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Во раните 1940-ти години, еден млад полски 
продавач, вработен во хемиската компанија „И.Г. 
Фарбен“ (производител на гасот цијанид)1 им продавал 
цијанид на нацистите за употреба во Аушвиц. Тој, исто 
така, работел и како хемичар кој го произведувал гасот 
цијанид, со кој биле истребени милиони Eвреи и луѓе од 
други националности во самиот камп за истребување—
Аушвиц. Плашејќи се за својот живот по војната, тој 
нашол прибежиште во католичката црква (култ) и бил 
ракоположен за свештеник кон крајот на 1946 г. Во 
1958 г. бил ракоположен како најмлад полски епископ. 
По триесетдневно владеење и атентатот  на неговиот 
претходник, тој го презел папството под името папа 
Јован Павле II2 (тогашниот папа, во 1990) и сега ја 
контролира организацијата во Америка наречена 
„Еврејска федерација“ и еден од нејзините многубројни 
ограноци „Мрежа за свесност за култовите“, којшто 
киднапира и „депрограмира“ христијани и други 
жртви. „Мрежата за свесност за култовите“ на 
папата претставува продолжение на Хитлеровото 
„Свештенство на култовите“3 коешто постоело  во 
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текот на Втората светска војна, а било смислено 
со цел да се уништи јудаизмот, христијанството и 
другите религии, освен католицизмот. Хитлер и целиот 
негов персонал, вклучувајќи ги и СС трупите,  биле 
католици. Нивната желба била  свет којшто ќе им 
припаѓа само на католиците.

Некои од високите советници на папата (исто така 
криминалци), се преправале дека им се пријатели на 
неколку вистински еврејски организации. Причината 
за оваа измама кон Евреите е унапредувањето на 
католицизмот и на католичкиот едно-светски, 
обединет култ. Нивна цел исто така била да се поттикне 
омраза кон Евреите и вистинските христијански 
организации во светот преку создавањето раздор во 
еврејските и христијанските организации во коишто 
се  инфилтрирале  преку своето лажно ласкање и 
ветувања за награда, со надеж дека целата светска 
популација ќе се крене против сите вистински 
христијани и Евреи и ќе побара нивно истребување, 
така што ќе може да остане само католичкиот нацизам. 
Овие сатански  следбеници на едно-светскиот 
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поредок не престанале со нивните желби за едно-
светско католичко, нацистичко владеење. Нивната 
пропагандна машина (информативните медиуми) 
продолжува со воздигнувањето на „медиумскиот 
папа“ и на неговата ѓаволска едно-светска црква и 
ОН и, продолжува со деградирањето на вистинските 
христијани и Евреи, додека владините агенции ги 
малтретираат преку смешните, неуставни и однапред 
лажно смислени судски постапки, употребувајќи 
криминалци и платени лажливци кои што сведочат 
против вистинските фундаментални христијански 
цркви и нивните други цели за напад. Тешко е да 
се разбере како некои христијани, еврејски рабини 
или вистински Евреи, би можеле да се вклучат 
во нацистичката, католичка хиерархија, којашто 
најверојатно  уништила  милиони христијани и Евреи, 
како и многу други луѓе. Рабинот Моше Шонфелт 
изјавил: „Од денот кога бевме прогонети од Светата 
Земја, католичката црква беше полоша кон нас од 
сите кралеви коишто постоеле на земјата. Сите 
нејзини чекори низ историјата биле проследени со 
еврејска крв“. Рабинот исто така додал: „Католичкото 
население во сите окупирани земји од страна на 
Германија, без милост ги колело Евреите, охрабрено 
од страна на нивните свештеници. Тие сите биле 
фанатички католици и имале ненаситен апетит за 
еврејската крв.“4

На еден интелигентен ум му е навистина тешко да 
сфати како изопачените папи, каков што е Јован Павле 
II, успеале низ вековите да им ги исперат мозоците 
на толку многу луѓе и да ги претворат во зомби кои 
што го обожуваат култот на овие неверојатно злобни, 
лажни пророци и нивната ужасна, нацистичка 
религија. Речиси е невозможно да се пробие во 
темелно испраниот ум на католиците, за да може да 
дојде до прекинување на нивната, слична на зомби, 
зашеметеност, којашто ги води кон верувањето дека 
имбецилниот папа е Бог. Само евангелието на Господ 
Исус Христ од Библијата, верзијата на кралот Џејмс, 
може да ја скрши демонската магија на незнаењето и 
сатанскиот страв од овој непристоен, безбожен, таен 
култ и неговиот водач и да ја ослободи човечката душа 
за таа да се плаши и да го обожува  живиот Бог, преку 
верувањето во Неговиот Син, Христос Исус. Тоа е 
причината зошто Ватикан толку многу се бори против 
фундаменталистите коишто веруваат во Библијата. 
Тие знаат дека евангелието на Господ Исус Христос е 
единствената вистинска одбрана против нив.

ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПОДДРШКАТА ЗА 
ПРИКРИЕНИТЕ ВАТИКАНСКИ ОПЕРАЦИИ

Налутените еврејски граѓани ја повлекуваат 
својата поддршка за папската „Еврејска федерација“. 
Рабинот Абрахам Купер, продеканот на Центарот на 
Симон Визентал, поднесе оставка на своето место 
во комисијата. Некои други еврејски водачи го 
следеа овој пример, откако дознаа за вклученоста  на 
„Еврејската федерација“ со ПЛО—уште една од тајните 
организации на папата Јован Павле II (приказната 
е запишана во „Лос Анџелес Тајмс”, на 18-ти март, 
1990-та, на страница 1Б, напишана од страна на 
Матис Чазанов). Денес, еден од многуте врвни папини, 
католички, наци советници е Ото Амброз. Ото е осуден 
нацистички, воен криминалец од Втората светска 
војна (осуден за време на Нирнбершките судења). 
Тој бил осуден на осумгодишна затворска казна, но 
отслужил само три години од неа, поради тоа што 
држел луѓе во ропство и извршувал масовни убиства.5 
„Медиумскиот папа“, папата Јован Павле II, постојано 
изнесува во јавноста некои лаги, како на пример: „Жал 
ми е за еврејскиот народ во Втората светска војна“. Ако 
навистина му е толку многу жал за Евреите, зошто 
тогаш не го признае Израел како држава (како да е 
важно дали овој нацистички, воен криминалец, верски 
фолирант, признава некого или нешто).

Овој опасен, фанатичен, само-воспеан водач 
на култ, одбива да го нарекува Израел со неговото 
вистинско име. Сака да го нарекува  Израел—
„Палестина“. Тоа произлегува од неговата љубов 
кон ПЛО. Ватикан (црквата на Сатаната ) отсекогаш 
ги презирала и им завидувала на Евреите, поради 
нивната тесна поврзаност со Бога и поради фактот 
што Бог ги избрал Евреите да ја напишат Библијата 
(и Стариот и Новиот Завет) и ги избрал Евреите за 
раѓањето на Месијата, Спасителот на светот. Поради 
тоа, Сатаната и неговата црква (Ватикан), со векови 
ги истребувале Евреите и христијаните (духовните 
Евреи), сé до денешен ден. Израел е Светата земја, а не 
Палестина или Рим, и Бог им го дал Израел на Евреите, 
а не на папата, ниту на ПЛО, ниту пак на некоја друга 
католичка, нацистичка, злосторничка група. Библијата 
ни открива дека Божјиот гнев и уништување ќе паднат 
врз секој што ќе се обиде да им го одземе Израел на 
Евреите (на Божјиот избран народ), (Захарија 12:2-3,9, 
од Библијата, верзија на кралот Џејмс). Бог ја именувал 
таа земја Израел и тоа е името коешто ја претставува 
и секогаш ќе ја претставува еврејската нација. Јас не 



3

6 И.Г. Фарбен—Р. Сасули, Бони& Гер—(I.G. Farben-R. Sasuly, Boni & Gaer); Меѓународните светски набљудувачи, „Бриселските касети“—(World Watchers International, “The Brussell 
Tapes”); Информативна мрежа против војната и фашизмот, Касета „Папата од Аушвиц“—(Information Network Against War and Fascism, Tape “Auschwitz Pope”); Дали Џоунстаун беше  
медицински експеримент на Ц.И.А.?—Мајкл Мајерс (Was Jonestown a C.IA. Medical Experiment?— Michael Meiers), страници 17,18,19, 32   7 Негативни политички резултати, Кристофер 
Симпсон—(Blowback, Christopher Simpson), страница 179; Папата Јован Павле II никогаш не дал ниту една анти-нацистичка изјава, најверојатно поради тоа што и самиот е нацист— 
(Pope John Paul II has never made one anti-nazi statement, certainly because he is a Nazi).   8 Меѓународните светски набљудувачи, „Бриселските Касети“—(World Watches International, 
“The Brussell Tapes”); Информативна мрежа против војната и фашизмот, Касета „Папата од Аушвиц“—(Information Network Against War and Fascism, tape “Auschwitz Pope”)   9 Дали 
Џоунстаун беше медицински експеримент на Ц.И.А.?—Мајкл Мајерс (Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment?—Michael Meiers), страница 19   10 Црквата и Државата, септември 
1986, (Church and State, Sept. 1986), страници 17-18   

ја признавам Ватикан, нејзиниот  обединет култ ниту 
нејзините  ОН, освен како нешто што му припаѓа на 
Сатаната и секој кој што бара милост од Бога, нема 
да ја  признае Ватикан, ниту нејзиниот обединет култ 
или ОН, за ништо друго освен како нешто што му 
припаѓа на Сатаната. Ватикан однадвор се обидува 
да симулира христијанство, преку ритуални обреди 
коишто не постојат во христијанството; исто така, 
доктрината и христијанските дела не можат да се најдат 
таму. Католицизмот претставува фалсификувано 
христијанство и еден човек којшто има искусно 
христијанско око, кој што е школуван преку светите 
списи, во него не може да најде никакви сличности со 
вистинското христијанство. За сето она што го има кај 
Бога, постои фалсификат од страна на Сатаната (нешто 
лажно), па затоа добро внимавајте. 

