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Цркве широм светаНови Јерусалим

Пастор Тони Аламо

(Наставак на страни 2)

Аламова хришћанска нација Том 19800

Тони аламо

ПриЈаТНо 
или 

исТиНиТо?

ИСУС је рекао: „Ако ви оста-
нете на МОЈОЈ БЕСЕДИ, заис-
та ћете бити ученици МОЈИ, и 
познаћете ИСТИНУ, и ИСТИНА 
ће вас избавити“ (Јован 8:31б-32). 
Слатке, пријатне ствари вас неће 
избавити—њих користи Сотона 
да вас превари. 

У Јеванђељу по Јовану (14:5-
6) се каже: „Рече МУ [ИСУСУ] 
Тома: ГОСПОДЕ! Не знамо куда 
идеш; и како можемо пут зна-
ти? ИСУС му рече: ЈА сам ПУТ и 
ИСТИНА и ЖИВОТ; нико неће 
доћи к ОЦУ до кроза МЕ.“

Након што је четири дана 
чекала да дође на место где је 
сахрањен Лазар, Марта је рекла 
ИСУСУ: „ГОСПОДЕ! Да си ТИ 
био овде не би мој брат умро. А и 
сад знам да шта заиштеш у БОГА 
даће ти БОГ. ИСУС јој рече: Брат 
ће твој устати. Марта МУ рече: 
Знам да ће устати о васкрсењу, у 
последњи дан. А ИСУС јој рече: 

Ја сам ВАСКРСЕЊЕ и ЖИВОТ; 
који верује МЕНЕ ако и умре 
живеће. И ниједан који живи и 
верује МЕНЕ неће умрети вавек. 
Верујеш ли у ово [ИСТИНУ]?  
Рече МУ: Да, ГОСПОДЕ! Ја ве-
ровах да си ТИ ХРИСТОС, СИН 
БОЖЈИ који је требало да дође на 
свет“ (Јован 11:21-27). 

У Јеванђељу по Јовану (6:47), 
ИСУС каже: „Који верује МЕНЕ 
има живот вечни.“ У Јеванђељу 
по Марку (16:16), ИСУС такође 
каже: „Који узверује и покр-
сти се, спашће се; а ко не верује 
осудиће се.“

У 2. посланици Солуњанима, 
од  6. до 12. стиха, апостол Павле 
кроз ДУХ описује судбину оних 
који не верују у ИСТИНУ, оних 
који су део данашњег невернич-
ког света, светског покрета про-
тив ХРИСТА, овим речима: „И 
сад знате шта [ОН] задржава да 
се не јави у своје време. Јер се већ 

ради тајна безакоња, само док се 
уклони онај који сад задржава. 
Па ће се онда јавити безаконик, 
ког ће ГОСПОД Исус убити ДУ-
ХОМ уста СВОЈИХ, и искорени-
ти светлошћу доласка СВОГ;  Ког 
је долазак по чињењу сотони-
ном са сваком силом, и знацима 
и лажним чудесима, и са сваком 
преваром неправде међу онима 
који гину: јер љубави ИСТИНЕ 
не примише, да би се спасли. И 
зато ће им БОГ послати силу пре-
варе, да верују лажи; да приме 
суд сви који не вероваше ИСТИ-
НИ, него волеше неправду.“

Да ли све ово може бити исти-
на? Да ли историја ово потврђује? 
Одговор је потврдан!

Један пример за ово видимо 
током Нојевог времена, када је 
Ноје проповедао БОЖЈУ поруку 
да ће цели свет бити поплављен 
за 120 година.2 Да ли се то деси-

1 1 Мој. 3:4-5, 1 цар. 22:1-38, Ис. 30:9-11, 66:4, Јер. 6:13-14, 19,  23:14-27, 30-32, гл. 27-28, Јез. 13:1-16, Зах. 7:7-14, Мт. 7:13-14, 24:24, Рим. 16:17-18, 1 Сол. 5:1-8, 2 Сол. 
2:3-12,  2 Тим. 4:2-4   2 Књига Истинитог 5:7-8   

Преварени људи на свету увек су више желели да чују 
слатке, пријатне ствари  него истину.1

Пастори Тони и Сузан Аламо с оркестром и хором у својој 
међународној телевизијској емисији, фотографија снимљена 
1974.

      цркве 
    Тонија Алама

Светски билтенСветски билтен
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ПриЈаТНо или 
исТиНиТо?

ло? Одговор је да! Постоје разни 
фосили риба и животиња широм 
читавог света, чак и у пустињама 
и на врховима планина.

Прва књига Мојсијева (6:1-
2) наводи: „А кад се људи поче-
ше множити на земљи, и кћери 
им се народише, видећи синови 
БОЖЈИ кћери [као што су Сит, 
Јаред, Енос, Метузалем и Ноје—
другим речима, верници у БОГА 
су БОЖЈИ синови] човечије како 
су лепе узимаше их за жене које 
хтеше.“ То су биле грешне кћери 
Каина и других попут њега—дру-
гим речима, кћери људи су кћери 
оних који не верују у БОГА.

