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Iti nasapa a paset ti 1940's, maysa nga agtutubo a 
Polish salesman, empleyado iti I.G. Farben Chemical 
Company (manufacturer iti cyanide gas)1 ti naglako 
iti cyanide kadagiti Nazi, a mausar idiay Auschwitz. 
Nagtrabaho met isuna kas maysa a chemist nga agar-
aramid iti cyanide gas a nangpatay iti minilmilion a Ju-
dio ken dadduma pay a tattao iti kasentroan a panggep 
ti Auschwitz extermination camp. Gapu iti butengna 
para iti biagna kalpasan ti gubat, napan naglemmeng 
iti maysa a simbaan ti Katoliko (kulto) ken naordinan 
kas maysa a padi iti naladaw a paset ti 1946. Idi 1958, 
naordinan isuna kas kaubingan nga obispo ti Poland. 
Kalpasan ti tallopulo nga aldaw a panagturay ken 
pannakapapatay ti sinarunona, sinublatna ti turay ti 
papa kas Papa John Paul II2 (ti agdama a papa, 1990) 
ken tengngelnan tatta ti maysa nga organisasion iti 
Amerika, maaw-awagan a Jewish Federation ken iti 
maysa kadagiti adu a sangayna, ti Cult Awareness 
Network nga agkidkidnap ken "mangdepdeprogram" 
kadagiti Kristiano ken dadduma pay a biktimana. Ti 
Cult Awareness Network ti papa ket isu ti panagtultuloy 
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ti "Ministry of Cults" ni Hitler3 kabayatan ti World War 
II, a nadisenio a mangdadael iti Judaismo, Kristianismo 
ken dagiti dadduma pay a relihion, malaksid iti Katoli-
sismo. Ni Hitler ken ti entero nga staffna, karamanen 
ti S.S. aminda ket Katoliko. Ti tarigagayda - ti lubong 
a para laeng kadagiti Katoliko.

Dadduma kadagiti nangangato ti rangkona a teni-
ente (kriminal met laeng) ti papa ket addaan iti pam-
marang a pannakigayyem kadagiti sumagmamano a 
pudno nga organisasion dagiti Judio. Ti rason para 
iti daytoy a panangallilaw kadagiti tattao a Judio ket 
tapno maidur-as ti Katolisismo ken ti one-world ken 
nagkaysa a kulto ti Katoliko. Panggepda pay a tara-
knen ti gura a maibusor kadagiti Judio ken kadagiti 
pudno a Kristiano ti lubong babaen iti panangaramid 
kadagiti saan a panagkikinnaawatan kadagiti organisa-
sion dagiti Judio ken Kristiano a sinerrekda babaen 
kadagiti pammarang a pammadayaw ken karida iti 
panangnamnamada a ti entero a populasion ti lubong 
ket tumakder a maibusor kadagiti amin a pudno a 
Kristiano ken Judio ken dawatenda ti pannakadadaelda 
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tapno ti laeng Katoliko a Naziismo ti agtalinaed. Dagi-
toy satanic a mangidurdur-as iti one-world ket saan 
pay a nagsarsardeng iti panagtarigagayda iti turay nga 
one-world Catholic Nazi. Ti makina ti propagandada 
(ti news media) ket agtultuloy iti panangitantan-okna 
iti "media pope" ken iti dinadiablo nga iglesia ti one-
world ken UN, ken agtultuloy iti panangtagtagibassitna 
kadagiti pudno a Kristiano ken Judio kabayatan a da-
giti ahensia ti gobierno ket mangak-akusa kadakuada 
babaen kadagiti nakakatkatawa, saan a konstitusional 
ken pinarparnuay a darum babaen iti panangusar 
kadagiti kriminal ken nabayadan nga ulbod tapno ag-
saksida a maibusor kadagiti fundamentalist Christian 
churches ken kadagiti dadduma pay a targetda. Narigat 
a maawatan no kasano a dagiti Kristiano, rabbi a Judio 
wenno pudno a Judio ket isalida dagiti bagbagida iti 
hirarkia ti Katoliko a Nazi, a mapaneknekan nga isu 
ti nangdadael iti minilmillion a Kristiano ken Judio, 
tattao ken dagiti adu a dadduma pay. Imbaga ni Rabbi 
Moshe Shonfeld, "Manipud iti aldaw a naipanaw kami 
manipud iti Nasantoan a Daga, ti Iglesia Katoliko ket 
naranggas kadakami iti nakarkaro pay ngem dagiti 
amin nga ari ti lubong. Amin dagiti addangna iti en-
tablado ti pakasaritaan ket napabuyugan iti dara ti 
Judio." Imbaga pay ti Rabbi, "Ti populasion a Katoliko 
iti amin a nasion nga inokuparan dagiti German ket 
pinapatayda dagiti Judio nga awanan asi, pinabileg ida 
dagiti papadida. Aminda ket fanatiko a Katoliko, ken 
aminda ket addaan iti saan a mapmapnek a panag-
tarigagay iti dara ti Judio."4

Buisanna ti nasirib a panunot a makaawat no ka-
sano a ti imoral a papa, kas ken ni John Paul II, ket 
napasurotna ti panunot iti nakaad-adu a tao iti entero 
a siglo, a napagbalinna ida a kasla zombie ti kitana a 
panagdayaw ti kulto dagitoy a nakaro ti kinadakesna 
a palso a propeta ken ti nakagugura a Nazi religionda. 
Kasla imposiblen a buraken a naan-anay iti pannak-
abrainwashna a Katoliko manipud iti kasla zombie nga 
awan riknana a pammati a ti agbagtit a papa ket Dios. Ti 
laeng ebanghelio ni Apo Jesu-Cristo, manipud iti Santa 
Biblia [King James Version a Biblia], ti makarumek iti 
engkanto ti kinaignorante ken satanic a panagbuteng iti 
daytoy a babalawen, saan a nadiosan, nailimed a kulto 
ken iti liderna, ken wayawayaanna ti kararua ti tao nga 
agdayaw ken agbuteng iti sibibiag a Dios,  babaen iti 
panamati iti Anakna a ni Cristo Jesus. Daytoy ti rason 
no apay a napalalo ti panangkalaban iti Vatica kadagiti 

mamati iti Biblia a fundamentalist. Ammoda a ti laeng 
ebanghelio ni Apo Jesu-Cristo ti pudno a depensa ma-
nipud kadakuada.

