ДАЛИ СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНИ ПРИХОДИ (ИРС), ФЕДЕРАЛНОТО БИРО ЗА ИСТРАГА (ФБИ), АМЕРИКАНСКОТО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД, МАФИЈАТА И РАБОТНИЧКИТЕ СИНДИКАТИ СЕ ДЕЛ ОД ВАТИКАН?
ДАЛИ ПАПАТА Е СУПЕР-ШЕФ НА СИТЕ ВЛАДИНИ АГЕНЦИИ, КАКО ШТО Е И НА ВАТИКАН?

ТАЈНИТЕ НА ПАПАТA
Од Тони Аламо

кутии. Светиот Отец вели дека
негативните тактики се фатални.
Светиот Отец [папата] бара
наскоро сите јавни служби да
бидат 100% римокатолички. Треба
да се внимава да не се предизвика
сомнеж, кога на римокатолиците
тајно ќе им се даваат сé повеќе
работни места во владата, наместо
на протестантите, евреите и на
другите еретици“.
Ватиканската ѕверка има убиено
милиони и милиони луѓе, вака кажал
Господ (Откр. 18:24). Во историјата
постои запис во врска со овој факт. Во
времето на римокатоличката инквизиција во Европа, 68 милиони луѓе биле
измачувани, осакатени и убиени од
страна на оваа огромна секта.5 Во Вартоломејската ноќ биле
масакрирани повеќе од 100.000 протестанти.6 Претседателот
Абрахам Линколн, за Граѓанската војна во Америка го обвини
папството со овие зборови:
„Оваа војна никогаш не би била можна, без злобното и таинствено влијание на језуитите. Папството
е одговорно што сега ја гледаме нашата земја вцрвенета од крвта на своите најблагородни синови“.
Линколн понатаму додава: „Јас сум за слободата
на совеста, во својата најблагородна, најширока и
највозвишена смисла. Но, не можам да им ја дадам
таа слобода на совеста на папата и на неговите
следбеници, папистите, сé додека тие ми кажуваат
преку сите свои совети, теолози и канонски закони,
дека совеста им наложува да ми ја запалат жената,
да ми ги задават децата и да ми го пресечат вратот,
кога за тоа ќе им се укаже прилика“.7
Бидејќи Абрахам Линколн многу пати јавно ги има откриено
намерите на Ватикан, тој бил убиен токму онака како што и
претскажувал дека ќе му се случи. Да, тој бил убиен од страна
на језуитите, по налог на Рим.8 Ватикан се нема променето од
времето на г. Линколн.

Ватикан се претставува како да е
Снежана од бајките, но Библијата јасно
ни укажува на тоа, дека таа всушност
е проститутка, „големата блудница“,
или култ (Откр. 19:2).1 Таа ги користи
ограноците на владините агенции во секоја
земја, вклучувајќи ги тука и Соединетите
Држави, како да се нејзините мали,
злобни џуџиња. Колку повеќе власт и
контрола добива во владата, толку повеќе
исчезнува во позадината на својата маска
на „Снежана од бајките“, за подоцна само
владата да биде искористена и обвинета
за сите нејзини злодела.
ПРИЧИНА: Да се наметнат законите
преку кои ќе можат да се малтретираат,
напаѓаат со клеветење, уништуваат и цензурираат сите луѓе и секоја идеја којашто
не ѝ припаѓа на Римокатоличката црква, сé со цел да може да
владее како сатанската кралица (како големата блудница).
Поради својата прастара желба да има контрола над
светскиот поредок и црква, змијоликата ѕверка Ватикан го
заразува светот и владата на Соединетите Држави со голем
број нејзини ревносни, високо-обучени и посветени језуитски
приврзаници, така што таа сега ги контролира Обединетите
нации (кои што самата ги има создадено),2 Белата куќа,
Конгресот, секоја државна, федерална, граѓанска и социјална
владина агенција, вклучувајќи ги тука и американското
Министерство за труд, Службата за внатрешни приходи (ИРС),
Федералното биро за истрага (ФБИ), Врховниот суд, судскиот
систем, вооружените сили, државните, федералните и другите
полициски сили, а исто така и меѓународниот банкарски систем,
како и федералниот систем на резерви (наречен Илуминати или
Агентур), работничките синдикати,3 мафијата и повеќето од
големите медијски куќи.
Оваа секта (Ватикан) е многу блиску до тоа да го замени
нашиот американски устав со нејзините едно-светски, сатански,
канонски закони на смртта за „еретиците“ (секој што не е
римокатолик). Генералот Лафајет, најугледниот помошник и
генерал на претседателот Џорџ Вашингтон, пророчки изјавил:
„Ако некогаш се случи да бидат уништени слободите на
американскиот народ, тогаш тоа ќе биде изведено од раката
на свештенството на римокатоличкиот култ“.4
Денес можеме да ја видиме кулминацијата на деталните
планови коишто биле изложени во извадоците од говорот на
римокатоличкиот надбискуп Гилрој, пред околу педесетина
години, во Австралија:
„Римокатоличкото мото гласи, ние самите се
залагаме за нашите браќа римокатолици. Мораме
да ги поразиме сите еретици [сите оние кои што
не се римокатолици] со помош на гласачките

Фаталната грешка на Џон Фицџералд Кенеди (ЏФК)
Кога Џон Ф. Кенеди бил запрашан од страна на Ватикан:
„Дали ќе го следите римскиот канонски закон или уставот на
САД?“, г. Кенеди им одговорил: „Уставот на САД“.9 Тоа била
фаталната грешка што ја направил претседателот Кенеди.
Неговото убиство било нарачано од страна на Рим, а потоа
испланирано и спроведено во дело од страна на језуитите,
исто како што му се случи и на претседателот Линколн. Секој
кој што премногу знаел за убиството на г. Кенеди, завршил на
истиот начин.

1 Откр. 17:1-5, 15 2 Ватиканскиот империјализам во дваесеттиот век [Vatican Imperialism in the Twentieth Century], Авро Менхетен [Avro Manhattan], стр. 167-170 3 Ватиканскиот
империјализам во дваесеттиот век – [Vatican Imperialism in the Twentieth Century], Авро Менхетен [Avro Manhattan], стр. 162 4 50 Години во римската црква [50 Years in the “Church” of
Rome], Чарлс Чинигај [Charles Chiniquy], стр. 483 (оригинално нескратено издание од 1886-та година, достапно во PDF формат, стр. 342) 5 Димна завеса [Smokescreens], Џек Чик [Jack
Chick], стр. 35 6 Историјата на светот гледана низ христијанска перспектива [History of the World in a Christian Perspective], Втор дел, A Бека [A Beka], 1981, стр. 352 7 50 Години во
римската црква [50 Years in the “Church” of Rome], Чарлс Чинигај [Charles Chiniquy], стр. 498, 503 (оригинално нескратено издание 1886 верзија, достапно во PDF формат, стр. 352, 355)
8 50 Години во римската црква [50 Years in the “Church” of Rome], Чарлс Чинигај [Charles Chiniquy], стр. 512 (ориг. нескратено издание 1886 верзија, достапно во PDF формат, стр. 361)
9 Ватикан САД [ Vatican USA], Нино ЛоБело [Nino LoBello], Тридент прес [Trident Press].стр. 79, 161-166

