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JOHANNES PAULUS II, ŉ KATOLIEKE, NAZI TWEEDEWÊRELDOORLOG-KRIMINEEL
(Hierbo saam met Yasser Arafat, hoof van die PBO)

Hitler se “Ministry of Cults”3 tydens die Tweede
Wêreldoorlog wat ontwerp is om Judaïsme, die
Christendom en ander gelowe behalwe Katolisisme
te vernietig. Hitler en sy hele personeel, insluitend
die S.S. was almal Katolieke. Hulle begeerte – ŉ
wêreld slegs vir Katolieke.
Party van die pous se luitenante met die hoogste
rang (ook kriminele) het voorgegee dat hulle
vriende is met verskeie Joodse organisasies. Die
rede vir hierdie misleiding van die Joodse mense
was om die Katolisisme en die Katolieke eenwêreld- en verenigde kultus te bevorder. Hulle
doelwit was ook om haat teenoor Jode en ware
Christene in die wêreld te kweek deur verdeeldheid
in die Joodse en Christelike organisasies te skep wat
hulle geïnfiltreer het met hul valse mooipraatjies en
beloftes van beloning. Hulle het gehoop dat die hele
wêreldbevolking teen alle ware Christene en Jode
in opstand sal kom en hul vernietiging sou wou

In die vroeë 1940’s het ŉ jong Poolse verkoopsman
wat by I.G. Fabern Chemiese Maatskappy
(vervaardiger van sianiedgas)1 gewerk het, sianied
aan die Nazi’s verkoop wat hulle in Auschwitz
gebruik het. Hy het ook as ŉ apteker gewerk wat
die sianiedgas vervaardig het wat miljoene Jode
en ander mense in die hartjie van die Auschwitzdodekamp uitgewis het. Hy het na die oorlog vir sy
lewe gevrees en gaan skuiling soek by die Katolieke
kerk (kultus) en is laat in 1946 as priester in gewy. In
1958 is hy as Pole se jongste biskop ingewy. Na die
dertig dae bewind en sluipmoord op sy voorganger,
het hy die pousdom aanvaar as Pous Johannes
Paulus II2 (die huidige pous, 1990) en is toe in
beheer van ŉ organisasie in Amerika genaamd die
Joodse Federasie en een van sy baie takke, die
Cult Awareness Network wat Christene en ander
slagoffers ontvoer en “deprogrammeer”. Die Pous
se Cult Awareness Network is ŉ voortsetting van

1 Die uitvoerende beamptes van die I.G. Farben Chemiese Maatskappy saam met Herman Goering, Heinrich Himmler en Reinhard Heydrich het “die oplossing van die Jode”
beplan (watter soort gas om te vervaardig en te gebruik vir die Joodse uitwissing). 2 Treason’s Peace – H.W. Armbruster, Beechhurst press, bladsy 345-347; I.G. Farben – R.
Sasuly, Boni & Geer, bladsy 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler – A.C. Sutton – ’76 Press; World Watchers International, Die Brussel-kassette; Inligtingsnetwerk teen
Oorlog en Fascisme, kasset “Auschwitz Pope”; Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment? – Micheal Meiers, bladsy 545 3 The Vatican’s Holocaust – Avro Manhattan,
bladsy 32-104
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ONTTREKKING VAN STEUN VAN GEHEIME
VATIKAANBEDRYWIGHEDE
Woedende Joodse burgers onttrek hulle steun van
die Pous se Joodse Federasie. Rabbi Abraham Cooper,
mededekaan van die Simon Wiesenthal Center, het
bedank uit sy setel op die kommissie. Ander Joodse
leiers het sy voorbeeld gevolg nadat hulle gehoor het
van die Joodse Federasie se betrokkenheid by die
PBO – nog een van Johannes Paulus II se geheime
organisasies (berig in die Los Angeles Times, Maart
18, 1990, bladsy 1B, geskryf deur Mathis Chazanov).
Vandag is Otto Ambros een van die pous se vele
vooraanstaande Katolieke Nazi-adviseurs. Otto is ŉ
veroordeelde Tweede Wêreldoorlog Nazi-krimineel
(veroordeel by die Nurembergverhore). Hy is tot
agt jaar gevangenisstraf gevonnis vir slawerny en
massamoord, maar het net drie jaar uitgedien.5 Die
“mediapous”, Johannes Paulus II, verkondig gedurig
leuens soos, “Ek voel jammer vir die Joodse mense
van die Tweede Wêreldoorlog.” As hy so jammer
gevoel het vir die Jode, waarom erken hy Israel nie
as ŉ staat nie (asof dit belangrik is dat hierdie Nazioorlog kriminele godsdienstige bedrieër enigiets
erken).
Hierdie gevaarlike fanatiese selfroemsoekende
kultusleier weier om Israel op sy regte naam te noem.
Hy hou daarvan om Israel “Palestina” te noem. Dit
is as gevolg van sy toenemende toegeneentheid vir
die PBO. Die Vatikaan (Satan se kerk) het nog altyd
die Jode se hegte verbintenis met God verag en was
jaloers daarop en omdat God die Joodse mense
gekies het om die Bybel (beide die Ou en Nuwe
Testament) te skryf en die Jode gekies het om die
Messias, die verlosser van die wêreld, te baar. As
gevolg hiervan het Satan en sy kerk (die Vatikaan)
die Jode en die Christene (geestelike Jode) vir eeue
lank, tot vandag toe, uitgewis. Israel is die Heilige
Land, nie Palestina of Rome nie, en God het Israel
aan die Jode gegee, nie aan die pous nie, nie aan die
VN nie, nie aan die PBO nie, of enige ander Katolieke
Nazi kriminele groep nie. In die Bybel word dit
bekend gemaak dat God se toorn en vernietiging
op enigeen sal wees wat probeer om Israel by die
Jode (God se uitverkore volk) weg te neem (Sagaria

