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Сотона је у Царству Небеском рекао да
ће заузети Божје место, у чему наравно
није успео. Сотона је преузео власт над
земљом коју је Бог био дао Адаму тако
што је преварио Адамову жену. Ева је
затим преко Сотоне преварила Адама
и комуникација човека са Богом је била
окончана. Из милости према нама, Бог
је осмислио план искупљења за оне који
верују Њему уместо Сотони. Божји Син је
морао да умре и пролије Своју крв да би
се остварио план спасења. Овај ЈЕДИНИ
метод који је Бог осмислио Сотона мора да
учини нејасним, изван фокуса или мутним
или ће његова владавина бити окончана.
Да би то урадио ефикасно, Сотона мора
прво да убеди људе да не постоји (и
тај посао је добро обавио). Сотона је у
Рају преобратио једну трећину анђела
(поверовали су овом нејаком лажову
уместо моћном, истинитом Богу) и сви
су протерани из Раја на земљу. Сотона је
видео лепоту, раскош и рајско блаженство
које је Бог створио у Рајском врту и са
завишћу и мржњом је посматрао двоје
невиних људи које је Бог благословио
и којима је дао владавину над читавим
овим светом. Сотон је био приметио да
Исус увече кад захладни долази у овај врт
и дружи се са паром. Пре њиховог греха
није било сметњи између човека, Божјих
створења, и Бога и често су разговарали
као пријатељи- створење се обраћало
свом предивном Створитељу, без страха.
Њихово дружење са Христом је било
најбољи део сваког дана и од Њега су
учили о слави Бога, значењу свих ствари,
и то дружење им је давало потврду да их
Бог заиста воли. Речено им је које ће бити
последице ако се не буду придржавали
заповести да не дирају и не једу плод са
дрвета усред врта (дрво познања добра
и зла). Сотона је то знао у Рају и његова
лукавост је била толика да му је омогућила
да превари једну трећину оних у рају за
свој бесмислени циљ и разорни исход.
Мислио је да ће му, пошто је имао толико
успеха у Рају, иако на крају није успео,
поћи за руком да од двоје невиних у
Рајском врту одузме власт над светом
коју им је Бог дао. Свето писмо каже да
вам је господар онај чији глас чујете. „Ко
је од Бога речи Божије слуша; зато ви не
слушате, јер нисте од Бога“ (Јован 8:47).
Сотона је, лукаво се прерушивши у Божјег
анђела светла (2. Коринћанима 11:14),

навео Еву да занемари упозорења која
им је Бог Син дао приликом једне своје
вечерње посете. Тако је Сотона постао
Евин господар. Она је одмах постала
Сотонин први проповедник а Адам њен
преобраћеник. Тако је власт над светом
припала Сотони и између Бога и човека
је подигнут зид.
С в е т ј е с а д а по с т а о м р ача н и
комуникација између Бога и човека је
окончана, осим ако се прецизно прате
Божја упутства за искупљење. План је
успостављен и назван је планом спасења.
Божји Син мора да дође и умре да би
показао читавом човечанству ужас
греха и пакла. Такође, Бог мора својом
неупоредивом жртвом да покаже Своју
неизрециву љубав према човечанству која
превазилази разумевање (2. Коринћанима
9:15). Паљене жртве и олтари су уведени
као симбол за човека да се кроз веру
покаже да ће Бог послати Свог јединог
рођеног Сина, Христа. Ако је човек веровао
да ће Бог сигурно послати Свог јединог
рођеног Сина да умре на крсту и пролије
Своју крв за опроштај душе човечанства,
онда је своје веровање морао да покаже
узимањем најбољег јагњета из свог стада,
јагњета без икаквог белега или мане,
закоље га и попрска олтар његовом крвљу
(олтар је симбол човечијег срца), а затим
да спали жртве. Мирис жртве би се дизао
ка Небесима као миомирисна наслада
за Господа. Овим је Богу доказивано да
Га тај човек воли и верује у Њега а не у
Сотону. Сотони је био мрзак овај план
спасења јер је тиме човек поново био
уједињен а Богом, чиме би Сотони била
одузета владавина над човеком. На зиду
који је раздвајао човека од Бога сада су се
налазила врата – веровање да вера у Бога,
кроз Исуса Христа, Врата, Начин, Живот,
Истину, Алфу, Омегу, Почетак, Крај,
Сјајну Звезду Даницу, „Ја сам онај што
јесте“, Кнеза Мирног, Начелника Живота,
Спаситеља, Господа, Твроца света и свега
у њему, Начелника и Свршитеља Вере,
представља пунину Божанства телесно
и да смо у Њему сви савршени, поново
уједињени с Богом.
Да, Сотони је био мрзак план спасења
који је припремљен за човечанство. Сви
који су насељавали земљу су били на
путу у пакао а једини спас је био да их
забринути, они који су већ пронашли
пут, ваљано упознају с планом избављења
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(искупљења). Бог препознаје милостиве,
јер су они забринути за друге који не знају
како да дођу до искупљења, а Сотона
се труди да представи компликованим
оно што је тако једноставно. Успело му
је да освоји свет пре свега сатанском
преваром (прерушен у анђела). Да би
напредовао у својој успешности, он
мора да има цркву, а та црква ће учити
да је Сотона Бог. Да би то учинио, мора
да буде веома опрезан, веома лукав,
веома тајновит. Овде је потребно више
лукавства него икада раније. Нико
не сме да зна да је то Сотонина црква
и нико не сме да открије да та црква
води у пакао. Та црква мора да се свиди
владама, политички и финансијски, да
би заинтересовала светске вође, а за
послушност ће давати световне награде,
ако су услуге узвраћене. Вође које ће
Сотона упослити за ово морају да се држе
у највећој тајности, да положе заклетву
да ће без задршке испуњавати сваку
Сотонину жељу. Упослене вође не смеју
никада да уруше углед Сотонине цркве
или открију чињеницу да сваки гнусан
облик покварености на планети долази
одатле (што је корен сваког зла, Сотона
сам). Свет никада не сме да види шта се
дешава иза кулиса или у шминкерницама.
Сотонина црква мора да буде већа, њене
катедрале прелепе, њена музика с више
одјека од било које друге цркве. Њени
ритуали морају да изгледају светије,
иако рит уали попу т паљења свећа,
звоњаве звона, паљења тамјана и сви
други ритуали које ова црква изводи
немају основу у Светом писму. Његова
црква мора да буде превише сложена
да би ико могао да је разуме. Сотонина
црква мора да изгледа скромније (иако
је то лажна скромност), мора да изгледа
добронамерније и моћније и на крају, баш
пре него се Исус врати на земљу, мора
да има сву контролу над властима да би
се могла применити сила када постане
познато све о њој (да је Антихрист).