PANANGI-ATRAS ITI SUPORTA MANIPUD ITI NA-
LIMED NGA OPERASION TI VATICA

Iyat-atras dagiti agrur-rurod nga Judio ti supor-
tada manipud iti Jewish Federation ti Papa. Ni Rabbi 
Abraham Cooper, associate dean iti Simon Wiesenthal 
Center, ket nagresign manipud iti tugawna idiay com-
mission. Dagiti dadduma a pangulo a Judio ket sim-
maruno met manipud idi naammoanda ti maipapan 
iti pannakainaig ti Jewish Federation iti PLO - maysa 
kadagiti nalimed nga organisasion ni John Paul II 
(makita ti istoria iti Los Angeles Times, Marso 18, 
1990, panid 1B, insurat ni Mathis Chazanov). Ita nga 
aldaw, maysa kadagiti adu a nangangato a tagabalakad 
a Nazi ti papa ket ni Otto Ambros. Nakombiktar ni 
Otto a kriminal iti Nazi World War II (nakumbiktar 
idiay Nuremberg trials). Nasentensiaan isuna iti walo 
a tawen a pannakaikulong ngem naikulong laeng iti 
tallo a tawen para iti panagtagabo ken pammapatay iti 
adu.5 Ti "papa ti media," ni John Paul II, ket agtultuloy 
nga agul-ulbod kas iti, "Maladingitanak para kadagiti 
tattao ti World War II a Judio." No talaga a maladingitan 
para kadagiti Judio, apay ngarud a saanna a bigbigen 
ti Israel kas maysa nga estado (a kas ketdin napateg 
launay ti panangbigbig daytoy kriminal ti gubat ti Nazi 
ken relihioso a mamek-peke, ngem sinno ti maseknan 
iti ibagbagana).

Daytoy delikado, fanatiko ken agsapsapol laeng iti 
bukodna a pakaidayawan a pangulo ti kulto saan nga 
uman-anamong a mangawag iti Israel babaen iti umno 
a nagan ti Israel. Pagay-ayatna nga aw-awagan ti Israel a 
"Palestine". Daytoy ket gapu iti riknana a panangipateg 
iti PLO. Kanayun ti panangumsi ken panagimon ti Vatica 
(Iglesia ni Satanas) iti nadekket a pannakainaig dagiti 
Judio iti Dios ken gapu ta pinili ti Dios dagiti tattao a 
Judio a mangisurat iti Biblia (agpada iti Daan ken Baro 
a Tulag) ken pinilina dagiti Judio a pagtaudan ti Mesias, 
ti mannubbot ti lubong. Gapu iti daytoy, pinatpatay ni 
Satanas ken ti iglesiana (ti Vatica) dagiti Judio ken Kris-
tiano (naespirituan a Judio) iti adun a siglo, agingga iti 
agdama a panawen. Ti Israel ket isu ti Nasantoan a Daga, 
saan a ti Palestine wenno Roma, ken inted ti Dios ti 
Israel kadagiti Judio, saan nga iti papa, saan nga iti UN, 
saan nga iti PLO, wenno aniaman a dadduma a grupo 
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ti kriminal a Katoliko Nazi. Iti Biblia, naipaltiing nga 
adda pungtot ken panangdadael ti Dios iti siasinoman a 
mangpadas a mangala iti Israel manipud kadagiti Judio 
(dagiti pinili ti Dios a tattao) (Zacarias 12:2,3 ken 9, Ti 
Biblia / King James Version). Pinanaganan ti Dios ti daga 
ti Israel ket dayta ti nagan ti nasion dagiti Judio ket isunto 
a kankanayun. Saanko a bigbigen ti Vatica, iti napamaysa 
a kultona wenno ti UN a kas aniaman a banag malaksid 
iti kinasatanicna ket siasinoman nga agsapol iti pabor 
ti Dios saandanto a bigbigen ti Vatica, iti napamaysa a 
kultona wenno ti UN a kas aniaman malaksid a daytoy 
ket satanic. Iti akinruar a parang, padpadasen ti Vatica a 
tuladen ti Kristianismo babaen kadagiti ritual nga awan 
met iti Kristianismo; uray ti doktrina ken dagiti aramid ti 
Kristianismo ket saan a masarakan idiay. Ti Katolisismo 
ket saan a pudno a Kristianismo, ket iti nasanay a Kris-
tiano a mata a naadalan kadagiti iskriptura, awan pulos 
masarakanda a nakaipadaanna iti Kristianismo. Amin 
nga adda iti Dios, adda amin parbona ken ni Satanas 
(peke), isu nga agsiputka.

Iti Abagatan ti Merano nga ayan dagiti Pier iti Ge-
noa ken Roma, a nangtulongan ti Vatica kadagiti Nazi 
tapno makaalada kadagiti palso a dokumento para iti 
panagdaliasatda babaen iti steamship a mapan Amerika, 
Ti Iglesia Katoliko ket timmulong kadagiti ginasgasut a 
ribo a Katoliko Nazi a kriminal iti gubat ken espia tapno 
makatakasda idiay Amerika ken kadagiti dadduma a 
nasion.6 Ti kangrunaan nga ahensia ti Vatica iti pan-
angiggemna kadagiti Katoliko Nazi a kriminal iti gubat 
ket dagiti grupo ti Katoliko a relief agencies idiay Roma, 
a nangbingay iti trabaho a panagasistar segun iti nasi-
onalidad dagiti eskapo a refugees. 