hê sodat slegs Katolieke Nazisme oorbly. Hierdie
satanistiese een-wêrelders het nie gestop in hulle
begeertes vir ŉ een-wêreld Katolieke Nazi-bewind
nie. Hulle propagandamasjien (die nuusmedia) het
die “media-pous” en sy duiwelse een-wêreldkerk
en VN aanhou loof en ware Christene en Jode
aanhou verkleineer terwyl die staatsliggame hulle
met belaglike, onkonstitusionele en valse litigasie
geteister het deur kriminele en betaalde leuenaars
wat teen die ware fundamentalistiese Christenkerke
en hulle ander teikens getuig het. Dit is moeilik om
te verstaan hoe Christene, Joodse rabbi’s of enige
ware Joodse persoon by die Nazi Katolieke hiërargie,
wat moontlik miljoene Christene en Joodse mense
en baie ander uitgewis het, betrokke kon raak. Rabbi
Moshe Shonfeld sê: “Van die dag dat ons uit die
Heilige Land verban is, het die Katolieke Kerk ons
slegter behandel as al die konings van die aarde. Al
sy treë op die verhoog van die geskiedenis het die
spoor gevolg met Joodse bloed.” Die Rabbi het ook
gesê: “Die Katolieke bevolking in lande onder Duitse
besetting het Jode sonder ontferming vermoor en is
deur hulle priesters aangemoedig. Hulle was almal
fanatiese Katolieke en almal het ŉ onversadigde
aptyt vir Joodse bloed gehad.”4
Dit gaan die intelligente verstand te bowe hoe
verdorwe pouse, soos Johannes Paulus II so baie
mense deur die eeue heen gebreinspoel het tot
ŉ zombie-agtige kultusgodsdiens van daardie
ongelooflike boosaardige valse profete en hulle
grusame Nazigeloof. Dit is amper onmoontlik om
ŉ Katoliek wat behoorlik gebreinspoel is, los te kry
uit sy of haar zombie-agtige toestand waar hy of sy
glo dat die onnosele pous God is. Net die evangelie
van die Here Jesus Christus, uit die Bybel, kan die
demoniese betowering van onkunde en satanistiese
vrees vir hierdie betreurenswaardige, ongoddelike,
geheime kultus en sy leier vrees en die menslike siel
vrylaat om die lewende God te aanbid en te vrees
deur geloof in Sy Seun Christus Jesus. Dit is waarom
die Vatikaan fundamentaliste wat in die Bybel glo
so hard beveg. Hulle weet dat die evangelie van die
Here Jesus Christus die enigste ware verdediging
teen hulle is.

4 The Holocaust Victims Accuse – Rabbi Moshe Shonfeld, bladsy 14, 16 5 World Watchers International, Die Brussel-kassette; The Crime and Punishment of I. G. Farben – J.
Borkin; Inligtingsnetwerk teen Oorlog en Fascisme, Kasset “Auschwitz Pope”; Deals – C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers; Battle Cry, Des. 1983; Daily News, Jan
10, 1980 – “There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections” deur Dan Dorfman
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Een van die sleutelfigure in die S.S. se meesterplan
om die Verenigde State vir die Katolieke VN te
beheer, was die Katolieke Nazi, Reinhard Gehlen.
Hy was ŉ lid van die Groot Duitse Generale Staf.
Amerika se C.I.A. is tot ŉ groot mate deur Reinhard
Gehlen ontwerp en is van ŉ personeel voorsien van
voormalige O.S.S. (Office of Strategic Services),
F.B.I., S.S. en S.D.-agente (S.D. was die intelligensiesamekomsafdeling van die S.S. wat deur Himmler,
nog ŉ Katoliek, op die been gebring is). Ja, die helfte
was Amerikaners, en die ander helfte was Duitse
Katolieke Nazi’s. Die voormalige Katolieke Nazigeneraal is die medestigter van die C.I.A genoem.9
Die I.R.S. is die Vatikaan se belastinggaarder.
Baie van hierdie Nazi-vlugtelinge en hulle
nasate, het nou hoë poste in die meerderheid van
die Amerikaanse regering, hulle agentskappe, die
nywerheid, nuusmedia, ens.