Јужно од Мерано се наоѓале пристаништата на 
Џенова и Рим, каде што Ватикан им помогнала 
на нацистите да добијат лажни документи, за да 
заминат за Америка со параходи, а католичката 
црква им помогнала на стотици илјади католички, 
нацистички, воени злосторници и шпиони да избегаат 
во Америка и во други земји.6 Ватиканските главни 
агенции за решавање на случаите со нацистичките, 
католичките, воените злосторници биле група на 
католички агенции за помош, коишто се наоѓале во 
Рим и коишто ја поделиле помошта во согласност со 
националноста на бегалците. Литванците на пример, 
оделе да го видат пречесниот Јатулевициус, на улицата 
„Виа Лукуло“ бр.6, додека Отецот Галов, на улицата 
„Виа деи Парионе“ бр.33 им помагал на Унгарците, а 
монсињорите Драгонович и Маѓерец од „Институтот 
на Св. Јеронимус“, биле одговорни за помагањето на 
Хрватите, итн.7 Кардиналот Казароли, (во моментот се 
наоѓа на функцијата „Државен секретар на Ватикан“), 
заедно со миланската мафија, во тие времиња помагал 
во наоѓањето летови за нацистичките, католички 
касапи. Јован Павле II повторно се појавува при 
фалсификувањето на пасошите за католичките, 
нацистички воени злосторници,8 при нивното бегство 
за Хонг Конг, Блискиот Исток, Јужна Америка и 
насекаде низ светот. Исто така, Јован Павле II му 
бил штитеник на Монтини, кој што соработувал со 
миланската мафија, организираниот криминал и со 
ЦИА. Монтини подоцна станува папата Павле VI.

Една од клучните фигури во СС-овиот главен план 
за контрола над Соединетите Држави за католичките 

ОН, бил католичкиот нацист Рајнхард Гелен. Тој бил 
член на Големиот германски генералштаб. ЦИА, во 
голем дел била осмислена од Рајнхард Гелен, а нејзиниот 
персонал бил составен од поранешните агенти на 
КСУ—(Канцеларија за стратешки услуги), ФБИ, СС 
и СД (СД бил оддел на СС, којшто бил одговорен за 
собирањето разузанавачки информации, основан од 
страна на Химлер,  уште еден католик). Да, половина од 
нив беа американски, а половина германски католички 
нацисти. Овој поранешен католички, нацистички 
генерал, бил наречен со-основач на ЦИА.9 Службата за 
јавни приходи (ИРС) е Ватиканскиот собирач на данок. 

Голем број од овие нацистички бегалци и нивните 
потомци, денес заземаат високи позиции во поголемиот 
дел на американската влада, владините агенции, 
индустријата, медиумите итн. 

РОНАЛД  РЕГАН  ГО  КОРУМПИРА 
АМЕРИКАНСКИОТ  ПРАВОСУДЕН СИСТЕМ

За време на католичкиот ручек, Роналд Реган 
се фалел дека тој самиот именувал и поставил 
стотици католички судии (нацисти)10 на позиции во 
американскиот правосуден систем, а еден од нив е 
судијата од Арканзас, Арнолд, кој што на криминален 
начин не дозволи нашата црква да сведочи во неговата 
судница, во март 1990; сите обвиненија, како и обично, 
беа однапред лажно смислени. На лажливците, 
криминалците, проститутките и зависниците од дрога, 
кои што беа платени од страна на владата, им беше 
дозволено да сведочат против нас. Се разбира дека ја 
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загубивме постапката (за којашто поднесовме жалба). 
Холокаустот е потполно ист денес, како што беше 
и тогаш. Каков што беше во Германија за време на 
Втората светска војна, таков е денес во Америка и во 
остатокот од светот. Според католичкиот, нацистички 
план, законот требаше да се измени, легалното да 
стане нелегално, со други зборови, нелегалниот закон 
сега е легален. Мораше да биде создадена владина и 
полициска држава, каква што е сега во Соединетите 
држави и во целиот свет. Можете ли сега да видите 
колку е невозможно некој кој што не е католик, или 
не ја поддржува едно-светската црква, да победи во 
судниците денес (тие ни ги одзедоа  нашите деца)?

Втората светска војна уште не е завршена и ние уште 
не сме победиле (ние тогаш победивме во една битка, 
но сигурно  не сме ја добиле војната). Ако си мислите 
дека сме победиле во војната и дека таа е завршена, 
тогаш сте поверувале во лажна информација, токму 
онака како што тие и посакувале да направите. 
Погледнете ги само економиите на Германија и 
Јапонија денес, а потоа погледнете ја нашата, и 
погледнете го целосното влошување на сето она што 
е пристојно во светот, а што е резултат на инвазијата 
од католичките, нацистички, воени злосторници, 
кои што дојдоа во нашата земја со помош на нивните 
лажни идентитети, издадени од страна на Ватикан. 
Овие нацистички, католички, воени злосторници 
ги уништија нашите влади, нашите цркви, нашите 
училишта, нашите семејства, нашите деца, нашиот 
морал, нашата гордост, нашиот интегритет, нашиот 
патриотизам и очајно се обидуваат да ме уништат мене 
и секоја црква  којашто ја поддржувам, бидејќи јас и 
вие ги разоткриваме и го проповедаме евангелието 
на Господ Исус Христос, коешто тие го мразат. 
Информативните медиуми им помагаат во нивните 
неверојатни измислици и во нивните понижувачки 
заблуди (тоа е нивната работа и тие добро си ја 
сработуваат).

