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I början av 1940-talet sålde en ung polsk försäljare, 
anställd hos kemiföretaget I.G.  Farben (tillverkare 
av cyanidgas)1 cyanid till nazisterna för  användning 
i Auschwitz. Han arbetade också som kemist, sys-
selsatt med tillverkning av cyanidgas,som dödade 
flera miljoner judar och andra människor i hjärtat 
av utplåningslägret vid Auschwitz. Efter kriget var 
han rädd för att bli avrättad och fick en fristad hos 
katolska kyrkan (sekt), där han prästvigdes i slu-
tet av 1946. År 1958 vigdes han till Polens yngste 
biskop. Sedan övertog han påveämbetet som Påve 
Johannes Paulus II2 (den dåva rande påven 1990) 
sedan föregångaren mördats efter att ha haft äm-
betet i bara trettio dagar. Han är nu överhuvud för 
den amerikanska organisationen som heter Jewish 
Federation och en av dess många förgreningar, Cult 
Awareness Network, som kidnappar och ”avpro-
grammerar” kristna och andra offer. Påvens Cult 
Awareness Network är en fortsättning av  Hilers 
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”Kultministerium”3 från andra världskriget, avsett 
att förgöra judendomen, kristenheten och andra 
religioner än katolicismen. Hitler och hela hans 
stab, inklusive SS, var alla katoliker. Man ville ha 
en värld med enbart katoliker.

Några av påvens närmaste medhjälpare (också 
kriminella) har låtsats ha välvilja gentemot flera 
äkta judiska organisationer. Skälet till sådant bed-
rägeri gentemot det judiska folket är att befrämja 
katolicismen, så att hela världen täcks av denna 
sekt. Deras syfte var alltså att väcka hat mot ju-
dar och sanna kristna i världen genom att skapa 
splittring i judiska och kristna organisationer där 
de nästlar sig in med sitt hycklande smicker och 
löften om belöningar i förhoppning att världens 
hela befolkning skall stå upp mot alla sanna kristna 
och judar och be om deras utplånande, så att en-
bart den katolska nazismen återstår. Dessa Satans 
envärldare har inte hejdat sina förhoppningar om 
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en världsomspännande katolsk naziregim. Deras 
propagandamaskin (nyhetsmedierna) fortsätter 
att lovprisa ”mediapåven” och hans djävulska en-
världskyrka tillsammans med FN och fortsätter 
samtidigt att nedvärdera sanna kristna och judar 
medan olika regeringsorgan trakasserar dem med 
löjliga, grundlagsstridiga och påhittade rättstvister 
frambringade av förbrytare och betalda lögnare 
som vittnen mot de sanna, rättroende kristna 
kyrkorna samt andra måltavlor. 

Det är svårt att förstå hur kristna, judiska rab-
biner eller någon annan sann judisk person kan 
beblanda sig med den nazikatolska hierarkin, som 
med största sannolikhet har tagit död på miljoner 
kristna, judiska människor och många andra. Rabbi 
Moshe Shonfeld säger: ”Från den dag då vi fördrevs 
från det Heliga Landet var katolska kyrkan värre 
än alla kungar i världen för oss. Alla dess mått och 
steg på historiens skådeplats har lämnat fotspår i 
judiskt blod.”  Rabbinen tillade också: ”Den katolska 
befolkningen i alla tyskockuperade länder slaktade 
judar utan barmhärtighet, uppmuntrade av sina 
präster. De var alla fanatiska katoliker och alla hade 
en omättlig aptit på judiskt blod.”4 

En intelligent person kan finna det svårt att 
förstå hur depraverade påvar, såsom Johannes 
 Paulus II, genom århundradena har hjärntvättat 
så många människor till zombieaktig dyrkan av 
denna kults ödesdigra falska profeter med sin 
förfärliga nazireligion. Det är nästan omöjligt att 
bryta ut en grundligt hjärntvättad katolik ur sin 
zombieaktiga trosdvala att den enfaldiga påven är 
Gud. Enbart evangeliet från Herren Jesus Kristus 
enligt 1917 års Bibel kan bryta den demoniska 
trolldomen av okunnighet och fruktan för denna 
beklagliga, ogudaktiga, hemliga sekt och dess 
ledare och frigöra den mänskliga själen att tillbe 
den levande Guden genom tron på Hans Son Jesus 
Kristus. Därför bekämpar Vatikanen så envist de 
rättroende kristna för vilka Bibeln är rätte snöre. 
De vet att evangeliet från Herren Jesus Kristus är 
det enda sanna försvaret mot dem.

