नवीन
महत्वाची माहिती

फरार झालेला पोप
टोनी अलामो

१९९०मध्ये लिहिलेला लेख

जॉन पॉल II, कॅ थलिक नाझी दुसऱ्या जागतिक युध्दातील गुन्हेगार
(पीएलओचे प्रमुख यासर अराफत यांच्याबरोबर वरील फोटोमध्ये दिसत आहेत.)

आणि “कल्ट अवेअरनेस नेटवर्क ” शाखा नियंत्रित करतो.
कल्ट अवेअरनेस नेटवर्क द्वारे ख्रिश्चन व इतर लोकांचे
अपहरण के ले जाते व त्यांचा बुद्धीभ्रंश (ब्रेनवॉशिंग) के ला
जातो. पोपचे कल्ट अवेअरनेस नेटवर्क म्हणजे जणू दुसऱ्या
महायुध्दात हिटलरने कॅ थलिक धर्म वगळता, इतर धर्म
म्हणजे, ज्यू, ख्रिश्चन, इ.ना नष्ट करण्यासाठी बनवलेल्या
“मिनिस्ट्री ऑफ कल्ट”ची३ सुधारित आवृत्तीच होय. हिटलर
व S.S.सहित त्याचे सर्व कर्मचारी कॅ थलिक होते व त्यांची
इच्छा: “जग के वळ कॅ थलिक लोकांसाठीच” अशी होती.
पोपच्या काही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी (गुन्हेगारांनी
सुद्धा) खऱ्या ज्यू संस्थांशी मैत्रीचे नाटक के ले. ज्यू लोकांना
असे फसवण्याचे कारण म्हणजे कॅ थलिक धर्माचा आणि
कॅ थलिक-मय जगताचा आणि संयुक्त पंथाचा अधिक
विस्तार व्हावा. त्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे ज्यू आणि खऱ्या
ख्रिश्चन लोकांशी खोटी मैत्री करून त्यांना खोटी आमिषे
दाखवणे, ज्यू आणि ख्रिश्चन संघटनांमध्ये वाद निर्माण

सन१९४०च्या सुरूवातीला, (सायनाईड्चे उत्पादन
करणाऱ्या )१ आय.जी. फार्बेन के मिकल्स कं पनीच्या एका
तरूण पोलंडवासी विक्रे त्याने, ऑस्चविझमध्ये उपयोगांत
आणण्यासाठी नाझींना सायनाईड विकले. त्याने या कं पनीत
सायनाईड वायू तयार करणारा के मिस्ट म्हणूनसुध्दा
काम के ले होते. याच विषारी सायनाईड वायूमुळे
ऑस्चविझच्या मध्यभागी असलेल्या संहार छावणीमध्ये
लाखो ज्यू आणि इतर लोकांना आपले प्राण गमवावे
लागले. युद्ध संपल्यानंतर आपला जीव वाचवण्यासाठी
त्याने कॅ थलिक चर्चमध्ये ( पंथामध्ये) आश्रय घेतला आणि
१९४६ च्या शेवटी त्याला प्रीस्ट म्हणून नेमण्यात आले.
आणि १९५८ मध्ये त्याची पोलंडचा सर्वात तरूण बिशप
म्हणून नेमणूक झाली. आधीच्या पोपची तीस दिवसांच्या
कारकीर्दीनंतर हत्या झाल्यानंतर त्याने पोप जॉन पॉल
II२ (सध्याचा पोप, १९९०) म्हणून पोपपद ग्रहण के ले.
आणि आता तो अमेरिके तील एक संघटना - ज्यू फे डरे शन

१आय.जी.फार्बेन के मिकल कं .चे अधिकारी, आणि हर्मन गोरिं ग, हेनरिच हिम्मलर आणि रिनहार्ड हेड्रिच या तिघांनी मिळू न “ज्यू लोकांवर उपाय”. शोधून काढला. (ज्यू लोक संपवून
टाकण्यासाठी कु ठल्या प्रकारच्या वायूचे उत्पादन करून त्याचा वापर करायचा) २ ट्रेजन्स पीस, एच.डब्यु आर्मब्रुस्टर, बीचहर्स्ट प्रेस, पृष् ठे ३४५-३४७; आय.जी.
फार्ब्रेन, आर. सासुले, बोनी आणि गेअर, पृष् ठे १२८-१२९; वॉल स्ट्रीट अँड द राईज ऑफ हिटलर, ए.सी. सट्टन, ७६ प्रेस; वर्ल्ड वॉचर्स इं टरनॅशनल, “द ब्रुसेल टेप्स”;
युध्द आणि फॅ सिझ्म विरोधातील माहितीचे जाळे , टेप “ऑस्चविझ पोप”; वॉज जोन्सटाऊन अ सी.आय.ए. मेडिकल एक्स्परिमेंट - मायके ल मिअर्स, पान ५४५ ३ द व्हॅटिकन’ज
होलोकॉस्ट, एवरो मॅनहटन, पृष्ठ ३२-१०४
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बाळगण्यासाठी मूक्त होवू शकतात. म्हणूनच व्हॅटिकन
बायबलवर विश्वास ठे वणाऱ्या मूळ तत्ववाद्यांशी कडाडू न
भांडतात. कारण त्यांना माहित आहे की येशू ख्रिस्ताचे
गॉस्पेल हे त्यांच्यापासून बचाव करण्याचे एकमेव साधन
आहे.

करून त्यांच्यामधे फू ट पाडणे व जगांतील ज्यू लोकांविरूध्द
आणि खऱ्या ख्रिश्चन व्यक्तींबद्दल तिरस्काराचे वातावरण
निर्माण करणे, ज्यामुळे जगभरांतील सर्व लोक खऱ्या
ख्रिश्चन आणि ज्यू लोकांच्या विरोधांत जातील आणि
त्यांचा संहार करण्याची मागणी करतील व मग संपूर्ण
जगभर फक्त नाझी कॅ थलिक लोकांचे वर्चस्व राहिल. या
सैतानी एक-जगतीय लोकांनी त्यांची एक जगत, कॅ थलिक,
नाझी सत्तेची इच्छा थांबवली नाही. त्यांचे प्रचार यंत्र
“मीडिया पोपवर” आणि त्याच्या राक्षसी एक-जगत
चर्च आणि यु.एन. वर स्तुती सुमनांचा वर्षाव करतात
आणि खऱ्या ख्रिश्चिन आणि ज्यू लोकांना कमी लेखतात
आणि सरकारी संस्था खऱ्या ख्रिश्चन आणि ज्यू लोकांना
हास्यास्पद, घटनाबाह्य आणि बनावट कायद्यांच्या आधारे
त्रास देतात. गुन्हेगारांना आणि खोटारड्या लोकांना पैसे
चारून खऱ्या मूलतत्त्ववादी ख्रिश्चन चर्चविरूद्ध आणि
त्यांच्या निशाण्यावर असलेल्या इतर संस्थांविरूद्ध साक्ष
द्यायला लावतात. ज्या नाझी कॅ थलिक चर्चने लाखो
ख्रिश्चन व ज्यू लोकांना तसेच इतर अनेकांना संपवून
टाकल्याचे सिद्ध झाले आहे त्या नाझी कॅ थलिक चर्चच्या
अधिकारी पदांच्या क्रमवारीमध्ये खऱ्या ख्रिश्चन व्यक्ती, ज्यू
शिक्षक किं वा इतर कोणतीही खरी ज्यू व्यक्ती कशी काय
सामील होवू शकते हे समजणे कठीण आहे. ज्यू शिक्षक
मोश शोनफिल्ड म्हणतात, “आम्हाला या पवित्र भूमीवरून
हद्दपार करण्यात आले त्या दिवसापासून, कॅ थलिक चर्च
आमच्यासाठी पृथ्वीवरील सर्व राजांपक्षा वाईट ठरले आहे.
इतिहासाच्या व्यासपीठावर या चर्चच्या सर्व पायऱ्या ज्यू
लोकांच्या रक्ताने माखलेल्या होत्या.” मोश शोनफिल्ड
यांनी असेही म्हटले, “सर्व जर्मनव्याप्त देशांमध्ये कॅ थलिक
लोकांद्वारे ज्यू लोकांची निर्दयपणे हत्या करण्यात आली व
तसे करण्यासाठी त्यांना कॅ थलिक धर्मगुरूं नी उत्तेजन दिले
होते. ते सर्वजण धर्मांध कॅ थलिक होते आणि त्यांना ज्यू
लोकांचे रक्त पिण्याची तहान लागली होती, जी सहजपणे
शमवता येणे अशक्य होते.”४
पोप जॉन पॉल II सारख्या दुष्ट लोकांनी शेकडो
वर्षांपासून अनेक लोकांचा बुद्धीभ्रंश (ब्रेनवॉश) करून
त्यांना अतिशय अभद्र, खोटे प्रेषित आणि त्यांच्या भयानक
नाझी धर्माच्या झोंबी प्रकारच्या पंथ पूजेमध्ये सामावून
घेतले. या बुद्धीभ्रंश (ब्रेनवॉश) के लेल्या कॅ थलिक लोकांच्या
“पोप हाच ईश्वर आहे” या दृढ समजूतीला दूर करणे
अतिशय कठीण आहे. के वळ राजा जेम्सच्या बायबल
मधील येशु ख्रिस्ताचे गॉस्पेल शोचनीय, अधार्मिक गुप्त
पंथ व त्याचे पुढारी यांच्या अज्ञान व सैतानी भीतीच्या
राक्षसी जादूचा प्रभाव नष्ट करू शकते आणि के वळ त्याद्वारे
मानवी आत्मे ईश्वराचा पूत्र येशु ख्रिस्तावरील विश्वासातून
जिवंत ईश्वराची पूजा करण्यासाठी व त्याची भीती

