СУДИ НАМ СЕ ПО
НАШИМ РЕЧИМА
Тони Аламо

помињу у Откривењу 15:5-8 није намењен само једном
човеку, као што се каже у 4. поглављу Књиге пророка Данила, у стиховима 8-17а, и не траје само седам година или
времена. Зла поменута у Откривењу су намењена читавој
земљи, до краја времена. Да, гнев је непрестани гнев
БОЖЈИ који ће трајати заувек у Огњеном језеру за нечасне, за Сотону, његове анђеле и све грешно, непокајничко
становништво света које их прати.
„И ђаво који их вараше би бачен у језеро огњено и сумпорито, где је звер [сви припадници новог светског поретка, владе унитарног света] и лажни пророк [Ватикан];
и биће мучени дан и ноћ ва век века“ (Откривење 20:10).
„А страшљивима и невернима и поганима и крвницима,
и курварима, и врачарима, и идолопоклоницима, и свима
лажама, њима је део у језеру што гори огњем и сумпором;
које је смрт друга [она траје заувек, никада не престаје!]“
(Откривење 21:8) .
Вратимо се сада Књизи пророка Данила. У Књизи
пророка Данила 4:17 се каже: „То су одредили стражари и изрекли СВЕТИ [ИСУС] да би познали живи да
ВИШЊИ влада царством људским, и даје га коме хоће,
и поставља над њим најнижег између људи.“ Светско
становништво је постало толико зло, нечасно и покварено да је БОГ поставио најподлије нељуде да владају
над њима. То је ватикански нови светски поредак, влада
унитарног света, УН.2
Замислите какав ће суд снаћи ђавола, чије су речи
злобније од празних речи, као и оне на земљи који га прате и оне који на БОГАхуле а верују уђавола и обожавају
га радије него БОГА.3
У Откривењу, у 13. поглављу, стихови 1-17, апостол
Јован је имао визију. Он је рекао: „И стадох на песку морском; и видех звер где излази из мора, која имаше седам
глава [седам глава симболично представљају седам римских брда о којима се говори у Откривењу 17:9], и рогова
десет [десет рогова представљају десет европских нација
које су се придружиле Ватикану у овим последњим данима], и на роговима њеним десет круна [ових десет
круна су симбол вођа десет европских нација које су
се ујединиле с владом унитарног света, новим светским поретком, УН], а на главама њеним имена хулна“
(Откривење 13:1).
Ове богохулне речи које данас чујете у медијима долазе из уста звери, а то су медији римокатоличке УН владе
новог светског поретка.4 Велика већина људи на земљи је
усвојила исто богохулништво због тога што их звериња
уста (да поновим, то су светски медији) непрестано трују

„А ја вам кажем да ће за сваку празну реч коју кажу
људи дати одговор у дан страшног суда. Јер ћеш се
својим речима оправдати, и својим ћеш се речима осудити“ (Матеј 12:36-37).
Само да бих вам представио колико блиско БОГ,
стражари (који су анђели1) и СВЕТАЦ ИЗРАИЉЕВ
(ИСУС) надгледају сваку реч коју изговори људска раса и
посматрају свако дело које учини, погледајмо 4. поглавље
књиге пророка Данила. Стихови 8-17а нам говоре зашто
је цару Набукодоносору дато срце звери, што нам је предочено његовим сопственим речима: „Најпосле дође преда
ме [цара Набукодоносора] Данило, који се зове Валтасар
по имену бога мог, и у коме је ДУХ светих богова [БОГ],
и приповедих му сан. Валтасаре, поглаваре врачима, знам
да је ДУХ светих богова [БОГ] у теби и никаква тајна није
ти тешка; кажи сан мој што сам снио и шта значи.
