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Светски билтен

НЕБЕСКИ АНЂЕЛИ 
ЛЕБДЕ НАД НАШОМ ПЛАНЕТОМ

Том 17700Пастор Тони Аламо Аламова хришћанска нација

(Наставак на страни 2)

„Кола ГОСПОДЊИХ 

има двадесет хиљада, чак 

хиљаде анђела; ГОСПОД је 

међу њима“ (Псалми 68:17). 

Потпуно је очигледно да су 

кола ГОСПОДЊА заправо 

летећи тањири које данас 

знамо као НЛО-е. Они нису 

ни с једне друге планете, 

него су анђели ГОСПОДЊИ 

који вековима патролирају 

земљом тражећи злочине 

против ГОСПОДЊЕГ зако-

на и против наследника спа-

сења. 1

У Посланици Јеврејима (1:10-14) 

се каже: „И опет, ТИ си, ГОСПОДЕ, 

у почетку основао земљу, и небеса 

су дела руку ТВОЈИХ: Она ће проћи, 

а ТИ остајеш; и сва ће остарети као 

хаљина; И савићеш их као хаљину, 

и измениће се: а ТИ си ОНАЈ исти, 

и ТВОЈИХ година неће нестати. А 

коме од анђела рече кад: Седи МЕНИ 

с десне стране [јер ОН то рече само 

ХРИСТУ], док положим непријатеље 

ТВОЈЕ подножје ногама ТВОЈИМ? 

Нису ли сви службени духови који 

су послани на службу онима који ће 

наследити спасење?“

Да није кола ГОСПОДЊИХ (које 

већина људи назива НЛО-има), како 

би духови заштитници могли дано-

ноћно да прате сва добра дела свих 

светаца и сву поквареност на земљи 

коју чине грешници? Како би ГО-

СПОД знао, и поред тога што je ОН 

свезнајући ГОСПОД, које анђеле 

треба да пошаље и када да их пошаље 

да благослове свеце или да упозоре, 

прокуну или униште грешнике?

На пример, у Првој књизи Мој-

сијевој (32:12), ГОСПОД је рекао 

Јакову, којег је касније назвао Изра-

иљем: „Заиста, ја ћу ти бити добро-

твор, и учинићу семе твоје да буде 

као песка морског, који се не може 

избројати до множине.“ Ипак, ГО-

СПОД је знао шта је краљ Давид 

мислио када је одлучио да преброји 

сву децу Израиља. Тако је све поче-

ло. Прва књига дневника (21:1-2) 

каже: „Али уста сотона на Израиља 

и наврати Давида да изброји 

Израиља [за шта је ГОСПОД 

рекао да се не може изброја-

ти, јер су непребројиви (Јев-

рејима 11:12)]. И рече Давид 

Јоаву и кнезовима народ-

ним: Идите, избројите сино-

ве Израиљеве од Вирсавеје 

дори до Дана, па ми јави-

те да знам колико их има.“ 

Слушајући Сотону, краља 

Давида поведе срце његово, 

као што је Еву повело њено, 

да у своме срцу каже: „Бићу 

као НАЈВЕЋИ ГОСПОД, и 

број ћу знати као што ГОСПОД број 

зна.“ Ако је ГОСПОД био љут на Еву 

и Адама што ГА нису слушали или 

што нису послушали реч ЊЕГОВУ 

па је сваку душу која ће икада живе-

ти на земљи казнио смрћу, паклом и 

вечношћу у огњеном језеру, зашто 

би ГОСПОД дозволио Давиду да се 

извуче с таквом непослушношћу и 

грехом проистеклим из слушања 

и повиновања Сотониним запове-

стима?2 ГOСПОД није поштовалац 

личности.3 Ако је могао да прокуне 

Адама и Еву јер ГА нису послушали 

и ако је казнио краља Давида, зеницу 

ока свог, што ГА није послушао, про-

клеће и вас и мене и све остале који 

ГА не буду слушали.4
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Након што је Давид заповедио 
Јоаву да преброји израелски народ, 
Јоав је одговорио Давиду речима: 
„Нека дода ГОСПОД народу свом 
колико га је сада још сто пута толи-
ко; нису ли, царе господару, сви слу-
ге господару мом? Зашто тражи то 
господар мој? Зашто да буде на грех 
Израиљу? Али реч царева надјача Јо-
ава. И тако отиде Јоав и обиђе свега 
Израиља, па се врати у Јерусалим. 
И даде Јоав број преписаног народа 
Давиду; и беше свега народа Изра-
иљевог хиљада хиљада и сто хиљада 
људи [1.100.000] који махаху мачем, а 
народа Јудиног четири стотине и се-
дамдесет хиљада људи [470.000] који 
махаше мачем. А племена Левијевог 
и Венијаминова не изброја с њима, 
јер мрска беше Јоаву заповест царева 
[као што је мрска и ГОСПОДУ била].