व्हॅटिकनच्या छु प्या संघटनांचा पाठींबा काढू न घेणे
संतप्त झालेले ज्यू नागरिक पोपच्या ज्यू फे डरे शनचा
पाठींबा काढू न घेत आहेत. ज्यू शिक्षक अब्राहम कू पर,
सायमन विसेंथाल सेंटरचे सह-अध्यक्ष, यांनी आयोगाच्या
पदाचा राजीनामा दिला आहे. ज्यू फे डरे शनचे PLO या
पोप जॉन पॉल IIच्या गुप्त संघटनेबरोबर लागेबांधे आहेत
हे समजल्यावर इतर ज्यू नेत्यांनीदेखील याचे अनुकरण
के ले (लॉस एंजल्स टाईम्स,१८ मार्च१९९०, पान १बी.
मॅथिस शाझानोव ह्यांचा लेख).
आज ओटो एंब्रोस हा पोपच्या अनेक कॅ थलिक नाझी
नाझी अपराध्यांपक
ै ी एक आहे. ओटोला दुसऱ्या जागतिक
महायुध्दामध्ये अपराधी ठरवण्यात आले होते. (न्युरेमबर्ग
येथील ट्रायलमध्ये दोषी ठरवण्यात आले) व त्याला आठ
वर्षांच्या तुरूं गवासाची शिक्षा दिली होती. परंतु प्रत्यक्षात
त्याने गुलामीसाठी आणि अनेक व्यक्तींचा खून के ल्याच्या
आरोपाखाली फक्त तीन वर्षांची सजा भोगली.५ “मिडीया
पोप” पोप जॉन पॉल II सतत खोटी विधाने करत असतो,
जसे की “दुसऱ्या महायुद्धातील ज्यू लोकांबद्दल मला वाईट
वाटते” मात्र पोपला खरोखरच तसे वाटत असते तर त्यांनी
इस्त्रायलला एक स्वतंत्र देश म्हणून का मान्यता दिली नाही?
(खरे तर या नाझी युद्ध अपराध्याला, धर्माचे ढोंग करणाऱ्या
पोपला काय वाटते त्याला काहीच किं मत नाही.)
हा धोकादायक, धर्मांध, आणि स्वत:च्या कौतुकाची
हाव असलेला, पंथ नेता, इस्त्रायलचा त्याच्या इस्त्रायल
नावाने नव्हे तर “पॅलेस्टाईन” नावाने उल्लेख करतो.
याचे कारण म्हणजे त्याला PLO बद्दल वाटणारे
अत्यंतिक प्रेम व जिव्हाळा होय. व्हॅटिकन (सैतानाच्या
चर्च) ला ज्यू लोकांबद्दल नेहमीच तिरस्कार आणि द्ष
वे
वाटत आला आहे याचे कारण ज्यू लोकांचे ईश्वराबरोबर
जवळचे नाते आहे आणि बायबल लिहिण्यासाठी ईश्वराने
ज्यू लोकांचीच निवड के ली होती. (जुना व नवा करार
दोन्ही.) आणि मसीहाला, तारणहाराला जगासमोर
आणण्यासाठीसुध्दा त्याने ज्यू लोकांचीच निवड के ली
होती. यामुळे सैतान आणि त्याचे व्हॅटिकन चर्च यांनी
ज्यू व ख्रिश्चन( अध्यात्मिक ज्यू) यांना शेकडो वर्षांपासून
आजतागायत संपूर्णपणे नष्ट करून टाकण्याचा प्रयत्न करत
आले आहेत. रोम किं वा पॅलेस्टाईन नव्हे तर, इस्त्रायल हीच
खरी पवित्र भूमी आहे आणि ईश्वराने ज्यू लोकांनाच ही
भूमी दिली आहे. पोपला, यूएनला किं वा इतर कोणत्याही

