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Тони Аламо
На овоме свету има много више ОЦЕМ, ХРИСТОМ, ЊЕГОрелигиозних људи него што има ВИМ прворођеним СИНОМ,
оних који су спасени, поново рође- и СВЕТИМ ДУХОМ.
Тони и Сузан Аламо, оркестар и хор за
них од ДУХА. Библија нам у тако
ХРИСТОС упућује СВОЈЕ
време њиховог телевизијског програма
много речи казује да је религија од ученике, све нас, да тражимо
током 1970-тих и раних 1980-тих
ђавола а да је спасење од ГОСПО- друге да буду ЊЕГОВИ учеДА.1
ници да би и они сами то радили.2 свесни да постоји некакав бог, али
Разлика између веровања у ХРИ- ОН то чини у Јеванђељу по Матеју немају идеју о једном, истинитом
СТА и веровања у религију је у томе (28:18-20) следећим речима: „Даде БОГУ. Зато је ИСУС, у Јеванђељу по
што је код веровања у ХРИСТА МИ се свака власт на Небу и на Матеју (28:19), поручио СВОЈИМ
БОГ тај који тражи човека. Другим земљи. Идите дакле и научите све ученицима и свим СВОЈИМ следречима, БОГ је тај који је тражио народе крстећи их [у потпуности беницима до дана данашњег: „Идии још увек тражи човека. БОГ је потапајући их у воду3] ва име Оца и те дакле и НАУЧИТЕ СВЕ НАРОнајпре општио с Адамом, Каином, Сина и Светог Духа, Учећи их да све ДЕ [ко је прави БОГ кога треба да
Сетом, Енохом, Нојем, Аврамом, држе што сам вам заповедао; и ево обожавају и да треба да обожавају
Исаком и Јаковом у Старом завету. ЈА сам с вама у све дане до свршет- и служе само ЊЕГА], крстећи их [у
У Новом завету, ОН је прво општио ка века. Амин.“ Овде је ХРИСТ тај потпуности потапајући их у воду]
с Матејем, Јованом и с апостолом који тражи човека, а није човек тај ва име ОЦА и СИНА и СВЕТОГА
Павлом. Године 1964. општио је са који тражи БОГА. Када човек тра- ДУХА.“
Да бисмо ушли у рај, морамо да
мном, а било је и много других од жи БОГА, то је религија, али када
будемо савршени.4 Можемо да будебиблијских времена до данас. Дру- БОГ тражи човека, то је спасење.
гим речима, БОГ је тражио све овСве религије захтевају да људи мо савршени јер нам БОГ заповеда
нове, предводнике ЊЕГОВЕ поро- који нису спасени траже БОГА, да будемо савршени а БОГ нам нидице, и слао их да траже овце које или онога за кога мисле да је БОГ. када не заповеда да будемо нешто
ће и саме у будућности бити конач- Шта је религија? Религија је човеко- што је за нас немогуће.5 ИСУС је у
но спасене, које ће провести веч- во веровање и дубоко поштовање Јеванђељу по Матеју (5:48) рекао:
ност у Царству небеском с БОГОМ онога што сматра БОГОМ. Људи су
(Наставак на страни 2)
1 Ис. 1:11-16, 29:13-14, Јер. 7:8-11, 23:33-40, Јез. 13:1-23, Мих. 3:11, Мт. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Лк. 6:46, 18:10-14, Јн. 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2,
2 Тим. 3:1-7, Тит. 1:16, Јак. 2:19 2 Дан. 12:3, Мт. 10:7-8, 28:19-20, Лк. 24:46-48, Дап. 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Рим. 7:4, 10:13-15, 1 Кор. 1:17-18, 21, 9:16-17, Еф. 3:2-10, Кол.
1:25-29, 2 Тим. 4:2, 5 3 Мт. 28:19, Рим. 6:3-5, Кол. 2:10-12 4 5 Мој. 18:13, 1 Цар. 8:61, Пс. 119:1-3, Мт. 5:48, 2 Кор. 13:11, Еф. 4:11-13, 5:25-27, Фил. 3:12-15, Кол. 1:21-22,
1 Тим. 6:14, 2 Тим. 3:16-17, Јак. 1:4; 1 Јн. 3:6-10, Отк. 21:7, 27 5 1 Мој. 17:1, 3. Мој. 11:44-45, 19:2, 20:26, 5. Мој. 18:13, 1 Цар. 8:61, ПрС. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Јн. 17:17-23,
Рим. 6:4-14, 8:1:14, 37, 2 Кор. 6:14-17, 13:11, Гал. 5:16, Еф. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Фил. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Кол. 1:10-11, 21-22, 1 Тим. 4:6-7, 1 Тим. 6:11-14,
2 Тим. 3:16-17, Јев. 2:18, 12:14, 13:20-21, Јак. 1:4, 27, 1 Пет. 1:15-16, 5:8-10; 1 Јн. 2:14, 3:5-10, 4:4, Отк. 3:1-5, 7:13-15
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РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
СПАСЕЊА
И РЕЛИГИЈЕ
(Наставак са стране 1)

