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(Наставак на страни 2)

Пре свега, Вебстеров речник 
даје следећу дефиницију речи „ра-
зоран“: „(1) који се сваљује и иза-
зива велику штету; (2) који ломи, 
надвладава.“ 

Да бисмо дефинисали ко су 
„нечастиви“, почећемо од књиге 
Откривења. У Откривењу (12:9) се 
каже: „И збачена би аждаха вели-
ка, стара змија, која се зове ђаво и 
Сотона, која вара сав васиони свет, 
и збачена би на земљу, и анђели 
њени збачени бише с њом.“ Ако 
је ђаво или Сотона преварио цео 
свет, онда се цео свет састоји од не-
частивих људи јер их је Сотона пре-
варио. Стварно мислим „цео свет“, 
уз изузетак оних међу нама чија су 
имена записана у ЈАГЊЕТОВОЈ 
књизи живота (Откривење 13:8).

Да бисмо поткрепили свој став, 
погледајмо 1. стих 13. поглавља 
Откривења. Апостол Јован је ре-
као: „И стадох на песку морском; 
и видех звер [царство] где излази 
из мора, која имаше седам глава, 

и рогова десет [ово симболично 
представља седам римских брда1 
а десет рогова представљају вла-
ду унитарног света која припада 
Уједињеним нацијама], и на ро-
говима њеним десет круна [што 
казује да се ради о десет царстава 
која су се ујединила како би дала 
власт и снагу римској унитарној 
светској влади Уједињених нација, 
медијима и секташкој цркви. Со-
тона је то урадио и даље ради да 
би имао разорну нечасност којом 
може да сломи, закопа и надвлада 
сваког ко се усуди да се супростави 
Сотониној влади унитарног све-
та, новом светском поретку УН, 
секташкој цркви и медијима. Со-
тона користи медије да би помоћу 
пропаганде оцрнио добре људе.], а 
на главама њеним имена хулна.“

„И звер коју видех беше као рис 
[леопард] [симбол Индије], и ноге 
јој као у медведа [симбол Русије], и 
уста њена као уста лавова [симбол 
УК], и даде јој змија [ђаво] силу 

своју [разорну], и престо свој [Со-
тонин престо, Ватикан са седиштем 
у Риму], и област велику [власт 
или разорна моћ над читавим све-
том]. И видех једну од глава њених 
као рањену на смрт, и рана смрти 
њене излечи се [БОГ подсећа и 
Јована и нас да је древни Рим пао и 
да је у ствари окончан (мртав) док 
Сотонин дух не уђе поново у Рим 
у овим последњим данима, дајући 
тиме Риму, Ватикану, његову ра-
зорну нечасну моћ да закопава, 
разбија и надвладава БОЖЈЕ свеце 
и људе читавог света, као и да хули 
Свето име Ел Шадаја (хебр. דש לא), 
БОГА СВЕМОГУЋЕГ]. И чуди се 
сва [преварена] земља [нечасних 
људи] иза звери, и поклонише се 
змији [ђаволу], која даде област 
звери [разорна и нечасна светска 
влада]“ (Откривење 13:2-4а).

Можете јасно да видите да је 
сав свет нечастив јер обожава 
ђавола.2 Да поновим, ово обухва-

1 Отк. 17:9   2 Мт. 24:11-12, 24, Отк. 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23   

Пастори Тони и Сузан Аламо с оркестром 
и хором у својој међународној телевизијској 
емисији                    фотографија снимљена 1973.

У Посланици Ефесцима (6:16) се наводи: „А сврх свега узмите 
штит вере о који ћете моћи погасити све распаљене стреле нечас-
тивог.“ Ко су „нечастиви“? Када поставим ово питање људима у 
цркви, они одговарају да је „нечастиви“ ђаво. Ђаво има милијарде 
следбеника и обожавалаца (нечастивих људи) а БОГ има стотине 
милиона обожавалаца и следбеника.
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(Наставак са стране 1)
та све људе на свету изузев оних 
међу нама чија су имена записана у 
ЈАГЊЕТОВОЈ књизи живота. Чи-
тав свет нечасних људи обожава 
разорну и нечастиву моћ Сотоне 
који се уз помоћ обмане (медији) 
ујединио са свима на свету чија 
имена нису записана у књизи жи-
вота. 

Нечастиво човечанство под Со-
тоном је неколико пута у историји 
покушало да надвлада нас остале. 
Међутим, БОГ је показао човечан-
ству, које је ОН створио из пра-
шине,3 колико је ОН јачи од њих. 
ОН је пустио потоп у свачији нос 
и грло, исисавајући живот из свих 
покварених тела на свету, давећи 
их све – убијајући их – осим Ноја и 
његове породице.4

БОГ је такође осујетио први 
покушај човека да створи 
Уједињене нације или владу уни-
тарног света у Вавилонској кули 
тако што је учинио да сви говоре 
различитим језицима, што их је 
онемогућило да се уједине у злу 
(1. Мојсијева 11:1-9). БОГ је то 
учинио јер је ОН знао и даље зна 
да „срце је преварно више свега и 
опако: ко ће га познати? ЈА ГОС-
ПОД испитујем срца и искушавам 
бубреге, да бих дао свакоме према 
путевима његовим и по плоду дела 
његових. Као што јаребица лежи 
на јајима али не излеже, тако ко са-
бира богатство али с неправдом, у 
половини дана својих оставиће га 
и најпосле ће бити луд.“

