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DE VOORTVLUCHTIGE PAUS
Door Tony Alamo
geschreven in 1990

JOHANNES PAULUS II, EEN KATHOLIEKE NAZI OORLOGSMISDADIGER
(Hierboven afgebeeld met Yasser Arafat, hoofd van de PLO)

te Bewustwordingsnetwerk dat christenen en andere
slachtoffers ontvoert en “deprogrammeert”. Dit Sekte
Bewustwordingsnetwerk van de paus is een voortzetting van Hitlers “Ministerie van Sekten”3 tijdens de
Tweede Wereldoorlog, bedacht om het jodendom, het
christendom en andere religies, behalve het katholicisme, te vernietigen. Hitler en zijn hele staf, inclusief de
SS, waren allemaal katholieken. Hun wens: een wereld
voor alleen katholieken.
Enkele hooggeplaatste officieren (ook criminelen) van de paus hebben vriendschap geveinsd met
verschillende oprechte joodse organisaties. De reden
voor dit bedrog van het joodse volk is het bevorderen
van het katholicisme en van de katholieke verenigde
één-wereldsekte. Het is verder hun doel om haat aan
te wakkeren tegen joden en ware christenen in de

In het begin van de jaren 1940 verkocht een jonge
Poolse vertegenwoordiger van het chemiebedrijf I.G.
Farben (fabrikant van cyanidegas)1 cyanide aan de
nazi’s om dit in Auschwitz te gebruiken. Hij werkte
als chemicus ook aan het produceren van cyanide,
het gas dat miljoenen joden en andere mensen heeft
uitgeroeid in het hart van het vernietigingskamp
Auschwitz. Na de oorlog zocht hij, uit vrees voor zijn
leven, zijn toevlucht in de Katholieke Kerk (sekte)
en werd eind 1946 tot priester gewijd. In 1958 werd
hij de de jongste bisschop van Polen. Na een bestuur
van dertig dagen van en de moord op zijn voorganger, aanvaardde hij het pausschap onder de naam paus
Johannes Paulus II2 (de huidige paus, 1990) en controleert hij nu een organisatie in de VS genaamd de
Joodse Federatie en een van haar vele filialen, het Sek-

1. De directie van het chemiebedrijf I.G. Farben, samen met Herman Goering, Heinrich Himmler, en Reinhard Heydrich, planden “de oplossing voor
de joden” (welk soort gas te maken en te gebruiken voor de uitroeiing van de joden). 2. Treason’s Peace, H.W. Armbruster, Beechhurst Press, pagina’s
345-347; I.G. Farben, R. Sasuly, Boni & Gaer, pagina’s 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler, A.C. Sutton, ’76 Press; World Watchers International,
“The Brussell Tapes”; Informatienetwerk tegen oorlog en fascisme, tape “Auschwitz Pope”; Was Jonestown a C.I.A. Medical experiment?, Michael Meiers,
pagina 545 3. The Vatican’s Holocaust, Avro Manhattan, pagina’s 32-104.
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vrijmaken om de levende God te belijden en te vrezen, via het geloof in Zijn zoon Jezus Christus. Dat
is waarom het Vaticaan zo krachtig in de Bijbel gelovende fundamentalisten bestrijdt. Zij weten dat het
evangelie van de Heere Jezus Christus de enige ware
verdediging tegen hen vormt.