Колико смо близу Христовог повратка
на земљу? Колико смо близу тога да
сатанска црква стекне контролу над
владом?
Неко нам је рекао да је 19. маја 1986.
група тексашких хришћана упитала
јавног правобраниоца Тексаса (Џима
Матокса): „Да ли је истина да држава
Тексас поседује нашу децу?“
Јавни правобранилац Тексаса Метокс
је одговорио: „Да, истина је (држава
поседује вашу децу) и не само вашу децу,
већ и вас!“
КОНТРОЛА СОТОНИНЕ ЦРКВЕ
НАД ВЛАДОМ САД
Гестаповска Служба интерних прихода,
ИРС, заузета је укидањем статуса изузећа
од пореза црквама које немају везе са
Сотонином црквом и владом. ИРС је
такође годинама ослобађала од пореза
сатанистичке црквене организације,
попут вештичјих кругова и свих цркава
које се баве враџбинама. Гестаповска
агенција Сотонине цркве, ИР С је
свакој комунистичкој организацији у
Сједињеним Државама одобрила статус
изузећа од пореза у складу с чланом
501(ц)(3).
Ова чињеница се може пронаћи на
многим местима, а једно од њих је књига
савезних пореза издавача Прентис
Хол, поглавље 28, Порез за социјално
осигурање, одељак 3804, Изузећа #3813.1
Толико је католичких језуита ушло
у нашу владу почевши од Роналда
Регана да је тим људима који су против
Американаца, против Христа, против
устава САД чак пошло за руком да
се убаце у Комисију за неамеричке
активности и пододбор Заступничког
дома за међународну сигурност. Ови
тихи издајнички подривачи правде
су елиминисали ово одељење које је
извештавало о католичкој комунистичкој
издаји у нашој земљи. Католицизам је
комунизам, социјализам и атеизам. Док
је одбор раније судио у 55.000 случајева
издаје годишње, након тога је од 1974. до
1982. судио само у 14 случајева. Једини
које сада ова сатанистичка влада изводи
на суђење су људи који разоткривају
Сотонину цркву и владу, као што сам
ја и света хришћанска црква Аламо и
други Американци родољуби који нису
католици. Неонацисти нису ни амерички
родољуби ни хришћани. Они су још једна
католичка радикална милитантна група
коју је саставила Сотонина влада да би
покушала да учини да ФБИ изгледа добро
(ставила ново лажно лице на ФБИ) иако
ни он није ништа више него још једна
радикална католичка милитантна група.
Неонацисти би до сада били одавно
стрпани у затвор да је устав САД (у Бога

верујемо) и даље на снази. Џ. Едгара
Хувера је током читаве његове каријере
водио католички кардинал Спелман. ФБИ
је у потпуности католичка организација
(у нацистичкој Немачкој они су се звали
Гестапо а овде се зову ФБИ). Поседујемо
сведочења многих људи под заклетвом
(у к љу ч у јући а г ен т а ФБИ који је
преобраћен за Христа у нашој цркви) која
потврђују да ФБИ, ИРС, министарство
рада и све савезне и државне гестаповске
агенције припадају католицима; и да су
плаћале наркоманима, алкохоличарима,
лоповим а и сли чним а (од новца
америчких пореских обвезника) да лажно
сведоче против наше цркве и мене самог.
Такође су претили медијама који су ми
били наклоњени да не штампају истините
приче о нама и добрим делима која
наша црква чини јер ће их у супротном
злостављати гестаповске агенције
Сотонине цркве.
Ова Сотонина црква никада не сме
бити разоткривена, запамтите, и одмах
се мора применити велика сила против
оних који би водили људе ка Божјем
плану искупљења кроз Божјег Сина
Исуса Христа као и против сваког
ко би се ус удио да разоткрије ову
сатанистичку заверу која се чува као
тајна толико стотина година. Именом
„јеретик“ морају бити обележни сви
који су приступили Богу да проповедају
узвишени план искупљења, они који
разоткривају Сотонину идолатријску
маску. У последњим данима, свим другим
црквама које су изабрале Сотонину
поруку уместо Божје Речи заповедају
Сотонини министри који замрачују
своје проповедаонице да би посејали
мржњу у срцима своје црквене заједнице.
Сотонини министри дају упу тства
овим црквама да игноришу гласнике
светла. Ови министри таме такође дају
упутства својим паствама да блате,
прете, исмевају. Они изврћу Свето
писмо као што је Сотона чинио Христу
на Гори искушења. У злобном, насилном
страху од разоткривања, Сотонини
следбеници гласно вриште да су они
који се придржавају Божјих упутстава
„мрзитељи“ и да их све треба стрпати
у установе за умоболне. Према Светом
писму, Сотона и његови следбеници су
случајеви менталне поремећености јер
су вечно заробљени у својој умоболности
усред пламена Пакла.
Све дуге године Сотониних пажљивих,
тајних, лукавих дела биће уништене за
трептај ока када дођу Божји гласници.
Струја протиче под виским напоном
јер је стигао Сотонин архинепријатељ
а он мора потпуно да дискредитује ову
поруку. Према томе, морају се испричати

све ове грозне приче, јер Сотона мора
да оптужи Божјег сина за све оно што
Сотона сам представља. Он то мора да
уради да би очувао тајност својих злих
намера према човеку. Обмана, лажна
фасада ове цркве се сада руши а то се не
сме десити ни по коју цену. Људи ће моћи
да виде иза кулиса, свлачионице, пороке,
корупцију, свако прљаво зло за које Бог
каже да се налази у овој цркви.
Контрола над светским медијима
је један од начина за Сотонину цркву
да клевета и блати Божјег посланика у
довољној мери. Сви хришћани који се
придржавају заповести Господа морају
бити уништени. Јевреји такође морају
бити уништени јер је преко Јевреја кроз
Исуса Христа спроведен план спасења,
Божји план искупљења. Први Јеврејин
је био Аврам, затим Исак и Јаков, корен
Јесејев, дом Давидов и на крају Исус који
је Лав из племена Јуде.
У Немачкој, Сотона је показао своју
мржњу према израелском народ у
усмртивши шест милиона Јевреја.
Сотонина црква у Риму је иза кулиса
издавала наредбе овој држави, која је
примила велике суме новца од банака
Сотонине цркве и покретачке снаге
Сотонине владе, у облику детаљних
упутстава да се уклони свако сећање на
људе који су на овај свет донели једини
пут ка Рају, једину истину која је овде
на земљи или на Небесима, јер само је
у Христу живот. Сотонин покушај да
гони и уништава Јевреје датира много
векова уназад. У Библији се могу наћи
бројни пасуси у вези са тајанственом,
безразложном мржњом према Јеврејима,
као и многи покушаји да се у потпуности
затре ова раса. Данас, Бог користи
јеврејску расу за Свој дневни ред да би
нам показао колико смо близу другог
Христовог доласка. Један знак је био
да се Јевреји врате у своју домовину,
Израел. Неки Јевреји би се вратили Богу
кроз Исуса Христа прихватајући Његов
план искупљења и на крају времена би
проповедали јеванђеље, план искупљења
за свет. Неки од нас Јевреја тренутно
радимо баш то. Принц таме презире
јеврејске хришћане преко сваке мере јер
су прихватили Божји план спасења кроз
Исуса Христа, нашег Спаситеља и Господа.
И због тога што су они људи Израела и
истовремено Син Бога Живога. Све ове
чињенице су успостављене у Старом и
Новом завету у старој верзији Библије
краља Џејмса, не у новој која има оно што
издавач наводи као „додатна објашњења“.
Сотона је ушао у све друге верзије да би
додатно збунио и пробао да промени
величину Божје Речи каква постоји у
оригиналној верзији краља Џејмса.