„А не беше мила БОГУ та ствар; 
зато удари Израиља. И Давид рече 
БОГУ: Сагреших веома што то ура-
дих; али узми безакоње слуге свог, јер 
веома лудо радих. А ГОСПОД рече 
Гаду видеоцу [пророку] Давидовом 
говорећи: Иди кажи Давиду и реци: 
Овако вели ГОСПОД: Троје ти дајем, 
изабери једно да ти учиним [три про-
клетства – изабери једно]. И дође Гад 
к Давиду и рече му: Тако вели ГО-
СПОД, бирај: Или глад за три године, 
или три месеца да бежиш од неприја-
теља својих и мач непријатеља твојих 
да те стиже, или три дана мач ГО-
СПОДЊИ и помор да буде у земљи и 
анђео ГОСПОДЊИ да убија по свим 
крајевима Израиљевим. Сада, дакле 
гледај шта ћу одговорити оном који 
ме је послао. А Давид рече Гаду: У те-
скоби сам љутој, али нека западнем 
ГОСПОДУ у руке, јер је веома велика 
милост ЊЕГОВА; а људима да не за-
паднем у руке. 

„И тако пусти ГОСПОД помор на 
Израиља, те паде Израиља седамде-
сет хиљада људи. И посла ГОСПОД 
АНЂЕЛА [један летећи тањир којим 

је управљао један АНЂЕО] у Јеру-

салим да га убија; и кад убијаше 

[АНЂЕО], погледа ГОСПОД и са-

жали му се за сва зла и рече [Чува-

ру] АНЂЕЛУ који убијаше: Доста, 

спусти руку своју. А [Чувар] АНЂЕО 

ГОСПОДЊИ стајаше код гумна Ор-

нана Јевусејина. А Давид подиже очи 

своје и виде АНЂЕЛА ГОСПОДЊЕГ 

[Чувара] где стоји између земље и 

неба, а у руци му го мач, којим беше 

замахнуо на Јерусалим.

„И паде Давид и старешине ни-

чице, обучени у кострет [то значи 

да су постили]. И рече Давид БОГУ: 

Нисам ли ја заповедио да се изброји 

народ? Ја сам дакле згрешио и зло 

учинио; а те овце шта су учиниле? 

ГОСПОДЕ БОЖЕ мој, нека се рука 

ТВОЈА обрати на ме и на дом оца 

мог, али не на тај народ да га потре. 

Тада АНЂЕО ГОСПОДЊИ рече Гаду 

[пророку] да каже Давиду да изиђе 

горе и начини олтар ГОСПОДУ на 

гумну Орнана Јевусејина. И изиђе 

Давид по речи Гадовој, који му рече 

у име ГОСПОДЊЕ. 

„А Орнан окренувши се угледа 

АНЂЕЛА, и сакри се са четири сина 

своја [као што и данас људи учи-

не некада када виде летеће тањире, 

НЛО-е, АНЂЕЛЕ ГОСПОДЊЕ који 

лете изнад њих; они нису с неке друге 

планете, него из Раја долазе!], јер Ор-

нан вршаше пшеницу. У том дође Да-

вид до Орнана; и погледавши Орнан 

кад виде Давида изиђе из гумна и по-

клони се Давиду [када je Орнан угле-

даo АНЂЕЛА a затим Давида, осетио 

је јаку повезаност између АНЂЕЛА и 

Давида. Орнан се уплашио и покло-

нио пред Давидом] лицем до земље. 

Тада рече Давид Орнану: Дај ми то 

гумно да начиним на њему олтар 

ГОСПОДУ: за новце колико вреди 

дај ми га, да би престао помор у на-

роду. А Орнан рече Давиду: Узми и 

нека чини господар мој цар шта му 

је драго; ево дајем и волове за жртве 

паљенице, и кола за дрва и пшеницу 

за дар; све то дајем. А цар Давид рече 

Орнану: Не, него ћу купити за новце 

шта вреди, јер нећу да принесем ГО-

СПОДУ шта је твоје ни да принесем 

жртву паљеницу поклоњену. И даде 

Давид Орнану за оно место на меру 

шест стотина сикала злата. И онде 

начини Давид олтар ГОСПОДУ, и 

принесе жртве паљенице и жртве за-

хвалне; и призва ГОСПОДА, и усли-

ши га [ГОСПОД] спустивши огањ с 

неба на олтар жртве паљенице. И за-

поведи ГОСПОД АНЂЕЛУ, те врати 

мач свој у корице. 

„У оно време, видевши Давид да 

га ГОСПОД услиши на гумну Орнана 

Јевусејина, приношаше жртве онде. 