Поново, синови БОГА нису 
анђели; они су синови БОЖЈИ, 
као они међу нама који верују 
у Јеванђеље.3 Због тога што 
смо БОЖЈИ синови, није нам 
дозвољено да ступамо у неједнаке 
заједнице с неверницима.4 Ако 
бисмо се оженили неверницом, 
починили бисмо грех јер је про-
тив БОЖЈЕ заповести да се вер-
ници жене неверницама.

Такође, анђели немају полне 
органе.5 Немају их ни верници 
који су отишли у Рај да буду с 
БОГОМ. Када ми, БОЖЈИ сино-
ви и кћери, одемо у Рај да буде-
мо с БОГОМ, наши недолични 
делови не иду са нама. Тако је јер 
„о васкрсењу нити ће се женити 
ни удавати; него су као анђели 
БОЖЈИ на небу.“ (Матеј 22:30). 
Полно општење је за брак, у сврхе 
репродукције, тако да ако у Рају 
нема брака или репродукције, 
нема потребе за полним органи-
ма. Према томе, када вам лажни 
пророци кажу да су анђели по-

лно општили са женама које нису 
биле анђели, већ људске кћери, 
и да су се из тих сједињавања 
рађали дивови, они вам лажно 
проповедају. Ако су дивови на-
стали из грешних заједница, то би 
било само зато што су се БОЖЈИ 
синови (БОЖЈИ људи) женили 
сатанским женама, кћерима људи 
које не занима БОГ, и никоме од 
њих није било важно да ли греше 
или не, да ли крше БОЖЈЕ запо-
вести или не. Овакав став је исти 
као став данашњих мушкараца 
и жена. Зато се пакао увећао. У 
Књизи пророка Исаије (5:13-
16) се каже: „Зато се народ МОЈ 
[синови БОЖЈИ] одведе у роп-
ство што не знају, и које поштује 
гладују, и људство његово гине 
од жеђи. Зато се раширио [пакао] 
и развалио ждрело своје превећ 
[БОГ може да прошири границе 

пакла, колико год простране тре-
ба да буду за вас и мене ако одлу-
чимо да грешимо], и сићи ће у њ 
слава његова и мноштво његово 
и врева његова и који се веселе у 
њему. И погнуће се прост човек, 
и високи ће се понизити, и по-
носите очи обориће се; ГОСПОД 
над ВОЈСКАМА узвисиће се су-
дом, и БОГ Свети посветиће се 
правдом.“

Вратимо се сада на Прву 
књигу Мојсијеву (6:2): „Узимаше 
их за жене које хтеше. А ГОС-
ПОД рече: Неће се ДУХ МОЈ 
до века прети с људима, јер су 
тело; нека им још сто двадесет 
година. [Овде ГОСПОД говори 
људима да ће све окончати, чи-
тав свет, за сто двадесет година. 
Да ли је ОН то урадио? Да, јесте! 
Да ли је ОН то урадио само зато 
што су се спасени женили не-

3 Јн. 1:12, Рим. 8:8-17, Гал. 4:3-7, Еф. 1:4-7, 2:12-19, 
1 Јн. 3:1-2   4 Ам. 3:3, 1 Кор. 7:39, 2 Кор. 6:14-18   
5 Мт. 22:29-30, Мк. 12:24-25, Лк. 20:34-36   

Драги пасторе,
Ученик сам завршне године средње богословске школе Свети Чарлс. 

Добијамо и раздељујемо вашу литературу већ неко време.
Пре него што сам почео да читам вашу књигу под насловом Месија 

било ми је тешко да проповедам Јеванђеље, али након што сам је про-
читао постао сам просветљен и почео сам да проповедам и за сада сам 
за Христа придобио шест душа који су били неверничке. Био сам у 
стању да то учиним јер ми је књига заиста открила многе тајне.

Зато, овим поводом, молим да ми пошаљете најмање шест ваших 
књига Месија да би свако од њих имао свој примерак. Такође бих мо-
лио за најмање шест мајица ваше цркве да бисмо могли да их обучемо 
док проповедамо јеванђеље у кампусу да бисмо показали да смо одељак 
ваше цркве који преноси Реч уз вашу помоћ. Треће, молимо за неколи-
ко примерака ваших аудио порука које бисмо да поделимо студентима 
којима је терет да читају вашу литературу јер су нам књиге које имамо 
да читамо већ превише за нас. Неки студенти имају ЦД плејере у кам-
пусу и могу да слушају ваша предавања сваког викенда. То ће помоћи 
студентима који немају времена за читање да вас слушају на ЦД плејеру.