Dagiti Lithuanian ket napanda kinita ni Reverend 
Jatulevicius iti numero nga innem idiay Via Lucullo kas 
pangarigan, kabayatan a ni Padre Gallov iti tallopulo 
ket tallo Via dei Parione ti timmulong kadagiti Hun-
garians, ken da Monsignor Dragonovic ken Magjerec 
idiay Istituto di St. Jeronimus ti nangitonda kadagiti 
relief dagiti Croatian ken kadagidiay dadduma pay.7 

Ni Cardinal Casaroli, (ti agdama a Secretary of State 
ti Vatica) idi a kadwana ti Milan Mafia ket timmulong 
met iti panagasistar iti panagtakas dagiti Nazi a Kato-
liko a mamapatay. Nagparang manen ni John Paul II a 
nagpalsifikar kadagiti pasaporte para kadagiti Katoliko 
a Nazi a kriminal ti gubat8 para iti panagtakasda idiay 

Hong Kong, iti Middle East, South Amerika, ken iti 
entero a lubong. Maysa pay, ni John Paul II ket dati nga 
estudiante ni Montini a makipagtrabtrabaho iti Milan 
Mafia, organisado a krimen ken C.I.A. Ni Montini iti 
ud-udina a paset ket nagbalin a Pope Paul VI.

Maysa a kangrunaan a tao iti S.S. master plan tapno 
mangkontrol iti Estados Unidos para iti Katoliko a UN 
ket iti Katoliko a Nazi, ni Reinhard Gehlen. Miem-
bro isuna iti Great German General Staff. Ti C.I.A. ti 
Amerika ket dinisenio, ti dakkel a passetna, ni Reinhard 
Gehlen ken ti staffna ket dagiti dati nga ahente iti O.S.S. 
(Office of Strategic Services), F.B.I, S.S. ken S.D. (ti S.D. 
ket ti dati a intelligence gathering division iti S.S. nga 
impasdek ni Himmler, sabali pay a Katoliko). Wen, ti 
kagudwana ken Amerikano, ken ti kagudwa ket Ger-
man a Katoliko a Nazi. Ti dati a Katoliko Nazi a heneral 
ket maaw-awagan a co-founder iti C.I.A.9 Ti I.R.S. ket 
isu ti tagakolekta iti buwis para iti Vatica.

Adu kadagitoy nga eskapo a Nazi ken dagiti kaputo-
tanda, ket nakatugaw kadagiti nangangato a puesto iti 
kaadduan a gobierno ti Amerika, dagiti ahensia, indu-
stria, newsmedia, etc.

KINORAP NI RONALD REAGAN TI SISTEMA TI 
HUDIKATURA ITI AMERIKA

Iti maysa a Katoliko a padaya, impalastog ni Ronald 
Reagan dagiti ginasgasut a Katoliko a Hukom (Nazi) 
nga impuesto ken impatugawna10 iti sistema ti hudika-
tura ti Amerika, maysa kadakuada ti adda iti Arkansas 
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a ni Hukom Arnold a nakriminalan iti saanna panan-
gipalubos iti iglesiatayo nga agtestimonio iti ayanna a 
korte idi Marso 1990; amin dagitoy a pammabasol ket 
pinarpartuat laeng. Dagiti binayadan ti gobierno nga 
ulbod, kriminal, balangkantis, ken adik ti droga, ket 
napalubosan amin nga agtestimonio maibusor kada-
tayo. Siempre, naabaktayo (naka-apeal iti agdama). Ti 
holocaust ket eksakto a maipada iti agdama a kas met 
laeng idi. Kas idiay Germany idi World War II kasta 
met laeng iti Amerika ken iti dadduma pay a paset ti 
lubong iti agdama. Ti plano ti Katoliko a Nazi ket ti ma-
sapol a pannakabalbaliw iti linteg, ti legal ket masapol 
a maaramid nga ilegal, iti sabali a pannarita ti ilegal a 
linteg ket legalen ita. Ti gobierno ken pulis iti estado ket 
masapol a maparnuay kas iti agdama iti Estados Unidos 
ken iti lubong. Makitam kadin no kasano kaimposible 
para iti siasinoman a saan a Katoliko wenno iti iglesia 
iti napamaysa a lubong ti mangabak kadagiti korte ita 
(inalada nga impanaw dagiti annakmi)? 

Ti World War II ket saan a nalpas ken saantayo a 
nangabak (nangabaktayo iti maysa a giyera idi ngem 
sigurado a saantayo a nangabak iti gubat). No patiem 
a nangabaktayo iti gubat ken nalpasen daytoy natnagka 
iti saan a kinapudno nga isu ti kayatda a pagbanagam. 
Kitaem laengen ti ekonomia ti Germany ken Japan 
ita, samunto kitaen ti kukuatayo ken iti naan-anay a 
deteriorasion iti amin a banag a disente ditoy lubong 
nga imbanag ti panangsakop dagiti Katoliko a Nazi a 
kriminal ti gubat ditoy nasiontayo babaen kadagiti peke 
a pakailasinanda nga inted ti Vatica kadakuada. Dagitoy 
a Nazi a Katoliko a kriminal iti gubat ket dinadaelda ti 
gobiernotayo, dagiti iglesiatayo, dagiti pagadalantayo, 
dagiti familiatayo, dagiti annaktayo, dagiti moraltayo, 
ti dignidadtayo, ti patriotismotayo, ken padpadasenda 
launay a dadaelendak ken iti aniaman nga iglesia a bal-
balakadak, gapu ta siak ken sitayo ket ibutbutaktaktayo 
ida ken ikaskasabatayo ti Ebanghelio ni Apo Jesu-Cristo 
a kagurada. Tultulongan ida dagiti news media kadagiti 
saan a nakakapati a parpartuatda ken iti manangta-
gibassit a palso a pammatida (dayta ti aramidda ken 
nasayaat ti panangaramidda).