„Будите ви дакле савршени, као
што је савршен ОТАЦ ваш небески.“ Ако ходамо у СВЕТОМЕ ДУХУ,
онда смо савршени. У Посланици
Римљанима (8:1-2) каже се: „Никаква, дакле, сад нема осуђења
[нема пакла, нема Огњеног језера]
онима који су у ХРИСТУ ИСУСУ и
не ходе по телу него по ДУХУ. Јер
закон ДУХА који ОЖИВЉАВА у
ХРИСТУ ИСУСУ, опростио ме је
од закона греховног и смрти.“ Обратите пажњу да се у овом стиху не
каже да можемо бити ослобођени
од моралног закона. Можемо бити
ослобођени једино од закона греха
и смрти. Закон греха и смрти нам
каже да ако прекршимо морални
закон након што смо изнова рођени од ДУХА, не преостаје нам више
жртва (опроштаја) за грехове.
У Посланици Јеврејима (10:2631) каже се овако: „Јер кад ми грешимо намерно, пошто смо примили познање истине, нема више жртве за грехе; Него страшно чекање
суда, и ревност огња који ће да поједе оне који се супроте [непријатеље
БОГА]. Ко преступи [презре] закон
Мојсијев, без милости умире код
[пред] два или три сведока. Колико
мислите да ће горе муке заслужити онај који СИНА БОЖИЈЕГ погази, и крв завета којом се освети
за погану уздржи, и ДУХА благодати наружи [пркоси]? Јер знамо
ОНОГ који рече: МОЈА је освета,
ЈА ћу вратити, говори ГОСПОД;
и опет: ГОСПОД ће судити народу свом. Страшно је упасти у руке
БОГА ЖИВОГА.“ Због тога је страх
од ГОСПОДА, почетак мудрости.6
Морамо да радимо оно што нам ОН
каже, да се држимо ван религија и
да се поново родимо од ДУХА. Тако
6 Јов 28:28, Пс. 111:10, ПрС. 1:7, 9:10, 15:33

треба да разумемо шта ОН захтева
од нас, а страх од ГОСПОДА је разумевање.
У Јеванђељу по Јовану (3:5),
ИСУС је рекао Никодиму да МОРА
да буде рођен од ДУХА. ИСУС никада није рекао да морате да се придружите некој религији. Веровање у
ХРИСТА уопште није као било која
врста религије. Још једном, веровање у ХРИСТА значи да БОГ долази да тражи човека, желећи да МУ
човек служи.
Људи често питају: „Која је разлика између хришћанства и религије?“ Могу да питају: „Да ли је
хришћанство религија?“ Када бих
дао искрен одоговор на ово питање,
рекао бих да хришћанство није религија. Право хришћанство је спасење. Иако духовно непросветљени
сматрају да је хришћанство једна од
пет главних религија у свету, чињеница је да веровање у ХРИСТА не
значи веровање у религију. Ово такође можемо да објаснимо тако што
ћемо рећи да су хришћани они који
искрено верују у ХРИСТА а не они
који су следбеници неке наводне
хришћанске религије. Религије, све
до данас, имају историју насилног
супротстављања хришћанству.
Римокатоличка црква је убила
милионе људи током три различите
инквизиције. Починили су и многа
друга убиства у протекле две хиљаде година, као што је масакар у Вакоу, где је убијен велики број деце
заједно са њиховим родитељима.

Овакви поступци Римокатоличке
цркве настављају се до дана данашњег.
Можемо да се осврнемо на шпанску инквизицију, као и на многе
друге злочине које је починио Ватикан. Међу њима је и шест милиона
Јевреја који су убијени у Аушвицу
и другим нацистичким концентрационим логорима. Садашњи рат
против хришћанства долази из Ватикана.7 Многима од нас су одузета имања вредна стотине милиона
долара, а многи од нас који су истински поново рођени у ХРИСТУ
служе доживотне казне по затворима и бивају кривично гоњени на
основу лажних оптужби католичке
религије. Овде не мислим на обичне католичке мамице и татице који
присуствују култовима Римокатоличке цркве. Они су несвесни ових
чињеница као што их је несвестан
и остатак становништва данашњег
света. Ипак, ово што говорим је истина.
Док су одзвањала католичка и
лутеранска звона у Пољској, на милионе недужних људи је погубљивано у немачким гасним коморама
и пећницама а затим су њихова тела
булдожером бацана у велике јаме
(масовне гробнице). Неки од њих,
како сам чуо, још су били живи.
Божји стражари су све видели и
све чули.8 БОГ је све видео и БОГ је
7 Дан. 7:7, 19-27, Отк. 13:1-7, 17:1-18 8 Јер. 4:16, Дан.
гл. 4, Мт 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Лк. 15:4-10,
1 Кор. 11:10, 1 Тим. 5:21, Отк. 14:13-20

Демократска Република Конго
(преведено са француског)
Ми сматрамо да нас је Ваша црква прихватила!
Храброст значи заузети став. Читајући ову литературу и гледајући
како представљате овог антихриста, владу полицијске државе, могу
да видим да сте ратник за Христа. То доказује да сте храбри. Мало је
рећи храбар - Ви сте победник и Ви то знате.
Добро би нам дошло да нам поклоните литературу. Срећан Ускрс
свим хришћанима из Аламо цркве.
Зигашејн Мароји Израел
Провинција Суд-Киву, Демократска Република Конго.
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све чуо.9 Хвала БОГУ за Судњи дан,
који ће ускоро доћи.10
У Јеванђељу по Луки (12:1-5)
се каже: „Кад се на њих скупише
хиљаде народа да стадоше газити један другог, ОН [ИСУС] онда
поче најпре говорити ученицима
СВОЈИМ: Чувајте се квасца фарисејског [религиозних Јевреја], који
је лицемерје [грех]. Јер ништа није
скривено што се неће открити; нити
тајно што се неће сазнати. Јер шта
у мраку рекосте, чуће се на виделу
[чуће БОЖИЈИ стражари и БОГ];
и шта на ухо шаптасте у клетима
[одајама], проповедаће се на крововима. Али вам кажем, пријатељима
СВОЈИМ: не бојте се од оних који
убијају тело и потом не могу ништа
више учинити. Него ћу вам казати