hele wereld door onenigheid in joodse en christelijke
organisaties te creëren, die zij infiltreren met hun geveinsde vleierij en beloften van beloning, in de hoop
dat de hele wereldbevolking zich zal keren tegen de
ware christenen en joden en om hun vernietiging
vraagt zodat alleen het katholieke nazisme overblijft.
Deze satanische ‘één-werelders’ hebben hun wens
om te komen tot een wereldomvattend katholiek nazi-rijk niet opgegeven. Hun propagandamachine (de
media) blijft de ‘mediapaus’ en zijn diabolische éénwereldkerk en VN verheerlijken, en blijft ware christenen en joden kleineren terwijl overheidsinstanties
hen intimideren met belachelijke, ongrondwettelijke
en verzonnen aantijgingen, waarbij ze criminelen en
betaalde leugenaars gebruiken om te getuigen tegen
de ware fundamentalistische christelijke kerken en
andere doelwitten. Het is onbegrijpelijk hoe christenen, joodse rabbijnen of enige andere jood zich konden inlaten met de nazi-katholieke hiërarchie, welke
bewezen miljoenen christenen en joden en vele anderen heeft vernietigd. Rabbijn Moshe Shonfeld verklaart: “Vanaf de dag dat we werden verbannen uit
het Heilige Land, was de Katholieke Kerk slechter
voor ons dan alle koningen op aarde. Al haar stappen op het toneel van de geschiedenis hebben sporen
van joods bloed.”4 De rabbijn voegde hieraan toe: “In
de door de Duitsers bezetten landen slachtte de katholieke bevolking de joden af zonder mededogen,
aangemoedigd door hun priesters. Dat waren allema
al fanatieke katholieken en ze hadden allemaal een
onverzadigbare dorst naar joods bloed.”
Het stelt een intelligente geest op de proef om te
begrijpen hoe verdorven pauzen als Johannes Paulus
II door de eeuwen heen zo veel mensen hebben gehersenspoeld tot de verering van een zombie-achtige
sekte van deze ongelooflijk duistere, valse profeten
en hun ijzingwekkende nazi-religie. Het is bijna onmogelijk om de verdoving van een gehersenspoelde
katholiek te doorbreken van zijn of haar zombieachtige roes van geloof dat de imbeciele paus God
is. Alleen het evangelie van de Heere Jezus Christus,
in de Statenvertaling van de Bijbel kan de demonische vloek doorbreken van onwetendheid en satanische angst voor deze betreurenswaardige, goddeloze,
geheime sekte en haar leider en de menselijke geest

HET INTREKKEN VAN STEUN AAN HEIMELIJKE
ACTIVITEITEN VAN HET VATICAAN
Diep verontwaardigde joodse burgers trekken hun
steun in aan de Joodse Federatie van de paus. Rabbijn
Abraham Cooper, vice-decaan van het Simon Wiesenthal Center heeft zijn zetel in de commissie opgegeven.
Andere joodse leiders volgden snel toen ze hoorden dat
de Joodse Federatie zich met de PLO had ingelaten – één
van de schimmige organisaties van Johannes Paulus II
(artikel in de Los Angeles Times, 18 maart 1990, pagina
1B, geschreven door Mathis Chazanov).
Op dit moment is Otto Ambros één van de katholieke nazi-topadviseurs van de paus. Otto is een
veroordeelde nazi-oorlogsmisdadiger (veroordeeld
door het Neurenbergtribunaal). Hij werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf maar zat slechts
drie jaar uit voor slavernij en massamoord.5 De ‘mediapaus’, Johannes Paulus II, vertelt voortdurend leugens, zoals “Ik leef mee met de joden voor het gebeurde in de Tweede Wereldoorlog.” Als hij medelijden heeft met de joden, waarom erkent hij Israël dan
niet als staat (alsof het belangrijk zou zijn dat deze
nazi-oorlogsmisdadiger en nep-religieus ook maar
iets zou erkennen)?
Deze gevaarlijke, fanatieke, zelfverheerlijkende
sekteleider weigert Israël bij zijn juiste naam te noemen. Hij noemt het graag ‘Palestina’. Dit is vanwege
zijn vertederende affectie voor de PLO. Het Vaticaan
(de kerk van Satan) heeft de joden altijd veracht en
is altijd jaloers geweest vanwege hun nauwe verbondenheid met God, en omdat God het joodse volk
koos om de Bijbel te schrijven (zowel het Oude als het
Nieuwe Testament) en de joden koos om de Messias,
de Verlosser van de wereld voort te brengen. Daarom
hebben Satan en zijn kerk (het Vaticaan) de joden
en de christenen (geestelijke joden) eeuwenlang uitgeroeid, tot op vandaag de dag. Israël is het Heilige
Land, niet Palestina of Rome, en God gaf Israël aan

