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Цркве широм светаНови Јерусалим

(Наставак на страни 2)

Седмо поглавље Књиге пророка 
Данила говори о четири земаљска 
царства. Четири царства су била и 
прошла. Три су нестала а четврто 
је ово у коме живимо сада. И ово 
ће се убрзо завршити јер је Риму 
(четвртом и последњем секуларном 
царству) моћ и седиште дала велика 
црвена аждаја, звана и Сотона или 
ђаво.1 Сотонино време је кратко, и 
он то зна! (Откровење 12:3, 9, 12б). 
Он, глава четвртог секуларног цар-
ства „говориће речи на ВИШЊЕГА, 
и потираће свеце ВИШЊЕГА“ 
(Дaнило 7:25). И ово његово царство 
ће се завршити.  

У Књизи пророка Данила (7:7) 
каже се да је ова звер, четврто демон-

ско царство (Рим) „страшна и врло 
јака“ и има велике гвоздене зубе, једе 
и сатире, и гази остатак ногама, и 
разликује се од свих пређашњих зве-
ри, и има десет рогова. 

Апостол Павле нам каже да смо, 
кад нам понестане снаге, ДУХОВНО 
јаки (2. Коринћанима 12:10). Онда 
морамо да се уздамо само у ЊЕГА, 
ЊЕГА који је вечан (2. Коринћанима 
12:9-10, Филибљанима 4:11-13). 
ГОСПОД жели да имамо вере у 
ЊЕГА, да се уздамо у ЊЕГА, да 
верујемо у ЊЕГА и само у ЊЕГА.2 

Ово последње царство (Рим), 
коме ће ускоро доћи крај, помишљаће 
да „промени времена и законе [као 
нпр. старосну границу за ступање у 

брак, што је пубертет, полигамију, 
што БОЖЈИ закон одобрава;3 брак 
између особа истог пола, што је грех 
и што БОГ осуђује, абортус, који 
представља убиство првог степе-
на, такође је грех и БОГ га осуђује.4 
Лезбејство је грех и БОГ га осуђује 
као и хомосексуалност (осуђује).5 
Такозвано убиство из „милосрђа“ 
такође је грех и БОГ га осуђује. Блуд у 
јавним школама или ван њих, у при-
ватним школама или ван њих, или на 
било ком другом месту, грех је и БОГ 
га  осуђује.6  Мржња према Библији 
Краља Џејмса није само грех који 
БОГ осуђује већ је и богохуљење (што 
је неопростиво7), као и мржња према 
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Свеци
„Биће у потоња времена [што је сада и данас] гора 

дома ГОСПОДЊЕГ утврђена уврх гора [у Библији 
планина понекад симболизује нацију, а понекад 
симболизује невоље. Брда понекад симболизују гра-
дове.] и узвишена изнад хумова [светских градова], 
и стицаће се к њој сви народи, И ићи ће многи наро-
ди говорећи: Ходите да идемо на гору ГОСПОДЊУ, у 
дом БОГА Јаковљевог, и учиће нас СВОЈИМ путеви-
ма, и ходићемо стазама ЊЕГОВИМ. Јер ће из Сиона 
изаћи закон, и РЕЧ ГОСПОДЊА из Јерусалима“ 
(Исаија 2:2-3). Овај цитат БОЖЈЕ РЕЧИ јасно говори 
о томе да је у последњим данима (сада) БОЖЈИ закон 
још увек на снази.   

Пастор Тони Аламо Аламова хришћанска нација Том 09900

Светски билтен
      цркве 
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(Наставак са стране 1)

СВЕцИ
БОЖЈОЈ истини, Десет заповести, 
БОЖЈИМ законима и пророцима, 
Старом завету, законима Новог за-
вета који су Благослови (Благослови 
- Mатеј гл. 5). Ово су све грехови и не-
законите гадости!]: и даће му се [ми 
ћемо бити предани] у руке [Сотонине 
владе] за време и за времена и за по 
времена“ (Данило 7:25). 

Али БОЖЈИ суд ће бити сазван 
(заседаће) и заузеће своје место, и 
донеће одлуку да оконча сотонску 
власт, да је сажеже и уништи заувек. 
„А царство и власт и величанство 
царско под свим небом даће се наро-
ду светаца ВИШЊЕГ; ЊЕГОВО ће 
царство бити вечно царство, и све 
ће власти ЊЕМУ служити и слуша-
ти ГА [БОГА]“ (Данило 7:27).