1До 1987. све комунистичке организације су биле изузете од пореза. Сада је Пореска управа одузела ово изузеће. Међутим, ватикански комунисти су толико ушли у владу под маском
републиканаца и демократа да им више нису потребна изузећа, да не помињемо бесповратна владина средства која су дата њиховим „псеудо добротворним“ групама и бесповратна средства
у износу од више милијарди долара за школе у парохијама и друге елитне католичке комунистичке организације.
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Благо извртање или изокретање
Светог писма, Божјег доказа реалности,
и морала и пристојне тачности Божје
Речи је све што је потребно да се читава
нација подстрекне да постане убилачка
и варварска ако то пропагира Сотона;
нација која се покорава Божјој Речи
(упозната је са Светим писмом) не би
никада дозволила убиство, лагање или
мучење људи због разлика у њиховој
религији или из било ког другог разлога.
Бог не даје никакву дозволу да се Његова
Реч изврће или изокреће. Ако нека
особа, град или влада одбију Божју Реч,
истинита Божја заповест даје упутство
Његовим људима да „отресу прах с ногу
својих“ (Матеј 10:14), да окрену други
образ и дају своју душу некоме другом
да би омогућили величање Бога. „И
ако вас ко не прими и не послуша вас,
излазећи оданде отресите прах с ногу
својих за сведочанство њима. Заиста
вам кажем: лакше ће бити Содому
и Гомору у дан страшног суда него
граду оном“ (Марко 6:11). Јер данас
имамо Нови завет као и Стари завет.
Пуноћа Божје Речи (од Књиге Постања
до Откривења) показује најцелокупнију,
мајсторску и изврсну слику Исуса и
Његовог циља (мисије). Целокупан
и мајсторски портрет који показује
бескрајно зло и ружноћу такође може
наћи и онај који тражи Сотону, његову
цркву и његов циљ (мисију), његов
затвор за изгубљене људске душе.
Свако ко претражује Свето писмо
може да нађе више од 300 пророчанстава
Христовог доласка на земљу ради спасења
човечанства од Сотониног вечног и
бескрајног пакла. Христ је добро знао
план искупљења – Он и Његов Отац
су га развили и договорили се да нема
алтернативе за њега. Божја Реч (Христос)
је створила све ствари на Небу и на земљи,
укључујући и само Небо, земљу на којој
живимо, као и мора. Такође је створио
човека и удахнуо дах живота у његове
ноздрве. Створио је човека (човека и
жену) као живе душе. Божја Реч каже:
„И нема ни у једном другом спасења;
јер нема другог имена под небом даног
људима којим би се ми могли спасти“
(Дела 4:12). Име Спаситеља је Исус и
Он је рођен и умро је истог дана на
који је пророк Данило навео да ће
Месија, Спаситељ, бити рођен и умрети.
Рођен је у јудејском Витлејему, где је по
пророчанству и требало да буде рођен
Спаситељ. Родила га је девица а зачео
га Свети дух на по много чему исти
начин на који прави рођени хришћанин
прима Христа Светим духом када је
Он (Исус) буде позван у нечије срце.
Мрље греха се спирају одмах када неко
вером поверује без имало сумње да је
Божји план искупљења, крв из вена
Искупитеља која чисти душу, довољна

да истера сваки грех, без обзира колико
зао или прљав био. Узвишени план
искупљења, узвишени Искупитељ који
ослобађа душе људи из Сотониног
затвора. „И познаћете истину, и истина
ће вас избавити“ (Јован 8:32). О, радости
опроштених греха! О, радости коју
познају само опрани крвљу! Ова моћна
порука је и даље веома жива у древној а
ипак веома присутној Речи која је жива
у прошлости, садашњости и вечности
(Јеврејима 13:8) у Библији у верзији
краља Џејмса (коју не треба дотеривати,
извртати или изокретати).
Реч Божја је жива вода за душу
мушкарца и жене. Исус је рекао: „Ви сте
већ очишћени речју коју вам говорих
[неизврнутом, неизокренутом]“ (Јован
15:3). Реч Божја, нимало изврнута, нимало
изокренута, већ најизричитија жива,
прочишћујућа Реч Божја, написана у
Светом духу са Небеса и у крви Исусовој.
Реч Божја чисти лажне доктрине
из људске душе; жива и неизврнута
Реч чисти сву мржњу и насиље услед
лажног расуђивања које се лажним
учењима из Сотониних дела (његове
цркве и владе) смешта у ум и срце
човека. Лажне доктрине летаргије и
недоследности ће бити прочишћене из
човека. Неизврнуте, неизокренуте живе
воде Господње нам говоре да Бог мрзи
ђавола, ђавољу цркву и ђавољу децу која
се нису покајала. Ђавоља деца која се нису
покајала су они који мрзе Божју изричиту,
неизврнуту, неизокренуту Реч, чисте
живе воде са Божјег светог престола на
Небесима. Свете живе воде, неизврнута,
неизокренута истинита Реч Божја каже
да ће сви који не верују у Његову Реч
(изричиту, неизврнуту и неизокренуту)
бити проклети, али да су спасени сви
они који верују и који су крштени. Ево
директног цитата из изричите Исусове
Речи када је говорио Својим ученицима
(онима који су веровали и који су Га
пратили): „Који узверује и покрсти се,
спашће се; а ко не верује осудиће се“
(Марко 16:16).
Ис ус је рекао да Он мрзи дела
Николинаца, идолопоклонике,
и ево Светог писма неизврну тог и
неизокрену тог у вези са Његовом
строгошћу: „Тако имаш и ти који држе
науку Николинаца [лажни небиблијски
хришћани и идолопоклоници], на коју ја
мрзим“ (Откривење 2:15).
Ис у с м р з и л а ж н о и з в р т а њ е и
изокретање Његове строге Речи као и
обмане које се не јављају у Његовој Речи
или лажне религије и идолатрију коју
Бог назива неоснованом доктрином.
Апостол Павле нас упозорава да не
примамо учење од анђела са Неба или
од било кога, већ нас упућује да уместо
тога читамо и примамо само тачну, строгу
Божју Реч. Постоје прецизне, строге,
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неизврнуте, неизокренуте речи јеврејског
светог апостола Павла: „Али ако и ми
(свети апостоли), или анђео с неба јави
вам јеванђеље другачије него што вам
јависмо, проклет да буде“ (Галатима
1:8)! Апос тол Павле такође каже:
„Проповедај реч [строгу, неизврнуту,
неизокренуту]“ (2 Тимотију 4:2). Апостол
Павле наставља: „Јер ће доћи време
[последњи дани...управо сада] кад здраве
науке неће слушати [Реч Божју као
што је строго написана у Светом духу
са Божјег престола без било каквог
извртања или изокретања], него ће по
својим жељама накупити себи учитеље“
[лажни учитељи и проповедници,
нетачне небиблијске религије и лажни
хришћански пастори] који мрзе истинску
Божју Реч и Божју децу (2 Тимотију
4:3). Божје слуге разоткривају Сотону,
Сотонину цркву и Сотонину владу и
све њене агенције. Божје слуге одбијају
да изврћу или изокрећу Божју Реч или
да праве договоре са ђаволом, ђавољом
црквом, његовом владом или његовом
децом која су лажни учитељи, проклета
деца. „Облаци безводни, које ветрови
разносе [једно лажно сатанистичко
учење за другим]; јесенска дрвета [с
увелим плодовима; ова врста дрвета је
лажно хришћанство јер су душе којима
проповеда ухваћене у лажно учење]
неродљива, која су двапут умрла, и из
корена ишчупана“ (Јуда 12) чији је крај
исти као и за њиховог оца, ђавола – вечно
горење у Паклу. Они „поглаварства се
одричу [неизвртљива и неизокретљива
Божја заповест, Његова Реч, владавина
Божје владе], и на славу хуле [свети
Божји људи који данас доносе Његову
Реч]“ (Јуда 8).
Да, Сотони је потребна његова црква,
црква која елиминише Божју Реч, која је
изврће и изокреће и користи Је против
светих Божјих људи и жена које данас Бог
шаље да објасне Реч Божју (што обухвата
Сотону, Сотонину цркву и Сотонину
контролу над владама широм света).
Ми хришћани не подлежемо владавини
ове сатанистичке цркве јер њу покрећу
обмане Сотонине слабости. Божја Реч
не може да се изврне а она каже: „Свака
душа да се покорава [ВИШОЈ СИЛИ] ;
јер нема власти да није од Бога, [стварна
власт, вечна власт] а што су власти, од
Бога су постављене.
Тако који се супроти власти [вишој
сили] супроти се наредби Божијој; а
који се супроте примиће грех на себе.
[Бог је одредио Божје посланике који
ће носити Његову владавину на земљи.
Он Своје посланике назива кнезовима.
Божји посланици морају да владају
строго, искључиво помоћу Његове Речи.]
Јер кнезови [посланици] нису страх
добрим делима [строга Божја Реч] него
злим. Хоћеш ли, пак, да се не бојиш

