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Папа с председником Обамом

Никада нисам био у стању да разумем како неко може да буде толико
зао и опак да гледа малу децу или било
кога другог како гладује и смрзава се да
би онда био нагуран као стока у гасне
коморе и крематоријуме да умре. Многа деца су гледала како им убијају мајке
и очеве да би затим доживелa исту судбину.
Док сам у Канади радио у канадској
компанији Хелтвејс (Healthways Ltd.),
једна од наших инструкторки била
је из Немачке. Живела је тамо у време када су се дешавале све ове ужасне ствари. Није знала да сам Јеврејин
(један од Божјих људи) па је отворено
говорила о томе испред мене и осталих. Рекла је да јој је било драго када су
прогањали, убијали Јевреје јер су они
Немачкој одузимали сав старински
шарм изградњом великих тржних центара. Причала је да су се мале породичне радње затварале због њих. Мрзела је
Јевреје, рекла је. Због мог имена Тони
Аламо мислила је да сам Италијан. Али
када би разговарала с особом за коју је
знала да је Јеврејин, рекла би: „Нико у
немачкој јавности није знао ништа о
томе шта се дешава!“ Додала би: „Ја сигурно нисам знала!“ Каква покварена
лажљивица.
Јевреји мисле да су католици
хришћани, али они то нису! Због тога је
веома тешко довести Јеврејина Христу.
Звона католичких цркава одзвањала су
док су Јевреји и други били одвођени у
гасне коморе и крематоријуме. Нико није

„Maма“, обратила се својој мајци изгладнела и озебла јеврејска
девојчица у концентрационом логору током Другог светског рата,
„мама, мислиш ли да ћемо икада више јести мало супе од јечма?
Тако сам гладна, мама!“
ни прстом мрднуо да им помогне. Нико
није чак ни писао о томе! Ја и милиони
других имамо фотографије католичких
свештеника и калуђерица на парадама
како носе нацистичке повезе око руку и
нацистичке заставе са свастикама! Изопачени нацисти и други Немци су веровали сатанској пропаганди о Јеврејима
и цела нација их је ловила и хапсила као
да су бесни пси. Та мржња била је резултат пропаганде којом ватикански медији
испирају мозак. „Јавност је глупа“, говорили су, „и као стока je. Можеш je убедити у шта год пожелиш. Није важно да ли
су Јевреји недужни или не, ми ћемо их
уништити пропагандом и свима ће бити
драго.“ Израеле, чувај се! Ова данашња
влада је веома слична! Они мрзе и вас и
мене. Они мрзе вас и хришћане, изнова
рођене, истинске хришћане који воле
Јевреје и знају да сте ви Божји изабрани
народ!
Светска влада је римокатоличка,
Сотона јој даје власт! (Откривење 13:14). УН води зла сила, оно што Бог назива великом црвеном аждајом, старом гујом, ђаволом, Сотоном.1 Гуја,
или ђаво, је Ватикану дала ову злу моћ
и зао начин размишљања.2 Аждајин
престо, ђавоља престоница, је град на
седам брда, или гора, а то је Рим. „Овде
је ум, који има мудрост. Седам глава, то
су седам гора на којима жена [блудница, Рим] седи“ (Откривење 17:9). Бог
каже да невоља у свету долази од Сотоне, ђавола, и његовог култа у Риму,
његове светске владе, и његових уста,