12:2, 3 & 9). God het die land Israel genoem en dit
is wat die naam van die Joodse nasie is en altyd
sal wees. Ek erken nie die Vatikaan, sy verenigde
kultus of sy VN as enigiets anders as satanisties nie
en enigiemand wat God se guns soek sal nie die
Vatikaan, sy verenigde kultus of die VN as enigiets
anders as satanisties erken nie. Die Vatikaan probeer
op die oog af om die Christendom na te boots met
rituele wat nie in die Christendom bestaan nie; die
leerstelling en die dade van die Christendom word
ook nie hier aangetref nie. Katolisisme vervals die
Christendom en vir die Christen wat opgelei is in
die Bybel, is daar hoegenaamd geen ooreenkomste
met die Christendom nie. Vir alles wat God het, het
Satan ŉ namaaksel (ŉ vervalsing), so pas op.
Suid van Merano was die Poorte van Genoa
en Rome, waar die Vatikaan die Nazi’s gehelp het
om vals dokumente vir hulle stoomskipvaart na
Amerika veilig te bewaar, en die Katolieke Kerk
honderde duisende Katolieke Nazi-oorlogkriminele
en spioene help ontsnap het na Amerika en ander
lande.6 Die Vatikaan se vernaamste agentskappe wat
Nazi Katolieke oorlogkriminele hanteer het, was ŉ
groep Katolieke noodlenigingsagentskappe in Rome
wat die bystandswerk volgens die nasionaliteit van
die vlugtelinge verdeel het. Litauers het byvoorbeeld
Eerwaarde Jatulevicius by nommer ses op die Via
Luculle gaan sien, terwyl Padre CGallov by drieen-dertig Via dei Parione die Hongare gehelp het
en Monseigneur Dragonovic en Magjerec by die
Istituto di St. Jeronimus in beheer was van Kroatiese
bystand en so aan.7 Kardinaal Casaroli, (tans die
minister van die Vatikaan) wat toe by die Milaanse
Mafia was, het ook gehelp met die uittog van die
Nazi-Katolieke slagters. Johannes Paulus II het weer
te voorskyn gekom en paspoorte vir Katolieke Nazioorlogkriminele8 vervals vir hulle ontsnapping na
Hong Kong, die Midde-Ooste, Suid-Amerika en
reg oor die wêreld heen. Johannes Paulus II was ook
ŉ protégé van Montini wat saam met die Milaanse
Mafia gewerk en misdaad georganiseer het en
Montini (van die C.I.A) het later Pous Paulus VI
geword.

RONALD REAGAN BESMET
DIE AMERIKAANSE REGSTELSEL
By ŉ Katolieke noenmaal het Ronald Reagan
gespog oor die honderde Katolieke regters (Nazi’s)
wat hy aangestel en in die Amerikaanse regstelsel
bevestig10 het. Een van hulle was Arkansas se Regter
Arnold wat in Maart 1990 op ŉ misdadige wyse nie
ons kerk wou toelaat om in sy hof te getuig nie; al die
aanklagte is soos gewoonlik versin. Die regering het
leuenaars, kriminele, prostitute en dwelmverslaafdes

6 I.G. Farben – R. Sasuly, Boni & Gaer; World Watchers International, Die Brussel-kassette; Inligtingsnetwerk teen Oorlog en Fascisme, Kasset “Auschwitz Pope”; Was
Jonestown a C.IA. Medical Experiment? – Michael Meiers, bladsy 17,18,19, 32 7 Blowback, Christopher Simpson, bladsy 179; Pous Johannes Paulus II het nooit een antinazi stelling gemaak nie, sekerlik omdat hy ŉ Nazi is. 8 World Watches International, “Die Brussel-kassette”; Inligtingsnetwerk teen Oorlog en Fascisme, kasset “Auschwitz
Pope” 9 Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment? – Michael Meiers, bladsy 19 10 Church and State, Sept. 1986, bladsy 17-18
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en alle kerkverbande wat weier om die waarheid
betreffende hierdie baie belangrike sake te verkondig,
is die duiwel se valse profete wat niks anders is as ŉ
ander afdeling van die duiwel se kerk nie.
Die Katoliekbeheerde regerings en kerke van
vandag is heeltemal waansinnig (dit kan bevestig
word deur die Bybel). Hierdie selfde waansinnige
maniakke was in die Tweede Wêreldoorlog diegene
wat die moorde van sesmiljoen onskuldige Jode
en miljoene Christene en ander gelowige mense,
behalwe Katolieke, veroorsaak het.