1

6:16-19). (Сето она што го мрази Бог, ѓаволскиот
Ватикан е.)
Дали некогаш сте забележале дека поради царинските и
имиграциони власти на САД, коишто се контролирани од
страна на Ватикан, не можеме да излеземе од земјата без да сме
третирани како подолна класа (пребарување, радар итн.)? Но,
во 1960-ите, кога језуитот Тимоти Лери14, обучен од страна на
Ватикан, ја поведе нашата младина кон зависност од дроги, се
чини дека имиграционите и царински власти не можеа тогаш,
исто како и сега, да откријат десетици илјади килограми
наркотици и лекови, коишто доаѓаа во нашата, некогаш чесна
нација, преку мафијата, којашто целата илегално стекната
добивка врз туѓа несреќа (и сите пари заработени на црниот
пазар) ја пере преку Ватикан. Можеби затоа претседателот
Абрахам Линколн кажал: „Гледам еден многу темен облак на
американскиот хоризонт. Тој темен облак доаѓа од Рим“.15
Погледнете што вели Библијата за Антихристот, кој што ја
предизвикал сета оваа корупција и ја пролеал сета оваа крв:
„И ја видов жената [Ватикан] опиена од крвта на
светците, и од крвта на мачениците Исусови: и се
зачудив многу кога ја видов [чудење]“ (Откр. 17:6).
„Колку што се величаше себе си и живееше
раскошно, толку мака и тага дајте ѝ: затоа што во
срцето свое вели, седам како кралица, вдовица не
сум и тага нема да видам“ (Откр. 18:7).
„Тие [владите] имаат една мисла, и силата и
власта своја ќе му ја предадат на ѕверот“, тоа е едносветската влада, вклучувајќи ги тука државните,
сојузните, граѓанските и социјалните владини
агенции, придвижени од страна на Сатаната, давајќи
му ја таа сила на Антихристот, преку извршувањето
на нејзините наредби (Откр. 17:13).
Ова се некои од последните знаци запишани во библиската
книга Откровение, пред Исус повторно да се врати на земјата
и пред да дојде до крајот на времето. Бог го уништил светот
со вода,16 а Содома и Гомора преку огнот и сулфурот.17 Во
двата случаја Бог испратил гласници, кои што проповедале за
претстојните катастрофи. Денес, Бог, во Својата безгранична
милост, ги предупредува сите римокатолици: „Излезете од неа,
луѓе Мои, за да не бидете соучесници во чумите нејзини и
да не добиете од казните нејзини“ (Откр. 18:4). Ако сте еден
од Божјите луѓе, ако животворниот Дух ве има насочено кон
вечниот живот, тогаш покорете му се на Словото, така што ќе
излезете од неа (Ватиканската црква). Зошто? Затоа што ако не
го сторите тоа, тоа ќе биде непослушност, а непослушноста е
иста што и вештерството.18
Многу од ватиканските државни и сојузни владини агенции,
како што се ИРС, Министерството за заштита на здравјето
при работа и Министерството за труд, заедно со работничките
синдикати, чудесно го имаат уништено економскиот р’бет
на нашата земја, малтретирајќи и принудувајќи на банкрот
стотици фирми и индустрии и уништувајќи им го бизнисот.19 Тоа
доведе, милиони Aмериканци да останат без работа и да бидат
гладни, додека на ватиканските фирми пак, кои воопшто не беа
вознемирувани, бизнисот им цветеше, бидејќи тие се всушност
оние коишто раководат со владините агенции. Погледнете што
Бог кажува дека ќе му се случи на Антихристот, кога ќе биде
фрлен во Пеколот:
„Оние што ќе те видат, ќе се загледаат во тебе,
ќе си речат за тебе, тоа ли е човекот [Антихристот],
кој земјата ја разнишуваше и царствата ги
потресуваше; Светот во пустина го претвори и
градовите негови ги разруши?“ (Иса. 14:16-17).

Кога Америка повикувала да се спроведе истрага, претседателот на Врховниот суд Ерл Ворен (член на Ватиканскиот
таен ред „Витезите на Колумбо“) бил избран да ја спроведи
истрагата. Тој многу маткал и плеткал—како што и требало да
направи—а потоа, по доволен временски период, ја затворил
истрагата. Како што папата кажува: „Негативните активности
се фатални“. Не заборавајте дека претседателот Кенеди бил
голем обожавател на Абрахам Линколн, го проучувал и го знаел
она што и г. Линколн го знаел.
Втората светска војна, со своите преку триесет милиони
жртви (шест милиони Евреи—Холокауст),10 била осмислена и
спонзорирана од страна на Ватикан—Хитлер, Мусолини и Франко,
кои биле членови на оваа секта (на римокатоличкиот култ)11 —за да
го освојат светот - не за Христа, туку за Ватикан, за Антихристот.
Немирите и превирањата во Централна и Јужна Америка,
тиранијата на Кастро12, човекот кој што бил обучен од страна на
језуитите, во Куба и ширум Карибите, како и денешниот тероризам
во Либан и Ирска, се дело на ватиканската рака. Можете ли сега
да видите зошто Бог го нарекува римокатоличкиот култ, мајка на
сите гадости на земјата (Откр. 17:5)?
Ватикан знаел дека по Втората светска војна, голем број
луѓе ќе станат свесни за фактот дека војната всушност била
Ватиканска инквизиција, па затоа морал да употреби една
од своите најпознати диверзантски тактики и да го оформи
Друштвото на Џон Бирч, наведувајќи ги со тоа сите да мислат и
да зборуваат за комунизмот (којшто исто така е спонзориран од
страна на Ватикан) наместо за вистинскиот виновник (Ватикан).
Ова претставувало голем успех за нив.
Ватикан исто така ја спонзорира и секоја голема
терористичка група во светот. Причината за ова е да се задржат
мислите на луѓето на необјаснивите, ненормалните трагедии,
коишто нивните терористички групи ги извршуваат, додека
Ватикан е зафатен со поткопувањето на сите влади во светот,
како би можел да се стекне со светска доминација (папска моќ).
Кога се објавуваат вести за тероризмот, тие се толку шокантни,
што ја минимизираат важноста на вестите дека Ватикан не го
почитува уставот на САД и дека на луѓето им се скратуваат
верските слободи (дека луѓето се затвораат по затвори, а се
затвораат исто така и училишта и цркви). Тоа е она што Ватикан
навистина го посакува, светска контрола над нашата религија
и над нашата влада. Колку полуд, побизарен, неразумен
и необјаснив е тероризмот, толку подобро. Ватиканските
највлијателни медиуми, чие влијание има најголема тежина,
исто така ве тераат постојано да мислите за тоа. Сега, кога
нивниот начин на работа веќе е откриен, наскоро ќе почнат (со
нивните медиуми и со претседателот на Соединетите Држави,
кој што неодамна им се придружи) и ќе станат главната
движечка сила во кампањата за запирањето на секаков вид на
тероризам (којшто самите го имаат создадено), за да ги убедат
сите дека всушност се добри и побожни, и дека никогаш не би
можеле да спонзорираат такво нешто. (Најнов податок: како на
пример, Тери Вајт кој преговара во Либан.)
Џим Џонс, римокатоличкиот језуитски ѓакон кој што се
преправал дека е христијанин, бил жртвуван (не со отровен
пијалак Кул-еид), туку убиен, заедно со неговото стадо, од
страна на Ватикан, за светот да почне со сомнеж да гледа на
недолжните христијански засолништа.13
„Еве шест работи, кои Господ ги мрази - дури
седум, што Му се одвратни на душата Негова:
горделив изглед, лажлив јазик, раце што пролеваат
невина крв, срце што крои зли планови, нозе кои
итаат кон зло, лажен сведок кој измислува лаги, и
оној што сее раздор меѓу своите браќа“. (Изреки

10 Информации Ве молам, годишен алманах [Information Please Almanac], 1982, стр. 98 11 Димна завеса – [Smokescreens], Џек Чик [Jack Chick], стр. 19 12 Димна завеса [Smokescreens],
Џек Чик, [Jack Chick] стр. 35 13 Измама [Double Cross], Чик Публикации [Chick Publications ] 14 ПБС Интервју доцна навечер со Тимоти Лири –[ PBS Late Night Interview with Timothy
Leary], јули 1983 15 50 Години во римската црква – [50 Years in the “Church” of Rome], Чарлс Чинигај [Charles Chiniquy], стр. 510 (ориг. нескратено издание 1886 верзија, достапно во PDF
формат, стр. 359) 16 Бит.Пог. 6-7 17 Бит. 19:24-25 18 I Сам. 15:23 19 Ватиканските Милијарди [ The Vatican Billions], Авро Менхетен [Avro Manhattan], стр. 214-215
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СОЈУЗНАТА ВЛАДА ГИ ОДОБРУВА ВАТИКАНСКИТЕ
РОБОВЛАДЕТЕЛСКИ РАБОТНИ КАМПОВИ