светских медија.3
Сви амерички председници, од пре
Френклина Делано Рузвелта, били су
језуитски католици који су подривали
нашу земљу, наше законе, Устав САД-а,
Повељу о правима и Декларацију о независности.
Зар не видите да вас уништавају? Колико ће вам требати да се опаметите?
Римокатолици, ђаво и његова војска од
милиона палих анђела зли су толико да
гори не могу бити. Знају да имају веома мало времена пре него што сви они
буду бачени у Језеро огњено (Откривење
14:10, 19:20, 20:10, 14-15, 21:8). Ђаво мрзи
Јевреје јер су они ти које је БОГ искористио да напишу Библију (Библија краља
Џејмса, оригинална хебрејска Библија
и грчка Библија). Они (римокатолички,
ђаволом запоседнут култ и његова светска влада) мрзе хришћане јер ми волимо,
проповедамо и делимо РЕЧ БОЖЈУ, која
говори ко су заправо они. РЕЧ БОЖЈА
говори свима како да буду изнова рођени
од ДУХА.4 Такође нам говори шта је
БОГУ мило5 а шта му је мрско,6 говори
нам да морамо да постанемо савршени7
и да морамо такви да останемо до краја
да бисмо били спасени, ушли у Рај и примили све од БОГА.8
Веома ме љути када видим да ти
ђаволи одузимају децу од родитеља који
су чланови истинских хришћанских
цркава, краду њихове домове и послове и трпају их у затворе само зато што
проповедају Библију краља Џејмса. Ти
(Наставак на страни 2)
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(Наставак са стране 1)
људи су невини по свим тачкама оптужнице. Лажљиви медијски пси су ти који
образују општу популацију. Људи који
воде владу су СВИ умно поремећени
криминалци; Библија каже да чак и
вође (секуларних) народа постају умоболни у последњим данима пре краја
времена, и то је права истина.9 „У тај
ћу дан, говори ГОСПОД, учинити да
сви коњи [народи] буду плашљиви, и
сви коњаници [вође народа] безумни:
и отворићу очи СВОЈЕ на дом Јудин, и
ослепићу све коње [народе] народима“
(Захарија 12:4). „Вавилон беше златна чаша у руци ГОСПОДЊОЈ, којом
опоји сву земљу: вино његово [грехе]
пише народи; зато полудеше народи“
(Јеремија 51:7). Интелигентни људи—
под овим мислим на интелигентне истинске хришћане—знају да су људи секуларног света умно поремећени! Зар
то није очигледно?
Зле сатанске душе и њихов вођа,
ђаво, довршавају посао на вама, духовно мртвим људима и на вама
који сте поново запали у грехе, вратили им се, вама који сте оштећени,
негдашњим хришћанима. Закон земље
каже да председник Сједињених Америчких Држава мора да буде рођен
на територији Сједињених Америчких Држава. Ако није тако, онда је то
издаја самог Устава. Издаја је у овоме:
наш председник је вероватно незаконит странац који никада није доказао
држављанство ове нације или своје
порекло у складу са законом. Барак
Хусеин Обама је изабран за нашег новог председника противно посебној
уставној одредби о томе да председник
мора бити грађанин Сједињених Америчких Држава по рођењу. Овај чин
издаје је извршио војни ред римокатоличке цркве, познат као тзв. „Дружба
Исусова” или, популарније, „језуитски
ред“, заједно с њиховим коадјуторима
(помоћницима) или, тачније, квислинзима из медија, нарочито онима који
раде у системима за ширење лажи и
у нашем правосуђу. Живимо у доба
економског колапса изазваног като-

