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Раних 1940-тих, млади пољски продавац, запо-

слен у компанији I.G. Farben Chemical Company 

(произвођач гаса цијанида)1 продао је цијанид 

нацистима за коришћење у Аушвицу. Радио је 

и као хемичар и производио  цијанид којим су 

убијени милиони Јевреја и припадника других 

народа у самом срцу Аушвица, концетрационог 

логора за истребљивање. Плашећи се за свој 

живот након рата, нашао је уточиште у Католич-

кој цркви (секти) и постављен је за свештеника 

крајем 1946. а 1958. је постао најмлађи бискуп у 

Пољској. Након тридесет дана владавине и уби-

ства његовог претходника, преузео је папство 

као папа Јован Павле II2 (тренутни папа, 1990.) 

и сада контролише америчку организацију под 

именом „Јеврејска федерација“ као и један од 

њених бројних огранака, Мрежу за подизање 

свести о сектама која отима и „депрограмира“ 

хришћане и друге жртве. Папина мрежа за по-
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дизање свести о сектама је наставак Хитлеровог 

„Министарства за секте“3 током Другог светског 

рата које је било осмишљено да уништи јудаи-

зам, хришћанство и друге религије које нису 

католицизам. Хитлер и читаво његово особље, 

укључујући СС јединице, били су католици. 

Њихова жеља – свет само за католике.

Неки од папиних поручника високог ран-

га (такође криминалци) гајили су привидна 

пријатељства са неколико истинских јеврејских 

организација. Разлог њиховог обмањивања јев-

рејског народа је наметање католицизма и света 

само са католицима и уједињене секте. Циљ им 

је такође да подстичу мржњу према Јеврејима 

и истинским хришћанима широм света ства-

рањем раздора у јеврејским и хришћанским 

организацијама у које се инфилтрирају својим 

привидним ласкањем и обећањима о награди 

у нади да ће се читава светска популација по-
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дићи против свих правих хришћана и Јевреја и 

захтевати њихово уништење да би опстали само 

католички нацисти. Ови сатанисти који се боре 

за унитарни свет нису се зауставили у својим 

жељама на искључивој владавини католичких 

нациста широм света. Њихова пропагандна 

машинерија (медији) и даље издиже „медијског 

папу“ и његову ђаволску цркву унитарног света 

и УН и наставља да понижава праве хришћане 

и Јевреје док их владине агенције узнемиравају 

апсурдним, неуставним и измишљеним спо-

ровима користећи криминалце и плаћене ла-

жове да сведоче против истински правоверних 

хришћанских цркава и других њихових мета. 

Тешко је разумети како би хришћани, јеврејски 

рабини или било који прави Јеврејин могао да 

буде део нацистичке католичке хијерархије која 

је вероватно уништила милионе хришћана и 

Јевреја као и много других.  Рабин Моше Шон-

фелд наводи: „Од дана када смо протерани са 

Свете земље, католичка црква је било гора према 

нама него сви краљеви на свету. За свим њеним 

корацима на позорници историје остајали су 

трагови јеврејске крви.“ Рабин је такође додао 

да је „католичка популација у свим земљама под 

немачком окупацијом клала Јевреје без милости, 

подстакнута својим свештеницима. Сви су они 

били фанатични католици и имали неутољиву 

жеђ за јеврејском крви.“4

Интелигентни ум се мучи да разуме како су 

изопачене папе, попут Јована Павла II, вековима 

успевале да исперу мозак толиком броју људи 

да као зомбији обожавају ове невероватно зле 

лажне пророке и њихову језиву нацистичку ре-

лигију. Скоро је немогуће извући католика коме 

је темељно испран мозак из његовог или њеног 

зомбијевског веровања да је имбецилни папа Бог. 