„Место је светиње наше престо 
славе, високо место од почетка. 
Надо Израиљева, ГОСПОДЕ! Сви 
који ТЕ остављају нека се посраме; 
који одступају од мене, нека се за-
пишу на земљи, јер оставише из-
вор воде живе, ГОСПОДА. Исцели 
ме, ГОСПОДЕ, и бићу исцељен; 

избави ме, и бићу избављен, јер си 
ТИ хвала моја. Гле, они ми говоре: 
Где је реч ГОСПОДЊА? Нека дође. 
А ја се не затезах ићи за ТОБОМ 
као пастир, и дан жалосни не же-
лех, ТИ знаш; шта је год изашло 
из уста мојих, пред ТОБОМ је. Не 
буди ми страх, ТИ си уточиште 
моје у злу. Нека се посраме који 
ме гоне, а ја не; нека се они упла-
ше, а ја не; пусти на њих зли дан, и 
двоструким поломом поломи их“ 
(Јеремија 17:9-18).

Ово је био други удар и свет је 
и даље постојао. Али када се деси 
трећи удар – а он долази ускоро – 
то ће бити крај игре за све изузев 
оних међу нама чија су имена за-
писана у ЈАГЊЕТОВОЈ књизи жи-
вота (Откривење 21:9-27). Долази 
велики огањ и сви они који нису 
у ЈАГЊЕТОВОЈ књизи живота 
гореће заувек.5

У Откривењу (13:4б) се наво-
ди да читав свет нечасних људи 
обожава владу унитарног света 
која припада УН или нови свет-
ски поредак овим речима: „И по-
клонише се звери говорећи: Ко је 
као звер? И ко може ратовати с 
њом?“ Другим речима, ко може 
да се бори са разорно нечасним 
лажима медија, разорно нечас-
ним лажним оптужбама право-
судног система и медија, разорно 
нечасним злоделима, неправдом, 
убиствима, уништењима сваке 
врсте, лоповлуком, разметањем, 
грешношћу, хуљењима, неоправ-
даним прогонима и отмицама, 
овом розорношћу мржње баченом 
на БОЖЈЕ људе на овој земљи ра-
зорном, демонском и нечасном си-
лом Сотоне, што је све обухваћено 
у овој влади унитарног света која 
припада Уједињеним нацијама?

Постоји само један начин на 
који праведни могу да буду дорас-
ли за борбу против овог разорног 
и нечастивог господара. Ако сте 
икада веровали БОГУ, боље би вам 

било да МУ верујете сада када вам 
говори да ставите БОЖЈИ оклоп: 
„СВРХ СВЕГА узмите штит вере [у 
РЕЧ БОЖЈУ] о КОЈИ ЋЕТЕ МОЋИ 
ПОГАСИТИ СВЕ РАСПАЉЕНЕ 
СТРЕЛЕ [лажне оптужбе и зле за-
коне] НЕЧАСТИВОГ“ (Ефесцима 
6:16).

Комплетан свети спис гла-
си овако: „А даље, браћо моја, 
јачајте у ГОСПОДУ и у сили јачине 
ЊЕГОВЕ [у ДУХУ]. Обуците се у 
све оружје БОЖИЈЕ, да бисте се 
могли одржати против лукавства 
ђаволског [свих разорно нечасних 
људи на свету]: Јер наш рат није с 
крвљу и с телом, него с поглавари-
ма и властима, и с управитељима 
таме овог света, с духовима пакос-
ти испод неба [овај рат су објавили 
људи на високим положајима, чла-
нови Сотонине нечасне војске].“

„Тога ради узмите сво оружје 
БОЖИЈЕ [проучите сву РЕЧ 
БОЖЈУ6], да бисте се могли бра-
нити у зли дан [када вам се на пут 
испрече лажне оптужбе и бизар-
ни закони и судски прогони], и 
свршивши све одржати се. Станите 
дакле опасавши бедра своја ИСТИ-
НОМ [БОЖЈА РЕЧ] и обукавши се 
у оклоп правде, и обувши ноге у 
приправу јеванђеља мира; а сврх 
свега узмите штит вере о који ћете 
моћи погасити све распаљене стре-
ле нечастивог; и кацигу спасења 
узмите, и мач ДУХОВНИ који је 
РЕЧ БОЖИЈА. И сваком молитвом 
и мољењем молите се БОГУ духом 
без престанка, и уз то стражите са 
сваким трпљењем и молитвом за 
све свете“ (Ефесцима 6:10-18). То 
значи да станете уз свеце када ви-
дите да им треба ваша помоћ због 
Сотониних нових злих закона.

