O NOUĂ
ACTUALIZARE IMPORTANTĂ

PAPA CEL FUGAR
de Tony Alamo

lucrare scrisă în 1990

IOAN PAUL AL DOILEA, UN CRIMINAL DE RĂZBOI CATOLICO-NAZIST
(În poza de mai sus, împreună cu Yasser Arafat, şeful Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei)

sale ramuri, Reţeaua de Supraveghere a Cultelor, care
răpeşte şi “deprogramează” creştinii şi alte victime.
Această Reţea de Supraveghere a Cultelor a Papei
reprezintă o continuare a “Ministerului Cultelor” lui
Hitler3 din timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
ce avea scopul de a distruge iudaismul, creştinismul şi
toate religiile în afară de cea catolică. Hitler şi întreaga
sa echipă, incluzând forţele SS, erau catolici. Dorinţa
lor era să creeze o lume doar pentru catolici.
Unii dintre ofiţerii sus-puşi ai Papei (criminali şi ei)
s-au prefăcut că sunt prietenii mai multor organizaţii
evreieşti autentice. Motivul pentru care mint poporul
evreu este pentru a avansa scopurile catolicismului,
ale catolicismului mondial şi ale cultului unit. Mai au
un scop: acela de a încuraja ura împotriva evreilor şi a
creştinilor adevăraţi, prin semănarea vrajbei în interiorul

La începutul anilor 1940, un tânăr comis-voiajor
polonez, angajat la Compania de Preparate Chimice
I.G. Farben (producătorii acidului cianhidric),1
vindea cianură naziştilor, pe care aceştia o foloseau
la Auschwitz. A lucrat şi pe post de chimist, ajutând
la producerea gazului cu cianuri care a exterminat
milioane de evrei şi de alţi oameni în inima lagărului de
exterminare Auschwitz. După război, se temea pentru
viaţa sa, aşa că şi-a găsit adăpost în biserica (cultul)
catolică, devenind preot la sfârşitul anului 1946. În
1958, a devenit cel mai tânăr episcop al Poloniei. După
domnia de treizeci de zile şi asasinarea predecesorului
său, a preluat titlul de papă, cu numele de Papa Ioan
Paul al II-lea2 (el era papă la momentul scrierii, 1990),
controlând acum o organizaţie din America, numită
Federaţia Comunităţii Evreieşti şi una din multele

1 Conducerea companiei de Preparate Chimice I.G. Farben, împreună cu Herman Goering, Heinrich Himmler, şi Reinhard Heydrich au plănuit „soluţia pentru evrei”
(ce fel de gaz să producă şi să folosească în exterminarea evreilor) 2 Treason’s Peace, H.W. Armbruster, Beechhurst Press, paginile 345-347; I.G. Farben, R. Sasuly, Boni &
Gaer, paginile 128-129; Wall Street and the Rise of Hitler, A.C. Sutton, ’76 Press; World Watchers International, “The Brussell Tapes”; Information Network Against War
and Fascism, tape “Auschwitz Pope”; Was Jonestown a CIA Medical Experiment?, Michael Meiers, pagina 545 3 The Vatican’s Holocaust, Avro Manhattan, paginile 32-104
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organizaţiilor evreieşti şi creştine, pe care le infiltrează
prefăcându-se că le apreciază, şi prin promisiuni de
recompense; ei speră că întreaga populaţie a lumii se va
răscula împotriva creştinilor adevăraţi şi a evreilor şi va
cere distrugerea lor, astfel încât pe Pământ să rămână
doar religia catolică nazistă. Aceşti indivizi satanici
nu şi-au suprimat dorinţa de a crea o domnie unică,
universală, catolico-nazistă. Maşina lor de propagandă
(mass media) continuă să-l preamărească pe “Papa
din mass-media,” împreună cu biserica sa diabolică
universală şi cu ONU, şi continuă să-i defăimeze pe
creştinii adevăraţi şi pe evrei, în timp ce organizaţiile
guvernamentale îi hărţuiesc cu acuzaţii inventate,
ridicole şi neconstituţionale, folosind infractori şi
mincinoşi plătiţi ca să depună mărturie împotriva
adevăratelor biserici creştine şi a altor ţinte pe care le au
în vizor. Este greu să-ţi imaginezi cum creştinii, rabinii
evrei sau orice om care se consideră evreu adevărat ar
putea avea de-a face cu ierarhia catolico-nazistă, care
probabil că a distrus vieţile a milioane de creştini şi
evrei, cât şi ale multor altora. Rabinul Moshe Shonfeld
a declarat: “Din ziua în care am fost exilaţi de pe
Pământul Sfânt, biserica catolică s-a purtat mai urât cu
noi decât toţi regii de pe Pământ. Toţi paşii pe care i-a
făcut pe scena istoriei sunt mânjiţi cu sânge evreiesc.”
Rabinul a mai adăugat: “Populaţia catolică, din toate
ţările ocupate de nemţi, i-a măcelărit pe evrei fără milă,
fiind încurajaţi de preoţii lor. Toţi erau catolici fanatici,
cu un apetit nesăţios pentru sânge de evreu.”4
Unei persoane inteligente îi vine greu să înţeleagă
cum papi depravaţi, așa cum este acest Ioan Paul al
II-lea, au putut să spele creierele atâtor oameni, de-a
lungul atâtor secole, transformându-i într-un cult
zombificat care se închină la aceşti profeţi falşi şi
incredibil de siniştri şi că acceptă religia lor nazistă şi
înfiorătoare. Este aproape imposibil să scoţi un catolic
cu creierul spălat din stupoarea sa de zombi, în care
crede că acest imbecil de papă este Dumnezeu. Doar
Evanghelia Domnului Iisus Hristos, din versiunea
regelui Iacob a Bibliei, poate să rupă vraja demonică a
ignoranţei şi a temerii satanice care afectează acest cult
secret deplorabil, nedumnezeiesc, şi pe liderul său şi să
elibereze sufletul uman, ca acesta să poată să se închine

