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האפיפיור הנמלט
נכתב בשנת  ,1990מאת טוני אלאמו

יוחנן פאולוס השני ,פושע מלחמה קתולי נאצי שפעל במלחמת העולם השנייה
)מצולם בתמונה לעיל עם יאסר ערפאת ,מנהיג אש"פ(

מהווה המשך ישיר ל"משרד הכתות"  3שהנהיג
היטלר במלחמת העולם השנייה ושמטרתו הייתה
להשמיד את הנצרות ,היהדות ואת כל הדתות
האחרות מלבד את הדת הקתולית .היטלר וכל
אנשי צוותו ,כולל האס אס ,היו כולם קתולים.
שאיפתם :עולם שבו יהיו קתולים בלבד.
מספר אנשים מבין בכירי הצוות של האפיפיור
)שהינם פושעים אף הם( העמידו פנים כאילו הם
יוצרים קשרי ידידות עם כמה ארגונים יהודיים
אמיתיים .הסיבה להעמדת פנים זו היא הרצון
לקדם את כת הקתוליות המאוחדת ברחבי העולם.
מטרתם היא גם להפיץ שנאה בעולם כנגד
היהודים וכנגד נוצרים אמתיים ,באמצעות יצירת
מחלוקת בקרב ארגונים יהודים ונוצרים ,שאליהם
חדרו על ידי חנופה מזויפת והבטחות לתגמול
ומתוך תקווה כי כל אוכלוסיית העולם תקום
כנגד כל הנוצרים האמתיים והיהודים ותחתור
להשמדתם וכך תיוותר הקתוליות הנאצית בלבד.
אנשים שטניים אלו ,תומכי העולם המאוחד ,לא

בתחילת שנות ה 40-של המאה ה ,20-איש
מכירות פולני צעיר ,שהועסק על ידי חברת
ארבן ) ,IG Farbenיצרנית גז
ֶּ
הכימיקלים ִאי גֶ ה פַ
הציאניד( 1,מכר ציאניד לנאצים לשימוש באושוויץ.
הוא גם עבד ככימאי וייצר את גז הציאניד,
שהשמיד מיליוני יהודים ובני עמים אחרים בלב
לבו של מחנה ההשמדה אושוויץ .כיוון שחשש
לחייו לאחר המלחמה ,הוא מצא מפלט בכנסייה
)בכת( הקתולית והוסמך לכומר בסוף .1946
ב 1958-הוא הפך לפולני הצעיר ביותר שהוסמך
אי פעם לכהונת בישוף .לאחר תקופת הכהונה בת
שלושים הימים והרצח של קודמו בתפקיד ,הוא
עלה לכס האפיפיורות כאפיפיור יוחנן פאולוס
השני) 2האפיפיור הנוכחי כיום –  .(1990כעת הוא
שולט בארגון האמריקאי ,שכינויו הוא הפדרציה
היהודית ,ובאחד מענפיו הרבים ,רשת המודעות
לכתות ) ,(Cult Awareness Networkאשר חוטפת
נוצרים וקורבנות אחרים ומחייבת אותם להתכחש
לאמונתם .רשת המודעות לכתות של האפיפיור

 1המנהלים הבכירים של חברת ִאי גֶה פַ ארבֶ ּן ,ביחד עם הרמן גרינג ,היינריך הימלר ,וריינהרד היידריך ,תכננו את "פתרון היהודים" )איזה סוג גז יש לייצר ולעשות בו שימוש לשם השמדת
"אי גֶה פַ ארבֶ ּן" ,ר .סאסולי ,בוני וגאייר ,עמודים " ;128-129וול סטריט ועלייתו של היטלר" ,א.ס.
היהודים( " 2שלום של בגידה" ,ה.ו .ארמברוסטר ,הוצאת ביצ'הרסט פרס ,עמודים ִ ;345-347
סאטון ,הוצאת  '76פרס; תכנית "שומרי העולם הבינלאומית" )" ,(World Watchers Internationalהקלטות בראסל"; רשת מידע נגד המלחמה והפשיזם ,ההקלטה "האפיפיור של אושוויץ";
"האם הרצח בג'ונסטאון היה ניסוי רפואי של הסי-איי-אי?" מייקל מיירס ,עמוד " 3 545השואה של הוותיקן" ,אברו מנהטן ,עמודים 32-104
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הסרת תמיכה מפעולות סודיות של הוותיקן

חדלו מעולם לשאוף לשלטון קתולי-נאצי ,של
עולם מאוחד .מכונת התעמולה שלהם )ערוצי
החדשות( ממשיכה לשבח את "אפיפיור המדיה",
את כנסיית העולם המאוחד השטנית ואת האו"ם
הנמצא בבעלותה וממשיכה להפחית בערכם של
יהודים ושל נוצרים אמתיים .במקביל ,סוכנויות
הממשלה מטרידות אותם בתביעות משפטיות
שקריות ,מגוחכות ,הנוגדות את החוקה ומשתמשות
בפושעים ובשקרנים ,שקיבלו תשלום כדי להעיד
כנגד הכנסיות הנוצריות האמתיות וכנגד מטרות
אחרות שלהן .קשה להבין כיצד נוצרים ,רבנים
יהודים ,או כל אדם יהודי אמיתי אחר יכולים
להיות מעורבים בהיררכיה הקתולית הנאצית,
שהשמידה מיליוני בני אדם ,נוצרים ויהודים,
כמו גם רבים אחרים .הרב משה שונפלד מצהיר:
"מהיום שבו הוגלינו מארץ הקודש ,יחסה של
הכנסייה הקתולית אלינו היה גרוע יותר מזה
של כל מלכי הארץ .כל הצעדים שלהם בדרך
אל במת ההיסטוריה היו מגואלים בדם יהודי".
כמו כן הוסיף הרב" :האוכלוסייה הקתולית ,בכל
המקומות שהיו נתונים תחת כיבוש גרמני ,טבחה
ביהודים ללא רחם ,כשהיא זוכה לעידוד הכמרים
שלהם .הם היו כולם קתולים פנאטים ולכולם היה
4
צמא שאינו יודע רוויה לדם יהודי".
כל אדם אינטליגנטי יצטרך לאמץ את מוחו
כדי להבין כיצד אפיפיורים מושחתים ,כמו יוחנן
פאולוס השני ,שטפו את מוחם של אנשים כה רבים
במהלך מאות של שנים עד למצב של סגידה לכת
נביאי השקר המרושעים הללו ושל דתם הנאצית
המזוויעה כאילו היו זומבים .לא ניתן כמעט לגרום
לאדם קתולי ,שמוחו נשטף לחלוטין ,לפרוץ את
מעגל הקסמים של אמונה קהת החושים והזומבית
שלו כאילו האפיפיור השוטה הינו אלוהים .רק
בשורתו של אדוננו ישוע המשיח ,מכתבי הקודש,
יכולה להפיג את הכישוף השטני של הבורות
ואת הפחד השטני מדת חשאית ,מצערת ,כופרת
זו וממנהיגה ,ולשחרר את נפש האדם לסגידה
וליראה מן האל החי ,באמצעות אמונה בבנו ישוע
המשיח .זוהי הסיבה לכך שהוותיקן מנהל מאבק
כה קשה בנוצרים האמתיים המאמינים בכתבי
הקודש .הם יודעים שבשורתו של אדוננו ישוע
המשיח היא ההגנה האמתית היחידה כנגדם.

