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Зар вам не смета што је Сото-
на преварио читав свет? Он је у 
три прилике отворено покушао 
да замени БОГА и царство 
БОЖЈЕ. Два његова покушаја 
су неславно пропала, а и трећи 
покушај, који чини овогa часа, 
ће ускоро пропасти.

Сотонин први покушај да 
збаци БОГА је био у Рајском врту 
када је Сотона питао Еву: „Је ли 
истина да је БОГ казао?“ У Првој 
књизи Мојсијевој (3:1-3) се на-
води: „Али змија [Сотона] беше 
лукава мимо све звери пољске, које 
створи ГОСПОД БОГ; Је ли истина 
да је БОГ казао да не једете са сваког 
дрвета у врту? А жена рече [уместо 
да је прекори и одбије] змији: Ми 
једемо род са сваког дрвета у врту.“ 
Али БОГ је рекао о плодовима с 
дрвета усред врта: „Не једите и не 
дирајте у њ, да не умрете.“ Када БОГ 
каже: „да не умрете“, ОН не каже 
да је смрт кратка, тренутна. ОН 
тиме мисли на вечну смрт душе за 
мушкарца или жену, вечност у огњу 
пакла, вечну смрт. Ова чињеница 
се препознаје како у тексту Старог, 
тако и у тексту Новог завета.1

Жена, као и већина светске попу-
лације, и не слути да када прихва-
тите Сотонин аргумент, прихватате 

бедну вечност, пакао који никада не 
престаје и који може да доведе душу 
и ум своје жртве до лудила. И пакао 
ће бљувати дим од мучења њиховог 
ва век века (Откривење 14:9-11). 
Они који обожавају (тј. слушају) Со-
тону, његову  владу унитарног света 
и његову светску цркву (католичку) 
доживеће исту судбину.2 Познат по 
својој препредености, Сотона је, 
отелотворен у змији, обмануо Еву а 
сада обмањује читав свет.3

У Откривењу (12:9) Сотона је 
описан као велика аждаја: „И збаче-
на би аждаха велика [из Раја], стара 
змија, која се зове ђаво и сотона, 
која вара сав васиони свет.“ Сотона 
је знао да ће обмањујући Еву про-
клети читав свет.4 Ева је постала 

први Сотонин јеванђелиста; она 
је била прва коза. Да бисте били 
Сотонина коза, не можете да 
верујете у ИСУСА или да будете 
један од ЊЕГОВИХ ученика. 
Не можете да живите живот у 
ХРИСТУ, на крсту разапетом, 
већ морате да будете слободни 
да радите шта год желите.  Не 
можете да прихватите ХРИСТА 
већ морате да ГА се одрекнете, 
ЊЕГА који је дошао на овај свет 
да спаси грешнике.5

Када је Сотона рекао Еви да 
неће умрети већ да ће бити као БОГ 
тако да треба да једе и нахрани свог 
мужа истим плодом, Ева је урадила 
оно што је тражио и преобратила 
свог мужа. Тада им се отворише 
очи (1. Мојсијева 3:7). Знали су да 
су грешници и да су преварени. 
Владање светом је сада припадало 
Сотони уместо њима и ништа сем 
вере у ХРИСТОВУ будућу смрт и 
васкрснуће их није могло вратити 
БОГУ.

На почетку је БОГ благословио 
Адама и Еву изнад свих створења. 
ОН је њима дао владавину над це-
лим универзумом и сваким живим 
бићем. Прва књига Мојсијева (1:28) 
нам каже да им је БОГ рекао: „Рађајте 

1 Пс. 9:17, Ис. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Мт. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Мк. 9:42-48, Лк. 3:17, 16:19-26, 2 Сол. 1:7-9, 2 
Пет. 2:1-9, Јуд. 5-7, Отк. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Отк. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 1 Мој. 3:1-6, Ис. 14:9-17, Мт. 24:11-12, 24, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Сол. 
2:3-12, 2 Тим. 3:13, Отк. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 Рим. 5:12-21, 1 Кор. 15:20-22   5 Мт. 20:28, 26:28, Јн. 1:29, 3:14-17, 6:51, 
10:11-18, 11:49-52, Дап. 5:30-31, 20:28, 26:23, Рим. 5:6-11, 1 Кор. 15:3-4, Гал. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Еф. 5:2, 1 Сол. 1:10, 5:9-10, 1 Тим. 2:5-6, Тит. 2:13-14, Јев. 2:9-10   
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се и множите се, и напуните земљу, 
и владајте њом, и будите господари 
од риба морских и од птица небес-
ких и од свих звери што се миче по 
земљи.“ Адам и Ева су владали чи-
тавим светом и свиме на њему. Када 
их је Сотона преварио, читав свет је 
пао грешан под власт ђавола, зато је 
БОГ планирао да искупи свет тако 
што ће сићи у њега као човек.6 БОГ 
је постао Син човечији. Одрекао се 
СЕБЕ зарад нас, присато да умре на 
крсту, за чиме је следило ЊЕГОВО 
васкрснуће и успење на Небеса.7

У Јеванђењу по Јовану (3:16) се 
каже: „Јер БОГУ тако омиле свет 
да је и СИНА свог Јединородног 
дао, да ниједан који ГА верује [ни 
Сотона ни нико други] не погине, 
него да има живот вечни.“ Вечни 
живот је могућ једино ако наста-
вите да водите живот у ХРИСТУ, 
који је БОГ, пут, истина и живот 
(Јован 14:6).8 Не можете добити 
вечни живот само тако што ћете 
да изговорите молитву грешника. 
Морате да постанете ученик. БОГ 
нам заповеда да понесемо свој крст 
и да ГА пратимо (Лука 9:23-25).9 Да 
бисмо имали вечни живот, не смемо 
никада да сиђемо с крста.10 Другим 
речима, не смемо више да грешимо.

