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Ватикан глуми да је Снежана из 

бајке, али Библија за њега каже да је 

проститутка, „велика блудница“, култ 

(Отк. 19:2).1   

Она користи одељења владиних 

агенција у свакој земљи, укључујући и 

Сједињене Државе, као своје мале, злобне 

патуљке. Што више власти и контроле 

добије у влади, то ће се боље уклопити 

у позадину своје „Снежана“ маске, те 

ће тако и влада бити искоришћена и 

оптужена за њена злодела. 

РАЗЛОГ: Наметање закона који ће 

напастовати, нападати, уништавати и 

цензурисати свакога и сваку идеју која 

не припада римокатоличанству, како би 

могла да влада као сатанска краљица (велика блудница). 

Због дугогодишње жеље да контролише светске владе и 

цркву, змијолика звер ватиканска је преплавила свет и Владу 

САД-а великим бројем ватрених, високо обучених и посвеће-

них језуитских присталица, тако да она сада контролише 

Уједињене нације (које је и створила),2   Белу кућу, Конгрес, 

сваку савезну државу, савезне, грађанске и друштвене владине 

агенције, укључујући Министарство рада, Пореску управу 

(ИРС), Федерални истражни биро (ФБИ), Врховни суд, судски 

систем, оружане снаге, државне, савезне и друге полицијске 

снаге, међународни банкарски систем, као и федерални систем 

резерви (под именом Илуминати и Агентур), радничке синди-

кате,3   мафију и већину великих медијских кућа.

Ова секта (Ватикан) је врло близу тога да замени наш 

Устав САД-а својим једно-светским, сатанским канонским 

законима смрти за „херетике“ (сви који нису римокатолици). 

Генерал Лафајет, најугледнији саветник и генерал председника 

Џорџа Вашингтона, је пророчански рекао: „Ако слободе 

америчког народа икада буду уништене, то ће учинити клер 

римокатоличког култа“4 

Данас сведочимо врхунцу детаљних планова изложених у 

деловима говора римокатоличког надбискупа Гилроја, од пре 

готово педесет година, у Аустралији: 

„Римокатолички мото је ми сами за нашу браћу 

римокатолике. Морамо да поразимо све херетике [оне 

који нису римокатолици] путем гласачких кутија. 

Свети отац каже да су негативне тактике кобне. Свети 

отац [папа] захтева да ускоро све јавне услуге постану 

ДА ЛИ СУ ПОРЕСКА УПРАВА САД-а (ИРС), ФЕДЕРАЛНИ ИСТРАЖНИ БИРО (ФБИ), МИНИСТАРСТВО 

РАДА, МАФИЈА И РАДНИЧКИ СИНДИКАТИ САД-а ДЕО ВАТИКАНА? 

ДА ЛИ ЈЕ ПАПА, УЗ НАМЕШТЕЊЕ У ВАТИКАНУ, НАД-ШЕФ СВИХ ВЛАДИНИХ АГЕНЦИЈА?

ПАПИНЕ ТАЈНЕ
100% римокатоличке. Треба се 

побринути да се не изазове сумња 

када све више послова у Влади буде 

тајно давано римокатолицима, 

уместо протестантима, Јеврејима и 

другим херетицима.“

Ватиканска звер је побила много 

милиона људи, рече Господ (Отк. 18:24). 

Историја сведочи томе. У време римо-

католичке инквизиције у Европи, 68 

милиона људи је ова велика секта5  мучи-

ла, осакатила и убила. У Вартоломејској 

ноћи масакрирано је око 100.000 проте-

станата.6  Председник Абрахам Линколн 

је овим речима оптужио папинство за 

Амерички грађански рат: 

„Овај рат никада не би био могућ без злокобног 

и тајновитог утицаја језуита. Папству дугујемо то 

што сада нашу земљу видимо црвену од крви њених 

најплеменитијих синова.“ Линколн наставља: „Ја сам 

за слободу савести у њеном најплеменитијем, најширем 

и најузвишенијем смислу. Али, не могу да дам слободу 

савести папи и његовим следбеницима, папистима, 

све док ми говоре, путем свих својих већа, теолога и 

канонских закона, да им савест налаже да ми спале 

жену, удаве децу и прережу ми врат кад за то добију 

прилику.“7 

Због тога што је много пута раскринкао Ватикан, Абрахам 

Линколн је убијен, што је и прорекао. Да, убили су га језуити по 

налогу Рима.8  Ватикан се није променио од времена г. Линколна. 

КОБНА ГРЕШКА ЏФК-a

Када је Ватикан питао Џона Ф. Кенедија: „Да ли ћете 

следити римски канонски закон или Устав САД-а?“, г. Кенеди 

је одговорио: „Устав САД-а“.9  То је била кобна грешка 

председника Кенедија. Његово убиство је наручио Рим, а затим 

су га испланирали и обавили језуити, исто као што се десило и 

с председником Линколном. Сви који су знали пуно о убиству г. 

Кенедија су завршили на исти начин. 

Када је Америка вапила за истрагом, председник Врховног 

суда, Ерл Ворен (члан тајног реда Колумбови витезови 

Ватикана) је изабран да води истрагу. Он је доста мутљао 

и петљао – као што је и требало – а онда је, након одређеног 

времена, затворио истрагу. Као што папа каже: „Негативне 

Тони Аламо

1 Откр. 17:1-5, 15   2 Ватикански империјализам у двадесетом веку, Авро Менхетен, стр. 167-170 (Vatican Imperialism in the 20th Century, Avro Manhattan)   3 Ватикански империјализам у 

двадесетом веку, Авро Менхетен, стр. 162 (Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan)   4 50 година у ”Цркви” Рима, Чарлс Чиникви, стр. 483 (50 Years in the “Church” of Rome, 

Charles Chiniquy) (оригинално, нескраћено издање из 1886, доступно у ПДФ формату, стр. 342)   5 Димне завесе, Џек Чик, стр. 35 (Smokescreens, Jack Chick)   6 Историја света из хришћанске 

 перспективе, други том, А. Бека, 1981, стр. 352 (History of the World in a Christian Perspective, Vol. II, A. Beka)   7 50 година у ”Цркви” Рима, Чарлс Чиникви, стр. 498 и 503 (50 Years in the “Church” 

of Rome, Charles Chiniquy) (оригинално, нескраћено издање из 1886, доступно у ПДФ формату, Стр. 352, 355)   8 50 година у ”Цркви” Рима, Чарлс Чиникви, стр. 512 (50 Years in the “Church” 

of Rome, Charles Chiniquy) (оригинално, нескраћено издање из 1886, доступно у ПДФ формату, стр. 361)   9 Ватикан САД, Нино Лобело, Тридент Прес, Стр. 79, 161-166 (Vatican USA, Nino 

LoBello, Trident Press)   
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акције су кобне.“ Сетите се да је председник Кенеди био велики 

поклоник Абрахама Линколна, проучавао га је и знао је оно што 

је знао и г. Линколн. 

Други светски рат, са преко тридесет милиона мртвих (шест 

милиона Јевреја – Холокауст),10  је створила и спонзорисала звер 

ватиканска – Хитлер, Мусолини и Франко су сви били чланови 

секте (римокатоличког култа)11  – да освоји свет, не за Христа, 

него за Ватикан, Антихриста. 

