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ЈЕСТЕ ЛИ УЗЕЛИ ИЛИ ЋЕТЕ УЗЕТИ
ЖИГ ЗВЕРИ?

(Наставак на страни 2)

У књизи пророка Данила, 
поглавље 7, стих 17, Данило 
нам преко СВЕТОГ ДУХА 
открива да су „звери“ сим-
боли нација или царстава. 
„Ове четири велике звери 
јесу четири цара [царства, 
нације], који ће настати на 
земљи.“ Од времена Вави-
лона до данашњег терорис-
тичког унитарног царства, 
за које Библија каже да је 
сачињено пола од гвожђа 
пола од глине, ово терорис-
тичко царство се разликује 
од друга три: Вавилонског, 
Персијског и Грчког. Ово четврто 
царство је оживљено Римско царство 
коме је дух Сотоне удахнуо нови жи-
вот. Разликује се од друге три звери 
или царства јер данашња унитарна 
владавина Уједињених нација обух-
вата ЦЕО СВЕТ.

У 19. стиху, Данило каже: „Тада за-
желех знати истину о четвртој звери, 
која се разликоваше од свих и беше 
врло страшна, и имаше зубе гвоздене 
и нокте бронзане, и јеђаше и сатира-
ше, а остатак ногама гажаше [управо 
оно што данас ради терористичко 
Римско царство, антихристова влада 
Уједињених нација].“ 

У Откривењу, поглавље 13, стихо-
ви 1-18, апостол Јован каже: „И ста-
дох на песку морском; и видех звер 
[иста терористичка нација о којој 

говори Данило, која ће се појавити 
у овим последњим данима времена] 
где излази из мора, која имаше седам 
глава, и рогова десет, [Откривење 17:9 
каже да су тих седам глава седам брда 
на којима седи жена (лажни пророк). 
Жена коју Бог назива „великом кур-
вом“ је Ватикан а град на седам брда 
је Рим у Италији. Ова велика курва 
седи са десет европских нација или 
царстава која су се удружила с њом 
у овим последњим данима, са звери, 
УН-ом који је римска терористичка 
влада унитарног света, такође по-
зната као антихрист, Сотонина вла-
да унитарног света. На тај начин, 
Сотона може да је усмерава на исти 
начин као што је дух Сотонин усме-
равао змију у Рајском врту, када је 
Сотона преварио Еву. Сотона је то 

урадио да би издао Еву како 
би све човечанство било про-
клето Адамoвим грехом и 
трпело казну смрти, пакла и 
огњеног језера.1 Ово треба 
сматрати највећим светским 
терористичким нападом који 
је икада почињен против чо-
вечанства, против свих нас] 
и на роговима њеним десет 
круна, [и на десет рогова на 
главама десет царева десет 
европских царстава која су 
се придружила Сотонином 
УН-у и Ватикану у њиховом 
владању унитарном светском 

владом, новим светским поретком, 
било је постављено десет круна] а на 
главама њеним имена хулна [ово је 
богохуљење против СВЕТОГ ДУХА 
и свега што је у вези са СВЕТИМ ДУ-
ХОМ2]. И звер коју видех беше као 
рис [леопард], и ноге јој као у медве-
да, и уста њена као уста лавова [ове 
животиње су симбол неких нација 
које су повезане с Римом]: и даде јој 
змија [која је препозната као ђаво и 
Сотона у Откривењу 12:9] силу своју, 
и престо свој [Рим], и област велику 
[над читавим светом. „Сотона, који  
(уз помоћ звери и курве, владе уни-
тарног света, терориста) вара сав ва-
сиони свет“ (Откривење 12:9)]. И ви-
дех једну од глава њених као рањену 
на смрт, и рана смрти њене излечи се 

1 Отк. 2:16-17, 3:1-6, Рим. 5:12-18, 1 Кор. 15:22, Гал. 5:17, Еф. 4:22   2 3 Мој. 24:11-16, Мт. 12:31-32, Мк. 3:22-30, Лк. 12:9-10   
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(Наставак са стране 1)
[ово говори о паду античког Рима.   
Затим је Сотона, својим злим духом, 
препородио Римско царство, Вати-
кан данашњице]: И чуди се сва земља 
иза звери [као што читав свет данас 
чини јер га повезују и варају Сото-
нин Рим, звер и влада УН-а, нације 
и зато што служи римским заповес-
тима, жељама и извршава наређења 
самог Сотоне и његове данашње 
владе]. и поклонише се [читав свет] 
змији [ђаволу] која даде област зве-
ри [влада унитарног света, УН, Ва-
тикан, звер]: и поклонише се звери 
[влада унитарног света Ватикана] 
говорећи: Ко је као звер [ко је као 
Сотонина влада унитарног света]? 
И ко може ратовати с њом? [БОГ и 
ЊЕГОВ народ ратују с овом злом 
звери и победиће.3] И дана јој [зве-
ри, влади унитарног света] бише 
уста која говоре велике ствари и 
хуљења [ова уста су дата новом свет-
ском поретку, УН, влади антихриста, 
медијима уопште], и дана јој би об-
ласт да чини четрдесет и два месе-
ца. И отвори уста своја за хуљење на 
БОГА, да хули на име ЊЕГОВО, и на 
кућу ЊЕГОВУ [та кућа смо ми, поно-
во рођени хришћани, тело ХРИСТА 
овде на земљи4], и на оне који живе на 
небесима, [оне од нас који су и даље 
на небесима с ГОСПОДОМ и свим 
анђелима]. И дано јој би да се бије са 
светима, и да их победи [али она не 
побеђује ГОСПОДА]; и дана јој би об-
ласт над сваким коленом и народом и 
језиком и племеном. И поклонише јој 
се сви који живе на земљи којима име-
на нису записана у животној књизи 
Јагњета, које је заклано од постања 
света“ (Откривење 13:1-8). 