Сотона је поражени противник.11 

Најпре се чинило да Сотона има 
вечну власт над светом. Али данас, 
ако се повинујемо ХРИСТУ и од-
рекнемо се Сотоне, његове владе 
унитарног света и његових сата-
нистичких секташких цркава које 
предводи Ватикан, власт ће бити 
наша у ХРИСТУ.12

Други покушај човека да збаци 
БОГА и ЊЕГОВО царство на Не-
бесима  збио се у Вавилону. Био је 

неуспешан, нарав-
но. Прва књига 
Мојсијева (11:1-9) 

носи запис да: „Беше на целој земљи 
један језик и једнаке речи. А кад 
отидоше од истока, нађоше равницу 
у земљи сенарској, и населише се 
онде. Па рекоше међу собом: Хајде 
да правимо плоче и да их у ватри 
печемо. И беху им опеке место ка-
мена и смола земљана место креча 
[малтера]. После рекоше: Хајде да 
сазидамо град и кулу, којој ће врх 
бити до неба, да стечемо себи име, 
да се не бисмо расејали по земљи. А 
ГОСПОД сиђе да види град и кулу, 
што зидаху синови човечији.

„И рече ГОСПОД: Гле, народ 
један, и један језик у свих, и то 
почеше радити,  и неће им сметати 
ништа да не ураде шта су наумили 
[ништа их неће спречити да остваре 
свој наум]. Хајде да СИЂЕМО, и да 
им пометемо језик, да не разумеју 
један другог шта говоре [као што 
се Демократска странка и Српска 
напредна странка данас не разумеју 
међусобно тако да се не постижу 
никакви значајни резултати]. Тако 
их ГОСПОД расу оданде по свој 
земљи,  те не сазидаше града. Зато 
се прозва Вавилон, јер онде помете 
ГОСПОД језик целе земље,  и одан-
де их расу ГОСПОД по свој земљи.“

 Сотонин трећи и последњи 
покушај да збаци БОГА и ЊЕГОВО 
царство се дешава баш у овом часу. 
Неки људи погрешно тврде да су 
НЛО-и које виђају са других плане-
та, али то није тачно.  Ови НЛО-и 
нису са других планета, они су из 
Раја. Ово знам захваљујући томе 
што смо се Сузи и ја, путујући у Лас 
Вегас да се венчамо, нашли на ау-
топуту између Лос Анђелеса и Лас 
Вегаса у касним вечерњим сатима. 
Било је мрачно када ме је Сузи, која 
је возила, узела за леву руку и рекла 

ми: „Тони, хајде да се помолимо 
БОГУ сада и да ГА питамо да нам 
дозволи да видимо НЛО-е ако по-
стоје.“ Сигурно је да бића са других 
планета нису могла да чују нашу 
молитву БОГУ, нити би одговорила 
на молитву коју смо упутили БОГУ. 
Одмах затим, ескадрон НЛО-а је 
прелетео тик изнад нашег ветро-
брана. Пришли су толико близу да 
сам мислио да ћемо се сударити. 
БОГ је одмах одговорио на нашу 
молитву. Пошто је БОГ одмах одго-
ворио на нашу молитву, моја вера 
у ЊЕГА и ЊЕГОВО одговарање на 
наше молитве је ојачала.

Ове летилице у облику точка 
спомињу се у Библији неколико 
пута.13 Оне су БОЖЈА царска ваз-
духопловна флота саставњена од 
анеђела која надгледа изопаченост 
данашњег света баш пре него што 
БОГ оконча овоземаљско зло након 
ХРИСТОВОГ повратка. БОГ шаље 
своје анђеле у ово време невоље (а 
ми јесмо у невољи). Анђели извеш-
тавају БОГА а онда БОГ шаље анђе-
ле уништитеље да униште одређене 
покварене делове земље.14 ОН 
уништава поморима (који су боле-
сти), глађу, поплавама, земљотре-
сима, торнадима и многим другим 
стварима.

Добар део светске популације 
верује да ће човечанство надмудри-
ти БОГА. Они су заборавили да је 
у прошлости БОГ осујетио њихове 
покушаје. Сотона је рекао Еви да 
неће умрети већ да ће „постати као 
богови“. Али лагао је. То знамо јер 
су и Ева и њен муж умрли.  Такође, 
Нимрод и светска популација нису 
никада завршили своју кулу, нити 
су саградили свој град на небесима. 
То се једноставно није догодило.