власти, [они који носе строгу Божју Реч]
чини добро [проповедај и чини Божју
Реч]; и имаћеш хвалу од ње; Јер је [власт
Бог наредио на земљи] слуга Божји теби
за добро“ (Римљанима 13:1-4). Сотона је
изврнуо ово Свето писмо да би назначио
да ово представља Сотонину цркву и
Сотонину владу и њене агенције, али то
је зло. Стихови четири и пет у тринаестом
поглављу Посланице Римљанима кажу:
„Ако ли зло чиниш, бој се; јер [Божји
посланик, Божја власт на земљи] узалуд
не носи мача [строга Божја Реч]; јер је
Божји слуга, осветник на гнев ономе
који зло чини. Тако се ваља покоравати
не само од страха [ако се огрешите о
строгу Божју Реч], него и по савести.“
„Јер за то и порезе дајете [дајте
десетке и приносе њима, не Сотониној
цркви]; јер су слуге Божије које су за
то исто постављене [строга Божја Реч].
Подајте, дакле, свакоме шта сте дужни“
(Римљанима 13:6-7). „И не будите никоме
ништа дужни“ (Римљанима 13:8), али се
придржавајте заповести, што значи да
волите једни друге. Љубав је испуњавање
Божјих заповести. Можете јасно да
видите да су зли радници овог света
из Сотонине цркве и владе изврнули
ова Света писма и преварили свет (јер
свет није познавао Библију). Међутим,
строгост ових Светих писама показује
да је Сотона слаб и да слуге Божје имају
власт Божју на земљи и да свако подлеже
овој власти. Сотона нема власт. Он не
може да да живот; он не може да врати
мртве; он не може да исцељује; он је
мртав. Нема власти у смрти; он је принц
смрти (Јеврејима 2:14). Исти дух је у
ђавољим радњама на земљи данас. Они
који изврћу речи према свом мишљењу
покушали су исто и са самим Христом
(Који је Божја Реч) и разапели су ЊЕГА на
крсту због своје лажне изврнуте верзије
Божје Речи.
Како се буде ближио час другог
Исусовог доласка, Сотона ће отежавати
ствари на земљи. Он то ради да би
повећао масовну конфузију јер познаје
Свето писмо које каже да ће свете Божје
слуге разоткрити њега и његова дела пред
сам повратак Исуса на земљу. У очајању,
Сотона узбуњује све своје агенције јер је
дошао тај час. Папине тајне више нису
тајне. Каква је то трагедија за њега и
његове следбенике. Вековима су његова
завера, завера његове цркве оснажене
владајућом контролом и он сам били
таква мистерија, али сада су познати.
Многи који су били преварени у његовој
цркви сада могу јасно да виде светло и
видели су га и сада беже из ове лажне
религије у строгу Божју Реч (Христово
тело). Били су збуњени, али сада више
нису. Њихова срца су се радовала док
је Христ улазио у њих и сада ходају са

Њим, војници за Христа. Сада знају да
Божја Реч живи јер их је довела из смрти
у вечни живот.
Реч Божја је Исус. Сотона окупља
своју армију мртвих слабића, оних
који одбијају истину и светло и више
воле таму, смрт и Пакао који остаје у
Сотониној цркви. Они се окупљају да
би водили рат против Свемогућег Бога
и Његових светаца. Исус је рекао да ће и
Он ратовати (Откривење 19:11). Гомиле
и гомиле стоје у долини судској (Јоило
3:14). Сада се бирају стране. Страшљиви
и неверни ће провести вечност у Паклу
(Откривење 21:8). Праведници су као
лавићи без страха (Приче Соломонове
28:1) и сјајиће се као светлост небеска
(Данило 12:3). Ми свеци смо сигурни да
ће Исус победити, а Сотона је сигуран у
то јер је записано да он зна да је његово
време кратко (Откривење 12:12) „…ђаво,
као лав ричући ходи и тражи кога да
прождере“ (1. Петрова 5:8).
Господ је кроз апостола Павла рекао: „И
зато ће им БОГ послати силу преваре,
да верују лажи; да приме суд сви који не
вероваше истини, него волеше неправду
[све што је против строге и истините Речи
Божје]“ (2. Солуњанима 2:11-12).
Ова заблуда коју им је Бог дао (јер
живе у лажи) чини да буду прекомерно
храбри (глупљи него икад) и да се боре
против Свемоћног како би могли да буду
проклети. Биће уништени светлошћу
доласка Његовог (2. Солуњанима 2:8).
Апостол Павле је рекао, као и ми, да се
Господ враћа на земљу, али не пре него
што прво дође до одвајања од истине,
Његове Речи. Апостол Павле је такође
рекао да се Исус неће вратити док „не
покаже се човек безакоња, син погибли“
(2. Солуњанима 2:3). „Који се противи и
подиже више свега што се зове Бог или
се обожава, тако да ће он сести у цркви
Божјој као Бог показујући себе да је Бог“
(2. Солуњанима 2:4). Исус, кроз нашу
цркву, данас разоткрива Сотону, његову
цркву и његову владу а лажни хришћани
нас мрзе због тога јер их разоткривамо
као лажњаке са лажним богом у Риму
који се противи и подиже изнад Бога,
као што разоткривамо и његову лажну
цркву и владу које су Сотони потребне
да би преварио свет (Откривење 12:9).
То што је он урадиоо, Бог је рекао да ће
урадити у Откривењу, књизи пророка
Данила, Другој посланици Солуњанима,
Јеванђељу по Матеју, као и у целој
Библији.
Ако гледате вес ти, видеће те да
Сотонина црква и влада ових дана
разоткривају саме себе, а ако познајете
Библију, моћи ћете да видите јасно и ово
разоткривање. Библија каже да ће се све
нације окупити и дати власт ђаволу и
његовој цркви (Откривење 17:2). Ирски
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католик Роналд Реган (због преваре
назван Холанђанином) је помогао да
се испуни то предвиђање Светог писма
незаконитим (неуставним) постављањем
савезног агента у ватиканске одаје
лажног пророка. Роналд Реган, посвећен
језуитској заклетви, постао је (баш
згодно) протестант међу протестантима
све док све не буде могло да се испуни у
складу са Светим писмом.
Ево једне од многих изјава које је
Роналд Реган дао величајући односе
између сатанистичке цркве и владе
са својим богом, папом: „Захвалан
сам на вашој помоћи у обликовању
америчке политике како би осликала
папину вољу [Реганов бог] и унапред
се радујем будућем усмеравању од
стране његове светости, папе Јована
Павла II.“ Овај цитат је из говора који
је одржао у Националном католичком
образовном институту 15. априла 1982.
Читава Реганова администрација је
римокатоличка (Сотонина црква). Ово
је познато и хиљаде оваквих случајева
се објављују на телевизији, радију и у
новинама. У магазину Црква и држава
се могу наћи четири референце у чланку
Алберта Менендеза под насловом:
„Председници и папе“ из јуна 1982. Ове
шокантне чињенице се могу наћи и у
Националном католичком недељнику
(The National Catholic Reporter) и
публикацији Конгрешнал Куартерли
(Congressional Quarterly).
Рег ан је т акође на Конв енцији
Колумбових католичких витезова, где је
говорио 6. августа 1986, изјавио следеће:
„Драго ми је да могу да вам кажем
[католичкој браћи] да сам већ поставио
двеста осамдесет четири савезне судије
– мушкарце и жене који деле исте
основне вредности које ја и ви ценимо
[католицизам], и до тренутка када ми
напустимо положај, наша администрација
ће већ поставити неких четрдесет пет
посто свих савезних судија... Посебно
се радујем јер неки од вас можда знају,
судија Скали је први судија италијанскоамеричког порекла који је номинован за
Врховни суд.“
Судије Врховног суда које је Реган
недавно поставио су сви римокатолици
(Сотонина црква). У Сенат у и
Заступничком дому су римокатолици
(Сотонина црква) и/или симпатизери
римокатолика, а онај који обликује
америчку политику, Реган, каже да је папа
Јован Павле II (вођа вештичјег ковена у
Сотониној цркви).
Рона лд Реган је прекршио наш
божји устав САД у корист римског
канонског закона (Сотонин закон) и
према секуларном праву (божји устав
САД) мора бити збачен са читавом
својом администрацијом без одлагања