е наречена година на јубилејот (Лев. 25:10). Ајде да удриме по
римскиот култен закон на смртта и ропството, и да се вратиме
кон законот Господов и кон Неговиот Син, Исус Христос. Ајде
да имаме отпишување на долговите (година на јубилејот). Овие
долгови ни се наметнати од Сатаната (римокатоличкиот култ)
за да нè повредат и да нè стават во должнички окови. Ние не сме
тие кои што ги започнаа тие војни, не сакавме да дојде до тие
војни и не ги позајмивме тие пари. Па зошто тогаш би требало
да страдаме поради тоа? Сите тие војни беа всушност римокатолички инквизиции, сé со цел да се обликува едно-светската
влада, црква и медиуми.25
На едно-светската црковна конвенција во Ванкувер, некои
од нашите доброволци беа шокирани од про-хомосексуалните
кабини и литература, од про-вештерските кабини и литература,
пијанството и целосната безбожност, коишто беа возвишувани од
страна на овој „универзален“ најголем светски култ и секта. Овие
сатански луѓе, сите оние кои што го проповедаат вистинското
Слово, коешто е одвојување од злото, посветување кон доброто26
—ги нарекуваат култ или секта. Но, тие се оние кои што ја обожуваат оваа едно-светска организација и нејзиниот лидер, папата...
„Кој се противи и се превознесува себеси над
сé што се нарекува Бог или светост; за да може тој
[кој што наскоро ќе стане папа], [да седне како] Бог
во Божјиот храм [во Ерусалим], претставувајќи се
себеси како Бог“ (II Сол. 2:4).
„Дури и доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под
дејство на Сатаната, со сета сила и знаци и лажни
чудеса, и со сета измамничка неправедност кон
оние кои згинуваат” (II Сол. 2:9-10).
Тие паѓаат на колена и му ги бакнуваат прстенот и нозете27
нарекувајќи го „Свети Оче“, нешто што е забрането во
Библијата.28 Тие ѝ се покоруваат на секоја негова желба. Со
тоа што нè нарекуваат култ, нас кои што чекориме во Духот и
ѝ се покоруваме на секоја Божја желба, тие најверојатно имаат
извршено непростлив грев—богохулие кон Светиот Дух—грев
којшто не се простува ниту на овој, ниту на светот којшто треба
да дојде (Мат. 12:31-32). Но, на Сатаната не му е грижа, бидејќи
тој веќе има хулено против Светиот дух.

Едно од многуте ватикански, мултимилијардерски
претпријатија, всушност се нивните робовладетелски работни
кампови за производство на алкохол и вино, коишто немаат
никакви проблеми околу работната сила, бидејќи незаконски
употребуваат бесплатна работна сила (илјадници римокатолички
монаси). Овие сојузни владини агенции нема да дозволат никој
друг да ги ужива истите привилегии на нашата доброволна
работа за Бога, за нашиот Отец и за нашиот Спасител, Господ
Исус Христос, бидејќи нè сметаат за „еретици“ (не сме
римокатолици). Да, нивните претпријатија имаат голем напредок
без да претрпат некаква штета или да бидат вознемирувани,
употребувајќи ја бесплатната работна сила, своите христијански
браќа,20 во дестилериите за алкохол и вино Ла Сале и Бенедиктин
(робовладетелски работни кампови) и на многу други места, од
долината Напа, Калифорнија, па сè до државата Њујорк.
Ватиканските ИРС и Министерството за труд на САД, сега
ја поминуваат уставната линија на поделбата помеѓу црквата и
државата и на секој начин се обидуваат да ги уништат сите клучни
христијански цркви и училишта. Еден од начините на којшто
го прават тоа е одземањето на статусот, којшто ги ослободува
од плаќањето данок. Оваа антиамериканска, противуставна
организација (ИРС), сепак ги ослободи од плаќање данок сите
комунистички организации во Америка, врз основа на Законикот
за внатрешни приходи 501(ц)3 - [Internal Revenue Code 501(c)3].
Тие никогаш не се обидоа да им го одземат тој статус.21 Римската
агенција за наплата (американската даночна управа - ИРС), исто така
се потрудија римокатоличкиот култ и сите оние кои што се поврзани
со него (едно-светска црква), да бидат единствените религиозни
организации во САД коишто не мораат да плаќаат данок на имот,
дури не мораат да плаќаат данок ниту за нивните бизниси вредни
повеќе милијарди долари.22 Тоа е овозможено преку Членот 892 од
Законикот за внатрешни приходи. Ватикан е единствената религија
којашто секоја година добива сојузна помош во мултимилионски
доларски износи, за своите парохиски училишта.23 Сето тоа се
издвојува од вашите долари коишто ги плаќате како данок. Како
што надбискупот Гилрој вели: „Ние самите, за нашите браќа
римокатолици“ и „мораме да ги поразиме сите еретици“.
Ватиканската голема блудница ја има употребено
Комунистичката партија, да им помогне во уништувањето на
руските православни цркви, а ја има употребено и Нацистичката
партија во своите настојувања да ги уништи Eвреите и нивните
синагоги. (Бидејќи Ватикан кажува дека сите други освен нив
се „еретици“—не се римокатолици.)

ЖИГОТ НА ЅВЕРОТ
Сатаната сака да ја поминете вечноста заедно со него во
Пеколот.29 А за да ве натера да го направите тоа, погледнете што
тој, преку неговите државни и сојузни владини агенции, има
сега подготвено за вас: владино спроведување на законот, според
којшто ќе морате да го примите жигот на ѕверот на својата дланка
или чело, за да можете да купувате или продавате (ова може да
биде направено да биде невидливо, преку употребата на ласерски
зраци). Бог овој знак го нарекува „жигот на ѕверот“ (Откр. 19:20).
Ватикан ќе употреби некое убаво име за тоа, „жигот на мирот, на
љубовта, единството, пријателството, итн“. А Бог ни кажува дека
ако го примиме овој жиг, ќе одиме во Пеколот (Откр. 14:9-11).
Папата, супер-шефот и неговите сојузни и државни владини
агенции ќе ни кажат дека ако не го примиме овој жиг, ќе бидеме
бојкотирани (нема да можеме да купуваме или да продаваме).
Јас ја имам довербата во Бога дека Тој ќе ме нахрани, исто
онака како што ги хранел еврејските чеда во текот на четириесет години, во Синајската пустина. И Бог повторно ќе направи
чуда за Своите верни следбеници кои што му се спротивставуваат на папата, на неговите владини агенции и на жигот.
Претседателот Реган исто така беше маѓепсан од страна на
Ватиканското мајсторство, како и другите светски лидери. Ова

ДАНОЧНАТА УПРАВА НА САД (ИРС)—РИМСКА КУЛТНА
АГЕНЦИЈА ЗА НАПЛАТА
Римокатоличките језуити го започнаа меѓународниот банкарски систем24 наречен Илуминати и Агентур (а за тоа ги
обвинија евреите). Римското мото глас: „Оној кој што ги држи
парите, управува со нациите“. Ватикан ги започна сите војни
(инквизиции), за да се ослободи од еретиците во светот (од
оние коишто не се римокатолици), а потоа преку своите банки
им даде заеми на нациите, за да има доволно средства за борба
против нив. Ние неразумно ѝ дозволивме на оваа култна агенција за наплата (ИРС—којашто му полага сметки единствено на
Рим) да влезе во нашата земја.
Според Божјите закони запишани во Библијата, на секои
педесет години треба да дојде до отпишување на долговите
коишто не можат да бидат отплатени (олеснување). Таа година