betaal om teen ons te getuig. Ons het natuurlik
verloor (appèl is aangeteken). Die groot slagting is
vandag presies dieselfde as in daardie tyd. Net soos
dit in Duitsland tydens die Tweede Wêreldoorlog
gegaan het, gaan dit vandag in Amerika en die res
van die wêreld. Die Katolieke Nazi-plan was dat
die wet verander moet word, wettig moet onwettig
gemaak word, met ander woorde onwettige wette is
nou wettig. ŉ Regering en polisiestaat moes geskep
word net soos dit vandag in die Verenigde State en
die wêreld is. Kan jy sien hoe onmoontlik dit vir
enigiemand is wat nie ŉ Katoliek is of saam met
die een-wêreldkerk is om vandag in ŉ hof te wen?
(Hulle het ons kinders weggeneem).
Die Tweede Wêreldoorlog is nie beëindig nie en
ons het nie gewen nie (ons het lank gelede ŉ veldslag
gewen, maar ons het beslis nie die oorlog gewen
nie). As jy glo dat ons die oorlog gewen het en dat
dit verby is, het jy vir die bedrog geval net soos hulle
wou gehad het jy moet. Kyk net na die ekonomieë
van Duitsland en Japan vandag en kyk dan na ons sŉ
en die volslae agteruitgang van alles wat betaamlik
is in die wêreld as gevolg van die indringing van
Katolieke Nazi-oorlogkriminele in ons land met
hulle vals identiteite wat deur die Vatikaan aan hulle
uitgereik is. Hierdie Nazi Katolieke oorlogskriminele
het ons regering, ons kerke, ons skole, ons gesinne,
ons kinders, ons sedes, ons trots, ons integriteit,
ons patriotisme vernietig en hulle wend wanhopige
pogings aan om my en enige kerk wat ek adviseer,
te vernietig want ek en ons stel hulle aan die kaak
en ons verkondig die evangelie van die Here Jesus
Christus wat hulle haat. Die nuusmedia help hulle
met hulle ongelooflike versinsels en met hulle lae
bedrieglikhede (dit is hulle werk en hulle doen dit
goed).
Die krimineel waansinnige Pous Johannes
Paulus II het gesê: “Moenie na God toe gaan vir
vergifnis van sondes nie, kom na my toe”11 (dit is
godslastering – Lukas 5:21). Hierdie gevaarlikste
Katolieke kultusleier en sy volgelinge glo eintlik dat
hy God is, maar hy is die presiese teenoorgestelde
van die lewende God. Hy is heeltemal deur die
duiwel self besete. Die regering is die duiwel se
regering, die een-wêreldkerk is die duiwel se kerk

PRESIDENT BUSH IS EEN VAN HULLE
Hierdie is ŉ nuwe weergawe: Kort ná die
vrystelling van hierdie literatuur, het President Bush
sy baas, die pous verdedig en ŉ stelling gemaak wat
die naïewe letterlik verstom het; in wese het hy gesê:
“Kom ons vergewe die Nazi-oorlogskriminele.”12 Hy
het dit gedoen want hy is een van hulle en hy is totaal
onderdanig aan die pous en toegewyd aan hulle
waansinnige droom van een-wêreld Katolieke Naziheerskappy vir die duiwel. Die Bybel sê dat dit in die
laaste dae gaan gebeur en dit het. God se woord sê
duidelik dat Hy Satan of enige van sy engele nooit
ooit sal vergewe nie (Openbaring 14:10-11, 20:10).
Dit word die hele tyd in die Ou en Nuwe Testament
geskryf en daar is geen beraadslaging daaroor nie.
God wil ons harte, ons siele en ons gedagtes daarmee
deurdrenk; selfs sondaars wat vergewe is, moenie
meer sondig nie. As hierdie Katolieke Nazi’s berou
toon en nie meer sondig nie, sal God hulle vergewe
(Johannes 5:14, 8:11) maar dit is duidelik dat hierdie