ако желимо да угодимо Богу и вратимо
се Његовој милости и тако избегнемо
вечни пакао.
Сви који су представљали нешто
добро у оригиналном систему власти
и правосудном систему наше земље,
укључујући мале градове, су паралисани,
омађијани, хипнотисани, испраних,
упрљаних и оболелих мозгова, опчињени,
преварени, обманути, канцерогени,
изопачени и умало убијени (скоро
мртви) од стране ове гомиле слабића
силеџија који дају власт Сотониној цркви
док сви стоје и мирно посматрају како
ватикански медији на националном и
међународном нивоу бљују своје лажи
а остатак његове завереничке дружине
учествује у њиховом злим делима.
Сотонина црква брзо покреће своје
агенције за спровођење закона (лажно
назване) да неуставно, незаконито хапсе
оне које је Бог послао да проповедају
Божју истину која разоткрива Сотонину
цркву и владу. Ово се противи чак и
секуларном праву (слобода говора,
слобода вероисповести, слобода штампе).
Сотони се то не свиђа, он не може више
да буде префињен. Префињеност је
бесмислена!!
Сотонини људи вриште: „Зауставите
ово по сваку цену, они нас разоткривају!!
Морамо да донесемо нове законе против
слободе говора и слободе штампе. Ми
то зовемо „ГЕНОЦИД“!! Ухапсите
их као што је наш отац, ђаво пре две
хиљаде година ухапсио Исуса а вековима
пре и након тога хапсио пророке и
апостоле. Ухапсите их и будите брзи!!
Дођавола са уставом САД!! Баците га у
канализацију!! До ђавола са америчким
правом!! Избаците га кроз прозор!!
А затим спалите!! Ако то не може да
уради полиција, покренућемо нашу
војску испраних мозгова као што смо у
Немачкој, есесовце и Гестапо, када смо
средили Јевреје!!“ Сотона наставља да
пишти. Да ли Америка треба да настави
да буде римокатоличка? Не треба да се
правимо незналице пред Божјим судом
због окова римокатоличке цркве овде или
вечних окова у Паклу.
Неизбрисив историјски запис, да не
спомињемо ужасан пример савремене
Латинске Америке, Шпаније, Ирске,
Италије и сада читавог света, представља
јасно упозорење да је циљ Рима јасно
наведен и да средства којима се Сотона
служи да оствари своје циљеве нису
сакривена (владавина над душом човека,
светска доминација, још јасније исказана
у Речи Божјој). Ево цитата из заклетве
католичких језуита:
„Мој католички сине, раније
су те учили да будеш преварант:
међу римокатолицима да будеш
римокатолик и да будеш шпијун

међу сопственом браћом; да никоме
не верујеш и да ни у кога немаш
поверења, међу реформаторима
да будеш реформатор; међу
хугенотима да будеш хугенот;
међу ка лвинистима да будеш
калвинист; међу протестантима
углавном да будеш протестант
и да стекнеш њихово поверење и
да чак тражиш да проповедаш са
њихових проповедаоница и да се
одрекнеш свом силином у својој
природи наше свете религије и
папе; и чак да се спустиш толико
ниско да постанеш Јеврејин међу
Јеврејима како би могао да прикупиш
све информације за добробит нашег
реда као верни војник папе. Учен си
да подмукло засадиш семе љубоморе
и мржње између држава које су биле
у миру и да их подстакнеш на крваве
злочине.“
Ова изјава се може наћи у Конгресној
библиотеци у књизи под називом, The
Engineer Corps of Hell аутора Едвина
А. Шермана, а налази се и у архиви
Конгреса. И запамтите да председници,
гувернери, судије и сви католички
владини службеници који дају ову
заклетву на првом месту дугују оданост
католичкој цркви. Најгоре незнање на
свету је не познавати Живу Реч Божју.
Када не познајете Библију, саплићете се
у мраку као слепци (Јован 12:35) јер не
видите куда идете. Милијарде су живеле
и умрле узалуд и живе у паклу, не само
искуства ради после којег ће прећи на
ново искуство, већ да би заувек живели
у јами огњеног језера које се не може
угасити. Тамо ће се заувек чути плач и
шкргут зуба (Матеј 8:12). Да су масе које
не познају Библију знале Божју Реч, знале
би као што и ја знам а то је да је Сотони
потребна његова црква и да његовој
цркви треба снага која ће је ојачати да
би елиминисала све друге религије и
промовисала само себе. Сотона је морао
прво да лукаво организује све владе под
своју контролу (Уједињене нације). То
морају тихо, стрпљиво, тајно да ураде
следбеници који су чврсто посвећени
заклетви да никада не забораве мотиве
свог злог вође.
С Америком се мора пост упати
посебно лукаво и тајновито, јер је ова
нација основана на нечему што Сотону
доводи до лудила. То нешто је: „У Бога
верујемо“, засновано на чврстом камену,
Исусу Христу, Речи Божјој, коју они који
раде за Сотонину цркву и владу мрзе.
Они желе да нас натерају да верујемо да
је ова земља заснована на Кипу слободе.
Није. Кип слободе нам је дала Француска
јер су Французи препознали да имамо
слободу коју друге нације нису имале. Та
слобода није заснована и успостављена
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на Кипу слободе већ на Божјој Речи.
Да, они очајнички покушавају да лажно
представе право значење слободе у
Америци. „У Бога верујемо.“
Од рођења наше нације која верује
у Бога, Сотонини језуити и њихове
вође су стално понављали: „Не можемо
дозволити хришћанству да постоји,
морамо да оснујемо цркву у Америци
за нашег вођу (Сотону)… Морамо да
постанемо део радне снаге Америке,
њене слободне владе, њене слободне
штампе, морамо да оснујемо синдикате
и наравно радимо најбоље што можемо,
као и обично. Морамо да контролишемо
(као и обично широм света) криминал,
порок, корупцију, забаву, разоноду и
дроге и на крају морамо да ослабимо ову
Божју нацију чији се темељ заснива на
принципу „У Бога верујемо“ и која стоји
на целој (неизврнутој) Божјој Речи тако
што ћемо се инфилтрирати у њу с нашим
оцем, Сотонином поруком (она коју је
прво проповедао лично Еви у Рајском
врту). То ћемо проповедати (Бог не мрзи
ништа, Бог је љубав, Библија је мит и папа
је Бог). Ако можемо да уђемо у све цркве
са овом лажном поруком, можемо да
освојимо Америку за оца Сотону и он ће
нас богато наградити на овом свету, бар
каже да хоће. Ако можемо да спречимо
људе да читају Библију или да их натерамо
да читају наше нове савремене верзије
Библије, зашто онда не бисмо могли да
натерамо идиоте да верују да Господ над
војскама воли нашег оца, ђавола, да воли
грех, прљавштину, корупцију и све што
Бог каже да ће нас отерати у Пакао.“ Али у
стварности Бог презире Сотону јер је због
Сотоне Христос морао да дође и умре и
оде у пакао на три дана. Али Он се дигао
из мртвих и живи заувек. Он презире
грехе јер је Он морао да пролије Своју
крв да би их избрисао из душе. Они који
верују и захвални су и придржавају се
Његових заповести (неизврнуте, строге
Божје Речи) знају да Бог мрзи, презире
и да ће казнити оне који се боре против
Њега и Његових светаца (Псалми 105:15).
Посао који је Бог заповедио да се
обави на земљи није завршен. Људи
на земљи су разочарали Бога. Земља
се гуши у корупцији. Ми у светој
хришћанској цркви Аламо марширамо
у крсташком рату до Његовог доласка.
Сотона се није покајао и никада се не
може покајати. Пакао је проширен за
његове проповеднике, учитеље, њега и
све његове пратиоце (Исаија 5:14), за оне
који су ослабили нације (Исаија 14:12).
Сотона заповеда: „Контролисањем
синдиката можемо да дигнемо цену рада
и да оставимо милионе Американаца без
посла и можемо да затворимо хиљаде
предузећа и да дамо другим нацијама које
већ контролишемо снижену цену рада