А шатор ГОСПОДЊИ, који начини 

Мојсије у пустињи, и олтар за жртве 

паљенице беше у то време на виси-

ни у Гаваону. И Давид не може ићи 

к њему да тражи БОГА, јер се упла-

ши од мача АНЂЕЛА ГОСПОДЊЕГ“ 

(1. дневника 21:3-30). Постоје многи 

други списи који показују да је ГО-

СПОД користио СВОЈЕ анђеле да 

казни и уништи.5

Древни пророк Наум је описивао 

данашње аутопутеве и аутомобиле 

Малави

јНЕБЕСКИ АНЂЕЛИНЕБЕСКИ АНЂЕЛИ
ЛЕБДЕ НАД НАШОМ ПЛАНЕТОМЛЕБДЕ НАД НАШОМ ПЛАНЕТОМ

Поштовани, с вером у Христа, 

Поздрав Господу. Желим да вас обавестим да је пакет који сте ми по-

слали стигао у право време. Садржај смо поделили у трговинском центру 

Мтандизи у којем су многи прихватили Исуса као свог Господa, Амен. 

Молимо вас да нам слободно шаљете још Библија, књига Месије и бил-

тена за дељење. Пошаљите нам и мајице за чланове нашег тима. 

Увек се молимо за пастора Алама и за цркву у ситуацији у којој сте се 

нашли. 

С вама у Господу, 

Еванс Наулија                                                                                              Лимбе, Малави

5 1 Мој. 19:1-25, 4 Мој. 22:1-35, 25:1-9, 2 Сам. 24:1-17, 

2 цар. 19:35, 1 дн. 21:9-30, 2 дн. 32:19-22, Отк. 7:1-2, гл. 

8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, гл. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 

20:1-3, 21:9   

(Наставак са стране 1)
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онако како је једино знао. У Књизи 

пророка Наума (2:4) се каже: „Кола 

ће праскати по улицама и ударати 

једна о друга по путевима, биће као 

лучеви, и трчаће као муње.“ Ово су 

пророчанства о крају времена која 

укључују моторна возила и аутопу-

теве. 

Нема живота ни на једној другој 

планети, ни на чему другом што је 

БОГ створио. Због тога је потпуно 

смешно и бесмислено мислити да ле-

тећи тањири и НЛО-и долазе са неке 

друге планете. Они су из Раја. 

