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Било је то девет месеци пре првог 
Божића, ХРИСТОВОГ рођења. 
БОГ је, као и обично, седео на 
СВОМ престолу на НЕБЕСИМА.1 

„И показа [анђео ГОСПОДЊИ] ми 
[Јовану апостолу] чисту реку воде 
ЖИВОТА, бистру као кристал“. У 
1. књизи Мојсијевој (1:7) се каже: 
„И створи БОГ свод [који дели 
воде на небу и воде на земљи] и 
растави воду под сводом од воде 
над сводом [ове воде над сводом 
су СВЕТИ ДУХ, вода ЖИВОТА 
коју БОГ шаље сваком ко верује 
у ХРИСТА2]; и би [и даље јесте] 
тако.“ 

Да поновим, та вода није уопште 
загађена, већ чиста и „бистра као 
кристал, која излажаше од престола 
БОЖИЈЕГ и ЈАГЊЕТОВОГ. Насред 
улица његових и с обе стране реке 

дрво ЖИВОТА, које рађа дванаест 
родова дајући сваког месеца свој 
род; и лишће од дрвета беше за 
исцељивање народима“ (Откривење 
22:1-2).

Ова река, која је родила 
ИСУСА у Маријиној утроби, 
је иста она река која ће на крају 
родити ХРИСТА с ОЦЕМ од 
ДУХА у сваком будућем вернику 
у ХРИСТА.3 Овај исти ДУХ је 
река која ће последњег дана4 

васкрснути све из смрти, неке 
у ВЕЧНИ живот a неке у вечну 
срамоту и проклетство (Данило 
12:2, Откривење 20:6). 

Откривење (14:10-11) говори 
о онима који ће патити у вечном 
проклетству: „И он ће пити од 
вина гнева БОЖИЈЕГ, које је 
непомешано уточено у чашу гнева 

ЊЕГОВОГ, и биће мучен огњем и 
сумпором пред анђелима светима 
и пред ЈАГЊЕТОМ. И дим мучења 
њиховог излазиће ва век века; 
и неће имати мира дан и ноћ 
који се поклањају звери [звер су 
ватиканске УН,  влада унитарног 
света, коју називају и нови поредак, 
коју је сковао Сесил Роудс] и икони 
њеној, и који примају жиг имена 
њеног.“ Свако ко се прикључи овој 
страхотној злој влади, коју БОГ 
мрзи, треба одмах да окаје своје 
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грехе а затим да се поново роди у 
ДУХУ, реци ЖИВОТА и почне да 
општи с ГОСПОДОМ.

Још једном, БОГ се спремао да 
пошаље СВОГ јединог рођеног 
СИНА с престола БОЖЈЕГ 
у Маријину утробу, путем 
СВЕТОГ ДУХА, реке ЖИВОТА, 
да би постао први БОГОЧОВЕК 
(последњи Адам). „Тако је и 
писано: Први човек Адам постаде 
у телесном животу [живој души], 
а последњи Адам у ДУХУ који 
оживљује [ДАЈЕ ЖИВОТ]“ 
(1. Коринћанима 15:45). То 
се догодило да би се читавом 
човечанству дала друга прилика 
да се опорави од грешног живота, 
Сотониног стиска и вечности у 
паклу, огњеном језеру и сумпору.5

ХРИСТОС, који је РЕЧ БОЖЈА 
је морао бити рођен телесно на 
начин који се разликује од свих 
осталих. ОН ће бити човек, а 
опет ће бити безгрешан јер ЈЕ 
рођен у СВЕТОМ ДУХУ, реци 
ЖИВОТА, с престола БОГА 
Живога.6 БОЖЈИ МЕСИЈА је 
морао да буде послат с Небеса да 
би постао СИН БОЖЈИ у утроби 
младе девице.7 Историјски је 
позната чињеница да је Марија 
имала око 9 или 10 година у 
време безгрешног зачећа ИСУСА 
у њеној утроби. 

У то време се БОЖЈИ ДУХ 
СВЕТИ излио на читав свет, што 
траје до дан данас. Изливање 
СВЕТОГ ДУХА је пророковао 
пророк Јоил и Књизи пророка Јоила 
(2:28-31): „И после ћу излити ДУХ 

СВОЈ на свако тело, и прорицаће 
синови ваши и кћери ваше, старци 
ће ваши сањати сне, младићи ће 
ваши виђати утваре. И на слуге ћу и 
на слушкиње у оне дане излити ДУХ 
СВОЈ; И учинићу чудеса на небу и на 
земљи, крв и огањ и пушење дима. 
Сунце ће се претворити у таму и 
месец у крв пре него дође велики и 
страшни дан ГОСПОДЊИ.“ Сви су 
у то време очекивали да се појави 
БОЖЈИ МЕСИЈА.