ГОСПОД дозвољава да свеци 
буду надвладани на кратко. Ово 
је тест да би се видело да ли ће 

хришћани остати у СВЕТОМ ДУХУ, 
верујући у БОЖЈУ моћ да их избави 
док се ИСУС не врати на земљу.5 У 
рају нема места за слабе. Преживеће 
само верни. Постоји стих у посла-
ници Јеврејима где је ова чињеница 
веома јасно изложена. У посланици 
Јеврејима (12:25-27) се наводи: „Али 
гледајте да се не одрекнете ОНОГ 
који говори; јер кад они не утеко-
ше који се одрекоше оног који про-
роковаше [Мојсије] на земљи, а ка-
моли ми који се одричемо небеског, 
ког глас потресе онда земљу, а сад 
обећа говорећи; још једном ја ћу по-
трести не само земљу него и небо. А 
што вели: још једном, показује да ће 
се укинути оно што се помиче (што 
може да се уздрма), као створено, да 
остане оно што се не помиче (што 
не може да се уздрма).“ Хришћани 
који не могу да се уздрмају су дело-
ви ГОСПОДА, они који ће провести 
читаву вечност у Рају са БОГОМ, 
ОЦЕМ И ГОСПОДОМ ИСУСОМ 
ХРИСТОМ.6

„Будите трезни и пазите [буди-
те део ХРИСТА], јер супарник ваш, 
ђаво, као лав ричући ходи и тражи 
кога да прождере. Браните се од њега 
тврђом у вери, знајући да се таква 
страдања догађају вашој браћи по 
свету. А БОГ сваке благодати, који 
вас позва на вечну СВОЈУ славу у 
Христу Исусу, ОН да вас, пошто 
мало пострадате, саврши, да утврди, 
да укрепи, да утемељи. ЊЕМУ слава 
и држава ва век века. Амин.“ (1. Пе-
трова 5:8-11).

„Ако ко има ухо [да чује шта СВЕ-
ТИ ДУХ каже] нека чује. Ко у роп-
ство води, биће у ропство одведен; 
ко ножем [БОЖЈА РЕЧ]7 убије, ваља 
да он ножем [БОЖЈОМ РЕЧИ] буде 
убијен. Овде је трпљење и вера све-
тих.“ (Откривење 13:9-10).

„И видех другу звер [царство] где 
излази из земље, и имаше два рога 
као у јагњета [представљајући се као 
ХРИСТОС, али је антихрист]; и го-
вораше као аждаха [ђаво у свом пра-
вом обличју]. И сву власт прве звери 
[Сотонин Рим] чињаше пред њом; и 
учини да земља и који живе на њој 
поклони се првој звери [пали Рим] 
којој се исцели рана смртна. И учини 
чудеса велика, и учини да и огањ си-
лази с неба на земљу пред људима. И 
вара оне који живе на земљи знаци-
ма, који јој бише дани да чини пред 
звери, говорећи онима што живе на 
земљи да начине икону звери која 
имаде рану смртну и оста жива. И би 
јој дано да даде дух икони звериној, 
да проговори икона зверина, и да 
учини да се побију који се год не по-
клоне икони звериној. 

„И учини све, мале и велике, богате 
и сиромашне, слободњаке и робове, 
те им даде жиг на десној руци њиховој 
или на челима њиховим, да нико не 
може ни купити ни продати, осим ко 
има жиг, или име звери, или број име-
на њеног. Овде је мудрост. Ко има ум 
нека израчуна број звери:  јер је број 
човеков и број њен шест стотина и 
шездесет и шест.“ (Откривење 13:11-18).

Ватикан је криминално предузеће. 
Лако би могао да буде кривич-
но гоњен због рекетирања да није 
чињенице да је толико судија и 
владиних званичника, од председ-
ника Сједињених Држава до шин-
тера, део ватиканске мреже. Када 
њихове свештенике ухвате у чину 
педофилије, једноставно их пребаце 
из једне бискупије у другу уместо да 
их кривично гоне. Никада их кри-
вично не гоне и у овом криминал-
ном предузећу/организованој секти 
постоје хиљаде случајева хомосексу-
алне педофилије.

3 Дан. 7:21-22, 25-27, Отк. 11:2-12, 12:9-11, 13:5-7, 17:12-14, 19:11-21, 20:4-6, 21:7-8   4 Јн. 15:1-8, Рим. 7:4, 12:4-5, 
1 Кор. 6:15-20, 10:16-17, 12:4-14, 19-20, 27, Еф. 4:11-16, 5:23-33, Кол. 1:24, Отк. 21:2-3   5 Мт. 10:22, 24:13, Лк. 
12:35-40, 43-46, Јн. 8:31-32, Дап. 14:22, Рим. 2:6-8, Кол. 1:21-23, Јев. 3:12-14, 4:1, 6:10-15, 10:35-39, Јак. 1:12, 1 Пет. 
1:3-9, 1 Јн. 2:24-25, 2 Јн. 6, 8-9, Отк. 2:9-10   6 Рим. 8:30-39, 1 Кор. 16:13, Гал. 6:9, Еф. 6:13-18, Фил. 4:1, 1 Сол. 
3:8, 2 Тим. 2:1-3, 12, Јев. 10:23, 12:1-3, 25-29, Јак. 5:10-11, Отк. 2:7, 10-11, 17, 25-28, 3:5, 11, 12, 21:7-8   7 Еф. 6:17   
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То је хомосексуална педофилска 
црква, и БОГ је назива МАЈКОМ 
КУРВАМА (ПРОСТИТУТКАМА), 
И МРЗОСТИМА ЗЕМАЉСКИМ 
(Откривење 17:5). Она је антихрист, 
лажни пророк, терористичка црква. 
Њени чланови су се убацили као рој 
термита у ткање политичког система 
и правосудног система као и свако 
ткање америчког друштва и свет-
ског друштва. Немогуће је да било 
ко добије случај у њиховим судни-
цама позивајући се на Устав САД-а, 
Декларацију o правима, Декларацију 
независности, који су закон наше 
земље, и немогуће је да они изгубе 
било који случај у својим судницама. 
Ако си хришћанин и прогласе те не-
виним, ипак ће те осудити на казну 
од 175 година, украсти читаву твоју 
имовину, одузети децу свим члано-
вима твоје цркве, затим ту децу смес-
тити у хранитељске породице које 
чине хомосексуалци и истополни 
парови. Ови људи не верују у Судњи 
дан, али једног дана ће поверовати. 
Када буде прекасно за њих, вриштаће 
у огњеном језеру ва век века.8