אזרחים יהודים נזעמים מסירים את תמיכתם
מן הפדרציה היהודית של האפיפיור .הרב אברהם
קופר ,דיקן חבר במרכז שמעון ויזנטל ,התפטר
מתפקידו בוועדה .מנהיגים אחרים הלכו בעקבותיו
לאחר שנודע להם על מעורבותה של הפדרציה
היהודית באש"פ – אחד מארגוניו הסודיים של
יוחנן פאולוס השני )ידיעה זו הופיעה בלוס אנג'לס
טיימס ,ב 18-במרץ  ,1990עמוד 1ב' ,מאת מאטיס
חזנוב(.
כיום ,אחד מהיועצים הנאצים הבכירים הרבים
של האפיפיור הוא אוטו אמברוס .אוטו הוא פושע
מלחמה נאצי ממלחמת העולם השנייה )שהורשע
במשפטי נירנברג( .הוא נדון לשמונה שנות מאסר
בעוון שעבוד ורצח המונים ,אך ריצה שלוש שנים
בלבד" 5.אפיפיור המדיה" ,יוחנן פאולוס השני,
משמיע כל העת שקרים כגון "אני חש צער
על גורל היהודים במלחמת העולם השנייה" .אם
הוא אכן חש צער כה רב ,מדוע אין הוא מכיר
בישראל במדינה )האם יש באמת חשיבות לכך
שפושע המלחמה הנאצי ,המזויף הדתי הזה ,יכיר
במשהו?!(.
מנהיג הכת המסוכן ,הפנאט ,רודף התהילה
העצמית ,מסרב לקרוא לישראל בשמה הנכון .הוא
אוהב לקרוא לישראל "פלשתינה" .הדבר נובע
מחיבתו העמוקה לאש"פ .הוותיקן )כנסיית השטן(
תיעב מאז ומעולם את הקשר הקרוב של היהודים
לאל וקינא בו ,ומכיוון שהאל בחר בעם היהודי
לכתוב את התנ"ך ואת הברית החדשה ובחר ביהודים
להביא מקרבם את המשיח ,מושיע העולם .מסיבה
זו ,השמידו השטן וכנסייתו )הוותיקן( את היהודים
ואת הנוצרים )יהודים רוחניים( במשך מאות שנים
ועד עצם היום הזה .ישראל היא ארץ הקודש,
לא פלשתינה או רומא והאל נתן את ישראל
ליהודים ,לא לאפיפיור ,לא לאו"ם ,לא לאש"פ,
או לכל קבוצה קתולית נאצית קרימינלית אחרת.
בכתבי הקודש התגלה כי חמת האל ושמד יחולו
על כל מי שינסה לקחת את ישראל מידי היהודים
)העם הנבחר על ידי האל( )זכריה י"ב.(9 ,2-3 ,
האל קרא לארץ זו ישראל; זהו שמה של האומה
היהודית מאז ומעולם ולעולמי עד .איני מכיר

" 4קרבנות השואה מאשימים" ,רבי משה שונפלד ,עמודים  14ו 5 16-תכנית "שומרי העולם הבינלאומית"" ,הקלטות בראסל"; "החטא של ִאי גֶה פַ ארבֶ ּן ועונשו" ,ג' .בורקין; רשת מידע נגד
המלחמה והפשיזם ,ההקלטה "האפיפיור של אושוויץ"; "דילים" ,ס .מוך ו-ו' וירגה ,1984 ,הוצאת קראון פבלישרס; "קריאת קרב" ,דצמבר " ;1983דיילי ניוז" 10 ,בינואר " ,1980קיימת צביעות
של חברות מסחריות בנוגע לקשרים נאציים" ,מאת דן דורפמן
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אחת מדמויות המפתח בתוכנית העל של האס
אס לשלוט בארה"ב עבור ארגון האו"ם הקתולי,
הייתה זו של הנאצי הקתולי ריינהרד גהלן ,שהיה
חבר במטכ"ל הגרמני .הסי-איי-אי תוכנן ,במידה
רבה ,על ידי ריינהרד גהלן ואויש על ידי סוכנים
לשעבר של המשרד לשירותים אסטרטגיים ),(OSS
האף.בי.איי ,האס אס והאס דה )ה SD-הייתה
היחידה לאיסוף מודיעין של האס אס ,שנוסדה על
ידי הימלר ,קתולי נוסף בשירותו של היטלר(.
כן ,מחציתם היו אמריקאים והמחצית השנייה
נאצים קתולים גרמנים .גנרל נאצי קתולי לשעבר
זה כונה המייסד המשותף של הסי-איי-אי 9.מס
ההכנסה בארה"ב ) (IRSהוא סוכנות גביית המסים
של הוותיקן.
רבים מבין הנאצים הנמלטים האלו וצאצאיהם,
מכהנים כיום בעמדות בכירות בממשלת ארה"ב,
סוכנויות הממשלה ,התעשייה ,ערוצי החדשות
וכולי.