şi să se teamă de Dumnezeul viu şi să-I jure credinţă
Fiului Său, Iisus Hristos. Din această cauză, Vaticanul
duce o luptă acerbă cu fundamentaliștii care cred în
Biblie. Ei ştiu că Evanghelia Domnului Iisus Hristos
este singura modalitate de apărare împotriva lor.
RETRAGEREA SPRIJINULUI ACORDAT
OPERAŢIUNILOR SECRETE ALE VATICANULUI
Unii cetăţeni evrei scandalizați îşi retrag susţinerea
oferită Federaţiei Comunităţii Evreieşti, organism
al Papei. Rabinul Abraham Cooper, decan asociat al
Centrului Simon Wiesenthal, şi-a dat demisia din postul
pe care-l deţinea în comisie. Alţi lideri evrei i-au urmat
exemplul de când au aflat de implicarea Federaţiei
Comunităţii Evreieşti a Papei în OEP (Organizaţia
pentru Eliberarea Palestinei) - o altă organizaţie ascunsă
a lui Ioan Paul al II-lea (articol din Los Angeles Times, 18
martie, 1990, pagina 1B, scris de Mathis Chazanov).
Azi, unul din cei mai importanţi consilieri catoliconazişti ai papei este Otto Ambros. Otto este un
criminal de război condamnat în urma proceselor de
la Nürnberg pentru faptele comise în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. A fost condamnat la opt ani de
închisoare, din care a executat doar trei, pentru sclavie
şi crime în masă.5 “Papa din mass-media,” Ioan Paul al
II-lea, spune constant minciuni de tipul următor: “Îmi
pare rău pentru ce s-a întâmplat cu poporul evreu în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.” Dacă îi pare
aşa de rău de evrei, atunci de ce nu recunoaşte Israelul
ca stat (nu că ar fi important ca acest criminal nazist de
război şi escroc religios să recunoască ceva)?
Acest lider de cult periculos, fanatic şi ahtiat după
glorie personală refuză să îi dea Israelului numele său
legitim. Îi place să-i spună Israelului “Palestina.” O face
din cauza afecţiunii pe care o are pentru OEP. Vaticanul
(Biserica Satanei) a fost întotdeauna gelos pe evrei şi
a dispreţuit întotdeauna apropierea lor de Dumnezeu,
din cauză că Dumnezeu a ales poporul evreu ca să scrie
Biblia (atât Vechiul, cât şi Noul Testament) şi că a ales
ca evreii să-L vestească pe Mesia, Mântuitorul lumii.
Din această cauză, Satana şi biserica sa (Vaticanul)
extermină evreii şi creştinii (evreii spirituali) de secole,
acţiune care continuă şi azi. Israelul este Pământul