кога да се бојите: бојте се ОНОГ
који има власт пошто убије бацити у пакао; да, кажем вам, ОНОГ се
бојте [СВЕМОГУЋЕГ БОГА].“
БОГ је дошао Адаму који није
знао шта да ради. БОГ му је рекао да
једе од плодова Дрвета ЖИВОТА да
би вечно живео, али уместо тога он
је појео плод с Дрвета познања добра и зла са којег му је БОГ рекао да
не сме да једе.11 Да поновимо, БОГ је
дошао Адаму са спознајом спасења,
али Адаму се више свидела Сатанина религија (знање). БОГ такође
долази читавом свету, укључујући
и вас, са спознајом спасења, али попут крпеља који се чврсто држе за
кожу животиња и људи, ви ћете се
највероватније чврсто држати неке
сатанске религије, зар не?

9 5 Мој. 31:21, 2 Цар. 19:27, 1 Дан. 28:9, Јов 31:4, 34:21-22, 25, Пс. 44:21, 139:1-6, 12-16, ПрС. 15:3, 11, Ис. 29:1516, Лк. 16:15, Јев. 4:13, 1 Јн. 3:20 10 Проп. 12:13-14, Дан. 7:9-10, Мт. 3:12, 24:3-15, 29-44, Мк. 4:22, Рим. 2:513, 16, 14:10-12, 2 Кор. 5:10-11, 2 Сол. 1:7-10, 2 Тим. 4:1, 8, Јев. 10:30-31, Јуд. 14-15, Отк. 1:7, 11:18, 20:11-15
11 1 Мој. 2:16-17, 3:1-6

Малави
Драга цркво Тонија Алама,
Као прво и најважније, примите поздраве у име Господа Исуса
Христа. Надам се и верујем да сте добро. Што се тиче нас, не можемо да
се пожалимо. Господ нас води и дању и ноћу.
Када делимо литературу Тонија Алама и сведочимо о њој, увек нас
додирне Свети Дух, као што је и речено у књизи Дела (1:8) и Јеванђељу
по Марку (16:15-16), јер је Свемоћни Бог у потпуности овластио пастора
Тонија да се обрати целом свету кроз проповедања литературе, Библије
и књига. Зато када и ми ову моћ изнесемо на улице, људи у градовима,
сеоским подручјима, као и у затворима стварно почну да се окрећу
Богу, било да су муслимани, хиндуисти, Јеховини сведоци, итд.
Овде у Малавију, ми се свакодневно молимо да пастор Аламо, иако
је тренутно у затвору, једнога дана, у име Господа, буде ослобођен. Док
адвокати стално мењају датуме његовог саслушања, он је изгубио вид,
али не треба да брине због свега тога јер Бог је свемогућ и једнога дана
он ће прободити овај период искушења. Јов и Јосиф су такође прошли
кроз периоде искушења. Јосифа су рођаци продали, али Бог га је касније
уздигао. Зато ако америчка влада и ставља пастора Алама у периоде
искушења, Бог све то контролише. Једнога дана ће све бити добро у име
нашега Господа.
Ми се даноноћно молимо за вас, и наставићемо да постимо све док
Тони не буде пуштен из затвора.
Ваш у Господу,
Пастор Данилек Хари Митепа
Цркве Тонија Алама, Блантајер, Малави, Африка
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БОГ је дошао Сету са спознајом
спасења па је Сет почео да обожава БОГА. Потом је БОГ дошао Еноху који је ишао с БОГОМ а онда
га је БОГ узео на небеса да буде с
ЊИМ.12 Затим је БОГ дошао Ноју.13
Није Ноје дошао БОГУ, нити је то
учинио било који од других. БОГ је
дошао њима. Аврам је био идолопоклоник, припадник религије, али
БОГ му је дошао. Није Аврам дошао
БОГУ.14 Није Мојсије дошао БОГУ;
БОГ је тај који се појавио и дошао
Мојсију.15 БОГ је дошао стотинама
других људи, као и ученицима. Дошао је апостолу Павлу, који је био
посвећен религији, и тиме довео до
његовог спасења.16 Павле је у свом
спасењу постао користан БОГУ,
пружајући врло јак отпор силама
таме, што се огледа и у чињеници
да је написао скоро две трећине целокупног Новог завета. Сви су они
били укључени у истинско спасење.
У Књизи пророка Данила, троје
јеврејске деце (Седрах, Мисах и
Авденаго) било је бачено у ужарену пећ јер нису хтели да обожавају
краљевог златног идола—јер нису
хтели да припадају краљевској религији.17 „Видеше те људе где им
телу огањ ништа не може, нити им
се коса на глави опали, нити им се
плашти шта променише, нити задах од огња приону за њих. Проговори Навуходоносор и рече: Да је
благословен БОГ Седрахов, Мисахов и Авденагов, који посла анђела
свог и избави слуге своје, које се у
Њ поуздаше и не послушаше заповести цареве и дадоше телеса своја
(Наставак на страни 4)
12 1 Мој. 5:22-24, Јев. 11:5 13 1 Мој. 6:11-18, 22, Јев.
11:7 14 1 Мој. 12:1-8, 17:1-9, Дап. 7:2-3, Јев. 11:8
15 2 Мој. Гл. 3, Дела. 7:29:34 16 Дап. 9:1-22, Гал. 1:1319 17 Дан. гл. 3
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И РЕЛИГИЈЕ
(Наставак са стране 3)