Постоји пет ствари којих се ово 
криминално предузеће, Ватикан, 
плаши више него било чега. То су: (1) 
БОЖЈА РЕЧ/хришћанство, (2) људи 
с личним наоружањем, (3) ратни 
хушкачи, (4) индивидуализам и (5) 
комуникација. Ових пет проблема 
треба решити да би Ватикан оства-
рио своје опаке, зле планове.

Почнимо од БОЖЈЕ РЕЧИ/
хришћанства (засигурно не католи-
чанства). Не кажем „религија“ јер 
Ватикан јесте нека религија и по-
главар свих светских религија, али 
оне нису, као што је раније речено, 
хришћанске, већ антихришћанске. 
Све религије, у једном или другом 
облику, имају однос с лажним бо-
жанством (лажним богом), али си-
гурно не и с истинским БОГОМ 
који  надилази и ограничава људско 
понашање. Истинско хришћанство је 
апсолутно. Постоји само један БОГ 
и један скуп правила које се морају 
поштовати ако неко жели да живи 
добро на овој творевини и у овом 
универзуму и затим уђе у Рај да тамо 
проведе вечност. 

Исус је рекао: „Подајте дакле 
ћесарево ћесару, и БОЖЈЕ БОГУ.“ 
(Матеј 22:21). БОГУ треба да дамо 
ЦЕЛО своје срце, ЦЕЛУ своју 
душу, ЧИТАВ свој ум и ЧИТАВУ 
своју снагу; другим речима, све.9 
Шта тиме остаје за ћесара (цара)? 
Претпостављам само порези. ИСУС 
је упутио једног СВОГ ученика да оде 
до реке и извади новац из рибљих 
уста да би платио цару.10

Према ИСУСУ, постоје области 
понашања у којима нико, посебно 
не ђаво, не може да захтева оданост. 
Сва наша оданост припада БОГУ у 
ХРИСТУ. То је анатема (ствар или 
особа одбачена или проклета, ствар 
или особа која је снажно презрена) 

за комунисте! За идеологију која за-
хтева тоталну контролу и апсолут-
ну послушност диктатима папе из 
Рима и његових марионета, Вати-
кан, хришћанство је горка пилула 
коју морају да прогутају (убиством 
ако треба) уз помоћ тајних редова, 
тајних чланова ватиканизма, који су 
сви добро познати (тајни ред Језуита, 
Малтешки витезови, итд.).

Кључ светости је десет заповести, 
БОЖЈИ морални закон.11 Шта треба 
да условљава добро понашање—Ва-
тикан или откривења БОЖЈА? Према 
томе, да би дијаболична, злобна ин-
трига Ватикана успела, треба елими-
нисати десет заповести, хришћански 
празници се морају претворити у 
секуларне празнике а  јавна молитва 
се мора забранити. То је циљ читаве 
конфузије коју прави Ватикан. Об-
ратите пажњу на назив „грађанске 
слободе“, како невино звучи. Прави 
назив би требало да буде Друштво 
ватиканске  владе унитарног света. 
Ватиканска светска влада ради на 
елиминисању правог хришћанства 
путем образовања и секуларних ри-
мокатоличких канонских закона.

Невероватно је колико мало 
римокатолици схватају истинско 
хришћанство. Оно никада неће бити 
елиминисано силом.12 То је покуша-
но много пута у старом Риму и нови 
сатанистички опоравак римске владе 
унитарног света и даље покушава да 
се отараси истинског хришћанства 
рођеног из ДУХА. Хришћанство је 
било живо и витално током најгорих 
совјетских чистки.

Изворна ИСУСОВА порука је 
успоставила личну везу љубави са 
сваким појединцем који жели да 
живи ЊЕГОВИМ начином ЖИВО-
ТА кроз СВЕТИ ДУХ, а то значи уз 
поштовање БОЖЈИХ заповести.13 
Када човек нађе ту везу љубави и 

(Наставак на страни 4)

8 Проп. 12:13-14, Дан. 7:9-10, Мт. 13:24-30, 36-43, 47-50, гл. 25, Мк. 9:43-48, Лк. 3:16-17, Дап. 17:30-31, Рим. 
2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Кор. 5:10, 2 Сол. 1:7-10, Јев. 10:26-31, Отк. 11:18, 14:9-11, 20:11-15, 21:8   9 5 Мој. 4:29, 6:5, 
10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, ИНав. 22:5, Мт. 6:24, 10:37-39, 13:44-46, 16:24-26, 19:21, 22:36-40, Лк. 5:11, 27-28, 
14:26-27, 33, 18:28-30, Рим.  12:1-2, 1 Кор. 9:26-27, 2 Кор. 4:8-11, Фил. 3:7-11, 1 Јн. 2:15-17, Отк. 12:11   10 Мт. 
17:24-27   

Толико сам захвалан Богу на вашој толико драгој радио емисији. Заиста, 
Божја Реч се сада може чути у другим, удаљенијим областима света.