4. The Holocaust Victims Accuse, Rabbi Moshe Shonfeld, pagina’s 14 & 16. 5. World Watchers International, “The Brussell Tapes”; The Crime and Punishment of I. G. Farben—J. Borkin; Information Network Against War and Fascism, Tape “Auschwitz Pope”; Deals—C. Moch & V. Virga, 1984, Crown
Publishers; Battle Cry, Dec. 1983; Daily News, Jan 10, 1980—“There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections” door Dan Dorfman.
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de rest van de wereld. Johannes Paulus II was ook een
beschermeling van Montini die samenwerkte met de
Milanese maffia en de CIA’er Montini werd later paus
Paulus VI.8
Eén van de sleutelfiguren van het SS-masterplan
om de VS te besturen voor de katholieke VN was de
katholieke nazi Reinhard Gehlen. Hij was lid van de
Grote Duitse Generale Staf. De Amerikaanse C.I.A.
was in grote mate ontwikkeld door Reinhard Gehlen
en was bemand met agenten van de voormalige OSS
(Bureau van strategische diensten), de FBI, de SS en
de SD (SD was de geheime dienst van de SS opgericht
door Himmler, ook een katholiek). Ja, de helft bestond
uit Amerikanen, en de andere helft uit Duitse katholieke nazi’s. Deze voormalige katholieke nazigeneraal
wordt de medeoprichter van de CIA genoemd.9 De
IRS is de belastingdienst van het Vaticaan.
Veel van deze nazivluchtelingen en hun nazaten
bezetten tegenwoordig hoge posities in het grootste
deel van de Amerikaanse overheid, overheidsorganisaties, industrie, media, etc.

de joden, niet aan de paus, niet aan de VN, niet aan
de PLO, of enige andere misdadige katholieke nazigroepering. De Bijbel zegt duidelijk dat Gods toorn
en vernietiging een ieder zal treffen die probeert Israël van de joden (Gods uitverkoren volk) (Zacharias
12:2-3, 9, Statenvertaling) af te pakken. God noemde
het land Israël en dat is wat de naam van de joodse
natie is en altijd zal zijn. Voor mij is het Vaticaan, zijn
verenigde sekte, of zijn Verenigde Naties uitsluitend
satanisch, en een ieder die de gunst van God zoekt,
zal het Vaticaan, zijn verenigde sekte, of de Verenigde Naties uitsluitend satanisch vinden. Het Vaticaan
probeert ogenschijnlijk het christendom te simuleren
met rituelen die in het christendom niet bestaan; ook
de doctrine en de daden van het christendom kom
je daar niet tegen. Katholicisme is namaak christendom, voor het getrainde christelijke oog geschoold
in de geschriften zijn er geen in het geheel geen overeenkomsten met het christendom. Satan heeft een
vervalsing (bedriegerij) voor alles wat God heeft, dus
wees gewaarschuwd.
Ten zuiden van Merano waren de havens van Genua en Rome, waar het Vaticaan de Nazi’s hielp om
documenten te vervalsen voor hun reis per stoomschip naar Amerika. De Katholieke Kerk hielp honderdduizenden katholieke nazi-oorlogsmisdadigers
en spionnen naar Amerika en andere landen ontsnappen.6 De belangrijkste organisaties van het Vaticaan voor het behandelen van katholieke nazi-oorlogsmisdadigers waren een groep katholieke hulporganisaties in Rome, zij deelden de hulp in aan de
hand van de nationaliteit van de vluchtelingen. Litouwers gingen bijvoorbeeld naar de Eerwaarde Jatulevicius op nr. 6 van de Via Lucullo, terwijl pater
Gallov op nr. 33 van de Via dei Parione de Hongaren
hielp, en de monseigneurs Dragonovic en Magjerec
van het St. Jeronimus Instituut leidden de Kroatische
hulp, enzovoort.7 Kardinaal Casaroli, (de huidige
staatssecretaris van het Vaticaan) hielp destijds met
hulp van de Milanese maffia bij het vluchten van de
katholieke nazibeulen. We zien Johannes Paulus II
ook bij het vervalsen van paspoorten voor katholieke
nazioorlogsmisdadigers bij hun ontsnapping naar
Hong Kong, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en

RONALD REAGAN CORRUMPEERT
HET AMERIKAANSE RECHTSSTELSEL
Tijdens een katholieke lunch pronkte Ronald Reagan met de honderden katholieke rechters (nazi’s)
die hij aanstelde en installeerde10 in het Amerikaanse
justitiële systeem. Eén van hen was rechter Arnold

6. I.G. Farben—R. Sasuly, Boni & Gaer; World Watchers International, “The Brussell Tapes”; Information Network Against War and Fascism, tape
“Auschwitz Pope”; Was Jonestown een medisch experiment van de C.I.A.? —Michael Meiers, pagina’s 17,18,19, & 32 7 Blowback, Christopher Simpson,
pagina 179; paus Johannes Paulus II heeft nooit één anti-nazi verklaring afgelegd, natuurlijk omdat hij een nazi is. 8. World Watchers International,
“The Brussell Tapes”; Information Network Against War and Fascism, tape “Auschwitz Pope” 9. Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment?—Michael
Meiers, pagina 19. 10. Church and State, sept. 1986, pagina’s 17 & 18.