Немири у централној и јужној Америци, тиранија Кастра12, 

човека којег су обучили језуити,  на Куби и широм Кариба, као 

и данашњи тероризам у Либану и Ирској, су Ватиканових руку 

дело. Видите ли сада зашто Бог назива римокатоличку секту 

мати свих мрзости земаљских (Отк. 17:5)?

Звер ватиканска је знала да ће много људи након Другог свет-

ског рата бити свесно да је рат био ватиканска инквизиција, те 

је морала да искористи једну од својих познатих диверзантских 

тактика, па је отворила Друштво Џона Бирча како би све навела 

да мисле и говоре о комунизму (Ватикан и њега спонзорише), 

уместо о истинском кривцу (Ватикану). То је био њен велики 

успех. 

Ватикан, такође, спонзорише све водеће терористичке гру-

пе у свету. Разлог тога је да задрже мисли људи на необјашњи-

вим, лудачким трагедијама које изазивају терористичке групе, 

док је Ватикан заузет подривањем свих влада на свету, како 

би могле остварити светску доминацију (папинску моћ). 

Када се објаве вести о тероризму, оне су толико шокантне да 

умањују значај вести о томе да Ватикан преузима Устав САД-а 

и да се људима ускраћују верске слободе (одводе их у затворе, 

затварају школе и цркве). То је оно што Ватикан стварно хоће, 

светску контролу наше вере и наше владе. Што је тероризам 

луђи, бизарнији, неразумнији и необјашњивији, то боље. Ва-

тиканска средства информисања тешке категорије вас терају 

да стално мислите о свему томе. Сада, када је њихов начин 

рада истеран на видело, ускоро ће, (заједно са својим медији-

ма и председником Сједињених Држава, који им се управо 

придружио), постати главна снага у кампањи да зауставе сав 

тероризам (који су сами створили), да би све уверили да су 

добри и побожни и да није могуће да су они икада могли да 

спонзоришу такво нешто. (Нови податак: као што Тери Веит 

преговара у Либану). 

Џим Џонс, римокатолички језуитски ђакон, који се издаје за 

хришћанина, је жртвован (не отровним Кул-еидом), убила га је 

звер ватиканска, заједно с његовим стадом, да би свет гледао 

сумњичаво на недужна хришћанска уточишта.13 

„На ово шесторо мрзи Господ, и седмо је гад души 

његовој: Очи поносите, језик лажљив и руке које 

проливају крв праву, Срце које кује зле мисли, ноге које 

брзо трче на зло, Лажан сведок који говори лаж, и ко 

замеће свађу међу браћом“ (Пословице 6:16-19). (Све 

оно што Господ мрзи, ђавољи Ватикан јесте.)

Да ли сте икада приметили да због царинске и имиграционе 

власти САД-а, коју контролише Ватикан, не можемо да изађемо 

из ове земље пре него прођемо трећи степен (претраге, радар, 

итд.)? Али, 1960-тих година, када је језуит Тимоти Лери14 , којег 

је обучила Велика блудница (Ватикан), одвео нашу омладину у 

наркоманију, чини се да имиграционе и царинске власти тада, 

као ни данас, нису биле у могућности да открију десетине хиљада 

килограма наркотика и лекова који су долазили у нашу, раније 

поштену нацију, путем Мафије, која сав илегални, на несрећи 

стечен добитак (и сав новац од црног тржишта) пере кроз 

Ватикан. Можда је зато председник Абрахам Линколн рекао: 

„Видим један веома таман облак на америчком хоризонту. Тај 

тамни облак долази из Рима.“15 

Погледајте шта Библија каже о Антихристу, који је довео до 

све ове корупције и пролио сву ову крв: 

„И видех жену [Ватикан] пијану од крви светих и 

од крви сведока Исусових, и зачудих се чудом великим 

кад је видех [запањеност]“ (Отк. 17:6).

„Колико се прослави и наслади толико јој подајте 

мука и жалости; јер говори у срцу свом: Седим као 

царица, и нисам удовица, и жалости нећу видети.“ 

(Отк. 18:7).

„Ови [владе] једну вољу имају, и силу и област своју 

даће звери,“ то је једно-светска влада, укључујући 

државне и савезне, грађанске и друштвене владине 

агенције, које покреће Сатана, дајући ту моћ 

Антихристу тако што извршава њена наређења. (Отк. 

17:13).

То су неки од последњих знакова у библијској књизи 

Откровења, пре него се Исус поново врати на земљу и пре 

него дође крај времена. Бог је уништио свет водом,16  Содому 

и Гомору даждом од сумпора и огња.17  У оба ова случаја, Бог је 

послао своје гласнике да проповедају о надолазећој пропасти. 

Данас, Бог у Својој безграничној милости, упозорава римо-

католике: „Изиђите из ње, Народе Мој, да се не помешате 

у грехе њене и да вам не науде зла (куге) њена“ (Отк.18:4). 

Ако сте један од Божијих људи, ако вас је животворан Дух 

упутио у вечни живот, онда послушајте Реч тако што ћете 

из ње (Ватиканске цркве) изаћи. Зашто? Зато што ако то не 

урадите, то ће бити непослушност, а непослушност је иста 

као вештичарење.18 

Многе ватиканске државне и савезне владине агенције, 

као што су ИРС, Министарство заштите здравља на раду и 

Министарство рада САД-а, заједно с радничким синдикатима, 

су волшебно уништили економску кичму наше земље тако што 

су узнемиравали и присиљавали на банкрот стотине фирми 

и индустрија којима су уништили пословање.19  Овако су 

милиони Американаца остали без посла и постали гладни док 

се ватиканске фирме не узнемиравају, него управо супротно, 

оне цветају, јер су оне те које управљају владиним агенцијама. 

Погледајте шта Бог каже о Антихристу када буде бачен у пакао: 

„Који те виде погледаће на те, и гледаће те говорећи: 

То ли је онај [Антихрист] који је тресао земљу и дрмао 

царства; Који је васиљену обраћао у пустињу и градове 

њене раскопавао?“ (Иса. 14:16-17)

САВЕЗНА ВЛАДА ОДОБРАВА ВАТИКАНСКЕ 

РОБОВЛАСНИЧКЕ РАДНЕ КАМПОВЕ

Само једно од многих ватиканских предузећа вредних више 

милијарди долара су њихови робовласнички радни кампови за 

10 Алманах Молим за информацију, 1982, стр. 98 (Information Please Almanac)   11 Димне завесе, Џек Чик, стр. 19 (Smokescreens, Jack Chick)   12 Димне завесе, Џек Чик, стр. 35 (Smokescreens, 

Jack Chick)   13 Двоструки крст, Чик публикације (Double Cross, Chick Publications)   14 Касни вечерњи интервју са Тимотијем Леријем, PBS, јули 1983.   15 50 година у ”Цркви” Рима, Чарлс 

Чиникви, стр. 510 (50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy) (оригинално, нескраћено издање из 1886, доступно у ПДФ формату, стр. 359)   16 Пост. 6-7   17 Пост. 19:24-25   18 1 Сам. 

15:23   19 Ватиканске милијарде, Авро Менхетен, стр. 214-215 (Th e Vatican Billions, Avro Manhattan)   



3

производњу алкохола и вина, који немају никаквих проблема 

с радном снагом, јер сви незаконито користе бесплатан рад 

(хиљаде римокатоличких монаха). Ове агенције савезне владе 

неће никоме другом дозволити да ужива исте привилегије 

бесплатног рада за Бога, нашег Господа, нашег Спаситеља, 

Господа Исуса Христа, јер смо ми сви „јеретици“ (нисмо 

римокатолици). Да, њихова предузећа напредују без икакве 

штете или узнемиравања користећи бесплатну радну снагу 

– своју хришћанску браћу,20 дестилерије пића и вина Ла Сале 

и Бенедиктин, (робовласнички радни кампови), као и многе 

друге на простору од калифорнијске долине Напа, па све до 

државе Њујорк. 

