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ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ

(Наставак на страни 2)

Семе за које је БОГ 
Авраму рекао да ће 
благословити сва пле-
мена било је семе које у 
себи има вечни живот 
(1. Mojсијева 12:3). Све 
семе у себи има привре-
мени или временски 
ограничен живот, али 
само једно семе у себи 
има вечни живот, а то 
„Семе је РЕЧ БОЖЈА“, 
која је ИСУС (Лука 8:11).1 ИСУС 
је једино семе, као и сејач семе-
на, РЕЧИ БОЖЈЕ (Лука 8:5-15). 
Ми који смо БОЖЈИ храм и 
ХРИСТОВО тело, ЊЕГОВА не-
веста, имамо ИСУСА с ОЦЕМ у 
ДУХУ који живи у нама, тако да 
ми кроз ДУХА постајемо сејачи 
семена вечног живота, које је 
ХРИСТОС, РЕЧ (Јован 4:36).2

Такође, ми смо ти који су 
изабрани из света, црква.3 Да 
поновим, семе, ИСУС, је РЕЧ 
БОЖЈА. Ми, свеци, они који 
су изабрани из света, црква - 
све то је живот, вечни живот, 
који је семе бесмртности и РЕЧ 
БОЖЈА, која је БОГ који је по-
стао телесан и који је живео 

међу нама, ЕМАНУИЛО, што 
значи с нама БОГ (Матеј 1:23). 

Неки будаласти људи кажу: 
„Па ја знам да не читам Библију 
колико би требало“, мислећи да 
су ове глупе речи које изговарају 
неки вид понизности и скром-
ности, искреног признања и 
да ће им бити опроштено ако 
изговоре ове речи лењости. 
Међутим, једино што пости-
жу је то да повређују сами 
себе заувек. Јер „вера бива од 
проповедања, а проповедање 
РЕЧЈУ БОЖИЈОМ“, која је семе, 
једина ствар која у себи има веч-
ни живот (Римљанима 10:17). 
РЕЧ је БОГ (Јован 1:1). БОГ је 
вечан тако да ако БОГ живи у 

вама кроз РЕЧ, никада 
нећете умрети, ако оста-
нете непоколебљиви до 
краја.4

Све што видимо на 
земљи је БОЖЈА РЕЧ 
оживела из земље, тако 
да можемо јасно да ви-
димо, посебно они међу 
нама који знају БОГА 
или су ГА знали раније. 

„Јер се открива гнев 
БОЖЈИ с неба на сваку безбож-
ност и неправду људи који држе 
истину у неправди. Јер шта се 
може дознати за БОГА познато 
је њима: јер им је БОГ јавио; Јер 
шта се на ЊЕМУ не може виде-
ти, од постања света могло се по-
знати и видети на створењима, 
и ЊЕГОВА вечна сила и БО-
ЖАНСТВО, да немају изговора. 
Јер кад познаше БОГА [бивши 
хришћани], не прославише ГА 
као БОГА нити МУ захвалише, 
него залудеше у својим мисли-
ма, и потамне неразумно срце 
њихово. Кад се грађаху мудри, 
полудеше, и претворише славу 
вечног БОГА у обличје смртног 

Тони Аламо
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(Наставак са стране 1)
човека и птица и четвороножних 
животиња и пузећих створења. 

„Зато их предаде БОГ у жељама 
њихових срца у нечистоту, да се 
погане телеса њихова међу њима 
самима; који претворише истину 
БОЖИЈУ у лаж, и већма поштова-
ше и послужише твар него Творца, 
који је благословен ва век. Амин. 
Зато их предаде БОГ у срамне 
сласти; јер жене њихове претво-
рише путно употребљавање у 
беспутно. Тако и људи оставивши 
путно употребљавање женског 
рода, распалише се жељом својом 
један на другог, и људи с људима 
чињаху срам, и плату која треба-
ше за превару њихову примаху на 
себи [заслужно]. 

„И као што не мараху да позна-
ду БОГА, зато их БОГ предаде у 
покварен ум да чине шта не ваља, 
да буду напуњени сваке неправ-
де, курварства, злоће, лакомства, 
пакости; пуни зависти, убиства, 
свађе, лукавства, злоћудности; 
шаптачи, опадачи, богомрсци, 
силеџије, хвалише, поносити, 

измишљачи зала, непокорни 
родитељима, неразумни, неве-
ре, нељубавни, непримирљиви, 
немилостиви. А неки правду 
БОЖИЈУ [јер су једном били спа-
сени] познавши да који то чине 
заслужују смрт, не само то чине, 
него пристају на то и онима који 
чине“ (Римљанима 1:18-32).5