тако да они могу да се баве производњом
по разумнијој цени од Сједињених
Америчких Држава. Ово можемо да
постигнемо из наших упоришта у
Белој кући, министарству рада, ИРС,
синдикатима, одељењима за безбедност
и грађевину и стотинама других одељења
као што ја одељење за безбедност на
раду и све друге савезне и државне
владине агенције које су сада под нашом
контролом.
„Морамо да контролишемо све банке и
савезне резерве (а сада то и чинимо) тако
да сада можемо да позајмљујемо новац
нашим људима и бојкотујемо све друге
који мрзе нашег оца, ђавола [као што га
Бог мрзи]. А морамо да контролишемо и
министарство пољопривреде јер морамо
да контролишемо све пољопривредно
земљиште за нашег оца, Сотону. То значи
да морамо да оставимо све америчке
фармере без посла јер наш отац, Сотона,
зна веома добро да је Исав продао своје
рођењем стечено право на храну и да су
Американци људи попут свих осталих
које сада контролишемо. Без Божје моћи
у њиховим животима можемо да их
преобратимо у католицизам храном као
што смо учинили у свакој другој земљи.
Ако се преобрате и буду послушни,
можемо да им дамо храну у замену за
њихове душе [храну са њихове сопствене
земље].
„Ако украдемо све пољопривредно
земљиште тако што ћемо натерати
фармере да лажно верују да је устав
САД застарео, онда ћемо поседовати
њихову земљу и даваћемо им милостињу
од нашег оца, ђавола. Будући да га сада
обожавају, добиће милостињу.“
„Када су фармери обожавали Бога и
залагали се за устав, имали су своју земљу
и није им била потребна милостиња. То
је било док су били људи [мушкарци], а
не слабићи обожаваоци Сотоне. Када су
се држали Речи Божје, нико није могао
да их порази. Наши проповедници
идеје „Бог је љубав“ су урадили одличан
посао. Сотона је задовољан. Хајде
да сада ставимо знак на њих као на
стоку да бисмо били сигурни у њихову
поданичку покорност… Бог овај знак
назива „жигом Звери“ (Откиверње
19:20). Наш отац, ђаво, не воли тај
назив, зато ћемо му дати лепше име
као што је знак мира или братства или
нешто друго стварно лажно. И морамо
да уништимо свету хришћанску цркву
Аламо јер иду около и говоре свима шта
радимо и да ће нас Бог због тога послати
у пакао и свима говоре да ће отићи
у пакао ако узму наш знак братства.
Имају и Света писма да то и докажу.
Зато морамо да их зауставимо. Наш отац
у Риму је рекао Ронију у Вашингтону
да наложи Врховном суду да пронађе
било какав правни основ да осуди

хришћанску цркву Аламо. Реган је чак
новинарима рекао да света хришћанска
црква Аламо треба да исплаћује плате
добровољцима који служе Богу. То је
било чак након што је света хришћанска
црква Аламо да ла двос т руко или
више од деветнаест милиона долара
темпоралних бенефиција и након што
је довела сваког појединца у цркви
до вечног живота кроз Исуса Христа
нашег Господа и Спаситеља. Већина
припадника свете хришћанске цркве
Аламо су искупљени из живота насиља,
злочина, крађе, наркотика и лекова и
сада су сјајни примери како Бог Живи
доноси побољшање свим заједницама на
свету. Ако би се сви људи наше слободне
нације одмах покорили Библији онаквој
каква је написана, сва моћ и контрола
Сотоне би одмах ишчезле. Сједињене
Државе су биле велике јер су стајале
на строгој Божјој Речи. Оснивачи су се
постарали за то. Да, Сотони су потребне
све владине агенције да би се борио
против све Божје деце која су остала
у овој нацији и он мора да се отараси
људи који кажу „У Бога верујемо“ и
закона наше земље на којима стојимо
ми, прави хришћани. Сотона, његова
црква, његова влада и његови људи су у
рату против начела „У Бога верујемо“, у
рату против устава САД.
С о т он и н е с в е т с ке в о ђ е н а кон
слабљења Америке кроз њене синдикате,
кријумчарење лекова и наркотика,
заговарање абортуса, порнографских и
хуманистичких учења у нашим школама
и универзитетима, сад кроз своје медије
говоре да је устав САД застарео и
старомодан. Али Божја Реч на којој је
заснован устав САД није застарела већ
је иста као јуче, данас и заувек. „Небо
и земља проћи ће, али речи моје неће
проћи“ (Матеј 24:35) и на судњи дан
свима ће бити суђено Речју Божјом. Ови
лажљиви ђаволи који кажу да је устав
САД застао иако је заснован на Речи
Божијој, тада неће говорити да је застарео
већ ће јецати и шкргутати зубима. Исус
назива Сотону оцем свих лажова. То
значи да су његова црква, његова влада и
сви његови следбеници лажови. Тиме што
је натерао људе да верују у његове лажи,
учинио је ову нацију просјацима попут
њега самог. Сотона по сваку цену жели
и мора да има покорност своје деце јер
он види покорност коју је Бог дао Божјој
деци и веома је љубоморан на Бога.
Запамтите, овај просјак Сотона је рекао:
„Изаћи ћу на небо, више звезда Божјих
подигнућу престо свој, и сешћу на гори
зборној на страни северној; Изаћи ћу
у висине над облаке, изједначићу се с
Вишњим“ (Исаија 14:12-14).
Али Бог је рекао: „А ти се у пакао
сврже, у дубину гробну“ (Исаија 14:15).
Ако пустите Сотону да вас води,

6

пратићете га ка уништењу и вечном
Паклу а сви дани вашег живота на земљи
биће проклети; али ако вас Бог води,
добићете савршенство Бога, вечни живот
и богатији живот (Јован 10:10) на овој
земљи а ваша нација ће бити велика и
изнад свих нација.
ОВО НИЈЕ УЧЕЊЕ
САТАНСКЕ ЦРКВЕ
1 Ако добро узаслушаш глас Господа
Бога свог држећи и творећи све заповести
Његове, које ти ја данас заповедам,
узвисиће те Господ Бог твој више свих
народа на земљи.
2 И доћи ће на те сви ови благослови,
и стећи ће ти се, ако узаслушаш глас
Господа Бога свог,
3 Благословен ћеш бити у граду, и
благословен ћеш бити у пољу,
4 Благословен ће бити плод утробе
твоје, и плод земље твоје и плод стоке
твоје, млад говеда твојих и стада оваца
твојих.
5 Благословена ће бити котарица твоја
и наћве твоје.
6 Благословен ћеш бити кад долазиш и
благословен ћеш бити кад полазиш.
7 Даће ти Господ непријатеље твоје који
устану на те да их бијеш; једним ће путем
доћи на те, а на седам ће путева бежати
од тебе.
8 Господ ће послати благослов да буде
с тобом у житницама твојим и у свему
за шта се прихватиш руком својом, и
благословиће те у земљи коју ти даје
Господ Бог твој.
9 Поставиће те Господ да му будеш
народ свет, као што ти се заклео ако
уздржиш заповести Господа Бога свог и
узидеш путевима Његовим.
10 И видеће сви народи на земљи да се
име Господње призива на тебе, и бојаће
се тебе.
11 И учиниће Господ да си обилан
сваким добром, плодом утробе своје и
плодом стоке своје и плодом земље своје
на земљи за коју се заклео Господ оцима
твојим да ће ти је дати.
12 Отвориће ти Господ добру ризницу
своју, небо, да да дажд земљи твојој на
време, и благословиће свако дело руку
твојих те ћеш давати у зајам многим
народима, а сам нећеш узимати у зајам.
13 И учиниће те Господ Бог твој да
си глава а не реп, и бићеш само горе,
а нећеш бити доле, ако узаслушаш
заповести Господа Бога свог, које ти ја
данас заповедам, да их држиш и твориш,
14 И не одступиш ни од једне речи коју
вам ја данас заповедам ни надесно ни
налево, пристајући за другим боговима
да им служиш.
15 Али ако не узаслушаш глас Господа
Бога свог да држиш и твориш све
заповести Његове у уредбе Његове, које
ти ја данас заповедам, доћи ће на тебе све
ове клетве и стигнуће те.