४ होलोकॉस्ट व्हिक्टिम्स अक्यूज, रब्बी मोशे शोनफिल्ड पृष्ठ १४ व १६ ५ वर्ल्ड वॉचर्स इं टर नॅशनल, “द ब्रुसेल टेप्स”; जे. बोर्कि न द्वारा लिहिलेले द क्राईम अॅंड पनिशमेंट ऑफ
आय.जी फार्बेन; युध्द आणि फॅ सिजम विरोधातील माहितीचे जाळे , टेप “ऑस्चविझ पोप”; डील्स-सी. मोक अँड व्ही. व्हर्गा, १९८४, क्राऊन प्रकाशन; बॅटल क्राय, डिसे.१९८३;
डेली न्यूज, जाने.१०, १९८०- “देअर इज कॉर्पोरे ट हायपोक्रसी ऑन नाझी कनेक्शन्स”- लेखक, डॅन डॉर्फ मॅन ६ आय.जी.फार्बेन, आर. सासुले, बोनी आणि गेअर;
वर्ल्ड वॉचर्स इं टरनॅशनल, “द ब्रुसेल टेप्स”; युध्द आणि फॅ सिजम विरोधातील माहितीचे जाळे , टेप “ऑस्चविझ पोप”; वॉज जोन्सटाऊन अ सी.आय.ए. मेडिकल एक्स्परिमेंट?
- मायके ल मिअर्स, पृष्ठे १७, १८, १९, व ३२
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कॅ थलिक नाझी अपराधी गटाला नव्हे. बायबलमध्ये असे
नमूद के ले आहे की जे कोणी ज्यू (ईश्वराने निवडलेले
लोक) लोकांपासून इस्त्रायल हिरावून घेतील त्यांच्यावर
ईश्वराचा कोप होईल आणि ते नाश पावतील. (झेक.
१२:२-३,९, राजा जेम्सची आवृत्ति). ईश्वराने स्वत: या
भूमीला इस्त्रायल हे नाव दिले आणि तेच ज्यू राष्ट्राचे नाव
आहे व नेहमी असेल. मी व्हॅटिकन किं वा त्यांचा संयुक्त पंथ
किं वा यु.एन. या कोणालाही सैतान म्हणूनच ओळखतो
आणि ज्या कोणाला ईश्वराचे आशिर्वाद हवे आहेत
तो सुध्दा व्हॅटिकन, त्यांचा संयुक्त पंथ किं वा यु.एनला
सैतान म्हणूनच ओळखतो. व्हॅटिकन काही विधी करून
वरवरपणे ख्रिश्चनिटीचे नाटक करते मात्र असे विधी
ख्रिश्चनिटीमध्ये नाहीतच; त्याचप्रमाणे ख्रिश्चनिटीचे तत्वे
आणि कार्ये व्हॅटीकनमध्ये आढळत नाहीत. कॅ थलिक धर्म
हा ख्रिश्चनिटीची नक्कल आहे, आणि धर्मग्रंथ अभ्यासलेल्या
विद्वान मंडळींना कॅ थलिक धर्म आणि ख्रिश्चनिटी यामध्ये
अजिबात साम्य वाटत नाही. ईश्वराकडे जे जे काही आहे
त्याची नक्कल (बनावट) सैतानाकडे आहे. म्हणूनच आपण
सतर्क असले पाहिजे.
मेरानोच्या दक्षिणेला जेनोआ व रोम ही बंदरे होती.
व्हॅटिकनने येथून नाझींना, अमेरिके ला जाण्यासाठी मदत
करण्यासाठी आवश्यक असणारी बोटीसाठीची, बनावट
कागदपत्रे मिळवून दिली. युध्दातील हजारो कॅ थलिक
नाझी अपराध्यांना आणि गुप्तहेरांना बचावासाठी
अमेरिके मध्ये व इतर देशांमध्ये जाण्यासाठी कॅ थलिक
चर्चद्वारे मदत करण्यात आली.६ युध्दातील नाझी
कॅ थलिक अपराध्यांना हाताळण्यासाठी, व्हॅटिकनने ज्या
प्रमुख एजन्सींची नेमणूक के ली होती, त्यामध्ये कॅ थलिक
लोकांना सहायता देणारा रोममधील संस्थाचा एक गट
होता व या गटाद्वारे फरार होऊन शरणार्थी आलेले लोक
कोणत्या देशांतून आले आहेत हे पाहून त्याप्रकारे मदत
के ली जात होती. उदा. रे व्हरं ड जटु लेविसियसने क्र. सहा,
व्हाया ल्युकोलो येथे लिथुएनियन्सना मदत के ली तर
पाद्री गॅलोव याने क्र. तेहतीस व्हाया देई पॅरिऑन येथे
हंगेरीयन लोकांना मदत के ली, मॉन्सिन्यॉर द्रॅगोनोविक
आणि मॅग्जेरे क यांच्यावर इन्स्टिट्यूट डी सेंट जेरोनिमस
येथे क्रोएशियाच्या लोकांना मदत करण्याची जबाबदारी
होती. इत्यादि.७ तेव्हा मिलान माफियासोबत असलेल्या
कार्डीनल कासारोली, (आता व्हॅटिकन राज्याचे सचिव)
यांनी नाझी कॅ थलिक कसायांना पळू न जाण्यास मदत
के ली. युध्दातील नाझी कॅ थलिक अपराधी व्यक्तींना
हाँगकाँग, मध्य पूर्व देशांत, द. अमेरिका आणि जगात
इतर ठिकाणी बचावासाठी पळू न जाण्यासाठी जॉन पॉल
II यांनी खोटे पासपोर्ट तयार करण्यात मदत के ल्याचे
आढळू न आले. त्याचप्रमाणे, जॉन पॉल II हा मिलान
माफिया, संघटीत गुन्हेगारी आणि सी. आय. ए. सोबत

काम करणाऱ्य, मोंटीनी यांचा बगलबच्चा होता. हाच
मोंटीनी पुढे जाऊन पोप पॉल VI८ बनला.
कॅ थलिक युएनसाठी अमेरिके वर नियंत्रण आणण्याच्या
एस.एस.च्या मुख्य योजनेत सहभागी असलेली एक
प्रमुख व्यक्ती म्हणजे कॅ थलिक नाझी रिनहार्ड गेहलेन
ही होय. तो स्वत: ग्रेट जर्मन जनरल स्टाफमधील एक
सदस्य होता. अमेरिके ची C.I.A. तयार करण्यामागे
रिनहार्ड गेहलेनने मोठे योगदान दिले होते व त्यामध्ये
माजी ओ.एस.एस. (ऑफिस ऑफ स्ट्रॅटेजिक सर्विसेस),
F.B.I., S.S. व S.D. एजंट्स काम करत होते. (S.D.
हा S.S.चा गुप्त माहिती गोळा करणारा विभाग होता
व त्याची स्थापना या हिमलर नावाच्या आणखी एका
कॅ थलिक व्यक्तीने के ली होती). होय, अर्धे अमेरिकन होते
तर अर्धे जर्मन कॅ थलिक नाझी होते. या माजी कॅ थलिक
नाझी जनरलला C.I.A चे सहसंस्थापक म्हटले गेले
आहे.९ I.R.S. हे व्हॅटिकनसाठी कर गोळा करणारी
संस्था आहे.
अनेक फरारी नाझीं व्यक्ती आणि त्यांची मुले
आता अमेरिके च्या बहुतांश सरकारी संस्थांमधून,
उद्योगधंद्यांमधून व प्रसारमाध्यमांमधून उच्च पदांवर
असल्याचे दिसते.

रोनाल्ड रीगनने अमेरिके च्या न्याययंत्रणेला भ्रष्ट के ले
एका कॅ थलिक भोजन समारं भाच्या वेळी, रोनाल्ड
रीगनने गर्वाने सांगितले की त्याने शेकडो कॅ थलिक (नाझी)
न्यायाधीशांना अमेरिके च्या न्यायव्यवस्थेमध्ये नियुक्त
आणि स्थापित के ले आहे१० व त्यातील एक जज अर्क न्सास
येथे कार्यरत आहे. न्यायाधीश अर्नॉल्ड, यांनी मार्च १९९०
मध्ये त्यांच्या न्यायालयांत, बेकायदेशीरपणे आपल्या
चर्चला साक्ष देण्याची परवानगी दिली नाही; आमच्या
चर्चविरूद्धचे सर्व आरोप, नेहमीप्रमाणेच, बनावट होते.