בוותיקן ,בכת המאוחדת שלו ,או באו"ם שלו ככל
דבר אחר מלבד ככוח שטני ,וכל המבקש את חסד
האלוהים לא יכיר בוותיקן ,בכת המאוחדת שלו,
או באו"ם שלו ,למעט ההכרה בהם ככוח שטני.
למראית עין ,מנסה הוותיקן להעמיד פנים כאילו
הינו שייך לנצרות ,באמצעות קיום של פולחנים
שאינם קיימים בנצרות; לא ניתן גם למצוא בו
את הדוקטרינה ואת אופן העשייה של הנצרות.
קתוליות היא נצרות מזויפת ומי שניחן בעין
נוצרית ,שאומנה על פי הכתוב בכתבי הקודש,
אינו מוצא כל דמיון בינה לבין הנצרות .השטן
)דמות מזויפת( מזייף את כל אמיתות האל ולכן
עלינו להיות זהירים.
מדרום לעיר האיטלקית מראנו )(Merano
נמצאים נמלי גנואה ורומא ,שם סייע הוותיקן
לנאצים להשיג מסמכים מזויפים ,כדי שיוכלו
להפליג בספינת קיטור לאמריקה .הכנסייה
הקתולית סייעה למאות אלפי פושעי מלחמה
ומרגלים נאצים להימלט לאמריקה ולמדינות
אחרות 6.הכלים העיקריים ששירתו את הוותיקן
בטיפול בפושעי מלחמה קתולים נאציים היו
קבוצה של סוכנויות רווחה קתוליות ברומא,
אשר חילקו ביניהן את מלאכת הסיוע לפליטים
הנאציים הנמלטים על פי לאומם .כך ,למשל,
פנו הליטאים אל הכומר יאטולביציוס ברחוב ויה
לוסולו מספר שש ,ואילו האב גאלוב ברחוב ויה
די פאריון מספר שלושים ושלוש סייע להונגרים,
האדונים דרגונוביץ' ומאיירק באינסטיטוטו די
סט .ג'רונימוס היו אחראים על הסיוע לקרואטים
וכן הלאה 7.הקרדינל קסארולי )כיום שר החוץ
של הוותיקן( ,שפעל אז בשירות המאפיה של
מילאנו ,סייע אף הוא להימלטותם של הקצבים
הקתולים הנאצים .לאחר מלחמת העולם השנייה,
יוחנן פאולוס השני מופיע שוב כאשר הוא מזייף
דרכונים לפושעי מלחמה נאצים ,בדרכם להימלט
להונג קונג ,למזרח התיכון ,לדרום אמריקה ולכל
רחבי העולם .כמו כן ,יוחנן פאולוס השני היה בן
חסותו של מונטיני ,ששיתף פעולה עם המאפיה
ממילאנו ,הפשע המאורגן וסוכנות הביון המרכזית
של ארה"ב )הסי-איי-אי( .בהמשך הפך מונטיני
8
לאפיפיור פאולוס הששי.

רונלד רייגן משחית
את המערכת המשפטית של ארה"ב
בסעודת צהריים קתולית ,התפאר רונלד רייגן
10
במאות השופטים הקתולים )נאצים( שמינה והכניס
למערכת המשפטית של ארה"ב .אחד מן השופטים
הללו היה השופט ארנולד ממדינת ארקנסו,
שבמעשה נפשע לא התיר לכנסייתנו להעיד בבית

ִ 6אי גֶה פַ ארבֶ ּן ,ר .סאסולי ,בוני וגאייר; תכנית "שומרי העולם הבינלאומית"" ,הקלטות בראסל"; רשת מידע נגד המלחמה והפשיזם ,ההקלטה "האפיפיור של אושוויץ"; "האם הרצח
בג'ונסטאון היה ניסוי רפואי של הסי-איי-אי?" מייקל מיירס ,עמודים  19 ,18 ,17ו) Blowback 7 32-תוצאה הפוכה לתוצאה הרצויה ,שלשמה נעשה המעשה הפוליטי( ,כריסטופר סימסון,
עמוד  8 179תכנית "שומרי העולם הבינלאומית"" ,הקלטות בראסל"; רשת מידע נגד המלחמה והפשיזם ,ההקלטה "האפיפיור של אושוויץ" " 9האם הרצח בג'ונסטאון היה ניסוי רפואי של
הסי-איי-אי?" מייקל מיירס ,עמוד " 10 19הכנסייה והמדינה" ,ספטמבר  ,1986עמודים  17ו18-
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האלוהים ,אך הוא ההפך הגמור של האל החי,
אחוז לחלוטין בדיבוק השטן .ממשלת העולם-
האחד היא ממשלת השטן ,כנסיית העולם-המאוחד
היא כנסיית השטן ,וכל המסרבים להטיף את
האמת בנוגע לנושאים חשובים אלו הם נביאי
השקר של השטן ולפיכך הם מצטרפים לכנסיית
השטן ומהווים מחלקה נוספת שלה.
הממשלות והכנסיות הנשלטות על ידי הכנסייה
הקתולית כיום הינן בלתי שפויות לחלוטין )ניתן
לאמת זאת בכתבי הקודש( .אותם מטורפים בלתי
שפויים היו אלו שגרמו במלחמת העולם השנייה
למותם של שישה מיליון יהודים חפים מפשע ושל
מיליונים רבים של נוצרים ובני דתות אחרות,
פרט לקתולים.

המשפט שלו במרץ  ;1990כרגיל ,כל ההכרזות
הללו היו כוזבות .שקרנים )שקיבלו תשלום
מהממשלה( ,פושעים ,פרוצות ומכורים לסמים
הורשו להעיד נגדנו ואנו הפסדנו כמובן )הערעור
שהגשנו נדון כעת( .השואה קיימת כיום בדיוק
כפי שהתקיימה בעבר .הדברים שקרו בגרמניה
במלחמת העולם השנייה ,קורים היום באמריקה
ובשאר העולם .התוכנית הקתולית הנאצית שאפה
לשנות את העולם ,להפוך את החוקי לבלתי חוקי;
במילים אחרות ,החוק הבלתי חוקי הפך כיום
לחוקי .לשם כך היה צריך ליצור ממשלה ומדינת
משטרה ,בדיוק כפי שקורה כיום בארה"ב ובעולם.
האם אתם יכולים לראות כעת עד כמה הפך
הדבר לבלתי אפשרי עבור אלו שאינם קתולים או
חברים בכנסיית העולם-המאוחד לזכות כיום בדיון
משפטי? )ממשלת ארצות הברית לקחה מאתנו את
ילדינו בדרך של פסיקת בתי משפט לא צודקת(.
מלחמת העולם השנייה לא הסתיימה ואנו לא
ניצחנו בה )ניצחנו אז בקרב אבל אין ספק שלא
ניצחנו במערכה( .אם אתם מאמינים שניצחנו
במלחמה ושהמלחמה הסתיימה ,הרי שבלעתם
את השקר שהם רצו שתבלעו .כל שעליכם
לעשות הוא להביט על כלכלת גרמניה ויפן כיום
ולאחר מכן להעיף מבט על הכלכלה שלנו ועל
ההידרדרות המוחלטת של כל ההגון בעולמנו .אלו
הן תוצאות הנובעות מפלישתם של פושעי מלחמה
נאצים קתולים למדינתנו ,בעזרת מסמכי הזיהוי
המזויפים שהנפיק להם הוותיקן .פושעי מלחמה
נאצים אלו השמידו את ממשלתנו ,כנסיותינו ,בתי
הספר שלנו ,משפחותינו ,ילדינו ,המוסר שלנו,
גאוותנו ,היושרה שלנו ,הפטריוטיות שלנו והם
מנסים נואשות להשמיד אותי וכל כנסייה שעבורה
אני משמש כיועץ ,משום שאני ועמיתיי חושפים
אותם ומשום שאנו מטיפים את בשורתו של אדוננו
ישוע המשיח ,שאותה הם שונאים .ערוצי החדשות
מסייעים להם באמצעות השקרים המדהימים שלהם
ובאמצעות הטענות המופרכות והמבזות שלהם
)זוהי עבודתם והם עושים אותה היטב(.
הפושע המטורף יוחנן פאולוס השני הצהיר:
"אל תלכו אל האלוהים כדי לבקש מחילה על
חטאיכם ,בואו אליי") 11זהו חילול השם – הבשורה
על פי לוקאס ה' .(21 ,מנהיג מסוכן זה של הכת
הקתולית ,כמו גם חסידיו ,מאמינים שהוא הינו