ИСУС је био први човек који је 
рођен из реке ЖИВОТА (СВЕТОГ 
ДУХА). Да би човек остао спасен 
или наставио да буде спасен у 
СВЕТОМ ДУХУ, мора да пије из 
реке ЖИВОТА и једе са дрвета 
ЖИВОТА сваког дана.8 Такође 

је неопходно да сваког дана 
једете лишће са дрвета ЖИВОТА 
ради излечења нација, или ћете 
засигурно умрети. 

У 1. књизи Мојсијевој (2:17), 
БОГ је рекао, оног дана када 
поједеш плод с дрвета знања 
добра и зла (свет), „умрећеш“. 
Ако не једете са дрвета ЖИВОТА 
и не пијете из реке ЖИВОТА 
сваког дана, сигурно једете с 
дрвета знања добра и зла, што 
значи да ћете сигурно умрети. 
Ово је рекао БОГ, а БОГ не лаже.9 
У Посланици Јеврејима (6:18) 
се ова чињеница потврђује: „Да 
би у двема непоколебљивим 
стварима, у којима Богу није 
могуће слагати, имали јаку 

5 Лк. 24:46-47, Јн. 12:23-24, Дап 26:15-18, Рим. 5:6-21, 8:32-34, 1 Кор. 15:45-57, Гал. 4:4-5, Еф. гл.. 2, Кол. 1:12-14, 1 Сол. 1:9-10, Јев. 9:13-15, 1 Пет. 1:3-5, Отк. 1:18  6 Ис. 
7:14-15, Рим. 8:3, Фил. 2:6-8, Јев. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, 1 Пет. 1:18-19, 2:22, 1 Јн. 3:5-6, Отк. 5:1-10  7 Ис. 7:14, Мт. 1:18-25, Лк. 1:26-37  8 5 Мој. 8:3, ИНав. 
1:8, Ис. 55:1-3,  Мт. 4:4, 5:6, 26:26-28, Јн. 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Отк. 21:6, 22:1-2, 17   9 4 Мој. 23:19, 5 Мој. 7:9-10, 32:4, ИНав. 23:14-16, 1 
Сам. 15:29, Пс. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Јн. 17:17, Рим. 3:4, 1 Сол. 5:24, 2 Тим. 2:13, Тит. 1:1-2, Јев. 6:10-19   

Индија

(Наставак са стране 1)

Поштована цркво Тонија Алама,  
Слава Господу. Надам се да сте добро у Христу. Веома сам радостан 

што могу да поделим своје искуство у Богу и путовање кроз јеванђеље. 
Дан за даном растемо у Христу и чинимо да људи расту у нашем Богу. 
Недавно је наш Аламо тим отишао на јеванђељски пут и успешно је 
ширио јеванђеље. Неке наше програме је кочио Сотона и створио нам 
је неке финансијске проблеме, али смо то превазишли молитвом. Овде 
је много чуда учињено у Светом Духу Божјем. Један човек из цркве 
је у претходном животу градио храмове и статуе, али се преобратио 
Исусу. Редовно долази у цркву и моли се. Делимо нашу литературу и 
сведочење нашег пастора Тонија Алама многим људима. Познавање 
Исуса је веома инспиративно за људе. 

Хвала вам много на прилици да ширим јеванђеље са вама. Много 
ми људи тражи још литературе са светим списима како би је делили. 
Изненађен сам Божјим чудима. 

Молимо се за брзо ослобођење пастора Алама. У нашим дневним 
молитвама се молимо да буде ослобођен у име Бога који зна све. Он 
никада не напушта Своје људе. Ми смо овде да ширимо Његову Реч. 
Једина ствар коју имамо на овом свету је Божја Реч. Она нас никада 
не изневери, зато не треба губити веру и не треба кршити Божју Реч. 

Молимо вас да нам пошаљете неке свете списе и књиге. То ће 
мотивисати наш тим да чини добра дела за Бога. Слава Господу. 
Молим вас да нам пошаљете још литературе и Библија како бих 
охрабрио свој тим. Хвала вам. 
Дараконда Сагар                     Андхра Прадеш, Индија
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утеху ми који смо прибегли да 
се ухватимо за наду која нам је 
дана.“ Ове две непоколебљиве 
ствари су да морамо да једемо с 
дрвета ЖИВОТА сваког дана и 
да пијемо из реке ЖИВОТА, која 
је ДУХ СВЕТИ, сваког дана. 

У Књизи пророка Исаије 
(7:14) се каже: „Зато ће вам 
САМ ГОСПОД дати знак; ето 
девојка [девица] ће затруднети 
и родиће СИНА, и наденуће МУ 
име ЕМАНУИЛО.“ Да поновим, 
у Књизи пророка Исаије (9:6) 
се каже: „Јер нам се роди ДЕТЕ, 
СИН нам се даде, коме је власт 
на рамену, и име ће МУ бити 
ДИВНИ, САВЕТНИК, БОГ 
СИЛНИ, ОТАЦ ВЕЧНИ, КНЕЗ 
МИРНИ.“

„А у шести месец посла БОГ 
анђела Гаврила у град галилејски 
по имену Назарет; К девојци 
[девици] испрошеној [вереној] за 
мужа [старији, зрелији човек], по 
имену Јосифа из дома Давидовог; и 
девојци [девици] беше име Марија. 