Ипак, већина светске популације 
је потрошила милијарде долара и 
више је него спремна да потроши 

6 Јн. 1:4-13, 12:46, Рим. 5:6-21, Гал. 4:4-5, Јев. 2:14-18   7 Мт. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Мк. 10:32-34, Лк. 9:23, Јн. 10:7-18, Дап. 1:1-11, Гал. 2:20, Флп. 
2:5-11, Јев. 12:1-3, 1 Јн. 3:16   8 Јез. 36:27, Јн. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Рим. 8:10-11, 12:1-2, 1 Кор. 3:9, 16-17, 2 Кор. 6:16-18, Гал. 2:20, Еф. 2:10-22, 3:16-21, 
Флп. 2:13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1 Јн. 3:24, 4:4, Отк. 3:19-21   9 Мт. 16:24-26, Мк. 10:17-30, Лк. 9:59-62, 14:26-27, 33, Јн. 12:24-26, Рим. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 Кор. 
9:26-27, 2 Кор. 5:9-21, 6:1-10, Гал. 5:16-17, 24, Флп. 3:7-9, Кол. 3:5-17, 2 Тим. 2:4, Тит. 2:12,  Јев. 11:8-26, 1 Пет. 4:1-2, Отк. 12:10-11   10 Мт. 10:22, 24:13, Дап. 14:22, Рим. 
11:22, Кол. 1:22-23, 1 Тим. 4:16, 2 Тим. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Јак. 2:17-26, 5:10-11, 1 Јн. 2:24-25   11 Ис. 14: 9-20, Јез. 28:11-19, Јн. 12:31, 2 Сол. 2:3-10, Јев. 2:14, 1 Јн. 2:13-14, 
3:8, 4:4, Отк. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 2 Кор. 6:14-18, Отк. 18:1-5   13 Пс. 68:17, Јез. 1:1-24, 3:12-13, гл.. 10, 11:14-25, Дан. 7:7-9   14 1 Мој. 19:1-25, 2 Сам. 
24:1-17, 2 цар. 19:35, 2 дн. 32:19-22, Пс. 78:49, Мт. 13:41-42, Дап. 12:23, 2 Сол. 1:7-9, Отк. гл. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, пог. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   

(Наставак са стране 1)



3
АЛАМО ЦРКВЕ НА ИНТЕРНЕТУ
www.alamoministries.com

Кенија
из затвора.  Молимо се и постимо 
као тим. И Господ нас се неће 
одрећи а Библија у Псалмима 
(34:18-19) каже: „Господ је близу 
оних који су скрушеног срца, и 
помаже онима који су смерног 
духа. Много невоље има пра-
ведник, али га од свих избавља 
Господ.“ Битка није наша него Го-
сподова. Прочитајте и Посланицу 
Филибљанима 4:4-9.

Бог вас благословио.
 Искрено ваш,
Пастор Мосес Квембои
Ендебес, Кенија

(Наставак на страни 4)

још и трилионе долара како би пре-
селила светску популацију на другу 
планету, планету за коју мисле да 
има све особине земље. Али ниједна 
друга планета нема те особине. Об-
манути свет нестрпљиво ишчекује 
да се деси ова будалаштина. Веро-
вали су у лажну доктрину владе 
унитарног света и демонске цркве, 
које обе предводи Сотона за кога 
је БОГ рекао да ће варати читаву 
васиону у овим последњим данима 
(Откривење 12:9).  БОГ је рекао да 
ће се Сотонина црква унитарног 
света која контролише Сотонину 
владу унитарног света налазити у 
граду на седам брда (наравно, то је 
Рим, Ватикан, Уједињене нације).15 
Ако не знате да је Ватикан град, све 
што треба да урадите је да одете у 
туристичку агенцију и тражите кар-
те за град на седам брда. Даће вам 
карте за Рим у Италији. Да поновим, 
управо то је Рим који сатанистички 
контролише организацију УН која 
представља владу унитарног света. 
Ово се такође назива „нови светски 
поредак“ и „престо Сотонин“ (От-
кривење 2:13). РЕЧ БОЖЈА, кроз 
анђела са седам зала (куга) и друге 
анђеле ће ускоро уништити земљу 
(и све безбожне људе).16

У Откривењу (17:1-6,8) се каже: 
„И дође један од седам анђела који 
имаху седам чаша [ове чаше су пуне 
последњих седам зала која доносе 
неидентификовани летећи објекти, 
који су итекако идентификовани 
летећи објекти.  Ове летеће објекте 
можемо да идентификујемо ако 
спознамо БОГА и ЊЕГОВУ РЕЧ. 
БОГ је РЕЧ (Јован 1:1, Откривење 
19:13)] и говори са мном [овај 
анђео је говорио са мном, Јованом] 
говорећи ми: Ходи да ти покажем 
суд курве велике [Римокатоличка 

црква, Ватикан], која седи на водама 
многима [све нације широм земље].  
С којом се курваше [сваки насилни 
грех и гоњење и судски прогон 
невиних (Божјих људи)] цареви 
земаљски [сви шефови влада, као 
и ватиканске судије и ватикански 
тужиоци], и који живе на земљи 
опише се вином курварства њена. 
[Ово означава оно што они називају 
политичком корекношћу (као што је 
истополни брак, хомосексуалност), 
антисемитизам, антихришћанство, 
жеђ за крвљу, убиства, лоповлук и 
све остало што је у супротности са 
БОГОМ и ЊЕГОВОМ РЕЧИ.] 

„И уведе ме [Јована] ДУХ у 
пусто место [свет]; и видех жену 
где седи на звери црвеној [жена је 
Ватикан, религија унитарног света 
a звер црвена је организација УН 

која је продужена рука Ватикана. 
Она заузима своја места како би 
могла да уништи дела и људе Божје 
својим канонским правом. Она 
је пуна имена хулних [на пример, 
ако се демонска особа увреди Речју 
Божјом, Ватикан и влада унитарног 
света прогласе за злочин помињање 
Бога у јавним школама, судницама, 
политичкој сцени, споменицима и 
другим местима од стратешког зна-
чаја. И пошто је већина хијерархије 
у римској католичкој цркви хомо-
сексуална, они су измислили ново 
правило: да је бити противник хо-
мосексуалаца ужасан грех (злочин 
из мржње). Да бисте ово мислили, 
мора да сте примили Жиг Звери на 
чело своје (Откривење 14:9-11). Ово 
је веома зла духовна ствар.] и има-

15 Дан. 2:40, 7:19-25, Отк. 13:1-8, 14:8, гл.. 17, 18   
16 Отк. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21   

Пастор Мосес Квембои са делом своје па-
стве дели литературу пастора Алама 
која осваја душу око Ендебеса у Кенији.