3

komen bezeten door de duivel zelf. De overheid is
de overheid van de duivel, de één-wereldkerk is de
kerk van de duivel, en alle kerkgenootschappen die
weigeren de waarheid aangaande deze zeer belangrijke kwesties te prediken, zijn valse profeten van de
duivel, wat eenvoudigweg een andere afdeling is van
de duivelskerk.
De door de katholieken gecontroleerde overheden en kerken tegenwoordig zijn volkomen
krankzinnig (dit kan aan de hand van de Bijbel
worden geverifieerd). Dit waren dezelfde zieke
maniakken die in de Tweede Wereldoorlog de
moord op zes miljoen onschuldige joden en vele
miljoenen christenen en andere niet-katholieke
religieuzen, veroorzaakten.

uit Arkansas, die het onze kerk op misdadige wijze
niet toestond om in zijn rechtszaal te getuigen, in
maart 1990; alle aanklachten waren zoals gewoonlijk
vals. Door de overheid betaalde leugenaars, misdadigers, prostituees en drugsverslaafden mochten tegen
ons getuigen. Uiteraard verloren we het proces (op
dit moment in hoger beroep). De holocaust is vandaag precies hetzelfde als destijds. Zoals het in Duitsland was tijdens de Tweede Wereldoorlog zo is het
in Amerika en de rest van de wereld vandaag. Volgens het katholieke naziplan moest het recht worden
veranderd, wettig moest onwettig worden, in andere
woorden: illegaal recht is nu legaal. Een regering en
politiestaat moesten worden gecreëerd zoals deze nu
bestaan in de VS en in de rest van de wereld. Zie je nu
hoe het tegenwoordig onmogelijk is voor een ieder
die niet katholiek is of bij de één-wereldkerk zit om
rechtszaken te winnen (ze hebben ons onze kinderen
afgenomen)?
De Tweede Wereldoorlog is niet voorbij, en we
hebben niet gewonnen (we hebben een slag teruggewonnen destijds, maar we hebben zeker niet de
oorlog gewonnen). Als je denkt dat we de oorlog gewonnen hebben en dat zij voorbij is, dan ben je in
hun bedrog getrapt, dit is precies wat ze van je willen. Kijk maar naar de economieën van Duitsland en
Japan van vandaag, kijk vervolgens naar de onze en
de algehele verloedering in de wereld, dit is het gevolg van de invasie van katholieke nazioorlogsmisdadigers in ons eigen land met hun nep-identificatie
afgegeven door het Vaticaan. Deze katholieke nazioorlogsmisdadigers hebben onze overheid, onze
kerken, onze scholen, onze families, onze kinderen,
onze moraal, onze trots, onze integriteit, ons patriottisme vernield, en ze proberen wanhopig mij en
elke kerk die ik adviseer te vernietigen, want ik en
wij ontmaskeren ze en we prediken het evangelie van
de Heere Jezus Christus, hetgeen zij haten. De media
helpen ze met hun ongelooflijke verzinselen en met
hun vernederende bedrog (dat is hun werk, en dat
doen ze heel goed).
De misdadig gestoorde paus Johannes Paulus II
verklaarde: “Ga niet naar God voor vergeving van uw
zonden, kom naar mij.”11 (Dit is blasfemie – Lucas
5:21). De gevaarlijkste sekteleider en zijn volgelingen
geloven eigenlijk dat hij God is, maar hij is precies
het tegenovergestelde van de levende God. Hij is vol11. Los Angeles Times,12 dec. 1984. 12. New York Times, 14 april 1990.