Једино јеванђеље Господа Исуса Христа, из Би-

блије у преводу Ђуре Даничића и Вука Караџића, 

може да поништи демонску магију незнања и 

сатанског страха од ове бедне, безбожне, тајне 

секте и њеног вође и ослободи људску душу како 

би могла да обожава живог Бога и боји Га се кроз 

веровање у Његовог Сина Исуса Христа. Зато се 

Ватикан тако жестоко бори против правоверних 

који верују у Библију. Они знају да је јеванђеље 

Господа Исуса Христа једина права одбрана од 

њих.

ПОВЛАЧЕЊЕ ПОДРШКЕ ТАЈНИМ 

ВАТИКАНСКИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Бесни јеврејски грађани повлаче своју подрш-

ку папиној Јеврејској федерацији. Рабин Абра-

хам Купер, продекан у Центру Симон Визентал, 

дао је оставку на своје место у комисији. Други 

јеврејски лидери су га пратили пошто су сазнали 

за повезаност Јеврејске федерације са ПЛО – још 

једном од тајних организација Јована Павла II 

(прича из часописа Лос Анђелес тајмс, 18. март 

1990, страна 1Б, коју је написао Матис Каза-

нов). Данас је један од многих папиних главних 

саветника Ото Амброс који припада реду като-

личких нациста. Ото је осуђивани нацистички 

злочинац из Другог светског рата (осуђен током 

Нирнбершког процеса). Осуђен је на осам го-

дина затвора, али је одслужио само три године 

за поробљавање и масовно убиство.5 „Медијски 

папа“, Јован Павле II, непрекидно изговара лажи 

попут: „Жао ми је Јевреја из Другог светског 

рата.“ Ако му је толико жао Јевреја, зашто не 

призна Израел као државу (као да је уопште важ-

но да овај нацистички ратни злочинац и лажни 

верник призна било шта).

Овај опасни фанатични вођа секте који тражи 

славу за себе одбија да зове Израел његовим 

правим именом. Он воли да Израел назива 

„Палестином“. Разлог томе је његова наклоност 

према ПЛО-у. Ватикан (Сатанина црква) је увек 

презирао и био љубоморан на блиску повеза-

ност Јевреја са Богом и на то што је Бог изабрао 

јеврејски народ да напише Библију (и Стари и 

Нови завет) и изабрао да Месија, спаситељ све-

та, дође из јеврејског народа. Због тога су Сатана 

и његова црква (Ватикан) истребљивали Јевреје 

и хришћане (духовне Јевреје) вековима, до дан 

данас. Израел је Света земља, не Палестина или 

Рим, и Бог је дао Израел Јеврејима, не папи, не 

УН, не ПЛО-у или неким другим криминалним 

групама католичких нациста. У Библији се 
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открива да постоји Божја казна и уништење за 

сваког ко покуша да одузме Израел од Јевреја 

(изабраног Божјег народа) (Захарија 12:2,3 и 

9, Даничић-Караџић). Бог је назвао ову земљу 

Израел и то је име јеврејске нације и тако ће увек 

бити. Ја не признајем Ватикан, његову уједињену 

секту или његов УН као било шта друго него са-

танизам и свако ко тражи Божју наклоност неће 

признати Ватикан, његову уједињену секту или 

УН као било шта друго него сатанизам. Ватикан 

споља покушава да имитира хришћанство обре-

дима који не постоје у хришћанству; ту нема ни 

хришћанских доктрина ни хришћанских дела. 

Католицичанство је фалсификат хришћанства и 

вешто хришћанско око које познаје Света писма 

не проналази никакве сличности са хришћан-

ством. Сатана има фалсификат (лажњак) за све 

што Бог поседује, зато будите опрезни. 