4 The Holocaust Victims Accuse, Rabbi Moshe Shonfeld, paginile 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, 10
ian. 1980-“There’s Corporate Hypocrisy on Nazi Connections” de Dan Dorfman
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Sfânt, nu Palestina sau Roma, iar Dumnezeu a dat
Israelul evreilor, nu papei, nu ONU, nu OEP, şi nici
unui alt grup criminal catolico-nazist. În Biblie, se arată
că mânia şi distrugerea lui Dumnezeu se vor abate
asupra oricui încearcă să ia Israelul evreilor (poporul
ales de Dumnezeu) (Zaharia 12:2-3, 9, versiunea
regelui Iacob). Dumnezeu a numit pământul Israel,
iar acesta e numele neamului evreiesc, acum şi pe
vecie. Eu personal nu recunosc Vaticanul, cultul său
unificat, sau organismul său, ONU, ca fiind altceva
decât nişte lucruri satanice, şi orice persoană care caută
favoarea lui Dumnezeu, nu va recunoaşte Vaticanul,
cultul său unit, sau ONU ca fiind altceva decât lucruri
satanice. Pe exterior, Vaticanul încearcă să simuleze
creştinismul prin ritualuri care nu există în creştinism,
iar doctrina şi faptele creştinismului lipsesc din acest
cult. Catolicismul reprezintă un creştinism contrafăcut,
iar pentru ochiul creştin format, învăţat cu Scripturile,
nu are nimic în comun cu creştinismul. Satana are o
imitaţie (un fals) pentru toate lucrurile lui Dumnezeu,
aşa că fiţi cu băgare de seamă.
La sud de Merano se află porturile Genova şi Roma,
unde Vaticanul i-a ajutat pe nazişti să facă rost de
documente false pentru a pleca cu vaporul cu aburi
către America. Biserica catolică a ajutat sute de mii de
criminali de război şi de spioni catolico-nazişti să fugă
în America şi în alte ţări.6 Agenţiile Vaticanului care
se ocupă în principal cu criminalii de război catoliconazişti erau un grup de agenţii catolice de ajutorare din
Roma, care au împărţit munca de asistenţă în funcţie
de naţionalitatea refugiaţilor. De exemplu, lituanienii
mergeau să se întâlnească cu preotul Jatulevicius la
numărul şase de pe strada Lucullo, părintele Gallov
de pe Via dei Parione 33 îi ajuta pe unguri, iar domnii
Dragonovic şi Magjerec de la Institutul Sf. Jeronimus
se ocupau de ajutorarea croaţilor, şi aşa mai departe.7
Cardinalul Casaroli (acum Secretar de Stat la Vatican),
care atunci colabora cu mafia milaneză, a contribuit şi
el la salvarea măcelarilor catolico-nazişti. Ioan Paul al
II-lea îşi face din nou apariţia, falsificând paşapoarte
pentru criminalii de război catolico-nazişti, ajutându-i
să fugă în Hong Kong, Orientul Mijlociu, America de

Sud şi în alte locuri din toată lumea. De asemenea, Ioan
Paul al II-lea era un protejat al lui Montini, care colabora
cu mafia milaneză, crima organizată şi cu CIA. Montini
a ajuns ulterior papă, sub numele Paul al VI-lea.8
Unul dintre personajele-cheie ale planului forţelor SS
de a controla Statele Unite în numele ONU (organizaţie
catolică) era nazistul catolic numit Reinhard Gehlen.
Acesta era membru al Înaltului Stat Major General
German. Structura CIA a fost modelată, în mare parte,
de către Reinhard Gehlen, fiind angajaţi foşti agenţi BSS
(Biroul Servicii Strategice), FBI, SS şi SD (aceasta era
divizia de spionaj a SS, înfiinţată de Himmler, alt catolic).
Da, jumătate erau americani, jumătate erau germani
catolico-nazişti. Acest fost general catolico-nazist a fost
numit co-fondatorul CIA.9 Fiscul este inspectorul financiar
(responsabil de colectarea taxelor) al Vaticanului.
Mulţi dintre aceşti fugari nazişti şi urmaşii lor
ocupă acum poziţii importante în majoritatea
aparatelor guvernamentale americane, în agenţii,
industrie, mass-media, etc.

RONALD REAGAN CORUPE
SISTEMUL AMERICAN DE JUSTIŢIE
În timpul unei mese oficiale catolice, Ronald
Reagan s-a lăudat că a numit şi instalat în funcţie sute
de judecători catolici (nazişti)10 în sistemul judiciar
american, unul dintre ei fiind judecătorul Arnold din
Arkansas care, în mod ilegal, nu a permis bisericii

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 a CIA Medical Experiment?-Michael Meiers, paginile 17, 18, 19 și 32 7 Blowback, Christopher Simpson, pagina 179; Papa Ioan Paul al II-lea nu a făcut niciodată
o declaraţie anti-nazism, deoarece şi el e nazist, cu siguranţă. 8 World Watchers International, “The Brussell Tapes”; Information Network Against War and Fascism, tape
“Auschwitz Pope” 9 Was Jonestown a CIA Medical Experiment?-Michael Meiers, pagina 19. 10 Church and State, sept. 1986, paginile 17 și 18
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noastre să depună mărturie în sala sa de judecată,
în martie 1990; ca de obicei, toate acuzaţiile erau
inventate. În schimb, li s-a permis să depună mărturie
împotriva noastră unor mincinoşi, infractori,
prostituate şi drogaţi, toţi fiind plătiţi de guvern. Am
pierdut, bineînţeles (cazul se judecă la Curtea de Apel
în acest moment). Holocaustul este la fel de actual azi
ca şi atunci când a avut loc. Situaţia din Germania celui
de-al Doilea Război Mondial se repetă în America şi
în restul lumii chiar acum, în zilele noastre. Planul
catolico-nazist era de a schimba legile, ce era legal
trebuia făcut ilegal, cu alte cuvinte, legile ilegale sunt
acum legale. A trebuit să se creeze un stat și un guvern
poliţienesc, unul ca cel actual din Statele Unite şi din
alte locuri din lume. Acum înţelegi că este imposibil
pentru oricine nu este catolic sau legat de biserica
mondială să câştige un proces în zilele noastre (ne-au
luat până şi copiii)?
Cel de-al Doilea Război Mondial nu s-a sfârşit şi
nu a fost câştigat (am câştigat o luptă atunci, dar cu
siguranţă nu am câștigat războiul). Dacă tu crezi că
am câştigat războiul şi că acesta s-a terminat, atunci
ai căzut victimă acestei înşelătorii, exact cum ei îşi şi
doreau s-o faci. Aruncă doar o privire la economiile
Germaniei şi a Japoniei din ziua de azi, apoi la a
noastră (a Statelor Unite ale Americii, n.tr.) şi la
deteriorarea completă a tuturor lucrurilor decente
din lume, toate acestea fiind rezultatul invaziei
criminalilor de război catolico-nazişti în ţara noastră,
ce se foloseau de actele false de identificare oferite de
Vatican. Aceşti criminali de război catolico-nazişti
ne-au distrus guvernul, bisericile, şcolile, familiile,
copiii, moravurile, mândria, integritatea, patriotismul
şi încearcă cu disperare să mă distrugă, pe mine
şi orice biserică pe care o îndrum, deoarece eu,
împreună cu voi, îi expunem şi pentru că predicăm
Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pe care ei o urăsc.
Mass-media îi ajută, inventând minciuni incredibile
şi aberaţii degradante (asta este slujba lor şi ştiu cum
să şi-o facă).
Nebunul criminal Papa Ioan Paul al II-lea a afirmat:
“Nu te duce la Dumnezeu ca să-ţi fie iertate păcatele,
vino la mine.”11 (Aceasta este o blasfemie - Luca 5:21.)
Acest lider de cult catolic extrem de periculos şi acoliţii