20 Ватиканските милијарди – [The Vatican Billion]s, Авро Менхетен [Avro Manhattan], стр. 182 21 Сé до 1987 сите комунистички организации беа ослободени од оданочување. Сега,
благодарение на мојата литература, тој статус им е одземен. Сепак, ватиканските комунисти се толку многу вкоренети во нашата влада, под маската на републиканците и демократите, што
повеќе немаат потреба од вакво ослободување. А да не зборуваме за владините грантови кои што им се дадени на нивните „псевдо-добротворни“ групи и мултимилијардерски владини
грантови дадени за парохиски училишта и на другите елитни католички комунистички организации. 22 Ватикан САД – [Vatican USA], Нино ЛоБело, [Nino LoBello] стр. 87 23 Ватикан
САД – [Vatican USA], Нино ЛоБело [Nino LoBello], стр. 79 24 Ватикан САД – [Vatican USA],Нино ЛоБело [Nino LoBello], стрs. 45-47 25 Дан. Пог. 7, 8:23-25, II Сол. 2:3-12, Откр. 12:12-17,
Погл. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19,Погл. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 Псал. 97:10, Рим. 12:9, I Кор. 10:21, II Кор. 6:14-18, Еф. 5:3-12, Јак. 4:4, I Јован 1:5-6 27 Кризата на црквата и
државата 1050-1300 – [The Crisis of Church and State 1050-1300], Брајан Тирни [Brian Tierney], Прентис Хол [Prentice-Hall], стр. 49 28 Мат. 23:9 29 I Пет. 5:8, Откр. 12:11-12
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лаги, чијашто совест е обгорена како со вжарено железо“ (I Тим.
4:2). Некои од нив се језуитски свештеници коишто се претставуваат како христијани. Тие и нивните организации добиваат богати награди од Рим, бидејќи имаат воведено во стадото
лековерни и необразовани маси на следбеници директно право
во универзалната сатанска црква, која има планови за нивната
иднина, односно сите да го примат жигот на ѕверот35 во името
на христијанското пријателство, братството, мирот, харизмата
и љубовта. Луѓето можат лесно да се наведат кон овој дел на
ватиканскиот култ, мислејќи притоа дека се во право, „бидејќи
љубовта на вистината не ја имаа примено, за да можат да бидат
спасени“ (не го следеле Божјото Слово на правилниот начин).
Токму поради ова, Бог кажал дека Тој ќе „им испрати големи
измама[и], за да поверуваат во лагата: да го примат судот сите кои
не поверувале во вистината, туку ја сакале неправдата [целата
организација на Антихристот]“ (II Солун. 2:3-12).
Овие лажни лидери ги сакаат римокатоличките пари и политичките врски. Тоа ги задржува нивните појавувања на националните и меѓународните телевизии и им помага да си изградат
привремени мали империи, за себе и во свое име, како што
се на пример телевизиските мрежи, универзитетите, селата и
многу други непотребни претпријатија и наводни христијански братства. Бог вели:
„Богатството собрано со лажлив јазик е суета,
која брзо одминува кај оние што ја бараат смртта“
(Изрек. 21:6).
Овие лидери го воздигаат и поддржуваат папството. Тие
често го посетуваат папата во Рим, а римокатоличкото свештенство го вклучуваат во скоро сите свои општествени функции,
дозволувајќи им без срам да се појавуваат на нивните телевизиски и радио преноси. Тие го охрабруваа потегот на претседателот Реган со којшто тој ја придвижи нашата нација кон
Антихристот (кон Ватикан). Ватикан ги промовира, а и тие
го промовираат Ватикан бидејќи се сосем слични (лажговци).
Можете многу лесно да ги видите, а мислам дека веќе знаете за
кого зборувам (само вклучете го вашиот телевизор).
Молете се за нивните слепи следбеници, бидејќи тие „веруваат во лажливи зборови, кои нема да им донесат полза“ (Ерем.
7:8), и за слепите водачи кои што „нема да зборуваат вистина:
јазикот свој го научија да зборува лаги“ (Ерем. 9:5), кои што ги
водат своите слепи, затоа што Исус и на двајцата им кажал дека
ќе паднат во ендекот (Лука 6:39). Исус исто така кажал:
„Сите лажливци, ќе го добијат својот дел во
огненото езеро, каде што горат огнот и сулфурот“
(Откр. 21:8). И тие нема да влезат во Небесата, „А
надвор се кучињата, вражачите, блудниците, и
убијците, и идолопоклониците, и секој што сакал
да лаже и лажел“ (Откр. 22:15), бидејќи тие се како
него (Сатаната) кој што ја измамил Ева, а сега и
целиот свет (секоја смрт започнала со лагата).36
Исус не дошол да донесе мир, туку меч (Мат. 10:34).
Тој дошол да ни ја покаже разликата помеѓу светлината
и темнината, доброто и злото, вистината и лагата, помеѓу
телото на Христа и на Антихристот. Тој кажал: моите овци
го познаваат Мојот глас и друг тие нема да следат (Јован
10:3-5, Откр. 14:4). Дали го слушате гласот на Христа или
гласот на папата? Дали сте една од овците Исусови или
сте коза на Антихристот?37 Дали сакате да слушате лаги
или да ја слушате вистината (Божјото Слово)?
Многумина од вас го имаат поддржано Антихристот преку
давањето десеток на овие организации. Поддржете го Христа,
а не Антихристот, или ќе одите во истиот Пекол заедно со него,
поради поддржувањето на лагата. Тајните ватикански агенти,

стана очигледно кога тој наеднаш го испрати нашиот американски амбасадор во големата римска јавна куќа (главното седиште
и канцелариите на овој култ).
Г. Претседател, премногу се дружите со свештениците на
едно-светската црква, обучени од страна на језуитите и тие ви
даваат навистина лоши совети. Дали се во прашање Ватиканските
пари или големата Ватиканска поддршка, оние фактори коишто
Ве наведоа да станете дел од овој култ? Дали ќе ја продадете
вашата вечна душа, здружувајќи нè и Вас и нас, Вашиот народ со
Антихристот, заради пари и привремена световна моќ?
Господ прашува: „Каква полза има човекот ако го добие
целиот свет, а ја изгуби својата [вечна] душа?“ (Марко 8:36).
Откако го направивте ова, се доведовте себеси во голема неволја со живиот Бог, затоа исправете се и јавно одречете се од
Вашата одлука, за да може Господ и јавноста да видат кои се
Вашите вистински намери.
Г. Претседател, Ви ги кажувам овие работи со почит, во
името на Исус. Се наоѓаме на крајот од времињата и времето
на политичарите е завршено. Сега треба да им соопштиме на
луѓето што се наоѓа во нас. Библијата ни кажува, кој ја сака поуката, го сака знаењето, а кој го мрази укорувањето, неразумен е
(Изрек. 12:1). Г. Претседател и сите вие претседатели и кралеви
во светот, постои суд за сите нас и јас верувам дека времето на
судот ќе дојде наскоро.
ВИСТИНСКИОТ ИЗРАЕЛЕЦ ВЕРУВА ВО БОГА
Јас не сум студирал веронаука. Јас сум вистински Израелец,
измиен во крвта Исусова, исполнет со Светиот Дух и испратен од страна на Господа, да проповедам за Исуса, распнатиот,
воскреснатиот, живиот и спремниот наскоро повторно да
се врати на земјата.30 Имам целосно овластување дадено од
Небесата со кое можам да го проповедам ова.
Вистинскиот Израелец е оној кој што верува во Бога, а
повеќето од Евреите не го прават тоа, затоа што го отфрлаат
Месијата, отфрлајќи преку 300 свети писма од Стариот Завет,
каде што се споменува Месијата. Некои Израелци се имаат преобратено и придружено на оваа секта (на римокатолицизмот).
Ватикан побарал од нив да станат рабини, за да може подоцна
да ги смести во израелскиот Кнесет како свои шпиони. Некои од
овие римско- језуитски рабини се сè уште таму и денес, делувајќи како шпиони.
Во Втората светска војна, Полска била земја која што Ватикан
најмногу ја контролирал. Ако ватиканската голема блудница толку
многу ги сакала Евреите—како тогаш, така и денес—зошто дозволила таму да стане кланица за повеќето Евреи кои што живееле
во Полска? Зошто го има фалсификувано антисемитскиот документ, „Протоколите на сионските мудреци“, префрлајќи ја вината
на нас Евреите, за своите желби за владеење со светот? Зошто
таа, големата блудница за шемите на ватиканските меѓународни
банкари, Илуминати и Агентур, нѐ обвинува нас Евреите?31 И
зошто Ватикан има свои шпиони во израелскиот Кнесет, коишто
се претставуваат како рабини, ако овој антисемитски, римокатолички култ, толку многу ги сака Евреите? Бог кажува:
„O народе мој, твоите водачи те доведуваат во
заблуда и го раскопуваат патот по кој одиш“ (Иса. 3:12).
Времето на второто доаѓање на Месијата е сега, па затоа
покајте се или умрете,32 што значи прифатете го Месијата и
покајанието, коешто е крвта Негова што Тој ја пролеал за вашите
гревови,33 или умрете, што значи дека ќе одите во Пеколот ако
не го направите тоа.34
Постојат верски лидери коишто водат милиони луѓе кон
Пеколот, поради нивната врска и возвишувањето на Антихристот
и неговиот култ „Преку лицемерството на оние што зборуваат