הנשיא בוש שייך אליהם
זהו עדכון – זמן קצר לאחר שספרות זו יצאה
לאור ,יצא הנשיא בוש לעזרת אדונו האפיפיור
והשמיע הצהרה שהדהימה ,פשוטו כמשמעו ,את
האנשים התמימים בינינו; הוא אמר" :בואו נסלח
לפושעי המלחמה הנאצים" 12.הוא עשה זאת משום
שהוא אחד מהם ושהוא כפוף לחלוטין לאפיפיור
ומקדיש את כל כולו לחלומם המטורף על שלטון
עולם מאוחד ,קתולי-נאצי ,אשר ישרת את השטן.
בכתבי הקודש נאמר כי מצב שכזה יתרחש
באחרית הימים ,וזה אכן מה שקרה .דבר האלוהים
אומר במפורש כי הוא לא יסלח לשטן או למי
ממלאכיו לעולם )ההתגלות י"ד ,10-11 ,כ'.(10 ,
דברים אלו נאמרים בעקביות הן בברית הישנה
והן בברית החדשה ואין כל מחלוקת בנושא .האל

" 11לוס אנג'לס טיימס" 12 ,בדצמבר " 12 1984ניו יורק טיימס" 14 ,באפריל 1990
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והוא פעיל עדיין בין הגורמים הנאציים הפרו-
קתולים בארה"ב.
פלוריאן גאלדאו :חבר במשמר הברזל הקתולי
והאחראי באזור החוף המזרחי על הגיוס למשמר
הברזל הקתולי בארה"ב.
ג'רומה ברנטאר :איש עסקים מקליבלנד ,שעמד
בראש צוות הסנגוריה של האזרח האמריקאי
איוון דמיאניוק ,שומר לשעבר במחנה ההשמדה
טרבלינקה ונאצי קתולי ,שהורשע ברצח המונים
במשפט שהתקיים בישראל באביב שעבר .אחד מן
החברים הקנאים ביותר בצוות ההגנה של ברנטאר
היה מי שכיהן בעבר כראש צוות התקשורת של
הבית הלבן ,פטריק ביוקנן ,שכתב מאמרי דעה
פוגעניים בגנות גירושם של נאצים קתוליים.
אנשים אלו סייעו גם לנשיאים ניקסון ורייגן
במסעות הבחירות שלהם לנשיאות והרשימה עדיין
13
ארוכה .ישנם מאות ואלפים כאלו.
כעת אולי יהיה לכם קל יותר להבין מדוע
הנשיא בוש מסרב להפסיק לתקוף אותי ואת
כנסייתי .לאמיתו של דבר הוא מעצים את מסעי
הצלב כנגדנו וההטרדה הנאצית-קתולית נמשכת
כנגדי וכנגד כנסיותינו כבר למעלה מ 25-שנים.
כמו כן ,ממשל בוש ,תחת הנהגתו של האפיפיור
יוחנן פאולוס השני ,מציב דיקטטורים קתולים,
המשמשים כשליטי בובות במדינות העולם
השלישי ,באמצעות הסי-איי-אי) .הנשיא בוש עמד
בראש הסי-איי-אי השטני ב 1976-וב 1977-עבור
הוותיקן ,כאן בארה"ב(.

רוצה שהדבר ייחקק בנפשותינו ובמוחותינו; אפילו
לחוטאים ,שלהם נמחל על חטאיהם ,אסור להמשיך
לחטוא .אם הנאצים הקתולים הללו יביעו חרטה
ולא יחטאו עוד ,האל יסלח להם )הבשורה על פי
יוחנן ה' ,14 ,ח' ,(11 ,אבל ברור שנאצים קתולים
אלו לא הביעו כל חרטה משום שהם עושים בדיוק
את מה שעשו אבותיהם במשך דורות .הם עדיין
רוצחים ,מענים ,משקרים והורסים ככל יכולתם
את כל הטוב וההגון בעולמנו .זהו חילול השם
ואסור בתכלית האיסור על בני האנוש לסלוח
על חטא )הבשורה על פי לוקאס ה' .(21 ,מצווה
עלינו לסלוח על עברות שביצענו זה כלפי זה,
נכון ,אך לא על חטאים שעונשם מוות )עבירה
על כל אחת מן המצוות בעשרת הדברות( )איגרת
יוחנן הראשונה ה' .(16 ,האל בלבד יכול לסלוח
על חטא ,באמצעות דמו של בנו ישוע המשיח.
אילו יכולנו לקחת את מקומו של האל ולסלוח
לפושעי המלחמה הנאצים הקתולים הללו ,על
מיליוני החטאים שביצעו )ועל האנשים שהביאו
למוות( ,היה עלינו לפתוח את בתי הסוהר שלנו
ולאפשר לכל רוצח ורוצח לצאת לחופשי ובנוסף
גם היינו צריכים לתת להם תעודות זיהוי מזויפות,
כך שיוכלו לפעול בחשאי )כפי שעושים הנאצים
הקתולים( ושאיש לא יידע מי הם.
יש בידינו תיעוד רב בנוגע לנשיא בוש ולחלק
שנטל הממשל שלו בהמשך השואה הקתולית-נאצית
הזו .להלן מספר דוגמאות מני רבות לפושעי
מלחמה נאצים ,שסייעו בקידום מסע הבחירות
לנשיאות של בוש; כולם היו קשורים להתנקשויות,
לחוליות חיסול ולפעולות טרור אחרות .הם גם
היו מעורבים בהעברות נשק תמורת סמים ,שנועדו
לממן את מלחמות ארגוני המורדים נגד ניקרגואה,
אנגולה ,אפגניסטן וקמבודיה.
יושב הראש המייסד ודמות מפתח במועצת
קבוצות המורשת הרפובליקאיות היה לאסלו פסטור,
פעיל במגוון קבוצות הונגריות ימניות וקתוליות
הקשורות לנאצים .במלחמת העולם השנייה,
פסטור היה חבר בקבוצת הנוער של "צלב החץ",
המקבילה ההונגרית למפלגה הנאצית הקתולית.
ניקולאס נזארנקו :קצין ביחידת הקוזקים
הקתולית-נאצית של האס אס ,העומד כיום בראש
יחידת הקוזקים של המפלגה הרפובליקאית .הוא
הצהיר כי היהודים הם "האויב האידיאולוגי" שלו