Криминално лудиот Папа Јован Павле II ја дал 
следната изјава: „Не одете кај Бога за проштевање на 
гревовите, туку дојдете кај мене“11 (ова е богохулие-
Лука 5:21). Овој најопасен католички култен водач 
и неговите следбеници навистина веруваат дека тој 
е Бог, но тој всушност е нешто сосем спротивно на 
живиот Бог. Тој е во целост обземен од самиот ѓавол. 
Владата е ѓаволска влада, едно-светската црква е 
ѓаволска црква, а сите деноминации коишто одбиваат 
да ја проповедаат вистината за  овие многу битни 
нешта, се ѓаволските лажни пророци кои едноставно 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БУШ Е ЕДЕН ОД НИВ
Ова е ажурирање - Набргу по издавањето на оваа 

литература, претседателот Буш  отиде да му ја даде 
поддршката на својот шеф, Папата, при што даде 
изјава којашто буквално ги запрепасти наивните 
луѓе; во суштина тој го рече следното: „Ајде да им 
простиме на нацистичките воени злосторници.“12 Тој 
го направи тоа бидејќи и самиот е еден од нив и во 
целост му е потчинет на Папата и е посветен на нивниот 
манијачки сон за едно-светската католичка, нацистичка 
доминација во служба на ѓаволот. Библијата ни укажува 
на тоа дека вакви нешта ќе се случуваат во последните 
денови и навистина тоа денес се случува. Божјото 
Слово јасно укажува дека Бог никогаш нема да му 
прости ниту на Сатаната ниту на кој било од неговите 
ангели (Откровение 14:10-11, 20:10). За ова постојано 
се пишува во Стариот и Новиот Завет и нема никаков 
спор околу тоа. Бог сака да биде проткаен во нашите 
срца, нашите души и нашите умови, така што дури и 
грешниците на кои што им било простено, мора да 
престанат со грешењето и да зачекорат по правиот пат. 
Ако овие католички нацисти се покајат и престанат 
со грешењето, Бог би им простил (Јован 5:14, 8:11) но, 

претставуваат само уште еден оддел во ѓаволската 
црква. 

Владите и црквите под контрола на католиците 
денес се тотално ненормални (ова може да се 
провери преку записите во Библијата). Истите овие 
ненормални манијаци, за време на Втората светска 
војна биле луѓето кои што предизвикале убиство на 
шест милиони невини Евреи и на многу милиони 
христијани, како и на луѓето од другите религии, кои 
што се разликуваат од католиците
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очигледно е дека овие католички нацисти не се покајале, 
бидејќи продолжуваат да го прават истото што го 
правеле нивните татковци, дедовци и прадедовци. 
Тие продолжуваат да убиваат, измачуваат, лажат и 
уништуваат сé што е  пристојно и добро во овој свет. 
Ако луѓето ги простуваат смртните гревови, тогаш 
извршуваат богохулие. (Лука 5:21) ни заповеда да си ги 
простиме навредите коишто си ги упатуваме едни на 
други, да, но не и смртните гревови (прекршувањето на 
десетте заповеди), (I Јован 5:16). Само Бог може да ги 
прости гревовите, преку крвта на Својот Син Христос 
Исус. Кога би можеле да го преземеме Божјото место и 
би им простиле на овие католички, нацистички, воени 
злосторници, за милионите смртни гревови коишто 
ги имаат извршено, тогаш би морале да ги отвориме 
портите на нашите затвори и да ги ослободиме сите 
убијци, а ќе мораме да им дадеме и лажни документи, 
за да можат тајно да делуваат, како што тоа денес го 
прават католичките нацисти, за никој да не знае кои 
се тие навистина. 

Ние имаме голема документација којашто 
покажува дека претседателот Буш и  неговата целосна 
администрација се продолжение на овој нацистички 
католички холокауст. 

Еве само неколку од нацистичките воени 
злосторници кои што помогнале во промовирањето 
на претседателската кампања на Буш; секој од нив 
бил поврзан со атентати, со одредите на смртта и 
со некои други терористички активности. Тие исто 
така се вмешани и во трговијата „оружје-за-дрога“, 
коешто потоа се користело во Контра војните против 
Никарагва, Ангола, Авганистан и Камбоџа. 

Член на основачкиот одбор и клучна фигура 
во „Советот на републиканските наследни групи“ 
бил Ласло Пастор, активист во различни унгарски 
десничарски групи и групи коишто се поврзуваат 
со католичките нацисти. Во Втората светска војна, 
Пастор бил член на младинската група на „Крстот 
Стрела“, унгарскиот еквивалент на католичката 
нацистичка партија. 

Николас Назаренко: офицер во католичката, 
нацистичка, козачка СС дивизија, кој што во моментот 
е  шеф на републиканската ГОП козачка единица. 
Тој изјавува дека Евреите се неговиот „идеолошки 
непријател“. Сè уште е активно поврзан со про-
католичките, нацистички елементи во САД. 

Флоријан Галдау: член на „Католичката железна 
гарда“ и главен регрутер за „Католичката железна 
гарда“ на источниот брег во САД. 