3 1 Мој. 2:7, 3:19   4 1 Мој. гл. 6-7, 1 Пет. 3:20   5 2 Пет. 3:10-12, Отк. 20:11-15   

6 Мт. 4:4,  Јн. 8:31-32,  Еф. 6:11-17, Кол. 3:16, 2 Сол. 
2:15, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, 1 Пет. 2:2   
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У Откривењу (13:5-8) се каже: „И 
дана јој [разорној и нечасној влади 
унитарног света] бише уста која 
говоре велике ствари и хуљења [из 
разорних и нечасних медија владе 
унитарног света], и дана јој би об-
ласт да чини четрдесет и два месе-
ца. И отвори уста своја за хуљење 
на БОГА, да хули на име ЊЕГОВО, 
и на кућу ЊЕГОВУ [нас, свеце у 
којима ОН живи, који смо кућа 
БОЖЈА], и на оне који живе на 
небу [анђели и они свеци који су 
пре нас отишли кући (да поновим, 
медији чине да сви који су добри 
изгледају зли)]. И дано јој би да се 
бије са светима, и да их победи; и 
дана јој би област над сваким ко-
леном и народом и језиком и пле-
меном. И ПОКЛОНИШЕ ЈОЈ СЕ 
СВИ КОЈИ ЖИВЕ НА ЗЕМЉИ [то 
су постигли медији] којима имена 
нису записана у животној књизи 
Јагњета, које је заклано од постања 
света.“ Да поновимо, они су нечас-
тиви, сви они који живе на лицу 
земље и лажно оптужују свеце и 
верују у све ове лажне оптужбе 
против светаца због медијске про-
паганде. Они губе душе због тога. 
Они мисле да побеђују, али они 
сви губе. Они су губитници.

У другој посланици Петру, у 
другом поглављу се наводи: „А 
беше и лажних пророка у наро-
ду, као што ће и међу вама бити 
лажних учитеља [медији], који ће 
унети јереси погибли [попут Со-
тониних нових закона, истополног 

брака, абортуса итд.], и одрицаће 
се ГОСПОДАРА који их искупи 
и доводиће себи наглу погибао. И 
многи ће поћи за њиховим нечи-
стотама [веома штетним или де-
структивним] којима ће се хулити 
[од стране Сотониних светских 
медија, владе и секташке цркве 
Рима] на пут ИСТИНЕ [ИСУСОВ 
пут]. И у лакомству ловиће вас 
измишљеним речима. Њихов суд 
одавно не доцни, и погибао њихова 
не дрема. 

„Јер кад БОГ не поштеде анђела 
који сагрешише, него их метну у 
окове мрака пакленог, и предаде да 
се чувају за суд; и први свет не по-
штеде, него сачувавши самосмога 
Ноја, проповедника правде, наве-
де потоп на свет безбожнички; и 
градове Содом и Гомор сажеже и 
развали и осуди, и постави углед 
безбожницима који би постали 
[живети према Сотониним новим 
законима о истополном браку и 
владином уздизању хомосексуал-
ности и лезбејства,7 што све про-
мовишу Сотонини ватикански 
медији]; и избави праведног Лота, 
кога осрамотише безаконици не-
чистотом живљења [хомосексу-
алци, лезбејке, содомија]; јер кад 
живљаше праведник међу њима, 
гледајући и слушајући безакона 
дела, мучаше од дана до дана пра-
ведну душу; зна ГОСПОД побожне 
избављати од напасти [искушења], 
а неправеднике мучећи чувати за 
дан судни; а особитvо оне који иду 

за телесним жељама нечистоте, 
и не маре за поглаварство, и који 
су безобразни и самовољни, и не 
дрхћу хулећи на славу. Кад анђели, 
који већу снагу и силу имају, не 
изговарају на њих пред ГОСПО-
ДОМ хулни суд; a они, као нера-
зумна животиња, која је од при-
роде на то створена да се хвата и 
коље, хуле на оно што не разумеју, 
и у погибли својој пропашће; 
примајући плату неправде. Они 
мисле да је сласт частити се сва-
ки дан; они су срамота и грех, 
који се хране својим преварама, 
једући с вама; имајући очи пуне 
прељубочинства и непрестаног 
греха; прелашћујући неутврђене 
душе; имају срце научено лаком-
ству, деца клетве; оставивши 
прави пут, зађоше, и иду путем 
Валаама Восоровог, коме омиле 
плата неправедна; али би покаран 
за своје безакоње: скот неми про-
говоривши гласом човечијим за-
брани безумље пророково. 

„Ово су безводни извори, и об-
лаци и магле које прогоне ветрови, 
за које се чува мрак тамни вавек. 
Јер говорећи поносите и лажљиве 
речи прелашћују на нечистоте 
телесних жеља оне који одскора 
беже од оних што живе у превари. 
И обећавају им слободу, а сами су 
робови погибли (покварењаштва); 
јер кога ко надвлада [надсили] онај 
му и робује. Јер ако одбегну од 
нечистоте света познањем ГОС-
ПОДА и СПАСА НАШЕГ ИСУ-
СА ХРИСТА, па се опет заплету 
у њих и буду надвладани, буде им 
последње горе од првог; Јер им 
беше боље да не познаше пут прав-
де, неголи кад познаше да се врате 
натраг од свете заповести која им је 
предана. Јер им се догоди истинита 
приповест: пас се повраћа на своју 
бљувотину, и: свиња окупавши се, 
у каљужу“ (2. Петру, поглавље 2).

Ово пророчанство се већ до-
годило. Милиони људи су отпали 

(Наставак на страни 4)

иНДиЈа
Драги брате у Христу,

Поздрављам вас у име Исуса Христа. Молимо се за вашу цркву. Овде је 
много Индуса спасено дивном Божјом милошћу након што су прочитали 
вашу поруку у часописима.

У селу Бобиланка недељом организујемо молитве за нове преобраћенике 
испод дрвета. Јако нам је потребно место на ком бисмо могли да обожава-
мо Бога. Молимо вас да нам помогнете да духовно растемо.