PRESIDENT BUSH IS ÉÉN VAN HEN
Dit is een update – Kort na de publicatie van deze
tekst ging president Bush naar de paus om een lans
voor zijn baas te breken en gaf een verklaring die elke
naïeveling van stomheid zou doen verbazen; in essentie zei hij: “Laten we de nazioorlogsmisdadigers vergeven.”12 Hij zei dit omdat hij één van hen is en omdat
hij compleet onderdanig is aan de paus en toegewijd
is aan diens maniakale droom van een wereldomvattende, katholieke nazioverheersing van de duivel. De
bijbel zegt dat in de laatste dagen zal geschieden en dit
is gebeurd. Gods Woord zegt duidelijk dat Hij Satan of
één van diens engelen nooit zal vergeven (Openbaring
14:10-11, 20:10). Dit wordt alsmaar herhaald in het
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Oude en het Nieuwe Testament, hier is geen discussie over mogelijk. God wil dat ons hart, onze ziel en
onze geest hier vol van is, zelfs zondaars die vergeven
worden, moeten heengaan en niet meer zondigen. Als
deze katholieke nazi’s tot inkeer kwamen en niet meer
zondigden zou God ze vergeven (Johannes 5:14, 8:11),
maar het is duidelijk dat deze katholieke nazi’s geen
berouw hebben getoond, aangezien ze exact hetzelfde
doen wat hun vaders, grootvaders en overgrootvaders
hebben gedaan. Ze zijn nog steeds bezig om alles wat
fatsoenlijk en goed is in deze wereld te vermoorden,
martelen, beliegen en vernietigen. Het is blasfemie
voor mensen om dodelijke zonde te vergeven (Lucas
5:21). We hebben de opdracht overtredingen tegen elkaar te vergeven, dat wel, maar geen doodzonden (het
overtreden van de Tien Geboden) (1 Johannes 5:16).
Alleen God kan zonden vergeven via het bloed van
Zijn Zoon Jezus Christus. Als we Gods plaats konden
innemen en die katholieke nazioorlogsmisdadigers
vergeven voor de miljoenen doodzonden die ze hebben begaan, dan zouden we de gevangenissen moeten
openen en elke moordenaar laten gaan en we zouden
ze een vals identiteitsbewijs moeten geven, zodat ze
in het geheim kunnen handelen, zoals de katholieke
nazi’s doen, zodat niemand zou weten wie ze zijn.
We hebben veel documentatie over de rol van president Bush en zijn hele regering in de voortzetting
van de katholieke naziholocaust.
Hier kom ik met enkele van de nazioorlogsmisdadigers die Bush hielpen bij zijn verkiezingscampagne; ze zijn allemaal verbonden met moorden, doodseskaders en andere terroristische activiteiten. Ze zijn
ook betrokken bij de handel in wapens voor drugs,
gebruikt voor de contraoorlogen in Nicaragua, Angola, Afghanistan en Cambodja.
De oprichter, voorzitter en het sleutelfiguur in de
Republikeinse Heritage Groups Council was Laszlow
Pasztor, een activist in verschillende rechtse Hongaarse en katholieke nazigerelateerde groepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Pasztor lid van de
jeugdgroep van de Pijlkruisers, het Hongaarse equivalent van de katholieke nazipartij.
Nicolas Nazarenko: een officier in een katholieke,
nazistische kozakkendivisie van de SS en nu hoofd
van een kozakkeneenheid van de Republikeinse Par-

tij. Hij verklaart joden als zijn “ideologische vijand”.
Hij is nog steeds actief met pro-katholieke nazielementen in de VS.
Florian Galdau: lid van de katholieke IJzeren Garde en hoofd rekrutering Oostkust voor de katholieke
IJzeren Garde in de VS.
Jerome Brentar: een zakenman uit Cleveland, hij
was in de VS de aanvoerder van de verdediging van
kampwacht Ivan Demjanjuk in het dodenkamp Treblinka, een katholieke nazi die het afgelopen voorjaar
is veroordeeld voor massamoord in Israël. Eén van
Brentars meest vurige medewerkers was de voormalige directeur communicatie van het Witte Huis,
Patrick Buchanan, die vernietigende opiniestukken
schreef waarin hij de deportatie van katholieke nazi’s
afkeurde.
Deze personen hielpen ook de presidenten Nixon
en Reagan bij hun verkiezingscampagnes, en de lijst
wordt alsmaar langer. Ze zijn met honderdduizenden.13
Het moet nu eenvoudig te begrijpen zijn waarom
president Bush weigerde de honden van mij en mijn
kerk af te houden. In feite intensiveert hij hun kruistochten tegen ons. Deze intimidatie tegen mijzelf en
onze kerken is nu al meer dan 25 jaar aan de gang.
Verder zet de regering Bush, onder het bevel van
paus Johannes Paulus II, marionettendictators in het
zadel in derdewereldlanden via de CIA (President
Bush was hoofd van de diabolische CIA in 1976 en
1977 voor het Vaticaan in de VS.)
HET IS NU AAN HET LICHT GEKOMEN EN JE
MOET JE ER BEWUST VAN WORDEN DAT HET
SEKTE BEWUSTWORDINGSNETWERK EEN
VOORTZETTING IS VAN HET “MINISTERIE VAN
SEKTEN” VAN NAZI-DUITSLAND!!
Veel leden van het schandelijke Sekte Bewustwordingsnetwerk van de paus zijn gearresteerd en veroordeeld voor ontvoering, aanranding, verkrachting,
mishandeling en een reeks andere misdaden. Paus
Johannes Paulus II, president Bush, de hele Witte
Huis-hiërarchie en hun door de Katholieke Kerk gecontroleerde overheidsorganisaties, senator Robert
Dole14 en zijn vrouw Elizabeth (hoofd van het ministerie van Arbeid voor het Vaticaan) zijn zeer trots op
het Sekte Bewustwordingsnetwerk en de Joodse Fe-

13. Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration, Russ Bellant; Information Network Against War and Fascism, The Bush Campaign—Fascists on board. 14. Transcript of Proceeding, Informatiebijeenkomst van het Congres in 1976 en ook op 5 febr. 1979, voorzitter, senator Robert Dole.
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teken van Satan aannemen eeuwig in de hel zullen
branden (Openbaring 14:9-11). Dit laat geen ander
alternatief aan de heiligen van God dan de stem van
deze overheid, deze valse kerken en hun verdoemde
satanische leider te weigeren en te weerstaan, als we
in de hemel willen komen.
ONDERGRONDS GAAN
Vele christenen zullen ondergronds gaan, zoals ik
momenteel moet doen, opdat we kunnen doorgaan
met het bestrijden van deze monsterlijke sekte door
het Woord van God te preken. Voor het moment
spreek ik je toe door de liefde van God, die in Christus Jezus is, om je te waarschuwen en te smeken, in
de naam van God die hemel en aarde en de volheid
ervan geschapen heeft, om spijt te betonen van elke
zonde en in het evangelie te geloven, welke de enige
waarheid in het universum is. Jezus omarmt jullie
katholieken, kerkmensen van de verenigde één-wereldkerk als je geen weet hebt van de hiërarchie waarbinnen je je geloof belijdt. Als je van de Heere houdt,
en ik weet dat vele katholieken, jullie mensen van de
één-wereldkerk, dit doen, doe dan zoals God beveelt:
“Ga uit van haar Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar
plagen niet ontvangt.” (Openbaring 18:4). We leven
in de laatste der dagen. “Wanneer gij dan zult zien
den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is
door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats,
[door volledig de wil van God te doen – de volledige
kennis en begrip van de wil van God kan ALLEEN in
de STATENVERTALING VAN DE BIJBEL worden
gevonden] (die het leest, die merke daarop!) ... Want
alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet
is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook
niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden,
geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden ...
En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van
den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen
zien, komende op de wolken des hemels, met grote
kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:15, 21-22, 30).
Luister naar wat de meelijwekkende niet geredde
mensen zeggen. “We hebben het mogen meemaken
– vrede en veiligheid!!” Maar wat zegt Gods Woord?
“Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en
zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun over-

deratie (de Joodse Federatie is niet joods; zij is volledig katholiek)15 omdat ze christelijke kerken intimideren in illegale en criminele katholieke rechtbanken
die – natuurlijk – worden voorgezeten door katholieke rechters, en ze zorgen ervoor dat onze kerken
honderdduizenden dollars moeten uitgeven om zich
te verdedigen tegen de ongelooflijk valse beschuldigingen en intimidatie van de paus, de president en
de Doles.
DE AMERIKAANSE RECHTERS ZEGGEN
“ILLEGAAL IS TEGENWOORDIG LEGAAL”, DE
PROCESSEN VAN NEURENBERG VERTOONDEN
MEER DAN VIER DECENNIA GELEDEN
DEZELFDE DOCTRINE
De afschriften van de processen van Neurenberg
tonen dezelfde juridische benadering (illegaal recht
legaal maken) als die van alle katholieke nazirechters,
net als in het Amerika van vandaag. Dit wordt kleurrijk geïllustreerd door een verklaring van Joseph
Goebbels (Joseph Goebbels was natuurlijk een hoge
katholieke nazibestuurder van propaganda voor het
Vaticaan onder Hitlers marionettendictatorschap).
Goebbels’ verklaring luidde: “We waren niet legaal
om legaal te zijn maar om de macht te krijgen, we
kwamen legaal aan de macht om de mogelijkheid te
krijgen illegaal te kunnen opereren.”16
De Bijbel noemt de één-wereldregering waarin we
momenteel leven het beest, dat zijn macht heeft gekregen van de draak. De Bijbel zegt dat de draak de
duivel is. De kerk die het leven is gegeven door de
draak is het Vaticaan. Satans kerk gebruikt de éénwereldregering om alle andere kerken te vernietigen,
omdat Satan als God wil worden aanbeden en hij de
mensen dwingt dit te doen. Wij ware christenen weigeren onder de macht van Satan te staan. Daarom
haalt de toorn van Satan naar ons uit via zijn satanische overheidsorganisaties en Satans valse kerken.
Uiteindelijk zullen de demonische paus, de overheid en kerken iedereen dwingen een merkteken van
loyaliteit op zijn of haar voorhoofd of hand aan te
brengen en zullen ze een decreet uitvaardigen – allen
die dat weigeren zullen niet in staat zijn om te kopen of te verkopen (Openbaring 13:16-17), en zij die
weigeren het beeld van het beest te aanbidden (deze
satanische overheid) zullen worden gedood (Openbaring 13:15). Gods Woord zegt dat zij die het merk-