„А утвара главе моје на постељи мојој беше: видех, гле,
дрво усред земље, и висина му велика. Дрво беше велико и јако, и висина му досезаше до неба, и виђаше се до
краја све земље. Лишће му беше лепо и род обилат, и на
њему беше хране свему, зверје пољско одмараше се у хладу његовом, и на гранама његовим становаху птице небеске, и од њега се храњаше свако тело. Видех у утварама
главе своје на постељи својој, и гле, СТРАЖАР [АНЂЕО]
и СВЕТАЦ [ИСУС] сиђе с неба. Повика јако и рече овако: посеците дрво, и окрешите му гране, покидајте му
лишће и разметните му род; нека побегну звери испод
њега и птице с грана његових. Али пањ са жилама оставите му у земљи, у оковима гвозденим и бронзаним у трави пољској, нека га кваси роса небеска и део да му је са
зверјем од траве земаљске. Срце човечје нека му се промени, и срце животињско нека му се да, и седам времена
нека прође преко њега. То су одредили СТРАЖАРИ“ (Данило 4:8-17, верзија на хебрејском језику).
Ови стражари имају исту моћ уништења као анђели
који се помињу у 15. поглављу књиге Откривења. Од 5. до
8. стиха се каже: „И после овог видех, и гле, отвори се црква
скиније сведочанства на небу, и изиђоше седам анђела
из цркве, који имаху седам зала, обучени у чисте и беле
хаљине од платна, и опасани по прсима појасима златним;
и једна од четири животиње даде седморици анђела седам
чаша златних напуњених гнева БОГА, који живи ва век
века. И напуни се црква дима од славе БОЖИЈЕ и од силе
ЊЕГОВЕ; и нико не могаше доћи у цркву, док се не сврши
[испуни] седам зала седморице анђела.“
Очигледно је да БОГ анђеле најчешће користи за
уништење и гнев. Међутим, гнев ових анђела који се
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постања света. Ако ко има ухо нека чује. Ко у ропство
води, биће у ропство одведен [онај ко користи лажну
доктрину Сотониног новог светског поретка и свих других лажних религија да поведе људе у обману, што ће их
на крају одвести у вечно уништење у Огњеном језеру,
одвешће самог себе у заробљеништво и вечно мучење у
Огњеном језеру кроз њихову обману]; ко ножем [мачем]
убије ваља да он ножем буде убијен [РЕЧ БОЖЈА открива да је мач, са дуплом ивицом, истинита РЕЧ БОЖЈА.“6
У Посланици Јеврејима 4:12 се каже: „Јер је жива РЕЧ
БОЖИЈА, и јака, и оштрија од сваког мача оштрог с обе
стране, и пролази тја до растављања и душе и духа, и
зглавака и мозга, и суди мислима и помислима срца.“
„То значи да ће свако ко убије душу неке особе тако
што јој проповеда лажну доктрину, због чега ће њена
душа провести вечност у Паклу и Огњеном језеру, бити
убијен мачем. Другим речима, РЕЧ БОЖЈА ће послати
њихове душе у Пакао а затим у Огњено језеро.]. Овде је
трпљење и вера светих“ (Откривење 13:10). Зато је толико
важно да се сви хришћани сете Суда и да не проповедају
другу доктрину осим истините РЕЧИ БОЖЈЕ.7 Свако
празно дело, свака реч коју изговоримо биће узета у обзир (Матеј 12:36-37). Анђели нас посматрају, као и БОГ
ОТАЦ, СИН и СВЕТИ ДУХ. БОГ не изговара празне
речи, а стражари, анђели о свему воде рачуна.