30 Мат. 10:7-8, 28:18-20, Марко 16:15-20, Лука 24:46-48, Дела 1:8-11, 10:38-43, I Кор. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Кол. 1:25-29, II Тим. 4:1-2 31 Историјата на светот -[A History of the World], Хју
Томас [Hugh Thomas], Харпер Роу [Harper-Row], стр. 498; Германија 1866-1945 –[ Germany 1866-1945], Гордон А. Крејг [Gordon A. Craig], Oxford, стр. 84 32 Јоил 2:28-32, Мат. 24:3-51, Лука
21:7-36, II Тим. 3:1-5, I Пет. 4:7, Откр. 6:12-17, 14:6 33 Мат. 26:28, Рим. 3:22-26, 5:8-21, Кол. 1:13-14, 20-23, Евр. 9:11-14, 10:5-17 34 Изрек. 15:24, Мат. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14,
24:42-44, 48-51, Лука 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Откр. 20:11-15 35 Откр. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 36 Бит. 3:4-5 37 Мат. 25:31-46, Јован 10:1-16, 26-28
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Ватикан, преку мафијата, прво го уништи моралот на нацијата
преку порнографијата, проституцијата, дрогите, производството и дистрибуцијата на алкохолот итн. Сега, преку лажните
дела на побожност, големата блудница се обидува да ги донесе
законите за цензура на сите црни дамки коишто самата ги има
создадено кај нашата нација, како и низ целиот свет.
Тоа е всушност измамнички, подмолен начин преку којшто
овој култ сака да ве натера да поверувате дека таа, големата
блудница, е добра, пристојна, чиста и побожна. Тоа е воедно и
нејзиниот прв обид за цело-светската цензура.41 Вториот нејзин
мотив за оваа цензура е цензурирањето на сите говори, вклучувајќи ги тука и оние од Библијата—освен начинот на којшто таа
сака да биде проповедана Библијата, начинот којшто е сосема
спротивен на Библијата.42 Таа знае дека светот којшто не е
свесен за нејзиниот сатански начин на извршување на работите, тој свет—којшто не е свесен дека всушност таа ги има
создадено сите овие црни дамки на нечистотија и непристојно
однесување—ќе ѝ аплаудира и ќе ја обожува поради нејзиниот
испланиран „благороден“ чин. На овој начин ќе ги намами сите
оние кои што не ја познаваат неа и нејзините начини, со цел да
ги оддалечи од Господа и да ги привлече кон себе.
Следните планови кои ги има за овие заслепени луѓе е
Пеколот. Мизеријата сака да е во друштво, па Сатаната и неговите следбеници не сакаат сами да горат во Пеколот. Тие сакаат
ти, душо драга, да ја споделиш вечноста заедно со нив во пеколните измачувања.43 Дали го сакате тоа што тие го посакуваат
за вас? Или го сакате она што Исус го има припремено за вас,
вечната среќа заедно со Него, далеку од злото, далеку од измамата и далеку од сите можни повреди?44

маскирани како христијани, одат по разни протестантски цркви
за да соберат пари за изградбата на храмот во Ерусалим, за
Антихристот (Соломоновиот храм), а неуките христијани, кои
мислат дека не е безбожно да бидат измамени, како што Ева
била измамена, им даваат пари за тоа, наместо да бидат дискретни и побожни, давајќи десеток за вистинските христијански работи. Исус кажал: „Мојот народ гине [оди во Пеколот]
поради недостаток на знаење“ (Осија 4:6).
Римокатоличките претставници се лути кога се проповеда
Словото Божјо и кажуваат дека тие „не можат да поверуваат
дека во денешно време сè уште постојат луѓе кои што ја проповедаат омразата, пристрасноста и предрасудите, итн“. Но,
она што овие ватикански амбасадори навистина го кажуваат е
дека не можат да поверуваат дека и ден денес постојат луѓе кои
што го проповедаат Словото Божјо, вистината и дека постојат
луѓе кои што ја имаат храброста да го разоткријат Сатаната
(нив). Отпадничките цркви, оние коишто се имаат припоено
кон Ватикан велат дека „никаде во Библијата, ниту Бог ниту
Неговиот Син Исус Христос не даваат одговори, ниту им заповедаат на своите чеда да даваат одговори“.
Во Библијата—од книгата Битие па сé до книгата Откровение—
Бог, Неговиот Син Исус Христос, патријарсите, пророците, учениците и апостолите му одговараат на Сатаната на секој негов збор,
кога и да се сретнеле со неговата лажна доктрина.38 Заповедано ни
е од Исуса да го употребиме мечот (Словото Божјо) во одбраната
и зачувувањето на евангелието, преку одговарањето на Сатаната
(на секој негов збор) со голема ревност и храброст.39 Заповедано
ни е да одговориме на Сатанските заблуди (на извртувањето на
Словото) како што тоа Исус го има направено, кога му одговарал
на ѓаволот, на планината на искушението (Мат. 4:3-11).
Павле, според Светиот Дух, кажал: „Проповедај го
Словото“, целото Слово (II Тим. 4:2). Не изоставувај ништо од
Светите списи што се однесува на Антихристот, лажните пророци, одговарањето, прекорувањето и укорувањето. Исус кажал
дека живееме (одиме на Небесата) преку секое Слово коешто
излегува од устата на живиот Бог (Мат. 4:4). Ова се однесува на
зборовите за Антихристот, лажните пророци итн., бидејќи Исус
кажал дека кога ја знаеме вистината (целата вистина, секој нејзин збор), таа ќе не ослободи (Јован 8:32). Но, Антихристот и
неговите лажни пророци не сакаат да бидете слободни, бидејќи
нивниот господар е Сатаната, кој што сака да ги држи луѓето во
ропство. Ако тие не сакаат луѓето да бидат во ропство, зошто
тогаш стануваат толку лути, кога се проповеда целото Божјо
Слово (коешто ве ослободува од Сатаната)? И зошто би го сметале проповедањето на целото Слово за зло, омраза, пристрасност и предрасуда ако не се поттикнати од Сатаната?
Антихристот и неговите лажни пророци ни кажуваат дека не
треба ништо да правиме со страст и пасија кога му служиме Бога.
Тие кажуваат дека придржувањето кон Божјите заповеди, страсното проповедање и придржување кон Словото Божјо е грев. Но,
во книгата Откровение, Исус ни заповеда да бидеме ревносни и
дека во спротивно ќе не исплука надвор од Неговата уста (Откр.
3:16). Ревноста и смелоста (страста) се закони на Бога и Негово
помазание. Заповедано ни е да го правиме она што го правиме,
како за Господа (Кол. 3:23) со целото наше срце (Мат. 22:37), со
ревност (страст). Ако некој се навреди од Божјото Слово (кое
било), Бог за него вели дека е брутален (како ѕверовите). Бог
исто така ни кажува дека да се биде навреден или да се отфрли
Неговото Слово претставува грев.40 Да се отфрли Словото Божјо
значи да се отфрли Христос, а само преку прифаќањето (верувањето) на Словото коешто е Христос, можеме да бидеме спасени.
„Поверувај во Господа Исуса Христа [Словото] и ќе бидеш спасен“ (Дела 16:31).

ПОМИРЕТЕ СЕ СО БОГА
Немојте да живеете за овој привремен свет којшто трае
толку кратко.45 Планирајте ја својата иднина како вечност,
преку учењето за планот што Создателот и Владетелот на
универзумот го има направено за вас—отфрлајќи го очигледниот сатанистички план на овој култ, за владеењето на светот
со помош на ѓаволот и неговиот римокатолички култ, којшто е
залуден и краткотраен.46 Ако не го направите тоа, ќе му покажете на Бога дека сте сатански и дрски како овој ѓавол, којшто
себеси се нарекува Божји свештеник, „бог“ на оваа Земјина
топка. Помирете се со Бога—сега, веднаш, пред да биде предоцна (како што е веќе предоцна за ѓаволот). Чадот негов ќе се
издига од Пеколот за век и веков (Откр. 14:11).
„Дојдете сега да размислиме заедно, вели Господ:
ако гревовите ваши се алово црвени, ќе станат бели
како снегот; ако се црвени како пурпурот, како волна
ќе станат бели“ преку крвта на Исуса (Иса. 1:18).
Во име на љубовта Божја, Тој го испратил Оној кого што
најмногу го сака (Неговиот Син), да умре за нас. Исус толку
многу нѐ сакал, што си го положил Својот живот за нас и ја
пролеал Својата скапоцена крв за нас, за прочистувањето и
проштевањето на нашите гревови.47 Ако сакаме на начинот на
којшто Бог и Неговиот син, Исус Христос, нè сакале , тогаш ќе
се откажеме од нашите гревови и нашиот поранешен грешен
начин на живот, учејќи го на исправен начин Словото Божјо и
давајќи му ги на овој свет Неговите вистини, овој свет којшто
долго бил прелажуван—за луѓето да можат да го имаат овој
живот којшто Бог и Неговиот Син, толку слободно ни го дале.
Но, како ќе можат да ги дознаат овие нешта без проповедник
(не некој почетник, туку некој кој што ги има научено сите
патишта Господови)?48
„Но ако одбиете и се спротивставувате, меч ќе ве
истреби: тоа го рече устата Господова“ (Иса. 1:20).