Пасторе, ако можете да одобрите све што тражимо од вас, Реч ће 
бити ефикасно ширена да би се довела слава Богу овде у школу Светог 
Чарлса. Надамо се и молимо да ћете моћи да нам пошаљете ове ствари 
које ће олакшати наш рад. Нека вас Бог богато благослови за сав ваш 
тежак рад. Хвала вам.
Искрено ваш,
Конам Самуел                                                Тамале, Гана

Гана
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спасенима? То је део тога. То је 
оно што каже Библија, БОЖЈА 
РЕЧ. Да ли верујете? Молим се 
да верујете.] А беше тада дивова 
на земљи; а и после, кад се сино-
ви Божји састајаху са кћерима 
човечијим, па им оне рађаху си-
нове; то беху силни људи, од ста-
рине на гласу. И ГОСПОД видећи 
да је неваљалство људско велико 
на земљи, и да су све мисли срца 
њиховог свагда само зле, покаја 
се ГОСПОД што је створио чове-
ка на земљи, и би МУ жао у срцу. 
И рече ГОСПОД: Хоћу да истре-
бим са земље људе, које сам ство-
рио, од човека до стоке и до ситне 
животиње и до птица небеских; 
јер се кајем што сам их створио“ 
(1. Мојсијева 6:2-7).

Мислите ли да је људима на 
земљи било стало или да су ве-
ровали у то што БОГ говори? Од-
говор је не! Да им је било стало, 
покајали би се и БОГ их не би 
све побио, читав свет, осим Ноја, 
његове жене, његова три сина и 
њихових жена.6

Хајде да направимо мали тест 
јер желим да видим да ли сте ви 
људи овог света исти као људи 
Нојевог света. БОГ је рекао да сте 
ви данас исти као што су били 
људи на свету у Нојево доба. 
ИСУС је то рекао на следећи на-

чин у Јеванђељу по Матеју (24:37-
39): „Јер као што је било у време 
Нојево тако ће бити и долазак 
СИНА ЧОВЕЧИЈЕГ. Јер као што 
пред потопом јеђаху и пијаху, 
жењаху се и удаваху до оног дана 
кад Ноје уђе у ковчег [барку], и не 
осетише док не дође потоп и од-
несе све; тако ће бити и долазак 
СИНА ЧОВЕЧИЈЕГ.“ А да сте по-
веровали у ово, да ли бисте и даље 
правдали или били наклоњени 
хомосексуалности, лезбејству и 
истополним браковима као што 
сте данас? 

У Првој књизи Мојсијевој 
(19:4), Библија говори о блудним 
појединцима који покушавају 
да провале у Лотову кућу да би 
имали полне односе са САМИМ 
ГОСПОДОМ. Запис је следећи: 
пре него што су ГОСПОД и 
ЊЕГОВ пратилац легли да од-
море преко ноћи, а пехар с не-
делима житеља Содоме и Гоморе 
је био пун, као што је случај да-
нас у свету, у Содому је додата 
последња кап у пехар гнева који 
ће се излити на њихове главе. До-
чекали су упозорење о уништењу 
свога града као празну причу и 
опходили су се према гласници-
ма с презиром. Како је страшна 
ствар ниподаштавање спасења 
које је БОГ понудио, упркос томе 
што би једно упозорење требало 
да буде довољно. Јер када се ова 
два анђела милости врате БОГУ 
који их је послао, могу да за со-
бом потпале БОЖЈИ огањ гнева.

Људи у Содоми нису мислили 
да чине ништа необично када су 
опколили Лотову кућу и замало 
провалили кроз врата. Нису били 

ништа мање бунтовни или не-
морални те последње ноћи него 
што су били многе ноћи пре тога. 
Међутим, и Божанско стрпљење 
има границе. Они су ту грани-
цу прешли када су повикали на 
Лота и замало га пребили на ули-
цама због тога што је заштитио 
своје анђеоске и Божанске гос-
те. Када их је задесило слепило и 
када су се уморили покушавајући 
да пронађу врата, већ су били 
прешли скривену линију која 
раздваја БОЖЈЕ стрпљење од 
ЊЕГОВОГ гнева.

(Данас светска влада УН 
учи ову перверзију у нашим 
јавним школама као трећи сек-
суални избор, што на крају 
гарантује уништење наше деце 
у паклу и огњеном језеру. Нас 
сматрају хушкачима мржње јер 
се противимо овим развратним 
покварењацима.)

Онда је ударио час страшног 
суда. ГОСПОД је пустио ватру и 
сумпор с небеса на град и пре-
лепу равницу која је дан раније 
изгледала као рај. Дим од ватре 
се дизао као дим огромне пећи и 
одсјај велике уништитељске ва-
тре су видели удаљени пастири 
на брдима Хеврона и планинама 
Моава. У једном тренутку дивна 
долина, која је по својој лепо-
ти и плодности била поређена с 
ГОСПОДЊИМ вртом, постала је 
пустош, место које генерацијама 
неће бити насељено. Постала је 
долина пустошења и смрти где се 
арапски номад никада није усу-
дио да постави шатор нити пас-
тир да пусти своје овце. Постала 
је уклето и ужасавајуће место, 
туробна у стварности и прожета 
додатним ужасима због језивих 
празноверја и злокобне маште. 