Свет је сада постао исти онај 
свет какав је био у време Ноја 
(1. Мојсијева 6:5-7, Матеј 24:37-
44). Умови људи данашњице су 
претворили истину о БОГУ 
у лаж (Римљанима 1:21-25).6 
Истина о Богу је да је ОН 
једино семе које у СЕБИ има 
вечни живот. Они сада гово-
ре, као што су у време Ноја, 
да је ова истина о Богу као 
једином семену вечног живо-
та лаж и уче нашу децу овој 
подлој, покварењачкој, веома 
увредљивој изопачености у 
свим јавним школама. Није 
им довољно да се међусобно 
венчавају, него желе и да 
уче нашу децу да је истина о 
БОГУ лаж. Прихватили су де-
моне (хомосексуалне демоне) 
у себи, снажне демоне због 

којих обожавају ствари које 
су блудне , тако да служе том 
створењу више него Творцу 

(Римљанима 1:25). Због тога 
их је БОГ напустио. Одрекао 
их је се и препустио их гнус-
ним наклоностима, њиховим 
сопственим гнусним накло-
ностима које толико воле. БОГ 
види како су одбацили ЊЕГА 
и ЊЕГОВ вечни живот и како 
се тиме безбожно боре против 
ЊЕГА, зато се БОГ једноставно 
више не бави њима. БОГ их се 
одрекао и пушта их да имају то 
што желе, гнусне наклоности! 
ОН им дозвољава да раде то 
што су изабрали - жена са же-
ном, мушкарац с мушкарцем, 
лезбејство и хомосексуалност. 

Међутим, семе БОЖЈЕ, БОЖЈЕ 
семе вечног живота, неће живети 

ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ

АЛАМО ЦРКВЕ НА ИНТЕРНЕТУ
www.alamoministries.com

Нигерија
Драги пасторе Аламо,

Поздрави за тебе у име Ису-
са. Срећан сам што могу да ти 
кажем да сам већ постао слуга 
Божји путем твоје јеванђељске 
литературе коју сам прочитао и 
радио емисија на радију Афри-
ка. Захваљујем ти се на начину 
на који нама овде емитујете Реч 
Божју. Ја сам нови преобраћеник 
и желео бих да ми пошаљеш један 
комплет свете Библије и билте-
на заједно с а књигама Месија. 
Био сам изгубљен и поново сам 
пронађен.

Нек Господ богато благослови 
твоју цркву. Надам се скором од-
говору.
 Искрено твој,
Моне Акинва с породицом
Ондо, Нигерија

5  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, 2 цар. 22:1-2, 23:7, Јез. 16:49-50, Рим. 
1:18-32, 1 Кор. 6:9-10, 1 Тим. 1:9-10, 2 Тим. 3:1-
5, Јуд. 7, Отк. 22:14-15   6 1 Тим. 4:1-3, 2 Тим. 
4:3-4, 2 Пет. 2:1-3   

Пастор П.В. 
Ратнам дели 
литературу 
пастора Алама у 
селима у држави 
Андра Прадеш, 
Индија
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у души која је гнусна, јер се тиме 
истина о БОГУ претвара у лаж. 
Демон хомосексуалности је јак, 
али је ИСУС, семе вечног живо-
та у ЊЕМУ, много јачи.7 БОГ нам 
говори да се противимо ђаволу и 
он ће побећи од нас (Јаков 4:7).8 
Али светска влада говори да чи-
нимо злочин из мржње ако се 
одупиремо хомосексуалности.

Пре него што се ИСУС успео на-
зад на Небеса, ОН је победио смрт, 
пакао, гроб, Сотону и све зле демо-

не, али свако ко одбије вечни жи-
вот ће бити кажњен за своје поква-
рене одлуке.9 Они ће бити кажњени 
паклом и огњеним језером, вечним 
мучењем. Они то сами себи чине, 
као у време Ноја (Лука 17:26-30). 

Постало је модерно прати-
ти Сотону који вара читав свет 
(Откривење 12:9).10

Оно што чине медији и власт 
БОЖЈУ РЕЧ претвара у злочин 
из мржње, али она представља 
једини живот и и једини меха-

низам да се избегнy вечна патња 
и мучење у паклу и огњеном 
језеру. ИСУС и ЊЕГОВИ људи 
су једини који брину за вашу 
душу. Не дозволите да вас дух 
Сотоне убеди у супротно. Нис-
те тако рођени. Демон је можда 
ушао у вас док сте били веома 
млади, али ИСУС истерује де-
моне из људи.11 ОН је ЖИВОТ 
и изобиље.12 „Ја дођох да имају 
живот и изобиље“ (Јован 10:10). 