săi chiar cred că el e Dumnezeu, când e de fapt exact
opusul Dumnezeului viu. Acest papă este posedat
complet de diavolul însuşi. Guvernul este al diavolului,
biserica mondială este biserica diavolului, iar toate
religiile care refuză să predice adevărul despre aceste
probleme foarte importante îi reprezintă pe profeţii
falşi ai diavolului, o altă divizie a bisericii Satanei.
În zilele noastre, guvernele şi bisericile
controlate de catolici sunt absolut demente
(acest lucru se poate verifica şi în Biblie). Aceşti
maniaci demenți sunt aceiaşi care, în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, au provocat
uciderea a şase milioane de evrei nevinovaţi şi
a multe milioane de creştini şi de alţi oameni
religioşi, cu excepţia catolicilor.

PREŞEDINTELE BUSH E UNUL DINTRE EI
Au apărut ştiri noi - la scurt timp după publicarea
acestui material, Preşedintele Bush și-a susținut şeful,
papa, făcând o declaraţie care pur şi simplu i-a lăsat
muţi pe cei naivi; în esenţă, a zis: “Haideţi să-i iertăm
pe criminalii de război nazişti.”12 A făcut acest gest
deoarece şi el e unul dintre ei, e total aservit papei şi
dedicat visului lor maniacal de dominaţie mondială
catolico-nazistă, totul pentru a-l sluji pe diavol. Biblia
ne spune că aceste lucruri vor avea loc în zilele cele de
apoi, şi aşa este. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică
foarte clar că El nu îl va ierta niciodată pe Satana sau
pe îngerii săi (Apocalipsa 14:10-11, 20:10). Despre

11 Los Angeles Times, 12 dec. 1984. 12 New York Times, 14 aprilie 1990.
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această hotărâre a lui Dumnezeu sunt scrise multe, atât
în Vechiul Testament, cât şi în cel Nou; nu există dubii
în această privinţă. Dumnezeu vrea ca noi s-o ştim
cu toată forța minții, în adâncul inimii și sufletului
nostru: chiar şi păcătoşii care sunt iertaţi nu trebuie
să mai păcătuiască. Dacă aceşti nazişti catolici s-ar căi
şi nu ar mai păcătui, Dumnezeu i-ar ierta (Ioan 5:14,
8:11), dar e evident că aceşti nazişti catolici nu s-au
căit, deoarece fac exact acelaşi lucru pe care l-au făcut
şi taţii, bunicii şi stră-străbunicii lor: încă mai încearcă
să ucidă, să tortureze, să mintă şi să distrugă tot ce este
frumos şi bun pe această lume. Iertarea păcatelor de
moarte de către oameni este o blasfemie (Luca 5:21).
Într-adevăr, ni se porunceşte să iertăm greşelile făcute
între noi, dar nu şi păcatele de moarte (încălcarea
celor Zece Porunci) (1 Ioan 5:16). Doar Dumnezeu
poate ierta păcatele, prin sângele Fiului Său, Iisus
Hristos. Dacă am putea fi în locul lui Dumnezeu şi să
îi iertăm pe aceşti criminali de război catolico-nazişti
de milioanele de păcate de moarte omeneşti pe care
le-au comis, atunci ar trebui să deschidem închisorile
şi să-i eliberăm pe toţi criminalii şi să le dăm acte false
de identificare, ca să poată opera în secret şi neştiuţi
de nimeni, aşa cum o fac şi naziştii catolici.
Am obținut foarte multe documente despre
Preşedintele Bush şi rolul pe care-l joacă întreaga sa
administraţie în continuarea holocaustului catoliconazist.
Urmează doar câteva nume de criminali
de război nazişti care au ajutat la promovarea
campaniei prezidenţiale a lui Bush; toţi au fost
implicaţi în asasinate, plutoane de execuţie şi alte
activităţi teroriste. Sunt, de asemenea, implicaţi
în traficul de arme pentru droguri folosit pentru a
alimenta războaiele împotriva Nicaraguei, Angolei,
Afganistanului şi Cambodgiei.
Fondatorul şi una dintre persoanele importante
din Consiliul Grupurilor de Patrimoniu Republican
era Laszlow Pasztor, un activist implicat în mai multe
grupuri maghiare de dreapta sau cu legături nazistocatolice. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Pasztor era membru al grupului de tineret al partidului
Crucilor cu Săgeţi, echivalentul maghiar al Partidului
Catolic Nazist.