Да ли верујете да БОГ прези-
ре блудне сањаре, ове сексуалне 

6 1 Мој. 7:11-24, Јев. 11:7, 1 Пет. 3:20, 2 Пет. 2:5   

Њујорк
Једна жена у Њујорку је про-

нашла билтене „Кола огњена“ и 
„Дрво“ међу неким папирима које 
је прегледала. Прочитала их је 
и није могла да се одвоји од њих. 
Позвала је нашу цркву телефоном 
и изговорила молитву грешника 
са нама. Позвали смо је на наше 
богослужење. Она и цела њена по-
родица су присуствовали и цела 
породица је примила спасење и из-
нова је рођена у Духу Божјем. Сла-
ва Господу!

АлАмо Цркве нА интернету
w w w. alamoministries.com
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7 1 Мој. 18:20-23, 19:1-13, 24-25, 3 Мој. 18:22, 20:13, 5 Мој. 22:5, 23:17, 29:23, Суд. 19:22-25, 1 цар. 14:24, 
Рим. 1:20-32, 1 Кор. 6:9-10, Кол. 3:5-7, 1 Тим. 1:9-10, 2 Тим. 3:1-5, Јд. 7, Отк. 22:14-15   8 ПрС. 1:20-33, Мт. 
7:13-14, 20:16, 22:1-14, 24:11-12,  2 Кор. 4:3-4, 2 Сол. 2:3-12, 2 Тим. 3:13, 2 Пет. гл. 2, Отк. 2:20-23, 9:20-21, 
12:9, 13:1-4, 16:8-11, 21   9 Ис. 66:24, Мт. 13:24-30, 36-43, 47-50, 25:14-46, Мк. 9:43-48, Лк. 3:9, 16-17, 12:5, 
16:19-26, Јн. 15:6, 2 Пет. 2:4-9, Јд. 6-7, Отк. 14:9-11, 19:20, 20:7-15, 21:8   

перверзњаке, онолико колико 
Библија каже да их ОН презире?7 
Очигледно је да многи од вас не 
верују јер настављате да се дајете 
ветар у леђа хомосексуалности, 
лезбејству и истополним брако-
вима толико да то чак предајете 
у својим јавним школама и да се 
шалите на тај рачун у медијама 
које контролише Ватикан. 

У Посланици Римљанима 
(1:32) се каже: „А неки прав-
ду Божију познавши да који то 
чине заслужују смрт, не само то 
чине, него пристају на то и они-
ма који чине.“ У нашем свету 
данас, ви чак учите ове ствари 
у вашим јавним школама, пу-
тем многобројних ватиканских 
медија и у сектама ватиканске 
римокатоличке цркве широм 
света. То су секте хомосексуал-
не, лезбејске и педофилске цркве. 
Молим се да се сви покајете, али 
не верујем да хоћете јер Библија 
каже да нећете.8 И даље се мо-
лим за вас јер су пакао и огњено 
језеро тако ужасни.9

Апостол Павле кроз ДУХ СВЕ-
ТИ нам казује да ће БОГ не само 
спалити неколико градова као 
што су Содома, Гомора и други 
градови у тој равници, већ ће Не-
беса и земља постати две огром-
не ужарене лопте. Апостол Петар 
о томе говори на следећи начин 
у Другој посланици Петровој 
(3:1-14): „Ево вам, љубазни, већ 
пишем другу посланицу у којима 
будим напомињањем ваш чисти 
разум, да се опомињете речи које 
су напред казали свети проро-

ци, и заповести својих апостола 
од ГОСПОДА и СПАСА. И ово 
знајте најпре да ће у последње 
дане доћи ругачи који ће живети 
по својим жељама [жудњама], и 
говорити: Где је обећање доласка 
ЊЕГОВОГ? Јер откако оци по-
мреше све стоји тако од почетка 
створења. Јер навалице неће да 
знаду да су небеса била од пре 
и земља из воде и усред воде 
БОЖИЈОМ РЕЧИ. Зато тадашњи 
свет би водом потопљен и по-
гибе. А садашња небеса и земља 
том истом речи задржана су те се 
чувају за дан страшног суда и по-
гибли безаконих људи. [Морали 
бисте да будете веома наивни или 
веома глупи, знајући да је БОГ 
уништио читаву земљу за мање 
од онога што ви људи радите. Да 
ли треба да верујете да ће ОН до-
зволити да се ово настави а да 
га ОН не уништи поново? Да ли 
стварно верујете у тако нешто?] 
Али ово једно да вам не буде не-
познато, љубазни, да је један дан 
пред Господом као хиљаду го-
дина, и хиљаду година као један 
дан. [Петар је ово рекао пре око 
две хиљаде година. Сада је до-
шао крај времена. БОГ је био 
стрпљив свих ових година, али 
и Божје стрпљење има грани-
цу. Свет је данас прешао пре-
ко те границе. Били Грахам је 
рекао да БОГ треба да се из-
вини Содоми и Гомори ако до-
зволи овом свету да се одржи 
у садашњем стању. Овај свет, 
такав какав је, још је више изо-
пачен од древне Содоме и Го-
море.] Не доцни ГОСПОД с 
обећањем [није немаран], као 
што неки мисле да доцни, него 
нас трпи, јер неће да ко поги-