да не би служили нити се поклонили другом богу [или религији] осим
свог Бога“ (Данило 3:27-28). У Новом завету, апостол Јован преживео је слично искуство. Кували су
га у уљу, али није изгорео, нити је
умро од тог кувања.
Задивљујуће је то што кроз целу
Библију, кад год неко општи с БОГОМ, то је увек зато што се најпре
БОГ њему обратио. БОГ је такође
први нашао Јова, затим је Јов ЊЕМУ
служио. Нигде у Библији није записан неки случај да је неко служио
БОГУ зато што је он први дошао на
идеју о томе да служи БОГУ. Цела
Библија говори само о БОГУ који
долази да би пронашао човека. Једнога дана Исаија је имао визију и
чуо је глас ГОСПОДЊИ како каже:
„Кога ћу послати и ко ће НАМ ићи?
А ја рекох: „Ево мене, пошаљи мене“
(Исаија 6:8). Након што је имао визију, Јеремија је устао да пророкује
Израелцима, говорећи речи које му
је ЈЕХОВА наредио да каже (Јеремија 1:4-19). Данило је такође имао
визију пре него што је устао да пости и да се моли, преклињући ЈЕХОВУ да обнови Јерусалим (Данило
7:9). Цела Библија показује да је БОГ
тај који долази човеку, пре него што
човек почне да служи БОГУ.
БОГ вам се обраћа преко мене
и преко других спасених пастора и
проповедника, зато немате изговор.
ДУХ БОЖИЈИ који живи и делује у
нама и преко нас који смо спасени,
жели контакт с вама не због религије, него због вашег спасења и спасења других људи.
У Посланици Римљанима (10:1215) јасно се наводи да проповедници које је послао БОГ морају бити
послати у свет како би људи поверовали у спасење које лежи у овим
речима: „Јер нема разлике међу Јев-

рејином и Грком [нејеврејином]: јер
је ОН БОГ свих, и богат за све који
ГА призивају. Јер који год призове
име ГОСПОДЊЕ спашће се. Како
ће, дакле, призвати КОГА не вероваше? А како ће веровати КОГА не
чуше? А како ће чути без проповедника? А како ће проповедати ако не
буду послани? Као што стоји написано: Како су красне ноге оних који
доносе глас за мир, који доносе глас
за добро!“
Да поновим, ИСУС нас је послао
вама. БОГ тражи вас; не тражите ви
БОГА. Ова чињеница вам је показана у Јеванђеља по Луки (10:1-12),
где се каже: „А потом изабра ГОСПОД и других седамдесеторицу
[ученика], и посла их по два и два
пред лицем својим у сваки град и у
место куда хтеде САМ доћи. А рече
им: Жетва је дакле велика, а посленика мало; него се молите ГОСПОДАРУ од жетве да изведе посленике
на жетву СВОЈУ. Идите; ето ја вас

шаљем као јагањце међу вукове.
Не носите кесе ни торбе ни обуће,
и никога не поздрављајте на путу.
У коју год кућу уђете најпре говорите: Мир кући овој. И ако дакле
буде онде син мира, остаће на њему
мир ваш; ако ли не буде, вратиће се
к вама. А у оној кући будите, и једите и пијте шта у њих има; јер је
посленик достојан своје плате; не
прелазите из куће у кућу. И у који
год град дођете и приме вас, једите
шта се донесе пред вас. И исцељујте
болеснике који су у њему, и говорите им: Приближи се к вама царство
БОЖИЈЕ. И у који год град дођете
и не приме вас, изишавши на улице
његове реците: И прах од града вашег који је прионуо за нас отресамо
вам; али ово знајте да се приближи
к вама царство БОЖИЈЕ. Кажем
вам да ће Содому бити лакше у онај
дан неголи граду оном.“
Они који верују у религију служе ономе за кога они сматрају да је