Нек вас Господ богато благослови.
Ваш брат у Христу,
Солман Раџу Кола              Андра Прадеш, Индија

7 1 Мој. 19:1-13, 24-25, 3 Мој. 18:22, 20:13, 5 Мој. 22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, 1 цар. 14:24, 15:11-12, Јез. 16:49-
50, Рим. 1:18-32, 1 Кор. 6:9-10, 1 Тим. 1:9-10, 2 Тим. 3:1-9, Јд. 7-8   
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од ХРИСТА, а под тиме мислим 
на велико одвајање од ХРИСТА, 
које је такође проречено у вези са 
блиским доласком ХРИСТА поме-
нутим у 2. посланици Солуњанима 
(2:3). Пророчанство каже: „Да вас 
нико не превари никаквим на-
чином; јер неће доћи [ХРИСТ се 
неће вратити] док не дође најпре 
отпад.“ Мислите ли да је то што 
сав свет обожава Сотону знак 
одвајања од ХРИСТА? Мислите ли 
да је то што наводни проповедни-
ци Јеванђеља одбацују законску 
старост за брак, што је пубертет, 
као и многе друге свете стихове 
из Библије и слажу се с антихрис-
товом сатанском владом и њеним 
новим законима, знак одвајања од 
ХРИСТА? Мислите ли да је трпање 
ГОСПОДЊИХ проповедника у за-
твор на основу лажних оптужби 
без ичијег супротстављања знак 
одвајања од ХРИСТА?

Мислите ли да је то што вла-
да која убија децу, њихове мајке и 
њихове очеве у Вејку у Тексасу, као 
и у многим другим местима широм 
света без ичијег супротстављања 
знак одвајања од ХРИСТА? 
Мислите ли да када се отпали 
хришћани окрену против својих 
пастора, издајући их и говорећи 
лажи о њима док су потпуно свес-
ни да ће их правосудни систем и 
влада богато наградити и сместити 
побожне  пасторе у затвор до краја 
живота, да је то знак одвајања од 
ХРИСТА? Мислите ли да је знак 
када људи виде НЛО-е који леб-
де над градовима широм света, 
знајући да су небеска бића анђели 
који надгледају земљу пре него што 
је униште?8 Отпали хришћани би 
рекли да су ови НЛО-и са других 
планета, знајући да лажу јер знају 

да су из Раја. Мислите ли да је ово 
знак одвајања од ХРИСТА? 

Када видите председнике, 
краљеве и наводне цркве који 
подржавају истополне бракове, 
мислите ли да је то знак одвајања 
од ХРИСТА? Мислите ли да је знак 
одвајања од ХРИСТА када вам 
влада унитарног светаа каже да 
не смете да дисциплинујете своју 
децу када постану непоправљива, 
као што вам Библија налаже? Када 
влада краде децу од родитеља и 
побожне цркве на основу лажи 
незадовољних бивших хришћана 
који су постали антихристи и вла-
да их даје на усвајање хомосексу-
алцима, мислите ли да је то знак 
одвајања од ХРИСТА? Када видите 
како децу у јавним школама уче да 
су хомосексуалност и лезбејство 
трећи сексуални избор, болест а 
не перверзија, и видите како ва-
тиканска светска влада спроводи 
ову демонску, маничну политику, 
мислите ли да је то знак одвајања 
од ХРИСТА?

Ако видите антихристову ко-
румпирану владу како говори да 
устав САД више не важи и да први 
амандман, слобода вероисповести, 
више не важи тако да хришћани не 
могу више да верују Библији и чине 
оно што тамо пише, мислите ли да 
је то знак одвајања од ХРИСТА?

Ако имате фотографску радњу 
или цвећару и кажете хомосексу-
алним паровима да нећете да фо-
тографишете њихова истополна 
венчања или да правите цветне 
аранжмане за њихова изопачена 
венчања, влада вас присиљава да 
будете изопачени и више немате 
право да одредите кога хоћете да 
услужите а кога не. Да ли бисте 
ово назвали знаком одвајања од 
ХРИСТА, крајем наше земље сло-
бодних и дома храбрих? Све ове 
покварене изопачености правде 
које данас видите донели су медији 

који припадају влади римокато-
личке секташке цркве. А ово што 
сам управо навео је само врх леде-
ног брега. 

Зар не бисте ово назвали ра-
зорном нечастивошћу? Зар ово 
није антихристова влада УН? Зар 
не бисте ово назвали разарањем и 
уништавањем? Зар ово није случај 
када вас влада слама и  уништава 
вам слободу?

Ако покушавате да сазнате ко-
лико смо близу повратку ХРИС-
ТА, читајте Библију. Не смемо да 
дозволимо никоме да нас прева-
ри као што каже Друга послани-
ца Солуњанима (2:3). Поред тога 
каже: „јер неће доћи док не дође 
најпре отпад, и не покаже се човек 
безакоња, син погибли.“

Библија нам каже да постоје два 
човека; један је први Адам и дру-
ги је ПОСЛЕДЊИ АДАМ, који 
је ХРИСТОС (1. Коринћанима 
15:45-47). Људи су или у ХРИСТУ, 
ПОСЛЕДЊЕМ АДАМУ, или су у 
првом Адаму на путу ка паклу и 
огњеном језеру.9