Ако вам покажем како да 
избегнете вечно проклетство, 
можете да поверујете да је то 
злочин из мржње. Живот овде 
је кратак, али је вечност дуга.13 

(Наставак на страни 4)

7 5 Мој. 4:39, 32:39, 1 Сам. 2:6-8, 1 дн. 29:11-12, 2 дн. 20:6, Пс. 46:1, Ис. 44:6, 45:23, Јер. 10:10, 18:6, Дан. 4:35-37, 
Јн. 10:29, Дап. 17:24-26, Отк. 1:12-18  8 Мт. 4:1-11, Рим. 12:9, Еф. 4:27, 5:3-17, 1 Сол. 5:21-22   9 1 дн. 28:9, Јов 
4:7-9, 21:14-20, ПрС. 1:22-32, 8:36, 10:25, Ис. 1:15-20, Дан. 12:2-3, Лк. 12:4-9, Јн. 3:16-21, 36, Рим. 1:18, 1 Кор. 
6:9-10, Јуд. 14-15, Отк. 20:11-15, 21:8, 27   10 Мт. 24:11-12, 24, 1 Тим. 4:1-2, 2 Тим. 3:13, 2 Пет. 2:1-3, Отк. 13:1-4, 
11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   

Мисури

11 Мт. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Мк. 1:34, 39, 7:25-
30, 9:17-27, 16:9, Лк. 11:14   12 Јн. 11:25-26, 14:6   13 2 
Сам. 14:14, 1 дн. 29:15, Јов 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-
2, Пс. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 
102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Проп. 1:4, 3:19-21, 
6:12, 12:7, Ис. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Јак. 1:10-11, 4:14, 
1 Пет. 1:24   

Драги пасторе Тони, 
Пре десет дана сам посетио 

очево село Сандипуди да још 
једном видим нашу стару кућу. 
Тамо је била једна верница која 
је била веома болесна и лежала 
је у постељи па су људи мислили 
да ће вероватно умрети, али сам 
је ја посетио и молио се за њу. Бог 
је чуо молитве и потпуно ју је из-
лечио. Због овог дела цела улица 
ме је изузетно поштовала, али сам 
им ја рекао „Нисам то био ја, Исус 
Христос је то учинио. Хајде да Му 
се захвалимо и да Га поштујемо.“

Верујем да су ми ваше драгоцене 
молитве помогле у Његовој цркви. 
Хајде да Га славимо кроз речи и дела.

Захваљујем вам се свима. Мо-
лим вас да се додатно молите за 
мене и нашу цркву.
У Његовој љубави,
Ваш брат, 
Рајеш Татапуди
Андра Прадеш, Индија

Индија

Конго
(Преведено са француског)

Светски пасторе Тони Аламо,
Мир у Христу! Ја сам пастор Андре Хиларион, један од највећих чита-

лаца ваших билтена. Ваша издања сам открио 2006. и она су у потпунос-
ти променила моју цркву јер ми је Дух Свети отворио очи када сам их 
прочитао. Зато у цркви у којој сам пастор сада користимо билтен „Па-
пине тајне“ као средство за сведочење на јавним местима и Господ сада 
чини велике ствари. Сваке недеље примамо нове душе које је дотакао 
Свети Дух након читања и прихватања, као и људе који дају своја срца 
Исусу да би почели нове животе.

Зато вас љубазно молимо да нам редовно шаљете још много више по-
ште с чланцима на француском које ће нам омогућити да развијемо цен-
тар за дистрибуцију литературе пастора Тонија Алама. 

Пасторе Тони Аламо, ваш Бог је наш Бог. Ваша мисија је постала и 
наша мисија. И ваша борба је и наша борба. Унапред вам захваљујемо 
и молимо се Свемоћном Богу да све више будете проводник за Божји 
благослов нама и људима свих нација.
Андре Хиларион
Кимпесе, Демократска Република Конго

Поштовани пасторе Тони Аламо,
Веома сам захвалан на вашој цркви и откривању истина које вам је 

Бог дао. Заиста сте ми отворили очи и ојачали моју веру у Бога, открили 
Сотонине преваре, светску владу, њена дела против нас, Невесте и свих 
других које Он користи у овом изгубљеном свету.

Молим вас да ми пошаљете сав материјал који имате у понуди. Желим 
СВЕ. Хвала вам неизмерно и нек Живи Бог богато благослови вас и вашу 
цркву у Својој милости и моћи!
Молим вас да ставите моје име на свој списак за молитву.
У Христу,
Тери Бирмингам             Камерун, Мисури
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Никада се не завршава. Душе 
људи ће живети вечно у рају 
или паклу.14 Сви смо ми људи. 
Свима нам је дато право да би-
рамо живот или смрт, добро 
или зло, БОГА или Сотону.15 
Када ДУХ БОЖЈИ уђе у вас и 
ви ГА задржите свакодневно 
примајући ЊЕГА, ЊЕГОВУ 
РЕЧ, ЊЕГОВА животна сна-
га ће моћи да живи у вама са 
ЊЕГОВОМ моћи док не умре-
те. Међутим морате се томе по-
тпуно посветити. Сотона се не 
шали! Он жели да будете с њим 
у паклу и огњеном језеру. 