Јужно од Мерана биле су луке Ђенове и Рима 

где је Ватикан помагао нацистима да обезбеде 

лажна документа за своје путовање парним бро-

довима у Америку, католичка црква је помогла 

стотинама хиљада католичких нацистичких рат-

них злочинаца и шпијуна да побегну у Америку 

и друге земље.6 Главне ватиканске службе које 

су се бавиле нацистичким католичким ратним 

злочинцима су биле група католичких служби 

за помоћ у Риму које су помоћ делиле на основу 

националности избеглица које су прогонили 

ратни злочинци. Литванци су, на пример, ишли 

да посете велечасног Јатулевициуса у броју 6 

у улици Виа Лукуло, док је отац Галов у улици 

Виа деи Парионе број 33 помагао Мађарима а 

монсињор Драгоновић и монсињор Магјерец 

из Института св. Јеронима су били задужени 

за помоћ Хрватима и тако даље.7 Кардинал 

Касароли (сада државни секретар Ватикана) је 

тада уз помоћ миланске мафије такође помагао 

католичким нацистичким касапинима да побег-

ну. Јован Павле II се поново појављује фалсифи-

кујући пасоше за католичке нацистичке ратне 

злочинце8 за њихов бег у Хонгконг, на Блиски 

исток, у Јужну Америку и широм света. Такође, 

Јован Павле II је био штићеник Монтинија који 

је радио са миланском мафијом, организованим 

криминалом и ЦИА-ом. Монтини је касније 

постао папа Павле VI.

Једна од кључних фигура у мастер плану СС-а 

да контролише Сједињене Државе преко като-

личког УН-а био је католички нациста, Рејнхард 

Гелен. Он је био члан Великог немачког гене-

ралштаба. Америчку ЦИА-у је, великим делом, 

осмислио Рејнхард Гелен и ту су били запослени 

некадашњи агенти ОСС-а (Одсек за стратешке 

услуге), ФБИ-а, СС-а и СД-а (СД је био одсек 

СС-а за прикупљање обавештајних података 

који је основао Химлер, још један католик). Да, 

половина њих су били Американци а половина 

немачки католички нацисти. Овај некадашњи 

католички нацистички генерал је назван суосни-

вачем ЦИА-е.9 ИРС прикупља порез за Ватикан.

Многи ови нацистички бегунци и њихово 

потомство сада заузимају високе положаје у 

великом делу америчке владе, њеним службама, 

индустрији, медијима итд.

РОНАЛД РЕГАН КВАРИ АМЕРИЧКИ 

ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ

На једном католичком свечаном ручку, Роналд 

Реган се хвалио стотинама католичких судија 

(нациста) које је поставио и убацио10 у амерички 
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правосудни систем, од којих је један био судија 

Арнолд из Арканзаса који у марту 1990. на кри-

минални начин није дозволио нашој цркви да 

сведочи у његовој судници; све оптужнице су, 

као и обично, биле измишљене. Лажовима, кри-

миналцима, проституткама и наркоманима које 

је платила влада било је дозвољено да сведоче 

против нас. Наравно, изгубили смо (тренутно у 

жалби). Холокауст је исти данас као што је био 

онда. Онако како је било у Немачкој у Другом 

светском рату, тако је у Америци и остатку света 

данас. Католички нацистички план је био да 

закон мора бити промењен; оно што је законито 

морало је да постане незаконито, другим речи-

ма, илегални закон је сада легалан. Морале су да 

буду створене влада и полицијска држава какве 

сада постоје у Сједињеним Државама и свету. 

Да ли сада можете да видите колико је немогуће 

за сваког ко није католик или не припада уни-

тарној цркви да победи у данашњим судницама 

(одузели су нам нашу децу)? 

Други светски рат није завршен и ми нисмо 

победили (то је била само једна добијена битка, 

али сигурно нисмо добили рат). Ако верујете да 

смо победили и да је рат завршен, онда сте насе-

ли на превару као што су они и желели. Само по-

гледајте привреде Немачке и Јапана данас а онда 

погледајте нашу и комплетно пропадање свега 

што је пристојно у свету, што је последица инва-

зије католичких нацистичких ратних злочинаца 

у нашу земљу са својим лажним документима 

које им је издао Ватикан. Ови нацистички като-

лички ратни злочинци су уништили нашу владу, 

наше цркве, наше школе, наше породице, нашу 

децу, наш морал, наш понос, наш интегритет, 

наш патриотизам и очајно се труде да униште 

мене и сваку цркву коју саветујем јер их ми и ја 

разоткривамо и проповедамо јеванђеље Господа 

Исуса Христа које они мрзе. Медији им помажу 

својим невероватним измишљотинама и пони-

жавајућим обманама (то је њихов посао и добро 

га раде).