Више од свега, ГОСПОД жели да 

верујете у ЊЕГА а ОН зна да не ве-

рујете у ЊЕГА када кршите ЊЕГОВЕ 

заповести. Ево шта ГОСПОД каже у 

вези са СВОЈИМ небом и СВОЈОМ 

земљом. У Првој књизи Мојсијевој 

(1:14-15): „Потом рече БОГ: Нека 

буду видела на своду небеском, да 

деле дан и ноћ, да буду знаци време-

на [овде, на земљи, не на некој другој 

планети] и данима и годинама [по-

ново, само за планету Земљу]; И нека 

светле на своду небеском, да обасја-

вају ЗЕМЉУ [не Марс, Јупитер, Мер-

кур или било коју другу планету]. И 

би тако.“ Немојте да мислите да ћете 

побећи од покварености и насиља 

које се сада дешава и кога ће бити све 

више на ономе што зовете „мајком 

земљом“. Немојте да мислите да ћете 

отићи на неку другу планету да на 

њој живите, јер живот не може да 

се одржи нигде другде. Нећете наћи 

мир на земљи јер смо ми покваре-

ни људи и без ГОСПОДА у нашим 

срцима, увек ћемо такви и бити. Уз 

то, молим вас да избаците из својих 

глава да ти НЛО-и, летећи тањири, 

ЧУВАРИ, АНЂЕЛИ, долазе са неке 

друге планете. Ако верујете у такву 

обману, ГОСПОД вам је већ послао 

снажну обману, као што се каже у 

Другој посланици Солуњанима (2:8-

12): „Па ће се онда јавити безаконик 

[ђаво, Сотона, антихрист], ког ће 

ГОСПОД Исус убити ДУХОМ уста 

СВОЈИХ, и искоренити светло-

шћу доласка свог; ког је долазак по 

чињењу сотонином са сваком си-

лом [слабом и просјачком сатан-

ском силом] и знацима и лажним 

чудесима [лажи као што је она која 

каже да су АНЂЕЛИ или НЛО-и 

нешто с друге планете и да на дру-

гим планетама постоји живот и да 

ћете ускоро бити у могућности да 

побегнете од зле покварености на 

овој земљи на неку другу планету], 

и са сваком преваром [говорећи 

да је истополни брак у реду, да су 

абортус и првостепено убиство у 

реду,6 да су лезбејство и хомосек-

суализам у реду,7 да су прељуба8 

и блуд у реду,9 да је тровање ал-

кохолом или дрогом у реду,10 да је 

комедија у реду,11 да су крађа12 и бо-

гохуљење у реду,13 да је изостнак љу-

бави према БОГУ нашем ГОСПОДУ 

целим срцем, душом, умом и снагом 

у реду,14 да је у реду да се не поштује 

БОГ и да је жудња15 у реду] неправде 

међу онима који гину: јер љубави ис-

тине не примише, да би се спасили. И 

зато ће им БОГ послати силу [снаж-

ну] преваре, да верују лажи [лаж као 

што је она да НЛО-и долазе са неке 

друге планете, као да на другим пла-

нетама постоји неки живот]: Да при-

ме суд сви који не вероваше истини, 

него волеше неправду.“

Да се вратимо на Прву књигу Мој-

сијеву: „И створи БОГ два видела ве-

лика; видело веће да управља даном 

[сунце], и видело мање да управља 

ноћу [месец], и звезде. И постави их 

БОГ на своду небеском да обасјавају 

ЗЕМЉУ [не неку другу планету], и 

да управљају даном и ноћу, и да деле 

светлост од таме. И виде БОГ да је 

добро“ (Прва књига Мојсијева 1:16-

18).

А у шта што ви верујете? Да ли ве-

рујете у добро или у зло? Да ли ве-

рујете да нас је ГОСПОД направио 

од земље или верујете научницима? 

Да ли верујете у ГОСПОДА или у 

датирање угљеником? Другим речи-

ма, верујете ли да свет постоји 6.000 

година, као што ГОСПОД каже, или 

верујете у лаж да свет постоји мили-

онима или милијардама година, као 

што то кажу атеисти? Ако верујете 

у лажи пре него у РЕЧ ГОСПОДЊУ, 

онда сте под јаким утицајем обмана 

и проклети сте.16 Срећом, за ваше до-

бро, ништа од тога није истина. Ако 

желите да будете спасени и да прове-

дете вечност на небесима са ГОСПО-

(Наставак на страни 4)
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АЛАМО ЦРКВЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Индија
Драга, вољена браћо и сестре по Хри-

сту, 

Благословени поздрав. Данас смо 

добили вашу дивну литературу. Срећ-

ни смо јер смо у вашем билтену видели 

фотографије са наше службе крштења. 

Уз вашу подршку кроз молитве, 

4, 5. и 6. марта смо одржали веома 

успешне јеванђеoске састанке. Желим 

да пошаљем фотографије. Током тих 

састанака смо прогласили снагу Го-

спода и Његовог величанства. На тим 

састанцима је и пуно Хиндуса добило 

Господњи план спасења. 

Овде се сви молимо за здравље пас-

тора Тонија и за ваше цркве. Нека вас 

Господ благослови. 

Ваш брат по Христу,

Солман Ражу Кола

Андра Прадеш, Индија
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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 (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, март 2013. 2014. год. Сва права задржана. Светски пастор Тони Аламо ® Регистровано марта 2013. 2014. год. 

Обратите нам се за више информација и литературу која може да вас интересује.
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ДОМ ОЦЕМ, СИНОМ и СВЕТИМ 

ДУХОМ, заједно са свима који верују 

у ГОСПОДА кроз његовог СИНА 

ИСУСА ХРИСТА, изговорите ову 

молитву: 

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 

смилуј се на моју душу, мене греш-

ника.17 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 

СИН живог БОГА.18 Верујем да је 

умро на крсту и своју драгоцену 

крв пролио да би сви моји прошли 

греси били опроштени.19 Верујем да 

је БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 

помоћу СВЕТОГ ДУХА20 и да ОН 

седи с десне стране БОГУ у овом 

моменту и чује моје признање греха 

и ову молитву.21 Отворио сам врата 

срца свога и позивам ТЕ у своје 

срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.22 Спери 

све моје прљаве грехе у драгоценој 

крви коју си ТИ пролио уместо 

мене на крсту на Калварији.23 ТИ 

ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 

ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 

грехе и спасити душу моју. Знам 

то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, 

тако каже.24 ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ 

никога нећеш одбацити, а то значи 

ни мене.25 Зато знам да си ме чуо и 

знам да ћеш ми одговорити и знам 

да сам спасен.26 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.27

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.28 Марљиво 

проучавајте Библију (Свето писмо) 

у преводу Ђуре Даничића и Вука 

Караџића (The English King James 

Version) и чините како она каже.29

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 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).

НЕБЕСКИ АНЂЕЛИНЕБЕСКИ АНЂЕЛИ
ЛЕБДЕ НАД НАШОМ ПЛАНЕТОМЛЕБДЕ НАД НАШОМ ПЛАНЕТОМ

SERBIAN—VOLUME 17700—HEAVENLY ANGELS HOVERING OVER OUR  PLANET

(Наставак са стране 3)