כעת התגלה ,ועליכם להיות מודעים לכך,
כי הרשת למודעות לכתות הינה בעצמה כת
וכי היא מהווה המשך של "משרד הכתות"
של גרמניה הנאצית!!
חברים רבים ברשת למודעות לכתות הידועה
לשמצה של האפיפיור נאסרו והורשעו בחטיפה,
תקיפה ,אונס ,עינוי ומגוון רב של פשעים אחרים.
האפיפיור יוחנן פאולוס השני ,הנשיא בוש ,כלל
ההיררכיה בבית הלבן וסוכנויות הממשלה שלהם
14
)הנשלטות על ידי הקתולים( ,סנטור רוברט דול
ואשתו אליזבת )ראש משרד העבודה עבור הוותיקן(
גאים מאוד ברשת למודעות לכתות ובפדרציה
היהודית )הפדרציה היהודית אינה יהודית; היא
קתולית לחלוטין( 15משום שהם מטרידים כנסיות

" 13נאצים ותיקים ,הימין החדש ,וממשל רייגן" ,רוס בלנט; רשת מידע נגד המלחמה והפשיזם" ,מסע הבחירות של בוש – פשיסטים כחלק מהצוות"  14פרוטוקול ההליכים המשפטיים ,פגישה
אינפורמטיבית של הקונגרס על תופעת הכתות בארצות הברית ,ב ,1976-וכן ב 5-בפברואר  ,1979יושב הראש ,סנטור רוברט דול ) Cults and Consequences 15כתות ותוצאות( ,ראקל אנדרס;
) Nailedנחשף ברבים בתכנית על רשת המודעות לכתות( ,טוני אלאמו
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נוצריות בבתי משפט קתולים קרימינלים ובלתי
חוקיים ,שבראשם עומדים כמובן שופטים קתוליים
ושבגללם חייבות הכנסיות להוציא מאות-אלפי
דולרים על מנת להגן עלינו מפני ההאשמות
וההטרדות הכוזבות להפליא של האפיפיור ,הנשיא
ובני הזוג דול.

הארור שלהן שדינו נחרץ ,אם חפצים אנו להגיע
לגן העדן.

לרדת למחתרת
נוצרים רבים ירדו למחתרת ,כפי שאני נאלץ
לעשות כעת ,כדי שנוכל להמשיך להיאבק בכת
מפלצתית זו באמצעות הטפת דבר האלוהים .ברגע
זה אני עדיין מושיט את ידי ,באמצעות אהבתו
של האל הנמצאת בישוע המשיח ,כדי להזהירכם
ולהפציר בכם ,בשם האלוהים ,אשר ברא את גן
העדן ואת הארץ ואת השלמות הנובעת מהם,
להביע חרטה על כל חטא ולהאמין בבשורה,
שהינה האמת היחידה ביקום .ישוע כולל אתכם
הקתולים ,אנשי העולם-האחד והכנסייה המאוחדת,
שאין ברשותכם כל ידע שהוא על ההיררכיה שאליה
אתם סוגדים .אם אתם אוהבים את האל ,ואני
יודע שכך הוא הדבר בקרב רבים מכם הקתולים,
אנשי העולם-האחד והכנסייה המאוחדת ,עשו כפי
"צא ּו ִמ ּ ֶמ ָּנהַ ,ע ִּמיֶ ּ ,פן ִּת ְ ׁש ּ ַת ְּתפ ּו
ְ
שציווה האל:
ֹאתיהָ ּופֶ ן ְּת ַק ְ ּבל ּו ִמ ּ ַמכּ ֹו ֶתיהָ " )ההתגלות י"ח,
ְ ּבחַ ּט ֶ
 .(4אלו הם הימים האחרונים של קץ כל הימים.
"לָ כֵ ן ַּכאֲ ֶׁשר ִּת ְרא ּו אֶ ת הַ ּ ִ ׁש ּק ּוץ הַ ְּמ ׁשֹמֵ ם ]כנסיית
יאל
השטן וממשלת העולם-האחד[ַּ ,כ ֶּנאֱ ַמר ְ ּב ִפי ָ ּדנִ ֵ
דו ׁש ]אנו חייבים להישאר
קום ָק ֹ
עומֵ ד ְ ּב ָמ ֹ
הַ ָּנ ִביאֹ ,
תחת כנפי רוח הקודש ולציית לכל רצונותיו של
האלוהים – את הידע וההבנה השלמים של רצון
האל ניתן למצוא אך ורק בכתבי הקודש[ – ַעל
הַ ּק ֹו ֵרא ְלהָ ִביןּ ִ ...כי ָאז ִּת ְהיֶה צָ ָרה ְ ּג ֹ
דולָ ה אֲ ֶׁשר לֹא
עולָ ם ְו ַעד ַע ּ ָתהַ ,אף לֹא
אשית הָ ֹ
מוהָ מֵ ֵר ִ ׁ
הָ יְ ָתה ָּכ ֹ
מוהָ ְ .ו ִא ּל ּולֵ א ֻק ְּצר ּו הַ ּי ִָמים הָ הֵ ם לֹא הָ יָה
ִּת ְהיֶה ָּכ ֹ
ְ
נִ ָּצל ָּכל ָּב ָ ׂשרַ ,אך ְל ַמ ַען הַ ְ ּב ִח ִירים יְ ֻק ְּצר ּו הַ ָ ּי ִמים
אות ֶּבן-הָ ָא ָדם ]ישוע[ ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם וְ ָאז
הָ הֵ םָ ...אז י ֵָראֶ ה ֹ
יִ ְס ּ ְפד ּו ָּכל ִמ ְ ׁש ּ ְפ ֹ
חות הָ ָא ֶרץ ְויִ ְרא ּו ֶאת ֶּבן-הָ ָא ָדם ָּבא
בוד ַרב" )הבשורה
ִעם ַענְ נֵ י הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ִ ּב ְגב ּו ָרה ּו ְבכָ ֹ
על פי מתי כ"ד .(30 ,21-22 ,15 ,שימו לב כיצד
האנשים מעוררי הרחמים ,שלא נושעו ,אומרים:
"זכינו לראות זאת – שלום וביטחון!" .אבל מה
ֹאמר ּו הַ ְ ּב ִר ּי ֹות:
"כאֲ ֶׁשר י ְ
ַּ
אומר דבר האלוהים?
חון!'ָ ,אז י ֹ
לום ּו ִב ּ ָט ֹ
'ש ֹ
ָׁ
אום,
ָבוא עֲ לֵ יהֶ ם ֶׁשבֶ ר ּ ִפ ְת ֹ
ְ ּכ ִצ ֵירי לֵ ָדה ַעל ִא ּ ָׁשה הָ ָרהְ ,ולֹא י ּו ְכל ּו ְל ִה ּ ָמלֵ ט"
)איגרת שאול הראשונה אל התסלוניקים ,ה'.(3 ,
עמיתיי האהובים בני האנוש )יהיו הגזע והדת
שלכם אשר יהיו( ,ישוע בא לעולמנו בגללי