И ушавши к њој анђео рече: Радуј 
се, благодатна! ГОСПОД је с тобом, 
благословена си ти међу женама. 
А она, видевши га, поплаши се од 
речи његове и помисли: Какав би 
ово био поздрав? И рече јој анђео: 
Не бој се, Марија! Јер си нашла 
милост у БОГА. И ево затруднећеш, 
и родићеш СИНА, и надени МУ 
име ИСУС. ОН ће бити велики, 
и назваће се СИН НАЈВИШЕГА, 
и даће МУ ГОСПОД БОГ престо 
Давида оца ЊЕГОВОГ; И цароваће 
у дому Јаковљевом вавек, и царству 
ЊЕГОВОМ неће бити краја. 

„А Марија рече анђелу: Како ће 
то бити кад ја не знам за мужа? И 
одговарајући анђео рече јој: ДУХ 
СВЕТИ доћи ће на тебе, и сила 
НАЈВИШЕГ осениће те; зато и оно 
што ће се родити биће СВЕТО, и 
назваће се СИН БОЖЈИ“ (Лука 
1:26-35). 

Постојала су још 333 
пророчанства о првом доласку 
ХРИСТА која су испуњена на 
Божић и кроз ЊЕГОВ ЖИВОТ.10 

Многи људи на свету су знали за 
нека од ових пророчанстава. Чак 
је и зли краљ Ирод сазнао за нека 
од њих, као што је оно о ХРИСТУ 
који се рађа у јудејском Витлејему. 
Када зли краљ Ирод „сабравши 
све главаре свештеничке и 
књижевнике народне, питаше их: 
Где ће се родити ХРИСТОС? А они 
му рекоше: У Витлејему јудејском; 
јер је тако пророк написао: И 
ти Витлејеме, земљо Јудина! Ни 
по чем ниси најмањи у држави 
Јудиној; јер ће из тебе изићи 
человођа који ће пасти народ МОЈ 
Израиља. Онда Ирод тајно дозва 
мудраце, и испитиваше их кад се 
појавила звезда. И пославши их у 
Витлејем, рече: Идите и распитајте 
се добро за ДЕТЕ, па кад ГА нађете, 
јавите ми, да и ја идем да МУ се 
поклоним. И они саслушавши 
цара, пођоше: а то и звезда коју 
су видели на истоку, иђаше пред 
њима док не дође и стаде одозго 
где беше ДЕТЕ. А кад видеше 

(Наставак на страни 4)

10 Месија према библијском пророчанству - аутор пастор Тони Аламо  
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тим деле јеванђељску 
литературу пастора 
Алама у области 
Раманкапета, Андхра 
Прадеш, јужна Индија.



4

звезду где је стала, обрадоваше се 
веома великом радости. И ушавши 
у кућу, видеше ДЕТЕ с Маријом 
матером ЊЕГОВОМ, и падоше и 
поклонише МУ се; па отворише 
даре своје и дариваше ГА: златом, 
и тамјаном, и смирном. 

„И примивши у сну заповест 
да се не враћају к Ироду, другим 
путем отидоше у своју земљу. 
А пошто они отиду, а то анђео 
ГОСПОДЊИ јави се Јосифу у сну 
и каза му: Устани, узми ДЕТЕ и 
матер ЊЕГОВУ па бежи у Мисир, и 
буди онамо док ти не кажем; јер ће 
Ирод тражити ДЕТЕ да ГА погуби. 
И он уставши узе ДЕТЕ и матер 
ЊЕГОВУ ноћу и отиде у Мисир. 
И би тамо до смрти Иродове: да 
се изврши шта је ГОСПОД рекао 
преко пророка који говори: Из 
Мисира дозвах СИНА СВОГ.

„Тада Ирод, кад виде да су га 
мудраци преварили, разгневи се 
врло и посла те побише сву децу 
по Витлејему и по свој околини 
његовој од две године и ниже, по 
времену које је добро дознао од 
мудраца. Тада се зби шта је казао 
пророк Јеремија говорећи: Глас 
у Рами чу се, плач, и ридање, и 
јаукање много: Рахила плаче за 
својом децом, и неће да се утеши, 
јер их нема.“ (Матеј 2:4-18)

Многи људи не примају 
ХРИСТА нити остају у ЊЕМУ 
из страха од тога да ће бити 
прогоњени у довести себе у 
неприлику.11 Јеванђеље по Матеју 
(13:20-21) каже: „А на камену 
[каменом срцу] посејано то је 