Ни БОГ се не шали. ОН је 
умро за нас на крсту на Гол-
готи а затим устао из мртвих 
и успео се на Небо да би нам 
доказао да је ОН БОГ и да има 
моћ да нас спасе и васкрсне 
последњег дана.16

(Наставак са стране 3)

(Наставак на страни 8)

Арканзас

14 Ис. 66:24, Дан. 12:1-3, Мт. 25:31-46, Мк. 9:42-48, 
Јн. 5:26-29, Рим. 2:1-16, Отк. 14:9-11   15 5 Мој. 30:14-
20, ИНав. 24:14-15, Јез. 18:19-32, 33:11, Јл. 3:14, Мт. 
16:24-27   16  Мк. гл. 16, Јн. 11:25-26, Дап. 2:29-33, 
4:10-12, 1 Кор. 15:3-22, 1 Пет. 1:3-5   

Кенија
Пасторе Тони Аламо,

Нисам достојна ваше бриге. Благословена сам вашим бил-
теном „Пронашао сам Исуса на Тонијевом сајту.“ Прочитала сам 
чланак и изговорила молитву за опроштај из билтена. Искрено 
сам се покајала за своје грехе. У ствари сам била потресена до 
суза док сам се кајала за све време које сам протраћила у свету 
који хули на Бога! Осетила сам како ме напушта терет греха. За-
иста се осећам лако и слободно. Недостајала ми је радост, ра-
дост опроштених греха, радост живота у Христу. Захваљујем се 
ГОСПОДУ што је спасио моју душу и молим се да ме СВЕТИ ДУХ 
води кроз ово духовно путовање. Сада сам почетница на овом 
духовном путовању. Молим вас да ме усмерите како да се оду-
прем ђаволу и како да осрамотим њега и његове лажи. Захвал-
на сам вашим црквама јер обезбеђују све у вези са религијом. 
Нека Бог богато благослови вас и ваше цркве.
Сара Тери           Бунгома, Кенија

ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ

Драги пасторе Тони,
Данас сам био са пријатељем који је изнова рођен хришћанин. 

Био је на сахрани. Човек који је умро је био проповедник и на 
његовој сахрани је било много људи. Његово сведочење пре смрти 
је било да је где год би отишао увек говорио људима, било у продав-
ници или апотеци или на улици: „Да ли прихватате Исуса Христа 
као личног Спаситеља? Јесте ли у миру с Богом?“ То је чинио где 
год да оде, толико да су се неки људи питали зашто то чини.  

Дакле, на сахрани, његова ћерка је устала и рекла: „Желим да 
вам испричам читаву причу о свом оцу. Када сам била мала, око 13 
година, често сам ишла са њим и свуда где бисмо ишли стали бис-
мо да питамо неког да ли је у миру са Исусом или би он рекао: ‘Да 
ли познајете Исуса Христа као личног Спаситеља?‘ Било је трену-
така када сам мислила да претерује. Говорио је то свима и стално. 

„Једног дана смо сели у кола и рекла сам: ‘Тата, зашто мо-
раш свима да говориш о Исусу?‘ Мој тата је рекао: ‘Драга моја, 

испричаћу ти једну причу. Када сам 
имао 17 година имао сам сновиђење у 
којме сам био умро и отишао у рај. Било 
је то најдивније место. А онда су ме од-
вели на ивицу раја и погледао сам доле 
у пакао. Могао сам да видим руке које 
се уздижу ка мени и вриште ‘Зашто нам 
ниси рекао! Зашто нам ниси рекао! За-
што нам ниси рекао!‘ А то су били људи 
које познајем. Сан се завршио и био сам 
назад на земљи и то је разлог зашто то 
говорим свима.‘“

Мој пријатељ ми је рекао да га то мно-
го подсећа на нас, са литературом пасто-
ра Алама, јер свуда где идемо увек дели-
мо литературу. Рекао је да пастор Тони 
већ годинама упозорава људе.
Слава Господу,
Брат Томи

Љубав није секс. Љубав је 
испуњавање БОЖЈИХ заповес-
ти (1. Јованова 5:3).17 Ако хоћете, 
живећете. ИСУС је рекао да је 
особа која каже да ГА познаје 
(воли) а не држи се ЊЕГОВИХ 
заповести лажов и у њој исти-
не нема (1. Јованова 2:4). „И као 
што не мараху да познаду БОГА, 
зато их БОГ предаде у покварен 
ум [њихов] да чине шта не ваља“ 

(и њихов покварен начин живо-
та), да чине ствари које од њих 
жели Сотона и његов зли дух у 
њима чини да и воле то да чине 
(Римљанима 1:28-32).

