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Немојте никада рећи „Не могу 
више“ јер можете ако верујете у 
моћну Христову веру. Сунце ће 
сијати сутра јер ће Исус бити ту. 
Он вас никада неће напустити 
нити ће вас се одрећи.1 Када поста-
нете јачи у Његовој вери, волећете 
све божанске ствари. Исус је рекао: 
„и дођи, те хајде за мном [бићете 
срећни кад то урадите] узевши 
крст [свој крст]“ (Марко 10:21б). 

Имајте вере у Христову веру. 
Моћи ћете да „трпите зло као до-
бар војник Исуса Христа; Јер се 
никакав војник не заплеће у трго-
вине овог света да угоди војводи“ 
(2 Тимотију 2:3-4). 

У Јеванђељу по Матеју (16:24), Исус 
„рече ученицима својим: Ако ко хоће 
за мном ићи, нека се одрекне себе, и 
узме крст свој и иде за мном.“ Исус 
је Себи ускратићивао овоземаљска 
задовољства читавог живота, као 

што и ми треба да радимо, све до 
своје  смрти на крсту. Због Свог само. 
пожртвовања, Он је узвишен.2 

У Посланици Колошанима 
(1:18-23): „И Он [Христос] је гла-
ва телу цркве, који је почетак и 
прворођени из мртвих, да буде Он 
у свему први; Јер би воља Очева да 
се у Њ усели сва пунина, и кроза Њ 
да примири све са собом, умирив-
ши крвљу крста Његова, кроза Њ 
[веру у Њега] све, било на земљи 
или на небу. И вас који сте не-
кад били одлучени и непријатељи 
кроз помисли у злим делима, а сад 
вас примири у телу меса Његовог 
смрћу Његовом, да вас свете и без 
мане и без кривице изведе преда се; 
ако само останете у вери [Христа] 
утемељени и тврди, и непокретни 
од наде јеванђеља, које чусте, које 
је проповедано свој твари под не-
бом, коме ја Павле постадох слуга.“ 

У Јеванђељу по Луки (14:11), 
Исус је рекао: „Јер сваки који се 
подиже, понизиће се; а који се 
понижује, подигнуће се.“ У Дели-
ма апостолским (5:30-31) каже се: 
„Бог отаца наших подиже Исуса, 
ког ви убисте обесивши на дрво. 
Овог Бог десницом СВОЈОМ 
узвиси за поглавара [„И од Ису-
са Христа, који је Сведок верни, 
и Првенац из мртвих, и Кнез над 
царевима земаљским“ (Откривење 
1:5)] и спаса [Спаситеља], да да 
Израиљу [верницима] покајање и 
опроштење греха.“

Када је Петар проговорио  Све-
тим Духом у Делима апостолским 
(5:29), рекао је: „Већма се треба 
Богу [као што је Исус урадио] по-
коравати неголи људима.“ Ово се 
односи и на нас саме. Немојте ни-
када рећи „не могу више“. Ово из-
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говарате када живите само за себе, 
увек се сажаљевајући јер немате 
Христа који вам је све. Сви смо ми 
патили! Нек наша патња буде за 
Христа и у Христу. Јер ћете ужива-
ти у рају на Небесима заувек!3 

Имаћемо невоље!4 Бог, у Својој 
милости за вашу душу ће поче-
ти да вам одузима многе ства-
ри да бисте се више ослањали 
на Њега, као кад се злато жеже 
[прочишћава] у огњу.5 Када му 
дозволите да вас користи макар 
и мало, затим више, као што Он 
тренутно чини са многима, Он 
ће вам прво узети све ствари које 
вам не требају. Он ће вас увелико 
користити ако престанете да го-
ворите „не могу више“. 

„Јер је свако тело као трава“ 
(Исаија 40:6, 1 Петрова 1:24). Жи-
вот је веома кратак6 а вечност је за-
увек.7 Треба се припремити за дуг 
живот, а то је вечност!

Да поновим: „Бог отаца наших 
подиже Исуса, ког ви [и ми] убис-
те обесивши на дрво. Овог Бог 
десницом Својом узвиси за по-
главара и спаса [Спаситељ], да да 

Израиљу [верницима] покајање 
и опроштење греха. И ми смо 
Његови сведоци ових речи и Дух 
Свети ког Бог даде онима који се 
Њему покоравају“ (Дела апос-
толска 5:30-32).