Ватикански ИРС и Министарство рада САД-а сада 

прелазе уставну линију поделе између цркве и државе, и на 

сваки начин покушавају да униште све кључне (ортодоксне) 

хришћанске цркве и школе. Један од начина на који то раде 

је одузимање статуса који их ослобађа од пореза. Ова анти-

америчка и анти-уставна организација (ИРС) је, ипак, свим 

комунистичким организацијама у Америци дала статус који 

их ослобађа од пореза, на основу Закона о приходима 501 (ц)3 

(Internal Revenues Code 501 (c)3). Тај статус им никада нису ни 

покушали одузети.21  Римска агенција за пљачку (Америчка 

пореска управа – ИРС) се, такође, побринула да римокатоличка 

секта (култ) и сви они који су с њом повезани (једно-светска 

црква) буду једина верска организација у САД-у која не мора 

да плаћа порез на имовину, па чак ни порез на своје послове 

који вреде више милијарди долара.22  То је омогућио Члан 892. 

Закона о приходима. Ватикан је једина религија која сваке 

године добија савезну помоћ у мултимилионским доларским 

износима за своје парохијске школе.23 То се издваја од ваших 

долара које дајете као порез. Као што надбискуп Гилрој каже: 

„Ми сами за нашу браћу римокатолике“ и „морамо поразити 

све јеретике.“ 

Звер ватиканска је искористила Комунистичку партију 

да помогне у уништавању руских православних цркава као и 

Нацистичку партију у настојању да уништи Јевреје и њихове 

синагоге (јер Ватикан каже да су сви осим њих „јеретици“ – 

нису римокатолици). 

ПОРЕСКА УПРАВА САД (ИРС) – РИМСКА 

СЕКТАШКА АГЕНЦИЈА ЗА ПЉАЧКУ

Римокатолички језуити су покренули међународни 

банкарски систем24  под називом Илуминати и Агентур (а за то 

су оптужили Јевреје). Римски мото је: „Онај код кога је новац, 

тај управља нацијама.“ Ватиканска звер је започела све ратове 

(инквизиције) да би се решила јеретика у свету (оних који 

нису римокатолици), а онда је преко својих банака нацијама 

дала зајмове, како би имали довољно новца да воде ове ратове. 

Неозбиљно смо дозволили овој агенцији култа за пљачку да уђе 

у нашу земљу (Пореска управа САД-а (ИРС) – која одговара 

само Риму). 

Према Божјим законима у Библији, сваких педесет година 

се мора обавити брисање (отпуштање) дугова који се не могу 

платити (растерећење). Ово се назива опросном годином (Лев. 

25:10). Хајде да ударимо на римски канонски закон смрти и 

ропства и да вратимо законе Господа и Сина Његовог, Исуса 

Христа. Хајде да избришемо дугове (опросна година). Ове 

дугове је наметнуо Сатана (римокатолички култ) како би нас 

повредио и наметнуо нам дужничке окове. Нисмо почели 

ратове, нисмо желели ратове и нисмо ми ти који су позајмили 

тај новац. Па, зашто онда ми морамо испаштати? Сви ови 

ратови су били инквизиције римокатолика с циљем да обликују 

свет у једно-светску владу, цркву и медије.25  

На конвенцији једно-светске цркве у Ванкуверу, неки од 

наших волонтера су се шокирали видевши про-хомосексуалне 

штандове и литературу, про-вештичије штандове и литературу, 

пијанчење и потпуну безбожност које овај универзални, 

највећи светски култ и секта велича. Ови сатански људи све 

оне који проповедају истинску Реч, што је одрицање од зла, 

посвећивање добру26  – називају култом или сектом. Али, они су 

ти који обожавају ову једно-светску организацију и вођу њеног 

култа, папу. 

„Који се противи и подиже више свега што се зове 

Бог или се поштује, тако да ће он [или ко ће ускоро 

постати папа] сести у цркви Божјој [у Јерусалиму] као 

Бог [ускоро ће сести] показујући себе да је Бог“ (2 Сол. 

2:4).

„Ког је долазак по чињењу сатанином са сваком 

силом, и знацима и лажним чудесима, и са сваком 

преваром неправде међу онима који гину“ (2 Сол. 2:9-

10).

Они клече и љубе му прстен и стопала27 и зову га „Свети 

Оче“, што Библија забрањује.28  Они се покоравају свакој његовој 

жељи. Тиме што нас, који корачамо с Духом и покоравамо се 

свакој Божјој жељи, зову култом, они су вероватно починили 

неопростив грех – светогрђе Светог Духа – грех који се никада 

не опрашта на овом свету, али ни на оном свету (Мат. 12:31-32). 

Али Сатану није брига, јер је он већ нанео светогрђе Светом 

Духу. 

ЖИГ ЗВЕРИ

Сатана жели да с њим проведете вечност у паклу.29  А да 

би вас натерао да то урадите, погледајте шта вам је сада 

припремио помоћу својих државних и савезних агенција: 

закони које спроводи држава вас терају да жигошете руку или 

чело како бисте могли да купујете и продајете (ово се може 

учинити да буде невидљиво, користећи ласерске снопове). Бог 

овај жиг назива „жигом звери“ (Отк. 19:20). Ватикан ће томе 

дати неко лепо име, „жиг мира, љубави, јединства, братства, 

итд.“ Бог каже да ако узмемо овај жиг, ићи ћемо у пакао (Отк. 

14: 9-11).

Папа, супер-шеф, и његове државне и савезне владине 

агенције ће рећи да ћемо бити бојкотовани (нећемо моћи да 

продајемо и купујемо), ако не узмемо овај жиг. Ја ћу веровати 

Богу да ће ме нахранити, исто као што је 40 година хранио 

хебрејску децу у Синајској пустињи. И Бог ће поново чинити 

20 Ватиканске милијарде, Авро Менхетен, стр. 182 (Th e Vatican Billions, Avro Manhattan)   21 До 1987. су све комунистичке организације биле ослобођене од пореза. Сада, због моје литературе, 

укинули су статус изузећа за све комунистичке партије. Ипак, комунисти Ватикана су толико уплетени у владу, кријући се као републиканци и демократе, да им више и није потребно 

изузеће од пореза. Овде не треба ни споменути кредите које влада даје за њихове „псеудо-добротворне“ групе и владине кредите од више милијарди долара које се дају парохијским школама 

и елитним католичким комунистичким организацијама.   22 Ватикан САД, Нино Лобело, стр. 87 (Vatican USA, Nino LoBello)   23 Ватикан САД, Нино Лобело, стр. 79 (Vatican USA, Nino 

LoBello)   24 Ватикан САД, Нино Лобело, стр. 45-47 (Vatican USA, Nino LoBello)   25 Дан. погл. 7 и 8:23-25, 2 Сол. 2:3-12, Откр. 12:12-17 и 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, погл. 17 и 18, 19:1-3, 

11-21, 20:1-4, 7-10   26 Пса. 97:10, Рим. 12:9, 1 Кор. 10:21, 2 Кор. 6:14-18, Ефес. 5:3-12, Јак. 4:4, 1 Јован 1:5-6   27 Криза цркве и државе, 1050-1300, Брајан Тирни, Прентис-Хал, стр. 49 (Th e Crisis 

of Church and State, 1050-1300, Brian Tierney, Prentice-Hall)   28 Мат. 23:9   29 1 Петар. 5:8, Откр. 12:11-12   
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чуда за Своје верне следбенике који се одупиру папи, његовим 

владиним агенцијама и његовом жигосању. 