השופטים בארה"ב טוענים בימינו כי בלתי
חוקי הוא חוקי; משפטי נירנברג מראים
דוקטרינה זהה לפני ארבעה עשורים
הפרוטוקולים של משפטי נירנברג חושפים את
המשחק המשפטי המבוים )הפיכת החוק הבלתי
חוקי לחוקי( של כל השופטים הנאצים-קתולים כפי
שהוא מתגלה באמריקה כיום .משחק זה מומחש
באופן ססגוני על ידי הצהרתו של יוזף גבלס
)יוזף גבלס כיהן ,כמובן ,כשר תעמולה נאצי-
קתולי בכיר עבור הוותיקן ,תחת משטר הבובות
הדיקטטורי של היטלר( .גבלס הצהיר" :אנו לא
פעלנו בהתאם לחוק כדי להיות חוקיים אלא כדי
לעלות לשלטון ,אנו עלינו לשלטון באופן חוקי
16
כדי לזכות בהזדמנות לפעול באופן בלתי חוקי".
כתבי הקודש מכנים את ממשלת העולם-האחד
שתחתה אנו חיים כיום "החיה" ,שכוחה ניתן לה
על ידי הדרקון .כתבי הקודש טוענים כי הדרקון
הוא השטן .הכנסייה ,שהדרקון נותן לה כוח,
היא הוותיקן .כנסיית השטן משתמשת בממשלת
העולם-האחד כדי להרוס את כל שאר הכנסיות,
משום שהשטן רוצה שיסגדו לו כאילו היה אלוהים
והוא חייב לאלץ את בני האדם לעשות זאת .אנו,
נוצרים אמתיים ,מסרבים להיות תחת שלטון השטן.
לפיכך ,השטן שופך את חמתו נגדנו ,באמצעות
סוכנויות הממשלה שלו והכנסיות הכוזבות שלו.
בסופו של דבר ,האפיפיור ,הממשלה ,והכנסיות
השטניים יחייבו כל אדם ואדם לסמן על מצחו או
על ידו אות לנאמנותו ויוציאו צו שלפיו כל מי
שיסרב להם לא יוכל למכור או לקנות )ההתגלות
י"ג (16-17 ,ומי שיסרב לסגוד לדמות החיה
)ממשלה שטנית זו( דינו יהיה מוות )ההתגלות
י"ג .(15 ,דבר האלוהים אומר כי מי שיקבל
את אות השטן יישרף לנצח בגיהינום )ההתגלות
י"ד .(9-11 ,דברים אלו אינם מותירים לקדושי
האלוהים כל ברירה אלא לסרב ולעמוד איתן בפני
ממשלה זו ,כנסיות כוזבות אלו והמנהיג השטני
" 16משפטיהם של פושעי מלחמה" ,משפטי נירנברג הצבאיים ,כרך ג' ,עמוד 41
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ובגללכם ,משום שאנו אבודים ומשועבדים לכוחו
של השטן .אך אתם יכולים להשתחרר מכוחו
של השטן מיד ,כפי שעשיתי אני ומאות נוצרים
אחרים ,אם תכרעו בפשטות ברך ,בצנעת המקום
שבו הנכם נמצאים כעת ,ותשוועו אל האל החי,
שבו תחזו בקרוב פנים אל פנים .ישוע שחרר
אותנו מהשטן ואמר לנו הכול – את ההבחנה בין
הנכון לשגוי ,בין טוב לרע ,בין אור לחושך,
בין ישועה לאבדון .כמה חוסר התחשבות אנו
מגלים כשאיננו מראים אכפתיות לכך שהאל האב
וישוע ,בנו היחיד ,דואגים לנו כל כך ומוכיחים
את דאגתם בכך שישוע מת עבורנו ושפך את
דמו היקר ככפרה על חטאינו .אם תקבלו ,דרך
האמונה ,את דמו על נשמתכם ,אתם תיוושעו.
לכן ,אנא אמרו תפילה זו ולא תהיו אבודים יותר.
ְולָ ּ ָמה ָתמֻ ת ּו? )יחזקאל י"ח .(31 ,יש חיים בישוע
המשיח )הבשורה על פי יוחנן י"ד.(6 ,
17
אדוני ואלוהיי ,רחם על נשמתי ,נשמת חוטא .אני
מאמין כי ישוע המשיח הוא בן אלוהים חיים 18.אני
מאמין כי הוא מת על הצלב והקיז את דמו לשם קבלת
מחילה על כל חטאיי בעבר 19.אני מאמין כי אלוהים
20
הקים את ישוע מבין המתים בכוחה של רוח הקודש,
ושהוא יושב מימין לאלוהים ברגע זה ,ומקשיב לווידוי
שלי על חטאיי ולתפילה זו 21.אני פותח את שערי
לבי ומזמין אותך אל לבי ,אדוני ישוע 22.שטוף את
כל חטאיי המזוהמים בדם שהקזת במקומי על הצלב
בגולגולתא 23.אתה לא תשיב פניי ריקם ,אדוני ישוע;
אתה תסלח לחטאיי ותושיע את נשמתי .אני יודע
זאת משום שדברך ,כתבי הקודש ,אומר זאת 24.דברך
אומר כי אתה לא תשיב פניו של איש ריקם ,כולל
אותי 25.לפיכך ,אני יודע שאתה שמעת אותי ,ואני
יודע שאתה נענית לי ,ואני יודע שנושעתי 26.ואני
מודה לך ,אדוננו ישוע על הושעת נשמתי ואני אפגין
בפניך עד כמה אסיר תודה אני בכך שאשמע לציוויך
27
ולא אוסיף לחטוא.
לאחר הישועה ,אמר ישוע כי עלינו להיטבל,
להשקיע את כל גופנו במים ,בשם האב ,הבן
ורוח הקודש 28,ללמוד בחריצות את כתבי הקודש
)התנ"ך המסורתי ,הברית החדשה ]תרגום מאת