Када сте усамљени и ваше срце је 
испуњено очајем, то је зато што сте 
заборавили да имате Спаситеља. 
Нисте сами. Исус је увек са вама.8 
Само позовите Исусово име и Он 
ће бити са вама. О, како је драгоце-
но име и присуство Исусово. Он ће 
вас чути сваки пут када позовете и 
биће са вама!! Сваки пут када Га 
позовете, Он ће вас подићи. Позо-
вите Његово име ујутру; позовите 
Га у подне и увече, позовите Га.9

Исус је наша нада за данас и за 
сутра. Никада не верујте у себе 
или било ког другог. Верујте само 
у Исуса!10 Немате другог пријатеља 
као што је Исус. Он је Цар над ца-
ревима и Господар над господари-
ма.11 

„Радујте се свагда у Господу, и 
опет велим: радујте се. Кротост 
[благост] ваша да буде позната 
свим људима. Господ је близу. Не 
брините се ни за шта [не бојте се 
да урадите тачно шта каже Господ] 
него у свему молитвом и мољењем 
са захваљивањем да се јављају Богу 
искања ваша. И мир Божји, који 
превазилази сваки ум, да сачува 

срца ваша и мисли ваше у Господу 
Исусу“ (Филибљанима 4:4-7).

Размишљајмо увек као Хрис-
тос, који је Бог.12 Господ каже: „Јер 
мисли моје нису ваше мисли, нити 
су ваши путеви моји путеви, вели 
Господ; Него колико су небеса 
више од земље, толико су путеви 
моји виши од ваших путева, и мис-
ли моје од ваших мисли“ (Исаија 
55:8-9).

„Јер Богу тако омиле свет да је 
и Сина свог Јединородног дао, да 
ниједан који Га верује [у његову 
способност] не погине, него да има 
живот вечни“ (Јован 3:16). Хајде 
да из свег гласа то узвикујемо! 
Смејемо се и радујемо се због тога! 
И говоримо о томе. Хајде да се 
бавимо својим проблемима кроз 
Исуса. Хајде да променимо своје 
околности! 

Не плашите се ничега. Живот 
је прекратак да бисмо се плаши-
ли, прекратак да не бисмо верова-
ли Богу. Не плачите. Престаните 
да плачете, обришите своје сузе. 
Није готово ако имате вере у свој 
нови живот, који је Христос.  Он 
ће постати стварност. Кроз Хрис-
та имате моћ и прилику да проме-
ните своје околности!13 Можда сте 
пали. Сузи је увек говорила: „Чак 
и свиња, када падне у блато, уста-
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Драга браћо, 
У име цркве Тонија Алама, шаљемо срдачне поздраве и загрљаје за 

нашег пастора Алама. Он је у нашим молитвама. Бог је веран Својој деци 
и ослобађа нас као Данила. Пуно поздрава од ваших синова из Сулане, 
Перу. 
Пастор Андре Чироки Силва
Црква Тонија Алама 

Перу
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Драги пасторе Тони,
Речи не могу да изразе моју искрену захвалност и 

Свемоћни Бог ме користи као средство у Индији да се 
успнем на веће висине и досегнем оно што нико није досег-
нуо и препознам оно што нико није препознао. 

Каква је дивна прилика што нам помажете да добијемо 
литературу на телугу језику која је корисна за развој сва-
ког хришћанина. Тони, треба нам још материјала за дељење 
у нашој области јер радимо у тиму са 15 пастора из цркве 
Лајфпоинт госпел мувемент. 

Љубазно вас молим да нам пошаљете још материјала 
да бисмо могли да вршимо снажну службу кроз литера-
туру у нашој области.

Писма пастору Аламу

Поштовани пасторе Аламо,
Наставите да шаљете литературу у 

наш затвор. Кроз ваш труд и посвећеност 
Господу и Спаситељу, животи жена се 
мењају а жене се заузимају за Исуса.