И председника Регана је Велика блудница (Ватикан) била 

обманула, као што је учинила и другим светским владарима. 

Ово се види из изненадног слања америчког амбасадора у 

велики римски куплерај (главно седиште и канцеларије овог 

култа). 

Г. председниче, превише се дружите с тим свештеницима 

једно-светске цркве, које су обучили језуити, а они вам дају 

неке веома лоше савете. Да ли је у питању ватикански новац и 

велика подршка Ватикана, па сте постали део овог култа? Да ли 

ћете продати своју вечну душу тако што ћете себе и наш народ 

придружити Антихристу за новац и световну моћ?

Господ пита: „Јер каква је корист човеку ако задобије сав 

свет, а души својој [вечној] науди (изгуби је)?“ (Mарко 8:36). 

Чинећи то бићете доведени у велику неприлику са живућим 

Богом, осим ако се не усправите, изађите јавно и оповргните 

своју одлуку, да би Господ и јавност знали шта вам тачно лежи 

на души. 

Уз дужно поштовање, г. Председниче, све ово вам говорим 

у име Исуса. Ми смо на крају времена и дани политичара су 

завршени. Треба да кажемо људима шта је то у нама. Библија 

каже ко мрзи наставу, мрзи знање; а ко мрзи на укор, остаје 

луд (Пословице 12:1). Г. председниче и сви ви председници и 

краљеви света, суда има за све нас, и ја верујем да ће то време 

брзо доћи. 

ПРАВИ ИЗРАЕЛАЦ ВЕРУЈЕ БОГУ

Ја нисам студирао веронауку. Ја сам прави Израелац, опран 

у крви Исусовој, испуњен Светим Духом и послат од Господа да 

проповедам о Исусу, распетом, васкрслом, живом и спремном 

да се поново врати на земљу.30  Имам небеску дозволу да то и 

проповедам. 

Истински Израелац је онај који верује Богу, што већина 

Јевреја није, јер одбијају месију одбијајући више од 300 светих 

писама из Старог Завета, које говоре о месији. Неки Израелци 

су прешли у ову секту (Римокатоличка црква). Ватикан је од 

њих тражио да постану рабини, да их тако може сместити 

у израелски парламент као шпијуне. Неки од ових римских 

језуитских рабина су и данас тамо као шпијуни. 

Пољска је, у Другом светском рату, била земља коју је 

Ватиканска секта највише контролисала. Ако ватиканска 

звер толико воли Јевреје – како тада, тако и данас – зашто је 

дозволила да Пољска постане кланица за већину Јевреја? 

Зашто је фалсификовала анти-семитски документ „Протоколи 

сионских мудраца“, пребацујући кривицу на нас, Јевреје, за 

своју жељу да влада светом? Зашто је за шеме ватиканских 

међународних банкара, Илумината и Агентура, оптужила 

нас, Јевреје?31  И због чега Велика блудница (Ватикан) има 

своје шпијуне који се представљају као рабини у израелском 

парламенту, ако већ ова, анти-семитска, римокатоличка секта 

(култ) толико воли Јевреје? Бог каже: 

„Народе мој! који те воде, заводе те, и крваре пут 

хода твог (уништавају твој пут)“ (Иса. 3:12).

Сада је време другог доласка месије, па се покајте или 

страдајте,32  а то значи прихватите месију и покајање, а то је 

Његова крв коју је Он пролио за ваше грехе,33  или страдајте, 

што значи, ако то не учините, ићи ћете у пакао.34 

Постоје верске вође који милионе људи воде у пакао, јер 

су повезани с Антихристом, величају њега и његов култ: „У 

лицемерју лажа, жигосаних на својој савести“ (1 Тиму. 4:2). Неки 

су језуитски свештеници који се представљају за хришћане. Они 

и њихове организације добијају богате награде од Рима, јер су 

увели у стадо лаковерне, необразоване масе следбеника право 

у универзалну сатанску цркву, која има планове за њихову 

будућност да сви на себе приме жиг звери35  у име хришћанског 

братства, мира, слоге и љубави. Људе је лако повести у овај 

део ватиканског култа и навести их да мисле да су у праву 

„јер љубави истине не примише, да би се спасли“ (пратећи 

речи које нису тачне речи Божје). Због тога, Бог је рекао да 

ће „им послати силу преваре, да верују лажи: Да приме суд 

сви који не вероваше истини, него волеше неправду [целу 

организацију Антихриста]“ (2 Сол. 2:3-12).

Ове лажне вође воле римокатолички новац и политичке 

везе. Због тога су на државним и међународним телевизијама 

и то им помаже да направе своја привремена, мала царства 

само за себе и у своје име, као што су телевизијске мреже, 

универзитети, села и друга бескорисна предузећа и наводна 

хришћанска братства. Бог каже: 

„Благо сабрано језиком лажљивим таштина је која 

пролази међу оне који траже смрт“ (Пословице 21: 6).

Овакве вође величају папинство и подржавају га. Они често 

посећују папу у Риму и римокатоличко свештенство укључују у 

већину својих друштвених функција, дозвољавајући им да се без 

срама појављују на њиховим телевизијама и радио станицама. 

Они подржавају то што је председник Реган преместио наш 

народ у Антихриста (Ватикан). Ватикан их промовише и они 

промовишу Ватикан, јер су једнаки (лажљивци). Лако их 

можете препознати и мислим да знате ко су (само упалите свој 

телевизор и видећете). 

Молите се за њихове слепе следбенике јер „уздају се у речи 

лажне, које не помажу“ (Јер. 7:8), и молите се за оне слепе вође, 

који „не говоре истину, уче језик свој да говори лаж“ (Јер. 9:5), 

који предводе своје слепце, јер Исус је рекао да ће сви заједно 

пасти у јаму (Лука 6:39). Исус је рекао и ово: 

„Свим лажљивцима, њима је део у језеру што гори 

огњем и сумпором“ (Отк. 21:8), и они неће ући у рај 

„А напољу су пси и врачари и курвари и крвници и 

идолопоклоници и сваки који љуби и чини лаж“ (Отк. 

22:15), је су они као и он (Сатана) који је преварио Еву, 

а сада и цели свет (сва смрт је почела с лажи).36 

Исус није дошао да донесе мир, него мач (Мат. 10:34). 

Дошао је да покаже разлику између светла и мрака, добра 

и зла, истине и лажи, тела Христа и Антихриста. Рекао је, 

Моје овце знају Мој глас и другог неће следити (Јов. 10:3-

5, Отк. 14:4). Чујете ли глас Исуса или глас папе? Да ли 

су једна од Исусових оваца или сте Антихристова коза?37  

Волите ли слушали лажи или истину (Реч Божју)?