16 Проклет ћеш бити у граду, и проклет
ћеш бити у пољу.
17 Проклета ће бити котарица твоја и
наћве твоје.
18 Проклет ће бити плод утробе твоје
и плод земље твоје, млад говеда твојих и
стада оваца твојих.
19 Проклет ћеш бити кад долазиш, и
проклет ћеш бити кад полазиш.
20 Послаће Господ на тебе клетву, расап
и погибао у свему за шта се прихватиш
руком својом и шта узрадиш, док се не
затреш и не пропаднеш на пречац за зла
дела своја којима си ме оставио.
21 Учиниће Господ Бог твој да се
прилепи за те помор, докле те не истреби
са земље у коју идеш да је наследиш.
22 Удариће те Господ сувом болешћу и
врућицом, и грозницом и жегом и мачем,
и сушом и медљиком, које ће те гонити
докле не пропаднеш.
23 А небо над главом твојом биће од
бронзе, а земља под тобом од гвожђа.
24 Учиниће Господ да дажд земљи твојој
буде прах и пепео, који ће падати с неба
на те, докле се не истребиш.
25 Даће те Господ Бог твој непријатељима
твојим да те бију; једним ћеш путем
изаћи на њих, а на седам ћеш путева
бежати од њих, и потуцаћеш се по свим
царствима на земљи.
26 И мртво тело твоје биће храна свим
птицама небеским и зверју земаљском,
нити ће бити ко да их поплаши.
27 Удариће те Господ приштевима
мисирским и шуљевима и шугом и
крастама да се нећеш моћи исцелити.
28 Удариће те Господ лудилом и
слепотом и беснилом.
29 И пипаћеш у подне, као што пипа
слепац по мраку, нити ћеш имати
напретка на путевима својим; и чиниће
ти се криво и отимаће се од тебе једнако,
и неће бити никога да ти помогне.
30 Оженићеш се, а други ће спавати са
твојом женом; сазидаћеш кућу, а нећеш
седети у њој; посадићеш виноград, а
нећеш га брати.
31 Во твој клаће се на твоје очи, а ти га
нећеш јести; магарац твој отеће се пред
тобом, и неће ти се вратити; овце твоје
даће се непријатељу твом, и неће бити
никога да ти помогне.
32 Синови твоји и кћери твоје даће се
другом народу, а очи ће твоје гледати и
капаће једнако за њима, а неће бити снаге
у руци твојој.
33 Род земље твоје и сву муку твоју
изјешће народ, ког не знаш, и чиниће ти
криво и газиће те једнако.
34 И полудећеш од оног што ћеш
гледати својим очима.
35 Удариће те Господ приштем злим
у коленима и на ногама, да се нећеш
моћи исцелити, од стопала ноге твоје до
темена.
36 Одвешће Господ тебе и цара твог,

ког поставиш над собом, у народ ког
ниси знао ти ни стари твоји, и онде ћеш
служити другим боговима, дрвету и
камену.
37 И бићеш чудо и прича и подсмех
свим народима, у које те одведе Господ.
38 Много ћеш семена изнети у поље,
а мало ћеш сабрати јер ће га изјести
скакавци.
39 Винограде ћеш садити и радићеш их
а нећеш пити вино нити ћеш их брати, јер
ће изјести црви.
40 Имаћеш маслина по свим крајевима
својим, али се нећеш уљем намазати, јер
ће опасти маслине твоје.
41 Родићеш синове и кћери, али неће
бити твоји; јер ће отићи у ропство.
42 Све воће твоје и род земље твоје
изјешће бубе.
43 Странац који је код тебе попеће се
нада те високо, а ти ћеш сићи доле, веома
ниско.
44 Он ће ти давати у зајам, а ти нећеш
њему давати у зајам; он ће постати глава,
а ти ћеш постати реп.
45 И доћи ће на те све ове клетве
и гониће те и стизаће те, докле се не
истребиш, јер ниси слушао глас Господа
Бога свог и држао заповести Његове и
уредбе Његове, које ти је заповедио.
46 И оне ће бити знак и чудо на теби и
на семену твом довека.
47 Јер ниси служио Богу свом радосног
и веселог срца у сваком обиљу.
48 И служићеш непријатељу свом, ког
ће Господ послати на тебе, у глади и у
жеђи, у голотињи и у свакој оскудици; и
метнуће ти гвозден јарам на врат, докле
те не сатре.
49 Подигнуће на тебе Господ народ
издалека, с краја земље, који ће долетети
као орао, народ, коме језика нећеш
разумети.
50 Народ бездушан, који неће марити
за старца нити ће дете жалити.
51 И изјешће плод стоке твоје и плод
земље твоје, докле се не истребиш; и неће
ти оставити ништа, ни жито ни вино ни
уље, ни плод говеда твојих ни стада оваца
твојих, докле те не затре.
52 И стегнуће те по свим местима
твојим, докле не попадају зидови твоји
високи и тврди, у које се уздаш, по
свој земљи твојој; стегнуће те по свим
местима твојим, по свој земљи твојој коју
ти даје Господ Бог твој;
53 Те ћеш у тескоби и у невољи којом
ће ти притужити непријатељи твоји јести
плод утробе своје, месо од синова својих
и од кћери својих, које ти да Господ Бог
твој.
54 Човек који је био мек и врло нежан
међу вама прозлиће се према брату
свом и према милој жени својој и према
осталим синовима који му остану,
55 Те неће дати никоме између њих меса
од синова својих које ће јести, јер неће
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имати ништа друго у невољи и тескоби,
којом ће ти притужити непријатељ твој
по свим местима твојим.
56 Жена која је била мека и врло нежна
међу вама, која од мекоте и нежности
није била навикла стајати ногом својом
на земљу, прозлиће се према милом мужу
свом и према сину свом и према кћери
својој,
57 И постељици, која изиђе између ногу
њених, и деци коју роди; јер ће их јести
кришом у оскудици својој од невоље
и од тескобе, којом ће ти притужити
непријатељ твој по свим местима твојим.
58 Ако не уздржиш и не уствориш све
речи овог закона, које су написане у овој
књизи, не бојећи се славног и страшног
имена Господа Бога свог,
59 Пустиће Господ на тебе и на семе
твоје зла чудесна, велика и дуга, болести
љуте и дуге.
60 И обратиће на тебе све поморе
мисирске, од којих си се плашио, и
прилепиће се за тебе.
61 И све болести и сва зла, која нису
записана у књизи овог закона, пустиће
Господ на тебе докле се не истребиш.
62 И остаће вас мало, а пре вас беше
много као звезда небеских; јер ниси
слушао глас Господа Бога свог.
63 И као што вам се Господ радова
добро вам чинећи и множећи вас, тако
ће вам се Господ радовати затирући вас и
истребљујући вас; и нестаће вас са земље
у коју идете да је наследите.
64 И расејаће те Господ по свим
народима с једног краја земље до другог,
и онде ћеш служити другим боговима,
којих ниси знао ни ти ни оци твоји,
дрвету и камену.
65 Али у оним народима нећеш
одахнути, нити ће се стопало ноге твоје
одморити; него ће ти Господ дати онде
срце плашљиво, очи ишчилеле и душу
изнемоглу.
66 И живот ће твој бити као да виси
према теби, и плашићеш се ноћу и дању,
и нећеш бити миран животом својим.
67 Јутром ћеш говорити: Камо да је
вече! А вечером ћеш говорити: Камо да
је јутро! Од страха којим ће се страшити
срце твоје, и од оног што ћеш гледати
очима својим.
68 И вратиће те Господ у Мисир на
лађама, путем за који ти рекох: Нећеш га
више видети. И онде ћете се продавати
непријатељима својим да будете робови и
робиње, а неће бити купца. (5. Мојсијева
28)
„Који љуби оца или матер већма него
мене, није мене достојан; и који љуби
сина или кћер већма него мене, није мене
достојан“ (Матеј 10:37).
Господ је рекао да ако се придржавамо
Његових заповести, другим речима,
ако чинимо Његова дела, Он ће чинити
наша. Бог је рекао да ће у последњим