11 Los Angeles Times, Des. 12, 1984 12 New York Times, April 14,1990
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Katolieke Nazi’s nie berou het nie, want hulle doen
presies dieselfde ding wat hulle pa’s, oupas en
oupagrootjies gedoen het. Hulle moor, martel, lieg
en vernietig steeds alles wat hulle kan wat betaamlik
en goed is in hierdie wêreld. Dit is godslasterlik vir
mense om ŉ doodsonde te vergewe (Lukas 5:21). Ja,
ons word beveel om oortredinge teenoor mekaar
te vergewe, maar nie sondes tot die dood toe nie
(verbreking van die tien gebooie) (I Johannes 5:16).
Net God kan sonde vergewe deur die bloed van Sy
Seun Christus Jesus. As ons God se plek kon neem
en hierdie Katolieke Nazi-oorlogskriminele vergewe
vir die miljoene doodsondes wat hulle gepleeg
het, dan sou ons ons tronke moes oopmaak en
elke moordenaar vrylaat en ons sou vir hulle valse
identiteite moes gee sodat hulle in die geheim kon
optree, soos die Katolieke Nazi’s dit doen, sodat
niemand sal weet wie hulle is nie.
Ons het baie dokumentasie betreffende President
Bush en sy hele bestuur se aandeel in die voortsetting
van hierdie Nazi-Katolieke slagting.
Hier is net ŉ paar van die Nazi-oorlogkriminele
wat gehelp het om Bush se presidentsveldtog te
bevorder; almal van hulle kan verbind word met
sluipmoorde, moordbendes, en ander terroristeaktiwiteite. Hulle word ook betrek by die “gunsfor-drugs traffic” wat gebruik is om teenoorloë teen
Nicaragua, Angola, Afghanistan, en Kambodja te
steun.
Die stigter en sleutelfiguur in die Republican
Heritage Groups Council was Laszlow Pasztor, ŉ
aktivis in verskeie Hongaarse regsgesinde groepe en
groepe gekoppel aan Katolieke Nazi’s. In die Tweede
Wêreldoorlog was Patztor ŉ lid van die jeuggroepe
van die Arrow Cross, die Hongaarse ekwivalent van
die Katolieke Nazi-party.
Nicolas Nazarenko: ŉ offisier in ŉ Katolieke
Nazi Cossack SS-eenheid en nou hoof van ŉ GOP
Cossack-eenheid. Hy verklaar Jode as sy “ideologiese
vyand”. Hy is steeds aktief met pro-Katolieke Nazielemente in die V.S.
Florian Galdau: ŉ lid van die Catholic Iron Guard
en hoofwerwer van die Ooskus vir die Catholic Iron
Guard in die V.S.

Jerome Brentar: ŉ Cleveland-sakeman wat aan
die spits gestaan het van die verdediging in die V.S.
van Treblinka dodekampwag Ivan Demjanjuk, ŉ
Katolieke Nazi wat verlede lente van massamoord
in Israel veroordeel is. Een van Brentar se mees
hartstoglike medewerkers was die voormalige
kommunikasiebestuurder van die Withuis, Patrick
Buchanan, wat snydende meningstukke geskryf het
wat die uitsetting van Katolieke Nazi’s veroordeel.
Hierdie mans het ook President Nixon en Reagan
gehelp in hulle presidentsveldtogte en die lys gaan
aan en aan. Daar is honderde duisende van hulle.13
Dit behoort nou maklik te wees vir jou om te
verstaan waarom President Bush weier om die
honde weg te roep van my en my kerk af. Hy versterk
in werklikheid hulle kruistog teen ons. Hierdie
Katolieke Nazi-teistering gaan al vir meer as 25 jaar
aan teen my en ons kerke.
Bush se administrasie, onder beheer van pous
Johannes Paulus II, begin marionet Katolieke
diktators in derdewêreldlande via die C.I.A.
(President Bush het in 1976 en 1977 aan die hoof
gestaan van die duiwelse C.I.A. vir die Vatikaan hier
in die VSA.)
DIT HET NOU AAN DIE LIG GEKOM EN
JY MOET BEWUS WEES DAT DIE CULT
AWARENESS NETWORK DIE KULTUS IS EN ŉ
VOORTSETTING IS VAN NAZI-DUITSLAND SE
“DEPARTEMENT VAN KULTUSSE”!
Baie lede van die Pous se berugte Cult Awareness
Network is gearresteer en skuldig bevind aan
ontvoering, aanranding, verkragting, marteling
en ŉ duisternis ander misdade. Pous Johannes
Paulus II, Present Bush, die hele Withuis-hiërargie
en hulle Katoliekbeheerde staatsliggame, Senator
Robert Dole,14 en sy vrou Elizabeth (hoof van
die Departement van Arbeid vir die Vatikaan)
is baie trots op die Cult Awareness Network en
die Joodse Federasie (die Joodse Federasie is nie
Joods nie; dit is heeltemal Katoliek)15 want hulle
teister Christenkerke in onwettige en kriminele
Katolieke howe, waar Katolieke regters natuurlik
die leiding neem en veroorsaak dat kerke honderde
duisende dollar spandeer om hulself teen die pous,