не, него сви да дођу у покајање.  
[„Јер ће бити невоља велика [ова 
невоља се већ дешава] каква није 
била од постања света до сад 
нити ће бити; И да се они дани 
не скрате, нико не би остао; али 
избраних ради скратиће се дани 
они.“ (Матеј 24:21-22).] Али ће 
доћи дан Господњи као лупеж 
ноћу, у који ће небеса с хуком 
проћи, а стихије ће се од ватре 
распасти а земља и дела што су на 
њој изгореће. Кад ће се дакле ово 
све раскопати, каквим треба вама 
бити у светом живљењу и побож-
ности, чекајући и желећи да буде 

ПриЈаТНо или 
исТиНиТо?

Сестра Сања дели литературу пас-
тора Алама која осваја душу и књиге 
Месија – Панџаб, Пакистан
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(Наставак на страни 8)

скорије долазак Божијег дана, ког 
ће се ради небеса спалити и рас-
копати, и стихије од ватре рас-
топити? Али чекамо по обећању 
Његову ново небо и нову земљу, 
где правда живи. Зато, љубазни, 
чекајући ово старајте се да вас Он 
нађе чисте [безгрешне] и праве у 
миру.“ 

Ако не желите да проведе-
те вечност на најужаснијим 
местима—паклу и огњеном 
језеру—већ желите да је про-

Замбија
Драги оче у Господу, пасторе Аламо,

У предивно и милостиво име нашег једног и јединог Господа и 
Спаситеља Исуса Христа молим се да је код вас и тела Христовог 
све доброта. Тата, писмо које сам од вас примио и откровење о ско-
ром паду сатанског римокатоличког покрета у вашој јеванђељској 
литератури која осваја душу и мења живот разиграли су мој дух 
и изазвали необјашњиву радост јер проповедам исту истину, али 
нисам имао таквог духовног тату попут вас. Слава Господу за такву 
божанску везу! Обећавам да ћу радити према вашем откривењу и 
под вашим миропомазањем док ме Господ не позове на другу стра-
ну вечности.

Ја и двадесет пет проповедника који раде под мојим надзором 
овде у затвору смо анализирали литературу тако темељно да смо 
одмах почели да проповедамо добре вести из ње заједници од се-
дам стотина затвореника који су реаговали тако што су попалили 
римокатоличке чланке, оно што бих назвао сатанском литературом, 
и бројанице које су добили за Ускрс. А када су изговорили молитву 
за ослобођење и спасење која се налази у јеванђељској литерату-
ри, демони су се показали и истерани су. Пошто је стотине душа 
ослобођено, затражили су учење хришћанске цркве Тонија Алама 

и следећи материјал: више примерака пробране ли-
тературе, Библије, књиге Месија, компакт дискове и 
мајице.

Још једном желим да вас с поносом обавестим да 
постоји нови огранак који је рођен овде и његов развој 
зависи у потпуности од ваших молитви и доприноса. 
Као деца коју је послао Бог Живи, поверовали смо 
вам као пророку послатом од Бога у овај последњи 
час да упозори ову умирућу генерацију пре поврат-
ка главног Судије, нашег Господа Исуса Христа. Зато 
желимо да учествујемо у сведочењу Господу, као што 
се каже у Делима 1:8 и Филибљанима 4:8 и 9.

На крају, што се тиче лажних навода против вас и 
цркве, молим вас да у сваком тренутку имате на уму, 
као што и имате, да нема лаког живота за оне који 
чине истину на овој земљи, али нам је обећано без-
бедно слетање на другу страну вечности. Погледајте 
Прву посланицу светог апостола Петра 4:12-19. 
Нестрпљиво ишчекујемо ваш одговор и бићемо вам 
веома захвални на потврдном одговору на ово писмо. 
Поздрави телу Христа.
Искрено ваш,
Сакала                  Чипата, Замбија

Одржали смо службу у старачком дому. Једна од жена која посећује 
наше службе на Менхетну је пошла са нама па смо позвали и њеног 
21-годишњег сина који није био хришћанин да пође са нама. Имали смо 
дивно богослужење и док су станари изговарали молитву грешника, Тре-
вор, син, се такође молио. Примио је спасење. Његова мајка је била јако 
срећна. Након богослужења, браћа и сестре су се молили за Треворово 
излечење. Имао је операцију месец дана раније на зглобу који је и даље 
натечен и болан. Наставите да се молите да следи Христа и за његово 
излечење.

