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Тајни Вавилон није Ирак. Данашњи тајни Вавилон је Рим.1 Стари, пра-
ви Вавилон у којем је Набукодоносор био цар, о којем говоре многе библијске 
књиге укључујући Књиге пророка Данила и Јеремије, тај Вавилон више 
не постоји. Одавно је нестао. У Књизи пророка Данила, БОГ је искорис-
тио Међане и Персијанце да уништи стари Вавилон због његових грехова.2

Краљу Набукодоносору је послата визија о паду Вавилона, које он  није могао да 
се сети, али је БОГ исту визију послао и пророку Данилу, чиме је та визија постала 
веома натприродна и истинита. У том сновиђењу, БОГ је Набукодоносору показао 
четири светска земаљска царства и показао му како ће она пасти. Пето, последње 
царство ће доћи и разбити четири светска царства у делове а онда их одувати у 
ветру. Тада ће пето царство, Небеско Царство, завладати за веке векова.3

Змија, велики црвени змај, ђаво, обмањује све на свету тако што им одвлачи 
пажњу од Рима и Уједињених нација, које контролише он сам или његов дух, како 
каже ГОСПОД.4

БОГ овог монструма назива Вавилоном и Тајном, Вавилоном Великим.5 У Књизи 
Даниловој и у Откривењу видимо савршени опис Рима који контролише целу свет-
ску владу, судије, тужиоце, многе адвокате, УН, марионетске председнике, краљеве, 
краљице, већину владиних службеника, банке, све секуларне партије, Римокато-
личку цркву (култ), све култове који су јој се прикључили и уједињени савет црка-
ва. Сви се они ослањају на ђавола који им даје безбожно усмерење. 

ТАЈНИ ВАВИЛОН је данашњи Вавилон који ђаво користи да завара цели свет.6 
Можемо да разумемо шта су библијски текстови говорили о задњим данима јер 
се у 17. поглављу Откривења говори о седам анђела са седам чаша које садрже 
последњих седам помора и пресуда за велику блудницу, која је ТАЈНИ ВАВИЛОН 
ВЕЛИКИ, а не стари Вавилон. Откривење (17:1) каже: „И дође један од седам анђела 
који имаху седам чаша, и говори са мном [Јованом] говорећи ми: Ходи да ти пока-
жем суд курве велике [Рим], која седи на водама многима [многим народима]; С 
којом се курваше цареви земаљски и који живе на земљи опише се вином [најгоре 
од свега] курварства њезина“ (Откривење 17:1-2). 

Учинили су људе на земљи депресивнима, онда су им дали лекове да их отупе да 
би заборавили ИСУСА, ОЦА, СВЕТОГ ДУХА, библијске текстове и властите душе. 
Онда су им показали све облике греха, дрогу, алкохол, убиство које зову абортусом, 
хомосексуалност, лезбејство, порнографију, блуд, прељубу, мржњу према БОГУ 
и богохуљење против РЕЧИ ГОСПОДЊЕ, која је једина водиља човечанства за 
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улазак у РАЈ.7 Када људи изгубе веру у БОГА и РЕЧ ГОСПОДЊУ, постаће депре-
сивни и грешиће. Нико ко је грешио неће моћи да оде у РАЈ него ће целу вечност 
горети у Огњеном језеру!8 Вечност је ва век века!9 Становници земље су савладани, 
омамљени, опијени, јер су примили сву грешну прљавштину велике курве, тајног 
Вавилона [римског УН-а, самог превртљивог ђавола]. 

„И уведе ме [анђео] ДУХ у пусто место; и видех жену [курву] где седи на звери 
црвеној [римска влада унитарног света обучена у римску црвену боју, која ради 
оно што Рим од ње тражи (зверска влада)], (која беше) пуна имена хулнијех и 
имаше седам глава и десет рогова. И жена [лажна пророчица, која је римска 
курва, она која моћ добија од ђавола (Откривење 13:4, 16:13-14)] беше обуче-
на у порфиру и скерлет [што су боје Ватикана], и накићена златом и камењем 
драгијем и бисером, и имаше чашу у руци својој пуну мрзости [најгорих гре-
хова] и поганштине курварства свјега; и на челу њеном писало је име: ТАЈНА, 
ВАВИЛОН ВЕЛИКИ, МАТИ КУРВАМА И МРЗОСТИМА ЗЕМАЉСКИМ“ 
(Откривење 17:3-5).