Овај свети спис који говори 
о погиблом (поквареном) чове-
ку, говори о читавом превареном 
свету. Они који обожавају Сотону 
су, према томе, постали део првог 
Адама. Они су ти који иду у пакао 
и огњено језеро. Они су ти који го-
воре: „Ко је као звер? И ко може 
ратовати с њом“ (Откривење 13:4)? 
Они не верују да БОГ има спосо-
бност да уништи све ове изопачене 
људе једним замахом, једним удар-
цем, као што је једном већ учинио 
са светском популацијом у Нојево 
доба.10 БОГ ће ватром11 уништити 
сва створења која је створио од 
обичне прашине.12

Написано је да овај први Адам, 
ког је БОГ створио из праши-
не, „који се противи и подиже 
више свега што се зове БОГ или 
се поштује, тако да ће он сести 

(Наставак са стране 3)

8 1 Мој. 19:1, 13, 2 Сам. 24:15-16, 2 цар. 19:35, 2 дн. 32:21, Пс. 78:49, Мт. 13:41-42, Дап. 12:23, 2 Сол. 1:7-10, Отк. 7:1-2, 9:15, 15:1   9 1 Кор. 15:21-22, 44-50   10 1 Мој. 6:11-
13, 7:4-23   11 1 Мој. 2:7, 3:19, 18:27, Јов 10:9, 34:15, Пс. 103:14, 104:29, Проп. 3:20, 12:7   12 Мал. 3:2, Мт. 3:10, 12, 13:41-42, 25:41,  Јн. 15:6, 2 Сол. 1:6-9, 2 Пет. 3:3-12, Јд. 7, 
Отк. 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8   

раЗорНа 
НеЧасТивосТ
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у цркви БОЖЈОЈ  [Ови чланови 
цркве БОЖЈЕ (храма) су они који 
су постали Сотонина црква. Со-
тона се, својим духом, сада на-
лази у овим бившим члановима 
БОЖЈЕГ храма, онима који су 
постали антихристи. Пре него 
што су се одвојили, били су део 
БОЖЈЕГ храма. За нас који смо 
поново рођени у ДУХУ, који смо 
остали  БОЖЈИ храм, свети списи 
кажу: „Не знате ли да сте ви црква 
[храм] БОЖИЈА, и ДУХ БОЖЈИ 
живи у вама“ (1. Коринћанима 
3:16)? Али ови људи који су нека-
да били БОЖЈИ храм, место где је 
БОГ некада живео СВОЈИМ ДУ-
ХОМ, одвојили су се и дозволили 
Сотонином духу да уђе у њих. Они 
су постали читав преварен свет, 
они који обожавају змију, ђавола 
(Откривење 12:9). Још једном, они 
су постали антихрист, уједињена 
влада унитарног света, спојена са 
превареним људима, који се сада 
приказује] као БОГ [уједињен са 
њима] показујући себе да је БОГ 

(Наставак на страни 6)

[што показује да ће Сотона про-
менити БОЖЈЕ законе13 како би 
постали огромна перверзија као 
данас и натераће сваког, уз изу-
зетак оних чија су имена уписана 
у ЈАГЊЕТОВУ књигу живота, да 
поштују истополне бракове, абор-
тус (који је убиство првог степе-
на), прељубу, блуд и непоштовање 
брака и хулиће на БОГА одричући 
ЊЕГОВУ РЕЧ, ЊЕГОВЕ законе, 
ЊЕГОВЕ статуте и ЊЕГОВЕ про-
писе.]“ (2 Солуњанима 2:4).

Апостол Павле затим у СВЕ-
ТОМ ДУХУ од 5. до 12. стиха 
каже: „Не памтите ли да сам вам 
ово казивао још кад сам код вас 
био? И сад знате шта задржава 
да се не јави у своје време [БОГ је 
задржао уништење ових људи док 
не дође време антихриста а сада 
је објављено откривење о њему. 
Сада ви, људи света, немате изго-
вор да се не покајете за овај грех и 
све своје грехе.].

„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 ДУХОМ уста СВОЈИХ, и 
искоренити светлошћу доласка 
СВОГ; ког је долазак по чињењу 
Сотонином са сваком силом, и 
знацима и лажним чудесима [Ово 
је Сотонин последњи покушај 
пре него што буде послат у пакао 
и огњено језеро, тако да чини све 
што је у његовој моћи да би по-
колебао људе и навео их да верују 
да је он свемогућ, а заправо је 
најслабији појединац у читавом 
универзуму.14 Ипак, успео је да 
доведе до тога да милијарде душа 
проведу вечност с њим у паклу, а 
затим у огњеном језеру].

„И са сваком преваром не-
правде међу онима који гину: јер 
љубави ИСТИНЕ не примише, да 
би се спасли. [Неки људи ће рећи: 
„Да би се спасли од чега? Одго-
вор је: од вечности вечног кувања 
и печења у огњу, сумпору и лави 
без икаквог олакшања. Без табле-
та против болова, без воде и без 
ледених пића. Без хране, без хла-
довине и ниједног тренутка од-
мора. То је оно од чега би требало 
да желите да се спасите. Ако има-
те било какав разум, желећете!] 
И зато ће им БОГ послати силу 
преваре, да верују лажи [читав 
свет стварно верује у лаж, иначе 
не би читав свет био преварен и 
не би читав свет обожавао Сото-
ну, ђавола, звер, владу унитарног 
света која припада УН, као што то 
чине сада]; да приме суд сви који 
не вероваше истини, него волеше 
неправду“ (2. Солуњанима 2:5-12).