који слуша РЕЧ и одмах с радости 
прими је, aли нема корена у себи, 
него је непостојан, па кад буде до 
невоље или га потерају РЕЧИ ради, 
одмах удари натраг“ и, ако могу да 
додам, уплашен. Људи могу рећи: 
„Ох! Ох! Нисам ово желео! Желео 
сам да имам користи и милост и 
будем награђен спасењем, али не 
ово (прогони и неприлике).“ Зато 
отпадају од ГОСПОДА и проводе 
вечност у Огњеном језеру, што је 
много горе од мало неприлика и 
прогона. Сви треба да се захвалимо 
БОГУ што ИСУС, Марија и Јозеф 
никада нису побегли од својих 
прогона и неприлика.

СПАСИТЕЉ је рођен на 
Божић. Штавише, СПАСИТЕЉ, 
СТВОРИТЕЉ Небеса и земље 
је рођен у телу.12 ОН је створио 
и сунце и месец, све галаксије, 
планете, звезде, кисеоник, 
гравитацију, сваки атом и сваки 
молекул. Јеванђеље по Јовану (1:1-
5) каже: „У почетку беше РЕЧ и 
РЕЧ беше у БОГА и БОГ беше 
РЕЧ. ОНА беше у почетку БОГА. 
Све је кроз ЊУ постало, и без 
ЊЕ ништа није постало што је 
постало. У ЊОЈ беше ЖИВОТ, и 
ЖИВОТ беше ВИДЕЛО људима. 
И ВИДЕЛО се светли у тами [овом 
мрачном свету], и тама га не обузе 
[мрачни, телесни људи овог света 
не могу да разумеју ствари из 
духовног света].“

Када људи замишљају ХРИСТА 
како седи на СВОМ престолу на 
Небесима (морамо да замишљамо 
иначе ћемо нестати13), видимо 
ову реку воде ЖИВОТА „која 
излажаше од престола БОЖИЈЕГ 
и ЈАГЊЕТОВОГ [ЊЕГОВОГ 
престола]. Насред улица његових и с 
обе стране реке дрво ЖИВОТА [што 

је такође симбол ИСУСА, РЕЧИ 
БОЖЈЕ], које рађа дванаест родова 
дајући сваког месеца свој род; и 
лишће од дрвета беше за исцељивање 
народима“ (Откривење 22:1-2).

Људски ум не може да схвати све 
што свемогући БОГ чини, посебно 
све што ОН ради у исто време. 
Почећу прво с тим како се ОН бави 
суђењима и невољама свих људи, 
њиховим болестима, обољењима, 
слабостима, њиховом срећом 
и тугом, њиховим рођењима и 
смртима, њиховим излечењима, 
молитвама, проповедима и 
примањем ЊЕГОВЕ РЕЧИ, 
њиховим ратовима и гласовима о 
ратовима. Затим се бави људима 
који размишљају о убиству, 
абортусу, самоубиству и свим 
другим гресима, као што су 
хомосексуалност, прељуба, блуд, 
лезбејство и бестијалност. БОГ је 
веома свестан сваке влати траве, 
као и органа за варење сваке птице, 
сваке рибе, сваке животиње и 
сваког човека. ОН је веома свестан 
емоције сваког људског бића и 
жеља сваког човека. ОН зна када 
ГА неко остави по страни као да 
није ништа.14 

У Библији постоји парабола 
о овоме. То је парабола о семену 
слачице, које је ИСУС ставио 
испред људи, говорећи: „Царство 
је небеско [РЕЧ БОЖЈА] као зрно 
горушичино [семе слачице] [људи 
света мисле да РЕЧ БОЖЈА, 
Царство небеско, није ништа, да је 

11 Мт. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Мк. 4:14-19, Лк. 9:23-26, 62, Јев. 10:32-39, 12:1-4, Отк. 
21:7-8   12 Ис. 9:6-7, Лк. 1:31-35, Фил. 2:5-11, Кол. 1:12-20   13 ПрС. 29:18, Мт. 13:10-16, Дап. 28:27, Рим. 8:24-
25, 2 Кор. 9:24-25, Фил. 3:13-15  

14 1 Сам. 16:7, 1 цар. 8:39, 2 Цар. 19:27, 1 Дн. 28:9, Јов 
31:4, 34:21-22, 25, Пс. 44:21, Пс. 50:21-22, 139:1-6, 12-
16, ПрС. 1:25-33, 15:3, 11, Ис. 42:9, Јер. 16:17, Јез. 11:5, 
Мт. 6:8, Лк. 16:15, Дап. 15:18   

(Наставак са стране 3)
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најмања од свега, најмања од свог 
семења (РЕЧИ)] које узме човек и 
посеје на њиви својој [свом срцу]; 
које је истина [семе слачице] 
најмање од свију семена, али кад 
узрасте, веће је од свега поврћа, и 
буде дрво да птице небеске долазе, 
и седају на његовим гранама“ 
(Матеј 13:31-32).