Нек будале буду цареви и 
владају светом помоћу злата, 
перверзије, политике и других 
ствари, али нек моје срце доне-
се љубав која не стари. Прими-

17 2 Мој. 20:6, 5 Мој. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, ИНав. 22:5, Јн. 14:15, 21, 15:10, 2 Јн. 6   
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Нигерија

Њујорк

Преводилац на свахили је мајка 
троје деце чији је муж пастор. Рекла 
нам је да мора да буде искрена и да 
је док је радила на различитим дело-
вима литературе о папи мислила да 
су неке оптужбе против папе и като-
личке цркве претеране. Рекла је да је 
свесна тога да је католичанство лаж-
на доктрина, тако да није важно да ли 
су оптужбе истините или не све док 
чини да се људи окрећу од католи-

Преводилац на шведски је васпи-
тан као протестант, али дуго времена 
није имао ништа са црквом, религијом 
или Богом. Он је политички активиста 
који се бори против разних неправди 
у шведској влади. Он пише политичке 
блогове и држи конференције и прево-
ди литературу са стране. Веома је сигу-
ран у своја веровања, али док је читао 
део књиге Месија, почео је да плаче 
када је прочитао: „Руља је вриштала 
‘Разапните Га, разапните Га.‘“ 

Рекао нам је: „Учио сам о разним 
теоријама завере, али никада нисам 
видео да неко све то повезује са Ва-
тиканом на овај начин. Ово је фено-
менално. Заиста ми се свиђа да ово 
радим. Почињете да утичете на мене. 
Писао сам свој блог и схватио сам да 
цитирам Откривење.‘“

Преводилац на српски, који је 
дипломирао историју, изјавио је да 
је веома узбудљиво што је део овога. 
Рекао је да Србија има историју 
пуну верских прогона и убистава и 
да пастор Аламо трпи овај верски 
прогон али не могу да га ућуткају. 
Рекао је да је ово узбудљиво.

Радимо на преводима на илокано 
језик (језик који се говори на северу Фи-
липина) а један од преводилаца је младић 
који је подигнут као пентекосталац и који 
је дипломирао на теолошкој установи 
и предаје у богословској школи за децу. 
Њихова црква се састоји од 50 цркава 
расејаних широм северних Филипина и 
свака има свог пастора. Он тренутно ради 
с америчким библијским удружењем на 
превођењу Библије и коментара.

Рекао нам је да је, када је видео 
ауторска права за радове „Папине 
тајне“, „Одбегли папа“, „Исус је рекао 
да ће Сотона имати цркву и владу“ и 
„Краљица курви“, приметио да су да-
тирани 80-тих и 90-тих. Рекао је да је 
задивљујуће што је пастор Аламо на-
писао ове чињенице тако давно и у 
време када нико није могао да види да 
су тачне, али се сада могу лако препо-
знати. Пастор Аламо је знао ове ства-
ри пре свих и објавио их је да би упо-
зорио све. 

Рекао нам је да на Филипинима има 
много католика и да се никоме не може 
говорити о Господу, али након што је 
прочитао писма људи који траже ли-

Из нашег преводилачког одсека
тературу за дистрибуцију и сведочења 
људи, тражио је стотину примерака сва-
ке код које је помагао при превођењу 
да би могао да их подели. Наручио је и 
гомилу књига Месија. Рекао је: „Ја пре-
водим за библијско друштво, али ово 
осваја душе.“ Рекао је да је толико по-
носан што је део овога и да користи ли-
тературу на својим часовима. Рекао је: 
„Био сам у религијској школи и имам 
то у себи, али ова литература је стварна 
и озбиљна. Могу да видим озбиљност 
онога што се дешава овде у мом сопстве-
ном животу. Видим да је ова литература 
оно што се дешава управо сада.“

чанства. Али ипак, она није стварно 
веровала у те оптужбе.