38 Мат. 4:3-11, 16:21-23, Откр. 22:18-19 39 Еф. 4:27, 6:17, II Сол. 2:14-15, II Тим. 1:13, Тит 3:10, Евр. 4:12, Јак. 4:7 40 Езек. 20:21-24, Зах. 7:11-13, Јак. 2:10-11, I Јован 3:4 41 Црквата и државата
– [Church and State], Vol. 37, No. 1, јан. 1984, стр. 16 42 Ватиканската империја – [The Vatican Empire], Нино ЛоБело [Nino LoBello], стр. 68 43 Мат. 22:13, 25:30-46, Марко 9:43-44, Лука 3:17,
II Сол. 1:1-9, II Пет. 2:4, 9, Откр. 14:10-11 44 Иса. 64:4, I Кор. 2:9, Откр. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Псал. 103:15-18, Јован 12:25, Јак. 1:9-12, I Јован 2:15-17 46 Дан. 7:7-11, 23-26, Откр.
14:8, 16:10-11, 17:15-18, Лет. 18, 19:20 47 Мат. 26:28, Дела 13:38-39, Евр. 9:22, 26, I Јован 1:7 48 Рим. 10:14
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блудство. Сите овие нешта се апсолутно забранети од страна
на Бога и ќе предизвикаат нивните души да отидат право во
Пеколот, ако не се покаат.63 Многу угледни луѓе низ историјата
ја нарекувале Ватикан „канализација на корупцијата“.
Поранешниот језуитски свештеник од висок ранг, којшто
долг низ години работел во Ватикан, рапортирајќи му само на
папата, ми кажа дека, кога сегашниот папа Јован Павле II, бил
свештеник во Краков, Полска, фабричките работници многу
му се налутиле, на идниот папа (Јован Павле II). Било јавено
дека сакале да го убијат и изјавиле дека повеќе не сакаат да го
видат да доаѓа во нивна близина. А кога тој сепак ќе отидел
во посета, тие го гаѓале со мрсни партали, поради извештаите
дека им ги злоупотребувал нивните мали деца. Тие исто така
изјавиле дека (сегашниот Папа Јован Павле II) е хомосексуалец.
Ова ја објаснува новата сојузна ватиканска одредба, којашто
забранува дискриминација против хомосексуалците.
Во една книга за љубовта (страста) напишана од страна
на папата Јован Павле II, додека сѐ уште бил свештеник, тој
постојано го цитира Зигмунд Фројд, како да цитира стихови
од Светото писмо. Зигмунд Фројд, Евреин којшто се конвертирал во римокатолик е најпознатиот перверзен човек во светот.
Сатаната, преку ватиканската едно-светска влада, црква и медиуми, го издигнал заедно со целото психијатриско поле, за да го
намалат значењето на зборовите „грев“ и „вина“. Ватикан потоа
можела да употреби психолози и психијатари за да ги стави
луѓето кои што ја исповедаат верата во Божјото натприродно
делување во светот, во ментални институции, како сега, така и
во минатото. Овие психолози и психијатари, заедно со највлијателните ватикански медиуми, постојано се потсмеваат (исмеваат) со оние кои што го разоткриваат овој култ низ Божјото
Слово, којшто Бог го нарекол „блудница“ во Откровението, а
со тоа и секого кој што верува во Словото Божјо, вклучувајќи
ги тука Христовите заповеди за воскреснување намртвите,
оздравување на болните, прогонување на ѓаволите, повторното
раѓањеопирање и разоткривање на ѓаволот (блудницата од
Откровението). Перверзиите на Јован Павле II и на Фројд се
слични, како што и самиот признава во својата книга.
Сега, кога го освои „бингото“ (стана владетел на римокатоличкиот култ и на сојузните владини агенции), може да создава
закони во согласност со своите размислувања. Тој сега сака
сите ние да ги живееме неговите фантазии, преку донесувањето
закони за заеднички тоалети за мажите и жените во студентските домови. Неговиот перверзен ум ужива во тоа да гледа како
човештвото, присилено со закон, мора да учествува во перверзиите скроени по негов терк. Овие нови римски закони на перверзноста и смртта се спроведуваат од страна на две од неговите сојузни владини агенции, таканаречените Министерство
за домување и урбан развој и Министерство за образование,64
што навистина звучи многу официјално, давајќи им одлична
маска, како што е и целата ватиканска операција затскриена зад
маската на ликот на Снежана од бајките.
Во духовната војна помеѓу Бога и Сатаната, ние се радуваме
и сме многу радосни поради тоа што Исус кажал: „Радувајте се
и веселете се, затоа што голема е вашата награда на Небесата!
Така ги гонеа и пророците кои што беа пред вас“ (Мат. 5:12).
Ние сме најјаката клучна христијанска организација на светот
(и многу сме горди поради тој факт).
Некои лажни публикации, коишто лажно се заколнуваат
(некои од нив дури измамнички ја печатат и Библијата) и не го
слушаат гласот на Исуса, којшто вели, „Врз никого не вршете
насилство, ниту некого клеветете и лажно обвинувајте“ (Лука
3:14), па нè имаат вклучено и нас во нивните книги за култовите.

Ако пак сакате да бидете спасени, тогаш кажете ја оваа
молитва и ќе бидете спасени:
ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај милост за мојата
душа, за мене грешниот.49 Верувам дека ИСУС ХРИСТОС
е СИНОТ на живиот БОГ.50 Верувам дека ТОЈ умрел на
крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на сите мои претходни гревови.51 Верувам дека
БОГ го воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата на
СВЕТИОТ ДУХ,52 и дека во овој момент ТОЈ седи од десната страна на БОГА, слушајќи ја исповедта за моите гревови и оваа молитва.53 Ја отворив вратата на моето срце и
те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето срце.54
Измиј ги сите мои нечисти гревови преку скапоцената крв
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо мене, на крстот во Калварија.55 ТИ нема да ме отфрлиш, ГОСПОДЕ
ИСУСЕ; ТИ ќе ми ги простиш гревовите мои и ќе ми ја спасиш душата моја. Го знам тоа, бидејќи СЛОВОТО ТВОЕ,
Библијата, го кажува тоа.56 СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека
ТИ никого нема да отфрлиш, а тоа значи дека нема да ме
отфрлиш ниту мене.57 Затоа знам дека ТИ си ме слушнал,
и дека ТИ си ми одговорил, и знам дека сум спасен.58 ТИ се
заблагодарувам ГОСПОДЕ ИСУСЕ за спасението на мојата
душа и благодарноста моја ќе ја изразам, правејќи го она
што ТИ го заповедаш и нема повеќе да грешам.59
По спасението, ИСУС ни кажува да се крстиме, во целост
потопувајќи се во вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ и на
СВЕТИОТ ДУХ.60 Вредно учете ја Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и правете го она што таа ви го кажува.61
ГОСПОД сака вие и на другите да им соопштите за вашето
спасение. Можете да станете дистрибутер на евангелската
литература на пасторот Тони Аламо. Литературата бесплатно
ќе ви ја испратиме. Јавете ни се, или испратете ни е-пошта, за
да добиете повеќе информации околу тоа. Споделете ја оваа
порака и со некој друг.
Ако сакате светот да биде спасен, како што ИСУС заповеда,
тогаш не крадете ги ДЕСЕТОЦИТЕ и приносите, наменети за
БОГА. БОГ кажал: „Смее ли човек да краде од БОГА? А вие
сепак крадете од МЕНЕ. Ќе кажете, што сме откраднале од
ТЕБЕ? Од десетоците и приносите. Со проклетство сте проколнати: бидејќи крадевте од МЕНЕ, вие и сиот овој народ, [и
целиот овој свет]. Донесете ги сите десетоци [‘десеток’ е 10% од
вашиот бруто доход] во складиштето, па да има храна [Духовна
храна] и во МОЈОТ дом [спасени души], и испитајте МЕ, рече
ГОСПОД САВАОТ, дали нема да ги отворам прозорите Небесни
за да го истурам благословот врз вас, па дури да нема ниту
доволно место за да биде примен. Ќе ги прекорам оние коишто
ги уништуваат вашите плодови земни, па лозата ваша во полето
нема да остане без плод, кажа ГОСПОД САВАОТ. И блажени ќе
ве нарекуваат сите народи: затоа што ќе бидете земја на благослови, вели ГОСПОД САВАОТ“ (Малахија 3:8-12).
ЕВЕ УШТЕ НЕКОИ ОД ТАЈНИТЕ НА ПАПАТА
Ватикан е толку мистериозна, така што повеќето од нејзините свештеници, монахињи и членови на пониските нивоа
на свештенството, како и луѓето кои што работат на пониските
нивоа од сојузните владини агенции, не знаат дека се дел од
најголемиот светски култ, и дека трагите за дрогата, проституцијата, порнографијата, пијалакот и црниот пазар—секое валкано нешто—водат директно до Ватикан, големата блудница и
нејзините владини агенции.62 Одбегнатите од оваа голема секта,
римокатоличкиот култ, изјавија дека 68% од Ватиканското
свештенство се виновни за хомосексуалност, лезбејство и