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration (Ou Nazi’s, die Nuwe Reg, en die Reagan Administrasie), Russ Bellant; Inligtingsnetwerk teen Oorlog en
Fascisme, The Bush Campaign – Fascists on Board (Die Bush Veldtog – Fasciste aan boord) 14 Afskrif van Verrigtinge, Kongresinligtingsvergadering oor die Kultusfenomeen
in die Verenigde State, in 1976 en ook op 5 Feb, 1979, Voorsitter, Senator Robert Dole 15 Cults and Consequences (Kultusse en Gevolge), Rachel Andres; Nailed, Tony Alamo
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die president en die Doles se ongelooflike valse
aantygings en teistering te verdedig.
VANDAG SÊ VS-REGTERS ONWETTIG IS
NOU WETTIG, NUREMBERG-VERHORE HET
MEER AS VIER DEKADES GELEDE DIESELFDE
LEERSTELLING OPENBAAR
Afskrifte van die Nuremberg-verhore het die
regsbestel (om onwettighede wettig te maak) van
alle Katolieke Nazi-regters openbaar presies soos dit
vandag in Amerika is. Dit word kleurvol geïllustreer
deur Joseph Goebbel se verklaring (Joseph Goebbel
was natuurlik ŉ Katolieke Nazi-administrateur van
propaganda met die hoogste rang vir die Vatikaan
onder Hitler se marionetdiktatorskap). Goebbel se
verklaring was: “Ons was nie wettig ten einde wettig
te wees nie, maar, om die bewind oor te neem het
ons die mag wettiglik gekry om die moontlikheid
om onwettig op te tree, te bereik.”16
Die Bybel noem die een-wêreldregering waarin
ons vandag leef, die dier, wat mag gegee is deur
die draak. Die Bybel sê dat die draak die duiwel
is. Die kerk wat die mag gegee is deur die draak,
is die Vatikaan. Satan se kerk gebruik die eenwêreldregering om elke kerk buiten homself te
vernietig, want Satan wil soos God aanbid word
en moet mense dwing om dit te doen. Ons ware
Christene weier om onder die mag van Satan te
wees. Daarom vaar die toorn van Satan uit teenoor
ons deur sy satanistiese staatsliggame en Satan se
vals kerke.
Uiteindelik gaan die demoniese pous, regering
en kerke almal verplig om ŉ merk van getrouheid
op sy of haar voorkop of hand te kry en hulle gaan
verorden dat almal wat weier, nie in staat sal wees
om enigiets te koop of te verkoop nie (Openbaring
13:16 & 17) en dié wat weier om die dier se beeld
te aanbid (hierdie satanistiese regering) moet
doodgemaak word (Openbaring 13:15). God se
Woord sê diegene wat die merk van Satan neem, sal
verewig in die Hel brand (Openbaring 14:9, 10 &
11). As ons graag in die Hemel wil kom, laat dit die
heiliges van God geen alternatief as om die stem
van hierdie regering, hierdie vals kerke en hulle
verlore satanistiese leier, te weier en te weerstaan
nie.

BEGIN ONDERGRONDS WERK
Baie Christene sal ondergronds begin werk, soos
ek tans moet doen, sodat ons kan aanhou om hierdie
monsteragtige kultus te beveg deur die Woord van
God te verkondig. Op hierdie oomblik reik ek nog
steeds uit deur die liefde van God, wat in Christus
Jesus is, om julle te waarsku en julle te smeek om, in
die naam van die God wat die hemel en die aarde en
die volheid daarvan geskape het, elke sonde te berou
en die evangelie te glo, wat die enigste waarheid in
die heelal is. Jesus sluit julle Katolieke, eenwêreld-en
verenigde kerkmense in wat geen kennis het van die
hiërargie waarin julle aanbid nie. As julle die Here
liefhet, en ek weet baie van julle Katolieke, eenwêreld en verenigde kerkmense hét, doen soos God
beveel: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie
gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar
plae ontvang nie” (Openbaring 18:4). Dit is die heel
laaste der dae. “Wanneer julle dan die gruwel van die
verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet,
Daniël, sien staan in die heiligdom [deur die wil van
God te doen – Die volledige ken en verstaan van
wat die wil van God is, kan SLEGS gevind word in
die KING JAMES-WEERGAWE VAN DIE BYBEL]
(laat hy wat lees, verstaan) – dan moet dié wat in
Judéa is, na die berge vlug; Want dan sal daar groot
verdrukking wees soos daar van die begin van die
wêreld af tot nou toe nie was nie en ook nooit sal
wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou
geen vlees gered word nie; maar ter wille van die
uitverkorenes sal daardie dae verkort word. En dan
sal die teken van die Seun van die mens in die hemel
verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou
bedryf en die Seun van die mens sien kom op die
wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.”
(Mattheus 24:15, 21, 22 & 30). Kyk vandag hoe
die ellendige, ongeredde mense sê: “Ons het geleef
om dit te sien – vrede en veiligheid!” Maar wat sê
God se Woord? “Want wanneer hulle sê, vrede en
veiligheid – dan oorval ŉ skielike verderf hulle soos
die barensnood ŉ swanger vrou, en hulle sal sekerlik
nie ontvlug nie” (1 Thessalonisense 5:3).
My geliefde medemens (ongeag watter ras of
geloof jy is), Jesus het na hierdie wêreld toe gekom
oor jou en my, want ons is verlore en aan Satan se