Џером Брентар: бизнисмен од Кливленд кој што 
во САД ја предводел одбраната на Иван Демјањук, 
стражар од логорот на смртта „Треблинка“, католички 
нацист којшто минатата пролет во Израел беше 
осуден за масовно убиство. Еден од Брентаровите 
најревносни соработници бил поранешниот директор 
за комуникации на Белата Куќа, Патрик Бјукенан, 
кој што напишал многу остри колумни, во коишто ја 
осудува депортацијата на католичките нацисти. 

Овие луѓе исто така им помогнале и на претседателите 
Никсон и Реган во нивните претседателски кампањи, 
а листата продолжува и понатаму. Постојат стотици, 
дури илјадници како нив.13 

Сега можете полесно да сфатите зошто претседателот 
Буш одбива да ги отповика кучињата кои што ги 
настрвил кон мене и мојата црква. Всушност, тој дури 
и ги засилува  нивните крстоносни војни против нас. 
Ова католичко, нацистичко малтретирање  насочено 
кон мене и нашите цркви се одвива повеќе од 25 
години. 

Администрацијата на Буш, под командата на 
Папата Јован Павле II, помогната од ЦИА, поставува 
марионетски, католички диктатори во земјите од 
третиот свет (претседателот Буш ја предводеше 
ѓаволската ЦИА во 1976 и 1977 година, штитејќи ги 
интересите на Ватикан, тука во Соединетите Држави).

СЕГА СЕТО ТОА Е ОТКРИЕНО И ЗАТОА БИ 
ТРЕБАЛО ДА БИДЕТЕ СВЕСНИ, ДЕКА „МРЕЖАТА 

ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА  КУЛТОВИТЕ“ 
ПРЕТСТАВУВА КУЛТ И ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 

НАЦИСТИЧКОТО, ГЕРМАНСКО „СВЕШТЕНСТВО 
НА КУЛТОВИТЕ!!“

Многу членови на озлогласената папска „Мрежа 
за свесност за култовите“ биле уапсени и осудени 
за киднапирање, напад, силување, тортура и многу 
други криминални дела. Папата Јован Павле II, 
претседателот Буш, целата хиерархија во Белата куќа 
и нивните католички контролирани, владини агенции, 
сенаторот Роберт Дол,14 и неговата жена Елизабет 
(раководител на Одделот за труд, за интересите на 
Ватикан), а чувствуваат гордост и за „Мрежата за 
свесност за култовите“ и за „Еврејската Федерација“ 
(„Еврејската федерација“ не е еврејска; таа е во 
целост католичка),15 затоа што тие ги малтретираат 
христијанските цркви, во нелегалните и криминални, 
католички судници, коишто, се разбира, се водени од 
страна на католички судии коишто ги присилуваат 
црквите да потрошат стотици илјади долари за 

13 Старите нацисти, Новото право и  администрацијата на Реган,  Рас Белант—(Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration, Russ Bellant); Информативна мрежа против 
војната и фашизмот, Кампањата на Буш—фашистите се тука—(Information Network Against War and Fascism, The Bush Campaign-Fascists on board)   
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својата одбрана од неверојатните, лажни обвиненија 
и вознемирувања, искажани од страна на папата, 
претседателот и сенаторот Дол. 

ДЕНЕШНИТЕ СУДИИ ВО САД КАЖУВААТ 
ДЕКА НЕЛЕГАЛНОТО СЕГА Е ЛЕГАЛНО, А  

НИРНБЕРШКИТЕ СУДЕЊА  ЈА ОТКРИВААТ 
ПРИМЕНАТА НА ИСТАТА ДОКТРИНА ПРЕД 

ПОВЕЌЕ ОД ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ

Записниците од Нирнбершките судења  откриваат 
постоење на судски монтирани случаи (каде што 
нелегалниот закон се правел легален) кај сите 
католички, нацистички судии, токму онака како што е 
денес во Америка. Ова е многу живописно илустрирано 
во изјавата дадена од  Јозеф Гебелс (Јозеф Гебелс, се 
разбира, бил од висок ранг, католички, нацистички 
администратор на пропагандата за Ватикан, којашто 
се одвивала под Хитлеровата марионетска диктатура). 
Гебелсовата изјава гласела вака: „Ние не бевме легални 
за  да бидеме легални, туку за  да растеме во моќта, 
а легално растевме во моќта, за  да се здобиеме со 
можноста да делуваме нелегално“.16

Библијата ја нарекува едно-светската влада во 
којашто денес живееме „Ѕвер“, на кого што му е дадена 
моќта од страна на змејот. Библијата ни кажува дека 
змејот е ѓаволот. Црквата на којашто ѝ е дадена моќта 
од страна на змејот, е Ватикан. Црквата на Сатаната ја 
користи едно-светската влада за да ја уништи секоја 
црква, освен самата себе, бидејќи Сатаната сака да биде 
обожуван како Бог, па затоа мора да ги присили луѓето 
да го направат тоа. Ние, вистинските христијани, 
одбиваме да бидеме под власта на Сатаната. Поради 
тоа, гневот на Сатаната нé удира преку сатанските  
владини агенции и неговите  лажни цркви. 

