
                                                               ЧУДА БОЖИЈА

Чуда се дешавају.
Бог их сам монтира и нема потребе за фотомонтажом.
Фотомонтажом се баве преваранти, а њих је мали милион и махом су из редова цркве и 
некаквих верника.
Оно што се мени издешавало је право и једино Чудо Божије.
Због људске таштине људи не верују, али то је њихов проблем, а религијски проблем је у томе 
што се појавио доказ да они нису посредници са Богом.
Појавио се доказ да то Чудо Божије корача овим материјалним светом у овом тренутку пред 
крај времена.
Појавио се доказа да сам Ја ту, да сам сишао међу људе да их подучим и научим духовности.
Ко верује биће спашен.
„КО ПРЕПОЗНА ЖИВОГ ОЦА БИЋЕ СПАШЕН“ рече ХРИСТОС.
Петог јуна 2009. године Бог је спустио Дугу пред моје ноге да би ми доказао да сам ЈА ЈА, и 
тако је направио Завет са мном.
Када сам то написао, недуго затим преваранти одмах праве фотомонтажу о спуштању Дуге у 
лажном божијем граду – Јерусалиму.
Они који се баве израдом слика и филмова могу одмах да примете да се ради о фотомонтажи.
Сви имају задужења да ме прате и када ја нешто објавим одмах и они нешто слично што вуче 
на њихову страну.
Прелазак преко Дуге није снимљен, али то и није битно јер сам касније добио толике доказе 
ко сам и шта сам који су материјалне природе, а да не говорим о мом духовном буђењу и 
препороду.
Уз духовни раст и решавање највеће мистерије човечанства – Гордијевог чвора, добио сам и 
слике.

22. августа 2010. године на обали свете реке Дунав направљене су следеће слике:



На небу се појављује Божија енергија и спушта се на мене.



Као да се небо отворило и сручило енергију на мене.



                                     „ОД СВЕТЛОСТИ ЛИК МОЈ НЕ ВИДЕСТЕ“.



Сликано је мобилним телефоном Н70.
Нема монтаже.
То је Чудо Божије.

Моја нокија је постала чаробна, већ 26. августа 2010. године направљена је ова слика.
Нико није могао да добије веће доказе од ових.



3. септембра 2010. године сам сликао, по мени, најнеобичнију и најбољу слику која је икада 
забележена:
Залазак Сунца и Дугу на небу



Затим су настале ове слике:

23. септембра, као и ова исто на светој реци Дунав:





Наредног месеца су настале ове слике, као да се Бог играо са мном:









Снимак мог ока:

Када се увелича види се смедеревска тврђава, која је кључ и епицентар свега видљивога и 
невидљивога:



Дешавала су се разноразна чуда, која су за мене и за Цецу постала свакодневница.
5. јуна 2011. године се појавила Дуга да нас подсети.
А на Дунаву нешто необично:



А затим смо и Цеца и ја добили знак и потврду ДА МИ ЈЕСМО:



Поставио сам комплетну трпезу и сви они који нису напојени глупостима и нахрањени 
лажима ће се послужити и спознаће ЖИВОГ ОЦА И МАЈКУ А СА ТИМ ИСТИНУ И 
СЛОБОДУ.
                                                                                       
                                                                                   У ИМЕ ОЦА И МАЈКЕ И СИНА
                                                                                   СЛОБОДАН