16 Trials of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals, Volume III, bladsy 41 17 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 18 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom.
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mag onderworpe. Maar jy kan nou dadelik vry wees
van Satan se mag, net soos ek en honderde ander
Christene is, deur net op jou knieë te gaan in die
privaatheid van waar jy ook al is, en die lewende
God aan te roep, die een wat jy binnekort van
aangesig tot aangesig gaan sien. Jesus het ons bevry
van Satan en vir ons alles vertel – reg en verkeerd,
goed en sleg, lig en duisternis, om gered te word
daarvan om verlore te gaan. Hoe onbedagsaam is
ons om nie om te gee nie, terwyl God die Vader en
Jesus, Sy eniggebore Seun, soveel vir ons omgegee
het en dit bewys het deur vir ons te sterf en Sy
kosbare bloed vir ons gestort het as versoening van
ons sondes. As jy deur geloof Sy bloed op jou siel
aanvaar, sal jy gered word. Bid dus asseblief hierdie
gebed sodat jy nie meer verlore is nie. Waarom wil
julle sterf? (Esegiël 18:31). Daar is lewe in Jesus
Christus (Johannes 14:6).
My HERE en my GOD, wees my, sondaar,
genadig.17 Ek glo dat JESUS CHRISTUS die SEUN
van die lewende GOD is.18 Ek glo dat HY dood is
aan die kruis en SY kosbare bloed uitgestort het
vir die vergifnis van al my vorige sondes.19 Ek glo
dat GOD JESUS uit die dode opgewek het deur
die krag van die HEILIGE GEES,20 en dat HY op
hierdie oomblik aan die regterhand van GOD sit
en luister na my belydenis van sonde en hierdie
gebed.21 Ek maak die deur van my hart oop en ek
nooi U in my hart in, HERE JESUS.22 Was al my
vuil sondes weg in die kosbare bloed wat U in my
plek gestort het aan die kruis by Golgota.23 U sal
my nie wegwys nie, HERE JESUS; U sal my sondes
vergeef en my siel red. Ek weet, want U WOORD,
die Bybel, sê so.24 U Woord sê dat U niemand sal
wegwys nie en ek weet — dit sluit my in.25 Daarom
weet ek dat U my gehoor het en ek weet dat U my
geantwoord het en ek weet dat ek gered is.26 Ek
dank U, HERE JESUS, dat U my siel red en ek sal
my dankbaarheid toon deur te doen soos U beveel
en nie meer te sondig nie.27
Na redding, het Jesus gesê, moet ons gedoop
word, ten volle onderdompel in water in die Naam
van die VADER en die SEUN en die HEILIGE

GEES.28 Bestudeer die 1953-vertaling van die
Afrikaanse Bybel [die King James-weergawe] en
wees gehoorsaam.29
Die Here wil hê dat jy almal van jou redding
vertel. Jy kan ŉ verspreider word van pastoor Tony
Alamo se evangeliese literatuur. Ons sal die literatuur
kostevry aan jou stuur. Skakel of e-pos ons vir meer
inligting. Deel die boodskap met iemand anders.
As jy wil hê die wêreld moet gered word, soos wat
JESUS beveel, moet dan nie vir GOD beroof van
SY tiendes en offerhandes nie. GOD het gesê, “Sal
ŉ mens werklik vir GOD beroof? Tog beroof julle
MY. Julle vra: ‘Waarvan beroof ons U?’ Van tiendes
en offergawes. Daar rus alreeds ŉ vloek op julle en
tog bly julle MY beroof; die hele nasie [en die hele
wêreld] doen dit. Bring die volle tiende [ŉ tiende is
10% van jou bruto inkomste] na die voorraadkamer
toe sodat daar iets te ete kan wees [geestelike kos] in
MY huis [siele gered kan word], en toets MY hierin,
so sê die HERE, DIE ALMAGTIGE. Toets MY of EK
nie die vensters van die Hemel vir julle sal oopmaak
en vir julle seëninge sal uitgiet, meer as wat julle kan
gebruik nie. EK sal die sprinkane keer sodat hulle
nie die opbrengs van julle grond sal verwoes nie, en
dat julle wingerde nie sonder vrugte sal wees nie,
so sê die HERE, DIE ALMAGTIGE. Dan sal al die
nasies julle as gelukkige mense beskou; julle sal in
ŉ begeerlike land woon, so sê die HERE VAN DIE
LEËRSKARE” (Mal. 3:8-12).
OM HAAT TE VERKLAAR IS NIE HAAT NIE
Staats- en federale liggame met hulle nuusmedia
en regstelsel in elke nasie, onder instruksies
van Rome, sal sekerlik sê dat Voortvlugtige Pous
haatliteratuur is. Hulle sal vir jou sê dat ek jou vyand
is omdat ek hierdie feite aan jou verklaar, maar soos
die apostel Paulus gesê het, so sê ek: “Het ek dan julle
vyand geword deur julle die waarheid te vertel?”
(Galasiërs 4:16). Vertel die waarheid sodat mense
kan ontsnap uit die wêreldheerskappy onder die
wrede leierskap van Satan se vikaris, met sy haatlike
en diktatoriale Romeinse kanonieke beginsels in
plaas van ons Goddelike Amerikaanse Grondwet
(wat wet is in die Verenigde State), en sodat mense