Изгледа превише добро да би 
било истинито, али све што је БОГ 
рекао ће се догодити!8 Знам да су 
свеци Господњи уморни од живљења 
под неправедном влашћу ђавоље ан-
тихристове владе. Молим се да сви 
грешни ускоро предају своје живо-
те у ГОСПОДЊЕ руке за њихово 
добро. Тешко је гледати масе људи 
знајући да ће ускоро бити у Језеру 
огњеном (Mатеј 7:13-14, Лука 13:23-
30, Откривење 20:14-15). Помислите 
на милионе људи које су они мучи-
ли до смрти и затварали под лаж-
ним оптужбама. Одузели су им децу, 
цркве и домове и раздвојили њихове 
породице. Одузели су им новац и 
могућност да служе БОГУ тако што 
су говорили лажи, грешна лажна 
сведочења и клевете.

Хвала ТИ БОЖЕ ОЧЕ, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ, што си нама дао царство, 
надмоћ и величанственост целог 
небеског царства, нама који смо на-
род светаца ВИШЊЕГА, и хвала ТИ 
што си учинио да то буде вечно цар-
ство у коме ће све власти служити 
и покоравати се ЖИВУЋЕМ БОГУ, 
БОГУ СПАСЕЊА, АВРАМОВОМ, 

ИСАКОВОМ  И ЈАКОВЉЕВОМ 
БОГУ, СТВОРИТЕЉУ НЕБА И 
ЗЕМЉЕ И СВЕГА У ЊИМА! 

Обични људи који су гласајући 
довели на власт такозване светске 
вође, треба да се сете да БОГ никада 
није поставио на власт те безбожни-
ке (5. Мојсијева 17:14-20). У 5. књизи 
Мојсијевој (17:14-15) ГОСПОД 
каже: „Кад уђеш у земљу коју ти даје 
ГОСПОД БОГ твој да је наследиш, и 
населиш се у њој, ако кажеш: да по-
ставим себи цара, као што имају сви 
народи око мене, само оног постави 
себи за цара, ког изабере ГОСПОД 
БОГ твој; [обавезно] између браће 
своје постави цара себи [оног ко 
истински верује у БОГА и ЊЕГОВУ 
РЕЧ, и реч ЊЕГОВОГ јединог 
СИНА]; а немој поставити над со-
бом човека туђина, који није брат 
твој [ни неверника, ни муслимана, 
ни оног ко верује у другог бога, јер то 
није бог].“ Ако они изневере након 
што их је ОН поставио, ОН ће им 
одузети сву моћ, као што је учинио 
са краљем Савлом и другима.9 

Постојала су четири светска цар-
ства, сва паганска. Прво је било 
Вавилон, које представља златна 
глава (Данило 2:31-38); друго је било 
сребрно, које представља медијско-
персијско царство (Данило 2:32, 
39); треће је било бронзано, које 
представља Грчка (Данило 2:32, 
39); и четврто је било, и још увек 
је, Римска влада унитарног света 
(Данило 2:40-43, 7:7, 19, 23), звер која 
ће ускоро бити уништена (Данило 
2:35, 44-45, Откривење 16:10, 19, 
18:2-24). Ова четврта влада је гвоз-
дена, са стопалима делом од гвожђа 
и делом од глине, као што је видео 
Набукодоносор у сну о крају света 
(Данило 2:31-44).

Краљ је заборавио сан и то га је 
мучило па је објавио да ће убити све 
мудре људе Вавилона, укључујући и 
четворо младих Израелита - Данила 
и троје јеврејске деце, ако му не по-
могну да се сети сна. Слава буди 
ГОСПОДУ, након што су се помоли-

ли, ГОСПОД је Данилу открио цео 
сан и његово тумачење, тако да су 
сви били поштеђени (Данило 2:18-
19). 

 „Проговори Данило и рече: Да 
је благословено име ГОСПОДЊЕ 
од века до века; јер је ЊЕГОВА му-
дрост и сила; и ОН [а не световна 
антихристова влада] мења време-
на и часе; смеће цареве, и поставља 
цареве; даје мудрост мудрима и ра-
зум разумнима и знање онима који 
разумеју. Он открива шта је дубоко 
и сакривено, зна шта је у мраку, и 
светлост код ЊЕГА станује. ТЕБЕ, 
БОЖЕ отаца мојих, хвалим и сла-
вим, што си мени  [Данилу] дао му-
дрост и силу, и што си ми објавио за 
шта ТЕ молисмо објавивши нам сан 
царев“ (Данило 2:20-23). БОГ је спа-
сио њихове животе и животе оста-
лих „мудраца“. 