ÅTERKALLAR STÖDET FÖR VATIKANENS 
FÖRTÄCKTA MANIPULATIONER 

Upprörda judiska medborgare återtar sitt stöd 
från påvens Jewish Federation. Rabbi Abraham 
Cooper, ställföreträdande dekanus hos Simon 
 Wiesenthal Center, har sagt upp sitt säte i styrelsen. 
Andra judiska ledare har följt honom sedan de 
hört talas om organisationens samröre med PLO 
– en annan av påven Johannes Paulus II:s hemliga 
organisationer (enligt en artikel i Los Angeles 
Times, 18 mars, 1990, sid. 1B, skriven av Mathis 
Chazanov). Idag är en av påvens ledande rådgivare 
Otto Ambros, en f.d. nazist, fälld som krigsför-
brytare under Andra Världskriget i Nürnberg-
rättegången. Han dömdes till åtta års fängelse för 
slaveri och massmord men avtjänade bara tre år.5 
”Mediapåven” kommer oupphörligen med lögner 
som t.ex.: ”Jag tycker synd om judarna under and-
ra världskriget.” Om han nu tycker så synd om 
dem, varför erkänner han inte staten Israel (som 
om det vore viktigt att denna nazistiska krigsför-
brytare och religiösa schackrare överhuvudtaget 
erkänner någonting).

Denna farliga, fanatiska självglorifierande sektle-
dare vägrar att kalla Israel vid dess rätta namn. 
Han föredrar att kalla Israel ”Palestina”. Detta är på 
grund av hans rörande sympati för PLO. Vatikanen 
(Satans kyrka) har alltid föraktat och varit avund-
sjuk på judarnas nära förbindelse med Gud och för 
att Gud valde det judiska folket till dem som skulle 
skriva Bibeln (både Gamla och Nya Testamentet) 
och och till dem som skulle frambringa Messias, 
världens frälsare. Därför har Satan och hans kyrka 
försökt utplåna judarna och de kristna (andliga 
judar) i århundraden fram till denna dag. Israel 
är det Heliga Landet, inte Palestina eller Rom, och 
Gud gav Israel till judarna, inte till påven, inte till 
FN, inte till PLO eller någon annan katolsk krimi-
nell nazistgrupp. I Bibeln avslöjas att Guds vrede 
och förgörelse skall drabba den som försöker ta 
Israel från judarna (Guds utvalda folk) (Sakarja 
12:2, 3, 9). Gud kallade landet Israel och det är vad 
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det judiska folket heter och alltid kommer att heta. 
Jag erkänner inte Vatikanen, dess förenade sekt 
eller dess FN som något annat än sataniska, och 
den som är angelägen om Guds välvilja kommer 
inte att erkänna Vatikanen, dess förenade sekt eller 
FN som något annat än sataniska. Utåt försöker 
Vatikanen simulera kristendom med ritualer som 
inte finns i kristendomen, och där hittar man inte 
heller kristendomens lära och gärningar. Katoli-
cism är förfalskad kristendom och ett kristet öga, 
som skolats av Skriften, hittar över huvud taget inga 
likheter med den sanna kristendomen. För allt det 
som Gud har erbjudit, erbjuder Satan ett falsarium 
(en förfalskning), så se upp för det. 