Рекла је да је њен муж једне вечери 
читао литературу и да је упитао: „За-
што си уопште ово наручила?“ Рекла му 
је: „Да бих могла да је дам људима када 
водим децу у парк.“ Он је одмах одго-
ворио: „Апсолутно не! Ово ћеш да зад-
ржиш! Не можеш је само дати. Ово је ис-
тина! Морамо да је проучимо!“ Рекао је: 
„Ишао сам на студије Библије и учили 
су нас о овим стварима које су докумен-
товане и све овде написано је истина.“

Рекла је да је погледала у њега и из-
говорила у свом срцу: „Студирао си 
Библију одавно и знаш да су ове ства-
ри истините. Шта си учинио ти или 
тај факултет да упозорите свет? Ни ти 
ни нико други нисте учинили ништа 
поводом тога. Овог човека (пастора 
Алама) је Бог позвао да говори јер ти 
нити нико други није нити ће.“ Рекла је: 
„Сада верујем и згађена сам онима који 
нису говорили истину, већ су је крили.“

Поштоване цркве Аламо,
Поздрављам вас у име нашег благословеног Господа и Спаситеља 

Исуса Христа. Светски билтен хришћанских цркава Тонија Алама увелико 
мења животе у граду Игодан Лиса у Нигерији. Миропомазање у овом 
билтену је веома моћно. Помогло ми је у мом духовном животу тако што 
ме је подигло на нови ниво разумевања Божјих ствари. Ваш дистрибутер 
ми је дао билтен под насловом „Земљотрес“. Такође сам искористио 
прилику да га поделим са другим људима и свако коме сам дао чланак је 
примио Исуса као личног Господа. Слава Богу. 

Замолио бих вас да нам пошаљете још литературе како би нам помогла 
у придобијању душа. Нек Бог благослови ваш рад. Хвала вам.
Ваш у Христу,
Јасау Имаму                     Ондо, Нигерија

Поштовани пасторе Тони Аламо,
Примио сам ваш билтен у метроу у Њујорку и дошао ми је у 

тренутку када ми је био најпотребнији. Информације из ваше 
литературе су веома важне.

Такође бих вас замолио за књигу Месија, 100 билтена као и поруке 
на ЦД-у.
Хвала вам.
Ерик Ф.         Рајнбек, Њујорк
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27. октобар 2014.
Моје име је пастор Исак Робер-

то. Долазим из Лондрине у држа-
ви Парана у Бразилу и желео бих 
да нешто поделим 
путем овог и-мејла. 
Пастор сам у Лон-
дрини већ 15 годи-
на. Пре три године 
један трагичан али 
пресудан догађај је 
оставио дубок траг 
на мојој породици. 

24. јула 2011. 
наша ћерка Беатрис 
Габријела (стара се-
дам година) је претрпела озбиљну 
саобраћајну несрећу када ју је 
ударио возач таксија док је прела-
зила улицу на пешачком прелазу. 
Ударац је био толико снажан да ју 
је, према истражитељима, одба-
цио око 6 метара. Притрчао сам 
јој а она није дисала. Сећам се да 
сам повикао: „Нека неко позове 
помоћ!“ Када сам се опет окренуо 
према њој, угледао сам точак мото-
ра и глас који каже: „Ја ћу да вам по-
могнем. Ја сам ватрогасац.“ Бог је у 
том тренутку послао помоћ. Окре-
нуо је Беатрис на леђа, урадио 
реанимацију и она је искашљала 
крв. Стигла је хитна помоћ и док су 
се они старали за њу у амбулантним 
колима, ја сам почео да се молим. 
Ђаво ми се супротставио и у глави 
ми показао слику дечака 
кога сам познавао а кога 
је ударио ауто због чега је 
изгубио способност гово-
ра и координације. Сада 
га његова породица гура у 
колицима. У том тренутку, 
ђаво ми је показао његову 
слику говорећи: „Оваква ће 
бити твоја ћерка.“

Одвезли су је у болницу 
и примили је са следећом 
дијагнозом: сломљена лева 
нога, сломљена лева над-

лактица, сломљена лева и десна 
кључна кост, поцепана слезина, 
дисторзија плућа и повреда главе 

трећег степена (чет-
врти степен је смрт).

Када смо стигли на 
интензивну негу, ви-
дели смо да је наша 
ћерка повезана на 
неколико уређаја, да 
дише помоћу маши-
не и да је у коми. Три 
дана након несреће, 
27. јула, неурохи-
рург који се бринуо 

о њој нас је позвао и рекао: „Не-
мам добре вести. Њено стање се 
погоршало. Беатрис не реагује на 
лекове и дошло је до повећаног 
притиска у лобањи. Мозак отиче. 
Због тога крв не циркулише кроз 
мозак и у неколико наредних сати 
Беатрисин мозак ће бити мртав.“ 
Доктор је додао: „Имамо још једну 
последњу могућност, а то је да 
обавимо операцију и уклонимо по 
део лобање с обе стране да бисмо 
отклонили притисак на Беатрисин 
мозак и омогућили му да се шири. 
Међутим, нема гаранција да ће се 
њено стање променити нити да 
може да издржи операцију.“ 

Пристали смо на операцију 
јер смо знали да Бог има задњу 
реч. Док су све припремали, ре-

кли су нам да останемо с Беатрис 
да бисмо могли да се опрости-
мо. Моја супруга је почела да се 
моли док сам ја звао друге вер-
нике и објашњавао шта се догађа. 
Док се моја жена нагињала над 
Беатрисиним телом молећи се, 
једна особа јој је пришла и рекла: 
„Мајко, саветујем вам да се мо-
лите Богу да је узме, јер ако пре-
живи, биће везана за кревет као 
биљка.“ Неколико сати касније, 
не знајући шта се догодило, при-
мио сам поруку на телефон од 
своје заове која ми је рекла да се 
молила током поподнева и да је 
имала визију. Видела је како зао 
дух долази код моје жене и изго-
вара исте те речи.