Данило је рекао цару: „Него има 
БОГ на небу који открива тајне и 
јавља цару Навуходоносору шта 
ће бити на крају“ (Данило 2:28). 
Потом је Данило испричао цару шта 
је сањао и значење тог сна (Данило 
2:29-45). 

Данило је рекао цару да он (Данило) 
не зна ништа више него други људи и да 
је могао цару да каже садржај и значење 
сна само зато што му је БОГ с Небеса, 
ГОСПОД, све то показао (Данило 2:27-
28). „Ти, царе, виде, а то лик велик; ве-
лик беше лик и светлост му силна, и 
стајаше према теби, и страшан беше 
на очима. Глава том лику беше од чи-
стог злата, прси и мишице од сребра, 
трбух и бедра од бронзе, ноге му од 
гвожђа, а стопала које од гвожђа које 
од земље. [Да поновим, Вавилон је био 
злато, Персијско царство сребро, Грчка 
је бронза а гвожђе и глина је био и још 
увек је Рим.]

„Ти гледаше докле се одвали ка-
мен без руку  [овај камен је ГОСПОД, 
стуб ГОДПОДЊЕ куће, а ми смо живо 
камење, грађено на ХРИСТУ као ка-
мену темељцу, телу ХРИСТОВОМ, 
БОЖЈЕМ храму,10 правој, поново 

8 2 цар. 15:12, Пс. 33:11, 119:89-90, Проп. 3:14, ПлЈ. 2:17, Јез. 12:25, Mт. 5:18, 24:35, Mк. 13:31, Лк. 21:33, Јев. 6:18  9 1 Сам. 15:23, 1 цар. 11:9-12, Дан. 5:18-30  10 Ис. 28:16, 
2 Кор. 6:16, Еф. 2:19-22, 1 Пет. 2:5-7, Отк. 3:12
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Драги духовни брате по Христу Тони 
Аламо, 

Поздрављам те. Са задовољством те 
обавештавам да сам добио литературу 
коју си ми послао и да сам је сву поделио у 
једном једином дану уз помоћ наших вер-
ника. Литература је јако важна и донеће 
спасење многим изгубљеним душама. 
Твоји списи су као нож са две оштрице који 
се забада дубоко у срца људи који живе у 
духовној тами. Разумљиви су чак и они-
ма који још нису пронашли Исуса Христа. 
Способност писања на такав начин је за-
сигурно  благослов Господњи. Нека наш 
Господ теби подари круну обећану у 2. по-
сланици Тимотију (4:8). Захвалан сам МУ 

индија
што ме је повезао с твојом црквом.

Проповедам Божју реч у најизолованијим 
и најопасним племенским селима, у шум-
ским и брдским пределима. У овим сели-
ма живе многа племена, као на пример: 
Којас, Кондареди и Адиваси. Многи од 
њих ме питају за литературу па те зато 
молим да пошаљеш 10.000 примерака 
књиге Месија и касете са снимцима твојих 
порука. Потребне су нам твоје молитве, 
подршка и пријатељство. Молимо се за 
тебе и за цело свештенство.
Твој брат у служби Господњој, 
Пастор Канабатула Џозеф 
Бутаигудем, дистрикт Западни Годавари, 
Андра Прадеш, Индија

Писма ПасТору аламу

www.alamoministries.com
АлАмо Цркве нА интернету

уганда
Јеванђелистo Тони Аламо,

Најпре желим да вам се захвалим, драги презен-
таторе, у име великог броја Уганђана на прилици коју 
сте им понудили да се у потпуности ослободе греха 
у својим животима. Ја сам једна од оних о којима 
се стално говори како су почели да живе срећно у 
Христу. Ваша радио емисија на радију Источна Аф-
рика је јако богата духовним и небеским садржајима 
којима је и нас обогатила. Црква Тонија Алама је за-
иста испунила свој циљ и молим се Господу да ваша 
емисија траје заувек. Амен.
Черити Рутермва
Кампала, Уганда, Африка

Поштовани господине,
Поздрави из Замбије. Захвалан сам за при-

лику да вам пишем. Желим да вам захвалим на 
вашем раду на подучавању путем радија. Овде 
слушамо радио Источна Африка. Дужност ми је 
да вас обавестим да порука коју проповедате 
није узалудна, већ да многи људи слушају ваш 
програм.

Желим да вас охрабрим да наставите свој рад 
у истом духу, помажући људима у потрази за Бо-
гом. Било би ми драго да се јавите што пре.
Искрено ваш,
Вили Чингвенембе
Ливингстон, Замбија, Африка

Замбија 

Велечасни М. Џејреј у Индији прима 
литературу, књиге Месија и Библије 
од Хришћанских цркава Тонија Алама.