На крајот, демонските папа, влада и цркви ќе ги 
натераат сите луѓе во светот да го примат знакот 
на приврзаноста и верноста кон нив, одбележан на 
нивното чело или рака и ќе изгласаат уредба преку 
која ќе им се забрани на сите кои што ќе одбијат 
да им се придружат, да не можат ниту да купуваат, 
ниту да продаваат (Откровение 13:16-17) и тие што 
ќе одбијат да го обожуваат ликот на ѕверот (оваа 
сатанска влада) ќе мораат да умрат (Откровение 13:15). 
Божјото Слово ни кажува дека оние што ќе го примат 
знакот  на Сатаната засекогаш ќе горат во Пеколот 
(Откровение 14:9,10-11). Ова не им остава никаква 
друга алтернатива на светителите Божји, освен да 
одбијат и да му се спротивстават на гласот на оваа 

влада, на лажните цркви и на нејзиниот, осуден на 
пропаст, сатански водач, ако во себе ја имаме желбата 
да стигнеме до Небесата. 

ПРИКРИВАЊЕ

Многу христијани ќе мораат да се прикријат, како 
што јас денес морав да го направам тоа, за да можат да 
ја продолжат борбата против овој монструозен култ, 
преку проповедањето на Словото Божјо. Како што стојат 
работите во моментов, јас сè уште посегнувам кон вас, 
преку љубовта Божја, којашто е во Исуса Христа, да ве 
предупредам и да ве преколнувам, во името на Бога, кој 
што ги создал Небесата и земјата и сето што е во нив, да 
се покаете за секој свој грев и да верувате во евангелието, 
коешто е единствената вистина во универзумот. Исус 
тука ве вклучува и вас католиците, луѓето од едно-
светската и обединета црква, кои што не се свесни за 
хиерархијата на којашто ѝ се поклонуваат. Ако го сакате 
Господа, а знам дека многумина од вас, католиците 
од едно-светската и обединета црква го имате тоа 
чувство, тогаш правете онака како што Бог ви заповеда: 
„Излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници 
во нејзините гревови, и да не ги примите нејзините 
чуми“ (Откровение 18:4). Ова се последните денови од 
крајот на времето. „И така, кога ќе ја видите одвратноста 
на пустелијата за која зборува пророкот Даниел, како 
стои на светото место, (преку правењето на сето она 
што е волја Божја— целосното знаење и разбирање 
за волјата Божја, може ЕДИНСТВЕНО да се најде во 
БИБЛИЈАТА, ВЕРЗИЈАТА НА КРАЛОТ ЏЕЈМС), (кој 
чита, нека разбере:) Затоа што ќе има големи неволји, 
какви што немало од почетокот на светот до сега, ниту 
пак ќе има. И ако не се скратат тие дни, не би се спасило 
ниту едно тело: но заради избраните ќе бидат скратени 
тие дни. И тогаш ќе се појави на небото знакот на Синот 
Човечки: и ќе се расплачат сите земни племиња, и ќе го 
видат Синот Човечки како доаѓа на небесните облаци 
со голема слава и сила“ (Матеј 24:15, 21, 22-30). Обрнете 
внимание на тоа, како денес кутрите, неспасени души 
зборуваат: „Ние живеевме да го видиме тоа—мир и 
безбедност!!“ Но што ни кажува Божјото Слово? „И 
додека уште велат, мир и безбедност; врз нив ненадејно 
ќе падне уништувањето, како што болката ѝ надоаѓа 
на трудната жена; и нема да можат да избегаат“ (I од 
Солуњаните 5:3). 

Сакани мои луѓе (без разлика на расата или 
религијата на која ѝ припаѓате), Исус дошол на овој 
свет поради вас и мене, бидејќи бевме изгубени и 

14 Преписка од формалната постапка, Конгресен информативен состанок за  култот како феномен во Соединетите Држави, одржан во 1976, како и на 5  февруари 1979 г., претседавач, 
Сенаторот Роберт Дол—(Transcript of Proceeding, Congressional Information Meeting on the Cult Phenomenon in the United States, in 1976 and also on Feb 5, 1979, Chairman, Senator Robert 
Dole)   15 Култовите и последиците, Рејчел Андрес—(Cults and Consequences, Rachel Andres); Приковани, Тони Аламо—(Nailed, Tony Alamo)   16 Судењето на воените злосторници, 
Нирнбершките воени трибунали, том III , страница 41—(Trials of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals, Volume III, page 41)   
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под контролата на  силата на Сатаната. Но, можете 
веднаш да се ослободите од власта на Сатаната, како 
што јас и стотици други христијани направивме, преку 
едноставното клекнување, во приватноста на местото 
каде што се наоѓате, и повикувањето на живиот Бог, 
оној со кого што наскоро ќе се видите лице в лице. 
Исус нé ослободува од Сатаната и ни кажува сé—што 
е праведно, а што не е, што е добро, а што е зло, што 
е светлина, а што е темнина, што е спасение, а што е 
изгубеност. Колку е неразумно да не се грижиме за овие 
нешта, кога Богот Отецот и Исус, Неговиот Единороден 
Син, толку многу се грижат за нас и тоа го докажале 
преку Исусовото умирање за нас и пролевањето на 
Неговата скапоцена крв, заради откупувањето на 
нашите гревови. Ако преку вера ја прифатите Неговата 
крв на својата душа, ќе бидете спасени. Затоа, ве молам 
да ја прифатите оваа молитва за повеќе да не бидете 
изгубени. Зошто да умрете? (Езекиел 18:31). Постои 
живот во Исуса Христа (Јован 14:6).