Imbaga ti nakriminalan ti panagpampanunotna a 
Pope John Paul II, "Saankayo a mapan iti Dios para iti 
pannakapakawan dagiti basbasol, umaykayo kaniak."11 
(daytoy ket panagtabbaaw-Lucas 5:21). Daytoy kaa-
linggagetan a pangulo ti kulto a Katoliko ken dagiti 
pasurotna kinaagpaysoananna ket mamati nga isuna 
ket Dios, ngem isuna ti naan-anay a kasupadi ti sibibiag 

MAYSA NI PRESIDENTE BUSH KADAKUADA 
Daytoy ket update-apagbiit kalpasan ti panna-

kaipablaak daytoy a babasaen, ni Presidente Bush ket 
napanna indepensa ti bossna a papa ken nangted iti 
sao a nangsiddaaw a literal kadagiti awan ammona; ti 
pakabuklan ti imbagana, "Pakawanentayo dagiti Nazi a 
kriminal ti gubat."12 Inaramidna daytoy gapu ta maysa 
isuna kadakuada ken naan-anay nga adipen iti papa ken 
dedikado iti minamaniak a tarigagayda a maymaysa a 
lubong nga iturayan ti Katoliko a Nazi para iti diablo. 
Ibaga ti Biblia a mapasak daytoy kadagiti maudi nga 
aldaw ken napasamak. Nalawag ti panangibaga ti sao ti 
Dios a saannanto pulos a pakawanen ni Satanas wenno 
ti siasinoman kadagiti anghelesna (Paltiing 14:10-11, 
20:10). Nagtultuloy ti pannakaisurat daytoy a banag iti 
Daan ken Baro a Tulag ken awan ti debate maipapan 
ditoy. Kayat ti Dios a maikitikit daytoy kadagiti puso 
ken panunottayo, uray dagiti managbasol a napakawan 
ket masapol a mapan ken saanen nga agbasol pay. No 
dagitoy Katoliko a Nazi ket agbabawi ken saanen nga 

a Dios. Isuna ket naan-anay nga inunggan ti mismo a 
diablo. Ti gobierno ket gobierno ti diablo, ti iglesia ti 
maymaysa a lubong, ken amin a denominasion nga ag-
madi a mangikasaba iti kinapudno maipapan kadagitoy 
napateg a banag ket isu dagiti palso a propeta ti diablo 
a sabali laeng a dibision iti iglesia ti diablo.

Dagiti kontrolado ti Katoliko a gobierno ken igle-
sia ita ket naan-anay a bagtit (mapaneknekan daytoy 
ti Biblia). Dagitoy isu met laeng a bagtit a maniak iti 
World War II ket isu ti nangigapo iti pannakapapatay 
iti innem a million nga inosente a Judio ken adu a mil-
lion a Kristiano ken dadduma pay a tattao iti sabali a 
relihion, malaksid kadagiti Katoliko. 
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agbasol pay pakawanen ida ti Apo (Juan 5:14, 8:11) 
ngem, nalatak a dagitoy Katoliko a Nazi ket saan pay 
a nagbabawi gapu ta ar-aramidenda ti eksakto nga ara-
mid dagiti ammada, apongda, ken dagiti ap-apongda 
iti dapan. Agtultuloyda pay laeng nga agpatpatay, 
mangparparigat, agul-ulbod, ken mangdaddadael 
iti amin a banag a kabaelanda ti amin a disente ken 
naimbag iti daytoy a lubong. Tabbaaw para kadagiti 
tattao ti mangpakawan iti mortal a basol, (Lucas 5:21) 
namandarantayo a mamakawan kadagiti biddut a 
maibusor iti tunggal maysa wen, ngem saan a dagiti 
basol a maipaay iti patay (pananglabsing iti sangapulo 
a bilin) (I Juan 5:16). Ti laeng Dios ti makapakawan iti 
basol babaen iti dara ti Anakna a ni Cristo Jesus. No 
mabalintayo nga alaen ti lugar ti Dios ken pakawa-
nentayo dagitoy Katoliko a Nazi a kriminal iti gubat 
para iti minilmillion a mortal a basol nga inaramidda 
ngarud masapol a lukatantayo dagiti pagbaludantayo 
ken palubosantayo ti tunggal mamapatay a nawaya 
a mapan ken masapol nga ikkantayo ida iti palso a 
pakailasinan tapno makapag-operarda a nalimed, kas 
iti ar-aramiden dagiti Katoliko a Nazi, tapno awan ti 
makaammo no siasinnoda.

Addaankami iti adu a dokumentasion maipapan ken 
ni Presidente Bush ken iti paset ti entero nga admin-
istrasionna iti panagtultuloy daytoy Nazi a Katoliko a 
holocaust.

Adtoy ti sumagmamano laeng kadagiti Nazi a krimi-
nal iti gubat a timmulong iti promosion ti kampania 
ni Bush para presidente; aminda ket nainaig kadagiti 
asasinassion, iskuad dagiti agpatpatay, ken dadduma 
pay nga aramid a terorismo. Mairamanda met kadagiti 
guns-for-drugs traffic a maus-usar iti pannakasustenar 
dagiti gubat ti Contra a maibusor iti Nicaragua, Angola, 
Afghanistan, ken Cambodia. 

Ti founding chair ken kangrunaan a figura iti Repub-
lican Heritage Groups Council ket ni Laszlow Pasztor, 
maysa nga aktibista kadagiti nadumaduma a Hungarian 
rightist ken dagiti nainaig a grupo ti Katoliko a Nazi. 
Idi World War II ni Pasztor ket miembro iti grupo ti 
Arrow Cross a para kadagiti agtutubo, ti katumbas ti 
Partido Katoliko a Nazi idiay Hungary.

Nicolas Nazarenko: opisial iti Catholic Nazi Cos-
sack SS Division ken pangulo ita iti GOP Cossak unit. 
Ibagbagana a dagiti Judio ti "ideolohikal a kalabanna." 
Aktibo pay laeng isuna kadagiti pro-Catholic Nazi nga 
elemento ditoy U.S.

Florian Galdau: miembro iti Catholic Iron Guard ken 
kangrunaan a tagarekrut iti East Coast para iti Catholic 
Iron Guard ditoy U.S.