Њу Џерзи

Пакистан
Хришћанске цркве Тонија Алама!

Пишем вас да вас обавестим да сам примила па-
кет који сте ми послали и јако ми је драго да имам 
тако драгоцен поклон. Назвала бих га поклоном 
јер поседовање Речи БОЖЈЕ значи много за мене!

Рекла бих да сам увек била веома ревносна и 
страствена у проповедању a ширењу Речи БОЖЈЕ 
и ви сте први који сте ми дали прилику да то чиним 
и остварили мој сан. Једноставно не могу да иска-
жем своју срећу речима.

Шаљем у прилогу слике на којима пуног срца 
делим билтене и књиге у различитим црквама.

Молила бих да ме и даље укључујете у такве ак-
тивности где могу себе да посматрам као БОЖЈЕГ 
СЛУГУ јер то прија мојој души.
Поздрави,
Сестра Сања           Панџаб, Пакистан
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сведочење брата 
Криса Фолија

Имао сам веома пријатно рано 
детињство одрастајући у малом, 
тихом и мирном предграђу у се-
верном Њу Џерзију. У то време 
живот је за мене био безбрижан 
– проводио сам време играјући се 
с друговима у свом крају у којем 
је живела виша средња класа. 
Као детету ми се чинило да је 
живот јако добар. Свет ми се чи-
нио превеликим, препуним људи, 
идеја, уверења, активности; али 
где се ту уклапао Бог? Где је био 
Бог? Нисам Га видео! Пошто сам 
био одгајан као католик, ника-
да ми нико није испричао право 
Јеванђеље Господа Исуса Христа. 

Како сам одрастао, почео сам 
да проналазим сопствени начин, 
сопствени пут, али сам се увек пи-
тао: „Какво значење Библија има 
данас? Где је Бог из Библије да-
нас?“ Господ је почео да се ствар-
но бави мноме кроз Свој Свети 
Дух када сам завршио колеџ. 
Јако сам био запао у грех и желео 
сам да превазиђем ту таму коју 
сам осећао; био сам одлучан да 
направим нешто од себе у свету.

Покушавао сам да се бавим 
финансијама као занимањем и на-
покон сам нашао посао у Њујорку. 
Рад у Њујорку ми је показао прави 
укус хаотичног света од којег сам 
био заштићен већим делом свог 
живота. Сећам се да сам путовао 
сваки дан кроз тунел Линколн и да 
сам виђао оклопна возила и гоми-
лу полиције с машинским пушкама 
и псима који чувају улаз. Све се чи-
нило тако нестабилно, несигурно; 
несреће у којима су људи губили 
животе су се дешавале близу моје 
канцеларије у сваком правцу сва-
ке недеље. Почео сам да схватам 
да је живот тако несталан, брз, 

пролазан и да 
нема гаранција 
да ћу доживети 
следећи дан. 
Могло је да ми 
се деси било 
шта било ког 
дана. Био сам 
у агонији; ми-
сао о умирању ме је безгранично 
плашила. Помислио сам „можда 
нешто није у реду са мном, смрт је 
природна ствар и треба да то при-
хватим на свој начин.“

Дан за даном, читао сам и 
слушао о све више трагедија, 
смрти и страшних прича на вес-
тима у разговорима људи око 
мене. Мислио сам на смрт сваког 
дана; покушао сам да то прихва-
тим, али нисам могао да живим у 
порицању. Нешто је било ужасно 
погрешно! Активности у које сам 
био укључен нису више могле 
да ми помогну да бежим од ове 
реалности. Наставио сам да мис-
лим „једног дана ће ме сустићи 
ствари које разарају људске жи-
воте.“ Знао сам да нисам спре-
ман, нисам припремљен. Пробао 
сам различите ствари на кратко 
време у очајничкој потрази за ми-
ром ума, што је подразумевало 
да с људима разговарам о својим 
мукама, лекове, филозофије; чак 
сам сам ишао на богослужења 
у католичку цркву, али ништа ме 
није уверило да ћу бити добро. 
Осећао сам да морам да се по-
светим нечему, али чему?