Операција је трајала скоро пет 
сати. Када су донели Беатрис на 
интензивну негу, глава јој је била 
скроз увијена а лице изобличено. 
Сада сам могао само да чекам. 
Молили смо се Богу да је исцели, 
али лоше вести су и даље присти-
зале – упала плућа, инфекција. 

Дан пред Беатрисин рођендан 
(8. август), доктор је рекао да жели 
да прекине да јој даје седативе да 
би видео да ли ће изаћи из коме. 
Питао сам: „Шта мислите, колико ће 
јој требати да се пробуди?“ „То не 
можемо да знамо са сигурношћу“, 
рекао је. „Може да се пробуди да-

нас, сутра, следећег месеца, 
следеће године, али може 
да се деси да се никада не 
пробуди“, закључио је.

Неколико дана касније 
скинули су је с апарата за 
вештачко дисање. Славили 
смо јер је почела да се буди. 
Међутим, током ноћи, Беа-
трис је удахнула течност и 
дисање јој се погоршало. 
Када смо стигли у болницу, 
видели смо да тешко дише. 
Лекарски тим је чинио све 

Сведочење о исцељењу
(Преведено с португалског)
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што може да јој буде боље. Изашли 
смо на ручак а када смо се вратили и 
питали да уђемо, зауставили су нас. 
Погледао сам кроз врата и видео 
како скоро цео тим стоји уплакан 
око њеног кревета. Морали смо да 
сачекамо неколико минута а када 
су нам дозволили да уђемо, видели 
смо да су Беатрис поново ставили 
црево за дисање.  Један од доктора 
је рекао: „Можда ћемо морати да 
обавимо трахеотомију и Беатрис 
би морала да дише кроз црево. Не 
би више имала могућност да дише 
самостално.“ Још лоших вести – још 
један разлог да се молимо. Данима 
касније, Беатрис се пробудила из 
коме па су је пребацили у болес-
ничку собу.

Наставили смо да све време 
призивамо Бога и постимо. Када 
су Беатрис пребацили у болес-
ничку собу, претворили смо собу  
у 24-часовни центар за молитве. 
Пуштали смо песме које славе 
Господа. Молили смо се сваког 
сата. Људи би улазили и видели 
Беатрис како лежи у кревету с 
ногом у гипсу, прикључену на ма-
шине за дисање и храњење и ре-
кли би: „Како овде може да буде 
толико мира?“ У болници је про-
вела укупно 53 дана.

Када је Беатрис дошла је кући из 
болнице, није показивала никакве 
стварне знаке опоравка. Код куће 
смо имали болнички кревет, сто-
лицу за туширање и колица. Моја 
жена је разговарала с физиотера-
пеутом и питала га: „Докторе, шта 
мислите, када ће Беатрис моћи  
поново да хода?“ Доктор је одго-
ворио: „Радим у овој области мно-
го година. Никада у медицинској 
литератури нисам видео нити сам 
икада чуо да је неко преживео 
удес какав је доживела Беатрис. 
Можда ће једног дана моћи да 
хода уз помоћ штака или ходали-
це, али да поново хода нормал-
но – по мом мишљењу – никада 
више.“ Међутим, ми смо у нашем 

духу били одлучни да она неће 
тако завршити. Наставили смо да 
се предано молимо Господу, нека-
да с вером, некада уплакани, али 
увек уздајући се у њега. Једног 
дана смо је одвели на државну 
клинику јер нам је требао упут и 
рекли смо доктору да је хитно. Он 
је тражио да види Беатрис и када 
сам ушао у ординацију носећи је 
у наручју, доктор је упитао: „Гос-
подине, зашто тако журите? Шта 
може да се промени у погледу 
стања овог детета?“

Беатрис је морала на операцију 
да јој уграде протезу тамо где је 
уклоњена кост с њене лобање. До-
били смо процену од 147.500,00 
бразилских реала (скоро 60.000,00 
долара). Нисмо имали тај новац 
тако да смо имали још један раз-
лог да се молимо. Пошто смо пре-
ко пријатеља примили упутства 
од Бога, отпочели смо акцију 
прикупљања новца. Једног чет-
вртка сам примио телефонски по-
зив од жене која се распитивала о 
Беатрис. Питала нас је колико нам 
је још потребно и одговорио сам 
да нам треба 57.000,00 бразилских 
реала (23.000,00 долара). Рекла је 
да ће видети да ли може да учини 
нешто за нас. Следећег понедељка 
када сам отишао у банку да подиг-
нем новац, сазнао сам да је та осо-
ба уплатила неопходну суму. За 40 
дана смо успели да скупимо сваку 
пару која нам је била потребна. 
Слава Богу!