Söder om Merano fanns hamnarna Genua 
och Rom, där Vatikanen hjälpte nazisterna att 
ombesörja falska dokument för deras resa med 
ångbåt till Amerika. Den katolska kyrkan hjälpte 
hundratusentals katolska nazistiska krigsför-
brytare och spioner att fly till Amerika och andra 
länder.6 Vatikanens viktigaste organ för hanter-
ing av nazistiska katolska krigsförbrytare var en 
grupp katolska hjälporganisationer i Rom, som 
delade upp hjälparbetet på grundval av flykting-
arnas hemländer. De från Litauen gick för att 
träffa Reverend Jatulevicius på Via Lucullo num-
mer 6, till exempel, medan Padre Gallov fanns 
på Via dei Parione nummer 33, till hjälp för dem 
från Ungern. Monsignorerna Dragonovic och 
Magjerec vid Istituto di St. Jeronimus hade hand 
om den kroatiska hjälpen och så vidare.7 Kardinal 
Casaroli, (nu statssekreterare i Vatikanen), som då 
tillhörde maffian i Milano, hjälpte också de nazi-
katolska slaktarna att fly. Johannes Paulus II dyker 
återigen upp i samband med förfalskning av pass 
för de katolska krigsförbrytarna8 för deras flykt till 
Hong Kong, Mellanöstern, Sydamerika och andra 
delar av världen. Johannes Paulus II var skyddsling 
hos Montini, som arbetade med maffian i Milano, 
den organiserade brottsligheten i USA, och CIA. 
Montini blev senare påve Paulus VI.

En av nyckelfigurerna i SS stora plan för att ta 
över Förenta staterna och CIA åt katolikerna å 
FN:s vägnar var den katolska nazisten Reinhard 
Gehlen. Han var medlem av den tyska general-
staben, Amerikanska CIA, vilket var till stor del 
uppbyggt av Reinhard Gehlen och bemannat med 
folk från tidigare OSS (Office of Strategic Services), 
FBI, SS och SD-agenter (SD var spionagegrenen 
av SS grundad av Himmler, även han katolik). Ja, 
hälften var amerikaner och hälften var tyskkatols-
ka nazister. Denne tidigare nazigeneral har kallats 
medgrundare av CIA.9 Förenta staternas skatteverk, 
IRS är Vatikanens skattefogde.

Många av dessa naziflyktingar och deras 
avkomma intar idag ledande poster i de flesta 
amerikanska regeringsorgan, dess industri, ny-
hetsmedia, etc.

RONALD REAGAN KORRUMPERAR DET 
AMERIKANSKA RÄTTSVÄSENDET 

Vid en katolsk lunch skröt Ronald Reagan över 
de hundratals katolska domare (nazister) som han 
utnämnt och installerat10 i landets rättssystem. En 
av dem var domare Arnold i Arkansas, som inte 
lät en medlem i vår kyrka vittna vid hans domstol 
i mars 1990, där alla anklagelser som vanligt var 
påhittade. Regeringsbetalda lögnare, kriminella, 
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prostituerade och drogberoende tilläts vittna mot 
oss. Naturligtvis förlorade vi (överklagas nu). Idag 
går förintelsen till på samma sätt som då. Som 
det var i Tyskland under andra världskriget, är 
det nu i Amerika och resten av världen idag. Den 
katolska nazistplanen var att lagen måste ändras, 
vad som var lagligt måste göras olagligt, så att det 
som tidigare var illegalt nu är lagligt. En regering 
och polisstat måste byggas upp precis som det nu 
fungerar i USA och resten av världen. Kan ni nu se 
hur omöjligt det är för någon som inte är katolik 
eller medlem i världskyrkan att vinna ett rättsfall 
idag (dom har tagit våra barn ifrån oss)?

Andra världskriget är inte avslutat och vi har 
inte vunnit (vi vann ett slag en gång, men vi vann 
verkligen inte kriget). Om ni tror att vi vann 
kriget och att det nu är förbi, så har ni fallit offer 
för den bluff som de ville ni skall falla för. Se bara 
på ekonomin i Tyskland och Japan idag, och se 
sedan på vår ekonomi och det fullständiga förfall 
av allting som är anständigt i världen, vilket lett 
till att katolska krigsförbrytare har invaderat vårt 
land med sina falska identitetshandlingar, utgivna 
av Vatikanen. Dessa nazikatolska krigsförbrytare 
har förstört vår regering, våra kyrkor, våra skolor, 
våra familjer, våra barn, vår moral, vår stolthet, vår 
integritet, vår patriotism och de försöker desperat 
att förstöra mig och varje kyrka som jag vägleder, 
eftersom jag och vi avslöjar dem och predikar 
Evangeliet enligt Herren Jesu Kristi lära, som de 
hatar. Nyhetsmedierna hjälper till med sina otro-
liga påhitt och sina förnedrande villfarelser (det 
är deras jobb och de gör det bra).