Хаити
(преведено с француског)
Драги пасторе Тони Аламо, слуго Божји,
Нека Вам Господ Исус помогне у сваком аспекту Ваше службе,
посебно у проповедању, тако да увек широм света придобијате душе за
Исуса. Веома смо Вам захвални за пакете (литературу, књиге о Месији и
Библије) које сте нам послали, чиме сте нам омогућили да допринесемо
процвату јеванђеља Исуса Христа. Хвала вам. Небеса нису празна; Господ
је све забележио. Ускоро ће Вам група Fiancée De Christ послати једно
изненађење путем електронске поште да би Вас охрабрили у Вашем
раду за Господа Исуса. Обавестите нас када примите ово изненађење.
Желели бисмо да делимо литературу у виду проповеди следећих
датума: 1, 2, 7, 8. и 10. априла 2013. године, у дане које смо назвали: Велика
кампања проповедањаеља у Пон Ружу. Имаћемо два дана службе на
отвореном са озвучењем и три дана проповедања јеванђеља за Господа.
Молимо Вас да нам помогнете молитвом, јер ђаво ратује против нас, али
победа ће бити наша.
Када завршимо са дељењем литературе, обавестићемо Вас да нам је
поново пошаљете.
Ми настављамо да се молимо за Вас и немојте бринути јер сте
сакривени у Христу. Победа припада Вама и Вашој породици.
Останите увек у светости, молитви, посту и братској љубави. Спасите
се од ове изопачене генерације.
Цезар Франсис Млађи
Генерални координатор групе (Fiancée De Christ)
Пон Руж, Хаити
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бог, док они који верују у ХРИСТА
служе БОГУ, након што их БОГ
подстакне и додирне. Из тог разлога вам кажем да човек не треба да
жури да служи богу који је чиста
фикција јер тако у ствари служи
само религији. БОГУ служимо само
онда када ОН, СВОЈИМ ДУХОМ,
пребива у нама.18 Ако служимо
БОГУ а да најпре ОН не почне да
живи у нама, онда смо у религији
а не у спасењу. Фигуративно говорећи, многи људи данас споља каче
знак „хришћанин“, али изнутра се
посвећују религији. Они мисле да
су хришћани, али у стварности су
само религиозни.
Шта значи бити хришћанин?

Хришћанин је онај у коме ХРИСТ
живи и делује по ДУХУ и кога је
СВЕТИ ДУХ потакнуо да служи
БОГУ.19 Религиозна особа, с друге
стране, је она која верује да служи
богу и жели да уради оно што сматра да њен бог жели да она уради.
Таква је данас ситуација с многима
који се изјашњавају као хришћани.
Они исповедају хришћанство, али
нису изнова рођени. Нису спасени
јер нису спознали ХРИСТА па и немају идеју о томе како да МУ служе. Они не могу да следе ХРИСТА
јер не могу да ГА чују.20 Према томе,
они поступају по својој вољи и истински БОГ не може да их искористи. Они су бескорисни. Међутим,

18 Јез. 36:27, Јн. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Рим. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Кор. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Кор.
6:16-18, Еф. 2:18-22, Фил. 2:12-13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1 Јн. 4:4, 5:12 19 Ис. 30:21, Јн. 15:1-5, 17:21-23, 26,
1 Кор. 15:10, 2 Кор. 5:17-21, Гал. 2:20, Еф. 3:16-21, 1 Јн. 2:20, 27 20 Јн. 8:42-43, 10:27

Арканзас

Пасторе Тони,
Пре неколико дана ме је позвала Вера, управница једног хотела у Њу
Орлеансу. Она је та која је помагала нашој браћи и нашим сестрама кад
год је то било потребно, на пример када је требало да се оперишу и када су
одлазили у болницу у Њу Орлеансу.
Вера никада није заборавила савет који сте јој дали када је имала много
проблема са особљем свог хотела. Рекли сте јој: „Зашто не запослите
хришћане којима треба добар посао и онда бисте сви заједно могли да
тражите Господа? Верујем да ће онда ваш посао напредовати.“ Вера је
одмах послушала Ваш савет и брзо након тога имала је целокупно особље
састављено од хришћана који верују у Библију и који су се свакога дана пре
посла састајали у хотелу да би заједно читали Библију и молили се.
Десило се чудо—сви заједно су са жаром обављали послове, срећно
чистили и поправљали ствари тако да је посао у хотелу почео да цвета, због
чега су добили и награду од регионалног представништва.
У ноћи када је ураган Катрина погодио Њу Орлеанс, Господ је пробудио
Веру око 1:00 после поноћи. Рекао јој је да узме одећу и нешто залиха и убаци
у ауто и да она и њен муж крену за Џексон, Мисисипи: „БРЗО, ОДМАХ!!!“
Она и њен муж су те ноћи били у хотелу јер само што су били продали своју
кућу у Галфпорту.
Бог јој није само тада поштедео живот - преживела је и рак дојке. Као што
сте Ви, пасторе Тони, рекли, посејала је семе милости за себе тиме што је
помогла браћи и сестрама који су годинама тражили помоћ и зато је Бог био
милостив према њој.
Она стално слуша поруке са ЦД-а које Вам је Бог дао и жели да буде
сигурна да знате да вас воли у Господу, да се моли за Вас и да верује да ће
Бог учинити моћан потез за Вас јер сте Ви од Господа и посејали сте толико
много семена милости.
Слава Господу.
Мери Ен
Тексаркана, Арканзас
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према искуству истинских хришћана, ГОСПОД је ТАЈ који их води у
свему. Они једноставно кажу: „Да.
Амин.“ ГОСПОД је њихов водич и
њихов БОГ. То је потпуно другачије
него код религиозних људи.
Након што је апостол Павле срео
ГОСПОДА на путу за Дамаск, прве
речи које је изговорио биле су: „Ко
си ТИ, ГОСПОДЕ?“ (Павле је знао
да је то ГОСПОД, иначе не би никада питао: „Ко си ТИ, ГОСПОДЕ?“)
ГОСПОД му је тада рекао: „Ја сам
ИСУС кога ти прогониш [када неко
прогони чланове ИСУСОВЕ цркве, онда он прогони ХРИСТА. То је
тако, јер ми смо ЊЕГОВО тело, ЊЕГОВ храм, ХРИСТОВО тело].“ Прва
Посланица Коринћанима (3:16-17)
каже: „Не знате ли да сте ви црква
БОЖИЈА, и ДУХ БОЖЈИ [тело ГОСПОДА, које смо ми] живи у вама?
А ко поквари цркву БОЖИЈУ, поквариће њега БОГ: јер је црква БОЖИЈА света, а то сте ви.“ Света је
зато што не следите мртву религију,
ону у којој ХРИСТ и ОТАЦ кроз
ДУХ не живе, већ сте спасени, изнова рођени хришћани. ХРИСТ
кроз ОЦА, кроз ДУХ, заиста живи у
вама који, ако сте спасени, постајете храм БОЖИЈИ. Зато је ТЕЛО у
којем живи БОГ свето а тело у којем
не живи није свето, него је несвето.
Сигурно ћете више од свега другог
желети да будете свети када дође
БОЖИЈИ Судњи дан.
На свету има много ствари
које могу да вас омету и скрену
вам пажњу. То вам Сатана скреће
пажњу, погрешно усмерава ваш ум
све даље од једине важне ствари у
васељени, а то је да ваша душа непрекидно служи БОГУ и да ХРИСТ
и ЊЕГОВ ОТАЦ непрекидно живе
у вама. „Прођите се човека, коме је
дах у носу (који дише); јер шта вреди?“ (Исаија 2:22).
На вама је да изаберете да ли
желите да будете свето БОЖИЈЕ
ТЕЛО или желите да будете само
још једно несвето тело у коме пре(Наставак на страни 8)