У Другој саборној посланици 
светог апостола Јована (6-11) се 
каже: „И ова је љубав да живи-
мо по заповестима ЊЕГОВИМ 
[БОЖЈИМ]. Ова је заповест, као 
што чусте испочетка, да у њој жи-
вите. Јер многе варалице изиђоше 
на свет који не признају ИСУСА 

13 Дан. 7:23-25, Мт. 5:17-18   

Моје сведочење говори о томе 
да сам са 32 године био суици-
дан, самодеструктиван, изгубљен 
и обезвређен. Био сам разведен и 
изашао из војске у којој сам био се-
дам година. Пре тога, са 26 година 
сам био срећно ожењен и имали смо 
здравог малог дечака, једину потпу-
но нову кућу у блоку и два потпуно 
нова аутомобила у гаражи. Једне 
вечери смо жена и ја остали касно 
будни покушавајући да смислимо где 
ћемо наћи новац за проширење ве-
ранде јер су наше прве комшије про-
ширивале своју. Тада је мој живот по-
чео да се расплиће. Питао сам се куда 
иде мој живот. Шта? Да се преселим 
на други крај града у лепшу кућу са 
већом хипотеком? Је л‘ то то?

До тог тренутка у мом животу 
потпуно сам веровао у амерички 
сан: војску, факултет, брак, породи-

цу и каријеру; и за отприлике шест 
месеци све је нестало. Пет година 
касније, провео сам читаву годину 
виђајући два различита терапеута 
једном недељно у склопу опсеж-
не психотерапије. Такође током те 
године, циљ ми је био да прочи-
там сваке недеље по једну књигу 
о самопобољшању, што сам и ра-

Брат Пол Болпа

14 Ис. 14:12-20, Отк. 12:12   
(Наставак на страни 7)

сведочење Пола Болпа
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ГаНа

ХРИСТА да је дошао у телу; ово је 
варалица и антихрист. Чувајте се 
да не изгубимо шта смо зарадили, 
него да примимо плату потпуно. 
Који год преступа и не стоји у на-
уци ХРИСТОВОЈ онај нема БОГА; 
а који стоји у науци ХРИСТОВОЈ 
онај има и ОЦА и СИНА. Ако ко 
долази к вама и ове науке не до-
носи, не примајте га у кућу, и не 
поздрављајте се с њим [Сигуран 
сам да БОГ не би желео да имате 
посла са њима тако да вам БОГ даје 
могућност да бирате с киме ћете 
имати посла]; jер ко се поздрави 
с њим, прима део у његовим злим 
делима.“

Зато, ако се поздравите са 
њима, задесиће вас иста казна коју 
ће добити хомосексуалци и други 
грешници који се не покају, а то је 
вечно горење у паклу и вечност 

у огњеном језеру, вриштећи, без 
олакшања. Сотона жели да се дру-
жите са хомосексуалцима и они-
ма који врше абортусе (убицама)15 
и жели да гласате за истополне 
бракове да би вам била изречена 
иста пресуда, вечни усуд попут 
оног који ће бити изречен њима 
и осталим грешницима који се не 
покају.16

Ми смо у рату са Сотоном. Он 
жели да уништи вашу душу и 
душе свих људи.17 Ако желите да 
вас БОГ поштеди, морате се бо-
рити молећи БОГА да се бори за 
вас, јер ако се БОГ не бори за вас, 
онда нећете победити, свидело се 
то вама или не. Или ћете молити 
БОГА да се бори за вас или нећете. 
Да поновим, ако се БОГ не бори за 
вас, не можете да победите. Сваку 
битку у Библији је добио БОГ, не 
човек. Или ћете се борити за Со-
тону или ће се БОГ борити за вас 
против Сотоне. Између не постоји. 
Ова битка је за вашу душу и или 

ћете добити или изугубити. Ако се 
БОГ бори за вас, победићете. Мо-
рате да изаберете између БОГА и 
Сотоне, раја и пакла, а то је избор 
којим ћете се одлучити за вечност 
у рају или у паклу.18 Можете да по-
кушате да избаците ову истини-
ту чињеницу из свог ума, али на 
Судњи дан ћете се суочити с тим. 
Стајаћете пред БОЖЈИМ судом, 
свидело се то вама или не а је не 
желим да кажете да вам то нико 
никада није рекао. 

Овај свет је отишао предалеко. 
Желим да знате да ће судњи дан 
сигурно доћи.19 БОГ ће спасити и 
најизопаченијег грешника ако МУ 
се покаје за своје грехе (Исаија 
1:18). Ако окајете своје грехе БОГУ, 
омогућићете МУ да промени ваш 
живот једном заувек, свакодневно 
ћете бити свесни тога.20 Јешћете, 
спаваћете и пити БОЖЈУ РЕЧ 
и нећете се претварати у вези с 
тим.21 То је за сам живот ваше веч-