פרופסור פרנץ דליטש ותרגום חדש של החברה
לכתבי הקודש בישראל[ ,ובנוסח המלך ג׳יימס
29
באנגלית( ולעשות כדבריו.
אדוננו רוצה שאתם תספרו לאחרים על
ישועתכם .כל אחד מכם יכול להפיץ את כתביו
התנכיים של הכומר טוני אלאמו .אנו נשלח לכם
כתבים אלו ללא תשלום .לקבלת מידע נוסף,
התקשרו אלינו או שלחו אלינו הודעת דוא"ל.
שתפו כתבים אלו עם אנשים אחרים.
אם ברצונכם שהעולם יינצל ,כפי שמצווה
ישוע ,אל תגזלו מאלוהים את המעשרות
והתרומות .אלוהים אמרֲ " :היִ ְק ַּבע ]היגזול[ ָא ָדם
אֱ ל ִֹהיםּ ִ ,כי ַא ּ ֶתם ק ְֹב ִעים א ִֹתי ,וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתםַּ ,ב ּ ֶמה
ְקבַ עֲ נ ּו ָך :הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשר ,וְ הַ ְּתר ּו ָמהַּ .ב ְּמאֵ ָרה ַא ּ ֶתם נֵ ָא ִרים
]מקוללים[ ,וְ א ִֹתי ַא ּ ֶתם ק ְֹב ִעים – הַ גּ ֹויֻ ּ ,כ ּל ֹו ]כל
ת-כל-הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשר
העם וכל העולם הזה[ .הָ ִביא ּו ֶא ָּ
אוצָ ר,
ל-בית הָ ֹ
] 10%מן ההכנסה ברוטו שלכם[ אֶ ֵּ
יתי ]הנשמות שהוצלו[,
יהי טֶ ֶרף ]מזון רוחני[ ְ ּבבֵ ִ
וִ ִ
ּו ְבחָ נ ּונִ י נָ א ָּבזֹאתָ ,א ַמר יְ הוָ ה ְצבָ ֹ
אותִ :אם-לֹא
אֶ ְפ ּ ַתח לָ כֶ ם ,אֵ ת אֲ ֻרבּ ֹות הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ,וַ הֲ ִריק ִֹתי לָ כֶ ם
ד-ב ִל ָ
ְ ּב ָרכָ הַ ,ע ְ ּ
י-די .וְ גָ ַע ְר ִּתי לָ כֶ ם ָּבאֹכֵ ל ,וְ לֹא-
ֹא-ת ַׁש ֵּכל לָ כֶ ם
ת-פ ִרי הָ אֲ ָד ָמה; ְול ְ
ַי ְ ׁש ִחת לָ כֶ ם אֶ ּ ְ
אות .וְ ִא ּ ְ ׁשר ּו אֶ ְתכֶ ם,
הַ ֶּגפֶ ן ַּב ּ ָ ׂש ֶדהָ ,א ַמר יְ הוָ ה ְצבָ ֹ
ָּכל-הַ גּ ֹויִ םּ ִ :כ ִ
י-ת ְהי ּו ַא ּ ֶתם ֶא ֶרץ חֵ פֶ ץָ ,א ַמר יְ הוָ ה
אות" )מלאכי ג'.(8-12 ,
ְצבָ ֹ

דיווח על שנאה אינו שנאה
מוסדות פדרליים ומוסדות המדינה ,ובכללם
ערוצי החדשות והמערכת המשפטית בכל אומה,
תחת ההוראות שהם מקבלים מרומא ,יאמרו בוודאי
שהפרסום "אפיפיור נמלט" הוא ספרות שנאה .הם
יאמרו לכם שאני אויבכם משום שאני מדווח לכם
עובדות אלו ,אך כפי שאמר השליח שאול התרסי,
אויֵב
כך אומר גם אני" :וְ עַ ּ ָתה הַ ִאם הָ פַ כְ ִּתי לָ כֶ ם לְ ֹ
ְ ּבאָ ְמ ִרי לָ כֶ ם אֶ ת הָ אֱמֶ ת?" )איגרת שאול אל הגלטיים
ד' .(16 ,אמירת האמת ,כך שאנשים יוכלו להימלט
משליטתו האכזרית של השולט בשמו של השטן
)האפיפיור( ,עם העקרונות הדיקטטוריים ושטופי
השנאה של הקנון הרומאי ,שבהם הוא דוגל