७ ब्लोबॅक , ख्रिस्तोफर सिम्पसन, पान १७९ ८ वर्ल्ड वॉचर्स इं टरनॅशनल, “द ब्रुसेल टेप्स”; युध्द आणि फॅ सिजम विरोधातील माहितीचे जाळे , टेप “ऑस्चविझ पोप”; ९ वॉज
जोन्सटाऊन अ सी.आय.ए. मेडिकल एक्स्परिमेंट?,मायके ल मिअर्स,पान-१९. १० चर्च अॅंड स्टेट, सप्टें.१९८६,पृष्ठे १७ व १८
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सरकारने गुन्हेगारांना, वेश्यांना, खोट्या साक्षीदारांना
तसेच अंमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या व्यसनी व्यक्तींना,
पैसे चारून आमच्या विरुध्द साक्ष द्यायला लावली. अर्थातच
त्यामुळे आम्ही हा खटला हरलो. (सध्या त्याबाबत अपील
सुरू आहे). ज्यू लोकांचा सर्वनाश तेव्हा जसा होता तसाच
आत्ताही सुरू आहे. दुसऱ्या महायुध्दाच्या वेळी ज्याप्रमाणे
जर्मनीमध्ये ज्यू लोकांचा सर्वनाश के ला होता तसे आत्ताही
अमेरिके मधे व जगांत इतर सर्वत्र सुरू आहे. कॅ थलिक
नाझींनी कायद्यात बदल करण्यासाठीची योजना आखली
होती. त्यांना सर्व बेकायदेशीर गोष्टींना कायदेशीरपणाची
मान्यता मिळवून घ्यायला हवी होती. सध्या यू.एस.
मध्ये आणि जगामध्ये जसे सरकार आणि पोलिस द्वारे
नियंत्रित राज्य आहे तसेच राज्य त्यांना निर्माण करायचे
होते. कॅ थलिक नसलेल्या किं वा वन वर्ल्ड चर्चचे सदस्य
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला आज न्यायालयीन खटला
जिंकणे किती कठीण जाते हे तुम्हाला माहितच असेल.
(त्यांनी आपल्या मुलांना हिरावून घेतले आहे.)
दुसरे महायुध्द अजूनही संपलेले नाही व आपण
जिंकलेलोही नाही. (आपण पूर्वी एक लढाई जिंकलो
होतो पण हे युध्द नक्कीच जिंकलो नाही.) जर तुम्ही
समजत असाल की आपण हे युध्द जिंकलो व हे युध्द आता
संपलेले आहे तर तुम्ही त्यांना हवे असल्याप्रमाणे त्यांनी
रचलेल्या ढोंगाला फसला आहात. जपान आणि जर्मनीच्या
देशातील अर्थव्यवस्थेकडे पहा आणि आपल्या देशातील
अर्थव्यवस्थेकडे एक नजर टाका, जगामध्ये जे जे काही
सन्माननीय व सभ्य मानले जाते त्याच्या होत असलेल्या
नाशाकडे पहा, हा सर्व व्हॅटिकनने युध्दातील कॅ थलिक
नाझी अपराध्यांना आपल्या देशांत येऊन राहण्यासाठी
दिलेल्या खोट्या ओळखपत्रांचा परिणाम आहे. युध्दातील
या कॅ थलिक नाझी अपराध्यांनी आपले सरकार, आपली
चर्च, आपल्या शाळा, आपली कु टुंबे, आपली मुले, आपला
अभिमान, प्रामाणिकपणा आणि नैतिकता आणि आपली
देशभक्ती हे सारे धुळीला मिळवले आहे आणि आता ते
मला आणि मी ज्या ज्या चर्चमधून उपदेश करतो त्या सर्व
चर्चना नष्ट करण्याच्या मागे लागले आहेत. याचे कारण
आपण सारे मिळू न त्यांची कारस्थाने उघड करत आहोत
आणि आपण येशू ख्रिस्ताच्या गॉस्पेलची शिकवण देत
आहोत ज्याचा ते तिरस्कार करतात. प्रसारमाध्यमे त्यांच्या
अविश्वसनीय बनावट कथांद्वारे आणि भ्रम पसरवून त्यांना
मदत करतात. (अर्थात हे त्यांचे कामच आहे आणि ते त्यांना
चांगले जमते.)
गुन्हेगार पिसाट पोप जॉन पॉल II ने म्हटले, “तुम्ही
के लेल्या पापांबद्दल क्षमा मागायला ईश्वराजवळ जाऊ
नका, तर माझ्याकडे या.”११ (असे बोलणे म्हणजे खरीखुरी
ईश्वरनिंदाच आहे. - ल्युक ५:२१). हा कॅ थलिक पंथांचा
धोकादायक नेता आणि त्याचे अनुयायी असे मानतात
की पोप जॉन पॉल II हा स्वत:च ईश्वर आहे. परं तु तो

तर जिवंत ईश्वराच्या पूर्णत: उलट आहे. त्याला स्वत:ला
सैतानाने पछाडले आहे. आपले सरकारही सैतानाचेच
सरकार आहे. वन वर्ल्ड चर्च हे सुध्दा सैतानाचेच चर्च आहे
आणि या अत्यंत महत्वाच्या विषयांबाबत (व्हॅटिकनचे
सरकारवरील नियंत्रण) सत्य शिकवण्यास नकार देणारे
सर्व संप्रदाय सैतानाचे खोटे प्रेषित आहेत.
कॅ थलिक लोकांद्वारे नियंत्रित के ली गेलल
े ी
सरकारयंत्रणा आणि चर्च आज पिसाट झाले आहेत
(आणि ही गोष्ट बायबलमध्ह
ये ी पडताळू न पहाता येईल).
याच पिसाट विकृ त लोकांनी दुसऱ्या महायुध्दांत सहा
दशलक्ष निष्पाप ज्यू आणि लाखो ख्रिश्चन व इतर धर्मीय
(कॅ थलिक वगळता) लोकांना मारून टाकले.

अध्यक्ष बुश हे त्यापैकी एक आहेत
हे पत्रक छापल्यानंतरची आणखी अद्यावत माहिती:
अध्यक्ष बुश त्यांच्या बॉसची (पोपची) बाजू घ्यायला गेले
आणि त्याने जे विधान के ले ते भाबड्या लोकांना चकित
करणारे होते; ते जे म्हणाले त्याचा अर्थ असा: “नाझी
युध्दाच्या अपराध्यांना माफ करून टाकू या”१२ त्यांनी
असे म्हटले याचे कारण ते सुध्दा त्या अपराध्यांपैकी एक
आहेत व पोपचे सर्वार्थाने सहाय्यक असून सैतानाचे नाझी
कॅ थलिकचे वन वर्ल्ड संप्रदाय होण्याचे विकृ त स्वप्न पूर्ण
करण्यासाठी त्यांनी स्वत:ला समर्पित के ले आहे. बायबलने
म्हटले आहे की शेवटच्या दिवसांत असे घडेल आणि तसेच
घडले. ईश्वराचा शब्द (बायबल) स्पष्टपणे सांगतो की,
सैतान किं वा त्याच्या कोणत्याही एंजलला ईश्वर कधीही
माफ करणार नाही. (रिव्हीलेशन १४:१०-११, २०:१०).
जुन्या व नव्या करारामध्ये हे सातत्याने लिहिलेले आहे व
त्याबद्दल काहीच वाद नाही. ईश्वराला ही गोष्ट आपल्या
हृदयावर, आत्म्यावर आणि मनावर कोरायची आहे, पापे
करणाऱ्या ज्या सर्वांना माफ के ले आहे त्यांनी पुन्हा कधीही

११ लॉस एंजेल्स टाईम्स, डिसे.१२, १९८४. १२ न्यू यॉर्क टाईम्स, एप्रिल १४,१९९०.
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फ्लोरियन गाल्डाऊ: कॅ थलिक आयर्न गार्डचा सदस्य
आणि यु.एस. मध्ये कॅ थलिक आयर्न गार्डसाठी पूर्व किनारा
मुख्य निवडकर्ता
जेरोम ब्टरें र: क्लेवलँड येथील उद्योगपती, ज्याने यु.एस.
मध्ये ट्रेबलिंका मृत्यु छावणी रक्षक इव्हॅन डेमजँजक याचा
बचाव करण्यासाठी मुख्य भूमिका पार पाडली. डेमजँजक
हा गेल्या हिवाळ्यामध्ये इस्त्राएलमध्ये सामुहिक हत्यांसाठी
दोषी सिद्ध झालेला कॅ थलिक नाझी गुन्हेगार आहे. पॅट्रिक
बुचानन, ब्टरें रचा एक कट्टर सह-कार्यकर्ता, व्हाईट हाऊसचा
माजी कम्युनिके शन संचालक होता. त्याने नाझी कॅ थलिकांना
देशांतन
ू काढू न टाकण्याच्या विरोधात मर्मभेदी लेख लिहिले.
या माणसांनी राष्ट्राध्यक्ष निक्सन आणि रीगन यांना
त्यांच्या अध्यक्षीय मोहिमेलासुध्दा मदत के ली होती आणि
ही यादी न संपणारी आहे, त्यामध्ये शेकडो हजारो व्यक्तींची
नावे घेता येतील.१३
आता तुम्हाला हे समजायला सोपे जाईल की राष्ट्राध्यक्ष
बुश माझ्या व माझ्या चर्चविरूद्ध कारस्थाने का थांबवत
नाहीत? खरे तर ते आमच्याविरूध्दचे त्यांचे धर्मयुध्द
आणखीनच तीव्र करत आहेत. गेली२५ वर्षे या कॅ थलिक
नाझींचा छळ मी व आमचे चर्च सहन करतो आहोत.
पोप जॉन पॉल II च्या आज्ञेनुसार बुशचे प्रशासन
तिसऱ्या जगांतील देशांमध्ये C.I.A.च्या माध्यमातून
बाहुल्यांप्रमाणे असणारे कॅ थलिक हुकू मशहा तयार करत
आहे. (राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी १९७६ व १९७७ मध्ये या क्रू र
व्हॅटीकनसाठी अमेरिके मध्ये C.I.A. चे नेतृत्व के ले.