Jerome Brentar: negosiante iti Cleveland a nan-
gipangulo iti depensa idiay U.S. iti Treblinka death 
camp guard a ni Ivan Demjanjuk, a Katoliko a Nazi a 
nakombiktar iti panangpapatay iti adu idiay Israel idi 
napalabas nga spring. Maysa kadagiti kapapasnekan a 
katrabahoan ni Brentars ket ti dati a direktor iti White 
House communications a ni Patrick Buchanan a nan-
gisurat iti scathing op-ed pieces a mangkonkondena iti 
deportasion dagiti Katoliko a Nazi.

Timmulong met dagitoy a lallaki kada presidente 
Nixon ken Reagan iti kampaniada a para presidente, 
ken atiddag pay ti listaan. Ginasgasut ken rinibriboda 
amin.13

Nalakam koman a maawatan no apay a saan a kayat ni 
Presidente Bush nga isardeng iti panangatakeda kaniak 
ken ti iglesiak. Kinaagpaysoananna pakpakaroanna 
ti krusadada a maibusor kadatayo. Daytoy a panangi-
daddadanes ti Katoliko a Nazi maibusor kaniak ken iti 
iglesiatayo ket nagtultuloy iti nasuroken a 25 a tawen. 

Maysa pay, ti administrasion ni Bush, babaen iti 
mandar ni Papa a John Paul II, ket mangipaspasdek 
kadagiti puppet a diktador a Katoliko kadagiti nasion 
a third world babaen iti C.I.A. (Impanguloan ni Presi-
dente Bush ti dinadiablo a C.I.A. idi 1976 ken 1977, 
para iti Vatica ditoy states.)

NAIPARANGEN ITA, KET AMMOM KOMAN A TI 
CULT AWARENESS NETWORK KET ISU TI KULTO 
KEN ISU TI PANAGTULTULOY TI "MINISTRY OF 

CULTS" ITI NAZI GERMANY!!
Adu a miembro iti nadakes a Cult Awareness 

Network ti Papa ti naaresto ken nakombiktar iti kid-
naping, asulto, panangrames, panangparparigat ken 
adu pay a dadduma a krimen. Ni Papa a John Paul 
II, ni Presidente Bush, ti entero a hirarkia ti White 
House ken dagiti kontrolado iti Katoliko nga ahensia 
ti gobierno, ni Senador Robert Dole,14 ken ti asawana 
a ni Elizabeth (pangulo ti department of labor para 
iti Vatica) ket ipannakkelda launay ti Cult Awareness 
Network ken ti Jewish Federation (ti Jewish Federation 
ket saan a Judio; naan-anay daytoy a Katoliko)15 gapu 
ta idadanesda dagiti Kristiano nga iglesia kadagiti 
ilegal ken kriminal a Katoliko a korteda, nga addaan, 
siempre, kadagiti Katoliko a hukom a mangiturturong, 

13 Daan a Nazi, ti Baro a Karbengan, ken ti the Reagan Administration, Russ Bellant; Information Network Maibusor iti Gubat Ken Fascism, Ti Bush Campaign-Fascists 
iti board   14 Transkrip iti Proceeding, Congressional Information Meeting maipaay iti Cult Phenomenon idiay Estados Unidos, idi 1976 ken idi pay Peb 5, 1979, Chairman, 
Senador Robert Dole   15 Dagiti Kulto ken Supapak, Rachel Andres; “Nailansa,” Tony Alamo   
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a mangigapo kadagiti iglesia nga aggastos iti ginas-
gasut a ribo ti dolyar iti panangidepensatayo kadagiti 
bukodtayo maibusor iti Papa, dagiti Presidente ken 
dagiti Doles kadagiti saan a nakakapati a palso nga 
akusassion. 

IBAGA DAGITI  AGDAMA A HUKOM TI U.S. 
A TI ILEGAL KET LEGALEN TATTA, IPARANG 
TI NUREMBERG TRIALS TI ISU MET LAENG A 

DOKTRINA NASUROK NGA UPPAT A DEKADAN 
TI NAPALABAS

Iparang dagiti transkrip ti Nuremberg Trials ti urnos 
ti hudikatura (panangaramid iti ilegal a legal) ti amin 
a hukom a Katoliko a Nazi ti eksakto a kas iti adda iti 
Amerika tatta. Nakulay ti panangi-ilustrar ti sao ni 
Joseph Goebbels' iti daytoy (Ni Joseph Goebbels siem-
pre ket maysa a nangato ti rangkona a Katoliko a Nazi 
administrador iti propaganda para iti Vatica iti babaen 
ti puppet a kinadiktador ni Hitler). Ti sao ni Goebbels 
ket, "Saantayo a legal tapno agbalintayo a legal ngem 
tapno ngumatotayo iti pannakabalin, ngumatotayo 
iti pannakabalin iti legal a wagas tapno maalatayo ti 
posibilidad nga aggaraw nga ilegal."16 

Awagan ti Biblia ti maymaysa a gobierno ti lubong a 
pagbibiagantayo ita kas ti Ayup, nga inikkan ti dragon 
iti pannakabalin. Ibaga ti Biblia a ti dragon ket ti diablo. 
Ti iglesia nga inikkan ti dragon iti pannakabalin ket ti 
Vatica. Us-usaren ti iglesia ni Satanas ti maymaysa a 
gobierno ti lubong tapno dadaelenna ti tunggal iglesia 
malaksid iti bukodna, gapu ta kayat ni Satanas iti maday-
dayaw a kas Dios ken masapol a puersaenna dagiti tattao 
a mangaramid ditoy. Datayo a pudno a Kristiano ket saan 
nga umanamong nga agtalinaed iti sirok ti pannakabalin 
ni Satanas. Ngarud, ti pungtot ni Satanas ket sumaplit a 
maibusor kadatayo babaen kadagiti satanic nga ahensia 
ti gobierno ken kadagiti palso nga iglesia ni Satanas. 