„И видех другу звер где излази из земље, и имаше два
рога као у јагњета; и говораше као аждаха [ђаво је лажни
ХРИСТОС, антихрист]. И сву власт прве звери чињаше
пред њом; и учини да земља и који живе на њој поклони
се првој звери [Рим] којој се исцели рана смртна [то је
лажни пророк, Ватикан, Сотонино седиште и Сотонина
влада унитарног света]. И учини чудеса велика [то је прасак атомске бомбе и другог оружја, као што су она која
смо користили у Ираку наводно због тешког наоружања
за масовно уништење које у ствари никада нису ни имали], и учини да и огањ силази с неба [као што је у Ираку и
другим земљама, попут Јапана (Хирошима и Нагасаки)]
на земљу пред људима. И вара оне који живе на земљи
[„која вара сав васиони свет“ (Откривење 12:9)] знацима, који јој бише дани да чини пред звери, говорећи онима што живе на земљи да начине икону звери [зграда УН
у Њујорку и други споменици] која имаде рану смртну
и оста жива [Рим, Сотонино седиште8]. И би јој дано да
даде дух икони звериној [њеним сатанским властима,
војсци и полицији и правосудном систему], да проговори икона зверина, и да учини да се побију који се год не
поклоне икони звериној. И учини све, мале и велике, богате и сиромашне, слободњаке и робове, те им даде жиг
на десној руци њиховој или на челима њиховим, да нико
не може ни купити ни продати, осим ко има жиг, или
име звери, или број имена њеног“ (Откривење 13:11-17).
Вратимо се сада Књизи пророка Данила. Као што сам
рекао раније, стражари и БОГ који су се бавили царом Набукодоносором сачинили су декрет о казни за цара Набукодоносора због његових дрских речи. Цар Набукодоносор
је изговорио те речи у Књизи пророка Данила, поглавље 4,

богохулном пропагандом. Стражари и БОЖАНСТВО су
свесни сваке богохулне речи, као и њихових лажи и свих
њихових празних речи и свесни су свих њихових дела
(Матеј 12:36-37). У књизи Проповедниковој 12:14, Соломон је кроз СВЕТОГ ДУХА рекао: „Јер ће свако дело Бог
изнети на суд и сваку тајну, била добра или зла.“
„И звер коју видех беше као рис [леопард], и ноге јој
као у медведа, и уста њена као уста лавова, и даде јој змија
[ђаво] силу своју, и престо свој, и област велику. И видех
једну од глава њених као рањену на смрт [то је био Рим
када је пао по први пут], и рана смрти њене излечи се [то
је зло васкрснуће Рима, помоћу Сотониног духа]... И дана
јој [звери] бише уста која говоре велике ствари и хуљења
[ова уста су масовни медији], и дана јој [звери] би област да чини четрдесет и два месеца. И отвори уста своја
за хуљење на БОГА, да хули на име ЊЕГОВО, и на кућу
ЊЕГОВУ [чија кућа смо ми, изнова рођени хришћани.
Зар не знате да сте ви БОЖЈИ храм, БОЖЈА кућа, где ОН
живи и ради?5 Зар не видите да се на нас праве хришћане
хули, да нас бацају у тамнице под лажним отужбама и да
нас третирају као да нисмо грађани? А ипак је католицима
дата слобода да без проблема греше против БОГА, против ХРИСТА. Не можемо да се молимо у јавним школама,
спречавају нас да делимо праву хришћанску литературу и чак нам није дозвољено да у судницама помињемо
БОЖЈЕ или ИСУСОВО име.] и на оне који живе на небу“
(Откривење 13:2-3, 5-6). То су они хришћани који су
отишли пре нас, заједно са анђелима и другима који се
помињу у књизи Откривења. Уста звери стално говоре да
нема Раја, нема пакла итд. Богохуљење не престаје. Сотона никада не одустаје. Зато ми који смо БОЖЈА деца не
смемо никада да одустанемо.
„И дано јој [ђаволу, његовим медијима, његовој влади
унитарног света и његовом култу који је римокатоличка
сатанска „црква“] би да се бије са светима, и да их победи“ (Откривење 13:7). Побеђени смо неколико пута,
али као што сам и раније рекао, ми ћемо победити на
крају јер је БОГ са нама а Библија каже да коначно царство припада нама, хришћанима. Крали су нам имовину
у прошлости, али не могу да украду наше душе - нас који
ћемо издржати до краја. У Јеванђељу по Матеју 24:13 се
каже: „Али који претрпи до краја благо њему.“
Данас покушавају да одузму имовину онима који
посећују цркву ГОСПОДЊУ у којој сам ја пастор, а одузели су и децу људима из наше цркве да би их дали на
усвајање, знајући да ће тиме заплашити људе да се не
придружују нашој цркви. Они желе да униште сваког ко
открива колико су зли и да су деца ђавола. Поново кажем, никада нећемо престати да служимо нашем ГОСПОДУ и нашем БОГУ. Влада унитарног света, црква,
медији и ђаво који им је дао моћ то знају!