Ја сам међу оним женама које су про-
нашле ваш билтен на оближњем столу и 
почеле да читају. Врло је снажан и пун 
благослова. Један од благослова које 
сам пронашла је да је слава и љубав 
Божја довољна и спознала сам Господа, 
нашег јединог и истинитог Бога уз вашу 
помоћ.

Нек Бог настави да истински и бога-
то благосиља ваш рад. Сачувајте веру. 
Од свих нас у затвору у Вандалији, хвала 
вам из свег срца.
Искрено ваша,
Б.Х.                                         Вандалија, Мисури

Флорида

Захваљујемо се Цркви Тонија Алама на пуној кутији литературе. 
Желео бих да их преведем на локалне језике тамил и телугу ако се 
слажете.  Већина наше публике су млади (студенти), као и људи из 
племенских области.  Молите се за цркву Господа да се прошири по-
што постоји потреба за физичким потребама. Молим се за пастора 
Тонија Алама и да црква буде заштићена од злих људи.
С пуно љубави у Христу, 
Стивен Пракаш, Читур, Андра Прадеш, Јужна Индија

Примање јеванђељске литературе пастора 
Алама у Јужној Индији

Пренесите моје поздраве свим својим верницима и ближњима. Ако же-
лите слике наше службе, могу вам их послати још.
У Христу,
Пастор Сајмон Џејмс, директор за Индију, Лајфпоинт госпел мувемент

Камбхампаду, Андра Прадеш, Индија

Сведочење чланице пастве пастора П.В. Ратнама - 
Боминампаду, Кришна област, Андра Прадеш, Индија

Индија

Мисури Чиле
(преведено са шпанског)

Драга браћо,
Поздрављам вас у миру Господа Исуса Христа и шаљем мно-

го снаге у Господу. Као што је пастор Аламо посветио свој живот 
Јеванђељу, тако се и ми овде у Чилеу трудимо  да увек донесемо 
Јеванђеље спасења душама без наде и без Бога. Зато ћу се, драга 
браћо, молити за вашу племениту цркву да би Бог дао снагу вама 
и пастору Аламу. Као што каже Реч Божја, летећемо као орлови и 
држаћемо вас у нашим молитвама овде у Чилеу да би вам Бог дао 
снагу јер нисте сами, Христос је са вама, браћо. 

Тужан сам што морам да се поздравим с вама сада, али истовре-
мено се уздам у Господа. 

Желим вам, још једном, пуно благослова у Исусу Христу. Увек ћу 
се молити Господу за свог драгог пастора Алама. 
Луис Неира,            Консепсион, Чиле

Управо сам вас нашао преко интернета. Ви сте најдивнији 
проповедник ког сам пронашао за 35 година као хришћанин. 
Волео бих да могу да вас упознам и будем део ваше цркве.
Трајан Воси,               Спринг Хил, Флорида
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не и стресе се.“ Ви нисте свиња, 
зато устаните и крените ка Богу. 
Трчите - немојте да ходате - на-
зад Исусу и останите уз Њега за-
увек! Будите обновљени, спасени 
и поново рођени у Духу. Почните 
изговарајући ову молитву: 

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене 
грешника.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 опрош-
тени.16 Верујем да је БОГ вас-
крсао ИСУСА из мртвих помоћу 
СВЕТОГ ДУХА17 и да ОН седи с 
десне стране БОГУ у овом момен-
ту 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 опростити 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, ГОСПОДЕ ИСУСЕ, што 
си спасио моју душу и показаћу 
ти своју захвалност тако што ћу 
чинити оно што ТИ заповедаш 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). 
Можете да постанете дистрибутер 
јеванђељске литературе пастора 

Тонија Алама. Послаћемо вам лите-
ратуру бесплатно. Позовите нас или 
нам пошаљите и-мејл ради додатних 
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 за-
кидамо? У десетку и приносу. Про-
клети сте, јер МЕ закидате, ви, сав 
народ [и цели свет]. Донесите све 
десетке [десетак је 10% вашег бруто 
прихода] у спреме да буде хране [ду-
ховна 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)

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 Јн. 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, Кoл. 1:14   22 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   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

 НИКАДА НЕI 
РЕЦИ НЕ  

МОГУ ВИШЕ!

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 (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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