личким инструкцијама инвестиционим банкама и „Савезним“ резервама
Сједињених Америчких Држава, које су
филијале у власништву језуитског реда
Исусововаца и њихових прирођених
коадјутора (помоћника) из редова
Илумината. Барак Обама је изабран
за председникада да би унапредио
остварење језуитског циља—усвајање
и спровођење одредаба демонског
римокатоличког Тридентског сабора у Америци и поптуна елиминација
Устава САД-а, Повеље о правима и
оригиналног истинског протестантизма, хришћанства заснованог на
реформацијској Библији краља Џејмса
из 1611. године, оба у супротности с
ватиканским Тридентским сабором
чија је основна сврха била да поново
успостави привремену демонску власт
римокатоличког папе као световног
краља и вође ђавољег духа над целим
светом. Барак Обама и католички
језуитски ред, чији је Обама коадјутор
(помоћник или помагач), имају за циљ
да постигну следеће:
1. Већинско римокатоличко становништво у Сједињеним Америчким
Државама кроз илегалну имиграцију
из Мексика и других римокатоличких
народа из Централне и Јужне Америке.
2. Укидање Другог амандмана на
којем се заснива цела америчка Повеља о
правима да би се олакшала примена, кроз
америчку инквизицију, или холокауст, одредаба Тридентског сабора— вероватно
кроз ратификацију међународног споразума названог Миленијумска декларација
Уједињених нација која обухвата одредбе
о обавезнoм разоружању грађанства.
3. Прерасподела новца од радничке
средње класе и његово давање беспосличарима, онима који могу да раде, али
не раде. Библија каже да „ако ко неће да
ради да и не једе“ (2. Солуњанима 3:10).
ОБАМИНЕ Jезуитске везе
Према невероватно убедљивој књизи
која доноси највеће просветљење,
Codeword Barbêlôn, аутора П. Д. Стјуарта,
језуити већ дуго времена контролишу
Обаму.10
Такође смо открили да је чак папа
Бенедикт XVI дао Обами свој благослов након што је овај победио на новембарским изборима. Колико ја знам,
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ово је први пут да је папа благословио
председништво тако отворено.
Али пре свега, ево неких података
о Обаминој прошлости. Пре много година, Обамина будућа супруга, Мишел
Робинсон, талентована кандидаткиња
за партнера и колегиница у чикашкој
адвокатској канцеларији Сидли Остин,
постала је добра пријатељица и ментор
Мајку Страутманису, младом адвокатском приправнику који је тражио савет у погледу каријере, попут њеног
будућег супруга, Барака Х. Обаме.
Страутманис, који сада има 39 година
и који је виши правни саветник у Обамином председничком тиму, похађао
је веома посебну језуитску школу –
гимназију Свети Игњатије (St. Ignatius
College Prep.), једну од најутицајнијих
чикашких католичких школа. Можете
мислити да је ово пука случајност, али
Страутманис није једини, па чак ни
најважнији језуитски пријатељ у кога
господин Обама има поверења!
Отприлике у то време (док је Обама
радио као организатор Пројекта развоја
заједница (Developing Communities
Project) [DCP] Религијске кнференције
Калумет заједнице (Calumet Community
Religious Conference) [CCRC] у Чикагу), господин Обама је изградио
дуготрајне везе са католичком црквом
и њеним најпрепреденијим агентима—jезуитима. Толико да Обама изгледа није могао да избегне именовање
jезуита у свој круг непосредних саветника и менаџера. Ти jезуити су све
људи амфиболије (тј. двосмисленог,
двозначног, нејасног, неодређеног начина изражавања) и најчудесније
истрајности, чији је једини циљ, по речима једног од њихових бивших ученика, да учврсте „на највишем државном
положају људе које су затровали својим
максимама [верзијама ‘истине’].“ (Погледати: Жан Лакотјур, Језуити: Вишеструка биографија (Jean Lacouture,
Jesuits: A Multibiography) стр. 340. Напомена: Жан Лакотјур је и сам био
ancien élève језуита—тј. бивши ученик).
Није ни чудо што је Едмунд Берк
написао да су језуити „заразна ‘куга’
која захтева ‘мере предострожности
најстрожег карантина’.“ Чак је и папа
Гргур IX морао да призна: „Језуитске

лисице имају разна лица, али су нераскидиво повезани.“
Доста о томе. Хајде да видимо
шта аутор књиге Codeword Barbêlôn
обелодањује о Обаминим језуитским
лисицама: „Обамин чикашки ментор
је Грегори Галузо—,бивши‘ језуитски
свештеник...“ (Jезуитски световни
коадјутор [помоћник или помагач] и
истакнути писац за папину америчку
неофашистичку Извршну обавештајну
ревију (Executive Intelligence Review),
Вебстер Тарпли, помиње Галуза у својој
књизи, Барак Х. Обама: Неовлашћена
биографија). „Обаминог главног писца говора, Џона Фавра, обучили су
језуити.” „Обаминог високог војног и
спољнополитичког саветника, генералмајора Џонатана Скота Грејшна, обучили су језуити.“ „Обаминог заменика
директора за односе с јавношћу, Дена
Фајфера, такође су обучили језуити.”
Можда никада нећемо сазнати колико других језуитских агената господин Обама има у свом тиму јер, како
пише амерички историчар Џ. Вејн
Лоренс: „Они [Jезуити] нису само
свештеници, или једне религиозне
вере; они су трговци [банкари с Волстрита]… и уредници, и људи из било
које професије, без препознатљиве
спољашње ознаке …“ (Џ. Вејн Лоренс,
Криза у Америци: или непријатељи
Америке без маске) (J. Wayne Laurens,
The Crisis in America: or the Enemies of
America Unmasked [Филаделфија: Г.
Д. Милер, 1855.], стр. 265; цитирано у
Codeword Barbêlôn).
Такође, обратите пажњу на то да је
Обамин Закон против сиромаштва у
свету (Global Poverty Act) представљен
на конференцији у Сан Франциску
ради лобирања да се предлог Закона
усвоји. Предизборна конференција је
одржана на Универзитету у Сан Франциску, језуитско-католичкој установи
(100-ак километара јужно од Боемског
шумарка језуитског реда) с „глобалном
перспективом“, под покровитељством
Лејн центра за католичке студије и
друштвену мисао (Lane Center for
Catholic Studies and Social Thought).
Све горе наведено открива нам
како његов план и програм тако и то
ко га је подржао: језути су га обучавали и били му ментори (без сумње,
повезан је с овим Редом кроз ан-