Цркви Тонија Алама,
Поздрављамо вас у име Исуса, 

нашег Господа. Верујем да чините 
добро у вашој цркви. Желели бисмо 
да се захвалимо вашој цркви што 
нам је слала литературу и молила се 
за нас. Ово је дочекано у нашој црк-
ви и друштву уз велику захвалност. 
Многи људи су одлучили да проме-
не своје животе и признају Исуса 
као Спаситеља свог живота. Заиста, 
Аламова литература носи истинску 
поруку јер када је поделимо, многи 
људи се преобрате. Значи, она 
садржи духовну поруку од Господа 
(миропомазана је).

 Зато смо ми, браћо, одлучи-
ли да ширимо ту поруку у свим 
селима и црквама јер добро 
знате да се у Африци многи 
људи и даље држе традицио-
налне културе. За сада нас има 
20 у овом позиву који можемо 
да комуницирамо са људима и 
мудро делимо ове материјале. 
Добро смо обавили службе 
и даље чекамо шта ћете нам 
послати.

Што се тиче пастора Алама, 
верујем да ће наш пастор изаћи 
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ше седам глава и десет рогова [Ово 
нам говори да је влада унитарног 
света сачињена од многих влада, 
уједињених у једну. Све оне имају 
једну вољу; слепо следе све што 
Сотона каже (Откривење 17:12-15). 
Ђаво проглашава за патриотизам 
када прихватате све што каже и 
непатриотизам свако неприхватање 
свега што он каже].

„И жена беше обучена у порфиру 
и скерлет [ово су боје римокато-
личке секте] и накићена златом и 
камењем драгим и бисером [сав 
новац који прикупи ИРС (агенција 
за прикупљање федералних пореза) 
незаконито припада Ватикану. Они 
буквално имају трилионе долара 
за бацање], и имаше чашу у руци 
својој пуну мрзости и поганштине 
курварства свог; [Ватикан који је, 
да поновимо, престо Сотонин, је 
за сваки грех на свету и подземном 
свету]. И на челу њеном написано 
име: ТАЈНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИ, 
МАТИ КУРВАМА И МРЗОСТИ-
МА ЗЕМАЉСКИМ [фраза „на 
челу њеном написано“ једноставно 
значи да је њен ум огрезао у свом 
сотонском злу].

„И видех жену пијану од крви 
светих [Сотонин Ватикан је добро 
познат по изазивању свих крвопро-
лића на земљи, укључујући аборту-
се, холокауст, шпанску инквизицију 
и сваки рат који се икада одиграо] 
и од крви сведока Исусових [ово 
је Јовану рекао анђео БОЖЈИ]; и 

зачудих се чудом 
великим кад је ви-
дех [Ватикан]…и 

удивиће се који живе на земљи, 
којима имена написана нису у 
књигу живота од постања света, 
кад виде звер која беше, и није, и 
доћи ће опет.“ „Звер која беше“ је 
био Рим пре пада а данас је Сотона 
оживео Рим својим сатанистичким 
духом који је нарастао до пропор-
ција невоља свршетка времена.

Када говорим о прогону и суд-
ском гоњењу које је моја црква пре-
трпела у последњих педесет година, 
не говорим о томе да бих се жалио 
или изазвао сажаљење, већ да свима 
изблиза покажем како је лако 
издржати сва зла  римокатоличке 
секте јер ми је БОГ дао визију. 
Кад нема утваре [визије] расипа 
се народ (Приче 29:18). Треба да 
се радујемо када нас прогоне због 
ИСУСА. Морао бих да напишем 
много књига да вам испричам 
само неке од прогона.  БОГ ми 
је рекао да морам да будем 100 
милиона пута духовно јачи од 
џиновског храста који је пао ис-
пред моје цркве само 15 минута 
након што сам пастви испричао 
шта ми је БОГ рекао.17 „Благо 
вама кад на вас људи омрзну и 
кад вас раставе и осрамоте, и 
разгласе име ваше као зло Сина 
ради човечијег.  Радујте се у онај 

Драги брате по Христу,
Нека те Бог благослови и читаво 

тело Христово у твојој цркви. Дивно 
је видети велика дела која Бог чини 
кроз вашу јеванђеоску литературу.

Милошћу Божјом, уз подршку 
наше пастве, данас смо обавили 
јеванђеoски обилазак у племенском 
селу у унутрашњости Дондапуди.  
Путовали смо по води бродом (40 
км) а учествовало је тридесет шест 
чланова. Бог је кроз вашу литературу 
учинио огромно дело у унутрашњем 
хиндуистичком племенском под-
ручју. Надамо се да ће спасити још 
многе изгубљене душе у тој области.

Желим да вам пошаљем наше 
слике да бисте видели наш рад овде.

Молимо се за здравље и брзо осло-
бађање нашег брата Тонија.
Ваш брат у Христу,
Солман Раџу Кола
Андра Прадеш, Индија

Индија

Брат Солман Раџу Кола и његов 
мисионарски тим деле литературу 
пастора Алама у руралним области-
ма државе Андра Прадеш у Индији.