Многи од вас су помогли Антихристу донирајући овим 

организацијама. Подржите Христа, а не Антихриста, или ћете 

30 Мат. 10:7-8, 28:18-20, Марко 16:15-20, Лука 24:46-48, Дела 1:8-11, 10:38-43, 1 Кор. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Кol. 1:25-29, 2 Тиму. 4:1-2   31 Историја света, Хју Томас, Харпер-Роу, стр. 498 (A 

History of the World, Hugh Th omas, Harper-Row); и Немачка 1866-1945, Гордон А. Крег, Оксфорд, стр. 84 (Germany 1866-1945, Gordon A. Craig, Oxford)   32 Јоило 2:28-32, Мат. 24:3-51, Лука 

21:7-36, 2 Тиму 3:1-5, 1 Петар 4:7, Откр. 6:12-17, 14:6   33 Мат. 26:28, Рим. 3:22-26, 5:8-21, Кол. 1:13-14, 20-23, Јев. 9:11-14, 10:5-17   34 Пословице 15:24, Мат. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 

24:42-44, 48-51, Лука 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Откр. 20:11-15   35 Откр. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4   36 Пост. 3:4-5   37 Мат. 25:31-46, Јован 10:1-16, 26-28   



5

отићи у исти пакао с њим, због тога што подржавате лажи. 

Тајне ватиканске организације, прерушене као хришћани, иду 

по разним протестантским црквама и прикупљају новац да 

граде храм у Јерусалему за Антихриста (Соломонов храм), а 

неуки хришћани, који мисле да није безбожно бити преварен, 

као што је Ева преварена, им дају новац, уместо да буду опрезни 

и побожни и да дају за истинска хришћанска дела. Исус је рекао: 

„Изгибе мој народ [оде у пакао], јер је без знања“ (Ос. 4:6).

Римокатолички гласноговорници се љуте када се проповеда 

Реч Божја и кажу да „не могу веровати да у данашње време, 

људи и даље проповедају мржњу, пристрасност, предрасуде, 

итд“. Али, оно што стварно тиме казују ови амбасадори 

Ватикана јесте да не могу да верују да се и дан данас проповеда 

Реч Божја, истина, и да људи још увек имају петљу да иступе 

и разоткрију Сатану (њих). Верске цркве које су окренуле леђа 

Богу и стопиле се с Ватиканом, кажу да „нигде у Библији, ни 

Бог, ни Син Божји, Исус Христ, не одговарају, нити наређују 

својој деци да одговарају“.

У Библији – од Књиге постанка до Књиге откривења – Бог, 

Син Божји Исус Христ, патријарси, пророци, ученици и 

апостоли, одговарају Сатани на сваку његову реч, на све лажне 

доктрине које су чули.38 Нама заповеда Исус да користимо мач 

(Реч Божју) да бранимо и сачувамо јеванђеље, тако што ћемо 

да одговоримо Сатани (на сваку реч) срчано и одважно.39  

Нама је наређено да одговоримо на сатанске заблуде (извртање 

Речи Божје), као што је и Исус одговорио ђаволу на Планини 

искушења (Мат. 4:3-11).

Павле, по Светом Духу, рече: „Проповедај реч“, целу Реч 

(2 Тиму 4:2). Немој изоставити из светих списа ништа у вези 

с Антихристом, лажним пророцима, одговарањем, прекорима 

и грдњом. Исус је рекао да живимо (идемо у рај) сваком Речју 

која изађе из уста живог Бога (Мат. 4:4). Ово подразумева речи 

о Антихристу, лажним пророцима итд. јер Исус је рекао да 

када знамо истину (целу истину, сваку њену реч), истина ће нас 

избавити (Јован 8:32). Али Антихрист и његови лажни пророци 

не желе да будете слободни, јер њихов господар је Сатана, који 

воли да држи људе у оковима. Ако већ не желе људе у оковима, 

зашто се толико љуте када се проповеда цела Реч Божја (она која 

ће вас избавити од Сатане)? И зашто би називали проповедање 

Свете Речи злом, мржњом, пристрасности и предрасудом, ако 

не долази од Сатане? 

Антихрист и његови лажни пророци кажу да ми не треба да 

радимо ништа што се ради са страшћу – везано за спашавање 

Бога. Они кажу да је страсно придржавање Божјим законима, 

проповедање и живот по Речи Божјој грех. Али у Књизи 

откривења, Исус нам заповеда да будемо ревносни, или ће нас 

Он избљувати из уста својих (Отк. 3:16). Ватреност и одважност 

(страст) су Божји закони и Његово помазање. Нама се заповеда 

да све оно што радимо, као да радимо свом Господу (Кол. 3:23), 

целим срцем (Мат. 22:37), и одважно (страствено). Ако се неко 

увреди Речју Божјом (било којом), Бог каже да је тај малоуман 

(као звер). А Бог такође каже и да је грех увредити се или 

одбацити Реч Његову.40  Одбацити Реч Божју је одбацивање 

Христа, и само нашим прихватањем (веровањем) у Реч, која 

јесте Христ, долазимо до спасења. „Веруј Господа Исуса Христа 

[Реч] и спашћеш се ти“ (Дела 16:31).

Велика блудница (Ватикан) је, кроз своју Мафију, прво 

уништила морал ове државе порнографијом, проституцијом, 

наркотицима, производњом и дистрибуцијом алкохола, итд. 

Сада, с лажном богоугодношћу, она покушава да уведе закон 

цензуре на све оно што је сама учинила нашој нацији и целом 

свету. То је тај превртљиви, подли начин да вас ова секта увери 

да је добра, пристојна, чиста и богобојажљива. Ово је њен 

први покушај цело-светске цензуре.41  Њен други мотив с овом 

цензуром ће бити цензурисање свих говора, укључујући и оне 

из Библије – осим онако како он жели да се Библија проповеда, 

што је потпуно супротно ономе што Библија јесте.42  Она зна да 

свет није свестан њеног сатанског начина обављања послова и 

да ће јој тај свет – који није свестан да је она, у ствари, створио 

сву љагу и непристојност – аплаудирати и славити је, због овог 

испланираног „племенитог“ чина. Овако ће се привући сви они 

који је не познају и који не знају њене начине да одвуче људе од 

Господа и привуче их себи. 

Њен план за будућност ових слепих људи је пакао. Беда 

воли друштво, а Сатана и његови следбеници не желе горети 

сами. Они желе тебе, душо драга, да с њима поделиш вечност 

у пакленим мукама.43  Желиш ли то што они желе за тебе? Или 

желиш оно што ти је Исус наменио, трајну срећу с Њим, далеко 

од свих зала, далеко од свих обмана и далеко од могућности 

било какве повреде?44 

ПОМИРИ СЕ С БОГОМ

Немој живети за овај привремени свет, који тако кратко 

траје.45  Планирај своју будућност као вечност, тако што ћеш 

научити о плану који је Створитељ и Владар свемира за тебе 

направио – одбијајући очигледне планове сатанске секте да 

светом владају ђаво и римокатолички култ, који су узалудни и 

кратког даха.46  Ако то не урадиш, показаћеш Богу да си сатански 

и непослушан, као и тај ђаво који сам себе зове Божјим викаром, 

„богом“ на овој кугли земаљској. Помири се с Богом – одмах 

сада, пре него што буде касно (као што је већ касно за ђавола). 

Његов дим из пакла ће излазити ва век века (Отк. 14:11).

„Тада дођите, вели Господ, да промислимо заједно: 

ако греси ваши буду као скерлет, постаће бели као 

снег, ако буду црвени, као црвац (гримиз), постаће као 

вуна“, крвљу Исусовом (Иса. 1:18).