МОЛИТВА

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај милост за 
мојата душа, за мене грешниот.17 Верувам дека 
ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ на живиот БОГ.18 
Верувам дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал 
СВОЈАТА скапоцена крв заради проштевање на 
сите мои претходни гревови.19 Верувам дека БОГ 
го воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата 
на СВЕТИОТ ДУХ,20 и дека во овој момент ТОЈ 
седи од десната страна на БОГА, слушајќи ја испо-
ведта за моите гревови и оваа молитва.21 Ја отво-
рив вратата на моето срце и те повикувам ТЕБЕ,  
ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето срце.22 Измиј ги 
сите мои нечисти гревови преку скапоцената крв 
ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо мене, 
на крстот во Калварија.23 ТИ нема да ме отфр-
лиш, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ќе ми ги простиш 
гревовите мои и ќе ми ја спасиш душата моја. Го 
знам тоа, бидејќи СЛОВОТО ТВОЕ, Библијата, го 
кажува тоа.24 СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ 
никого нема да отфрлиш, а тоа значи дека нема да 
ме отфрлиш ниту мене.25 Затоа знам дека ТИ си ме 
слушнал, и дека ТИ си ми одговорил, и знам дека 
сум спасен.26 ТИ се заблагодарувам ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ за спасението на мојата душа и благодар-
носта моја ќе ја изразам, правејќи го она што ТИ 
го заповедаш и нема повеќе да грешам.27

По спасението, ИСУС ни кажува да се крстиме, во 
целост потопувајќи се во вода, во името на ОТЕЦОТ, 
на СИНОТ и на СВЕТИОТ ДУХ.28 Вредно учете ја 
Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и правете го 
она што таа ви го кажува.29

ГОСПОД сака вие и на другите да им соопштите 
за вашето спасение. Можете да станете дистрибутер 
на евангелската литература на пасторот Тони Аламо. 
Литературата бесплатно ќе ви ја испратиме. Јавете ни 
се, или испратете ни е-пошта, за да добиете повеќе  
информации околу тоа. Споделете ја оваа порака и 
со некој друг. 

Ако сакате светот да биде спасен, како што ИСУС 
заповеда, тогаш не крадете ги ДЕСЕТОЦИТЕ и 
приносите, наменети за БОГА. БОГ кажал: „Смее 
ли човек да краде од БОГА? А вие сепак крадете од 
МЕНЕ. Ќе кажете, што сме откраднале од ТЕБЕ? Од 
десетоците и приносите. Со проклетство сте проко-
лнати: бидејќи крадевте од МЕНЕ, вие и сиот овој 
народ, [и целиот овој свет]. Донесете ги сите десе-
тоци [‘десеток’ е 10% од вашиот бруто доход] во 
складиштето, па да има храна [Духовна храна] и во 
МОЈОТ дом [спасени души], и испитајте МЕ, рече 
ГОСПОД САВАОТ, дали нема да ги отворам про-
зорите Небесни за да го истурам благословот врз 
вас, па дури да нема ниту доволно место за да биде 
примен. Ќе ги прекорам оние коишто ги уништуваат 
вашите плодови земни, па лозата ваша во полето 
нема да остане без плод, кажа ГОСПОД САВАОТ. И 
блажени ќе ве нарекуваат сите народи: затоа што ќе 
бидете земја на благослови, вели ГОСПОД САВАОТ“ 
(Малахија 3:8-12)

ПРИЈАВУВАЊЕТО ОМРАЗА НЕ Е ОМРАЗА

Државните и федерални агенции, согласно со 
инструкциите коишто ги добиваат од Рим, преку 
своите информативни медиуми и правосудни системи 
коишто ги имаат во секоја нација, најверојатно ќе 
кажат дека написот „Папата Бегалец“ е литература на 
омраза. Ќе ви зборуваат дека јас сум вашиот непријател, 
бидејќи ве известувам за овие факти, но токму како 
што апостолот Павле кажал и јас ви кажувам вам: 
„Дали ви станав непријател, затоа што ви ја зборувам 
вистината?“ (Галатјаните 4:16). Зборувањето  на 
вистината за да можат луѓето да избегаат од светската 
доминација под суровото водство на  викарот на 
Сатаната, којшто владее преку неговите диктаторски, 