49 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 50 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4 51 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9 52 Псал. 16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 16:9,
12, 14, Јован 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дела 2:24, 3:15, Рим. 8:11, I Кор. 15:3-7 53 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13 54 I Кор. 3:16, Откр. 3:20 55 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован
1:7, Откр. 1:5, 7:14 56 Мат . 26:28, Дела 2:21, 4:12, Еф . 1:7, Кол . 1:14 57 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13 58 Евр. 11:6 59 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14
60 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5 61 Пов. зак.. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Откр. 3:18 62 Откр. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Мат. 15:18-20, Рим.
1:20-32, I Кор. 6:9-10, 18, 10:8, Еф. 5:5, Евр. 12:16-17, 13:4, Откр. 21:8 64 Ватикан САД – [Vatican USA], Нино ЛоБело – [Nino LoBello], стр. 78-79
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Исто така ни кажуваат дека сме параноични во врска со
Ватикан. Дали и Абрахам Линколн и Џон Ф. Кенеди исто така
биле параноични во врска со Ватикан? Дали милиони луѓе
денес, кои што се вознемирувани и малтретирани од страна на
ватиканските сојузни и државни владини агенции и оние кои
што се невработени и гладни (некои од нив седат по затвори,
бидејќи морале да крадат поради тоа што биле гладни), дали и
тие исто така се параноични во врска со Ватикан?
Поради ова излагање, блудницата, римокатоличкиот култ ќе
делува како да е таа (од сите други можни луѓе) прогонувана и
невино ќе каже: „Зошто сето ова ми се случува токму мене?“,
знаејќи дека оние кои што не се запознаени со нештата коишто
ги направила, ќе почувствуваат сочувство кон неа. (Јас немам
сочувство за ѓаволот.) Јас го немам напишано Словото Божјо, јас
само го проповедам. Бог не го мрази доброто, туку само злото.68
Ватикан, големата блудница, и нејзините луѓе заслужуваат
да им се додели наградата Оскар, за најдобрата глума на невиност и побожност, како и за шминка и гардероба, со којашто ја
создаваат својата маска на Снежана од бајките. Под маската на
Снежана од бајките, се наоѓаат отворени гнојни рани и црви.
Однадвор таа слатко се насмевнува и кажува, „Те сакам, брате
мој“, но зад ковчестиот грб ги крие рацете од коишто ѝ капе
крвта на мачениците.69
Еве еден пример за тоа како ватиканската блудница секогаш
успева да се прикрие. Кога видела дека ја губи Втората светска
војна (уште една ватиканска инквизиција), набрзина наеднаш
сокрила илјада Евреи, така што, по убиството на шест милиони
евреи, можела да каже: „Ги сокривме и заштитивме Евреите;
ние ги сакаме Евреите.“ Ова е правата вистина за тоа што
Ватикан навистина направила.
Кога веќе зборуваме за наградите на филмската академија,
ватиканската секта веќе долго време е присутна во филмската
индустрија.70 Холивуд, под влијанието на силното римокатоличко
лоби, ни спреми филмови какви што се, Песната на Бернадета „The Song of Bernadette“, Одејќи по својот пат - „Going My Way“,
и голем број возбудливи филмови коишто го величаат римокатоличкиот култ. Од друга страна пак, ги промовираат филмовите
какви што се, Елмер Гантри - „Elmer Gantry“, којшто ги покажува расипаните протестантски евангелисти. Дали се сеќавате
на серијата Драгнет - „Dragnet“ којашто се прикажуваше на
телевизија? Христијанинот секогаш беше прикажуван како носи
голема Библија, смеејќи се откако ја задавил бабата на таванот.71
Свештениците секогаш беа играни од страна на почитуваните,
добро платените филмски ѕвезди, какви што се Бинг Крозби и
Бери Фицџералд. Како што можете да видите, психолошки сме
напаѓани на многу фронтови од страна на Ватикан (лидерот на
едно-светската црква и на сите светски влади).
Продолжувајќи во својата улога на Снежана од бајките,
Ватикан ги употребува своите медиуми, за низ тричасовна
Си-Би-Ес пропагандна екстравагантност, да го промовира
својот глинен бог, својот култен лидер. Сигурен сум дека
инцидентот со фрлањето на мрсни партали, бил изоставен од
сценариото.
Во римокатоличкиот култ постојат и голем број на добри
луѓе, кои што не се богати, некои од нив се дури и доста
сиромашни, кои што не се борат за некоја повисока позиција.
Поголемиот број од нив се многу скромни. Овие обични луѓе се
целосно несвесни за злото коешто се спроведува од страна на
римокатоличкиот култ, за којшто им е кажано дека е црква. Бог,
кој што ги познава нивните искрени срца (Тој е Бог на нашите
срца), им се обраќа на овие луѓе коишто се во незнаење „Излези

Поради нивните очигледни лаги, како и поради нашата потреба
да го одржиме интегритетот кон Господовото дело, моравме да
ги провериме овие грешни публикации, и се разбира, пронајдовме дека се раководени од страна на језуитско-ватиканскиот култ.
„Зошто го угнетувате народот Мој и ги газите
сиромашните? кажа Господ БОГ Саваот“ (Иса. 3:15).
Зарем не знаете „што ќе си посее човекот, тоа и
ќе си пожнее“ (Гал. 6:7)? И Бог многукратно ќе ти
врати за она што си им го направил на другите... „
Осветата е Моја; Јас ќе вратам, кажа Господ“, „Јас
ќе наплатам“ (Рим. 12:19, Евр. 10:30).
Навистина се радуваме бидејќи нашата награда е голема,
поради лагите коишто ги кажале за нас (Исус така кажал) (Мат.
5:11-12).
Ватиканските сојузни владини агенции и највлијателните
медиуми на големата блудница (во договор едни со други) ни
овозможија толку голема радост заради изобилството награди
коишто ќе ги добиеме на Небесата, бидејќи заедно нè повикаа
на суд, обвинувајќи нè со лажни обвиненија и започнувајќи
клеветнички65 кампањи против нас, постојано во последните
петнаесет години. Истражувајќи, откривме дека и влијателните
известувачки медиуми,66 и се разбира, претходно спомнатите
владини агенции, се тајно контролирани и/или во сопственост на Ватикан. Ти благодариме и Те славиме, О Исусе, што
ни укажа на овие факти и што ни гарантираш големи награди
заради ова. Псалмистот Давид напишал:
„Стануваат кралевите земни и владетелите, и се
советуваат против Господа и помазаникот Негов,
кажувајќи, Да ги раскинеме синџирите нивни, и да
го отфрлиме од себе јажето нивно. Оној [Бог] кој
живее на небесата им се смее: Господ ќе им се потсмева. Тогаш во гневот Свој ќе им говори и со јароста Своја ќе ги вџаши, велејќи им“ (Псалми 2:2-5).
СТРАШНАТА НАГРАДА ЗА ОНИЕ КОИ ШТО СЕ БОРАТ
ПРОТИВ БОГА
Вклучете ги во своите молитви сите оние несреќници кои
што се борат против Бога, Синот Негов, Исуса Христа, Светиот
Дух, и против помазаните од Бога, затоа што ако продолжат така,
сигурно ќе ја добијат страшната награда Божја. Ние, исто како
и нашиот Отец кој што е на Небесата, и Неговиот Син, Христос
Исус, не сакаме никој да оди во Пеколот. Затоа им кажуваме на
сите да се молат во името на Господа Исуса Христа, да го препознаат Христа како свој личен Спасител, и да почнат да прават
добри дела, работејќи за Него, наместо да ги прават неплодните
нешта на неправдата, коишто на крајот ќе ги однесат во вечниот
Пекол и проклетство (Не дека ние се молиме за ѓаволот или
за оние кои што хулеле на Светиот Дух, ние не се молиме за
нив [I Јован 5:16]). Нашата црква се прошири и израсна многу
појака под прогонствата, како што и ни кажа Исус дека ќе биде.
Ако Бог толку многу го сака светот, зошто да не го сакаме и
ние? Ова излагање е напишано со љубов, така што скапоцените
души нема повеќе да бидат измамувани од страна на големата
блудница, Ватикан и нејзините помошници, нема да го примат
жигот на ѕверот и нема да отидат во Пеколот.67
Сите оние кои што ги имаат разоткриено фактите за овој
култ (римокатоличкиот култ) и неговите помошници, историјата тоа јасно ни го покажува, сé до денешен ден, таквите
луѓе биле нарекувани еретици, злобни, опасни, тајни, религиозно фанатични итн., и станувале плен на големите кампањи
за уништување на нивните личности.