Криминално умоболни папа Јован Павле II 

је рекао: „Немојте се обраћати Богу за опроштај 

греха, дођите мени.“11 (Ово је богохуљење – Лука 

ПРЕДСЕДНИК БУШ ЈЕ ЈЕДАН ОД ЊИХ

Ово су нове информације – Недуго након 

објављивања ове литературе, председник Буш 

је подржао свог шефа папу и дао изјаву која је 

буквално шокирала наивне; у суштини је изја-

вио: „Хајде да опростимо нацистичким ратним 

злочинцима.“12 То је учинио јер је и сам један 

од њих и у потпуности је потчињен папи и по-

свећен маничном сну о томе како католички 

нацисти владају унитарним светом у име ђавола. 

Библија каже да ће се ово догодити у последњим 

данима и догодило се. Божија реч јасно наводи 

да Он никада неће опростити Сатани или било 

ком његовом анђелу (Откривење 14:10-11, 

20:10). Ово се стално понавља у Старом и Новом 

5:21.) Овај најопаснији вођа католичке секте и 

његове присталице стварно верују да је он Бог, 

али он је потпуна супротност живућег Бога. 

Њега је сам ђаво потпуно запосео. Влада је ђа-

воља влада, унитарна црква је ђавоља црква и 

све вероисповести које одбијају да проповедају 

истину о овим веома важним питањима су ђа-

вољи лажни пророци, што је само други одсек 

ђавоље цркве.

Влада и цркве које данас контролишу католи-

ци су потпуно умоболне (ово потврђује Библија). 

Ови исти умоболни манијаци у Другом светском 

рату су били они који су изазвали убиства шест 

милиона невиних Јевреја и много милиона 

хришћана и других религиозних људи који нису 

католици.
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завету и нема расправе око тога. Бог жели да то 

буде уклесано у наше срце, нашу душу и наш ум; 

чак и грешници који су добили опрост не смеју 

више да греше. Ако би се ови католички нацисти 

покајали и престали да греше, Бог би им опро-

стио (Јован 5:14, 8:11), али је очигледно да се ови 

католички нацисти нису покајали јер чине исто 

оно што су чинили њихови очеви, деде и праде-

де. И даље убијају, муче, лажу и уништавају све 

што је пристојно и добро у овом свету. За људе 

је светогрђе да опросте смртни грех (Лука 5:21), 

нама је заповеђено да опраштамо прекршаје које 

чинимо једни против других, али не и смртне 

грехе (кршење Десет заповести) (1. Јованова 

5:16). Само Бог може да опрости грех кроз крв 

свог Сина Исуса Христа. Ако бисмо могли да 

заменимо Бога и опростимо овим католичким 

нацистичким ратним злочинцима милионе 

смртних греха које су починили, онда бисмо 

морали да отворимо наше затворе и пустимо 

све убице на слободу и морали бисмо да им дамо 

лажне документе како би могли да раде тајно, 

као што то чине католички нацисти, како нико 

не би знао ко су.

Поседујемо много докумената о улози пред-

седника Буша и читаве његове администрације 

у настављању нацистичког католичког холокау-

ста.

Ево само неколико нацистичких ратних зло-

чинаца који су помогли промовисање Бушове 

председничке кампање; сви они су повезани 

са убиствима, одредима смрти и другим теро-

ристичким активностима. Такође су умешани 

у размену оружја за наркотике које се користи 

за одржавање контраратова против Никарагве, 

Анголе, Авганистана и Камбоџе.

Главни председавајући и кључна фигура у 

Републичком савету за очување баштине био је 

Ласло Пастор, активиста у разним мађарским 

десничарским групама и групама повезаним са 

католичким нацистима. У Другом светском рату, 

Ласло је био члан групе младих Стреласти крст, 

мађарског еквивалента католичке нацистичке 

партије.