15. Cults and Consequences, Rachel Andres; “Nailed”, Tony Alamo. 16. Trials of War Criminals, Nuremberg Military Tribunals, Volume III, pagina 41.
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ik gered ben.26 En ik dank U, HEERE JEZUS, voor
het redden van mijn ziel, en ik zal U mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U beveelt, en niet
meer te zondigen.27
Jezus droeg op om na de redding gedoopt te
worden, volledig ondergedompeld in water, in de
naam van de VADER, en de ZOON, en de HEILIGE
GEEST.28 Bestudeer ijverig de Statenvertaling, en doe
wat het zegt, tot de dag dat je sterft.29 De Heere wil
dat je anderen van je redding (Marcus 16:15) vertelt.
Je kunt distributeur worden van de werken van
dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen
je de literatuur kosteloos toezenden. Bel of mail ons
voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.
Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus
het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden
en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een
vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs
het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de
tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen]
in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij
nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik
u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels,
en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg
wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter
schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht
voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En
alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der
heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).
HAAT RAPPORTEREN IS GEEN HAAT
In alle landen zullen federale en staatsinstanties
met hun media en rechtsstelsel op instructie van
Rome zeker gaan beweren dat De voortvluchtige
paus ‘haatliteratuur’ is. Ze zullen je zeggen dat ik
je vijand ben door deze feiten te rapporteren, maar
de apostel Paulus zei, en zo zeg ik ook: “Ben ik dan
uw vijand geworden, u de waarheid zeggende?”
(Galaten 4:16). Het vertellen van de waarheid, zodat mensen kunnen ontsnappen aan de wereldover-

komen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw;
en zij zullen het geenszins ontvlieden;” (1 Thessalonicensen 5:3).
Geliefde medemensen (ongeacht je ras of je religie), Jezus kwam naar deze wereld voor jou en mij,
omdat we verloren waren en onderworpen waren
aan Satans macht. Maar je kunt vrij zijn van Satans
macht, zoals ik en honderden andere christenen,
door eenvoudigweg neer te knielen in je eigen omgeving of waar je ook maar bent, en de levende God
aan te roepen, degene die je spoedig rechtstreeks zult
zien. Jezus bevrijdt ons van Satan en vertelt ons alles – goed versus verkeerd, goed versus duivels, licht
versus duisternis, redding versus verloren zijn. Wat
is het onnadenkend Hem niet lief te hebben wanneer
God de Vader en Jezus, Zijn eniggeboren Zoon, zo
van ons hield, en dit bewees door voor ons te sterven
en Zijn kostbare bloed voor ons te vergieten als een
verzoening voor onze zonden. Als je in geloof Zijn
bloed toelaat op jouw ziel, dan zal je worden gered.
Dus zeg dit gebed op en je zal niet meer verloren zijn.
Want waarom zoudt gij sterven? (Ezechiël 18:31).
“Jezus zeide tot hem: Ik ben [...] het Leven [...].” (Johannes 14:6).
Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar,
ontferm U over mijn ziel.17 Ik geloof dat JEZUS
CHRISTUS de ZOON is van de levende GOD.18 Ik
geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot ter vergeving van al mijn vroegere zonden.19 Ik geloof dat GOD JEZUS uit de
dood heeft laten verrijzen door de kracht van de
HEILIGE GEEST,20 en dat HIJ zit aan de rechterhand van God om op dit moment de belijdenis van
mijn zonde en dit gebed aan te horen.21 Ik open de
deur van mijn hart, en ik nodig U uit in mijn hart,
HEERE JEZUS.22 Was al mijn vuile zonden weg in
het kostbare bloed dat U voor mij hebt vergoten
aan het kruis op Golgotha.23 U keert U niet van
mij weg, HEERE JEZUS; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW
WOORD, de Bijbel, dat zegt.24 UW WOORD zegt
dat U niemand zult afwijzen, en dat geldt ook voor
mij.25 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt, en
weet ik dat U mij hebt geantwoord, en weet ik dat