पापे करू नयेत. जर या कॅ थलिक नाझी अपराध्यांना
पश्चाताप झाला व त्यांनी आणखी पापे न करायचे ठरवले
तर ईश्वर त्यांना माफ करे ल. ( जॉन ५:१४, ८:११), पण
हे स्पष्टच आहे की कॅ थलिक नाझींना अजिबात पश्चाताप
झालेला नाही कारण ते त्यांच्या वडिलांनी, आजोबांनी
व पणजोबांनी के लेली कृ त्येच करत आहेत. अजूनही ते
खून, छळ, खोटे बोलणे, आणि जगांत जे जे काही चांगले
व शोभनीय आहे त्याचा नाश करण्याच्या मागे आहेत.
मनुष्याने पापांना माफ करणे म्हणजे जणू ईश्वरनिंदाच
करणे होय. ( ल्युक ५:२१). एकमेकांविरूध्द के लेले अपराध
माफ करण्याची आम्हाला आज्ञा दिली आहे परं तु पाप (दहा
आज्ञावचनांचे पालन न करणे) माफ करण्याची परवानगी
आम्हाला नाही (I जॉन५:१६). फक्त ईश्वरच त्याचा पूत्र
येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे पाप माफ करू शकतो. आपण
जर देवाचे स्थान घेऊ शकलो आणि या कॅ थलिक नाझीं युध्द
अपराध्यांना त्यांनी के लेल्या लाखो प्राणघातक पापांना
माफ करू शकलो तर आपल्याला आपल्या तुरूं गाचे दरवाजे
उघडे ठे वावे लागतील आणि प्रत्येक खुन्याला मोकळे
सोडू न द्यावे लागेल आणि आपल्याला त्यांना त्यांची खोटी
ओळख मिळवून द्यावी लागेल, ज्यामुळे त्यांना कॅ थलिक
नाझींप्रमाणे गुप्तपणे त्यांची कारवाई सुरू ठे वता येईल
आणि ते कोण आहेत हे कोणालाच कळणार नाही.
नाझीं कॅ थलिक नरसंहार सुरू ठे वण्यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष
बुश आणि त्याचे संपूर्ण प्रशासन सहभागी असल्यासंबंधीचे
भरपुर पुरावे आमच्याकडे आहेत.
पुढे काही नाझी युध्द अपराध्यांबद्दलची माहिती आहे,
ज्यांनी बुशच्या अध्यक्षीय मोहिमेला पाठिं बा दिला; ते
सर्वजण हत्या, मृत्यू घडवून आणण्यासाठीच्या कटांतून
आणि अतिरे की कारवायांत सामील झाले होते. त्यांना
बंदक
ु ींच्या बदल्यात अंमली पदार्थांचा व्यापार करण्याबद्दल
पकडले गेले आहे. निकाराग्वा, अंगोला, अफगाणिस्तान,
आणि कं बोडिया मध्ये युद्ध सुरू ठे वण्यासाठी या बंदक
ु ा
वापरल्या गेल्या.
लाझ्लो पॅस्टर हा रिपब्लिकन हेरिटेज ग्रुप काउं सिलचा
संस्थापक आणि महत्वाचा सदस्य. तो हंगेरीतील विविध
चळवळींमध्ये भाग घेतलेला आणि कॅ थलिक नाझींशी
संबंधित अनेक गटांचा कार्यकर्ता होता. दुसऱ्या जागतिक
महायुध्दांत पॅस्टर हा अॅरो क्रॉस नावाच्या हंगेरीच्या
कॅ थलिक नाझीं पक्षासमान असलेल्या एका युवा संघटनेचा
सदस्य बनला.
निकोलस नाझारें को: कॅ थलिक नाझी कोसॅक एसएस
विभागातील अधिकारी आणि आता जीओपी कोसॅक
विभागाचा अधिकारी. तो ज्यू लोकांना स्वतःचा
वैचारिक शत्रू मानतो व अजूनही अमेरिके तील कॅ थलिक
नाझींच्या संघटनातील सक्रिय सदस्य म्हणून तो काम
करत आहे.

आता हे उघड झाले आहे, आणि तुम्ही सुध्दा याबाबतीत
सावध राहिले पाहिजे की, कल्ट अवेअरनेस नेटवर्क हा
एक संप्रदाय (पंथ) आहे आणि तो नाझी जर्मनीच्या
“मिनिस्ट्री ऑफ कल्ट्स”चे कार्य पुढे नेतो आहे.!!
पोपच्या कु प्रसिध्द “कल्ट अवेअरनेस नेटवर्क ”च्या
बऱ्याचशा सदस्यांना अटक झाली आहे आणि त्यांना हल्ला,
अपहरण, बलात्कार, छळ, आणि इतर बऱ्याच गुन्ह्यांखाली
अपराधी ठरवले गेले आहे. पोप जॉन पॉल II व राष्ट्राध्यक्ष
बुश, व्हाईट हाऊसमधील सर्व पदाधिकारी आणि त्यांच्या
कॅ थलिक नियंत्रित सरकारी एजन्सी, सभासद रॉबर्ट डोल,१४
आणि त्यांची पत्नी एलिझाबेथ ( व्हॅटिकनच्या श्रम विभागाची
प्रमुख) हे या “कल्ट अवेअरनेस नेटवर्क ”चा व ज्यू फे डरेशनचा
खूप अभिमान बाळगतात ( ही ज्यू फे डरेशन ज्यू लोकांनी
बनलेली नसून पूर्णपणे कॅ थलिक लोकांची आहे)१५ कारण
ते बेकायदेशीर आणि गुन्हेगार न्यायालयांमधून ख्रिश्चन
चर्चला त्रास देतात, आणि पोपद्वारा, राष्ट्राध्यक्षांद्वारा के ल्या
गेलले ्या खोट्या आरोपांच्या आणि छळाच्या विरोधात न्याय
मिळवण्यास लढण्यासाठी या चर्चना हजारो डॉलर्स खर्च
करावे लागतात, कारण या न्यायालयातले न्यायाधीशही
कॅ थलिकच असतात.