Лично сам прихватио Исуса као свог Спаситеља кроз вашу поруку на радију 
и радије бих изгубио све друге ствари него Реч Божју.

Молим вас не престајте да шаљете своје поруке, било на радију или преко 
билтена. Молим вас да ми пошаљете неку корисну хришћанску литературу и 
Библију.

Нек Свемоћни Бог буде с вама.
У име Исуса,
Џозеф Мукаракук                 Меру, Кенија

Кенија

11 2 Мој. 20:3-17, Мт. 22:36-40   Рим. 13:8-10   12 Ис. 
54:14-17, Дан. 7:3-12, 17-27, Мт. 16:15-19, Дап. 5:34-
39, Рим. 8:34, 37, 1 Кор. 15:57, 2 Кор. 2:14, Еф. 1:18-23, 
Фил. 2:8-11, 2 Сол. 2:3-10, 1 Јн. 4:4, 5:4-5, Отк. 2:26-27, 
20:4, 7-10   13  Јн. 14:15, 21-24, 15:9-10, 1 Јн. 5:2-3, 2 
Јн. 6   
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лепоту живота у љубави, радије ће 
трпети мучеништво него живети под 
владавином Сотониног канонског 
закона ватиканске римокатоличке 
цркве.14

Бројна тајна католичка друштва 
су покушала да се носе с овим фе-
номеном разблаженог или „напред-
ног“ лажног хришћанства које више 
не говори о моралном закону, десет 
заповести, ИСУСОВИМ заповес-
тима да волимо своје ближње као 
саме себе и да стављамо друге испред 
себе (Матej 7:12, 19:19, Римљанима 
12:10, Филбљанима 2:3). Данас мо-
жете недељом да одете у многе 
цркве и да никада не чујете пуно 
јеванђеље, морални закон БОЖЈИ, 
истину о рају, паклу или огњеном 
језеру. Било је много покушаја да 
се истинско хришћанство споји са 
исламом, католичанством и дру-
гим лажним религијама, али су ис-
тински хришћани увек остајали на 
чврстом тлу, ИСУСУ ХРИСТУ, РЕЧИ 
БОЖЈОЈ, јер све је остало живи пе-
сак.15

Хришћанство је веза заснована на 
љубави према живом и свемогућем 
БОГУ лично. Све мање од тога није 
порука коју је ИСУС донео с небеса 
на земљу. Борба за моћ се наставља 
између оних који ће остати верни 
БОЖЈОЈ поруци у ИСУСУ ХРИСТУ, 
која делује, и секуларизма, католи-
чанства и других лажних религија 
које су под окриљем Ватикана, што 
не делује и никада није деловало! 
Римокатолици су вековима били 
познати као терористичка група. 
Хришћанство, како га је учио ИСУС, 
никада неће нестати! Увек ће бити 
људи који су открили такав страх 
од ГОСПОДА, као и љубав и мир у 
јеванђељској поруци о ИСУСУ, да ће 
радије трпети мучеништво него ту 

поруку препустити  моћима таме.
Следећи проблем је лично 

наоружање. Устав Сједињених 
Држава изричито гарантује право 
свим грађанима да поседују оружје 
и да се окупљају као грађанска 
милиција. Ово није библијско, већ 
наше право по уставу САД да се бра-
нимо од тирана и других кримина-
лаца и кршитеља закона. (Међутим, 
у мојој цркви не поседујемо оружје. 
Чак ни не дозвољавамо нашој деци 
да имају играчке пиштоље.) Сада су 
се заговорници римског новог свет-
ског поретка удружили са „забрину-
тим грађанима“ (корисни идиоти!) 
да би ограничили и евентуално за-
бранили све оружје под изговором 
да ће то окончати криминал! Ако 
не буду успели да га усвоје у Кон-
гресу, прогураће га кроз ватиканску 
организацију УН— владу унитарног 
света! Изгледа да се враћамо назад у 
прохибицију! Да ли ћемо икада схва-
тити да прохибиција није деловала 
као што ни  закони против оружја 
неће деловати?

Као што се пијанство повећало 
под прохибицијом, тероризам и 
други злочини се повећавају када су 
грађани лишени сваког средства од-
бране. Хоћемо ли забранити и екс-
прес лонце и цеви? Читав проблем 
око оружја је само димна завеса за 
ђавољу римокатоличку цркву која 
жели да наведе људе да одобре за-
брану свих облика самоодбране 
грађана тако да не постоји делотвор-
на опозиција римском јавном реду, 
декретима или тероризму.

Сваки пут када неки криминалац 
који маше оружјем почини насил-
ни злочин, ватикански лоби против 
оружја поново устаје. Као и код за-
штите животне средине, контрола 
оружја „за опште добро“ је само маска 
да би се забранило лично наоружање 

помоћу неке ауторитативне државе. 
Ватиканска влада унитарног света 
мора да има разоружано грађанство 
које неће моћи да пружи отпор дик-
тату ватиканаца. Прави проблем за 
њих је да контролишу сваког.