Николас Назаренко: официр у СС дивизији 

католичких нацистичких козака и сада је шеф 

једне републиканске козачке јединице. Он про-

глашава Јевреје својим „идеолошким неприја-

тељима“. Још увек је активан у прокатоличким 

нацистичким елементима у САД.

Флоријан Галдау: члан католичке Гвоздене 

гарде и главни врбоватељ на Источној обали за 

католичку Гвоздену гарду у САД.

Џером Брентар: бизнисмен из Кливленда 

који је у САД предводио одбрану чувара логора 

смрти Треблинка, Ивана Демјањука, католичког 

нацисте који је осуђен за масовно убиство у Из-

раелу прошлог пролећа. Један од Брентарових 

најватренијих сарадника је бивши директор 

комуникација у Белој кући Патрик Бјукенан који 

је писао оштре колумне у којима пориче депор-

тацију католичких нациста.

Ови људи су такође помагали председницима 

Никсону и Регану у њиховим председничким 

кампањама, а списку нема краја. Има их на сто-

тине и хиљаде.13

Сада би требало да вам буде лакше да разу-

мете зашто председник Буш одбија да обузда 

псе који нападају мене и моју цркву. У ствари, 

он појачава своје крсташке походе против нас. 

Ово католичко нацистичко застрашивање мене 

и наших цркви се дешава већ дуже од 25 година.

Такође, Бушова администрација, под вођ-

ством папе Јована Павла II и преко ЦИА-е 

поставља марионетске католичке диктаторе у 

земљама трећег света (председник Буш је пред-

водио ђаволску ЦИА-у 1976. и 1977. за Ватикан 

овде у Америци).

САДА ЈЕ ОТКРИВЕНО И ТРЕБА ДА БУДЕТЕ 

СВЕСНИ ДА ЈЕ МРЕЖА ЗА ПОДИЗАЊЕ 

СВЕСТИ О СЕКТАМА СЕКТА И НАСТАВАК 

„МИНИСТАРСТВА ЗА СЕКТЕ“ 

НАЦИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ!!

Многи чланови папине нечасне Мреже за 

подизање свести о сектама су били хапшени и 

осуђивани за киднаповање, напад, силовање, 

мучење и као починиоци других кривичних 

дела. Папа Јован Павле II, председник Буш, 

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administmtion (Стари нацисти, нова десница и Реганова администрација) , Russ Bellant; Information Network Against 

War and Fascism, The Bush Campaign – Fascists on board (Информативна мрежа против рата у фашизма, Бушева кампања – Фашисти у Америци)   
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читава хијерархија Беле куће и њене државне 

службе које контролишу католици, Сенатор 

Роберт Дол14 и његова жена Елизабета (шефица 

одељења за рад за Ватикан) веома су поносни на 

Мрежу за подизање свести о сектама и Јеврејску 

федерацију (Јеврејска федерација није јеврејска; 

она је у потпуности католичка)15 јер шиканирају 

хришћанске цркве у незаконитим и злочиначким 

католичким судницама са, наравно, католичким 

судијама који председавају, због чега цркве тро-

ше стотине хиљада долара да би се одбраниле од 

невероватних лажних оптужби и шиканирања 

од стране папе, председника и породице Дол. 

ДАНАШЊЕ СУДИЈЕ У САД-у КАЖУ ДА ЈЕ 

НЕЗАКОНИТО САДА ЗАКОНИТО, У НИР-

НБЕРШКОМ ПРОЦЕСУ ОТКРИВА СЕ ИСТА 

ДОКТРИНА КОРИШЋЕНА ПРЕ ВИШЕ ОД 

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ

Транскрипти Нирнбершког процеса откривају 

правосудну поставку (озакоњивање илегалних 

закона) свих католичких нацистичких судија која 

је потпуно иста као што је данас у Америци. Ово 

је сликовито исказано у изјави Јозефа Гебелса 

(Јозеф Гебелс је наравно био католички наци-

стички пропагандиста високог ранга за Ватикан 

под Хитлеровом марионетском диктатуром). Ге-

белсова изјава је била: „Нисмо били законити да 

би били законити већ да бисмо дошли на власт; 

законито смо дошли на власт да бисмо добили 

могућност да делујемо незаконито.“16

Библија владу унитарног света под којом 

живимо данас назива Звери којој моћ даје змај. 