17 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 18 Matth. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 19 Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9
20 Ps. 16:9-10, Matth. 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 Cor. 15:3-7 21 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36,
Heb. 10:12-13 22 1 Cor. 3:16, Openb. 3:20 23 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14 24 Matth. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef.
1:7, Col. 1:14 25 Matth. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 26 Heb. 11:6 27 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14 28 Matth.
28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5 29 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jac. 1:22-25, Openb. 3:18
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ring en juridisch systeem dat ons de waarheid vertelt en echte gerechtigheid, eerlijk recht en gelijkheid kent voor ieder-een; niet één die de waarheid
voor ons verbergt. Ja, laten we teruggaan naar een
gezonde geest, fatsoen en orde. En laten we ons ontdoen van Satans oude destructieve antichristdoctrines en -beleid. Ik kan en zal een ieder die wil, helpen om dit te doen en ik ben ervan overtuigd dat er
miljoenen Amerikanen en mensen uit andere landen zijn die er hetzelfde over denken. God heeft ons
de opdracht gegeven om neer te halen elke macht
en vorsten-dom van duisternis die zichzelf verheft
tegen het Woord van God (2 Korintiërs 10:3-5). En
ik weet dat we dat hebben gedaan, maar we moeten volhouden totdat Jezus weer terugkomt naar de
aarde. “Maar wie volharden zal tot het einde, die
zal zalig worden” (Mattheüs 24:13). WIJ, HETVOLK, VERENIGD STAAN WE, VERDEELD
VALLEN WE. En tegen het joodse volk, mijn volk
naar het vlees, zeg ik, laten we het menen deze keer
als we zeggen: “NOOIT WEER”. We kunnen echt
niet tegen de vijand vechten als we niet weten wie
de vijand is. Nu weten we: “NOOIT WEER”- T.A.
P.S. Laat ons Jezus de Koning, President en Redder
van onze hart en ziel maken.
Tony Alamo, werelddominee, evangelist, auteur, en
bekend deskundige van de katholieke sekten en hun
vele geheime afdelingen en overheidsinstanties.

heersing onder het wrede leiderschap van Satans
plaatsvervanger, met zijn hatelijke en dictatoriale
beginselen van de Romeinse canon in plaats van
onze goddelijke Amerikaanse grondwet (dat recht
is in de VS), zodat mensen in alle landen kunnen
ontsnappen aan het merkteken van het beest en het
hellevuur – is dat haat? Jezus zei dat het vertellen
van de waarheid liefde is en Hij beveelt ons naar
alle landen te gaan om de waarheid te preken; want
Jezus zei: “En [gij] zult de waarheid verstaan, en
de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32).
Wij moeten dezelfde geest hebben als Christus,
dus doen we wat Christus deed. Jezus waarschuwt
en beveelt Zijn discipelen tegen duivelse kerken en
overheden. “En Hij gebood hun, zeggende: Ziet
toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeeën, en
van den zuurdesem van Herodes.” (Marcus 8:15)
Je gelooft of de paus of mij. Lees de Statenvertaling
van de Bijbel om te zien wie van ons gelijk heeft.
Geloof in God; laten we de Tweede Wereldoorlog
beëindigen, en laten we dat nu meteen doen. Als
we een nieuwe president van de Vere-nigde Staten,
regering en rechtsstelsel nodig hebben, laten we er
dan één kiezen die gelooft in de vrijheid waar-op dit
land is gefundeerd. We leven in de jaren ‘90. Laten
we teruggaan naar God, de nieuwheid van Christus.
Laten we teruggaan naar een gezonde geest, fatsoen
en orde. Laten we kiezen voor een president, rege-

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn: +1 (661) 252-5686 • Fax +1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven
voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.
Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.
U kunt bellen met +1 (908) 937-5723 voor meer informatie. MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.
Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in
meer dan 333 profetieën.
Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.
Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten. Als iemand probeert om je er iets
voor te rekenen, kunt u bellen met +1 (661) 252-5686 .
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