дан и играјте јер гле, ваша је велика 
плата [награда] на небу. Јер су тако 
чинили пророцима очеви њихови“ 
(Лука 6:22-23).

Кажем вам пред Богом и свим 
становницима света да оно што 
људи зову НЛО није са других 
планета, већ су то анђели са Небеса. 
Кунем се у сопствену душу за ово.  
Они који вам говоре другачије су 
преварени поклоници Сотоне, као 
и Ева, људи Вавилона и УН, и они 
ће вас одвести са собом у пакао. Чо-
вечанство не може и неће заменити 
БОГА. Човечанство није успело у 

17 Прочитајте „Три“, књига 6500, „Најмоћнији 
положај у читавом универзуму“, књига 19700   

ТРИ НЕУСПЕШНА ПОКУШАЈА
ДА СЕ ЗБАЦИ БОГ

(Наставак са стране 3)
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Поштовани Тони Аламо,
Најтоплији поздрави за Вас из 

Мјанмара у нашем васкрслом Господу 
и Спаситељу Исусу Христу. Молим се 
из све снаге да је код Вас све добро. 

Од 2002. године црква „Rod and 
Staff “ је ангажована у оснивању 
цркава, проповедању јеванђеља, ме-
дицинској нези, помоћи сиротињи, 
образовању друштва, програмима за 
сирочад и бригу о деци, производњи 
и дистрибуцији литературе међу вер-
ницима и неверницима у Мјанмару. 
Циљ нам је да допремо до људи који-
ма се нико не обраћа у племенским 
групама у Мјанмару и поведемо не-
вернике до Христа тако што ћемо им 
дати литературу, билтене и Библије, 
учити Библију кроз лични приступ 
у малим групама и црквама и кроз 
превођење и штампање хришћанске 
литературе. Посвећени смо да про-
активно улажемо напоре да бисмо 
допрли до људи у име Христа и осно-
вали нове цркве. 

Осећао сам се инспирисано и бла-
гословено док сам читао Вашу књигу 
„Месија према предсказању Библије“. 
Од тада имам горећу жељу да је 
преведем на бурмански, хака-чин и 
мизо (племенски језици у Мјанмару). 
Пошто је књига моћна и занимљива, 

Када сам имао 11 или 12 година, 
доживео сам ужасна искуства из 
погрешног духовног домена која 
нису за понављање. Годинама касније 
сам дошао у Лос Анђелес и почео да 
узимам ЛСД и на неколико година 
сам изгубио контакт са стварношћу. 
Чинило се заувек. Буквално сам веро-
вао да сам мртав и да живим између 
живота од различитих ЛСД трипова.

Једног дана, по Божијој милости, 
гледао сам ТВ у нечијем стану. Било 
ми је досадно па сам га искључио. 
Погледао сам кроз прозор на трећем 
спрату и добио визију од Бога. Посма-
трао сам себе када сам имао отприли-
ке 11 година како стојим на предњем 
травњаку код куће у Кливленду, у 

верујем да може да донесе благослове 
мом народу. Хришћанска литература 
у Мјанмару је веома ретка и људи 
који су заинтересовани за ширење 
јеванђеља су је бесплатно преводили, 
штампали и дистрибуирали. Литера-
тура је веома делотворна и плодонос-
на. Само четири посто ових људи су 
верници и већина региона је у мраку. 
Молимо се да кроз ваша дела поведе-
мо што више душа до Исусових ногу. 
Снажно верујем да ће жеђ њиховог 
срца бити угашена. Хака-чин и Мизо 
су племена која живе у западном 
брдовитом региону. Они говоре соп-
ственим дијалектом и већина људи 
не чита бурмански. Ако можете да 
пошаљете своје материјале за нашу 
библиотеку, биће нам веома драго.

Жарко желимо да проширимо 
Вашу цркву у Мјанмару. Спремни 
смо да радимо заједно са Вама за 
Њега и позивамо Вас да проширите 
своју цркву у нашој земљи. Ако имате 
времена, позивамо Вас да посетите 
Мјанмар за Његово царство. 

Ишчекујем Ваш одговор. Бог Вас 
благословио.
У Његовој служби,
Велечасни Бави Х. Танг, директор 
цркве „Rod and Staff “ 
Јангон, Мјанмар

Мјанмар

Сведочење Скота Дурнинга
Охају (одакле сам иначе). Посматрао 
сам како веома убрзано (око 10 секун-
ди) растем до тренутног доба и стајао 
сам на травњаку испред суседне 
зграде. Пре него што сам могао да 
размислим о томе шта ово значи, Бог 
ми се обратио и рекао: „Бог је створио 
Сунце; Бог је створио Месец; Бог је 
створио Земљу; Бог је створио звезде; 
Бог је створио траву; и Бог је учинио 
да трава расте.“ Био сам шокиран. Ово 
сам изговорио наглас: „Исто је Сунце; 
иста је Земља; исти сам ја. Само сам 
остарио и полудео.“ 

Ово ме је послало на пут па сам 
ходао улицама ноћу разговарајући 
са Богом. Временом, Бог ме је два 
пута препао како нисам могао ни 

да замислим јер сам и даље грешио. 
Једног дана сам у очају отишао у 
Хришћанску цркву Тонија Алама 
у Холивуду, Калифорнија. Никада 
нисам био на њиховој служби јер 
није припадала једној од уобичајених 
цркава. Било је око 23:30. Тони Аламо 
је био тамо. Тони је стао испред мене 
и рекао: „Треба да останеш овде.“ Тако 
сам и учинио. Следећег дана током 
службе, пастори Тони и Сузан Аламо 
су били тамо. Тони је изнео читаво 
сведочење о томе како је Бог говорио 
са њим. Никада раније нисам чуо о 
крви Исуса Христа за једини опро-
штај греха. Веома снажно сам осетио 
Свети Дух. Тридесет људи је те вечери 
спасено, укључујући и мене. Отишао 
сам у просторију за молитве и примио 
крштење Светим Духом. Осетио сам 
да сам код куће. Био је то 11. мај 1970. 
године. 