Den kriminellt vansinnige påven Johannes 
Paulus II sade: ”Sök inte syndernas förlåtelse från 
Gud, kom till mig istället.”11 (Detta är hädelse en-
ligt Lukas 5:21.) Denna farliga katolska sektledare 
och hans medlöpare tror att han är Gud, men han 
är raka motsatsen till den Levande Guden. Han 
är själv besatt av djävulen. Regeringen är djävu-
lens regering, världskyrkan som ska ena världen 
är djävulens kyrka och alla trosriktningar som 
vägrar predika sanningen i dessa viktiga ärenden 

PRESIDENT BUSH ÄR EN AV DEM 
Detta är en uppdatering gjord strax efter ut-

givandet av detta nyhetsbrev. President Bush gick 
i bräschen för sin chef påven och sade något som 
bokstavligen fick de naiva att häpna. I korthet sade 
han så här: ”Låt oss förlåta de nazistiska krigsförb-
rytarna.”12 Det gjorde han för att han är en av dem, 
helt underkastad påven och hängiven deras manis-
ka drömmar om ett katolskt nazivälde över hela 
världen. Bibeln hade sagt att detta skulle hända i 
de yttersta dagarna och nu har det hänt. Guds ord 
utsäger tydligt att han aldrig kommer att förlåta  Satan 
eller någon av hans änglar (Uppenbarelse boken 
14:10–11, 20:10). Detta nämns på många ställen i 
det Gamla och Nya  Testamentet och om detta är 
det ingen debatt. Gud vill inpränta detta i våra 
hjärtan, våra själar och våra sinnen, även syndare 
som fått förlåtelse måste upphöra att synda mera. 
Om dessa nazi katoliker skulle ångra sina gär-
ningar och inte synda mer, så skulle Gud förlåta 
dem (Joh  5:14, 8:11), men det är uppenbart att 

är djävulens falska profeter, vilket bara är en annan 
avdelning av djävulens kyrka.

De katolskt styrda regeringarna och kyrkorna 
idag är helt vansinniga (vilket kan verifieras av 
Bibeln). Det är samma galningar som under andra 
världskriget vållade mord på sex miljoner judar 
och flera miljoner kristna och andra religiösa som 
inte var katoliker. 
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dessa  nazikatoliker inte har ångrat sig, eftersom de 
fortsätter att göra precis de saker som deras fäder, 
farfäder och farfarsfäder har gjort. Det fortsätter att 
mörda, tortera, ljuga och förstöra allting bra och 
anständigt i världen. Det är hädelse för människor 
att förlåta dödssynder (Lukas 5:21), vi är tillsagda 
att förlåta förbrytelser gentemot varandra, det 
stämmer, men inte dödssynder (brott mot de tio 
budorden) (1 Joh 5:16). Bara Gud kan förlåta synd 
mot blodet från Hans Son, Jesus Kristus. Om vi 
kunde ta Guds plats och förlåta dessa nazikatolska 
krigsförbrytare för de miljoner dödssynder som 
de begått, då skulle vi behöva öppna våra fängelser 
och låta varje mördare gå fri, och vi skulle tvingas 
ge dem falska identitetshandlingar, så att de kan 
fortsätta i hemlighet precis som nazikatolikerna 
gör, så att ingen skulle kunna veta vilka de är.

Vi har mycket dokumentation rörande presi-
dent Bush och hela hans statsmakts deltagande i 
fortsättningen av den nazikatolska förintelsen. Här 
är bara några av de nazistiska krigsförbrytares som 
hjälpte Bush i hans valkampanj, alla har haft sam-
band med lönnmord, dödspatruller och annan ter-
roristverksamhet. De är också inblandade i handeln 
med vapen för droger som upprätt höll Contra-
krigen mot Nicaragua,  Angola,  Afghanistan, och 
Kambodja.