Филипини

Индија

Драга браћо у Христу,
Обавештавам вас да су се, у славу Божју, наши
састанци завршили дивним чудесима. Учествовало
је више од 1000 чланова. Током састанака
представио сам вашу литературу огромном скупу
људи и тако много чланова је прихватило Господа.
Нека је слава Господу. Сви су се молили за
нашега пастора. Молите се за нас.
Ваш вољени брат,
Солман Рају Кола
Андра Прадеш, Индија

Пасторе Тони, хвала Вам пуно за предиван чланак
„Рендање и шкрипање зубима“. Слава Богу! Веома ми се
допао јер говори о дисциплини.
Дисциплина је оно што је данас преко потребно
хришћанима широм света.
Пастор Сесилио Х. Азис. Млађи
Албај, Филипини

Дараконда Видја Сагар дели духовну литературу пастора
Тонија Алама преведену на телугу језик по селима и
градовима око Визагапатнама, Андра Прадеш, Индија

Мојој браћи у Христу,
Надам се да сте сви добро у Христу.
Увек је благослов добити поруку од
тима за е-пошту. Хвала вам што ме
помињете у својим молитвама. Не
прође ни дан а да вас ја све не поменем
у својима, а посебно пастора Тонија.
Данас сам добио кутију с литературом и
јако сам се радовао када сам пронашао
много оних које још нисам био имао у
колекцији. Било је то заиста као да сам
добио божићни поклон. Могао сам да
осетим Бога у тој литератури. Зграбио
сам „Бог нема мајку“ и почео да читам
наглас да би свако ко има уши да чује—
чуо. Слава Богу.
Пре не више од недељу дана
разговарао сам са својом супругом
у вези с трошковима за гориво за
одлазак у цркву у Лос Анђелесу. Када
сам добио вашу позивницу, помислио
сам: „У реду, покушаћу да одем“. Раније
је одлазак тамо и назад коштао 100
долара а сада кошта 200 долара. Ипак,

Калифорнија
знао сам да ће Бог богова и Господар
господара некако отворити врата ако
је то Његова воља. Хвала вам на позиву.
Божји глас ми је говорио да спакујем
ствари за целе 3 недеље и одем у цркву.
У прошлости сам имао благослов да
као хришћанин одлазим у цркву и то је
било и још увек је најпродуховљеније
искуство које сам икада имао у животу.
Музика је била тако дивна и могао
сам осетити Божје присуство за време
сваке службе. Док сам возио кроз
долину према цркви, могао сам да
осетим присуство Бога и заиста бих
волео да поново то доживим. Да не
спомињем да је храна била заиста
одлична, да је било лепо чути сва та
сведочанства и радити на улици с
браћом што ми је пружило прилику да
видим како црква функционише. Када
сам видео како они могу да одговоре
на свако питање Божјом речи, знао сам
да и ја желим то што они имају. Сада,
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неколико година касније, после доста
учења, мислим да сам негде близу тога.
Дакле, прва ствар коју је папа,
њихова нова рок звезда, рекао масама
било је то да ће се молити Девици
Марији. Причамо о слепцу који води
слепе у провалију! Невероватно!
Опет исто. Зато сам помислио да је
прикладно да прочитам „Бог нема
мајку“. Пастор увек има прави одговор
који ме исправно води у животу. Имам
неко сведочанство које бих желео да
поделим са свима вама о НЛО-има и
о пастору и Сузи, као и о томе како се
све то материјализовало у мом животу,
али о томе ћу писати у следећем
писму. Молио сам Господа да вас све
благослови и да данас а и свакога
другог дана доведе што више оваца у
тор, што ви тако чудесно чините.
Слава Богу.
Лаку ноћ.
Брат Том Ц.
Калифорнија