Немачка је 1930-тих била немоћна да 
пружи отпор националсоцијалистичкој 
немачкој радничкој партији. 
Грађани су имали мало оружја. А 
током Другог светског рата,  Јевреји 
нису имали оружје. Резултат је био 
шест милиона брутално и трагич-
но убијених од стране истих људи 
за које Библија каже да покушавају 
да понове ово дело. У Британији је 
данас оружје забрањено законом. 
Да ли је то зауставило криминал? 
Погледајте статистику. Криминал је 
достигао врхунац у Британији. Не-
давно је старији човек пиштољем 

(Наставак са стране 3)

14 Мт. 10:16-18, 21-28, 39, 24:9-13, Мк. 8:34-38, Лк. 21:12-19, Дап. 7:52-60, Рим. 8:17, 35-39, 2 Кор. 4:8-11, 12:10, 
Фил. 1:20-21, 29, Јев. 11:24-27, 32-38, Јак. 5:5-8, Отк. 2:3, 9-10, 6:9-11, гл. 11, 12:10-11, 17:1-6, 13-17, 20:4   15 5 
Мој. 32:29-39, 1 Сам. 2:2, 2 Сам. гл.. 22, 23:1-4, Пс. гл. 18, 27:4-5, гл. 28, 31:1-5, 42:9-11, 61:1-4, 62:1-8, 71:1-6, 
92:12-15, Мт. 7:24-27, 16:15-18, Јн. 14:6, Рим. 9:33

ЈЕСТЕ ЛИ УЗЕЛИ ИЛИ ЋЕТЕ УЗЕТИ
ЖИГ ЗВЕРИ?

малави
Поздрав браћо и сестре из 
хришћанских цркава Тонија Алама,

Нама је овде добро и дељење 
Аламове литературе иде добро. 
Прошле недеље смо ја и мој тим у 
цркви Тонија Алама у Махинџирију 
дотакли многе муслимане 
Исусовом јеванђељском поруком 
и литературом пастора Алама. 
Поделили смо много литературе, 
што је довело до много већег броја 
муслимана који долазе и друже 
се на нашим дневним часовима 
проучавања Библије уз литературу 
пастора Алама у великом 
броју наших домова. Многи су 
прихватили Господа Исуса Христа и 
обучавамо их кроз учење пастора 
Алама.

Молимо се за нашег вољеног 
пастора Тонија Алама због свега 
кроз шта пролази. Такође, драго 
нам је да чујемо да се молите за 
нас и наш грађевински пројекат 
изградње образовног центра 
познатог као Зомба ХЦТА црква.

Надам се да ћу добити додатни 
материјал за учење од вас.
Ваш у Христу,
Чарлс Чингвало ХЦТА у Малавију
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(Наставак на страни 6)

Тексас

убио једног провалника и ранио 
другог. Човек је ухапшен и осуђен 
на доживотну робију због убиства! 
Рањени провалник тужи тог човека 
за одштету!

Тврдња „полиција може да се бори 
против криминала“ је лоша шала. Док 
полиција стигне, починиоци злочина 
су одавно побегли. Наши оснивачи 
су више веровали грађанству него 
преварантима и тиранима! Оружје се 
не може контролисати више него ал-
кохол или експрес лонци! Сврха свег 
овог испирања мозга је да терорис-
тичка влада унитарног света контр-
олише нас, разоружане грађане под 
изговором да спречава криминал 
кроз забрану оружја.

Следећи проблем су ратни хушкачи. 
Заговорници ватиканске владе унитар-
ног света кажу да верују да свако жели 
друштво правде и једнакости—да ће 
свако радити на томе да то постигне. 
Истина је да велики број људи прези-
ре то што мора да следи диктате владе, 
поготово ако су ти диктати у супрот-
ности са себичном похлепом, жељом 
за моћи, могућностима неморалног 
уживања, или једноставно мрзе кад им 
се говори шта да раде. 

Ту постоји проблем зла. Зло се 
дефинише као понашање супротно 
обрасцима БОЖЈИХ моралних за-
кона - оно што не делује на дуге ста-

зе на овом свету онаквом какав је 
створен. Један филозоф је говорио 
о категоричком императиву којим 
се поставља питање „Шта ако то сви 
раде?“

Шта кад би свако крао шта год 
пожели? Шта кад би свако лагао кад-
год му одговара? Шта кад би свако 
убио онога ко му стане на пут? Шта 
кад би секс био слободан и доступан 
свакоме ко га жели?

Такође, да ли стварно верујете да 
ће сваки вођа у друштву радити за 
добро других када принудом може да 
добије шта год хоће? Има људи који 
су ратни хушкачи! Мало је важно 
колико моћи имају. Питање је како 
користе ту моћ. Многи су вољни да 
користе католичке језуите да силом 
наметну оно за шта говоре да је за 
добро људи! Шта ако су католички 
језуити на страни Ватикана (а јесу)? 
Шта ту може да уради разоружано 
грађанство?

На овом свету има зла. Ми га 
доживљавамо као жељу да ради-
мо оно што није у складу са СВЕ-
ТИМ БОЖЈИМ МОРАЛНИМ ЗА-
КОНОМ, десет заповести. Шта ће 
спречити свет да не постане онакав 
какав је описан у Орвеловом роману 
1984—обавијен непрестаним ратом 
за непрестане ратне профите? Дајте 
моћ особи која има нарцистички 

поремећај личности па ће моралне 
границе, као што су десет заповести, 
бити искривљене да би се испуниле 
жеље демагога. („демагог“ је неко ко 
покушава да људима узбурка емоције 
да би их придобио, у овом случају, 
ватиканска терористичка звер, нови 
светски поредак, а да би стекао моћ.) 
Може се учинити било шта под изго-
вором да је то за добро људи! Про-
паганда Уједињених нација звучи 
веома убедљиво многим људима, али 
не и истинским хришћанима. Сети-
те се масакра у Вејку (опсада Маунт 
Кармела — масакр извршен над ис-
тинском хришћанском црквом која 
се налази у градићу Вејко у Тексасу) 
коју су починили ови хулигани. Ва-
тиканска пропаганда нема одговор 
на проблем зла осим још принуде, 
која увек води у фрустрацију, бес, 
непријатељства, поделе, сукобе у 
свим групама људи, а затим у пакао.