 Након само годину и по, писао сам 
пастору Тонију Аламу јер сам имао 
проблеме. Око 2 ујутру те ноћи један 
од браће ми је рекао да је Тони Аламо 
на другој линији и да хоће да разгова-
ра са мном. Било је то у нашој цркви 
у Саугусу, Калифорнија. Подигао сам 
слушалицу и рекао: „Здраво, Скот 
је.“ Нико ништа није рекао. Поновио 
сам. „Здраво, Скот је.“ Затим сам чуо 
глас Тонија Алама – „Бог је створио 
Сунце; Бог је створио Месец; Бог је 
створио Земљу; Бог је створио звезде; 
Бог је створио траву; и Бог је учинио 
да трава расте.“ Осетио сам Свети Дух 
као огромни зид око себе. Тони Аламо 
ме је затим охрабривао око 45 минута. 
Никада никоме нисам рекао да ми се 
Бог обратио, камоли шта је рекао.

Годинама, Свети Дух је саставни 
део све јеванђеоске литературе коју 
пастор Аламо пише и свих порука 
црквама. Тони и Сузан Аламо су бук-
вално изградили „градове“ у разли-
читим деловима Сједињених Држава 
као смештај за људе у цркви. Његови 
јеванђељски трактати су послати у 
200 различитих земаља заједно са 
потрепштинама за људе. Хвала Богу, 
ја сам спасен и имам привилегију да 
будем у овој цркви.
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Папа Фрања проглашен кривим за илегалну 
трговину децом, силовање и убиство

Недеља, 20. јул 2014, 7:28
Џуди Бујингтон

Дојучерашњи оптуженици, папа Фрања Бергољо, 
католички језуитски врховни генерал Адолфо Пачон 
и надбискуп Кентерберија Џастин Велби, проглашени 
су кривима за силовање, мучење, убиство и трговину 
децом. Пет судија Суда за међународно опште право 
(СМОП, енгл. ICLCJ) који се налази у Бриселу утврдили 
су да су се ови злочини дешавали све до 2010. Од марта 
је пред овим Судом више од 48 очевидаца сведочило 
о делима оптужених за чланство у сатанској секти за 
жртвовање деце „Девети круг“. 

За сатанску секту Девети круг се каже да жртвује децу 
у римокатоличким катедралама у Монтреалу, Њујорку, 
Риму, Шкотској, Лондону, Карнаворнском замку у Велсу, 
тајном француском дворцу у Холандији и у канадским ка-
толичким и англиканским индијанским резиденцијалним 
школама у Камлупсу, Британској Колумбији и Брантфорду 
(Онтарио, Канада). За сатанску секту за жртвовање деце 
„Девети круг“ се верује да користи приватне шуме у 
САД-у, Канади, Француској и Холандији за „приватни лов 
на људе“ у којем учествује светска елита, укључујући и 
чланове европских краљевских породица. Прича се да 
мафија хвата тинејџере које затим скидају голе, силују, 
лове и убијају. Главни тужилац наводи: „Католичка црква 
је највећа светска корпорација и чини се да има тајни 
споразум с мафијом, владама, полицијом и судовима 
широм света“. 

Две тинејџерке су рекле СМОП-у да их је Папа Фрања 
силовао током свог учешћа у жртвовању деце. Још осам 
очевидаца је потврдило њихове наводе да су биле жртве 
силовања и жртвовања деце. Наводи се да је сатанска 
секта „Девети круг“ деловала током пролећа 2009. и 2010. 
у руралним подручјима Холандије и Белгије. 

Судећи по једном запечаћеном документу из ватикан-
ских архива, откривено је да је папа Фрања био учесник у 
сатанистичким ритуалима жртвовања деце док је служио 
као аргентински свештеник и бискуп. Други документ, 
који датира од 25. децембра 1967. год., под називом 
Привилегије за поглаваре (Magisterial Privilege), наводно 
доказује да се од сваког Папе захтева да учествује у 
ритуалним жртвовањима новорођенчади, укључујући и 
испијање њихове крви унутар сатанске секте Девети круг. 
Ове документе је СМОП-у доставио угледни званичник из 
Ватикана и бивши радник Ватиканске курије. 

Прошлог месеца је иследник Гарде, ирске полиције, 
сведочио пред пет судија и 27 поротника, рекавши да 
ознаке на костима скоро 796 деце, које су пронађене 
у септичкој јами једног ирског римокатоличког 
сестринства, указују на то да су убијена на ритуалaн 
начин. Сведоци су рекли да су форензичари потврдили 
да су бебама у масовној гробници биле одсечене главе и 
удови, што је обично показатељ ритуалних убистава или 
жртвовања деце. 