Једне очајничке ноћи у мојој 
соби, кроз плач сам се обраћао 
Богу и вриштао у свом срцу „Ису-
се, помози ми!“ Мислио сам да ако 
постоји Бог, једино Он може да ми 
помогне. Почео сам да Га тра-

жим. Господ ми је одговорио кроз 
књигу Откривења. Наишао сам 
на њу на интернету и прочитао 
је целу за један дан на рачунару 
на послу. Чинила ми се мистери-
озном, али су ме привукле речи о 
последњим данима. „Да ли су ово 
последњи дани?“ упитао сам се. 
„Да ли Библија заправо говори о 
овом времену у коме ја живим?“

Једног петка сам одлазио с 
посла и спремао се за још један 
раскалашни викенд. Моје колеге 
су се углавном скупљале испред 
рачунара, смејући се и правећи 
шале. Међутим, док сам одлазио, 
пажњу ми је привукло то што су 
овога пута били тихи. Одлучио 
сам да видим шта су гледали и 
открио да је у питању био видео 
снимак рушења зграда светског 
трговинског центра 11. септембра 
2001. Увек сам слушао о завера-
ма у вези са овим догађајем, али 
сам их одбацивао као будалашти-
ну. Када сам боље погледао сни-
мак, видео сам како, док се зграда 
руши, отприлике са сваког десетог 
спрата избијају савршено једнаки 
бели облачићи дима, слично као 
код организованог рушења. Ово је 
била варница коју је Господ иско-
ристио да ми помогне да схватим 
да је живот, све што сам знао, све 
за шта сам живео лаж.

Почео сам да сам истражујем и 
сазнао сам о великом злу Ватика-

Брат Крис Фоли сведочи и дели литературу пасто-
ра Алама која осваја душу у подземној железници на 
Менхетну

Моје име је Крис Фоли. Ове, 2014. године 
напунићу 32 године. Првог новембра 2008. при-
хватио сам Исуса у своје срце и изнова сам рођен 
у Духу Светом. Као мало дете, увек сам се питао 
да ли Бог постоји. Сећам се да сам повремено 
гледао у небо и питао се да ли је Бог негде горе.
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на и владе унитарног света и како 
је све прорекнуто у Библији. До-
био сам одговор на своје питање; 
ми јесмо у последњим данима! У 
последњим секундама времена! 
Исус се враћа. Поверовао сам да 
је Бог стваран, да је Његова Реч 
стварна, али: „Ко познаје Бога?! 
Ко може да ми каже шта да ра-
дим? Како да дођем до Бога?“ То 
сам се питао.

Недељу дана касније сам 
открио веб-страницу цркве Тонија 
Алама. Литература коју сам про-
читао је била јединствена. По-
седовала је ауторитет и моћ 
учења Речи Божје. Открио сам 
да обављају богослужења осам 
блокова од моје канцеларије на 
Менхетну. Те недеље сам отишао 
на богослужење. Знао сам да је и 
Господ у том богослужењу. 
Чуо сам сведочења браће и 
сестара у цркви и схватио да 
није случајно што сам ту. Бог 
ме је довео овде. Схватио 
сам и веровао сам да постоји 
место које се зове пакао и 
уплашио сам се да сам се 
упутио тамо. Тада сам разу-
мео да сам пратио ђавола 
и да ме је Сотона водио ка 
уништењу а сада сам желео 
да чиним оно што је Бог же-
лео да чиним и оно што је Он 
захтевао од мене! Тако сам 
на крају богослужења за-
молио Исуса да ми опрости 
грехе и да их спере Својом 
драгоценом крвљу,  молит-
вом, и знао сам да ме је Бог 
избавио и преобратио када 
је Његов Свети Дух ушао у 
мене.

Знао сам да томе треба 
да се посветим. Био сам 
спасен и морао сам да пра-
тим Бога, Његову Реч, да 
учим о Њему, да Га се пла-
шим, да говорим људима о 
Њему и да се придржавам 
Његових заповести јер бих у 
противном отишао у Пакао 
када умрем, заувек! Оти-
шао сам са богослужења а 
страх од смрти који је мучио 

моју душу је нестао. Доживео 
сам прави мир! Схватио сам да је 
овај страх био изазван јер нисам 
имао одговарајући однос пре-
ма Богу. Имао сам грех на својој 
души и кретао сам се ка паклу, 
али сад се десило највеће чудо 
јер је Исус пролио Своју без-
грешну крв да би искупио моје 
прошле грехе на крсту на Гол-
готи. Био сам изнова рођен од 
Духа; имао сам светлост у себи 
(Исуса у себи). Сада сам био на 
путу који ме је водио у Царство 
Небеско; моје име је сада било 
у Књизи Живота, слава Богу! Два 
дана касније, када сам померао 
своја кола у Хобокену у држави 
Њујорк, где сам живео, на колима 
је била литература хришћанских 
цркава Тонија Алама, за које ни-

када нисам чуо до два дана пре 
тога. Бог је потврђивао да је то 
место где је Он желео да будем 
и доказао ми Своје свезнање и 
свемогућност!