Dumteng to latta, a ti demonic a papa, gobierno 
ken dagiti iglesia ket pilitendanto ti tunggal maysa 
nga umawat ti marka iti pannakikadua iti muging ken 
ima ken agaramidto iti linteg-amin dagiti saan nga 
umanamong ket saan a mabalin nga gumatang wenno 
aglako (Paltiing 13:16 ken 17) ken dagidiay a saan nga 
agrukbab iti imahe ti ayup (daytoy satanic a gobierno) 
ket masapol a mapapatay (Paltiing 13:15). Ibaga ti Sao 
ti Dios a dagidiay a mangala iti marka ni Satanas ket 
mapuuranto iti agnanayon idiay Impierno (Paltiing 
14:9, 10 ken 11). Daytoy ti mangaramid a maawanan iti 
pagpilian dagiti santo ti Dios ngem iti mangkedked ken 
mangresistar iti timek daytoy a gobierno, dagitoy palso 

nga iglesia ken ti naukomen a satanic a panguloda, no 
kayattayo a magun-od ti langit.

PANAG-UNDERGROUND
Adu a Kristiano ti ag-underground, kas iti agdama 

nga ar-aramidek, tapno maituloytayo a labanan daytoy 
nakabutbuteng a kulto babaen iti panangikasaba iti 
Sao ti Dios. Kas ti mapaspasamak iti agdama, umab-
abotak latta babaen iti ayat ti Dios, nga adda ken ni 
Cristo Jesus, tapno ballaagan ken agpakaasiak kenka, 
iti nagan ti Dios a nangaramid iti langit ken daga ken 
iti kinaan-anayna, nga agbabawika iti tunggal basol ken 
patiem ti ebanghelio, nga isu laeng ti kinapudno ditoy 
uniberso. Iramannakayo ni Jesus dakayo a Katoliko, 
tattao ti maymaysa a lubong ken napamaysa nga igle-
sia nga awan pannakaammona maipapan iti hirarkia 
a daydayawenyo. No ayatenyo ti Apo, kas ammok nga 
adu kadakayo a Katoliko, tattao ti maymaysa a lubong 
ken napamaysa nga iglesia ti kastoy, aramidenyo kas 
imbilin ti Dios,"Rumuarkayo kenkuana, tattaok, tapno 
saankayo a mairaman kadagiti basolna, ken tapno saa-
nyo a maawat ti didigrana" (Paltiing 18:4). Dagitoyen 
dagiti kakaudian nga al-aldaw ti panawen. "Ngarud 
intuno makitayo ti makarimon a makatulaw, nga im-
baga ni propeta a Daniel, agtakderkayo iti nasantoan a 
disso, (babaen iti panangaramid iti amin a pagayatan 
ti Dios-Ti naan-anay a pannakaammo ken panna-
kaawat iti pagayatan ti Dios ket masarakan LAENG 
iti KING JAMES A BERSION A BIBLIA / TI BIBLIA) 
(ti agbasa, maawatanna koma:) Ta umayto ti dakkel a 
tribulasion, banag a saan pay a napasamak manipud idi 
rugi ti lubong agingga ita, saan pay, ken saan to pulos. 
Ket malaksid a saan a mapaababa dagitoy nga aldaw, 
awanto ti aniaman a lasag a maisalakan: ngem para 
kadagidiay a napili mapaababanto dagita nga aldaw. 
Ken ngarud agparangto ti pagilasinan iti Anak ti tao 
sadi langit: ken ngarud agdung-awto amin dagiti tribu 
ti daga, ken makitadanto ti Anak ti tao nga um-umay 
kadagiti ulep ti langit nga addaan pannakabalin ken 
dakkel a dayag" (Mateo 24:15, 21, 22 ken 30). Paliiwe-
nyo tatta no kasano a dagiti kakaasi a saan a naisalakan 
ket ibagbagada, "Nagbiagkami tapno makitami - kap-
pia ken pannaka-aywan!!" Ngem ania ti ibaga ti Sao ti 
Dios? "Ta intuno ibagada, Kappia ken pannaka-aywan; 
sa umay kadakuada ti killaat a pannakadadael, a kas 
iti panagpasikal iti babai nga aganak; ken saandanto a 
maitarayan" (I Tesalonica 5:3).

Ay-ayatek a padak a tao (uray ania ti rasa wenno 
relihionmo), immay ni Jesus ditoy lubong gapu kenka 

16 Pannakausig Dagiti Kriminal iti Gubat, Nuremberg Military Tribunals, Libro III, panid 41   
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ken kaniak, gapu ta napukawtayo ken adda a tengn-
gel iti pannakabalin ni Satanas. Ngem mabalinmo ti 
mawayawayaan manipud iti pannakabalin ni Satanas 
ita mismo, a kas kaniak ken iti ginasgasut a Kristiano, 
babaen iti panagparintumeng mo laeng iti kinapribado 
ti aniaman nga ayanmo, ken iti iyaawagmo iti sibibiag a 
Dios, isuna a makitamto iti mabiit iti rupan-rupa. Wi-
nayawayaannatayo ni Jesus manipud ken ni Satanas ken 
imbagana kadatayo ti amin a banag - umno ken kamali, 
naimbag ken dakes, lawag ken sipnget, pannakaisalakan 
ken pannakapukaw. Anian a kinamanangbaybay-a  no 
saanmo nga ipateg, no ti Dios Ama ken ni Jesus, ti 
bugbugtong nga Anakna, ket impategdatayo launay, 
ken pinaneknekanna babaen iti pannakatayna para 
kadatayo ken iti panangibuyatna iti napateg a darana 
para kadatayo kas pangkalubna kadagiti basbasoltayo. 
No awatem ti darana dita kararuam babaen iti pam-
mati, maisalakankanto. Isu nga pangaasim ta ibagam 
daytoy a kararag ken saankan koma a mapukaw pay. 
Apay ta mataykayo? (Ezekiel 18:31). Adda biag ken ni 
Jesu Cristo (Juan 14:6)