1:3-4 19 Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh 1:7, Op. 5:9 20 Ps. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor.
15:3-7 21 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13 22 1 Kor. 3:16, Op. 3:20 23 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Op. 1:5, 7:14 24 Matt. 26:28, Hand. 2:21,
4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 25 Matt. 21:22, Joh 6:35, 37-40, Rom. 10:13 26 Heb. 11:6 27 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Op. 7:14, 22:14 28 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5,
Hand. 2:38, 19:3-5 29 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak 1:22-25, Op. 3:18
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ons gaan terug na gesonde verstand, ordentlikheid
en orde. En kom ons raak ontslae van Satan se
ou verwoestende Antichristelike leerstellings en
beginsels. Ek kan en sal enigiemand help wat dit
wil doen en ek is positief dat daar miljoene ander
Amerikaners en mense van ander nasies is wat
dieselfde voel. Ons is deur God beveel om elke mag
en prinsdom van duisternis wat homself teen die
Woord van God verhef, af te breek (II Korinthiërs
10:3-5). En ek weet dat ons dit gedoen het, maar ons
moet daarmee volhou totdat Jesus weer terugkom
aarde toe. “Maar wie volhard tot die einde toe, hy
sal gered word” (Mattheus 24:13). ONS MENSE,
VERENIG SAL ONS STAAN, VERDEELD SAL
ONS VAL. En al julle Joodse mense, my mense
volgens die vlees, kom ons bedoel dit regtig hierdie
keer wanneer ons sê: “NOOIT WEER NIE”. Ons
kan nie regtig weet hoe om met die vyand te baklei
as ons nie weet wie die vyand is nie. Ons weet nou:
“NOOIT WEER NIE” – T.A.
N.S. Kom ons maak Jesus die Koning, President
en Verlosser van Ons hart en siel.
Tony Alamo, wêreldpastoor, evangelis, skrywer
en bekende kundige oor Katolieke kultusse en hulle
baie geheime afdelings en staatsliggame.

van alle nasies die merk van die bees en die Hel se
vuur kan ontsnap – is dit haat? Jesus het gesê dat om
die waarheid te vertel, liefde is en beveel ons om na
al die nasies te gaan en die waarheid te verkondig,
want Jesus het gesê: “En julle sal die waarheid ken,
en die waarheid sal julle vrymaak” (Johannes 8:32).
Ons moet soos Christus dink sodat ons kan doen
wat Christus gedoen het. Jesus waarsku en gebied
Sy dissipels teen bose kerke en regerings. “Pas op,
wees op julle hoede vir die suurdeeg [sondigheid]
van die Fariseërs [die kerke] en die suurdeeg
[sondigheid] van Herodes [die regering]” (Markus
8:15). Jy kan óf die pous glo óf vir my. Lees jou Bybel
om te sien watter een van ons reg is. Glo God; kom
ons beëindig die Tweede Wêreldoorlog en kom ons
beëindig dit sommer nou. As ons ŉ president van die
Verenigde State, ŉ adminstrasie- en regstelsel, gaan
hê, kom ons kry een wat glo in die vryheid waarop
hierdie land gebaseer is. Dit is die 90’s. Kom ons
keer terug na God, die nuutheid van Christus. Kom
ons gaan terug na verstandigheid, betaamlikheid en
orde. Kom ons kry ‘n president, administrasie en
regstelsel wat vir ons die waarheid vertel en ware
geregtigheid het; reg en regverdigheid vir almal; nie
een wat die waarheid vir ons wegsteek nie. Ja, kom

Kontak ons asseblief vir inligting of literatuur oor ander onderwerpe wat interessant mag wees.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2984, Hollywood, CA 90078 USA
24 uur gebeds- en inligtingslyn: (661) 252-5686 • Faks. (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christelike Bediening wêreldwyd verskaf woonplek met alle lewensnoodsaaklikhede aan almal
wat werklik die Here wil dien met hul hele hart, siel, verstand en krag, in ons VSA-gebiede.
Dienste word elke Dinsdagaand om 20:00 in die stad, New York, en ander plekke gehou.
Skakel asseblief (908) 937 5723 vir inligting. ETES WORD BEDIEN NA ELKE DIENS.
Vra vir Pastoor Alamo se boek, The Messiah, wat aandui hoedat CHRISTUS
in die Ou Testament geopenbaar word deur 333 profesieë.
Word ŉ werker in die oes van siele deur ŉ verspreider van Pastoor Alamo se literatuur te word.
Al ons literatuur en oudioboodskappe is gratis, en sluit versending in.
As enigiemand poog om jou daarvoor te laat betaal, maak asseblief ŉ kollekteeroproep na (661) 252 5686.
HIERDIE LITERATUUR VERKONDIG DIE WARE PLAN VAN VERLOSSING (Hand. 4:12).
MOET DIT NIE WEGGOOI NIE, GEE DIT VIR IEMAND ANDERS.
Indien u in ‘n ander land woon, moedig ons u aan om die literatuur in u moedertaal te vertaal.
As u dit herdruk, sluit asseblief die kopiereg en registrasie in:
© Kopiereg 1990, Januarie 2014 Alle regte voorbehou World Pastor Tony Alamo
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