тисемитску Фондацију Форд, за
коју је радила његова бела мајка
атеисткиња; Фондација Форд је надгледала Фондацију Гамалијел (Gamaliel
Foundation), која је заговарала мешање
вера, мешање раса, мешање култура,
а за коју је Бери Дејвис Обама радила заједно са суоснивачем, језуитским
свештеником Грегом Галузом, сада
„бившим Jезуитом“ и извршним директором Фондације); радио је за католичку цркву већи део свог живота,
а чак је и одабрао римокатолика кога
контролишу језуити, Џоа Бајдена, за
свог потпредседника. Шта нам то говори? Мислите ли да су све те католичке
везе пука случајност и не представљају
ништа? Може се извући закључак да су
Обамине везе с језуитима биле много
важније за његов успех на изборима, и
чак много шире него што многи мисле.
Узгред буди речено, Џо Бајден предаје
на језуитском универзитету у Скрентону (главном центру за регрутацију
Централне обавештајне агенције
црног папе) а његовог сина, по званичном савезном финансијском документу, језуити су прошле године платили
више од 80.000,00 долара да лобира за
њих у Белој кући!!
Сина Џоа Бајдена су обучавали
језуити на Универзитету Џорџтаун
и плаћали га да лобира за језуитски
универзитет у Скрентону. Џоу Бајдену
је такође додељена почасна диплома
језуитског универзитета у Скрентону
(1979) и језуитског Универзитета Сент
Џозеф у Филаделфији (1981).
Ево извода из цитата из увода
за Codeword Barbêlôn, онако како је
објављен у недавном саопштењу за
јавност и на интернет страници издавача: „Добри историчари“ написао је
Хорас Валпол, „најређи су од свих писаца, и није ни чудо! Добар стил није
врло уобичајен, целовита информација
је још увек реткост, а када се та два сусретну, мала је шанса да ће им се придружити и непристрасност!“ Рад П. Д.
Стјуарта поседује све те квалитете.
„Књига Codeword Barbêlôn, која се
састоји од 46 поглавља и стотина референци, обухвата опсежан историјски
период, од другог и трећег века до данас.
Дело обухвата три континента и фокусира се на Европу и Северну Америку и
скривени утицај тајних друштава на том
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континенту. У дигресијама се бави и многим другим државама. Истина, читајући
Codeword Barbêlôn, човек не може а да
не осети као да путује у Х. Џ. Велсовом
времеплову, нашавши се понекад у граду
Риму у XVI веку, други пут у баварској
Немачкој у XVIII веку, а опет неки други пут у политичким интригама Северне
Америке XIX, XX и XXI века.
„Користећи своју омиљену технику,
П. Д. Стјуарт задржава свој суд и своје
читаоце у неизвесности нудећи читаоцу
велике могућности избора у тумачењу
догађаја—износећи вишеструке слојеве
инсинуација, наговештаја и скривеног
значења и повезујући супростављене
чињенице, а затим објашњавајући те
антитезе.
„Он идентификује улоге које су одиграле неке од најзначајних личности у
историји тајних друштава, од Жака де
Молеа до Игнација де Лојоле; од Адама
Вајсхаупта до Адолфа Хитлера; од Сесила Роудса до Алберта Пајка; од Џорџа
Вашингтона до поседња два председника Сједињених Америчких Држава,
Била Клинтона и Џорџа В. Буша млађег.
На тај начин, он разоткрива заверу
тако злокобну да према речима бившег
директора и оснивача ФБИ-ја, Џ. Едгара Хувера: ‘Појединац... долазећи очи
у очи са завером тако монструозном...
не може да верује да она постоји...’ П.
Д. Стјуарт открива везу између Илумината, Лобања и кости, Фи Бета Капа,
Савета за иностране односе и других
тајних братстава-сестринстава на америчким факултетима.
„Codeword Barbêlôn је несумњиво
‘снажна књига’. Директна је, искрена и наводи на размишљање. У њој
нема компромиса, нема извињења
и нема неочекиваних обрта; не штеди ниједну личност—све их жестоко
бичује. Резултат је књига која је крајње
веродостојна, учена [добро информисана] и убедљиво читљива. Она
представља најновију и најтемељнију
(Наставак на страни 4)
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ИЗДАЈА
(Наставак са стране 3)
употребу расположивог материјала на
ту тему, уносећи ред и много потребну
јасноћу у конфузну масу књига на тему
тајних друштава које су тренутно доступне на тржишту.
„Збиља, не знамо ни за једну другу
књигу ове врсте да бисмо је упоредили са овом пред нама. Она ‘повезује
делове слагалице’ у целости, темељно
и интелигентно. Пример велике учености, допуњене с много пажљивог
истраживања, П. Д. Стјуарт је написао
нешто што се мора сматрати једним
од најмеродавнијих исказа о Великом тајном друштву. И учинио је то са
изузетном финесом. Користећи записе који су неприступачни или на које
други аутори нису обратили пажњу,
Стјуарт открива моћ о којој је Вудро
Вилсон једанпут рекао: ‘... неколицина
која је свесна тога се не усуђује да повиси глас када говори против тога’. “
Књига над књигама је много више
него све књиге. Она је живот Бога,
Христа, нашег живота овде на земљи
и вечног живота у Рају. Сотона би вас
одвојио од ње, окренуо вас према дру-