Аустралија

Замбија

Драги пасторе,
Дозволите ми да почнем изражавањем дивљења према Вашем
раду и делу на које Вас је Господ Исуа Христос позвао. Први пут
сам добио Библијску литературу од ваше цркве негде у јуну 2012.
Све у свему, добио сам 382 билтена и другу литературу, 6 књига
о Месији и једну Библију краља Џејмса. Како је то сјајно обављен
посао! Било је невероватно и веома интензивно! Не могу да нађем
довољно речи да Вам изразим своју захвалност, али свезнајући
Господ је мој сведок о томе каква је инспирација Ваша литература
била у мом животу и у животима свих оних којима је подељена.
Кад год ми је Господ пружио шансу и дао времена, делио сам
литературу по студентским домовима, у аутобусима, а понекад
када сам био на путу, чак и на улицама, на пијацама, итд. То је
могло да буде током проповеди или приликом приватних посета.
Неки од мојих пријатеља (браће у Господу) добили су неке од
књига о Месији и другу литературу да их искористе за проповедање
јеванђеља где год би им Бог пружио шансу да то ураде, у једном
или другом тренутку. То једноставно значи да као што су Ваши
инспиративни списи стигли у неколико делова света, о Божји
човече, ми се такође молимо и верујемо да ће ова литература бити
у потпуности расподељена унутар граница наше земље и изван ње
(Замбија). Да! Они који читају и верују у плашт милости, који је
јасно објашњен у вашим списима о Исусу Христу, биће сигурно
спасени!
Божји човече, ја могу да посведочим да добро објашњење тајни
Божје љубави у Вашој литератури јасно показује да Ви нисте само
обичан пастор и проповедник који гори у Светоме Духу у жељи да
Бог подели Свој живот са другима. Многи који су прочитали вашу
литературу и који су се вратили сведочили су о моћи која се крије
у списима пастора Алама. Просветљени су и изведени из незнања,
испуњени мудрошћу да озбиљније приступе Небеским питањима.
Нека Вас Свемоћни Господ, који Вас је позвао да радите овај
сјајан посао и који држи наше животе и путеве у Својој моћној
руци (Данило 5:23) одржава јаким и беспрекорним све до доласка
нашега великог Бога и Спаситеља, Исуса Христа. Амин (Јуда 24-25,
Тит 2:11-15, 1. Коринћанима 1:7-9).
Зато овим путем тражем Ваше миропомазане списе у наредним
годинама, ако је уопште могуће да их црква пошаље у наведеним
количинама (списак литературе је изостављен).
Бићу Вам дубоко захвалан на Вашем труду и безграничној вољи.
Ваш у светом позиву за Исуса Христа,
Зимба Мозес
Лусака, Замбија

Њујорк
Тони је добар Божји човек. Познајем га већ 43 године. Бог га
благословио. Лично сам познавао Тонија Алама. Тони је у праву у вези
с Католичком црквом. Претрпео је страшан прогон због тогао што је о
томе јавно говорио и што је био месијански Јеврејин за Христа. Тони
је добар Христов човек а сатанске силе га гурају у незавидну ситуацију
због његове вере у Христа. Сви треба да се молимо за њега. Бог те
благословио, Тони, због тога што си устао за Христа и против сатанског
зла.
Тед Вајтс
Њујорк – Њујорк
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(преведено са шпанског)

Брату Тонију Аламу,
Драги брате у Христу, стварно ми се допала
Ваша веб-страница и у потпуности се слажем
са Вашим тврдњама. Верујем да је дошло
време да се све више и више удубљујемо у
Свето писмо.
Молим вас и преклињем да ми, ако сте
у могућности, пошаљете књигу Месија која
садржи 333 пророчанства. Такође, ако имате
неки други видео или књигу о овим темама
које су од животног значаја, пошаљите их за
вернике.
Хвала вам пуно, молићу се за Вашу цркву и
проповедати ове истине.
Благослови у Христу,
Беатриз Мартинез
Фернтри Гали, Викторија, Аустралија

Нови Мексико

Пре неколико година Питер Хернандез је
био у затвору врло болестан. Имао је тумор
на мозгу. Доктори су му рекли да има још 90
дана живота. Писао је пастору Аламу који
се дописивао с њим, јачао његову веру и
храбрио га да посегне и узме своје излечење.
Цела црква се молила за њега. Питер је
узвратио писмом захвалности у коме је
рекао да је Господ употребио пастора Алама
на један моћан начин, што га је излечило.
Питер наставља да победнички корача без
последица можданог тумора који је био
величине лоптице за голф. Господ га је
100% излечио а убрзо након тога је пуштен
из затвора и вратио се својој жени и ћерки.
Делећи недавно литературу у Лас Крузу,
у Новом Мексику, један пар из цркве га је
случајно срео. Рекао им је да се сећа како
је пастор Аламо увек помагао људима у
невољи, како је помогао његовој породици,
слао им одећу и нудио им да бораве у цркви
док је он у затвору. Питер је рекао да му је
Тони пружио помоћ када му је она била
најпотребнија. Такође је рекао да жели
да буде на услузи Тонију и његовој цркви
пружајући услуге правног асистента као и
да помогне у дељењу наше проповедничке
литературе на свом подручју.