१३ ओल्ड नाझीज्, द न्यू राईट अॅन्ड द रीगन एडमिनिस्ट्रेशन, रूस बेलांट; युध्द आणि फॅ सिजम विरोधातील माहितीचे जाळे , द बुश कँ पेन-फॅ सिस्ट्स ऑन बोर्ड
१४ ट्रान्सक्रिप्ट ऑफ प्रोसिंडिग
ं , कॉग्रेसनल इन्फरमेशन मिटिंग ऑन द कल्ट फे नॉमेनन इन द युनायटेड स्टेट्स, इन १९७६ ऍन्ड अल्सो ऑन फे ब. ५, १९७९, चेयरमन, सिनेटर
रॉबर्ट डोल १५ कल्ट्स अॅंड कॉन्सिक्वे न्सेस, रॅ चल
े एंड्रिस; नेल्ड, टोनी अलामो
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आजच्या यू.एस.मधल्या न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे,
की जे काही बेकायदेशीर होते ते आता कायदेशीर
आहे, चाळीस वर्षांपूर्वी न्युरेमबर्ग येथील तपासणीच्या
वेळीसुध्दा हेच तत्व उघड झाले होते.
न्युरेमबर्ग तपासणीच्या दस्तऐवजांमधून हे दिसून येते
की कॅ थलिक नाझी न्यायव्यवस्थेमधील न्यायाधीशांची
संरचना, अमेरिके तील आजच्या व्यवस्थेप्रमाणेच दिसते
(बेकायदेशीर कायदे कायदेशीर करणे). जोसेफ गोबेल्सच्या
विधानामध्ये हे रं गवून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (जोसेफ
गॉबेल्स हे हिटलरच्या हुकु मशाही अमलाखाली काम
करणारे व्हॅटीकनचे उच्च पदावरील कॅ थलिक नाझी प्रचार
प्रशासक होते. गोबेल्सचे विधान असे होते, “आम्ही
कायदेशीरपणे वागलो ते आमचे अस्तित्व कायदेशीर
करण्यासाठी नव्हे तर आमची सत्ता वाढवण्यासाठी,
आम्ही कायदेशीरपणे आमची सत्ता प्राप्त के ली, ती या
कारणासाठी की आम्हाला कधीही बेकायदेशीर कृ त्य करू
शकण्याची मुभा मिळावी.”१६
आपण आज ज्या एक जगत शासनाच्या दुनियम
े ध्ये रहात
आहोत त्या दुनियल
े ा बायबल “ड्रॅगनकडू न शक्ती प्राप्त झालेले
श्वापद” असे संबोधते. बायबल म्हणते की हा ड्रॅगन म्हणजे
सैतान आहे आणि ज्या सैतानाने, ज्या चर्चला आपली शक्ती
मिळवून दिली आहे ते व्हॅटिकनचे चर्च आहे. सैतानाची चर्च,
व्हॅटीकन सोडू न इतर चर्चचा नाश करण्यासाठी एक जगत
शासनाचा वापर करते, कारण सैतानाला ईश्वर म्हणून
त्याची स्वत:ची पूजा करून घ्यायला हवी असते आणि
लोकांवरही तशी बळजबरी करावी लागते. आम्ही खरे
ख्रिश्चन लोक सैतानाची सत्ता मानत नाही आणि त्याच्या
नियंत्रणाखाली राहणे आम्हाला मान्य नाही. म्हणून तो
क्रोधी सैतान त्याच्या सैतानी शासकीय संस्था आणि
सैतानाच्या खोट्या चर्चमधून आमच्याशी लढत असतो.
आणि शेवटी हा दैत्याप्रमाणे असलेला पोप, देशाचे शासन
आणि चर्च प्रत्येकाला, राज्यनिष्ठेचे प्रतिक म्हणून, कपाळावर
किं वा हातावर एक चिन्ह घेण्यास भाग पाडतील आणि आदेश
देतील की-—जे कोणी असे करण्यास नकार देतील, त्यांना खरेदी
किं वा विक्री करणे शक्य होणार नाही. (रिविलेशन १३:१६१७) आणि जे कोणी त्या श्वापदाच्य़ा (ह्या सैतानी सरकारच्या)
प्रतिमेची पूजा करण्यास नकार देतील त्यांनी मेलच
े पाहिजे.
(रिव्हीलेशन १३:१५). ईश्वराचा शब्द (बायबल) सांगते की
जे कोणी कपाळावर किं वा हातावर सैतानाचे चिन्ह घेतील
ते कायमचे नरकात जळतील. (रिव्हीलेशन १४:९-११). या
सर्व गोष्टींमुळे ईश्वराच्या संतमंडळींना, जर स्वर्गात जाण्याची
इच्छा असेल तर त्यांनी सरकारला, या खोट्या चर्चला आणि
त्यांच्या अपराधी सैतानी नेत्यांना नकार देणे आणि त्यांना
विरोध करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
भूमिगत होणे:
ईश्वराच्या खऱ्या वचनाची (बायबलची) शिकवण
देवून या सैतानी पंथाबरोबर लढाई सुरू ठे वण्यासाठी

मला सध्या जसे भूमिगत व्हावे लागले आहे त्याचप्रकारे
अनेक ख्रिश्चन भूमिगत होतील. आत्ता या क्षणाला,
मी ईश्वराच्या प्रेमामधून, जे येशु ख्रिस्तामध्ये आहे,
तुमाच्यापर्यंत पोहोचून तुम्हाला धोक्याची सूचना
देण्यासाठी आणि विनंती करण्यासाठी आलो आहे की
तुम्ही सर्वांनी या सृष्टी व स्वर्गाचा निर्माता असलेल्या
ईश्वरासमोर तुम्ही के लेल्या पापांबद्दल क्षमा मागावी
आणि जगातील एकमेव सत्य म्हणजेच येशु ख्रिस्ताच्या
गॉस्पेलवर श्रद्धा ठे वावी. येशू ख्रिस्त तुम्हा कॅ थलिक
लोकांना, वन वर्ल्डला आणि युनायटेड चर्चमधील
लोकांना सामील करतो, ज्यांना तुम्ही पूजा करत आहात
तेथील पदानुक्रमाविषयी काहीच माहीत नाही. तुम्ही
जर खरोखरच ईश्वरावर प्रेम करत असाल, तर तुम्ही
कॅ थलिक लोक, वन वर्ल्ड आणि युनायटॆड चर्चचे लोक
ईश्वराच्या आज्ञेनुसार वागा, “तिच्या (व्हॅटिकनच्या)
विळख्यातून बाहेर पडा, तिच्या पापांमध्ये सहभागी
होऊ नका आणि तिला जडलेल्या रोगाने तुम्ही पीडित
होऊ नका.” (रिव्हीलेशन १८:४). या युगातले फार
थोडे दिवस शिल्लक आहेत. “प्रेषित दानीएलने एका
ओसाडीच्या अमंगळ गोष्टीविषयी सांगितले की, तुम्ही
अशी अमंगळ गोष्ट पहाल तेव्हा पवित्र जागी उभे रहा” [
ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणे सर्व काही करा- ईश्वराच्या इच्छेचे
आकलन व ज्ञान के वळ किं ग जेम्सच्या बायबलमध्येच (व
त्याच्या मराठी अनुवादामध्येच) आढळू न येते. (तुम्ही
लोक जे हे वाचाल ते याचा अर्थ समजून घ्या). कारण
जगाच्या आरं भापासून आले नाही आणि पुढे कधीही
येणार नाही असे मोठे संकट त्याकाळी येईल. आणि
ईश्वराने ते दिवस कमी के ले नाही तर कोणाही मणुष्याचा
निभाव लागणार नाही; परं तु निवडलेल्यांसाठी ते कमी
के ले जातील. त्यावेळेला मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याचे
चिन्ह आकाशात दिसेल. तेव्हा जगातील सर्व लोक शोक
करतील. मनुष्याच्या पुत्राला सर्व जण मेघावर आरूढ
होवून पराक्रमाने व मोठ्या दिमाखाने येताना पाहतील.
(मॅथ्यू २४;१५ २१,२२ व ३०). ज्यांचा बचाव झाला
नाही असे के विलवाणे लोक काय म्हणतात ते पहा,
“आम्ही हे पहायला जिंवत राहिलो - शांतता आणि
सुरक्षितता!!” पण ईश्वराचे वचन (बायबल काय सांगते?
“जेव्हा लोक म्हणतील, “शांतता आणि सुरक्षितता,
तेव्हाच त्यांच्यावर अचानक विनाश ओढवेल, ज्याप्रमाणे
गर्भवती स्त्रिला अचानक वेदना होतात; व मग ते सूटू
शकणार नाहीत!” (I थेसालोनियन्स ५:३).
माझ्या प्रिय लोकांनो, (तुम्ही कोणत्याही धर्माचे,
वंशाचे असाल), येशू या जगांत के वळ तुमच्या व
माझ्यामुळे अवतरला कारण आपण आपली वाट
चुकलो होतो आणि सैतानाच्या अधीन झालो होतो.
पण ज्याप्रमाणे मी व इतर शेकडो ख्रिश्चन सैतानाच्या
बंधनांतून मुक्त झाले आहेत त्याचप्रमाणे तुम्हीसुध्दा
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या बंधनातून आता लगेच मुक्त होऊ शकाल, त्यासाठी
तुम्ही जेथे कोठे असाल त्या ठिकाणी एकांतात नतमस्तक
होवून त्या ईश्वराचे आवाहन करा ज्याचा तुम्हाला
लवकरच सामना करावा लागणार आहे. येशू आपल्या
सर्वांना सैतानापासून मुक्त करतो आणि आपल्याला
सर्व काही सांगतो- काय चूक, काय बरोबर आहे, वाईट
गोष्टींच्या अंधारापासून दूर नेऊन तो चांगल्या गोष्टींचा
प्रकाश दाखवतो आणि मुक्तीच्या वाटेकडे नेतो. वडील
म्हणजे ईश्वर आणि त्यांचा पुत्र येशू या दोघांनी आपली
खूप काळजी घेतली आणि आपल्या पापांसाठी स्वत:
प्रायश्चित घेण्यासाठी स्वत:चे मौल्यवान रक्त सांडून
त्याने हे सिद्ध के ले. त्या दोघांची वचने आपण न पाळणे
हा के वढा अविचारीपणा आहे. तुम्ही त्याच्या रक्ताचा
तुमच्या आत्म्यावर श्रद्धेने स्वीकार के ला तर तुमचा
बचाव होईल. म्हणूनच कृ पा करून ही प्रार्थना म्हणा
आणि पुन्हा आपली वाट चुकू नका. तुम्ही का मृत्यु
ओढवून घेत आहात? (इझेकिल,१८:३१). येशू ख्रिस्त
म्हणजेच जीवन आहे. (जॉन १४:६).
“हे प्रभू आणि हे ईश्वरा, माझ्यावर, एका पापी
माणसावर दया कर.३३ माझा विश्वास आहे की येशू ख्रिस्त
हा जिवंत ईश्वराचा पुत्र आहे.३४ माझा विश्वास आहे की
तो सुळावर मृत्यू पावला आणि त्याने माझ्या आधीच्या
सर्व पापांना माफ करण्यासाठी स्वत:चे रक्त सांडले.३५
माझा विश्वास आहे कि ईश्वराने पवित्र आत्म्याच्या
शक्तीचा उपयोग करून मृत अवस्थेतून येशूला जिवंत
के ले३६ आणि ईश्वराच्या उजव्या बाजूला ज्याचे स्थान
आहे, तो प्रभु येशु या क्षणाला माझी प्रार्थना आणि माझा
पापांचा कबुलीजबाब ऐकत आहे.३७ हे येशू ख्रिस्ता,
मी माझ्या हृदयाचे दार उघडू न तुला माझ्या हृदयात
बसण्यासाठी आमंत्रित
करतो.३८ तु माझ्याऐवजी
कालव्हॅरी येथे क्रुसावर जे रक्त सांडलेस त्या मौल्यवान
रक्ताने माझी सर्व घाणेरडी पापे धुवून काढ.३९ हे येशू
ख्रिस्ता, तू मला दूर करणार नाहीस आणि माझ्या सर्व
पापांना माफ करून माझ्या आत्म्याला वाचवशील. हे
मला माहीत आहे कारण तुझा शब्द म्हणजेच बायबल
तसे सांगते४०. तुझे वचन सांगते की तू कोणालाही दूर
लोटणार नाहीस आणि त्यामधे माझाही समावेश होतो.४१
म्हणूनच मला माहित आहे की तू माझी प्रार्थना ऐकली
आहेस मला माहित आहे की तू माझ्या हाके ला उत्तर
दिले आहे आणि मला माहित आहे की तू मला वाचवले
आहेस.४२ हे येशू ख्रिस्ता, माझा आत्मा वाचवल्याबद्दल
मी तुझे आभार मानतो आणि तुझी आज्ञा मानून आणि
यापुढे कोणतेही आणखी पाप न करून माझी कृ तज्ञता
व्यक्त करतो.४३