Grundare och nyckelfigur i republikanernas 
Heritage Groups Council var Laszlow Pasztor, en 
aktivist i diverse ungerska högerkretsar och kopp-
lad till katolska grupper med nazistanslutning. 
Under andra världskriget var Pasztor medlem 
av ungdomsavdelningen inom Pilkorsrörelsen, 
 Ungerns motsvarighet till det katolska nazistpartiet.

Nicolas Nazarenko: officer i den nazikatolska 
Kosackdivisionen och idag chef för en kosackenhet 
inom det republikanska partiet i USA. Han har 
utnämnt judarna som sin ”ideologiska fiende” och 
är fortfarande aktiv med prokatolska nazistelement 
i USA.

Florian Galdau: medlem av det katolska järn-
gardet och nu östkustens främste medlemsvärvare 
för det katolska Järngardet i USA.

Jerome Brentar: en affärsman i Cleveland som i 
USA ledde försvaret av Ivan Demjenjuk, som var 
vakt i dödslägret Treblinka, en katolsk nazist fälld 
för massmord i Israel förra våren. En av Brentars 
mest hängivna medarbetare, tidigare kommunika-
tionschef i Vita Huset, var Patrick Buchanan, som 
skrev dräpande debattinlägg där han fördömde 
deportering av en katolska nazister.

Dessa män hjälpte presidenterna Nixon och 
Reagan i sina valkampanjer, listan tycks ändlös. De 
finns i hundra- och tusental.13 

Nu bör ni ha lätt att förstå varför President Bush 
vägrar kalla tillbaka hundarna som förföljer mig 
och min kyrka. Han har faktiskt intensifierat sitt 
korståg mot oss. Dessa katolska nazisttrakasserier 
mot mig och våra kyrkor har pågått i över 25 år.

Och dessutom, Bushs regim, under befäl från 
påve Johannes Paulus II och med hjälp av CIA, 
sätter upp katolska marionettdiktatorer i tredje 
världen (åren 1976 och 1977 ledde President Bush 
detta djävulska CIA för Vatikanen här i USA).

DET HAR NU AVSLÖJATS, OCH NI 
BÖR INSE ATT VÅR FIENDE CULT 

AWARENESS NETWORK ÄR EN KULT OCH 
FORTSÄTTNINGEN AV NAZTYSKLANDS 

”KULTMINISTERIUM”!
Många medlemmar i påvens ökända Cult 

 Awareness Network har arresterats och blivit fällda 
för kidnappning, övervåld, våldtäkt, tortyr och 
en mängd andra brott. Påve Johannes Paulus II, 
president Bush, hela hierarkin i Vita Huset och de-
ras katolska organ, senator Robert Dole14 och hans 
maka Elizabeth (chef för Vatikanens arbetsdeparte-
ment) är stolta över detta Cult Awareness Network 
och Jewish Federation (denna ”judiska federation” 
är inte judisk, den är helt och hållet katolsk)15 eft-
ersom de trakasserar Kristna kyrkor inför illegala 
och kriminella katolska domstolar, givetvis anförda 
av katolska domare, så att vi blir tvungna att spen-
dera hundratusentals dollar för att försvara oss mot 
påvens, presidenternas och Doles falska anklagelser 
och trakasserier.

13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administmtion, av Russ Bellant; Information Network Against War and Fascism, The Bush Campaign-Fascists on board   14 Protokoll 
från kongressförhandling om sekter i USA, 1976 samt 5 febr., 1979, ordförande: Senator Robert Dole   15 Cults and Consequences av Rachel Andres; Nailed” av Tony Alamo   
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ENLIGT VÅR TIDS DOMARE I USA ÄR DET 
OLAGLIGA NU LAGLIGT, 

RÄTTEGÅNGARNA I NÜRNBERG 
AVSLÖJADE SAMMA DOKTRIN FÖR MER 

ÄN FYRTIO ÅR SEDAN 
Dokumenten från rättegångarna i Nürnberg 

avslöjar ett rättsligt arrangemang (som gör det 
olagliga lagligt), för alla katolska nazidomare som 
är precis så som det är i Amerika idag. Detta får 
en färgstark illustration i Joseph Goebbels utsaga 
(Goebbels var en högt placerad katolsk nazist och 
propagandachef i Hitlers lydregering under Vati-
kanen). Han sade att ”vi var inte lagliga för att vara 
lagliga utan för att komma till makten, så kom vi 
till makten lagligt för att kunna agera olagligt.”16