 17תהילים נ"א ,7 ,איגרת שאול אל הרומיים ג' 18 23 ,10-12 ,הבשורה על פי מתי ,כ"ו ,63-64 ,כ"ז ,54 ,הבשורה על פי לוקאס א' ,30-33 ,הבשורה על פי יוחנן ט' ,35-37 ,איגרת שאול אל הרומיים
א' 19 3-4 ,מעשי השליחים ד' ,12 ,כ' ,28 ,איגרת שאול אל הרומיים ג' ,25 ,איגרת יוחנן הראשונה א' ,7 ,ההתגלות ה' 20 9 ,תהילים ט"ז ,9-10 ,הבשורה על פי מתי כ"ח ,5-7 ,הבשורה על מרקוס
ט"ז ,14 ,12 ,9 ,הבשורה על פי יוחנן ב' ,21 ,19 ,י' ,17-18 ,י"א ,25 ,מעשי השליחים ב' ,24 ,ג' ,15 ,איגרת שאול אל הרומיים ח' ,11 ,איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ט"ו 21 3-7 ,הבשורה על
פי לוקאס כ"ב ,69 ,מעשי השליחים ב' ,25-36 ,האיגרת אל העברים י' 22 12-13 ,איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ג' ,16 ,ההתגלות ג' 23 20 ,איגרת שאול אל האפסיים ב' ,13-22 ,האיגרת
אל העברים ט' ,22 ,י"ג ,20-21 ,12 ,איגרת יוחנן הראשונה א' ,7 ,ההתגלות א' ,5 ,ז' 24 14 ,הבשורה על פי מתי כ"ו ,28 ,מעשי השליחים ב' ,21 ,ד' ,12 ,איגרת שאול אל האפסיים א' ,7 ,איגרת
שאול אל הקולוסים א' 25 14 ,הבשורה על פי מתי כ"א ,22 ,הבשורה על פי יוחנן ו' ,37-40 ,35 ,איגרת שאול אל הרומיים י' 26 13 ,האיגרת אל העברים י"א 27 6 ,הבשורה על פי יוחנן ה',14 ,
ח' ,11 ,איגרת שאול אל הרומיים ו' ,4 ,איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ט"ו ,10 ,ההתגלות ז' ,14 ,כ"ב 28 14 ,הבשורה על פי מתי כ"ח ,18-20 ,הבשורה על פי יוחנן ג' ,5 ,מעשי השליחים
ב' ,38 ,י"ט 29 3-5 ,דברים ד' ,29 ,י"ג ,5 ,כ"ו ,16 ,יהושע א' ,8 ,כ"ב ,5 ,איגרת שאול השנייה אל טימותיוס ב' ,15 ,ג' ,14-17 ,איגרת יעקב א' ,22-25 ,ההתגלות ג'18 ,
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)במקום בחוקת ארה"ב האלוהית שלנו – החוק
בארצות הברית( ,וכך שבני כל האומות יוכלו
להימלט מאות החיה ומאש הגיהינום – האם זו
שנאה? ישוע אמר כי אמירת האמת היא אהבה,
ומצווה עלינו ללכת לכל האומות ולהטיף את
האמת; מפני שישוע אמר" :וְ ֵת ְדע ּו אֶ ת הָ אֱמֶ ת וְ הָ אֱמֶ ת
ְּת ַׁש ְח ֵרר אֶ ְתכֶ ם" )הבשורה על פי יוחנן ח'.(32 ,
עלינו לפתח אופן חשיבה דומה לזה של ישוע
כדי שנוכל לעשות את מה שעשה .ישוע מזהיר
"שימ ּו
את חסידיו מפני כנסיות וממשלות רשעותׂ ִ :
לִ ְ ּבכֶ םִ ,ה ּ ָׁש ְמר ּו ִמ ְש ֹ
ֹאור ]חטאים[ הַ ּ ְפרו ִ ּׁשים ]הכנסיות[
דוס ]הממשלות[" )הבשורה על
הו ְר ֹ
ֹאור ]חטאים[ ֹ
ו ִּמ ְש ֹ
פי מרקוס ח' .(15 ,תוכלו להאמין באפיפיור או בי.
קראו את כתבי הקודש )התנ"ך המסורתי והברית
החדשה ]תרגום מאת פרופסור פרנץ דליטש או
תרגום חדש של החברה לכתבי הקודש בישראל[,
או בנוסח המלך ג׳יימס באנגלית( כדי להיווכח מי
מאתנו צודק .האמינו באל; הבה נסיים את מלחמת
העולם השנייה והבה נעשה זאת מיד .אם ,כאזרחי
ארה"ב ,עומדים בראשנו נשיא ,ממשל ומערכת
משפטית ,הבה נדאג לכך שיהיו אלו גופים ואנשים
המאמינים בעקרון החירות ,שעל בסיסו נוסדה
מדינה זו .אנו חיים בשנות התשעים של המאה
ה .20-הבה נחזור אל האלוהים; הזוהר של ישוע.
הבה נחזור לשפיות ,להגינות ולסדר .הבה נבחר

בנשיא ,בממשל ובמערכת משפטית האומרים את
האמת ומציעים שיפוט ,שוויון וצדק לכל; לא
במישהו שמסתיר מאתנו את האמת והבה ניפטר
מהדוקטרינות ומדרכי המדיניות הישנות וההרסניות
של השטן ,צורר המשיח .אני יכול לעזור לכל מי
שמעוניין לעשות זאת ,ואני מתחייב לעזרה זו,
ואני מאמין שיש מיליוני אמריקאים אחרים ובני
אומות אחרות החשים כמונו .האל ציווה עלינו
להפיל כל כוח ונסיכות אפלה ,המגביהה את
עצמה כנגד דבר האלוהים )איגרת שאול השנייה
אל הקורינתיים י' .(3-5 ,אני יודע שעשינו זאת
בעבר ,אך עלינו לשמור על מצב זה עד לשובו
של ישוע אל פני האדמה" .אֲבָ ל הַ ּ ַמ ֲחזִיק מַ עֲמָ ד עַ ד
ֵקץ הוּא יִ ָּו ַׁשע" )הבשורה על פי מתי כ"ד .(13 ,אנו
האנשים ,מאוחדים אנו עומדים ,מפולגים ניפול .וכל
בני העם היהודי ,בני עמי על פי קרבת הבשר,
הבה נתכוון לכך הפעם באמת באמרנו "לעולם לא
שוב" .איננו יכולים לדעת כיצד להיאבק באויב
אם איננו יודעים מיהו האויב .כעת אנו יודעים:
"לעולם לא שוב" – טוני אלאמו
נ.ב .הבה נהפוך את ישוע למלך ,לנשיא ולמושיע
לבבנו ונפשנו.
טוני אלאמו ,כומר בינלאומי ,אוונגליסט ,סופר
ומומחה נודע בתחום הכתות הקתוליות והיחידות
והגופים הממשלתיים הסודיים הרבים שלהם.

אנא צרו עמנו קשר לקבלת מידע נוסף או ספרות על נושאים אחרים העשויים לעניין אתכם.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
קו תפילה ומידע פתוח  24שעות ביממה • (661) 252-5686 :פקס (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

הכנסייה הנוצרית טוני אלאמו מספקת מקום מגורים ,בתוספת כל הדברים הבסיסיים למחיה ,באתרינו בארצות הברית,
לאלו אשר רוצים באמת לשרת את האל בכל ליבם ,נפשם ,כוונתם ועוצמתם.
תפילות נערכות בעיר ניו יורק בכל יום ג' בשעה  8בערב ,ובמקומות אחרים מדי לילה.
למידע ,אנא התקשרו לטלפון  .(908) 937-5723לאחר התפילות מוגשות ארוחות.
בקשו את ספרו של הכומר אלאמו "המשיח – לפי נבואות התנ"ך" ,המראה שישוע הוא המשיח ,המתגלה ביותר מ 333-נבואות בתנ"ך.
הפכו לעובדים בקציר הנשמות בכך שתפיצו את ספריו וחיבוריו של הכומר אלאמו.
כל הספרות ומסרי השמע שלנו נשלחים אליכם ללא כל תשלום.
אם מישהו מנסה לגבות מכם תשלום עליהם ,אנא התקשרו גוביינא )בארה"ב( למספר .(661) 252-5686
ספרות זו מחזיקה בתוכה את התכנית האמתית לישועה )מעשי השליחים ד'.(12 ,
אל תשליכו אותה ,העבירו אותה למישהו אחר.
לאלו מכם החיים במדינות אחרות ,אנו מעודדים אתכם לתרגם ספרות זו לשפתכם המקומית.
אם הנכם מדפיסים ספרות זו מחדש ,יש לכלול את המידע שלהלן בנוגע לזכויות יוצרים ורישום:
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