Библија каже да је тај змај ђаво. Црква којој је 

моћ дао змај је Ватикан. Сатанска црква користи 

унитарну светску владу да уништи сваку цркву 

осим ње саме јер Сатана жели да буде обожаван 

као Бог и мора да приморава људе да то чине. 

Ми прави хришћани одбијамо да будемо под 

влашћу Сатане. Зато се Сатанин гнев просипа на 

нас путем сатанских владиних служби и лажних 

сатанских цркава.

На крају ће демонски папа, власт и цркве 

натерати сваког да на челу или руци носи знак 

припадности и објавиће декрет – сви који 

одбију неће моћи да купују или продају (Откри-

вење 13:16 и 17) а они који одбију да обожавају 

слику звери (ове сатанске власти) морају умрети 

(Откривење 13:15). Божија реч каже да ће они 

који узму знак Сатане вечно горети у паклу 

(Откривење 14:9, 10 и 11). Ово не оставља другу 

могућност за Божије свеце него да одбију и да 

се опиру наређењима ове владе, овим лажним 

црквама и њиховом проклетом сатанистичком 

вођи, ако желимо да уђемо у рај.

ПОВЛАЧЕЊЕ У ПОДЗЕМЉЕ

Многи хришћани ће се повући у подземље, као 

што сам и ја морао у овом тренутку, како бисмо 

могли и даље да се боримо против ове монстру-

озне секте проповедајући Реч Божију. Тако како 

је тренутно, ја вам се и даље обраћам кроз љубав 

Божију, која је у Исусу Христу, да бих вас упозо-

рио и молио, у име Бога који је створио небо и 

земљу и све што живи на њима, да се одрекнете 

сваког греха и да верујете у јеванђеље које је 

једина истина у универзуму. Исус обухвата и вас 

католике, људе унитарног света и уједињене црк-

ве који не знају ништа о хијерархији коју обожа-

вају. Ако волите Господа, а колико знам многи од 

вас католика и људи унитарне и уједињене цркве 

воле, чините како Господ заповеда „изиђите из 

ње, народе мој, да се не помешате у грехе њене, 

и да вам не науде зла (куге) њена“ (Откривење 

18:4). Ово су последњи дани времена. „Кад 

дакле угледате мрзост опустошења, о којој го-

вори пророк Данило, где стоји на месту светом 

(испуњењем воље Божије – потпуна спознаја и 

разумевање воље Божије се може наћи САМО 

у Библији у верзији Даничић-Караџић) (који 

чита да разуме): Јер ће бити невоља велика каква 

није била од постања света досад нити ће бити; 

И да се они дани не скрате, нико не би остао; 

али избраних ради скратиће се дани они. И тада 

ће се показати знак Сина човечијег на небу; и 

тада ће проплакати сва племена на земљи; и 

угледаће Сина човечијег где иде на облацима 

небеским са силом и славом великом“ (Матеј 

24:15, 21, 22 и 30). Обратите пажњу како данас 

сажаљења вредни неспасени говоре: „Доживели 

смо да видимо – мир и безбедност!!“ Али шта 

каже Божија реч? „Јер кад кажу: Мир је, и нема 

14 Транскрипт суђења, информативни састанак Конгреса о феномену секте у Сједињеним државама, 1976. и 5. фебруара 1979, председавајући сенатор Роберт 

Дол   15 Cults and Consequences (Секте и последице), Rachel Andres; “Nailed,” Tony Alamo   16 Суђења ратним злочинцима, војни суд у Нирнбергу, том III, стр. 41.   
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се шта бојати, онда ће изненада напасти на њих 

погибао као бол на трудну жену, и неће утећи“ 

(1. Солуњанима 5:3).