Операција је обављена 23. де-
цембра 2011. У то време, Беатрис 
је већ могла да седи подупрта 
јастуцима а могла је да седи и у 
колицима. 27. децембра, отишао 
сам да се поздравим с Беатрис 
пре него што одем у цркву. Узео 
сам је за руке и саопштио јој да 
идем у цркву. Затим сам осетио 
како ме вуче за руку. Држао сам је 
чврсто и она је изненада устала. 
Уплашио сам се и закорачио уна-
зад а она је у исто време закора-

чила корак унапред и наставила 
да хода. Бог је веран!

Како су дани пролазили, Беа-
трис је наставила да поново сти-
че своје способности. Почела је 
да говори и пише. Вратила се у 
школу у мају 2012.

Данас, три године касније, она 
је живи доказ за натприродно 
чудо, доказ да је Бог веран Својој 
Речи и да делује у корист свих 
оних који верују у њега. Реч коју 
имам за ваш живот у сваком тре-
нутку је: „СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ ОНОМЕ 
КОЈИ ВЕРУЈЕ“ (Марко 9:23).

Пре неколико дана, моја жена је 
била код физиотерапеута и доктор-
ка је показивала Беатрис једном 
од својих студената говорећи: „Ово 
је чудо, јер да није било Бога, она 
не би била овде. Медицина за њу 
више ништа није могла да учини.“ 

Медицина није могла да учини 
ништа, али БОГ МОЖЕ! ОН МОЖЕ 
ДА ЧИНИ И У ВАШЕМ ЖИВОТУ!
Пастор Исак Роберто

Ово сведочанство је подељено 
са свим верницима цркве у Лондри-
ни и пример је Божје моћи да искуша 
нашу веру. Погледајте сведочан-
ство које смо снимили у цркви на 
сајту YouTube:  http://www.youtube.
com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

Куба
(преведено са шпанског)

Поздрави са Кубе,
Нек мир Господњи буде са сва-

ким. Захваљујући Господу, данас 
смо благословени што можемо 
да примимо још два пакета.

Пренесите нашу захвалност 
свим слугама Божјим који су 
благословени да преносе Реч чи-
тавом свету кроз ову цркву. Моја 
посебна захвалност свима.
Бог вас благословио.
Пречасни Мареро,    
Хавана, Куба



8

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

те семе вечног живота. Почните 
изговарајући ову молитву:

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене 
грешника.18 Верујем да је ИСУС 
ХРИСТ СИН живог БОГА.19 
Верујем да је умро на крсту и 
своју драгоцену крв пролио да 
би сви моји прошли греси били 
опроштени.20 Верујем да је БОГ 
васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА21 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање 
греха и ову молитву.22 Отворио 
сам врата срца свога и позивам 
ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ.23 Спери све моје прљаве 
грехе у драгоценој крви коју си 
ТИ пролио уместо мене на крсту 
на Калварији.24 ТИ ме нећеш 
одбацити, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; 
ТИ ћеш опростити моје грехе и 
спасити душу моју. Знам то, јер 

ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, тако 
каже.25 ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ 
никога нећеш одбацити, а то зна-
чи ни мене.26 Зато знам да си ме 
чуо и знам да ћеш ми одговорити 
и знам да сам спасен.27 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.28

Након спасења, ИСУС каже 
да се крстимо тако што ћемо се у 
потпуности потопити у воду, у име 
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.29

Марљиво проучавајте Библију 
(Свето писмо) у преводу Ђуре 
Даничића и Вука Караџића (The 
English King James Version) и чини-
те како она каже.30

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 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 бру-
то прихода] у спреме да буде хране 
[духовна храна] у МОЈОЈ кући [спа-
сене душе] и окушајте МЕ у том, 
вели ГОСПОД над ВОЈСКАМА, 
хоћу ли вам отворити уставе не-
беске 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 ГОС-
ПОД над ВОЈСКАМА“ (Малахија 
3:8-12).

(Наставак са стране 4)

ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ

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 и нформације, отворена 24 сата: (661) 252-5686 • Ф акс (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 С ЕБИ 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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