KARARAG
APOK ken DIOSKO, maasi Ka kadi iti kararuak 

a managbasol.17 Mamatiak a ni JESU-CRISTO ket 
isu ti ANAK ti sibibiag a DIOS.18 Mamatiak a natay 
ISUNA idiay crus ken imbuyatna iti napateg a DA-
RANA para iti pannakapakawan iti amin a napala-
bas a basolko.19 Mamatiak a ti DIOS pinagungarna 
ni JESUS manipud iti patay babaen iti pannakabalin 
ti NASANTOAN NGA ESPIRITU,20 ken agtugtugaw 
ISUNA iti makannawan nga ima ti DIOS ket iti 
agdama a dengdenggenna iti panangikonfesarko iti 
basolko ken iti daytoy a kararag.21 Ilukat ko ti ru-
angan daytoy pusok, ket AWISENKA ditoy pusok, 
APO JESUS.22 Ugasam amin dagiti narugit a ba-
solko babaen iti napateg a dara nga IMBUYATMO 
iti lugarko iti krus idiay Kalbario.23 SAANNAKTO 
a paglikudan, APO JESUS; PAKAWANEMTO da-
giti basolko ken isalakanmo iti kararuak. Ammok 
gapu ta ti SAOM, ti Biblia, isu ti ibagana.24 Ibaga ti 
SAOM a SAANMONTO a paglikudan iti siasino-
man, ket mairamanak dita.25 Ngarud, ammok a 
NANGNGEGNAK, ken ammok a SINUNGBATAN-
NAK, ken ammok a naisalakanakon.26 Agyamanak 
KENKA, APO JESUS, iti panangisalakanmo ditoy 
kararuak, ket ipakitak iti panagyamanko babaen iti 

panagtulnogko kas AGMANDARKA ken babaen iti 
saankon a panagbasol.27

Kalpasan ti pannakaisalakan, imbilin ni JESUS 
a pabautisarka, iti naan-anay a pannakaipabatok iti 
danum, iti nagan ti AMA, ken iti ANAK, ken iti NA-
SANTOAN nga ESPIRITU.28 Adalem a sipapasnek ti 
Biblia a KJV, ken aramidem no ania ti ibagana.29

Kayat ti APO nga ibingaymo iti dadduma ti maipa-
pan iti pannakaisalakanmo. Agbalinka a tagaiwaras iti 
babasaen ni Pastor Tony Alamo a maipapan iti ebang-
helio. Ipaw-itmi kenka dagiti babasaen nga awan bay-
adna. Tawagannakami wenno agsuratka iti e-mail para 
iti ad-adu pay nga  impormasyon. Ibingaymo daytoy a 
mensahe iti dadduma.

No kayatmo a maisalakan ti lubong, kas imbilin ni 
JESUS, saanmo ngarud a taktakawan iti DIOS iti apag-
kapullo ken datdatonna. Imbaga ti DIOS, “Takawan 
kadi ti tao ti DIOS? Ngem TINAKAWANDAK. Ngem 
ibagayo, Sadinno ti nangtakawanmi KENKA? Kadagiti 
apagkapullo ken daton. Nailunod kayo iti lunod: gapu 
ta TINAKAWANDAK, uray daytoy sangabukel a na-
sion [ken daytoy a lubong]. Yegyo amin dagiti apagka-
pullo [ti ‘apagkapullo’ ket ti 10% ti amin a pastrekmo] 
iti kamalig, tapno addanto ti karne [Naespirituan a 
makan] iti BALAYKO [dagiti kararua a naisalakan], 
ken PADASENDAK iti daytoy, kuna ti APO dagiti 
BUYBUYOT, no saan-konto nga ilukat para kadakayo 
dagiti tawa ti Langit, ken ibuyatko kadakayo ti bendi-
sion, nga awanto ti kwarto nga umdas nga umawat. Ken 
tubngarekto ti mangdadael para iti pagsayaatanyo, ken 
saannanto a dadaelen dagiti bunga ti dagayo; uraypay 
ti ubasyo saanna met nga ipaay ti bun-gana sakbay ti 
panawen ti talon, kuna ti APO dagiti BUYBUYOT. Ken 
amin a nasion ket awagandakanto a nabendisionan: ta 
agbalinkanto a maysa a nadam-eg a daga, kuna ti APO 
dagiti BUYBUYOT” (Malakias 3:8-12)

PANANGIBUTAKTAK ITI GURA KAS SAAN A 
GURA

Dagiti ahensia iti State ken Federal babaen kadagiti 
news mediada ken sistema ti hudikatura iti tunggal na-
sion, nga addaan bilin manipud iti Roma, ket sigurado nga 
ibagada a ti Pugante a Papa ket maysa a babasaen a nap-
noan gura. Ibagada a kabusordak gapu iti panangibagak 
kadagitoy a kinapudno kadakayo, ngem kas iti imbaga ni 
apostol Pablo, ibagak met kadakayo, "Nagbalinak kadin 
a kabusoryo, gapu ta imbagak kanyayo ti kinapudno?" 