Би-Би-Си-јев документарац је разоткрио педесето-
годишњи скандал о трговини децом коју је спроводила 
Католичка црква у Шпанији. До деведесетих година 20. 
века више од 300.000 беба је украдено родитељима. 
Мајкама је речено да су бебе умрле и да су сахрањене 
у масовним гробницама. Католичка црква је наводно 
зарадила 20 милијарди долара на усвајањима. 

Још један сведок је посведочио да је био присутан на 
састанаку папе Фрања с војном хунтом током аргентин-
ског Прљавог рата 1970-их година. Према наводима овог 
сведока, папа Фрања је помогао да 30.000 деце несталих 
политичких затвореника буде увучено у међународни 
круг израбљивања деце који води једна ватиканска 
канцеларија. 

Специјално издање вести Еј-Би-Си телевизије је наго-
вестило да ђаво живи у Ватикану. „Документи из тајних 
архива Ватикана, који су представљени на суду, јасно по-
казују да су језуити вековима имали унапред промишљен 
план да киднаповану новорођенчад убијају у ритуалима и 
да, након тога, пију њихову крв“, рекао је главни тужилац 
СМОП-а петорици међународних судија и 27 поротника. 
„План је рођен из уврнуте идеје да се духовна моћ добија 
из крви невиних, што би осигурало политичку стабилност 
папства у Риму. Ова дела нису само геноцидна, него су 
системска и институционализована по својој природи. По 
свему судећи, римокатоличка црква, језуити и сваки папа 
бавили су се овим делима бар од 1773.“

У току је трајна и непрекидна истрага организована 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
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да би се открили и кривично гонили и други који су 
потенцијално умешани у злочине које је СМОП открио. 
1. септембар 2014. је одређен за почетак истраге која 
је названа „Трајна комисија за истрагу трговине децом 
и ритуалних жртвовања“. Очекивало се да ће уследити 
покретање судског спора.

Четрдесет и осам очевидаца је као починиоце иденти-
фиковало католичке папе Фрању Бергоља, Јована Павла 
II и Јозефа Рацингера; званичнике Англиканске цркве, 
Уједињене цркве Канаде и Католичке цркве, укључујући 
кардинале и католичког језуитског врховног генерала 
Адолфа Пачона; у Уједињеном Краљевству: краљицу 
Елизабету и принца Филипа, агнликанског надбискупа 
Кентерберија Џастина Велбија и судију Врховног суда 
Фулфорда; у Холандији: холандске и белгијске кардинале 
и чланове краљевских породица, укључујући принца 
Алфринка Берхарда, краља Хендрика, супруга краљице 
Вилхелмине од Холандије, краљицу Беатрис, њеног оца 
и вицекраља, принца Јохана Фриса и његову супругу 
Мабел Висе Смит, бивше министре, врховног команданта 
холандских оружаних снага, секретара Државног савета; 
званичнике војне и државне власти Канаде, Аустралије, 
Ујединјеног Краљевства и САД-а, укључујући САД-ову 
ЦИА-у, као и угледне министре из владе, судије, поли-
тичаре и пословне људе из САД-а, Белгије, Холандије, 
Канаде, Аустралије, Француске, Ирске и Уједињеног 
Краљевства. 

Налози за хапшење на основу случаја „Народ против 
Бергоља“ и осталих је издат 19. јула 2014. год. Судски 
списи ће, за сада, остати запечаћени, како се наводи у 
саопшетњу за јавност Међународног суда за злочине 
цркве и државе (МСЗЦД, енгл.ITCCS). Први случај СМОП-а, 
који се односио на 50.000 деце канадских староседелаца, 
је окончан фебруара 2013, осуђујућом пресудом за 
40 припадника светске елите, укључујући и краљицу 
Елизабету. 

50 хиљада староседелаче деце је нестало из тих интер-
ната који су били у канадском и католичком власништву. 
У некима од тих 80 интерната у Канади откривено је више 
од 34 масовне гробнице с дечијим остацима. Краљица 
Елизабета и канадска влада још од 2008. одбијају захтев 
МСЗЦД-а за ископавање ових гробница. 

Могући повод за овакво понашање не чуди пошто су 
краљица Елизабета и принц Филип оптужени за нестанак 
десеторо староседелачке деце из интерната у Камлупсу 

(Британска Колумбија) 10. октобра 1964. Родитељи од 
тада нису видели своју децу. Овај судски процес је изгле-
да довео и до оставке папе Рацингера. Докази са ових 
суђења могу да се нађу у књизи „Нису више скривени“ 
(енгл. Hidden no longer), Кевина Анета. 

СМОП, Међународни суд, има више од 450 службеника 
општег права у 13 држава, с 51 овлашћеном групом која 
су активне на локалном нивоу. Финансијска средства 
за организовање су била доступна за групе које се баве 
општим правом које желе да конкуришу. За контакт са 
МСЗЦД-ом, СМОП-ом у Бриселу, његовим локалним 
одељењима или за волонтирање позовите: 386-323-
5774 (САД) или  250-591-4573 (Канада) телефоном 
или пошаљите е-поруку на: itccscentral@gmail.com, 
hiddenfromhistory1@gmail.com,.