Следећи проблем је индивиду-
ализам. Хришћанство покушава 
да усмери наше људске личности, 
наш дух, ка позитивним обрасци-
ма понашања у складу с БОЖЈИМ 
моралним законом. Људски циљ 
ватиканског антихриста, владе уни-
тарног света је да створи покорне 
људе који ће бити делотворни радни-
ци у друштву у корист Сотоне. Они 
морају бити послушне особе окрену-
те заједници које никада не изазивају 
никакве проблеме нерешиве за рад-
нике у језуитској влади. Када више 
нису од користи, ту је еутаназија 
(убиство, смрт, тероризам). Живот је 
фокусиран на служење „мајци Дији“, 
планети, не БОГУ.

Све се своди на наш поглед на чо-
вечанство. Да ли смо ми пчеле ради-
лице у кошници човечанства? То је 
концепт идеологије унитарног света. 
Паразити новог светског поретка, 
ватиканци, живе другачије. Њихово 
је богатство, задовољство, моћ која 
долази са тим што су део новог по-
ретка. По њиховом мишљењу, неко 
мора да размишља уместо маса! Мо-
рални закон, какав је изражаван у 

Хришћанске цркве Тонија Алама,
Желео бих из свег срца да се искрено захвалим свима  вама који 

сте се молили за мене. Потпуно сам се опоравио од заиста смртоносне 
инфекције стафилококама која се зове МРСА. Да је ова инфекција 
доспела у моју крв, умро бих. Захваљујем се Свемоћном Богу у Исусу 
Христу нашем Господу што је подигао нашег пастора, Тонија Алама, 
кога преко његове цркве људи попут мене могу да позову и траже 
молитву и духовно вођство које је са трона Бога живога и ја сам живи 
доказ да су ваше молитве услишене.

Када се не осећам најбоље, мислим на нашег пастора Тонија и 
почнем да читам билтене пастора Тонија уз Библију и одмах почнем да 
се осећам боље и мој дух се уздиже.

Наставићу да се молим и постим за пастора Тонија, браћу и сестре и 
њихову децу које је украо Гестапо.
Нек је слављено дивно име Исусово,
Вали Камерон                  Далас, Тексас



6

хришћанском понашању у Мојсијево 
доба, заснива се на страху од ГОС-
ПОДА и односу љубави према Богу 
и свему што Бог представља. Однос 
љубави производи врлине страха 
од ГОСПОДА—љубав, радост, мир, 
стрпљење, љубазност, доброту, вер-
ност, нежност и самодисциплину. 
Након што целог живота учимо како 
да живимо по ИСУСОВОМ примеру, 
јеванђељу и целој ЊЕГОВОЈ РЕЧИ 
(да волимо једни друге као што је ОН 
волео нас),16 дипломирамо тако што 
седимо с ЊИМ на небесима (Ефес-
цима 2:6). Зашто би неко изабрао са-
тански ватикански пут када може да 
има радост и лепоту  живота у СВЕ-
ТОМ ДУХУ, у љубави према Христу 
који преноси знање? Зашто би неко 
изабрао да не прихвати „претежнију 
од разума љубав Христову, да се ис-
пуните сваком пунином БОЖИЈОМ“ 
(Ефесцима 3:19), као што Библија у 
преводу Караџић-Даничић показује 
да је ИСУС живео и говорио?

Последњи проблем су лична 
средства комуникације. Као што 
је претходно споменуто, до недав-
но су аутократе („аутократа“ значи 
владар са апсолутном влашћу; било 
која доминантна особа) да би контр-
олисали људе морале само да их 
држе изолованим, у немогућности 
да комуницирају једни с други-
ма и тиме стигну до координиране 
акције. Електронска пошта, Фејсбук 
и интернет су све то променили. Од-
борима за кореспонденцију, који су 
формирали отпор који је довео до 
америчке револуције, требало је вре-
мена. Путовање између колонија је 
било споро. Више није. Бесмислице 
и лажи, део планова за спровођење 
детаља ватиканског плана, могу да 
се препознају, идентификују и реше. 
Нема више анонимности! Ово је пре-

судан ударац за ђавола, римску секту 
и светску владу. И шта ради ватикан-
ска пропаганда?

Шпијунирање! Ако су познате 
кључне особе које праве пробле-
ме, онда их се могу отарасити овим 
или оним средствима. Дронови се 
тренутно користе за шпијунирање 
коришћења земљишта, окупљања 
људи и тока саобраћаја. ФБИ и ЦИА 
су развиле посебан дрон. Дронови 
киборзи у облику инсекта се називају 
МАВ, што је скраћеница за микро 
летилицу. Врло су мали—величине 
три центиметра. Могу да улећу кроз 
отворена врата и прозоре, фотогра-
фишу и преносе оно што виде и чак 
узму ДНК узорак. Ратно ваздухо-
пловство финансира истраживање о 
овој новој алатки за шпијунирање на 
Универзитету Џон Хопкинс и Уни-
верзитету у Пенсилванији.

Можда најхитније питање су тзв. 
„паметни мерачи“. Сваки корис-
ник електричне енергије мора да 
га има. Они треба да поједноставе 
књиговодство радио преносом по-
датака о количини струје коју 
домаћинства троше. Могу да се корис-
те и за контролу количине утрошене 
електричне енергије! Могу да преносе 
и све што се догађа у домаћинству. Они 
су савршене алатке за шпијунирање! 
Покори се или нећеш добити струју! 
Поред шпијунирања, ту је и про-
блем здравља. Електронски импулси 
који су довољно снажни да преносе 
информације централном торњу за 
прикупљање информација могу да до-
веду до разних здравствених пробле-
ма. Шта то брига владу која мора да 
зна шта њени грађани раде?