гим књигама. Библија краља Џејмса
нам све говори, и како да будемо спасени и постојани у овом непостојаном
свету. Изговорите ову молитву да бисте били спасени:
Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, смилуј
се на моју душу, мене греш- ника.11
Верујем да је ИСУС ХРИСТ СИН
живог БОГА.12 Верујем да је умро на
крсту и своју драгоцену крв пролио
да би сви моји прошли греси били
опроштени.13 Верујем да је БОГ
васкрсао ИСУСА из мртвих помоћу
СВЕТОГ ДУХА14 и да ОН седи с десне
стране БОГУ у овом моменту и чује
моје признање греха и ову молитву.15
Отворио сам врата срца свога и позивам ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.16 Спери све моје прљаве грехе у
драгоценој крви коју си ТИ пролио
уместо мене на крсту на Калварији.17
ТИ ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје грехе и спасити душу моју. Знам то, јер
ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, тако каже.18
ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ никога нећеш
одбацити, а то значи ни мене.19 Зато
знам да си ме чуо и знам да ћеш ми
одговорити и знам да сам спасен.20
Захваљујем ТИ се, ГОСПОДЕ ИСУСЕ,
што си спасио моју душу и показаћу
ти своју за- хвалност тако што ћу

чинити оно што ТИ заповедаш и нећу
више грешити.21
Након спасења, ИСУС каже да се
крстимо тако што ћемо се у потпу-ности
потопити у воду, у име ОЦА и СИНА и
СВЕТОГ ДУХА.22 Марљиво проучавајте
Библију (Свето писмо) у преводу Ђуре
Даничића и Вука Караџића (The English
King James Version) и чините како она
каже.23 ГОСПОД жели да и другима кажете о свом спасењу (Марко 16:15).
Ако желите да свет буде спасен, као
што то ИСУС заповеда, онда не одузимајте
од БОГА ЊЕГОВЕ десетке и дарове. БОГ
рече: „Eда ли ће човек закидати БОГА? А
ви мене закидате; и говорите: У чем ТЕ
закидамо? У десетку и приносу. Проклети сте, јер МЕ закидате, ви, сав народ [и
цели свет]. Донесите све десетке [десетак
је 10% вашег бруто прихода] у спреме
да буде хране [духовна храна] у МОЈОЈ
кући [спасене душе] и окушајте МЕ у том,
вели ГОСПОД над ВОЈСКАМА, хоћу ли
вам отворити уставе небеске и излити
благослова на вас да вам буде доста. И
запретићу вас ради прождрљивцу, те вам
неће кварити рода земаљског, и винова
лоза у пољу неће вам бити неродна, вели
ГОСПОД над ВОЈСКАМА. И зваће вас
блаженим сви народи, јер ћете бити земља
мила, вели ГОСПОД над ВОЈСКАМА“
(Малахија 3:8-12).

11 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 12 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4 13 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9 14 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 15 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13 16 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20 17 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14 18 Мт.
26:28, Дап. 2:21,4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 19 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З 20 Јев. 11:6 21 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14 22 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5, 23
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
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на нашим локацијама у САД-у 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.
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