Када РЕЧ БОЖЈА кроз веру 
заузме место у нечијем срцу, она 
постаје огромно дрво јер особа 
која поседује веру почиње да 
оглашава РЕЧ БОЖЈУ навелико и 
нашироко, из чега настане црква. 
Међутим, када из тога настане 
црква, насели је много људи. 
У цркву уђу људи запоседнути 
демонима и у својој потчињености 
Сотони покушавају да је униште 
сејући лажна учења и лажне 
оптужбе против старешина.15 

У овој параболи симбол за 
демоне су птице небеске које 
долазе и смештају се у гране. Оне 
се налазе у свакој правој цркви. 
Сотонин циљ је да омете дела 
БОЖЈА на сваки начин који зна, 
а он их зна много.16 Накупио 
је 7.000 година искуства. Зато 
морамо да имамо ХРИСТОВ ум 
(1. Коринћанима 2:16) и БОЖЈИ 
оклоп (Ефесцима 6:11) да бисмо 
могли да се супротставимо 
лукавствима ђавола.17 Прва 
посланица Петарова (5:8) каже: 
„Будите трезни и пазите, јер 
супарник ваш, ђаво, као лав 
ричући ходи и тражи кога 
да прождере.“ Према томе: 
„Покорите се, дакле, БОГУ а 
противите се ђаволу и побећи ће 
од вас“ (Јаков 4:7).

Изгледа да је задатак људи на 
овом свету да се држе даље од 

ствари које одвлаче пажњу у ово 
данашње време. Тешко им је да 
своје мисли задрже усредсређене 
на престо БОЖЈИ, ХРИСТА са 
ЊЕГОВИМ ОЦЕМ који седи на 
њему и седам ДУХОВА БОЖЈИХ, 
који су очи БОЖЈЕ које се 
помињу у 10. стиху 4. поглавља 
Књиге пророка Захарије: „Оних 
седам очију [БОЖЈИ ДУХОВИ] 
Господњих који прелазе сву 
земљу.“ Такође, Књига пророка 
Исаије (11:2) наводи имена седам 
ДУХОВА БОЖЈИХ који су 1) ДУХ 
ГОСПОДЊИ, 2) ДУХ мудрости, 
3) ДУХ разума, 4) ДУХ савета, 5) 
ДУХ силе, 6) ДУХ знања и 7) ДУХ 
страха ГОСПОДЊЕГ. 

У Откривењу (1:4) се каже: „Од 
Јована на седам цркава које су у 
Азији [Турској]: благодат вам и 
мир од ОНОГ који јесте, и који 
беше, и који ће доћи; и од седам 
ДУХОВА који су пред престолом 
ЊЕГОВИМ.“ У Откривењу (3:1) 
се још каже: „Тако говори ОНАЈ 
[ИСУС] што има седам ДУХОВА 
БОЖИЈИХ, и седам звезда.“

Са свим оним чиме овај свет 
одвлачи пажњу, можда нисте 
свесни чињенице да БОГ зна 
све што се догађа у читавом 
универзуму, или да ЊЕГОВ ДУХ 
зна тачно шта мислите и где се 
налазите. ОН зна све о вама.18 

Проблем је што ви не знате да БОГ 
излива СВОЈУ реку ЖИВОТА, 
СВОЈ ДУХ ЖИВОТА на вас да 
бисте примили свој вечни ЖИВОТ. 
Ви имате световни живот, који ће 
се ускоро окончати, можда раније 
него што мислите. Међутим, БОГ 
жели да примите ЊЕГОВ вечни 
ЖИВОТ у свој вечни људски дух 
како бисте провели вечност са 
ЊИМ у Рају. 

Ви имате тело, душу и дух. 
Библија каже да тело не доноси 
ништа (Јован 6:63) и да ће 
грешна душа бити одбачена, 
али ваш дух – ако желите вечни 
ЖИВОТ – мора да прими вечни 
ДУХ ЖИВОТА ХРИСТА у себе. 
Река вечног ЖИВОТА чека да 
примите ЖИВОТ, који је ИСУС

15 Дан. 11:30-32, Мт. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Дап 20:28-31, Гал. 2:3-5, 2 Пет. гл. 2, 1 Јн. 2:18-19, 4:1-6, 2 Јн. 7-11, Јд. 3-19  16 Ис. 14:4-20, Мт. 
24:24, Јн. 8:44, 10:10, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Сол. 2:3-12, 1 Пет. 5:8, 1 Јн. 4:1, Отк. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15  17 1 Кор. 2:11-16, 15:57-58, 16:13, 2 Кор. 6:1, 
4-7, 10:3-6, Еф. 4:27, 6:10-18, Фил. 2:5, 1 Сол. 5:3-9, 21, 1 Тим. 6:12, 2 Тим. 2:3-4, Јев. 4:12, 12:1-4, Јак. 4:7, 1 Пет. 5:8-10, 1 Јн. 5:4  18 5 Мој. 31:21, 1 Сам. 16:7, 2 цар. 19:27, 
2 дн. 16:9, Пс. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Ис. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Јер. 1:5, Ам. 9:1-4, Лк. 12:2-7, Рим. 8:27-29, 1 Јн. 3:20  