Мој драги човече (без обзира на то које си 

расе или религије), Исус је дошао на овај свет 

због тебе и мене, јер смо изгубљени и подложни 

Сатаниној моћи. Али сада се можете ослободити 

Сатанине моћи, као што смо се ја и стотине дру-

гих хришћана ослободили, ако само једноставно 

клекнете у самоћи где год да се налазите и об-

ратите се Богу живоме, оном кога ћете ускоро 

видети лицем у лице. Исус нас ослобађа Сатане 

и говори нам све – шта је исправно а шта по-

грешно, шта је добро а шта зло, шта је светлост 

а шта тама, шта је спас а шта изгубљеност. Како 

је безобзирно не марити када је Бог Отац и Исус, 

Његов једини рођени Син, толико марио за нас 

и то доказао умирући за нас и проливајући Своју 

драгоцену крв за да би искупио наше грехе. Ако 

вером прихватите Његову крв у своју душу, 

бићете спасени. Зато вас молим да изговорите 

ову молитву и не будете више изгубљени. И за-

што да мрете? (Језекиљ 18:31). У Исусу Христу је 

живот (Joван 14:6).

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, смилуј се на 

моју душу, мене грешника.17 Верујем да је 

ИСУС ХРИСТ СИН живог БОГА.18 Верујем да 

је умро на крсту и своју вредну крв просуо да 

би сви моји прошли греси били опроштени.19 

Верујем да је БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих 

помоћу СВЕТОГ ДУХА,20 и да ОН седи с дес-

не стране БОГУ у овом моменту и чује моје 

признање греха и ову молитву.21 Отворио сам 

врата срца свога и позивам ТЕ у своје срце, ГО-

СПОДЕ ИСУСЕ.22 Спери све моје прљаве грехе 

у вредној крви коју си ТИ пролио уместо мене 

на крсту у Калварији.23 ТИ ме нећеш одбацити, 

ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје 

грехе и спасити душу моју. Знам то, јер ТВОЈА 

РЕЧ, БИБЛИЈА, тако каже.24 ТВОЈА РЕЧ каже 

да ТИ никога нећеш одбацити, а то значи ни 

мене.25 Зато знам да си ме чуо и знам да ћеш ми 

одговорити и знам да сам спашен.26 Захваљујем 

ТИ се, ГОСПОДЕ ИСУСЕ, што си спасио моју 

душу и показаћу ти моју захвалност тако што 

ћу чинити оно што ТИ заповедаш и нећу више 

грешити.27

Након спасења, ИСУС каже да будемо крште-

ни, тако што ћемо се у потпуности потопити у 

воду, у име ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.28 

Марљиво учите Библију (Свето Писмо), у прево-

ду Ђуре Даничића и Вука Караџића, [The English 

King James Version], и чините како она каже до 

краја живота.29

ГОСПОД жели да и другима говорите о свом 

спасењу. Можете да постанете дистрибутер 

јеванђељске литературе пастора Тонија Алама. 

Послаћемо вам литературу бесплатно. Позовите 

нас или нам пошаљите е-поруку ради додатних 

информација. Поделите ову поруку и са другима. 

Ако желите да свет буде спасен, као што то 

ИСУС заповеда, онда не одузимајте од БОГА 

ЊЕГОВЕ десетке и дарове. БОГ рече: „Е ли ће 

човек закидати БОГА? А ви мене закидате; и го-

ворите: У чему ТЕ закидамо? У десетку и прино-

су. 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 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).

ПРИЈАВЉИВАЊЕ МРЖЊЕ НИЈЕ МРЖЊА

Држава и савезне службе са својим медијима 

и правосудним системом у свакој нацији, према 

упутствима из Рима, засигурно ће рећи да је 

„Папа – бегунац од закона“ литература мржње. 