Откривење 13:7 наставља: „И дана јој [звери] би област над сваким коленом и народом и језиком и племеном. И поклонише јој [ђаволу, пре него СВЕМОЋНОМ
БОГУ] се сви који живе на земљи којима имена нису записана у животној књизи ЈАГЊЕТА, које је заклано од

5 1 Кор. 3:16, 6:19 6 Еф. 6:17, Отк. 2:12-13 7 Гал. 1:8-9, Отк. 22:18-19 8 Отк. 17:9
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стих 18: „Тај сан сних ја, цар Навуходоносор; а ти, Валтасаре [Данило], кажи шта значи, јер ниједан мудрац у царству
мом не може да ми каже шта значи; а ти можеш, јер је у теби
ДУХ светих богова [БОГА].“
„Тада Данило, који се зваше Валтасар, оста у чуду за
један сат, и мисли га узнемираваху. А цар проговори и
рече: Валтасаре, сан и значење му да те не узнемирује.
А Валтасар одговори и рече: Господару мој, сан да буде
твојим ненавидницима, и значење његово непријатељима
твојим. Дрво што си видео, велико и јако, коме висина досезаше до неба и које се виђаше по свој земљи, коме лишће
беше лепо и род обилан, и на коме беше хране свему, под
којим становаше зверје пољско и на гранама му сеђаху
птице небеске, то си ти, царе, који си велик и силан, и величина је твоја висока и досеже до неба и власт твоја до
крајева земаљских. А што цар виде Стражара и СВЕЦА
[то су анђео и ИСУС] где силажаше с неба и говораше:
Посеците дрво и потрите га, али му пањ са жилама оставите у земљи у оковима гвозденим и бронзаним у трави
пољској, да га кваси роса небеска, и са зверјем пољским
нека му је део докле седам времена прође преко њега, ово
значи, царе, и ово је наредба ВИШЊЕГ која ће се извршити на мом господару цару: Бићеш прогнан између људи,
и са зверима ћеш пољским живети, и храниће те травом
као говеда, и роса ће те небеска квасити, и седам ће времена проћи преко тебе докле познаш да ВИШЊИ влада
царством људским и даје га коме хоће. А што се рече да
се остави пањ са жилама од дрвета, царство ће ти остати,
кад познаш да небеса владају. Зато, царе, да ти је угодан
мој савет, опрости се греха својих правдом, и безакоња
својих милошћу према невољнима, е да би ти се продужио мир. Све ово дође на цара Навуходоносора.
„После дванаест месеци ходаше по царском двору у
Вавилону. И проговори [а стражари, анђели и ГОСПОД
су га слушали, као што слушају вас и мене] цар и рече:
Није ли то Вавилон велики што га ја сазидах јаком силом
својом да је столица царска, и слава величанству мом?
Те речи још беху у устима цару, а глас дође с неба: Теби
се говори, царе Навуходоносоре: Царство се узе од тебе.
И бићеш прогнан између људи, и живећеш са зверјем
пољским, храниће те травом као говеда, и седам ће времена проћи преко тебе докле познаш да ВИШЊИ влада
царством људским и даје га коме хоће. У тај час испуни
се та реч на Навуходоносору; и би прогнан између људи
и једе траву као говеда, и роса небеска кваси му тело да
му нарастоше длаке као пера у орла и нокти као у птица.