За љубав Божју, послао је да за нас умре онај којег је највише 

волео (Његов Син). Исус нас је толико волео, да је свој живот 

дао и своју крв просуо за нас, да би наши греси били очишћени, 

опроштени.47  Ако волимо онако како су Бог и Његов Син, Исус 

Христ, волели нас, онда ћемо напустити своје грехе и ранији 

покварен начин живота, научићемо Реч Божју тачно и даћемо 

Његову истину овом свету, који нас је тако дуго лагао – да би 

они могли имати овај живот који су Бог и Његов Син дали 

неспутано. Али, како ће они то знати без проповедника (не 

почетника, него некога ко је научио све путеве Господње)?48 

„Ако ли нећете, него будете непокорни, мач ће вас 

појести, јер уста Господња рекоше“ (Иса. 1:20).

38 Мат. 4:3-11, 16:21-23, Отк. 22:18-19   39 Ефес. 4:27, 6:17, 2 Сол. 2:14-15, 2 Тиму. 1:13, Титу 3:10, Јевр. 4:12, Јак 4:7   40 Језек. 20:21-24, Зах. 7:11-13, Јак. 2:10-11, 1 Јован 3:4   41 Црква и држава, 

том 27, бр. 1, јан. 1984, стр. 16 (Church and State, Vol. 37)   42 Ватиканско царство, Нино Лобело, стр. 68 (Th e Vatican Empire, Nino LoBello)   43 Мат. 22:13, 25:30-46, Марко 9:43-44, Лука 3:17, 2 

Сол. 1:1-9, 2 Пет. 2:4, 9, Откр. 14:10-11   44 Иса. 64:4, 1 Кор. 2:9, Откр. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 Пса. 103:15-18, Јован 12:25, Јак. 1:9-12, 1 Јован 2:15-17   46 Дан. 7:7-11, 23-26, Откр. 14:8, 

16:10-11, 17:15-18, погл. 18, 19:20   47 Мат. 26:28, Дела 13:38-39, Јевр. 9:22, 26, 1 Јован 1:7   48 Рим. 10:14   
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Ако бисте хтели да се спасите, реците ову молитву и тако ће 

бити: 

Мој ГОСПОДЕ и мој БОЖЕ, смилуј се на моју душу, мене 

грешника.49 Верујем да је ИСУС ХРИСТ СИН живог БОГА.50 

Верујем да је умро на крсту и своју вредну крв просуо да 

би сви моји прошли греси били опроштени.51 Верујем да је 

БОГ васкрсао ИСУСА из мртвих помоћу СВЕТОГ ДУХА,52 и 

да ОН седи с десне стране БОГУ у овом моменту и чује моје 

признање греха и ову молитву.53 Отворио сам врата мога срца 

и позивам ТЕ у своје срце, ГОСПОДЕ ИСУСЕ.54 Спери све моје 

прљаве грехе у вредној крви коју си ТИ пролио уместо мене 

на крсту у Калварији.55 ТИ ме нећеш одбацити, ГОСПОДЕ 

ИСУСЕ; ТИ ћеш опростити моје грехе и спасити душу моју. 

Знам то, јер ТВОЈА РЕЧ, БИБЛИЈА, тако каже.56 ТВОЈА РЕЧ 

каже да ТИ никога нећеш одбацити, а то значи ни мене.57 

Зато знам да си ме чуо и знам да ћеш ми одговорити и знам да 

сам спашен.58 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.59

Након спаса, ИСУС каже да будемо крштени, тако што 

ћемо се у потпуности потопити у воду, у има ОЦА и СИНА и 

СВЕТОГ ДУХА.60 Марљиво учите Библију (Свето Писмо), од 

аутора Ђура Даничића и Вука Караџића, [The English King James 

Version], и чините како она каже.61

ГОСПОД жели да и другима кажете 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 спашен, 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 говорите: 

У чему ТЕ закидамо? У десетку и приносу. Проклети сте, јер МЕ 

закидате, ви, сав народ [и цели свет]. Донесите све десетке [десе-

так 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“ (Мал. 3:8-12). 

ОВО СУ ЈОШ НЕКЕ ОД ПАПИНИХ ТАЈНИ

Велика блудница (Ватикан) је толико тајанствена да 

већина свештеника, опатица и чланова нижег нивоа њеног 

свештенства и људи који раде на нижим нивоима савезних 

владиних агенција, не знају да су део највеће светске секте и да 

се наркотици, проституција, порнографија, алкохол и шверц – 

свака прљава работа – могу повезати с овом сектом (Ватиканом) 

и њеним владиним агенцијама.62  Пребеглице из ове велике 

секте, римокатоличког култа, наводе да 68 одсто ватиканског 

свештенства упражњава хомосексуалност, лезбејство и блуд. 

Ова дела Бог потпуно забрањује и због тога ће њихове душе 

право у пакао, ако се не покају.63  Током година, многи угледни 

људи су Ватикан називали „канализацијом корупције“.

Бивши језуитски свештеник високог ранга, који је годинама 

радио у Ватикану и био одговоран само папи, ми је рекао да су се 

фабрички радници наљутили на данашњег папу, Јована Павла 

II, док је био свештеник у Кракову, у Пољској. Кажу да је много 

фабричких радника хтело да га убије и кажу да нису хтели да 

више долази. Када би дошао, бацали су науљене крпе на њега, 

јер је било пријава да је злостављао њихову малу децу. Такође 

су јавили да је он (сада папа Јован Павле II) хомосексуалац. 

Ово објашњава зашто нови закони савезне Ватиканове владе 

забрањују дискриминацију према хомосексуалцима. 

У књизи о љубави (пожуди), коју је папа Јован Павле II 

написао када је био свештеник, стално је цитирао Сигмунда 

Фројда, као да цитира свето писмо. Сигмунд Фројд, Јевреј који је 

прешао на римокатоличанство, је светски познат, у првом реду, 

као перверзњак. Сатана, кроз једно-светску владу Ватикана, 

црква и медији, су га издигли, заједно са целом психијатријском 

струком, да би могли да искорене речи „грех“ и „кривица“. 

Ватикан због тога може да користи психологе и психијатре да 

сместе у менталне институције оне људе који исповедају веру 

у Божје натприродно опхођење с људским родом, како данас, 

тако и у прошлости. Ови психолози и психијатри и ватикански 

високо-рангирани медији, се стално подсмејавају (подругују) 

свакоме ко кроз Божју Реч раскринкава ову секту (култ), коју 

Бог у Откривењу назива „курвом“, и свакоме ко верује у Реч 

Божју, која подразумева и Исусову заповест да васкрсну мртви, 

оздраве болесни, да се прогнају ђаволи, да се поновно роди, да 

се одупре и раскринка ђаво (курва из Откривења). Перверзије 

Јована Павла II и Фројда су сличне, како и сам признаје у својој 

књизи. 

Сада, када је освојио „главни добитак“ (постао је вођа 

римокатоличког култа и савезних владиних агенција), може 

доносити законе по сопственом нахођењу. Он би сада желео 

да ми сви доживимо његове фантазије тако што ће донети 

законе који терају младиће и девојке да користе исте тоалете 

у спаваоницама на факултету. Његов изопачени мозак ужива 

у томе да гледа како се људски род законом тера да учествује у 

настраности скројеној по мери Ватикана. 

Ове нове римске канонске законе изопачености и смрти 

проводе његове две савезне владине агенције, које се зову 

Министарство за урбанизам и Министарство образовања,64  с 

веома званичним називима што им даје одличну маску, као што 

је и цела ватиканска операција у лажном лику Снежане. 