Tонију Аламу, особи којој се дивим.
Бог је довео вашу цркву у мој живот да би ми помогао да научим како да 

ослободим и друге жене овде у затвору делећи своје искуство с њима јер 
Бог није створио ни затворе ни заточеништво. Била сам заточеник зависно-
сти од новца, жеље да ме вршњаци прихвате. Бог ми је показао да је једина 
особа која ми је заиста потребна Исус Христос а уз Његову љубав и милост 
могу другима да дам оно што је мени дато. Речи не могу изразити сву моју 

захвалност. Хвала вам што сте ми 
помогли да видим колико вредим. 
Исус је Господ!!! Молим се за вас и 
вашу цркву. Бог вас благословио. 
Анђелина Саведра 
Корона, Калифорнија

Нигерија
Драги пасторе  Аламо,

Ваша црква обавља од-
личан посао. Прочитао сам 
много ваше литературе и то 
ми је помогло да променим 
свој живот. Одлучио сам да 
се изнова родим. Сада ми 
треба Библија да бих наста-
вио да се духовно уздижем и 
да медитирам о њој увек. 
A.O. 
Икороду, Држава Лагос, 
Нигерија, Африка

Калифорнија



4

11 Дан. 2:35, 44-45, 7:18, 22, 27, Отк. 5:9-10, 11:15-18, 20:4-6, 22:3-5  12 Eф. 2:4-7  13 1 Кор. 15:54-58, 1 Jн. 5:4  14 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   15 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 
1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4   16 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9   17 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   18 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13   19 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   20 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   21 Мт. 26:28, 
Дап. 2:21,4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   22 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З   23 Јев. 11:6   24 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14   25 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, 
Дап. 2:38, 19:3-5, 26 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

рођеној, истинској, православној  
хришћанској цркви].“ Овај камен 
(ХРИСТ) удари лик [четири светска 
царства] у стопала од гвожђа и земље 
и сатре их. Тада се сатре и гвожђе и 
земља и бронза и сребро и злато, и по-
ста као плева на гумну у лето, те однесе 
ветар [ДУХ, дах БОЖЈИ], и не нађе му 
се место; а камен, који удари лик, по-
ста гора велика [симболизује велику 
светску нацију], и испуни целу земљу“ 
(Данило 2:31-35).

Рим је трајао дуже од две хиљаде 
година, много дуже него остала три 
светска царства и коначно је дошао до 
краја. Ми, свеци, ускоро ћемо (врло 
брзо) доћи на власт и бити на влас-
ти ва век века под СВЕМОЋНИМ 
БОГОМ!!11 Наставите да живите 
с ХРИСТОМ на Рајским мести-
ма!!12 Победа је наша!!13 Ми имамо 
ИСУСА!! И наше је Царство заувек!

Ако ИСУСА још није ваш лич-
ни СПАСИТЕЉ, помолите се БОГУ 
ОЦУ на Небесима и владаћете 
заједно са нама!

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 

смилуј се на моју душу, мене греш- 
ника.14 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 
СИН живог БОГА.15 Верујем да је 
умро на крсту и своју драгоцену 
крв пролио да би сви моји прошли 
греси били опроштени.16 Верујем да 
је БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА17 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање греха 
и ову молитву.18 Отворио сам врата 
срца свога и позивам ТЕ у своје срце, 
ГОСПОДЕ ИСУСЕ.19 Спери све моје 
прљаве грехе у драгоценој крви коју 
си ТИ пролио уместо мене на крсту на 
Калварији.20 ТИ ме нећеш одбацити, 
ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ћеш опрости-
ти моје грехе и спасити душу моју. 
Знам то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, 
тако каже.21 ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ 
никога нећеш одбацити, а то значи 
ни мене.22 Зато знам да си ме чуо и 
знам да ћеш ми одговорити и знам да 
сам спасен.23 Захваљујем ТИ се, ГО-
СПОДЕ ИСУСЕ, што си спасио моју 
душу и показаћу ти своју за- хвалност 
тако што ћу чинити оно што ТИ запо-
ведаш и нећу више грешити.24

Након спасења, ИСУС каже да се 
крстимо тако што ћемо се у потпу-
ности потопити у воду, у име ОЦА и 

СИНА и СВЕТОГ ДУХА.25 Марљиво 
проучавајте Библију (Свето писмо) 
у преводу Ђуре Даничића и Вука 
Караџића (The English King James 
Version) и чините како она каже.26 
ГОСПОД жели да и другима ка- жете 
о свом спасењу (Марко 16:15).

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).

(Наставак са стране 2)

СВЕцИ

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. 
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