„Али после тог времена ја Навуходоносор подигох очи
своје к небу, и ум мој врати ми се, и благослових ВИШЊЕГ,
и хвалих и славих ОНОГ који живи довека, чија је власт
вечна и чије је царство од колена до колена. И сви становници земаљски ништа нису према ЊЕМУ, и ради шта
хоће с војском небеском и са становницима земаљским,
и нема никога да би МУ руку зауставио и рекао МУ: Шта
радиш? У то време ум мој врати ми се, и на слави царства
мог врати ми се величанство моје и светлост моја; и дворани моји и кнезови моји потражише ме, и утврдих се у
царству свом, и дода ми се више величанства. Сада ја На-

вуходоносор хвалим, узвишујем и славим ЦАРА небеског,
чија су сва дела истина и чији су путеви праведни и који
може оборити оне који ходе поносито“ (Данило, 4:19-37).
Набукодоносор никада раније није био свестан да
га интензивно посматрају анђели, стражари и САМ
СВЕМОЋНИ БОГ. Обратите пажњу како је његов говор другачији након што је седам времена проживео као
животиња. Ми знамо да „седам времена“ није седам дана,
седам недеља или седам месеци јер би требало више времена да његова длака постане као пера у орла а његови
нокти као канџе птица. Зато треба да претпоставимо да
је „седам времена“ било или седам годишњих доба, што
би било пролеће, лето, јесен, зима па пролеће, лето и јесен
или седам година. То је било седам временских периода.
Након што га је БОГ казнио током седам дугих периода због његовог поноса, он се покајао и више не говори: „Ја сазидах јаком силом својом да је столица царска,
и слава величанству мом“. Не, ове речи више не теку са
немудрог језика цара. Он сада говори: „И благослових
ВИШЊЕГ, и хвалих и славих ОНОГ који живи довека,
чија је власт вечна и чије је царство од колена до колена.
И сви становници земаљски ништа нису према ЊЕМУ,
и ради шта хоће с војском небеском [и данас такође, Небеско ваздухопловство, ЊЕГОВИ НЛО-и] и са становницима земаљским, и нема никога да би МУ руку зауставио и рекао МУ: Шта радиш“ (Данило 4:34-35)? Цар се на
крају опаметио и разумео БОГА.
Данас, људи који живе на овом свету наивно питају БОГА:
„Шта радиш? Шта ТИ радиш? Одакле долазе ови летећи
тањири? Ови НЛО-и?“ Кажу: „Ми мислимо да долазе с Марса или Јупитера или неке друге планете.“ Кажу: „Уклонили
смо БОГА, ИСУСА и СВЕТОГ ДУХА, као и ЊЕГОВУ владу
и ЊЕГОВ правосудни систем. Сада када смо БЕЗБОЖНИЦИ и када смо коначно достигли највишу тачку побуне, зла,
греха, незнања и глупости, ходимо у потпуном мраку.“
У Јеванђељу по Матеју 15:12 се каже: „Тада приступише ученици ЊЕГОВИ и рекоше МУ: Знаш ли да фарисеји
чувши ту реч саблазнише се? А ОН одговарајући рече:
Свако дрво које није усадио ОТАЦ МОЈ небески [свака
особа коју ОТАЦ МОЈ небески није спасао кроз МЕНЕ],
искорениће се [изгубљена је]. Оставите их [немојте да
им приповедате и да им сведочите, јер су они мртви за
веру у МЕНЕ]: они су слепе вође слепцима [они не знају
ништа, они не желе да знају ништа и воде људе који не
желе да знају ништа о било чему духовном]; а слепац
слепца ако води, оба ће у јаму пасти“ (Матеј 15:12-14).
Сју и ја смо се били упутили у Лас Вегас нагде на прелазу из 1964. у 1965. годину. Планирали смо да се венчамо.
То је било након што нам је БОГ, путем визије, рекао да
се венчамо. Била је касна ноћ и веома мрачно на аутопуту.