Неопходно је прикупљати информације 
и припремати их за анализу. Ту је од ко-
ристи рачунар. Помоћу њега лако се може 
саставити база података за сваку осо-
бу која живи у Сједињеним Држава-

ма. Шта је с електронском поштом 
и интернетом? Било је покушаја да 
се контролишу сателитски преноси, 
да се регулише електронска пошта и 
да се „региструју“ мобилни телефо-
ни—било шта да би се контролисао 
пренос информација! За сада ништа 
није коначно, али је у Библији запи-
сано (Данило, поглавље 7, Откривење, 
поглавље 13) да чланови владе уни-
тарног света неће имати мира све 
док не буду знали сваку реч коју из-
говори свака особа. Они који могу 
да контролишу информације, могу 
да контролишу људе. Немогућност 
да то раде је заиста обогаљила ано-
нимност спровођења планова језуита 
унитарног света. Могућност да се 
разоткрију разни програми и плано-
ви довела је до настанка Одбора за 
кореспонденцију 21. века који користе 
интернет да би разоткрили злочинце 
из римoкатоличке секте.

То није велика ствар јер наш БОГ 
посматра сваког, чак и њихове мисли, 
од самог почетка времена, кроз СВЕ-
ТОГ ДУХА.17 РЕЧ БОЖЈА је ДУХ и 
она је ЖИВОТ. ИСУС је у Јеванђељу 
по Јовану (6:63) рекао: „РЕЧИ које 
вам ЈА рекох ДУХ су и ЖИВОТ су.“

У Посланици Јеврејима (4:12) 
потврђује се: „Јер је жива РЕЧ 
БОЖИЈА, и јака, и оштрија од сваког 
мача оштрог с обе стране [који има 
Ватикан или било ко други], и прола-
зи тја до растављања и душе и духа, и 
зглавака и мозга [сржи], и суди мис-
лима и помислима срца.“

У 2. посланици Коринћанима 
(10:4) потврђује се: „(Јер оружје на-
шег војевања није телесно [није од 
овог света], него СИЛНО ОД БОГА 
на раскопавање градова, да кваримо 
помисли), и сваку висину која се по-
диже на познање БОЖИЈЕ, и робимо 
сваки разум за покорност ХРИСТУ, и 
у приправности имамо освету за сва-
ку непокорност, кад се изврши ваша 
покорност.“

16 Јн. 13:34-35, 15:12, 17, Рим. 12:10, 13:8-10, Гал. 5:13-14, Еф. 4:1-3, 1 Сол. 3:12, 4:9, 1 Пет. 1:22, 3:8-9, 1 Јн. 3:10-11, 22-24, 4:7-21, 2 Јн. 5   17 5 Мој. 31:21, 1 Сам. 16:7, 2 цар. 
19:27, 1 дн. 28:9, 2 дн. 16:9, Јов 34:21, Пс. 44:21, 66:7, 139:1-6, 12-16, ПрС. 15:3, 11, Ис. 42:9, 46:9-10, Јер. 16:17, Зах. 4:10, Мт. 10:26, 12:36, Мк. 4:22, Дап. 15:18, Јев. 4:13, 1 
Јн. 3:20   18 ПрС. 24:12, Проп. 11:9-10, 12:13-14, Дан. 7:9-10, Мт. 12:36-37, 16:27, 25:31-46, Мк. 4:22, Рим. 2:5-13, 16, 1 Кор. 3:13, 4:5, 2 Кор. 5:10-11, Јуд. 14-15, Отк. 2:23, 
20:11-15   

ЈЕСТЕ ЛИ УЗЕЛИ ИЛИ ЋЕТЕ УЗЕТИ
ЖИГ ЗВЕРИ?

(Наставак са стране 5)

(Наставак на страни 8)



7

Индија
Драги вољени брате Тони Аламо,

Поздрави за све вас у Исусово име. Драги великодушни брате, 
захваљујемо ти на твојим жртвеним духовним даровима и молитвама за 
нашу удаљену цркву. Кроз моју цркву, додирнути су и трансформисани 
многи животи ове недеље. Захваљујемо се и хвалимо Бога за бројне 
одговоре које смо примили од читалаца јер смо посетили 290 кућа 

и срели се са више од 500 људи и проповедамо о Исусу и 
делимо вашу литературу. Желим да нагласим да је на делу 
виша сила у цркви и животима људи. Увек је задовољство 
делити вашу јеванђељску литературу без изузетка, а 
поред ваших писама охрабрења, чиста Милост Божја нам 
омогућава да радимо у овој цркви, тако да ћемо наставити 
да ово радимо све док нам Господ да здравља и снаге. 
Хвала вам много на вашим писмима охрабрења и вредним 
поклонима које захвално примамо. Молим вас, молите се 
за нас. Посебно се молимо за вашу цркву и за ослобађање 
Тонија Алама из затвора. Бог благословио вашу цркву. Амин.
Ваш брат у Христу,
Пастор Варданапу Самјуел Џон Бабу 
Андра Прадеш, Индија

Сведочење Герија Халета
Желим да почнем 

тако што ћу Ису-
су Христу понудити 
сву хвалу и захвал-
ност што је избавио 
моју душу од грешног 
живота, депресије и 
очаја. Једина права 
срећа коју сам икада 
доживео пре него што 
је Господ избавио моју 
душу је била када сам био дете од 
око пет година. Тако је било јер још 
нисам био дубоко загазио дубоко у 
грех. Али што сам постајао старији, 
моје срце је постајало све тврђе и све 
грешније.