65 Ватиканскиот империјализам во дваесетиот век – [Vatican Imperialism in the Twentieth Century], Авро Менхетен – [Avro Manhattan], стр. 155 66 Документите за Ватикан II,- [The Documents of Vatican II], Волтер М Абот – [Walter M. Abbott, S.J]., стр. 319-331; Ватиканскиот империјализам во дваесеттиот век – [Vatican Imperialism in the Twentieth Century], Авро Менхетен
– [Avro Manhattan], стр. 150; Досието за Рокфелер – [The Rockefeller File], Гери Ален – [Gary Allen], Пог. 6; Никој не се осмели да го нарече конспирација –[ None Dare Call It Conspiracy], Гари
Ален – [Gary Allen], Погл. 5; Колиеровата национална енциклопедија – [Collier’s National Encyclopedia], 1936, s.v. Илуминати – [“Illuminati,”] Католичка енциклопедија – [Catholic Encyclopedi]a, s.v. Илуминати – [“Illuminati”], Инголатад – [“Ingolstadt”] 67 Откр. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Псал. 7:11, 45:6-7, Изр. 8:13, Амос 5:15, Рим. 1:18, Евр. 1:8-9 69 Откр. 17:1-6, Пог. 18
70 Ватикан САД – [Vatican USA], Нино ЛоБело – [Nino LoBello], стр. 20-21 71 Димна завеса – [Smokescreens], Џек Чик – [Jack Chick], стр. 46
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Пред педесет години, надбискупот Гилрој кажал:
„Поради нашата католичка контрола над поштата,
поштенскиот оддел има средства да провери каде се
наоѓаат некои не-римски католици [еретици] и со тоа
да го следиме нивното движење во одредени ситуации.
Сé додека имаме свои луѓе кои што ја имаат таквата
контрола во нашата пошта, и кои што се во ваша
служба, немаме потреба да се плашиме дека нашата
тајна полиција може да биде кривично гонета“.
Знаејќи ги овие факти, ни станува јасно зошто поштенскиот
оддел во моментот се обидува да ни го одземе статусот со кој
големиот обем на пошта можеме да го испраќаме со попуст. Тие
на криминален начин ни ја гушат слободата на говор и религиозната слобода, нашите две последни, со устав гарантирани
права, коишто Ватикан се обидува да ни ги одземе на еден брз
и тивок начин. Државните и сојузните агенции, преку своите
медиуми и преку контролата над судските системи во секоја
држава, примајќи инструкции од страна на Рим, секако ќе кажат
дека Тајните на папата се литература на „омраза“ и ќе ви кажат
дека јас сум вашиот непријател. Но, како што апостолот Павле
кажал, така ви кажувам и јас: „И затоа ли станав ваш непријател, затоа што ја зборувам вистината?“ (Гал. 4:16).
Зборувајќи ја вистината, сакам да направам луѓето да можат
да избегаат од светската доминација, предводена од страна
на суровото водство на сатанскиот викар, со диктаторските
принципи на римскиот канон полн со омраза, наместо нашиот
побожен американски устав (којшто претставува закон во
Соединетите Држави), луѓето од сите нации да можат да избегаат од жигот на ѕверот и од пеколниот оган—дали тоа претставува омраза? Исус ни кажал дека кажувањето на вистината
е љубов, и ни заповедал да одиме и да ја проповедаме вистината кај сите народи,76 бидејќи Исус кажал: „И ќе ја запознаете
вистината, и вистината ќе ве ослободи“ (Јован 8:32).
Можете да му верувате или на папата, или мене. Ви открив
само некои од тајните на папата. Бог кажал дека папската организација е мајка на сите одвратни работи на земјата, не на 99%
од гадостите, туку на сите одвратни работи.77 Читајте ја вашата
Библија, верзијата на крал Џејмс, и самите уверете се дали ја
зборувам вистината или не. Верувајте во Бога. „Поверувај во
Господа Исуса Христа и ќе бидеш спасен“ (Дела 16:31).

од неа, народе Мој“ (Откр. 18:4). Да се помолиме за тие навистина набргу да го сторат тоа.
Мрачниот потсетник за сатанскиот супер-шеф (папата), кој
што раководи со римската куќа на проституцијата и со владите
коишто ѝ даваат сила, твоето владеење ќе биде со многу краток
век, така вели Господ.
„Зошто во еден миг пропадна толку големо
богатство“ (Откр. 18:17).
„И димот нејзин ќе се издига за век и веков“
(Откр. 19:3).
„И видов кога од устата на змејот и од устата на
ѕверот и од устата на лажниот пророк, излегоа три
нечисти духа, како жаби“ (Откр. 16:13).
Еврејското свештенство заврши во Калварија;72 никаде во
Библијата, Бог не спомнува дека им го дава овластувањето
за свештенството на Италијанците, Полјаците или на која
било друга нација, освен на Евреите. Дури и од дванаесетте
еврејски племиња, само од племето Леви, Бог донел свештеници.73 Ова само покажува дека Ватикан е небиблиски и дека
живее во светот на фантазијата и на она во што сака да верува.
Кога Исус кажал: „Завршено е “, Тој станал единствениот
Високосвештеник (Јован 19:30).74
Ватикан сака да се пресели од Рим во Ерусалим. На 26
септември 1973 година „Хјустон Кроникл“ објавил дека гладниот за моќ Хенри Кисинџер му помогнал на овој супер-култ
(Ватикан) предлагајќи „Ерусалим да стане меѓународен град со
контрола над светите места, а религиозната администрација да
му се даде на папата“.
Во Библијата никогаш не се спомнува чистилиште, или
некое друго такво место, туку едноставно јасно кажува: „И како
што им е на луѓето одредено да умрат еднаш, а потоа следи
суд“ (Евр. 9:27). Бог кажал дека единствено може да се одбере
или Небесата, или Пеколот, ништо друго.75 Не може да се купи
карта за Небесата, ниту пак може да се купи избавувањето од
Пеколот.
Никаде во Новиот завет не се спомнува да се убиваат луѓето
кои што не веруваат на начин на којшто ние веруваме. Ватикан,
големата блудница, сепак таквите убиства ги нарекува „света
војна“, дозволувајќи ги и уште еднаш докажувајќи дека е
целосно култна и небиблиска.

72 Иса. 53:7, Марко 15:37-39, Евр. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Исх. 28:1, 30:30 74 Евр. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Рим. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, II Кор. 5:10, Евр.
9:27, Јуда 6, 14-15 76 Марко 16:15,Лука 9:60-62, Дела 10:42, Рим. 10:13-15, I Кор. 1:17-18, II Тим. 4:2 77 Откр. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24

Ве молиме, контактирајте нé доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на други теми коишто можеби ве интересираат.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide им обезбедува место за живеење, со сите неопходни нешта за живот,
на сите оние кои што се наоѓаат во рамките на нашата американска локација, и кои што вистински сакаат,
со сето срце, сета душа, ум и сила, да му служат на ГОСПОДА.
Службата се одржува во Њујорк Сити, секој вторник, во 20 часот и на другите локации, во ноќните часови.
Ве молиме повикајте го бројот (908) 937-5723 за повеќе информации. ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ.
Побарајте ја книгата Месијата (The Messiah) од Пасторот Аламо–, којашто ни покажува дека ХРИСТОС бил
спомнат во Стариот Завет, во повеќе од 333 пророштва.
Станете работник во жетвата на душите, со тоа што ќе станете дистрибутер на литература на Тони Аламо.
Сета наша литература и аудио пораки се бесплатни, вклучително и транспортот.
Ако некој се обиде да ви наплати за тоа, ве молиме повикајте го бројот (661) 252-5686.

ОВАА ЛИТЕРАТУРА ГО СОДРЖИ ВИСТИНСКИОТ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Дела 4:12).
НЕ ФРЛАЈТЕ ЈА, ДАЈТЕ МУ ЈА НА НЕКОЈ ДРУГ.
Оние од вас, кои што сте во други земји, ве охрабруваме да ја преведете оваа литература на вашиот
мајчин јазик. Ако ја препечатувате, ве молиме вклучете го и ова авторско право и регистрацијата:
© Авторско право 1983, 2006, 2012, 2013, 2014 Сите права задржани Светски Пастор Тони Аламо ®Регистрирано1983, 2006, 2012, 2013, 2014
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