У духовном рату између Бога и Сатане, ми се веселимо и 

јако смо радосни због онога што је рекао Исус: „Радујте се и 

веселите се, јер је велика плата ваша на небесима, јер су тако 

прогонили пророке пре вас“ (Мат. 5:12). Ми смо најјача кључна 

(ортодоксна) хришћанска организација на свету (и веома смо 

поносни због тога). 

Неке лажне публикације, које саме себе кривотворе (неке 

које варљиво чак и Библију штампају) и које не слушају Исуса 

који је рекао: „Никоме да не чините силе, нити кога да опадате 

(лажно оптужујете)“ (Лука 3:14), стављају нас у своје књиге о 

49 Пса. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   50 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4   51 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Јован 1:7, Откр. 5:9   52 Пса. 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, 1 Кор. 15:3-7   53 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Јевр. 10:12-13   54 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   55 Ефес. 2:13-22, Јевр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Јован 

1:7, Откр. 1:5, 7:14   56 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кol. 1:14   57 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13   58 Јевр. 11:6   59 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   60 

Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5   61 Поновљени закони 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тиму 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18   62 Откр. 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 Мат. 15:18-20, 

Рим. 1:20-32, 1 Кор. 6:9-10, 18, 10:8, Ефес. 5:5, Јевр. 12:16-17, 13:4, Откр. 21:8   64 Ватикан САД, Нино Лобело, стр. 78-79 (Vatican USA, Nino LoBello)   
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култовима. Због њихових очитих лажи и због наше потребе 

да подржимо интегритет рада Господњег, морали смо да 

проверимо ове злокобне публикације и, наравно, нашли смо да 

и њима управља култ језуита и Ватикана. 

„Зашто газите народ мој и лице сиромасима 

сатирете? Говори Господ, ГОСПОД над војскама“ (Иса. 

3:15).

Зар не знате: „Шта човек посеје, оно ће и пожњети“ 

(Гал. 6:7)? И Бог ће ти многоструко вратити оно што ти 

урадиш другима… „Моја је освета, ја ћу вратит, рече 

Бог“, „Ја ћу вратити“ (Рим. 12:19, Јев. 10:30).

Радујемо се, јер наша је награда велика, због лажи које су о 

нама рекли (tако Исус каже) (Мат. 5:11-12).

Ватиканске савезне владине агенције и њени медијски 

сервиси (заједно) су нам омогућили велико уживање и прегршт 

награда у рају, јер су нас заједно извели на суд под лажним 

оптужбама и стално покрећу клеветничке65  кампање против 

нас, већ петнаест година. Током истраге, открили смо да су и 

ти велики медији,66  а, наравно, и наведене владине агенције, 

под тајном контролом ватиканске звери, или их она поседује. 

Захваљујемо Ти и славимо Те, Исусе, што си нам показао ове 

чињенице и што нам гарантираш највеће награде. Псаламист, 

Давид, пише: 

„Устају цареви земаљски, и кнезови се скупљају на 

Господа и на помазаника Његовог. „Раскинимо свезе 

њихове и збацимо са себе јарам њихов.“ Онај [Бог] што 

живи на небесима, смеје се, Господ им се подсмева. Па 

им говори у гневу свом и јарошћу својом збуњује их“ 

(Пса. 2:2-5). 

ЗАСТРАШУЈУЋА НАГРАДА ЗА ОНЕ 

КОЈИ СЕ БОРЕ ПРОТИВ БОГА

У своје молитве ставите све оне несретне који се боре 

против Бога, Сина Његовог, Исуса Христа, Духа Светог и 

Божјих помазаника, јер ако они с тим наставе, стићи ће их 

застрашујућа награда. Ми, као наш Отац на небесима, Његов 

Син, Исус Христ, не желимо да ико оде у пакао. Због тога ми 

људима говоримо да се моле у име Господа Исуса Христа да и 

ти други препознају Христа као свог личног Спаситеља и да 

почну радити добра дела која Он препознаје, уместо што раде 

неплодне радње, неправедне, за које ће заувек бити проклети у 

паклу. (Не да се молимо за ђавола или за оне који су богохулили 

Свети Дух, за њих се не молимо [1 Јован 5:16]). Наша црква се 

проширила и много је јача, као што је Исус и рекао да ће бити 

када будемо прогоњени. Кад Бог толико воли свет, зашто не 

бисмо и ми? Ово излагање је написано с љубављу да драгоцене 

душе више не би могле да буду преварене од стране Велике 

блуднице (Ватикана) и њених помагача, да не би узеле жиг 

звери и да не би отишле у пакао.67

Сви који су разоткривалили чињенице о овој секти 

(римокатоличка секта) и њеним помагачима су, а историја то 

показује све до дана данашњег, били називани херетицима, 

злобнима, опаснима, тајнима, верски нетрпељивима, итд., и 

постали су пленом великих кампања за уништавање њиховог 

карактера. 

Рекли су и да смо параноични у вези с Ватиканом. Да ли су 

Абрахам Линколн и Џон Ф. Кенеди били параноични у вези с 

Ватиканом? Да ли милиони људи данас, које ватиканске савезне 

и друге државне агенције муче и узнемиравају и они који су 

изгубили послове и који су гладни (неки су у затвору јер су 

морали да краду због глади), да ли су и они параноични у вези 

с Ватиканом? 

Због овог разоткривања, римокатоличка секта (култ) ће се 

понашати као да су баш они (од свих људи) ти који су прогоњени 

и невино ће рећи: „Зашто се ово нама дешава?“, знајући да ће 

они, који не знају шта све она ради, осетити саосећање. (Ја 

немам саосећања према ђаволу.) Нисам ја написао Реч Божју, ја 

је само проповедам. Бог не мрзи добро, само зло.68 

Велика блудница (Ватикан) и њени људи заслужују Оскара 

за најбољу глуму невиности и побожности, али и за шминку 

и гардеробу, што је споља приказује као Снежану. Испод 

Снежанине одеће, налазе се отворене гнојаве ране и црви. 

Споља се слатко смешка и каже: „Волим те, брате мој“, али иза 

кошчатих леђа крије руке с којих капа крв мученика.69 

Ево једног примера како звер ватиканска увек успе да се 

преруши. Када је видела да губи Други светски рат (још једна 

инквизиција Ватикана), брзо је сакрила хиљаду Јевреја одједном, 

тако да може, након убиства шест милиона Јевреја, рећи: „Ми 

смо сакрили и заштитили смо Јевреје, ми Јевреје волимо.“ Ово 

је права истина о томе шта је Ватикан урадио. 

Кад смо већ код Награда филмске академије, Ватиканска 

секта је већ дуго времена присутна у филмској индустрији.70  

Холивуд, под утицајем моћног римокатоличког лобија, нам је 

сервирао филмове као што су Бернадетина песма (The Song of 

Bernadette), Идући својим путем (Going My Way) и бројне друге 

узбудљиве филмове који величају римокатолички култ. С друге 

стране, прогурали су филмове као Елмер Гантри (Elmer Gantry), 

који приказује покварене протестантске јеванђелисте. Сјећате 

ли се серије Драгнет (Dragnet) са телевизије? Хришћанин је 

увек приказан са великом Библијом, како се смеши након што 

је задавио бабу на тавану.71 Свештенике су увек глумиле веома 

угледне, добро плаћене звезде као што су Бинг Крозби и Бери 

Фицџералд. Видите, на нас Ватикан (вођа једно-светске цркве и 

светских влада) удара психолошки на много фронтова. 