Den världsregering som vi lever under idag kal-
las i Bibeln för Vilddjuret, som har fått sin makt av 
draken. Bibeln säger att draken är djävulen. Den 
kyrka som fått sin makt av draken är Vatikanen. 
Satans kyrka utnyttjar världsregeringen till att 
förgöra varje annan kyrka än den egna, eftersom 
Satan vill dyrkas som Gud och måste tvinga folk 
att göra det. Vi sanna kristna vägrar att underkasta 
oss Satans makt. Därför drabbas vi av Satans vrede 
genom de sataniska regeringsorganen och Satans 
falska kyrkor.

Till slut kommer den demoniska påven, reger-
ingen och kyrkorna att tvinga var och en att bära 
ett trohetsmärke i pannan eller på handen och 
kommer att kungöra att alla som vägrar detta inte 
kommer att kunna köpa och sälja (Uppenbarelse-
boken 13:16 & 17) och att de som vägrar att dyrka 
vilddjurets avbild (denna sataniska regering) 
måste dö (Uppenbarelse boken 13:15). Guds Ord 
säger att de som tar emot Satans märke kommer 
att brinna i helvetet för evigt (Uppenbarelse boken 
14:9, 10, 11). Då har Guds änglar inget annat val 
än att vägra och stå emot denna regerings röst, 
dessa falska kyrkor och deras dödsmärkta satani-
ska ledare, om vi vill komma till himlen.

GÅR UNDER JORDEN 

Många kristna är tvungna att gå under jorden, 
liksom jag har varit tvungen att göra för när-
varande, så att vi kan fortsätta kampen mot denna 
ohyggliga sekt genom att predika Guds  Ord. 

För tillfället sträcker jag mig alltjämt ut genom 
Guds kärlek, som finns i Jesus  Kristus, för att 
varna och, i den Guds namn som skapade him-
mel och jord, och vädjar till er att ångra varje 
synd och sätta tro till evangeliet som är den 
enda sanningen i Universum. Jesus sträcker sig 
också ut till er katoliker, medlemmar av den 
världsordning som förenar världen mot Gud 
och förenade församlingsmedlemmar som inte 
känner till den hierarki i vilken ni håller andakt. 
Om ni älskar Herren, vilket jag vet att många av 
er gör, så gör som Gud ber er: ”Dragen ut ifrån 
henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delak-
tiga i hennes synder och fån eder del av hennes 
plågor.” (Uppenbarelseboken 18:4). Dessa är de 
sista dagarna. ”När I nu får se ’förödelsens styg-
gelse’, om vilken är talat genom profeten Daniel, 
stå på helig plats – den som läser detta, han give 
akt därpå [Genom att göra allt det Gud vill – den 
fullständiga kunskapen och förståelsen av Guds 
vilja finns BARA i Bibeln från 1917.] … Ty då 
skall det bliva ’en stor vedermöda, vars like icke 
har förekommit allt ifrån världens begynnelse 
intill nu’, ej heller någonsin skall förekomma. 
Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle 
intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull 
skall den tiden bliva förkortad. … Och då skall 
Människosonens tecken visa sig på himmelen, 
och alla släkter på jorden skola då jämra sig. 
Och man skall få se ’Människosonen komma 
på himmelens skyar’ med stor makt och här-
lighet.” (Matt 24:15, 21, 22, 30) Lägg nu märke 
till hur eländigt de ofrälsta säger ”Vi har levat 
för att få se det – fred och trygghet!” Men vad 
säger Guds Ord? ”Bäst som de säga: »Allt står 
väl till, och ingen fara är på färde», då kommer 
plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan 
över en havande kvinna, och de skola förvisso 
icke kunna fly undan.” (1 Tess 5:3)