15 1 Мој. 9:6, 2 Мој. 20:13, 21:12, 3 Мој. 24:17, 4 Мој. 35:16-21, 30-33, 5 Мој. 5:17, Мт. 19:18, Мк. 10:19, Рим. 13:9, Гал. 5:19-21, Јак. 2:11, Отк. 22:14-15   16 1 Мој. 19:1-13, 
24-25, 3 Мој. 18:22, 20:13, 5 Мој. 22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, 1 цар. 14:24, 15:11-12, Јез. 16:49-50, Рим. 1:18-32, 1 Кор. 6:9-10, 1 Тим. 1:9-10, 2 Тим. 3:1-5, Јд. 7   17 1 Мој. 
3:1-6, Ис. 14:9-17,  Јн. 8:44, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Сол. 2:3-12, Отк. 12:9-10, 12-13, 17:8   18 ИНав. 24:15, Дан. 12:1-3, Мк. 16:16, Лк. 14:15-33,  Јн. 3:14-18, 12:23-26, Рим. 
8:35-39, 1 Тим. 6:6-12, 2 Тим. 2:3-5, 2 Јн. 9   19 Мт. 7:21-27, 13:37-43, 47-50, 16:27, 25:31-46, Лк. 13:23-30,  Јн. 12:48, 2 Кор. 5:10, 2 Сол. 1:4-10, Јев. 9:27, 2 Пет. 2:4-9, 3:7-14, 
Јд. 5-21, Отк. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20   20 Лк. 9:23-25   21 Мт. 4:4,  Јн. 8:31-32, 
Еф. 6:11-18, Кол. 3:16, 2 Сол. 2:15, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, 1 Пет. 2:2   

(Наставак са стране 5)

Драги вољни пасторе Тони Аламо,
Поздрављам вас у име нашег Господа и Господара 

Исуса Христа. Нек вас ово писмо затекне у најбољем 
здрављу. Примили смо пакет који сте нам послали и ве-
ома смо захвални. Добили смо једну кутију с билтенима 
и примерцима књиге Месија. Нека вас Бог богато благо-
слови за сва ваша добра дела.

Пасторе Тони, ми овде озбиљно доживљавамо 
дељење литературе и многе душе су придобијене за 
Христа кроз ваше надахнуте билтене. Придобијено је 
више од две стотине душа и надамо се да ћемо придо-
бити још више за Христа. Посетио сам много продавница 
и радњи. У прилогу вам достављам неке фотографије на 
којима се види како делим ваше билтене. Пасторе, ови 
људи су гладни Речи Божје а убеђен сам и да нам ваши 
ЦД-и могу бити од велике помоћи. Ми делимо литерату-
ру мудро и молимо оне који је поседују да је дају другима 
након што је прочитају па нам је тако остало још билтена.

Пасторе Тони, био бих вам зато захвалан ако може-
те да нам пошаљете мајице и дуксеве и неке ЦД-е по-

што смо ми тим од двадесет чланова. Пасторе Тони, 
настављамо да се молимо за вас и вашу цркву. Молим 
вас да нам јавите што је пре могуће када нам пошаљете 
материјал.
Денис Дилон     Донкоркром, Афрам Плејнс, Гана

Брат Денис Дилон дели литературу пастора Алама која 
осваја душу и књиге Месија у Донкоркрому, Гана

(Наставак на страни 8)

раЗорНа 
НеЧасТивосТ
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ФилиПиНи

(Наставак са стране 5)

КалиФорНиЈа
Поштовани пасторе Тони Аламо,

Ја сам мајка седморо деце запо-
слена у државној служби. Не при-
мам баш велику плату за свој посао 
и зато у канцеларији својим коле-
гама продајем ствари као што су 
храна, кекс и сендвичи да бих до-
пунила своја примања.

Претходне године живот је био 
тежак, посебно средином децемб-
ра 2012. када су поплаве и клизишта 
у провинцији Минданао уништиле 
нашу кућу и усеве. Добра ствар је што 
је мој стари отац успео да побегне на 
безбедно место ван наше куће, иначе 
би га убио кров  куће који се срушио.

Зато смо муж и ја отишли у кућу 
у провинцији да бисмо однели 
пиринач, конзервирану храну и 
одећу мом оцу удовцу. Он је једини 
остао у кући и то искуство га је по-
тпуно уништило. Био је то један од 
најтужнијих Божића у нашем живо-

дио. Био сам одлучан да оздравим 
и да се средим, али сам све дубље и 
дубље упадао у самодеструктивно 
понашање.

Недуго након тога, био сам на 
једном потоку у јужној Калифорнији 
окружен цвркутом  птица и предив-
ним зеленилом. Веровао сам да сам 
сам и повикао сам, или боље рече-
но вриснуо сам: „Хоће ли ми неко 
помоћи!“ 

Три дана касније, шетао сам поред 
излога на Холивудском булевару и 
плакало ми се од досаде. Једина ствар 
коју сам имао у животу је био мој по-
сао. Волео сам свој посао. Како ћу да 
прегурам викенд док се на вратим на 
посао у понедељак? Убрзо ми је при-
шао брат из Хришћанске цркве Тонија 
Алама. Упитао ме је: „Да ли бисте били 
заинтересовани да дођете у цркву 
да чујете о томе како је Исус умро на 
крсту да бисмо ми имали вечни жи-
вот?“ Такође је споменуо нешто о об-
року и сећам се да је његов наступ био 
искрен. Пошто се бавим продајом, це-
ним када неко има добар наступ. Пи-

тао сам где се налази црква. Рекао ми 
је да је у Саугусу, Калифорнија. Када 
сам схватио да је близу Ланкастера, 
почео сам да размишљам да ће ми од-
лазак у цркву помоћи да убијем 4 или 
5 сати за викенд. Зато сам сео у ауто-
бус и отишао у цркву. 