(Наставак на страни 8)

Поштовани пасторе Аламо, 
Нек милост и миропомазање Божје, који превазилазе 

разумевање и знање, кроз Његовог Сина Исуса Христа чувају вас 
и вашу цркву. Позвао сам вас у новембру да се молите за моју жену 
која има рак. Ја сам имао доста срчаних проблема. Ваше молитве 
су биле веома корисне за мене и моју породицу. Молим се сваког 
дана и ноћи за вољене и пастора Алама. Много сте ми помогли 
да достигнем виши ниво духовног освешћења. Знам да је Господ 
кроз материјал који сте ми послали преобратио моју душу. Многој 
браћи сам говорио о вама. Хвала вам много на помоћи. Молим 
се да ме наш Господ и Спаситељ Исус Христос ослободи из овог 
затвора. Имам саслушање о условној слободи у фебруару. Такође 
се молим да ви будете брзо пуштени.  
Роберт Грин,                                                         Фармингтон, Мисури

мисури
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Не потичем из растуреног дома 
окруженог хаосом, конфузијом, 
алкохолом или дрогама, већ су ме 
подигли родитељи пуни љубави и 
подршке који су дали своје животе 
да би обезбедили мене и мог брата. 
Проживели смо срећно детињство 
с викендима испуњеним пецањем, 
јахањем коња, камповањем и 
скијањем на води.

Тек сам за свој осми Божић 
добила прву Библију од баке. 
Пошто сам знала да је то посебна 
књига, осамила сам се и читала с 
великим интересовањем. То није 
била само нека књига с причама о 
Исусу. Утицај који је Исус имао на 
стање човечанства које пати, чуда, 
нада и мир које је тада изазивао у 
људима навели су ме да помислим: 
„Ах, да сам могла да живим тада, 
ишла бих за Исусом.“ Затим сам 
потонула у дубоко разочарање 
јер се овај Исус из Библије није 
очитовао у свету у ком сам живела. 

Мој отац је доживео ужасне 
непријатности са локалним, 
такозваним верским свештенством 
и никада више није ушао у цркву све 
до мог спасења много година касније 
када је ушао у хришћанску цркву 
Тонија и Сузан Аламо. Након тога, 
брата и мене су одвели у недељну 
школу веронауке. Моје незнатно 
искуство с баптистичком црквом 
било је да једноставно морамо да 
будемо спасени, ваљда од Пакла. Зли 
људи, као што су пљачкаши, убице, 
злостављачи итд. ће ићи тамо, не 
људи попут нас. Ја сам била заузета 
јахањем коња и показивањем свог 
награђиваног коња на парадама. 
Знало се ко побеђује; био је 

главни на такмичењима! Једног 
дана, путујући на велику параду, 
доживели смо несрећу и мој коњ, 
Амиго, је погинуо. Била сам скрхана; 
снови су ми били срушени. Проћи 
ће доста времена пре него што 
поново почнем да се бавим коњима.

Моји пријатељи у школи су ме 
са свих страна убеђивали да уђем 
у свет дрога и халуциногена који 
се брзо ширио. Када сам завршила 
средњу школу, моји родитељи су 
нас преселили у боље окружење. 
Преселили смо се у Стеновите 
планине у Колораду, одмах поред реке 
Мали Цимарон. Били смо окружени 
језерима, рекама, планинама и 
висоравнима са свих страна. У 
близини, на другој страни језера, 
налазила се ловачка колиба која је 
била позната по лову и риболову. 
Унајмили су ме да у тој кући будем 
планински водич. Проводила сам 
сате бринући се о коњима који су 
коришћени за лов. Једног дана, 
док сам јахала сама, стигла сам до 
највишег дела западних висоравни. 
Док сам посматрала величанствени 
поглед, преплавиле су ме емоције 
због планинског дрвећа златног 
лишћа, оштрог, дубоког мириса 
борова, наранџастог жбуња и река 
које теку, толико чисте да си могао 
да их  омиришеш. Прогањала су 
ме питања зашто нешто од све те 
изузетне лепоте коју је Бог створио 
немам у себи? Зашто су моје мисли 
и жеље зле, себичне и таште? Зашто 
сам се осећала као да имам звер у 
себи? Све већи број питања ме је 
само фрустрирао.