Уједињено Краљевство
Када брат Тони говори, Ватикан почиње
да се тресе у својим чизмама. Натерао си
ћавола да бежи, брате Тони. У Исусово име,
Амин.
Џонатан Бејли
Њукасл, УК

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
СПАСЕЊА
И РЕЛИГИЈЕ
(Наставак са стране 5)

бива Сатана. Ако је ваш избор да
постанете ТЕЛО ХРИСТОВО, онда
изговорите ову молитву:
Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ,
смилуј се на моју душу, мене грешника.21 Верујем да је ИСУС ХРИСТ
СИН живог БОГА.22 Верујем да је
умро на крсту и своју вредну крв
просуо да би сви моји прошли греси били опроштени.23 Верујем да је
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих
помоћу СВЕТОГ ДУХА,24 и да ОН
седи с десне стране БОГУ у овом
моменту и чује моје признање
греха и ову молитву.25 Отворио
сам врата мога свога и позивам ТЕ
у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.26
Спери све моје прљаве грехе у
вредној крви коју си ТИ пролио
уместо мене на крсту у Калварији.27
ТИ ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје

грехе и спасити душу моју. Знам
то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА,
тако каже.28 ТВОЈА РЕЧ каже да
ТИ никога нећеш одбацити, а то
значи ни мене.29 Зато знам да си ме
чуо и знам да ћеш ми одговорити и
знам да сам спашен.30 Захваљујем
ТИ се, ГОСПОДЕ ИСУСЕ, што
си спасио моју душу и показаћу
ти своју захвалност тако што ћу
чинити оно што ТИ заповедаш и
нећу више грешити.31
Након спаса, ИСУС каже да будемо крштени, тако што ћемо се у
потпуности потопити у воду, у име
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.32
Марљиво учите Библију (Свето
писмо), аутора Ђура Даничића и
Вука Караџића, [The English King
James Version], и чините како она
каже.33
ГОСПОД жели да и другима
кажете о свом спасењу (Свето Јеванђеље по Марку 16:15). Можете да
постанете дистрибутер јеванђељске
литературе пастора Тонија Алама.
Послаћемо вам литературу бесплат-

но. Позовите нас или нам пошаљите
е-мејл ради додатних информација.
Поделите ову поруку и с другима.
Ако желите да свет буде спашен,
као што то ИСУС заповеда, онда
не одузимајте од БОГА ЊЕГОВЕ
десетке и дарове. БОГ рече: „Eда ли
ће човек закидати БОГА? А ви мене
закидате; и говорите: У чем ТЕ закидамо? У десетку и приносу. Проклети сте, јер МЕ закидате, ви, сав
народ [и цели свет]. Донесите све
десетке [десетак је 10% вашег бруто
прихода] у спреме да буде хране
[духовна храна] у МОЈОЈ кући [спашене душе] и окушајте МЕ у том,
вели ГОСПОД над војскама, хоћу
ли вам отворити уставе небеске
и излити благослова на вас да вам
буде доста. И запретићу вас ради
прождрљивцу, те вам неће кварити
рода земаљског, и винова лоза у
пољу неће вам бити неродна, вели
ГОСПОД над војскама. И зваће вас
блаженим сви народи, јер ћете бити
земља мила, вели ГОСПОД над
војскама“ (Малахеј 3:8-12).

21 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 22 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн 9:35-37, Рим. 1:3-4 23 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Јн. 1:7, Отк. 5:9 24 Пс. 16:9-10, Мт. 28:5-7, Мк.
16:9, 12, 14, Јн. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дап. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 25 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13 26 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20 27 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22,
13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14 28 Мт. 26:28, Дап. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 29 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 30 Јев. 11:6 31 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор.
15:10, Отк. 7:14, 22:14 32 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5 33 5 Мој. 4:29, 13:4, 26:16, ИНав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Отк. 3:18

Обратите нам се за више информација и литературу која може да вас интересује.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Линија за молитве и информације, отворена 24 сата: (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Хришћанске цркве Тонија Алама распрострањене широм света обезбеђују место за живот са свим животним потрепштинама
свима на нашим локацијама у САД-у који истински желе да служе ГОСПОДУ свим срцем, душом, мишљу и снагом.
Служба се одржава у граду Њујорку, сваког уторка у 20.00 сати, а на другим локацијама сваку ноћ.
Позовите број (908) 937-5723 за више информација. ОБРОЦИ СЕ СЛУЖЕ НАКОН СЛУЖБЕ.
Затражите књигу „Месија“ од пастора Алама која показује да се ХРИСТ открива у преко 333 пророчанства из Старог завета.
Постаните радник у жетви душа, тако што ћете постати дистрибутер литературе пастора Алама.
Сва наша литература и звучне поруке су бесплатне, укључујући и поштанске трошкове.
Ако вам неко покуша наплатити било шта, позовите (661) 252-5686 на наш рачун.

ОВА ЛИТЕРАТУРА У СЕБИ НОСИ ИСТИНСКИ ПЛАН СПАСЕЊА (Дела 4:12).
НЕ БАЦАЈТЕ JE, ДАЈТЕ НЕКОМ ДРУГОМ.
Вас, који ово читате у другим земљама, позивамо да преведете ову литературу на своје језике.
Приликом штампе, наведите ауторска права и број регистрације:
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