Када сам стигао, сећам се да сам 
прошао кроз врата цркве и да сам осе-
тио варницу наде. Нисам спасен при-
ликом прве посете, али сам читаве две 
недеље долазио на службе. Коначно, 
савио сам своја тврдоглава колена и 
спасен сам у славу Бога. Било је то као 
да је огроман терет склоњен са мене. 
Кривица и бол нису више били ту и осе-
тио сам бистрину коју нисам осетио го-
динама. Био сам новорођено створење 
у Исусу Христу. Психотерапија и књиге 
о самопобољшању нису биле више 
фактор који ме збуњује. Имао сам лич-
ни однос са Свемоћним Творцем. Око 
мене је био мир. Господ ме је поставио 
у окружење са много љубави, бри-
ге и пажње где сам провео 28 година 
растући и упознајући Господа Исуса 
Христа. 
Хвала вам пасторе Тони што сте били 
мој духовни вођа свих ових година.

ту и дочекали смо Нову 2013. го-
дину у мраку (без струје).

Зато сам одлучила да пове-
дем оца у нашу кућу у граду када 
се будемо враћали. У почетку је 
био усамљен, недостајале су му 
његове биљке, пилићи, свиње, 
краве, али живот је морао да иде 
даље. Ја сам запослена и морам 
да будем јака за своју породицу. 
Ми помажемо једни другима.

Са вашим смерницама и пору-
кама из емисије којa са емитује 
недељом, знамо да нам Бог го-
вори да се држимо Његовог 
обећања о вечном животу и да ће 
Он увек бити ту да нас обезбеди, 
без обзира шта се деси.

Ви сте једно од Божјих обећања 
да ће увек бити ту за нас. Хвала 
вам што сте ту за нашу породицу.
Сузан Комалинг
Пасај Сити, Филипини

сведочење Пола Болпа

Драги пасторе Аламо,
Седмог маја 2013. године Господ 

ме је довео до жене којој је била 
потребна Реч живота. По вољи Гос-
пода, тог дана сам делио билтен 
под називом „Самоубиство је грех“ 
у Глендејлу, Калифорнија, на пар-
киралишту где сам небројено пута 
пре тога већ делио литературу. Гос-
под ме је навео да предам „Само-
убиство је грех“ једној жени која је 
седела у џипу лексус; звала се Џеки. 
Након што сам јој предао Божју Реч 
и спремао се да одем до следећег 
аутомобила, зачуо сам: „Ко сте ви?“ 
Рекао сам да сам ученик Исуса 
Христа. Рекла је: „Ово је надреално. 
Је ли ово стварно? Баш сам се спре-
мала да позовем породицу и кажем 
им да нећу успети да стигнем кући 
сутра. Планирала сам да се сурвам 
с аутопута.“ Рекла ми је да има не-
излечив рак који јој је прогризао 
кост у куку и да је морала да иде на 
операцију замене кука а да је чла-
нови њене породице пљачкају као 
да је већ мртва. Поред тога, дечко 
је оставио и оженио се другом због 
новца док она умире.

Питала ме је шта да ради. Рекао 
сам јој да је Господ Исус Христос 
једини који стварно може да је 
воли и да је Господ чуо њене вапаје 
и да жели да је избави од пакла и 
подари јој нови живот. Заједно смо 
изговорили молитву грешника и 
молили се још неколико минута. 
Осетила је стварно олакшање на-
кон тога. Затим ми је понудила но-
вац, али ми је Дух рекао да одбијем.

Испричао сам јој нешто свог 
личног сведочења о томе како је 
Господ морао да ме склони од моје 
породице да би могао да почне да 
ме користи и о томе како раније 
нисам уопште веровао, али сада 
верујем због свега што је Бог ура-
дио за мене, што потврдђује исти-
нитост Божје Речи.

Чинило се да ју је моје сведочење 
утешило. Затим сам рекао Џеки да 
треба да се придружи другим вер-
ницима и позвао сам је на службу.
Сва слава Богу. Слава Господу.
Давид Палмисано
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22 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   23 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4   24 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9   25 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   26 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13   27 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   28 Еф. 2:13-22, Јев. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   29 Мт. 26:28, Дап. 2:21,4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   30 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З   31 Јев. 11:6   32 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 
1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14   33 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5,   34 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

не душе. Ако је ово ваша жеља, да 
омогућите БОГУ да вас промени и 
живи у вама у ваше име, онда по-
чните изговарајући ову молитву:

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене греш-
ника.22 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 
СИН живог БОГА.23 Верујем да је 
умро на крсту и своју вредну крв 
просуо да би сви моји прошли гре-
си били опроштени.24 Верујем да је 
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА,25 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање 
греха и ову молитву.26 Отворио 
сам врата мога свога и позивам ТЕ 
у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.27 
Спери све моје прљаве грехе у 
вредној крви коју си ТИ пролио 
уместо мене на крсту у Калварији.28 
ТИ ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 

грехе и спасити душу моју. Знам то, 
јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, тако 
каже.29 ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ 
никога нећеш одбацити, а то значи 
ни мене.30 Зато знам да си ме чуо и 
знам да ћеш ми одговорити и знам 
да сам спашен.31 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.32

Након спасења, ИСУС каже да 
будемо крштени, тако што ћемо се у 
потпуности потопити у воду, у име 
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.33 
Марљиво учите Библију (Свето 
писмо) аутора Ђура Даничића и 
Вука Караџића (The English King 
James Version) и чините како она 
каже.34

ГОСПОД жели да и другима ка-
жете 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. 

Ако желите да свет буде спашен, 
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 [спаше-
не 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 6)

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 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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