येशु म्हणतो की, मुक्ती मिळाल्यानंतर, पिता पुत्र व
पवित्र आत्म्याच्या नावाने पाण्यात पूर्णपणे बुडवून, आपण
बाप्तिस्मा घ्यावयाचा आहे.४४ बायबलचा नीट सखोलपणे
अभ्यास करा आणि ते जे सांगते ते करा.४५
प्रभूला वाटते की तुम्ही इतरांना तुमच्या मुक्तीबद्दल
सांगावे. आपण पॅस्टर टोनी अलामोच्या गॉस्पेल साहित्याचे
वितरक होऊ शकता. आम्ही ते आपल्याला मोफत देऊ.
अधिक माहितीसाठी आम्हाला ई मेल किं वा फोन करा व
हा संदश
े इतरांपर्यंतही पोचवा.
जर तुम्हाला येशूच्या आदेशानुसार, हे जग वाचले जावे
असे वाटत असेल तर ईश्वराला एकू ण उत्पन्नाचा एक दशांश
भाग (टाइथ्स) आणि प्रसाद अर्पण करा. ईश्वराने म्हटले,
“मनुष्य देवाला ठकवील काय? तुम्ही तर मला ठकविले
आहे; असे म्हणून तुम्ही म्हणता आम्ही कोणत्या बाबतीत
तुला ठकविले आहे? दशमांश (टाइथ्स) आणि अर्पणे
यासंबंधाने. तुम्ही एका शापाने शापित झाला आहात:
कारण तुम्ही आणि या पूर्ण राष्ट्राने आणि [संपूर्ण जगाने]
मला लुटले आहे. सेनाधीश परमेश्वेर म्हणतो, माझ्या
मंदिरात अन्न असावे म्हणून सगळा दशमांश (टाइथ्सतुमच्या एकू ण उत्पन्नाचा दहावा हिस्सा) तुम्ही भांडारात
आणा म्हणजे मी आकाशकपाटे उघडू न जागा पुरणार नाही
एवढा आशीर्वाद तुम्हाकरिता वर्षितो की नाही याविषयी
माझी प्रतीती पाहा. यजमानांचा ईश्वर असेही म्हणतो,
“मी तुमच्या भल्यासाठी भक्षकाला फटके देईन म्हणजे तो
तुमच्या जमिनीवरील फळांचा नाश करणार नाही आणि
तुमच्या बागेतील द्राक्षलतांचे फळ अकाली गळणार नाही
आणि सर्व देश तुम्हाला नशीबवान समजतील कारण
तुमची जमीनीवर समृध्दी असेल.” (मालाखी ३: ८ -१२).
द्वेषाची खबर देणे म्हणजे द्वेषभाव पसरवणे नव्हे
प्रत्येक देशांतील राज्य व कें द्र सरकारी संस्था, त्यांच्या
प्रसार माध्यमांतील बातम्या व न्यायव्यवस्था रोमच्या
सूचनांवरून नक्कीच असे म्हणतील की “फरार पोप” हे
“तिरस्करणीय” लेखन आहे आणि मी तुमचा शत्रू आहे
असेही ते सांगतील. पण पॉलने बायबलमध्ये जे सांगितले
आहे तेच मी सांगतो. म्हणूनच “मी खरे बोलत असल्याने
तुमचा शत्रू आहे असे मानले जावे का?” (गॅलेशियंस 4:16).
जेणेकरून लोकांची सैतानी पोपच्या तिरस्करणीय,
हुकु मशाही व रूर नेतृत्वापासून व जागतिक सत्तेपासून
सुटका होईल, ते रोमन कॅ नन तत्वांऐवजी आमच्या
पवित्र अमेरिकन राज्यघटनेचे अनुसरण करतील (जो
अमेरिकतील कायदा देखील आहे) आणि जेणेकरून सर्व
देशांच्या लोकांची पशुच्या खुणेपासून व नरकातील
आगीपासून सुटका होईल – अशाप्रकारचे सत्य सांगणे
याचा अर्थ द्वेष पसरवणे होतो काय? येशूने म्हटले की
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:१६ , जोश १ :८ , २२ :५ , २ टिम. २ :१५ , ३ :१४ -१७ , जेम्स १ :२२ -२५ , रे व्ह. ३ :१८