О аутору:
Џуди Бујингтон, дипломирани социјални радник, 

лиценцирани клинички социјални радник, пензионисана, 
ауторка књиге „Двадесет два лица: Унутар необичног 
живота Џени Хил и њене двадесет две вишеструке лично-
сти“ (www.22faces.com) је пензионисана терапеуткиња, 
јавна говорница, активисткиња и новинарка која се 
бави истраживачким новинарством и чији су чланци о 
међународним круговима злоупотребе деце цитирани 
на стотинама блогова и веб-страница. Бивши супервизор 
у центру за ментално здравље у Алберти и директор 
центра Прово за породично саветовање је извршни 
директор бироа за опоравак злостављане деце и њихове 
гласноговорнике (www.ChildAbuseRecovery.com). Ако 
имате нове информације о злостављању деце, молимо 
вас пишите Џуди на info@22faces.com.  Позивамо вас 
да потпишете нашу петицију коју подносимо Конгресу 
са захтевом за отварање истраге против ЦИА-е због 
контроле ума деце тако што ћете кликнути овде: http://
www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-
investigation-cia-mind-control-of-children 

Поштовани пасторе Аламо,
Хвала што сте нам послали нове информације о томе 

шта римокатоличка црква у принципу ради. Дозволите 
ми да искористим ову прилику да вам кажем да већина 
наших чланова који су нам се придружили долази из 
римокатоличке цркве након што су прочитали Ваше 
поруке. Молимо Вас, наставите да отварате очи свету за 
стварност.
Иносент Мтамбо                                              Читипа, Малави

Малави

(преведено са француског)
Здраво предраги пасторе Аламо,

Ја сам пастор Гома Гба Леви. У Обали Слоноваче 
смо затворили врата Небеског царства за многе поро-
дице јер смо веровали да полигамисти не могу да уђу у 
царство Божје.

Након што сам прочитао ваш текст о полигамији 
и поређење у Библији, прелазим на вашу страну. Сада 
широм отварам ова врата. Нек нам Бог свих милости 
опрости.

Такође, тражим одређену публикацију о овој 
теми, као и „Друга Маријина деца“. Желео бих десет 
примерака књиге „Месија“ за друге проповеднике које 
обучавам.
Братски Ваш,
Пастор Леви                              Абидјан, Обала Слоноваче

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

(Наставак са стране 4)
прошлости и увек ће бити неуспеш-
но. 

ИСУС ХРИСТОС је РЕЧ БОЖЈА. 
Веруј у РЕЧ БОЖЈУ (ГОСПОДА 
ИСУСА ХРИСТА) и спашћеш се ти 
(Дела 16:31). Да бисте прихватили 
ХРИСТА, РЕЧ БОЖЈУ, изговорите 
ову молитву:

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, 
смилуј се на моју душу, мене греш-
ника.18 Верујем да је ИСУС ХРИСТ 
СИН живог БОГА.19 Верујем да је 
умро на крсту и своју вредну крв 
просуо да би сви моји прошли гре-
си били опроштени.20 Верујем да је 
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 
помоћу СВЕТОГ ДУХА,21 и да ОН 
седи с десне стране БОГУ у овом 
моменту и чује моје признање 
греха и ову молитву.22 Отворио 
сам врата срца свога и позивам ТЕ 
у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.23 
Спери све моје прљаве грехе у вред-
ној крви коју си ТИ пролио уместо 
мене на крсту у Калварији.24 ТИ 

ме нећеш одба-
цити, ГОСПОДЕ 
ИСУСЕ; ТИ ћеш 

опростити моје грехе и спасити 
душу моју. Знам то, јер ТВОЈА 
РЕЧ, БИБЛИЈА, тако каже.25 
ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ никога 
нећеш одбацити, а то значи ни 
мене.26 Зато знам да си ме чуо и 
знам да ћеш ми одговорити и знам 
да сам спашен.27 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.28

Након спасења, ИСУС каже да 
будемо крштени, тако што ћемо се у 
потпуности потопити у воду, у име 
ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.29 
Марљиво учите Библију (Свето 
писмо) аутора Ђура Даничића и 
Вука Караџића (The English King 
James Version) и чините како она 
каже.30

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 спашен, 
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 [спашене душе] и окушајте МЕ 
у том, вели ГОСПОД над ВОЈСКА-
МА, хоћу ли вам отворити уставе 
небеске и излити благослова на вас 
да вам буде доста. И запретићу вас 
ради прождрљивцу, те вам неће ква-
рити 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).

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

Линија за молитве и информације, отворена 24 сата: (661) 252-5686  •  Факс (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Хришћанске цркве Тонија Алама обезбеђују место за живот са свим животним потрепштинама свима 
на нашим локацијама у САД-у који истински желе да служе ГОСПОДУ свим срцем, душом, мишљу и снагом. 

Служба се одржава у граду Њујорку сваког уторка у 20.00 сати а на другим локацијама сваку ноћ.

Позовите број (908) 937-5723 за више информација. ОБРОЦИ СЕ СЛУЖЕ НАКОН СЛУЖБЕ.

Затражите књигу „Месија“ од пастора Алама која показује да се ХРИСТ открива у преко 333 пророчанства из Старог завета.

Постаните радник у жетви душа тако што ћете постати дистрибутер литературе пастора Алама.
Сва наша литература и звучне поруке су бесплатне, укључујући и поштанске трошкове.

Ако вам неко покуша наплатити било шта, позовите (661) 252-5686 на наш рачун.

ОВА ЛИТЕРАТУРА У СЕБИ НОСИ ИСТИНСКИ ПЛАН СПАСЕЊА (Дела 4:12).
НЕ БАЦАЈТЕ ЈЕ, ДАЈТЕ НЕКОМ ДРУГОМ.

Вас, који ово читате у другим земљама, позивамо да преведете ову литературу на своје језике. 
Приликом штампе, наведите ауторска права и број регистрације:

© ауторска права, август 2014. Сва права задржана Светски пастор Тони Аламо ® регистровано у августу 2014.
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