Mina kära medmänniskor (vilken ras eller 
religion ni än tillhör), Jesus kom till världen för 
dig och mig, för att vi var förlorade och stod 
under Satans makt. Men ni kan befria er från 
Satans makt i detta nu, som jag och hundratals 
andra kristna har gjort, genom att bara falla på 
knä i stillhet var ni än är och ropa på den levande 

16 Protokoll från Nürnbergrättegången, band III, sid. 41   
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Guden, den som ni snart kommer att få se an-
sikte mot ansikte. Jesus befriade oss från Satan 
och lär oss allt vi behöver veta – att skilja rätt från 
orätt, gott från ont, ljus från mörker, frälsning 
från förtappelse. Så tanklöst det är att inte bry sig 
om detta när Gud Fadern och Jesus, hans ende 
Son, brydde sig så mycket om oss, och bevisade 
det genom att dö för oss och utgjuta sitt dyrbara 
blod till försoning för våra synder. Om du sätter 
tro till och godtar hans blod så kommer du att 
vara frälst. Så säg denna bön och var ej längre 
förtappad ”Ty icke viljen I väl dö?” (Hes 18:31) 
Livet finns i Jesus Kristus (Joh 14:6).

BÖN
Min Herre och min Gud, ha nåd över min 

själ. En syndare är jag.17 Jag tror på att Jesus 
Kristus är den levande Gudens Son.18 Jag tror 
på att Han dog på korset och utgav sitt dyrba
ra blod till förlåtelse för alla mina synder.19 Jag 
tror på att Gud uppväckte Jesus från de döda 
genom kraften i den Helige20 Ande och att Han 
sitter på Guds högra sida i denna stund och 
hör min syndabekännelse och bön.21 Jag öpp
nar dörren till mitt hjärta och välkomnar Dig, 
Jesus min Herre.22 Tvätta bort alla mina smut
siga synder med Ditt dyrbara blod som Du ut
gav på Golgata kors i mitt ställe.23 Du kommer 
inte att vända Dig bort från mig, Jesus min 
Herre, Du kommer att förlåta mina synder och 
rädda min själ. Jag vet det, eftersom Ditt Ord, 
Bibeln, säger så.24 Ditt Ord säger att Du inte 
vänder Dig bort från någon och det gäller även 
mig.25 Därför vet jag att Du har hört min bön 
och jag vet att Du har svarat mig och jag vet att 
Du har frälst mig.26 Och jag tackar Dig, Jesus 
min Herre, för att Du har frälst min själ och 
jag vill visa min tacksamhet till Dig genom att 
göra som Du befaller och sluta att synda.27

Efter frälsningen, säger JESUS att du skall 
 döpas, helt nedsänkt i vatten, i FADERNS, 
 SONENS och den HELIGE ANDES namn.28 
Studera 1917 års bibel flitigt och gör som den 
säger.29

HERREN vill att du ska berätta om din fräls-
ning till andra. Du kan bli en spridare av pastor 
Tony Alamos evanglieskrifter. Vi skickar skrif-
terna till dig gratis. Ring eller mejla oss för mer 
information. Dela detta budskap med någon 
annan.  

OM du vill att världen ska räddas, såsom JESUS 
befaller, röva inte tionden och offergåvor från GUD. 
GUD sade: ”Så en människa får röva från Gud? Ni 
rövar ju från mig! Då säger ni: Hur har vi rövat från 
dig? Tionden och offergåvor har ni rövat! Ni drab-
bas av förbannelse, ändå rövar ni från mig, hela 
nationen [och hela denna värld]. Kom med hela 
tiondet [ett ’tionde’ är 10 % av din bruttoinkomst] 
till förrådshuset, så att det finns mat [andlig mat] 
i MITT hus [räddade själar], och sätt MIG på ett 
sådant prov, säger HERREN SEBAOT, då kommer 
jag öppna himlens fönster och låta ymnig välsig-
nelse strömma ner över er att det inte skall finnas 
tillräckligt med utrymme att ta emot den. Jag skall 
skrämma bort gräshopporna så att de inte förstör 
markens gröda för er och så att era vinodlingar inte 
blir utan frukt, säger HERREN SEBAOT. Då skall 
alla folk prisa er, och ni ska få ett härligt land, säger 
HERREN SEBAOT.” (Malaki 3:8–12) 