7

खरे बोलणे म्हणजे प्रेम करणे आणि येशूने आम्हाला आज्ञा
के ली आहे की आम्ही देशोदेशी फिरून सत्य काय आहे
याची शिकवण द्यावी. कारण येशूने म्हटले आहे, “मग
सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आणि सत्य तुम्हांला
मुक्त करील.” (योहान ८:३२) आमच्या मनातील विचार
ख्रिस्ताच्या विचारसरणीशी जुळतात म्हणूनच ख्रिस्ताने
जे काही के ले तेच आम्ही करतो. येशू त्याच्या शिष्यांना दुष्ट
चर्च आणि सरकारांबद्दल सावधान करतो आणि त्यांना
निक्षूण सांगतो की “सांभाळा, परूश्यांचे (चर्चचा) खमीर
(पापीपणा) व हेरोदाचे (सरकारचा) खमीर (पापीपणा)
यापासून सावध राहा.” (मार्क ८:१५). तुम्हाला मी
किं वा पोप या दोघांपैकी के वळ एकावरच विश्वास
ठे वाव लागेल. तुमच्याजवळ असलेले किं ग जेम्सचे
बायबल (आणि त्याचा मराठी अनुवाद) वाचून पहा
म्हणजे तुमचे तुम्हालाच कळे ल की आमच्या दोघांपैकी
कोण बरोबर आहे! ईश्वरावर विश्वास ठे वा. आपण हे
दुसरे महायुध्द संपवून टाकू या. आणि ते ही आत्ताच,
ताबडतोब! जर आपल्याला अमेरिके साठी राष्ट्राध्यक्ष,
प्रशासन आणि न्यायालयीन व्यवस्था हवी असेल, तर
ज्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेवर, आपल्या देशाची घटना
आधारित आहे, त्यावर विश्वास ठे वणारी व्यक्ती मिळाली
पाहिजे. ही ९०च्या दशकातील वर्षे आहेत. ईश्वराकडे
परत जाऊया; ख्रिस्ताचा नवेपणा. शहाणपणा, शुचिता
आणि अनुशासन याकडे परत जाऊया. जे आपणास
सत्य सांगतील आणि ज्यांच्याकडे सर्वांसाठी न्याय,
निवाडा आणि समानता आहे असे राष्ट्राध्यक्ष, प्रशासन
आणि न्यायालयीन व्यवस्था निवडू या; आपणापासून

सत्य लपवणाऱ्यांना नकार देवूया. होय, शहाणपणा,
शुचिता आणि अनुशासन याकडे परत जाऊया. आणि
सैतानाच्या ख्रिस्तविरोधी, विनाशकारी तत्वांपासून
आणि धोरणांपासून सुटका करून घेवुया. ज्या कोणाला
असे करायला आवडेल त्याला मी मदत करे न. आणि
मला खात्री आहे की अमेरिके तील इतर लाखो लोकांना
आणि इतर देशांतील लोकांनाही असेच वाटते, ईश्वराने
आम्हाला आज्ञा दिली आहे की ईश्वराच्या वचनाविरूध्द
(बायबलविरूद्ध) स्वत:ची स्तुती करणाऱ्या प्रत्येक
काळोखमय सत्तेला, विचारसरणीला नष्ट व पराभूत
करा (II कोर.१०:३-५). आणि मला माहित आहे की
आपण तसे के ले आहे. पण येशू ख्रिस्त पुन्हा पृथ्वीवर
अवतार घेईपर्यंत आपल्याला हे प्रयत्न चालू ठे वणे जरूरी
आहे. “आणि जो कोणी शेवटपर्यंत टिके ल, त्याला ईश्वर
वाचवेल.” (मॅट. २४:१३) आपण हे सारे लोक, एकत्र
येऊन संघटित झालो तरच आपला बचाव होईल, आपण
जर आपसांत भांडून वेगळे झालो तर आपला नाश
अटळ आहे. आणि तुम्ही सारे ज्यू लोक, ज्यांचे शरीर
माझ्यासारखेच आहे व तुम्ही जेव्हा म्हणता, “पुन्हा
कधीही नाही” तेव्हा हे गांभीर्याने म्हणा. जोपर्यंत
आपल्याला आपला शत्रु कोण आहे हे माहित नसते तो
पर्यंत आपल्याला लढावे कसे हे समजत नसते. पण आता
आपल्याला आपला शत्रु कोण आहे हे माहित झाले आहे.
“पुन्हा कधीही नाही”– टोनी अलामो.
टोनी अलामो, जागतिक पॅस्टर, प्रचारक, लेखक, आणि
कॅ थलिक पंथ आणि त्यांचे अनेक गुप्त विभाग आणि सरकारी
एजन्सींबाबतची माहिती असणारा तज्ञ अभ्यासक.

कृ पया अधिक माह ित ीसाठ ी व तु म ्हाला रस वाटू शके ल अशा इतर विषयां व र ील ले ख नसाह ित्यासाठ ी आमच्याश ी सं प र्क करा.
टोन ी अलामो, जागतिक पॅ स ्टर, टोन ी अलामो ख् रिश्चन मिन ीस्ट् रीज वर्ल्डवाईड, पोस्ट बॉक्स २९४८ , हॉलिवू ड, कॅ . ९००७८
प्रार्थन ा व मा ह ित ी कर ित ा २४ त ा स उ पलब्ध: (६६१ ) २५२ -५६८६ • फॅ क्स (६६१ ) २५२ -४३६२
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यू.एस.मध ील ज्या व्यक् तीं, आपले तन, मन, हृदय, ताकद व आत्मा अर्पून ईश्वराच ी से व ा करत ील, अशा व्यक् तींना जगभरात ील,
टोन ी अलामो ख् रिश्चन मिनिस्ट्रिज, अश ी जागा पु र वते क ी जिथे जगण्यासाठ ी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी मिळत ील
न्यूयॉर्क शहरां त दर मं ग ळ्वार ी रात्री ८ वा. व इतर ठिकाण ी प्रत्ये क रात्री से व ा आयोजित करण्यात ये त ात.अधिक माह ित ीसाठ ी कृ पया (९०८ ) ९३७ - ५७२३ या क्र.वर फोन करा.
प्रत्ये क से वे नं त र जे व ण द िले जाईल.
ख् रिश्चन पॅ स ्टर अलामो यां न ी लिह िले ले पु स ्तक “द मस ीहा” मागू न घ्या. यामध्ये जु न ्या करारामध ील ३३३ च्यावर गोष्टींतू न ख् रिस्ताबाबतचा पु र ावा द िला आहे.
धर्मोपदे श क अलामो यां च ्या ले ख ी साह ित्याचे वाटप करून लोकां च ी आत्मोन्नत ी करणारे से व क म्हणू न काम करा.
आमचे सर्व ले ख ी साह ित्य व ऐकण्याचे सं दे श ,शिपिं ग शु ल ्कासह, नि:शु ल ्क पाठवले जातात.
जर त्यासाठ ी कु ण ी तु म च्याकडू न पै से घे त असे ल तर कृ पया पु ढ ील क्र. वर फोन करा. (६६१ ) २५२ -५६८६ कले क ्ट.

या ले ख ी स ा ह ि त ् या द्वा रे मु क्ती स ा ठ ी ख र ा म ार्ग क ो ण त ा हे द ा ख व ले ज ा ते. (प्रेषि त ां च ी कृ त ्ये ४ :१२ ).
हे स ा ह ि त ्य फे कू न क ा. कृ प या दु स ऱ ् या क ो ण ा ल ा त र ी ते व ा च ाय ल ा द्या.
जे कोण ी दु स ऱ्या दे श ां म ध्ये असत ील त्यांन ी कृ पया हे साह ित्य त्यांच्या दे श ां त ील बोल ी भाषां म ध्ये अनु व ाद ित करावे.
जर आपण हे साह ित्य पु न ्हा प्रकाशित करणार असाल तर कृ पया खाल ील कॉप ीराईट व रजिस्ट्रे श नचा समावे श करा.
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