Када сам био дечак, имао сам 
обичај да се молим Господу и гајио 
сам нежна осећања према Њему. Али 
ме нико око мене није учио путеви-
ма Господњим и шта треба да радим 
да бих удовољио Господу и да бих Га 
обожавао и служио Му. Кад год бих 
осетио љубав према Господу и молио 
Му се, непријатељ моје душе, Сотона, 
напао би ме и почео да ми загорча-
ва живот. Нисам ни знао да Сотона 
постоји па тако нисам знао ни како 
да му узвратим. Нисам имао моћ у 
свом животу да се одупрем Сото-
ниним искушењима. Зато сам почео 
да узимам дроге и алкохол, иако на 
почетку нисам желео да радим ове 
грешне ствари. Такође, 1960-тих по-
крет с дрогама је заиста узео маха у 

Калифорнији где сам 
одрастао; изгубио бих 
све своје такозване 
пријатеље да нисам 
узимао дрогу и алкохол 
с њима.

Једне ноћи сам узео 
прекомерну дозу сред-
става за смирење која 
су потпуно отупела 
моје тело. Осетио сам 

како ми откуцаји срца успоравају и 
нисам могао да устанем са улице где 
сам седео. Мој брат и један пријатељ 
су морали да ме подигну испод руку, 
одведу кући и сместе у кревет а онда 
су изашли из моје собе. Затим, док сам 
лежао на кревету, осетио сам топлину 
како ме обузима, што ме је потпуно 
отрезнило. Господ Исус Христос ме 
је додирнуо Својим Светим Духом и 
осетио сам предивну радост у себи. 
Почео сам да хвалим и обожавам Гос-
пода. Господ Исус је тада сместио то-
плу љубав према Њему у моје срце. За-
иста верујем да је мој живот поштеђен 
те вечери и то ми је дало снажну жељу 
да Му служим.

Око две године пре овог искуства, 
добио сам јеванђељску литературу 
од браће и сестара из хришћанске 
цркве Тонија и Сузан Аламо. Ова 
јеванђељска литература је заправо 
сведочење пастора Тонија Алама о 
томе како је Господ спасао његову 
душу. Чувао сам ову јеванђељску ли-
тературу две године и прочитао сам 
је 4 или 5 пута. Господ је искористио 
ову литературу да ми покаже где да 
идем и служим Господу.

Око две недеље након што ми је 
Господ спасао живот, спасао је моју 
душу и од горућег пакла. Дао сам 
своје срце и живот Исусу Хрис-
ту у хришћанској цркви Тонија 
и Сузан Аламо у Лос Анђелесу, у 
Калифорнији 26. априла 1973. Господ 
ме држи у Својој моћи већ дуже од 
40 година. Не могу довољно да се за-
хвалим Богу што ме је спасио од па-
кла и дао ми наду да ћу живети са 
Њим у царству небеском.

Хвала Исусе што си отишао на 
крст и пролио Своју крв и умро за 
мене како бих ја могао да вечно жи-
вим са Тобом на небесима!!! 
Слава Господу,
Гери Халет

Јеванђелиста Кенеди Муанку (доле десно) дели литературу 
пастора Алама за спас душе у Ндоли, Замбија. 

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

Сада када знате да Сотонини 
лакеји увелико шпијунирају човека, 
морате да верујете да БОГ има боље 
вештине присмотре него безначајни 
човек. Биће нам суђено за сваку реч 
и сваку мисао коју смо икада изгово-
рили или помислили.18

Налазимо се на крају времена. 
Зашто не будете добри мали деча-
ци и девојчице, мушкарци и жене и 
покајте се за своје грехе одмах, пре 
него што постане прекасно? Учини-
те то сада изговарајући ову молитву 
у име Исуса.

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене греш- 
ника.19 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 
СИН живог БОГА.20 Верујем да је 
умро на крсту и своју драгоцену 
крв пролио да би сви моји прошли 
греси били опроштени.21 Верујем да 
је БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА22 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 

моменту и чује моје признање греха 
и ову молитву.23 Отворио сам врата 
срца свога и позивам ТЕ у своје 
срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.24 Спери 
све моје прљаве грехе у драгоценој 
крви коју си ТИ пролио уместо 
мене на крсту на Калварији.25 ТИ 
ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 
грехе и спасити душу моју. Знам 
то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, тако 
каже.26 ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ 
никога нећеш одбацити, а то значи 
ни мене.27 Зато знам да си ме чуо и 
знам да ћеш ми одговорити и знам 
да сам спасен.28 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.29

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.30 Марљиво проучавајте 

Библију (Свето писмо) у преводу Ђуре 
Даничића и Вука Караџића (The English 
King James Version) и чините како она 
каже.31 ГОСПОД жели да и другима 
ка- жете о свом спасењу (Марко 16:15).

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).

(Наставак са стране 6)

ЈЕСТЕ ЛИ УЗЕЛИ ИЛИ ЋЕТЕ УЗЕТИ
ЖИГ ЗВЕРИ?

Обратите нам се за више информација и литературу која може да вас интересује.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Линија за молитве и информације, отворена 24 сата: (661) 252-5686  •  Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Хришћанске цркве Тонија Алама обезбеђују место за живот са свим животним потрепштинама свима 
на нашим локацијама у САД-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.
Позовите број (908) 937-5723 за више информација. ОБРОЦИ СЕ СЛУЖЕ НАКОН СЛУЖБЕ.

Затражите књигу „Месија“ од пастора Алама која показује да се ХРИСТ открива у преко 333 пророчанства из Старог завета.
Постаните радник у жетви душа тако што ћете постати дистрибутер литературе пастора Алама.

Сва наша литература и звучне поруке су бесплатне, укључујући и поштанске трошкове.
Ако вам неко покуша наплатити било шта, позовите (661) 252-5686 на наш рачун.
ОВА ЛИТЕРАТУРА У СЕБИ НОСИ ИСТИНСКИ ПЛАН СПАСЕЊА (Дела 4:12).

НЕ БАЦАЈТЕ ЈЕ, ДАЈТЕ НЕКОМ ДРУГОМ.
Вас, који ово читате у другим земљама, позивамо да преведете ову литературу на своје језике. 
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