„И видех жену [Ватикан, римокатоличку секту] пијану од крви светих и од крви 
сведока ИСУСОВИХ: и зачудих  се [Јован] чудом великим кад је видех. И рече ми 
анђео: ‘Зашто се чудиш? Ја ћу ти казати тајну ове жене [курве, лажне пророчице], и 
звери [ђавоље владе10] што је носи [лажну мођ ђавољег духа11], и има седам глава и 
десет рогова. Звер [влада] коју си видео беше [краљевство у време ИСУСА], и није 
[када је Рим умро, био је спаљен, а последњег ће дана бити оживљен]; и изаћи ће из 
бездана [ђаво долази из пакла да своје демонске моћи подари Риму, да га оживи, 
да га направи] и отићи ће у пропаст [велики грех/широм света]: и удивиће се који 
живе на земљи [по сатанским моћима, ђаво мора да убија, уништава, лаже и бого-
хули, као што видите да данас раде], којима имена написана нису у књигу живота 
од постања света, када виде звер која беше [Рим], и није [Рим је умро, спаљен], и 
доћи ће опет.‘ [Сотона је опет добио моћи, овај пут богохулне, демонске светске 
моћи.] Овде је ум, који има мудрост [страх од ГОСПОДА (Јов 28:28)12]. Седам гла-
ва, то су седам гора на којима жена [курва] седи. [Рим је познат као град на седам 
брда]“ (Откривење 17:6-9).

ГОСПОД је рекао да ће сваки изабраник бити обманут, ако је то могуће.13 Чак је 
и Јован, на трен, био обманут. Чудио се када је, у будућности, видео да данашње 
широко распрострањене сатанске светске владе имају моћ да обмањују! Будите 
опрезни и останите у ДУХУ, у РЕЧИ! „И јесу седам царева. Пет њих је пало, и 
један јест, а други још није дошао; а кад дође, за мало ће остати. И звер  [или 
влада] која беше [Рим], и није [спаљен је], и она је осми, и јест од седморице и у 
пропаст иде [грех. Дато му је, злим духом ђавола, да има моћ, неко време, да влада 
док га ХРИСТ не уништи. А када дође, мораће да настави неко кратко време]“ 
(Откривење 17:10-11).

„И десет рогова, које си видео, то су десет царева, који царства још не примише 

7 Пс. 119:104-106, Јн. 14:6, 2 Тим. 3:14-17   8 Пс. 9:17, Мт. 13:24-30, 36-43, 47-50, 25:41-46, Јн. 15:6, Гал. 5:20-21, Еф. 5:5, 2 Пет. 2:4-9, 
Отк. 21:8, 22:15   9 Мт. 25:14-33, 41-46, Мк. 9:43-48, Лк. 3:16-17, 16:19-26, Јуд. 6-7, Отк. 14:9-11, 20:7-15   10 Дан. 7:7-11, 19-27, Отк. гл. 
13   11 Мт. 24:24, Отк. 13:12-14, 16:13-14, 17:8, 19:20   12 Пс. 111:10, ПрС. 1:7, 9:10, 15:33   13 Мт. 24:24   
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[у то време]; него ће област као цареви на једно време примити са звери [демонска 
влада Рима]. Сви једну вољу имају, и силу и област своју даће звери [римска влада  
унитарног света]. Ови ће се побити с ЈАГЊЕТОМ [ИСУС], и ЈАГЊЕ [ИСУС] ће 
их победити: јер је ГОСПОДАР над господарима и ЦАР над царевима; и који су 
с ЊИМ јесу позвани и избрани и верни. И рече ми: Воде што си видео, где седи 
курва, оно су људи и народи, и племена и језици [седам континената, цели свет]. И 
десет рогова, што си видео на звери [Рим], они ће омрзнути курву, и опустошиће је 
и оголузнити, и месо њено појешће и сажећи је огњем. Јер је БОГ дао у срца њихо-
ва да учине вољу ЊЕГОВУ и да учине вољу једну, и да даду царство своје звери 
[сатанска влада унитарног света], док се не сврше РЕЧИ БОЖИЈЕ. И жена, коју си 
видео, јест град велики, који има царство над царствима“ (Откривење 17:12-18). 
Поново, ово НИЈЕ древни Вавилон. 

Много тога је речено о овим чињеницама У Књизи пророка Јеремије, а посебно у 
51:61: „И рече Јеремија Сераји: кад дођеш у Вавилон, тада гледај и прочитај све ове 
РЕЧИ; И реци: ГОСПОДЕ, ТИ си говорио за ово место да ћеш га затрти да нико не 
живи у њему, ни човек ни живинче, него да је пустош довека.“

Рим је покушао да напумпа антички Вавилон тако да личи на тајни Вавилон, 
курву, мислећи да ће тако лако моћи да завара све људе на свету. Но, то није упа-
лило, изузев за неколицину појединаца. У Посланици Јеврејима (6:18) каже се: 
„Да би у двема непоколебљивим стварима, у којима БОГУ није могуће слагати [у 
којима за БОГА није могуће да слаже] имали јаку утеху ми који смо прибегли да се 
ухватимо за наду која нам је дана.“ Можемо да верујемо у све што ОН каже, а ОН 
каже овако: „ВАЉА нам се поново родити!“ (Јован 3:7). Молим вас да га послушате 
тако што ћете изговорити следећу молитву. 