Без икакве контроле или 
размишљања, газила сам преко 

људи који су ме волели. Отишла сам 
и нисам се освртала. Следеће године 
осећала сам се потпуно искљученом 
из света који се распадао око мене. 
Нисам видела ништа чему бих 
посветила свој живот или што 
бих градила. Лутала сам од града 
до града, од државе до државе, од 
једне журке с дрогама до друге. 
Конзумирала сам довољно алкохола 
и пилула и марихуане да убију 
нормалну особу. Али право буђење 
је дошло након серије догађаја који 
су ме избацили из ове обамрлости. 
Некако сам преживела предозирање, 
експлозију, несрећу с чамцем и 
киднаповање при стопирању. Такође 
сам преживела инцидент у којем 
сам повукла пиштољ на особу која 
је претукла мог брата. Последњи 
догађај се десио у зору дана када 
сам схватила да сам потпуно ван 
контроле. Бог је сигурно био веома 
љут на мене и схватила сам да сам 
се упутила право у пакао. Како 
да некако поништим оно што сам 
учинила себи и другима чије сам 
животе уништила?

Дошла сам у Холивуд у 
Калифорнији да бих зарадила 

СвЕДОЧЕЊЕ ТЕрИ вАЈТ
Чудо спасења

Сестра Тери Вајт 
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новац и затим се упутила у планине 
покушавајући да се сакријем од 
грубе реалности око себе. Мрзела 
сам град, а поготово Холивуд. Чим 
сам стигла тамо, знала сам да сам 
упрскала. Новац који сам зарадила 
су ми украли, а ја сам била превише 
поносна да тражим помоћ од 
родитеља. Превише сам се плашила 
да стопирам; била сам у замци као 
пацов. Затим сам следеће недеље 
на булевару налетела на групе 
младих људи који су изгледали 
као сви остали, али је њихов циљ 
био световима далеко од других. 
Људи на улици су их исмевали 
називајући их „Божји одред“. Када 
су ови људи разговарали са мном, 
говорили су са искреном бригом 
и с ауторитетом. Нисам могла да 
побегнем од наметљивости њихове 
поруке. „Исус се враћа на земљу. 
Покај се или нестани. Помири се с 
Богом док још има времена. Исус 
се враћа на земљу са осветом за све 
који Га не познају. Пакао је вечан. 
Ми живимо у последњим данима. 
Измири се с Богом пре него што буде 
касно. Дођи на црквене службе које 
држимо свако вече и сазнај више.“

Реч „пакао“ ме је толико погодила 
да сам знала да је то истина. 
Одзвањала је у мени гласно и јасно. 
Истог тренутка нешто у мени је 
проговорило: „Увек си говорила да 
тражиш истину. Иди и сазнај више о 
овоме.“ Око недељу дана касније сам 
нашла превоз и дошла на црквену 
службу у Булевару Кресент Хај  у 
Холивуду. Било је то 9. новембра 
1970. Црква се звала Хришћанска 
црква Тонија и Сузан Аламо. Нисам 
могла да порекнем да ме вуче јак, 
неодољив Дух упркос сумњи и 
скептицизму у мом уму и срцу. То је 
била природна реакција на преваре, 
лажи и злостављање човечанства 
који су ме ранили. Беспомоћна, 
лишена своје младости, чинило ми 

се да сам јунакиња неке трагичне 
приче. Кривила сам само себе за 
лоше одлуке које сам доносила.

Како сам ушла у пространу 
двоспратну зграду пуну људи 
који су изгледали као хипици, у 
њој су валадали срећа и искрени 
ентузијазам. Пастор Тони Аламо 
је изгледао толико измештено међу 
тим хипицима јер је био обучен у 
пословно одело. Намера ми је била 
да доведем у питање њега и све 
што је имао да каже. Те ноћи нисам 
упознала његову жену, Сузан. 
Служба је почела живописним 
певањем старих јеванђељских 
песама. Човек је на флаути свирао 
„Које је ово дете?“ [“What Child 
Is This?”] и чинило се да ова 
анђеоска песма долази с Небеса. 
Није га пратио велики оркестар, 
али нешто је рушило заштитне 
баријере које сам била изградила 
око свога срца. Сузе су се сливале 
низ моје лице и доживљавала сам 
прву службу у свом животу коју 
је доносио Свети Дух. Била сам 
грешница која ће бити пронађена. 
Новоспасени преобраћеници су 
изнели кратка, али живописна 
сведочења. Мора да је било преко 
100 сведочења те вечери. Било је 
ту представника из Француске, 
Енглеске, Канаде, Аустралије, 
Мексика, Јужне Америке, скоро из 
целог света. Било је и средовечних 
људи који су напустили своје 
хладне, мртве цркве да би се 
придружили овом посебном 
Божјем покрету. Свако од њихових 
сведочанстава је било толико важно 
да су у мени настале нада и вера 
које су љуштиле слој по слој сумње 
и потиштености око мог срца и 
душе. Слушала сам о зависницима 
о дрогама и дилерима који су 
одмах ослобођени избавитељском 
Божјом моћи и о алкохоличарима 
који су се излечили без делиријум 

тременса. Један човек је био на 
путу да опљачка банку када су га 
зауставили на улици и довели га 
у цркву где је изнова рођен и где 
је постао ново биће након што је 
прихватио Исуса за свог Господа.