17 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Juan 9:35-37, Rom. 1:3-4   19 Ara. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Juan 1:7, Pal. 5:9   20 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc. 
16:9, 12, 14, Juan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Ara. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   21 Luc. 22:69, Ara. 2:25-36, Heb. 10:12-13   22 1 Cor. 3:16, Pal. 3:20   23 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 Juan 1:7, Pal. 1:5, 7:14   24 Mat. 26:28, Ara. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   25 Mat. 21:22, Juan 6:35, 37-40, Rom. 10:13   26 Heb. 11:6   27 Juan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 
15:10, Pal. 7:14, 22:14   28 Mat. 28:18-20, Juan 3:5, Ara. 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, San. 1:22-25, Pal. 3:18
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(Galacia 4:16). Ti panangibaga iti kinapudno, tapno mata-
kasan dagiti tattao ti turay ti lubong nga adda iti naranggas 
a panagturay ti Vicar ni Satanas, babaen iti napnoan gura 
ken kadagiti diktatorial a prinsipio ti Roman Canon imbes 
nga iti Nadiosan nga U.S. Constitution (nga isu ti linteg 
iti Estados Unidos), ken tapno matakasan dagiti tattao ti 
amin a nasion ti marka ti ayup ken apoy ti impierno - gura 
kadi dayta? Kuna ni Jesus a ti panangibaga iti kinapudno 
ket ayat ken immandarna kadatayo a mapantayo iti amin 
a nasion, ket ikasabatayo ti kinapudno; ta imbaga ni Jesus, 
"maammoanyo ti kinapudno, ket ti kinapudno ti mang-
wayawaya kadakayo" (John 8:32). Masapol a maaddaan-
tayo iti kapadpada ti panunot ni Cristo tapno aramiden-
tayo ti inaramid ni Cristo. Binallaagan ken minandaran ni 
Jesus dagiti disipulona maibusor kadagiti dakel nga iglesia 
ken gobierno. “Denggenyo, agannadkayo iti lebadura 
(kinamanagbasol) dagiti Pariseo, (dagiti iglesia) ken iti 
lebadura (kinamanagbasol) ni Herodes (ti gobierno)” 
(Marcos 8:15). Mabalinmo laeng a patien ti papa wenno 
iti siak. Basaem ti King James a Bersion a Biblia / Ti Biblia 
ket kitaem no sinno kadakami ti kusto. Patiem ti Dios; 
Leppasentayon ti World War II, ken leppasentayon ita. No 
maaddaantayo iti presidente  iti Estados Unidos, sistema 
iti administrassion ken hudikatura, alaentayo ti maysa a 
mamati iti wayawaya a nakaipundaran daytoy a nasion. 
Daytoy ti 90's. Agsublitayo iti Dios; iti kinabaro ken Cristo. 
Agsublitayo iti kinadalus ti panunot, kinadisente ken 
urnos. Mangalatayo iti presidente, administrasion ken 
sistema ti hudikatura a mangibaga iti kinapudno kada-

tayo ken addaan iti agpayso a hustisia, panangukom ken 
panangpadapada iti tunggal maysa-, saan nga ti mang-
ilemlemmeng iti kinapudno kadatayo. Wen, agsublitayo 
iti nadalus a panagpampanunot, kinadisente ken urnos. 
Ken ikkatentayo ti daan a makadadael nga anti-cristo a 
doktrina ken linteg ni Satanas. Kabaelak ken tumulongak 
iti siasinoman a mayat a mangaramid daytoy ken mama-
tiak nga adda minilmillion a dadduma nga Amerikano 
ken tattao iti dadduma a nasion a kapadpadak ti rikna. 
Minandarannatayo ti Dios a mangdadael iti tunggal pan-
nakabalin ken prinsipalidad ti sipnget a mangitagtag-ay 
iti bukodna a maibusor iti Sao ti Dios (II Corinto 10:3-5). 
Ken ammok nga inaramidtayo dayta, ngem masapol 
nga itultuloytayo agingga nga agsubli manen ni Jesus 
ditoy daga. "Ngem ti makapag-ibtur aginggat' pan-
ungpalan, isu ti maisalakan" (Mateo 24:13). DATAYO 
A TATTAO, AGKAYKAYSATAYO A TUMAKDER, 
MABINGAY-BINGAY TAYO A MATINNAG. Ken 
amin kayo nga Judio a tattao, tattaok a naibasar iti lasag, 
ipapatitayon tatta no ibagatayo, "SAANEN A MAULIT 
PAY". Saantayo a talaga a maammoan no kasano a kala-
banen ti kabusor no saantayo nga am-ammo ti kabusor. 
Tattan ammo tayon, "SAANEN A MAULIT PAY" -T.A.
P.S. Aramidentayo ni Jesus nga Ari, Presidente ken Man-
gisalakan iti puso ken kararuatayo.
Tony Alamo, Pastor ti Lubong, Ebanghelista, Agsur-
surat, ken nalatak nga eksperto maipapan iti kulto a 
Katoliko ken kadagiti adu a nalimed a dibission ken 
dagiti ahensia ti gobiernoda.

Kontaken dakami para iti ad-adupay nga imformasion wenno babasaen iti dadduma a topiko nga ayan ti interesmo.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA

Linya ti 24-Oras a Panagkararag ken Imformasion: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Ti Sangalubongan a Nakristianoan a Ministri ni Tony Alamo ket mangipaay iti lugar a mabalin a pagtalinaedan nga addaan kadagiti bambanag a nasken 
iti panagbiag para kadagidiay adda iti lokasion ti U.S. a pudno nga agtarigagay nga agserbi iti APO iti amin a puso, kararua, panunot ken pigsa.

Dagiti Gimong a maar-aramid iti Siudad ti New York Tunggal Martes iti 8 P.M. ken iti dadduma a lokasion iti rinabii.
Tawagan (908) 937-5723 para iti imformasion.  ADDA MAIDASAR A MAKAN KALPASAN TI TUNGGAL GIMONG.

Dawatem iti libro ni Pastor Alamo, Ti Mesias, a mangiparang ken ni Cristo manipud iti Daan a Tulag iti nasurok a 333 a padto.

Makipagtrabahoka iti panagapit iti kararua babaen iti panangiwarasmo kadagiti babasaen a sinurat ni Pastor Alamo. 

Amin dagiti babasaen ken dedenggen a mensahe ket awan bayadna, agramanen ti pannakaibusonna.

Nu adda ti agpabpabayad kadakayo, tawagam daytoy a numero (661) 252-5686 collect.

LINAON DAYTOY A BABASAEN TI PUDNO A PANGGEP TI DIOS A PANANGISALAKAN (Aramid 4:12).
SAAN MO NGA IBELBELLENG, IPASAM ITI SABALI.

Kadakayo nga adda iti dadduma a nasion, awisendakayo a mangipatarus iti daytoy a babasaen iti bukodyo a pagsasao. 
Nu iprintayo manen, inayunyo daytoy a kalintegan iti kopya ken pannakairehistro:
© Copyright  1990, 2000, 2014   All rights reserved World Pastor Tony Alamo   ® Registered 1990, 2000, 2014
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