Nicolas Nazarenko: ofiţer în Divizia SS catoliconazistă căzăcească, acum şeful unei unităţi republicane
căzăceşti. Acesta a declarat că evreii sunt “inamicul lui
ideologic.” Încă este activ printre elementele naziste
pro-catolice din SUA.
Florian Galdau: membru al Gărzii de Fier,
organizaţie catolică şi prim recrutor pe Coasta de Est
pentru Garda Catolică de Fier din SUA.
Jerome Brentar: un om de afaceri din Cleveland,
care a înlesnit apărarea în SUA a gardianului Ivan
Demjanjuk, care lucrase în lagărul de concentrare
Treblinka; acesta e un catolic nazist condamnat
pentru crime în masă comise în Israel primăvara
trecută. Unul din cei mai devotaţi colegi ai lui
Brentar era fostul director de comunicaţii de la
Casa Albă, directorul Patrick Buchanan, care a
scris editoriale usturătoare ce denunţau deportarea
catolicilor nazişti.
Aceşti oameni i-au ajutat şi pe preşedinţii Nixon şi
Reagan în timpul campaniilor lor prezidenţiale, iar lista
continuă. Sunt sute şi mii ca ei.13
Acum ar trebui să vă vină uşor să înţelegeţi de ce
Preşedintele Bush refuză să mă lase în pace pe mine
şi biserica mea. De fapt, cruciadele pe care le duce
împotriva noastră cresc în intensitate. Eu şi bisericile
noastre suntem hărţuiţi de aceşti catolici nazişti de
peste 25 ani.
De asemenea, administraţia Bush, sub comanda
Papei Ioan Paul al II-lea, instalează dictatori catolici de
paie în ţări din lumea a treia, prin CIA (Preşedintele
Bush a condus această diabolică organizaţie în 1976 şi
1977 la comanda Vaticanului).
DEZVĂLUIREA A FOST FĂCUTĂ ŞI TREBUIE SĂ FII
CONŞTIENT CĂ REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE
A CULTELOR ESTE DE FAPT UN CULT,
REPREZENTÂND CONTINUAREA “MINISTERULUI
CULTELOR” DIN GERMANIA NAZISTĂ!!
Mulţi membri ai acestei abominabile Reţele
papale de Supraveghere a Cultelor au fost arestaţi şi
condamnaţi pentru răpiri, acte de violenţă, violuri,
tortură şi multe alte infracţiuni. Papa Ioan Paul al
II-lea, Preşedintele Bush, întreaga conducere a Casei
Albe şi a agenţiilor lor guvernamentale controlate de

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration, Russ Bellant; Information Network Against War and Fascism, The Bush Campaign-Fascists on Board
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catolici, senatorul Robert Dole14 şi soţia sa Elizabeth
(şefa Ministerului Muncii în numele Vaticanului) sunt
cu toţii foarte mândri de Reţeaua de Supraveghere
a Cultelor şi de Federaţia Comunităţii Evreieşti
(Federaţia Comunităţii Evreieşti nu este evreiască;
este catolică în totalitate)15 pentru că hărţuiesc
ilegal bisericile creştine în sălile de judecată catolice,
conduse, bineînţeles, de judecători catolici, şi pentru
că obligă bisericile să cheltuiască sute de mii de dolari
ca să se apere împotriva Papei, a Preşedintelui şi a
hărţuirilor şi acuzaţiilor ridicol de false ale lui Dole.