У својој улози Снежане, Ватикан користи властите медије 

да промовише тросатну пропаганду Си-Би-Ес телевизије, да би 

приказао лепшим свог глиненог бога, вођу култа. Сигуран сам 

да је инцидент с бацањем науљених крпа избачен из сценарија. 

У римокатоличком култу има много добрих људи који 

нису богати, а неки су чак и веома сиромашни, а који не траже 

високе позиције. Већина њих су скромни. Ови обични људи су 

потпуно несвесни изопачености коју спроводи римски култ, за 

који им је речено да је црква. Бог, који познаје њихова искрена 

срца (Он је Бог наших срца), па зато овим неупућеним људима 

говори: „Изиђите из ње, народе мој“ (Отк. 18:4). Молимо се да 

тако ускоро и буде. 

65 Ватикански империјализам у двадесетом. веку, Авро Менхетен, стр. 155 (Vatican Imperialism in the 20th Century, Avro Manhattan)   66 Ватикански документи II, Волтер Абот, С.Ј. стр. 319-

331 (Th e Documents of Vatican II, Walter Abbott, S.J.); Ватикански империјализам у двадесетом веку, Авро Менхетен стр. 150 (Vatican Imperialism in the 20th Century, Avro Manhattan); Досије 

Рокфелер, Гери Ален, погл. 6 (Th e Rockefeller File, Gary Allen); Нико се не усуђује да то назове завером, Гери Ален, погл. 5 (None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen); Колиерова национална 

енциклопедија, 1936, (Collier’s National Encyclopedia), с.в. ”Илуминати”, Католичка енциклопедија, (s.v. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia), с.в. ”Илуминати”, ”Инголштадт” (s.v. “Illuminati”, 

“Ingolstadt”)   67 Откр. 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 Пса. 7:11, 45:6-7, Посл. 8:13, Амос 5:15, Рим. 1:18, Јевр. 1:8-9   69 Откр. 17:1-6, погл. 18   70 Ватикан САД, Нино Лобело, стр. 20-21 (Vatican 

USA, Nino LoBello)   71 Димне завесе, Џек Чик стр. 46 (Smokescreens, Jack Chick)   
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Тмуран подсетник за сатанског супер-шефа (папу), који 

управља римском јавном кућом и владама које јој дају моћ: 

твоја владавина је кратког даха, тако каже Господ. 

„Јер, у један час погибе толико богатство!“ (Отк. 

18:17).

„И дим њен излажаше за век века“ (Отк. 19:3).

„И видех из уста аждахиних, и из уста звериних, и 

из уста лажног пророка, где изиђоше три нечиста духа, 

као жабе“ (Отк. 16:13).

Јеврејско свештенство заврши на Голготи;72  нигде у 

Библији Бог није дао овлашћења за свештенство Италијанима, 

Пољацима, нити било којој другој раси људи, осим Јеврејима.. 

Од дванаест јеврејских племена, само је из племена Леви Бог 

довео свештенике.73  Ово показује да је Ватикан небиблијски и 

да живи у свету фантазије и измишљотина. Када је Исус рекао: 

„Готово је“, Исус је постао једини високи свештеник (Јован 

19:30).74 

Ватикан жели да се пресели из Рима у Јерусалим. 26. 

септембра 1973. лист „Хјустон кроникл“ је објавио да је Хенри 

Кисинџер, гладан политичке моћи, помогао супер-култу 

(Ватикану) с предлогом „да Јерусалим постане међународни град 

с контролом над светим местима и да се верска администрација 

да у руке папи.“

Библија нигде не спомиње чистилиште, нити било које 

слично место, него Библија јасно наводи: „И као што је људима 

одређено једном умрети, а потом суд“ (Јев. 9:27). А Бог је рекао, 

да ће бити или пакао или рај, нема ништа друго.75  Не може се 

купити карта за рај, нити се може купити избављење из пакла. 

Нигде се у Новом Завету не каже да треба убијати људе који 

не верују на исти начин као ми. Ватикан, с друге стране, таква 

убиства назива „светим ратом“ и опрашта их, чиме, поново, 

доказује да је небиблијски и да представља култ. 

Пре педесет година, надбискуп Гилрој је рекао: 

„Зарад наше католичке контроле над поштом, имамо 

могућност да проверимо где се налазе неки католици 

који не припадају римокатоличкој цркви [јеретици] и 

да пратимо њихово кретање у одређеним ситуацијама. 

Докле год имамо људе који контролишу наше поште и 

који су у твојој служби, не треба да се плашимо да би 

наша тајна полиција могла бити кривично гоњена.“

Познајући ове чињенице, јасно је због чега управа за 

поштански саобраћај сада покушава да нам одузме статус по 

којем велике количине поште можемо да шаљемо уз попуст. 

Они криминалним путем гуше слободу говора и верске слободе, 

наша два уставна права која Ватикан тихо и брзо покушава 

да укине. Државне и савезне агенције, са својим медијима и 

судским системом у свакој држави, примајући упутства за 

рад из Рима, ће свакако рећи да Папине тајне представљају 

литературу „мржње“, рећи ће вам да сам ја непријатељ. Али, 

као што је и Апостол Павле рекао, тако и ја кажем: „Тим ли вам 

постадох непријатељ, истину вам говорећи?“ (Гал. 4:16).

Говорећи истину да људи могу побећи из светске доминације 

под окрутним вођом Сатанског викара, са диктаторским 

принципима римског канона пуним мржње, уместо да се воде 

нашим Уставом САД-а (који представља закон у Сједињеним 

Државама), да људи свих народа могу утекну жигу звери и 

пакленом огњу – је ли то мржња? Исус је рекао да говоримо 

истину, јер то је љубав и заповеда нам да идемо у све народе и 

проповедамо истину,76  јер Исус је рекао: „И познаћете истину, 

и истина ће вас избавити“ (Јован 8:32).

Можете веровати папи или мени. Ја сам вам открио само 

неке од папиних тајни. Бог је рекао да је папинска организација 

мајка свих зала на земљи; не 99 одсто зала, него свих.77  Читајте 

свој примерак Библије краља Џејмса и уверите се и сами да ли 

говорим истину или не. Верујте Богу, „Веруј Господа Исуса 

Христа и спашћеш се ти“ (Дела 16:31).

72 Иса. 53:7, Маркo 15:37-39, Јевр. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 2 Мој. 28:1, 30:30   74 Јевр. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 Рим. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Кор. 5:10, Јевр. 

9:27, Јуда 6, 14-15   76 Марко 16:15, Лука 9:60-62, Дела 10:42, Рим. 10:13-15, 1 Кор. 1:17-18, 2 Тиму 4:2   77 Откр. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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Хришћанске службе Тонија Алама широм света обезбеђују место за живот са свиме што је неопходно за живот свима онима који 

могу да дођу на наше локацијама у САД-у који истински желе да служе ГОСПОДУ целим срцем, душом, телом, 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 проналажењу 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 ЗА СПАС (Дела 4:12).

НЕ БАЦАЈТЕ, 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 1983, 2006, 2012, 2013, 2014  Сва права припадају  World Pastor Tony Alamo  ® Регистровано 1983, 2006, 2012, 2013, 2014

SERBIAN—THE POPE’S SECRETS

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