данима узети оно што је зло и начинити
га добрим и да ће оно што је добро
учинити злим (Исаија 5:20). Због
Сотониног искривљавања америчког
права, правда се не налази у судницама.
Данас се правда може пронаћи једино у
Божијој кући. Нажалост, нема их много.
Међутим, намеравамо да то променимо.
Зашто нам не бисте помогли да то
урадимо? Зашто не бисте прихватили
Господа Исуса Христа? Зашто не бисте
дошли у нашу цркву и научили Реч
Божију, њену строгост, њен прав и узан
пут, истину која се никада не мења?
Научите је и користите њену моћ у
вашем свакодневном животу да бисте
помогли у чишћењу Америке и освајању
света за Христа. За католике који нису
знали ове ствари, али заиста желе да
служе Господу, Бог има следећу поруку:
„Изиђите из ње, народе мој“ (Откривење
18:4). Изађите из ње и „ходите к мени
[Речи Божјој], сви који сте уморни и
натоварени, и Ја [Исус] ћу вас одморити
[ваше душе]“ (Матеј 11:28). Ниједан човек
није острво. Ниједан човек не може да
стоји сам. Потребан вам је Христос, не
религија да вам опрости ваше грехе и
да вас одведе у Рај. Име Му је Дивни,
Саветник, Кнез мирни (Исаија 9:6).
Нема посредника за Божји трон. То је
човек Исус Христос – један Пут, једна
Истина, један Живот. Постоји само један
план искупљења. Ништа осим Исусове
крви не може да спере грех, једино вера
у Божје искупљење кроз Исуса Христа.
„И не бојте се оних који убијају тело, а
душу не могу убити; него се бојте Оног
који може и душу и тело погубити у
паклу“ (Матеј 10:28).
„Ја, Ја сам утешитељ ваш; ко си ти да
се бојиш човека смртног и сина човечјег,
који је као трава?“ (Исаија 51:12)

„Прођите се човека, коме је дах у
носу [који је смртан]; јер шта вреди?“
(Исаија 2:22)
Нећете се суочавати са човеком у
судници Божјој. Суочаваћете се са
Свемоћним, вашим Створитељем. Нећете
се суочавати са лажним, слабим богом
који носи бели чаршав, већ са Њим који
је рекао: „Страшно је упасти у руке Бога
Живога“ (Јеврејима 10:31). Бог каже да је
Он „страшни Бог“ (Немија 1:5).
Волим оне који Ме се боје (Псалми
33:18). Читава дужност човека је да се
боји Бога и да се држи Његових заповести
(Књига проповедникова 12:13).
Покајте се или ћете сигурно отићи у
пакао. Не знате да ли ће дах напустити
ваше тело пет минута након овога.
Сигурно постоји пакао који треба избећи
и рај који треба освојити. Зато престаните
са својим злим делима и уместо тога
служите Господу да бисте били спасени
сада. Изговорите ову молитву Богу:
Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, смилуј
се на моју душу, мене греш-ника.2
Верујем да је ИСУС ХРИСТ СИН живог
БОГА.3 Верујем да је умро на крсту и
своју драгоцену крв пролио да би сви
моји прошли греси били опроштени.4
Верујем да је БОГ васкрсао ИСУСА из
мртвих помоћу СВЕТОГ ДУХА5 и да
ОН седи с десне стране БОГУ у овом моменту и чује моје признање греха и ову
молитву.6 Отворио сам врата срца свога
и позивам ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ
ИСУСЕ.7 Спери све моје прљаве грехе
у драгоценој крви коју си ТИ пролио
уместо мене на крсту на Калварији.8 ТИ
ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ ИСУСЕ;
ТИ ћеш опростити моје грехе и спасити
душу моју. Знам то, јер ТВОЈА РЕЧ,
БИБЛИЈА, тако каже.9 ТВОЈА РЕЧ
каже да ТИ никога нећеш одбацити, а

то значи ни мене.10 Зато знам да си ме
чуо и знам да ћеш ми одговорити и
знам да сам спасен.11 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.12
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.13
Марљиво проучавајте Библију (Свето
писмо) у преводу Ђуре Даничића и Вука
Караџића (The English King James Version)
и чините како она каже.14
ГОСПОД жели да и другима ка-жете
о свом спасењу (Марко 16:15). Можете да
постанете дистрибутер јеванђељске литературе пастора Тонија Алама. Послаћемо
вам лите-ратуру бесплатно. Позовите нас
или нам пошаљите и-мејл ради додатних
информација. Поделите ову поруку и с
другима.
Ако желите да свет буде спасен, као што
то ИСУС заповеда, онда не одузимајте од
БОГА ЊЕГОВЕ десетке и дарове. БОГ рече:
„Eда ли ће човек закидати БОГА? А ви мене
закидате; и говорите: У чем ТЕ закидамо? У
десетку и приносу. Проклети сте, јер МЕ закидате, ви, сав народ [и цели свет]. Донесите
све десетке [десетак је 10% вашег бруто прихода] у спреме да буде хране [духовна храна]
у МОЈОЈ кући [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).

2 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 3 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4 4 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9 5 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 6 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13 7 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20 8 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14 9 Мт. 26:28, Дап. 2:21,4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 10 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З 11 Јев. 11:6 12 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14,
22:14 13 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5, 14 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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Линија за молитве и информације, отворена 24 сата: (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Хришћанске цркве Тонија Алама обезбеђују место за живот са свим животним потрепштинама свима
на нашим локацијама у САД који истински желе да служе ГОСПОДУ свим срцем, душом, мишљу и снагом.
Служба се одржава у граду Њујорку сваког уторка у 20.00 сати а на другим локацијама сваку ноћ.
Позовите број (908) 937-5723 за више информација. ОБРОЦИ СЕ СЛУЖЕ НАКОН СЛУЖБЕ.
Затражите књигу Месија од пастора Алама која показује да се ХРИСТ открива у преко 333 пророчанства из Старог завета.
Постаните радник у жетви душа тако што ћете постати дистрибутер литературе пастора Алама.
Сва наша литература и звучне поруке су бесплатне, укључујући и поштанске трошкове.
Ако вам неко покуша наплатити било шта, позовите (661) 252-5686 на наш рачун.
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