imaginea fiarei (acest guvern satanic) trebuie să piară
(Apocalipsa 13:15). Cuvântul lui Dumnezeu spune că
cei care primesc semnul Satanei vor arde în iad pentru
totdeauna (Apocalipsa 14:9-11). Astfel, sfinţii lui
Dumnezeu nu mai au altă alternativă decât să refuze şi
să reziste în faţa vocii acestui guvern, a acestor biserici
false şi a liderului lor satanic condamnat, dacă dorim
să ajungem în Rai.
ASCUNZIŞUL
Mulţi creştini se vor ascunde, aşa cum şi eu trebuie
să o fac acum, ca să poată să continue lupta împotriva
acestui cult monstruos, prin răspândirea Cuvântului
Domnului. În acest moment încă încerc să ajung la
voi prin iubirea lui Dumnezeu, care este în Iisus
Hristos, pentru a vă avertiza şi implora, în numele
Domnului care a creat Raiul şi pământul şi toate cele,
să vă căiţi de toate păcatele şi să începeţi să credeţi
în Evanghelie, singurul adevăr din univers. Iisus nu
exclude persoanele din biserica mondială şi cea unită
şi pe acei catolici care nu au cunoştinţă despre ierarhia
bisericii în care cred. Dacă îl iubeşti pe Domnul, şi
ştiu că mulţi catolici şi persoane din biserica mondială
şi cea unită îl iubiţi, faceţi precum porunceşte
Dumnezeu: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să
nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile
ei!” (Apocalipsa 18:4). Acestea sunt ultimele zile ale
lumii. “De aceea, când veţi vedea «urâciunea pustiirii»,
despre care a vorbit proorocul Daniel, aşază-te în
Locul Sfânt [făcând voia lui Dumnezeu - cunoaşterea
şi înţelegerea completă a dorinţei lui Dumnezeu poate
fi găsită DOAR în versiunea regelui Iacob a Bibliei]
(cine citeşte să înţeleagă!). Pentru că atunci va fi
un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la
începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă
zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa;
dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
Atunci se va arăta în Cer semnul Fiului omului, toate
seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul
omului venind pe norii Cerului cu putere şi cu o mare
slavă” (Matei 24:15, 21-22 și 30). Aţi observat cum, în
zilele noastre, amărâţii de păcătoşi spun: “Am ajuns
s-o trăim şi pe asta - pace şi siguranţă!” Dar oare ce
spune Cuvântul lui Dumnezeu? “Când vor zice: «Pace

ÎN ZILELE NOASTRE, JUDECĂTORII AMERICANI
SPUN CĂ CE ERA ILEGAL E ACUM LEGAL;
PROCESELE DE LA NÜRNBERG, DE ACUM PATRU
DECENII, AU FOLOSIT ACEEAŞI DOCTRINĂ
Transcrierile proceselor de la Nürnberg prezintă
schema judiciară (ce făcea din ilegal legal) a tuturor
judecătorilor catolico-nazişti, exact aşa cum este în
America zilelor noastre. Acest lucru este ilustrat întrun mod colorat în declaraţia lui Joseph Goebbels (care
era, bineînţeles, un important administrator catoliconazist de propagandă pentru Vatican, sub dictatura
de paie a lui Hitler). Declaraţia lui Goebbels spunea:
“Nu acţionam legal pentru a respecta legea, ci pentru
a căpăta puterea; am căpătat-o legal pentru a câştiga
posibilitatea de a acţiona ilegal.”16
Conform Bibliei, guvernul mondial în care trăim
azi este fiara, căreia i-a fost dată putere de către balaur.
Biblia spune că balaurul este diavolul. Biserica ce
primeşte putere de la balaur este Vaticanul. Biserica
Satanei se foloseşte de guvernul mondial pentru a
distruge toate bisericile în afară de ea, deoarece Satana
vrea să fie slujit ca zeu, iar oamenii trebuie forţaţi să
o facă. Noi, creştinii adevăraţi, refuzăm să ne punem
sub puterea Satanei. Astfel, mânia Satanei se abate
asupra noastră prin agenţiile sale guvernamentale
satanice şi prin bisericile sale false.
Într-un final, acest papă demonic, guvernul şi
bisericile vor obliga toată populaţia să le jure credinţă
cu un semn pe frunte sau pe mână şi vor hotărî ca toţi
cei ce vor refuza să nu poată să cumpere sau să vândă
(Apocalipsa 13:16-17), iar cei care refuză să creadă în