Рећи ће вам да сам вам непријатељ што вам изно-

сим ове чињенице, али као што је рекао апостол 

Павле, тако кажем и ја: „Тим ли вам постадох не-

пријатељ, истину вам говорећи?“ (Галатима 4:16). 

Говорење истине да би људи свих нација могли да 
17 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   18 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4   19 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Јн. 1:7, Отк. 5:9   20 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   21 Лк. 22:69, Дап. 2:25-36, Јев. 10:12-13   22 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   23 Еф. 2:13-22, 

Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   24 Мт. 26:28, Дап. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   25 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   26 Јев. 11:6   27 Јн. 5:14, 8:11, 

Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14   28 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5   29 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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утекну светској власти под окрутним вођством 

Сатаниног намесника са његовим диктаторским 

начелима римског канона уместо нашег Божијег 

устава САД (који је закон у Сједињеним Држа-

вама) и да би људи свих нација могли да утекну 

знаку звери и ватри пакла - да ли је то мржња? 

Исус је рекао да је говорење истине љубав и за-

поведа нам да зађемо у све нације и проповедамо 

истину; јер Исус је рекао: „и познаћете истину, и 

истина ће вас избавити“ (Јован 8:32). Ми треба да 

мислимо исто као Христос да бисмо радили оно 

што је Христос радио. Исус упозорава и заповеда 

својим ученицима да се клоне злих цркви и вла-

да. „И заповедаше им говорећи: Гледајте, чувајте 

се квасца (грешности) фарисејског, (цркава) и 

квасца (грешности) Иродовог (влада)“ (Марко 

8:15). Можете да верујете или папи или мени. 

Прочитајте Библију у преводу Даничић-Караџић 

да проверите који од нас је у праву. Верујте 

Богу; хајде да окончамо Други светски рат, и то 

одмах. Ако ћемо имати председника Сједињених 

Држава, државну управу и правосудни систем, 

хајде да имамо оне који верују у слободу на којој 

је ова држава заснована. Ово су касне 90-те. 

Хајде да се вратимо Богу; новом животу Христа. 

Хајде да се вратимо разуму, пристојности и реду. 

Хајде да имамо председника, државну управу 

и правосудни систем који нам говоре истину и 

поседују истинску правду, суд и једнакост за све, 

а не оне који крију истину од нас. Да, хајде да се 

вратимо разуму, пристојности и реду. И хајде да 

се отарасимо старих деструктивних сатанистич-

ких антихришћанских доктрина и политика. Ја 

могу и хоћу да помогнем свима да учине ово и 

сигуран сам да постоје још милиони Америка-

наца и припадника других народа који осећају 

исто. Бог нам је заповедио да срушимо сваку моћ 

и царство таме које се уздиже насупрот Речи Бо-

жијој (2. Коринћанима 10:3-5). Ја знам да смо то 

и урадили, али морамо да издржимо док се Исус 

поново не врати на земљу. „Али који претрпи 

до краја благо њему“ (Матеј 24:13) МИ, НА-

РОД, УЈЕДИЊЕНИ СТОЈИМО, ПОДЕЉЕНИ 

ПАДАМО. И сви ви Јевреји, мој народ по месу, 

хајде да стварно мислимо када овај пут кажемо 

„НИКАДА ВИШЕ“. Не можемо заиста да знамо 

како да се боримо против непријатеља ако не 

знамо ко је непријатељ. Сада знамо, „НИКАДА 

ВИШЕ“. – Т.А.

П.С. Хајде да учинимо Исуса краљем, председ-

ником и спаситељем нашег срца и душе.

Тони Аламо, светски пастор, јеванђелиста, 

аутор и признати стручњак за католичке секте и 

њихове многе тајне одсеке и државне службе.

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 1990. јануар 2014. Сва права задржана Светски пастор Тони Аламо  ® Регистровано 1990. јануар 2014.

Обратите нам се за више информација и литературу која може да вас интересује.

SERBIAN—FUGITIVE POPE