17 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   18 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   19 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9   20 Псал. 16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 
16:9, 12, 14, Јован 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дела 2:24, 3:15, Рим. 8:11, I Кор. 15:3-7   21 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13   22 I Кор. 3:16, Откр. 3:20   23 Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 
20-21, I Јован  1:7, Откр. 1:5, 7:14   24 Мат . 26:28, Дела  2:21, 4:12, Еф . 1:7, Кол . 1:14   25 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13   26 Евр. 11:6   27 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, 
Откр. 7:14, 22:14   28 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5   29 Пов. зак.. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јак. 1:22-25, Откр. 3:18
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полни со омраза, римски канонски принципи, наместо 
да бидат под владеењето на нашиот Божји устав на САД 
(којшто е закон во Соединетите Држави), за луѓето 
од сите нации да можат да му избегаат на знакот на 
ѕверот и на пеколниот оган – дали е тоа омраза? Исус 
ни кажал дека зборувањето на вистината претставува 
љубов и ни заповеда да одиме до сите нации во светот 
да ја проповедаме вистината; бидејќи Исус кажал: 
„и ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве 
ослободи“ (Јован 8:32). Ние треба да го имаме истото 
Христово размислување и да го правиме она што Тој 
го правел. Исус ги предупредува и им заповеда на 
Своите ученици, да се борат против злите цркви и 
влади. „Внимавајте, чувајте се од квасот (грешноста) 
на фарисеите (црквите), и од квасот (грешноста) 
Иродов (владата)“ (Марко 8:15). Можете да му верувате 
или на папата или мене. Читајте ја Библијата, верзијата 
на кралот Џејмс, за да можете да видите кој е во право. 
Верувајте му на Бога; Ајде да ставиме крај на Втората 
светска војна и ајде да го направиме тоа веднаш. 
Ако треба да имаме претседател на Соединетите 
Држави, администрација и правосуден  систем, ајде 
да го избереме оној кој што верува во слободата, врз 
којашто е основана оваа земја. Ова се 90-тите години. 
Ајде да се вратиме кон Бога; кон свежината на Христа. 
Ајде да се вратиме кон разумноста, пристојноста и 
редот. Ајде да избереме претседател, администрација 
и правосуден систем, кои што ќе ни ја кажуваат 

вистината и кои што ќе ја спроведуваат вистинската 
правда, и ќе обезбедат  еднаквост за сите-, а не оние 
кои што ја кријат вистината од нас. Да, ајде да се 
вратиме кон разумноста, пристојноста и редот. И 
ајде да ги отфрлиме сатанските, стари, деструктивни, 
антихристови доктрини и политики. Јас можам и ќе 
му помогнам на секој оној кој што сака да го направи 
тоа, и убеден сум дека милиони Американци и луѓе 
од другите нации го имаат истото чувство. Нам ни е 
заповедано од страна на Бога да ја срушиме секоја власт 
и кнежевство на темнината, којашто се воздига себеси 
против Словото Божјо (II Послание до Коринтјаните 
10:3-5). Знам дека сме го правеле тоа, но мораме да 
продолжиме, сé додека Исус повторно не се врати на 
земјата. „А кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен“ 
(Матеј 24:13). НИЕ ЛУЃЕТО, ЗДРУЖЕНИ СТОИМЕ, 
А РАЗДЕЛЕНИ ПАЃАМЕ. А што се однесува до 
тебе, еврејски народе, мој народ по тело, ајде овој 
пат навистина да го мислиме тоа, кога кажуваме, 
„НИКОГАШ ПОВЕЌЕ“. Не можеме да знаеме како 
вистински да му се спротивставиме на непријателот, 
ако не знаеме кој всушност ни е непријател. Сега знаеме, 
„НИКОГАШ ПОВЕЌЕ“ – Т. А.  

П . С .  Д а  г о  н а п р а в и м е  И с у с а  к р а л , 
претседател и Спасител на нашите срца и души. 

Тони Аламо, Светски Пастор, Евангелист, Автор 
и познат експерт за католичките култови и нивните 
многубројни тајни оддели и владини агенции. 

Ве молиме, контактирајте нé доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на  други теми коишто можеби ве интересираат.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел (661) 252-5686  •  Факс (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide им обезбедува место за живеење, со сите неопходни нешта за живот, 

на сите оние кои што се наоѓаат во рамките на нашата американска локација, и кои што вистински сакаат, 
со сето срце, сета душа, ум и сила, да му служат на ГОСПОДА.

Службата се одржува во Њујорк Сити, секој вторник, во 20 часот и на другите локации, во ноќните часови.
Ве молиме повикајте го бројот (908) 937-5723 за повеќе информации. ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ.

Побарајте ја книгата Месијата (The Messiah) од Пасторот Аламо, којашто ни покажува дека ХРИСТОС бил спомнат 
во Стариот Завет, во повеќе од 333 пророштва.

Станете работник во жетвата на душите, со тоа што ќе станете дистрибутер на литература на Тони Аламо.
Сета наша литература и аудио пораки се бесплатни, вклучително и транспортот.
Ако некој се обиде да ви наплати за тоа, ве молиме повикајте го бројот (661) 252-5686.

ОВАА ЛИТЕРАТУРА ГО СОДРЖИ ВИСТИНСКИОТ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Дела 4:12).
НЕ ФРЛАЈТЕ ЈА, ДАЈТЕ МУ ЈА НА НЕКОЈ ДРУГ.

Оние од вас, кои што сте во други земји, ве охрабруваме да ја преведете оваа литература на вашиот 
мајчин јазик. Ако ја препечатувате, ве молиме вклучете го и ова авторско право и регистрацијата:

 © Авторско право 1990, јануари 2014   Сите права се задржани Светски Пастор Тони Аламо ® Регистрирано 1990,  јануари 2014
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