Пастор Аламо је изнео поруку о 
пророчанствима о крају времена 
и читао је 24.  поглавље Јеванђеља 
по Матеју. Била је то једноставност 
јеванђеља, јеванђеље здравог разума 
које је проповедано у име Светог Духа 
Божјег. Како сам могла да одолим 
позиву да клекнем пред олтаром и 
позовем Исуса у своје срце? Пастор 
Тони је такође клекао и провео ме 
кроз молитву грешника у складу с 
Библијом краља Џејмса. Након што 
сам се покајала и замолила Исуса да 
спере моје грехе Својом драгоценом 
крвљу и позвала Га у своје срце, Он 
ми је опростио! Била сам нова! Срце 
ми је обузела невиност дечије вере. 
Радост, мир и нада су ме испунили 
до врха, превазилазећи моја највећа 
очекивања. Постала сам ново 
биће. Разумела сам и искусила моћ 
спасења, чудо ослобођења које 
само Исус Христос може да да. Овај 
Човек чуда из моје прве Библије 
из детињства је жив и дела, говори 
и хода са свима који отворе врата 
својих срца. 

Прошле су 42 године у којима 
сам сведочила и искусила 
исцељење, васкрснуће и моћ 
спасења. Видела сам превише 
чуда да их овде све поменем. То 
је резултат жртвовања властитих 
живота пастора Тонија и његове 
жене Сузан да би придобили 
душе, усадили их и укоренили 
у Божјој Светој Речи. Упознали 
су нас са клопкама Сотониног 
ланца командовања и детаљно 
нам разоткрили Антихриста. 
Заувек сам им захвална. Нек је 
слава Господу и захвалност нашем 
вољеном пастору Тонију Аламу.
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ХРИСТОС, ваш ГОСПОД, и зато 
изговорите ову молитву: 

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене греш-
ника.19 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 
СИН живог БОГА.20 Верујем да је 
умро на крсту и своју вредну крв 
просуо да би сви моји прошли гре-
си били опроштени.21 Верујем да је 
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА,22 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање 
греха и ову молитву.23 Отворио 
сам врата мога свога и позивам ТЕ 
у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.24 
Спери све моје прљаве грехе у 
вредној крви коју си ТИ пролио 
уместо мене на крсту у Калварији.25 
ТИ ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 
грехе и спасити душу моју. Знам 
то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, 
тако каже.26 ТВОЈА РЕЧ каже да 
ТИ никога нећеш одбацити, а то 
значи ни мене.27 Зато знам да си ме 
чуо и знам да ћеш ми одговорити 
и знам да сам спашен.28 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.29

Након спасења, ИСУС каже да 
будемо крштени, тако што ћемо се у 
потпуности потопити у воду, у име 
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.30

Марљиво учите Библију (Свето 
писмо) аутора Ђура Даничића и Вука 
Караџића (The English King James 
Version) и чините како она каже.31

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 [спашене 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).

Ако желите да служите 
ГОСПОДУ, то можете да учините 
у нашој цркви ако се придржавате 
правила. 

Затим, ИСУС вам заповеда, 
освајајте душе. То можете да урадите 
тако што ћете постати дистрибутер 
литературе пастора Алама. Аламову 
литературу штампамо на великом 
броју језика и бесплатно је шаљемо 
широм света. Трошимо милионе 
долара на штампање и поштанске 
трошкове и зато су нам потребне 
ваше молитве и новчана помоћ.

Бог заповеда да исправљамо и 
дисциплинујемо своју децу.32 Бог 
дозвољава брак у пубертету када 
деца постају мушкарци и жене. 
Бранити ово је доктрина ђавола (1. 
Тимотију 4:1-3). Пастор Аламо је у 
затвору због проповедања и чињења 
онога што говори Библија.

 19 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23  20 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4  21 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Јн. 1:7, Отк. 5:9  22 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  23 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13  24 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20  25 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 
1:7, Отк. 1:5, 7:14  26 Мт. 26:28, Дап. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14  27 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:13  28 Јев. 11:6  29 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14  30 
Мт. 28:19-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5  31 ИНав. 1:8, Пс. 1:1-2, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Отк. 3:18  32 ПрС. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Јев. 12:5-11, Отк. 3:19

(Наставак са стране 5)

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. 

Приликом штампе, наведите ауторска права и број регистрације:
© Ауторска права, децембар 2013, 2014. Сва права задржана, Светски пастор Тони Аламо  ® регистровано у децембру 2013, 2014.
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