14 Transcrierea desfăşurării întâlnirii de informare a Congresului cu privire la fenomenul cultelor din Statele Unite, în 1976 şi pe 5 feb 1979, Preşedinte, senatorul Robert Dole
15 Culte şi consecinţe, Rachel Andres; Nailed, Tony Alamo 16 Procesele criminalilor de război, tribunalele militare de la Nürnberg, vol. III, pagina 41
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şi linişte!», atunci o prăpădenie neaşteptată va veni
peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată;
şi nu va fi chip de scăpare” (1 Tesaloniceni 5:3).
Dragă frate (indiferent ce culoare a pielii ai sau de ce
religie eşti), Iisus a venit pe această lume din cauza ta
şi a mea, deoarece eram pierduţi şi înrobiţi de puterea
Satanei. Dar vă puteţi elibera din puterea Satanei chiar
acum, aşa cum am făcut-o şi eu şi alte sute de creştini,
îngenunchind şi chemându-L pe Dumnezeul viu, Cel
pe care îl veţi cunoaşte personal în curând. Iisus ne-a
eliberat de Satana şi ne spune totul - cum să deosebim
ce este drept de ce este nedrept, binele de rău, lumina
de întuneric, mântuirea de pierzanie. Nu e nechibzuit
oare să nu îţi pese atunci când lui Dumnezeu Tatăl şi
lui Iisus, singurul Său Fiu, le-a păsat aşa de mult de noi,
demonstrând-o prin sacrificiul făcut, când şi-a vărsat
preţiosul sânge pentru ispăşirea păcatelor noastre?
Dacă Îi accepţi sângele în suflet prin credinţă, vei fi
mântuit. Deci, te rog spune această rugăciune, şi te vei
regăsi. Pentru ce vreţi să muriţi (Ezechiel 18:31)? Iisus
Hristos este viaţa (Ioan 14:6).
DOMNUL meu și DUMNEZEUL meu, ai milă de
sufletul meu, un păcătos.17 Eu cred că IISUS HRISTOS
este FIUL DUMNEZEULUI celui viu.18 Eu cred că EL a
murit pe cruce și a vărsat sângele SĂU prețios pentru
iertarea tuturor păcatelor mele din trecut.19 Eu cred
că DUMNEZEU a înviat pe IISUS din morți, prin
puterea DUHULUI SFÂNT,20 și că EL stă de-a dreapta
lui DUMNEZEU în acest moment și aude confesiunea
mea de păcate și această rugăciune.21 Deschid ușa inimii mele și te invit în inima mea, DOAMNE IISUS.22
Spală toate păcatele mele murdare în sângele prețios
pe care l-ai vărsat în locul meu pe cruce la Golgota.23
Nu îmi vei întoarce spatele, IISUS, vei ierta păcatele
mele și îmi vei mântui sufletul. Știu pentru că CUVÂNTUL TĂU, Biblia, ne spune așa.24 CUVÂNTUL
TĂU spune că nu vei întoarce spatele nimănui, inclusiv
mie.25 Prin urmare, eu știu că TU m-ai auzit și știu
că TU mi-ai răspuns și știu că eu sunt mântuit.26 Și
îți mulțumesc, DOAMNE IISUS, pentru mântuirea
sufletului meu, iar eu voi arăta recunoștința mea prin
a face voia ta și prin a nu păcătui.27

După mântuire, Iisus a spus să fie botezați, complet
scufundați în apă, în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh.28 Studiază cu sârguință Biblia Regelui
Iacob și fă ceea ce spune.29
Domnul vrea să spui și altora de mântuirea ta.
Puteți deveni un distribuitor al cărților evanghelice
ale Pastorului Tony Alamo. Vă vom trimite cărțile
gratuit. Sunați sau contactați-ne prin e-mail pentru
mai multe informații. Distribuie acest mesaj și altor
persoane.
Dacă doriți să salvați lumea, cum poruncește Iisus, atunci nu îl jefuiți pe Dumnezeu de zeciuiala și
darurile Lui. Dumnezeu a spus: “Îl va prăda un om
pe Dumnezeu? Cu toate acestea, voi m-ați jefuit. Dar
voi întrebaţi: Cu ce Te-am jefuit? Cu zeciuielile şi
darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme
căutaţi să Mă prădați, tot poporul în întregime! [și
întreaga lume]. Aduceţi însă toate dările [o “dare”
este 10% din venitul brut] ca să fie carne [hrană spirituală] la casa vistieriei [suflete mântuite], puneţi-Mă
astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi
dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare,
prea mare ca s-o primiţi. Şi voi mustra pentru voi pe
cel ce devorează şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre,
zice Domnul Oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici
atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul Oștirilor” (Maleahi 3:8-12)
EXPUNEREA URII NU ÎNSEAMNĂ URĂ
Agenţiile guvernamentale şi federale, împreună cu
mass-media şi sistemele judiciare din fiecare naţie,
sub instrucţiunile Romei, vor spune cu siguranţă
că Papa cel Fugar instigă la ură. Îţi vor spune că eu
sunt inamicul vostru, pentru că vă relatez aceste
informaţii, dar după cum a spus apostolul Pavel,
aşa spun şi eu: “M-am făcut oare vrăjmaşul
vostru pentru că v-am spus adevărul?” (Galateni
4:16). Vă spun adevărul, pentru ca lumea să scape
de dominaţia mondială a vicarului Satanei, şi de
principiile sale dictatoriale şi răuvoitoare cu care
vrea să înlocuiască Sfânta noastră Constituţie (care