Знам да је ова црква Божје дело 
и да ми је дато право Јеванђеље 
Господа Исуса кроз поруке и лите-
ратуру пастора Алама испуњену 
Духом. Славим и захваљујем се 
Господу на спасењу и што ме до-
вео до Свог високо миропомаза-
ног пастора и цркве. Он (Исус) је 
био ту све време и може да буде 
ту и за вас ако Га позовете. Ако 
нисте спасени, остало је мало 
времена а вечност је предуга; 
прихватите Исуса за свог личног 
Спаситеља одмах!
Слава Господу,
Крис Фоли

Куба

Пасторе Тони Аламо,
Примите наше благослове.  Желимо да вам се представимо као пас-

тори евангелистичке хришћанске цркве на Куби и служимо Богу свом 
својом љубављу. У браку смо већ 25 година и имамо дивну породицу у 
Христу.

Драги пасторе Аламо, нека вас Господ наш Бог и даље обилно благо-
слови. Нека љубав Христа остане у вама и у вашој цркви.  Ми смо пасто-
ри, мој муж Хулијан Дијаз Перес и моја маленкост Розарио Родригез Ра-
велос. Имамо велику породицу, будући да у нашем стаду имамо много 
духовне деце која разумеју Царство Божје и спасење изгубљених душа. 
Управо сам завршила са читањем једног магазина „Кола огњена“ који ме 
је навео на размишљање. Могу да видим да се ради о ваљаном и хра-
бром човеку у Речи Божјој и видим да имате срце тате, цркву милости и 
многе снове и визије које треба достићи и да делимо исто мишљење. У 
Јеванђељу по Марку (16:15), Он је рекао: „Идите по свему свету и про-
поведите јеванђеље сваком створењу,“ и то је оно што видим у вама, 
пасторе Аламо. Видим вашу племенитост, вашу скромност и начин на 
који се Царство Божје протеже кроз цео свет. Ова земља је Куба и при-
мила сам данас магазин и захваљујем Богу што је стигао.

Ми смо пастори (Божја деца) и ту смо да служимо Богу и ја такође 
желим да помогнем у посланству милости ако бисте ми помогли с лите-
ратуром како бих могла да је делим овде широм Кубе тако да никоме не 
буде ускраћена могућност да чита или прими Реч Божју. 

Дакле, нећу да кажем збогом јер једино Бог зна колико сам захвална 
на Њему и спремна да све дам за Њега. Остаћемо у контакту. Овде на 
Куби Бог такође чини многа чуда и исцељења и желим да их поделим са 
вама, пасторе Аламо. Поздрави од мог мужа, пастора Хулијана и нека 
вас Бог и даље благослови.
Пастор Розарио Родригез Равелос         Хавана, Куба

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

(Наставак са стране 5)
ведете у Царству Божјем где 
„шта око не виде, и ухо не чу, и у 
срце човеку не дође, оно уготови 
БОГ онима, који ГА љубе [држе 
се ЊЕГОВИХ заповести],“10 
онда се покајте за своје грехе 
изговарајући ову молитву:

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене 
грешника.11 Верујем да је ИСУС 
ХРИСТ СИН живог БОГА.12 
Верујем да је умро на крсту и 
своју вредну крв просуо да би сви 
моји прошли греси били опрош-
тени.13 Верујем да је БОГ вас-
крсао ИСУСА из мртвих помоћу 
СВЕТОГ ДУХА,14 и да ОН седи с 
десне стране БОГУ у овом момен-
ту и чује моје признање греха и 
ову молитву.15 Отворио сам врата 
мога свога и позивам ТЕ у своје 
срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.16 Спери 
све моје прљаве грехе у вредној 
крви коју си ТИ пролио уместо 
мене на крсту у Калварији.17 ТИ 

ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 
грехе и спасити душу моју. Знам 
то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, 
тако каже.18 ТВОЈА РЕЧ каже да 
ТИ никога нећеш одбацити, а то 
значи ни мене.19 Зато знам да си 
ме чуо и знам да ћеш ми одго-
ворити и знам да сам спашен.20 
Захваљујем ТИ се, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ, што си спасио моју 
душу и показаћу ти своју за-
хвалност тако што ћу чинити 
оно што ТИ заповедаш и нећу 
више грешити.21

Након спасења, ИСУС каже да 
будемо крштени, тако што ћемо се у 
потпуности потопити у воду, у име 
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.22

Марљиво учите Библију (Свето 
писмо) аутора Ђура Даничића и 
Вука Караџића (The English King 
James Version) и чините како она 
каже.23

ГОСПОД жели да и другима ка-
жете о свом спасењу (Марко 16:15). 
Можете да постанете дистрибутер 
јеванђељске литературе пастора 

Тонија Алама. Послаћемо вам ли-
тературу бесплатно. Позовите нас 
или нам пошаљите и-мејл ради до-
датних информација. Поделите ову 
поруку и с другима. 

Ако желите да свет буде спасен, 
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“ (Малахија 3:8-12).

ПриЈаТНо или 
исТиНиТо?

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 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 ЈЕ, 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:
© ауторска права, 2014. Сва права задржана Светски пастор Тони Аламо ® регистровано у јуну 2014.
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