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, смилуј се на моју душу, мене грешника.14 Верујем 
да је ИСУС ХРИСТ СИН живог БОГА.15 Верујем да је умро на крсту и своју дра-
гоцену крв пролио да би сви моји прошли греси били опроштени.16 Верујем да је 
БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих помоћу СВЕТОГ ДУХА17 и да ОН седи с десне 
стране БОГУ у овом моменту и чује моје признање греха и ову молитву.18 Отворио 
сам врата срца свога и позивам ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.19 Спери све 
моје прљаве грехе у драгоценој крви коју си ТИ пролио уместо мене на крсту 
на Калварији.20 ТИ ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити 
моје грехе и спасити душу моју. Знам то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, тако каже.21 
ТВОЈА РЕЧ каже да ТИ никога нећеш одбацити, а то значи ни мене.22 Зато знам 
да си ме чуо и знам да ћеш ми одговорити и знам да сам спасен.23 Захваљујем ТИ 
се, ГОСПОДЕ ИСУСЕ, што си спасио моју душу и показаћу ти своју захвалност 
тако што ћу чинити оно што ТИ заповедаш и нећу више грешити.24

 Након спасења, ИСУС каже да се крстимо тако што ћемо се у потпуности 
потопити у воду, у име ОЦА и СИНА и СВЕТОГ ДУХА.25 Марљиво проучавајте 

14 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   15 Мт. 26:63-64, 27:54, Лк. 1:30-33, Јн. 9:35-37, Рим. 1:3-4   16 Дап. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Jн. 1:7, Отк. 5:9   
17 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   18 Лк. 22:69, Дап. 2:25-
36, Јев. 10:12-13   19 1 Кор. 3:16, Отк. 3:20   20 Еф. 2:13-22, Јев. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јн. 1:7, Отк. 1:5, 7:14   21 Мт. 26:28, Дап. 2:21,4:12, 
Еф. 1:7, Кол. 1:14   22 Мт. 21:22, Јн. 6:35, 37-40, Рим. 10:1З   23 Јев. 11:6   24 Јн. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Отк. 7:14, 22:14   
25 Мт. 28:18-20, Јн. 3:5, Дап. 2:38, 19:3-5   
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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 распрострањене широм света обезбеђују место за живот са 
свим животним потрепштинама свима на нашим локацијама у САД који истински желе да 

служе ГОСПОДУ свим срцем, душом, мишљу и снагом. 
Служба се одржава у граду Њујорку сваког уторка у 20.00 сати а на другим 

локацијама сваку ноћ.
Позовите број (908) 937-5723 за више информација. ОБРОЦИ СЕ СЛУЖЕ НАКОН СЛУЖБЕ.
Затражите књигу „Месија“ од пастора Алама која показује да се ХРИСТ открива у преко 

333 пророчанства из Старог завета.

Постаните радник у жетви душа тако што ћете постати дистрибутер литературе пастора Алама.

Сва наша литература и звучне поруке су бесплатне, укључујући и поштанске трошкове.

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

ОВА ЛИТЕРАТУРА У СЕБИ НОСИ ИСТИНСКИ ПЛАН спАсЕњА (Дела 4:12).
НЕ БАЦАЈТЕ JE, 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:

© Сва права задржана, мај 2013, 2014. године, Светски пастор Тони Аламо, ® Регистровано у мају 2013, 2014. године.

Библију (Свето писмо) у преводу Ђуре Даничића и Вука Караџића (The English 
King James Version) и чините како она каже.26 

ГОСПОД жели да и другима кажете о свом спасењу (Марко 16:15). Можете да 
постанете дистрибутер јеванђељске литературе пастора Тонија Алама. Послаћемо 
вам литературу бесплатно. Позовите нас или нам пошаљите и-мејл ради додатних 
информација. Поделите ову поруку и с другима. Ако желите да свет буде спасен, 
као што то ИСУС заповеда, онда не одузимајте од БОГА ЊЕГОВЕ десетке и дарове. 

БОГ рече: „Eда ли ће човек закидати БОГА? А ви мене закидате; и говорите: У 
чем ТЕ закидамо? У десетку и приносу. Проклети сте, јер МЕ закидате, ви, сав 
народ [и цели свет]. Донесите све десетке [десетак је 10% вашег бруто прихода] 
у спреме да буде хране [духовна храна] у МОЈОЈ кући [спасене душе] и окушајте 
МЕ у том, вели ГОСПОД над ВОЈСКАМА, хоћу ли вам отворити уставе небеске и 
излити благослова на вас да вам буде доста. И запретићу вас ради прождрљивцу, 
те вам неће кварити рода земаљског, и винова лоза у пољу неће вам бити неродна, 
вели ГОСПОД над ВОЈСКАМА. И зваће вас блаженим сви народи, јер ћете бити 
земља мила, вели ГОСПОД над ВОЈСКАМА“ (Малахија 3:8-12).

26 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

SERBIAN—Mystery Babylon the Great