Сузи је возила кола. Узела ме је за руку и рекла ми: „Тони,
хајде да се помолимо БОГУ и да га питамо да ли заиста
постоје летећи тањири и да нам их покаже.“ Рекао сам јој:
„У реду, хајде да то урадимо.“ Затим је Сузи рекла: „ОЧЕ,
ако постоје летећи тањири, покажи нам их.“ А ја сам рекао:
„Амин, ОЧЕ, амин.“ Ни у једном тренутку нисам веровао
да ће нам на молитву бити одговорено, али су се летећи
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моје грехе и спасити душу моју. Знам то, јер ТВОЈА РЕЧ,
БИБЛИЈА, тако каже.16 ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ никога
нећеш одбацити, а то значи ни мене.17 Зато знам да си ме
чуо и знам да ћеш ми одговорити и знам да сам спасен.18
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.19
Након спасења, ИСУС каже да се крстимо тако што ћемо
се у потпуности потопити у воду, у име ОЦА и СИНА и
СВЕТОГ ДУХА.20
Марљиво проучавајте Библију (Свето писмо) у преводу
Ђуре Даничића и Вука Караџића (The English King James
Version) и чините како она каже.21
ГОСПОД жели да и другима кажете о свом спасењу (Марко 16:15). Можете да постанете дистрибутер јеванђељске
литературе пастора Тонија Алама. Послаћемо вам литературу бесплатно. Позовите нас или нам пошаљите и-мејл ради
додатних информација. Поделите ову поруку и с другима.

тањири појавили одмах и почели да лете ка нашим колима. Промашили су шофершајбну за милиметар. Могли
смо да чујемо њихов звук, ваздух који је долазио од њих
када су нам се довољно приближили. Али Сузи и ја смо се
и даље држали за руке. Питала ме је: „Да ли видиш исто
што и ја?“ А ја сам узвикнуо: „Да!“ Питала ме је: „Шта?“
И повикао сам: „Летеће тањире!“ Одговорила ми је гласно
изговарајући: „Да!“ а затим је зарила своје оштре нокте у
моју шаку. Повикао сам: „Молим те, заустави кола. Ако то
не урадиш, закуцаће нам се у шофершајбну!“ Али Сузи је
само наставила да вози. Није уопште зауставила кола.
Ми (углавном Сузи) смо се молили БОГУ да нам покаже летеће тањире и ОН нам их је показао. То је главни
разлог што знам да ови наводни НЛО-и, које називају
летећим тањирима, нису са неке друге планете, већ су од
БОГА. Нек БОГ и стражари буду моји сведоци јер моје
речи су истините. То су стражари, анђели који надгледају
земљу пре него што се ИСУС (кога свет мрзи) врати поново на земљу.
Стражари чекају да виде које ће бити ваше речи. БОГ и
ЊЕГОВ СИН ИСУС такође чекају да чују које ће ваше речи
бити. Они чекају да виде да ли ћете прихватити ИСУСА
или ћете ГА одбацити. Засигурно ћете урадити једно или
друго. Ако прихватате ИСУСА, изговорите ову молитву.
Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, смилуј се на моју душу, мене
грешника.9 Верујем да је ИСУС ХРИСТ СИН живог БОГА.10
Верујем да је умро на крсту и своју драгоцену крв пролио да
би сви моји прошли греси били опроштени.11 Верујем да је
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих помоћу СВЕТОГ ДУХА12
и да ОН седи с десне стране БОГУ у овом моменту и чује
моје признање греха и ову молитву.13 Отворио сам врата
срца свога и позивам ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.14
Спери све моје прљаве грехе у драгоценој крви коју си
ТИ пролио уместо мене на крсту на Калварији.15 ТИ ме
нећеш одбацити, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити

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 [спасене 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).

9 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 10 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4 11 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Јн. 1:7, Отк. 5:9 12 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 13 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев.10:12-13 14 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20 15 Еф. 2:13-22,
Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14 16 Мт. 26:28, Дап. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кoл. 1:14 17 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 18 Јев. 11:6 19 Јн. 5:14, 8:11,
Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14 20 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5 21 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: +1 (661) 252-5686 • Факс +1 (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 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 +1 (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 +1 (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.
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