17 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luca 1:30-33, Ioan 9:35-37, Rom. 1:3-4 19 Fapte 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Ioan 1:7, Apoc. 5:9 20 Psa. 16:9-10,
Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Ioan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Fapte 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 21 Luca 22:69, Fapte 2:25-36, Evr. 10:12-13 22 1 Cor. 3:16, Apoc.
3:20 23 Ef. 2:13-22, Evr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Ioan 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 24 Mat. 26:28, Fapte 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 25 Mat. 21:22, Ioan 6:35, 37-40, Rom. 10:13
26 Evr. 11:6 27 Ioan 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 28 Mat. 28:18-20, Ioan 3:5, Fapte 2:38, 19:3-5, Rom. 6:3-5, Col. 2:10-12 29 Deut. 4:29, 6:5, 10:12,
11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Ios. 22:5, Mat. 22:37-40, Mar. 12:29-31, Luca 10:27
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reprezintă literă de lege în Statele Unite), şi pentru
ca oamenii din toate naţiile să scape de sub semnul
fiarei şi de lacul de foc şi pucioasă; oare vă instig la ură
dacă vă spun aceste lucruri? Iisus a spus că adevărul
înseamnă iubire şi ne porunceşte să mergem la toate
neamurile şi să predicăm adevărul; iar Iisus a spus:
“Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face
slobozi” (Ioan 8:32). Trebuie să îi urmăm exemplul
lui Hristos ca să îl înţelegem. Iisus îşi avertizează şi le
porunceşte discipolilor Săi să stea departe de biserici
şi guverne diabolice. “Luaţi seama, să vă păziţi
bine de aluatul [păcatele] fariseilor [bisericile] şi
de aluatul [păcatele] lui Irod [guvernul]!” (Marcu
8:15). Fie îl credeţi pe papă, fie pe mine. Citiţi Biblia
(versiunea regelui Iacob) ca să vedeţi care dintre
noi are dreptate. Credeţi în Dumnezeu; haideţi să
punem capăt celui de-al Doilea Război Mondial,
chiar acum. Dacă trebuie să avem un preşedinte al
Statelor Unite, o administraţie şi un sistem judiciar,
atunci să avem unele care cred în libertatea pe
baza căreia a fost înfiinţată această ţară. Trăim în
anii ‘90. Haideţi să ne întoarcem la Dumnezeu; la
prospeţimea lui Hristos. Haideţi să judecăm iar
clar, să ne întoarcem la decenţă şi ordine. Haideţi să
alegem un preşedinte, o administraţie şi un sistem
judiciar care să ne spună adevărul şi care să împartă

justiţie adevărată şi imparţială pentru toţi; nu una
care ascunde adevărul de noi. Da, haideţi să judecăm
iar clar, să ne întoarcem la decenţă şi ordine. Şi
haideţi să scăpăm de vechile doctrine şi politici
distructive şi antihristice ale Satanei. Eu pot şi voi
ajuta pe oricine vrea să facă acest pas şi sunt sigur că
există milioane de alţi americani şi popoare din alte
naţii care gândesc la fel. Dumnezeu ne-a poruncit
să dăm jos orice putere sau domnie a întunericului
care se ridică împotriva Cuvântului Domnului (2
Corinteni 10:3-5). Ştiu că am făcut asta, dar trebuie
să continuăm până la revenirea lui Iisus pe pământ.
“Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit”
(Matei 24:13). NOI, POPORUL, ÎMPREUNĂ,
SUNTEM MAI PUTERNICI; DESPĂRȚIȚI, VOM
CĂDEA! Şi voi toţi evreii, poporul meu după legea
cărnii, haideţi să spunem serios de această dată:
“NU VOM MAI PĂTIMI NICIODATĂ.” Nu avem
cum să ştim cum să luptăm cu inamicul dacă nu
ştim cine este. Acum ştim: “NU VOM MAI PĂTIMI
NICIODATĂ.”- T.A.
P.S. Haideţi să-L facem pe Iisus Regele, Preşedintele şi
Mântuitorul inimilor şi sufletelor noastre.
Tony Alamo, pastor, evanghelist, scriitor şi expert de
renume în cultele catolice şi numeroasele lor divizii şi
agenţii guvernamentale secrete.

Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru cărți pe alte subiecte care poate vă interesează.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linie disponibilă nonstop pentru rugăciuni și informații: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide asigură cazare, cu tot ce este necesar pentru viaţa zilnică,
tuturor celor din SUA care doresc să-şi dedice viaţa slujirii lui DUMNEZEU cu toată inima, sufletul, mintea şi puterea.
Slujbele au loc în New York în fiecare marți la ora 20:00 și în alte orașe seara.
Vă rugăm să sunați la numărul (908) 937-5723 pentru informații. SE OFERĂ MESE DUPĂ FIECARE SLUJBĂ.
Cereți cartea Pastorului Alamo, Mesia, care îl prezintă pe HRISTOS din Vechiul Testament descoperit în peste 333 de profeții
Deveniți un muncitor în recolta de suflete, devenind distribuitor de cărți scrise de Pastorul Alamo.
Toate cărțile și mesajele audio sunt gratuite, inclusiv transportul maritim.
Dacă cineva încearcă să vă taxeze pentru asta, vă rugăm să sunați la numărul (661) 252-5686 cu taxă inversă.

ACESTE CĂRȚI ARATĂ ADEVĂRATUL PLAN AL MÂNTUIRII (Fapte 4:12).
NU LE ARUNCAȚI, ÎMPRUMUTAȚI-LE ȘI ALTORA.
Pentru cei care sunt din alte țări, vă recomandăm să traduceți aceste cărți, în limba voastră maternă.
Dacă doriți să le retipăriți, vă rugăm să includeți aceste drepturi de autor și de înregistrare:
© Drepturi de autor ianuarie 1990, 2014, 2015 Toate drepturile rezervate World Pastor Tony Alamo ® Înregistrat ianuarie 1990, 2014, 2015
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