ATT RAPPORTERA HAT ÄR INTE HAT 
Delstatliga och federala regeringsorgan och 

deras nyhetsmedier och rättssystem i varje land 
kommer, under instruktioner från Rom, säkert 
att säga att Påven som flydde är en hatskrift. De 
kommer att säga att jag är er fiende för att jag talar 
om för er dessa fakta, men liksom aposteln Paulus 
säger jag bara: ”Så har jag då blivit eder ovän däri
genom att jag säger eder sanningen!” (Gal 4:16)
Att säga sanningen så att folk kan undfly världs-
herraväldet under Satans ställföreträdare, med 
hans hatiska och diktatoriska romersk- katolska 
grundsatser istället för vår gudliga amerikanska 
förvaltning (som är lag i USA) och så att folk 
i alla länder kan undfly vilddjurets märke och 
helvetesbrand – är det hat? Att säga sanningen 
är kärlek, sade Jesus, som befaller oss att gå till 
alla länder och predika sanningen; för som han 

17 Ps 51:5, Rom 3:10–12, 23   18 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, Joh 9:35–37, Rom 1:3–4   19 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 5:9   20 Ps 16:9–10, Matt 28:5–7,  
Mark 16:9, 12, 14, Joh 2:19, 21, 10:17–18, 11:25, Apg 2:24, 3:15, Rom 8:11, 1 Kor 15:3–7   21 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13   22 1 Kor 3:16, Upp 3:20   23 Ef 2:13–22,  
Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 1:5, 7:14   24 Matt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   25 Matt 21:22, Joh 6:35, 37–40, Rom 10:13   26 Heb 11:6   27 Joh 5:14, 8:11,  
Rom 6:4, 1 Kor 15:10, Upp 7:14, 22:14   28 Matt 28:18–20, Joh 3:5, Apg 2:38, 19:3–5   29 5 Mos 4:29, 13:4, 26:16, Jos 1:8, 22:5, 2 Tim 2:15, 3:14–17, Jak 1:22–25, Upp 3:18
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också sade: ”Och I skolen då förstå sanningen, 
och sanningen skall göra eder fria.” (Joh 8:32) 
Vi har samma syn som Kristus, så vi gör vad 
Kristus gjorde. Jesus varnar och befaller sina 
lärjungar i fråga om onda kyrkor och regeringar 
”Sen till, att I tagen eder till vara för fariséernas 
surdeg [kyrkornas syndighet] och för Herodes’  
surdeg [regeringens syndighet].” (Mark 8:15) 

Ni kan tro på antingen påven eller mig. Läs 
 Bibeln för att se vem som har rätt. Tro på Gud, låt 
oss avsluta andra världskriget, låt oss avsluta det 
nu på en gång. Om vi här i USA skall ha en presi-
dent, en förvaltning och ett rättssystem, så låt oss 
skaffa ett som tror på den frihet som en gång låg 
till grund för landet. Detta är 1990-talet, låt oss 
återvända till Gud och Kristi sanna budskap. Låt 
oss återgå till förnuft, anständighet och ordning. 
Låt oss få en president, en förvaltning och ett rätts-
system som säger oss sanningen och ger sann rätt-
visa till alla, och inte de som döljer sanningen för 
oss. Ja, låt oss återgå till förnuft, anständighet och 
ordning. Och låt oss bli kvitt Satans nedbrytande 
antikristläror och samhällssystem. Jag kan och 
kommer att hjälpa var och en som vill ha denna 
förändring, och jag är säker på att det finns mil-
joner andra amerikaner och folk i andra länder 
som har samma inställning. Vi har fått befallning 
av Gud att riva ned mörkrets makt och styre, som 

sätter sig upp emot Guds Ord (2 Kor 10:3–5). Och 
jag vet att vi redan gjort det, men att vi måste hålla 
ut i det tills Jesus återkommer till jorden. ”Men 
den som är ståndaktig intill änden, han skall 
bliva frälst.” (Matt 24:13) VI  AMERIKANER, 
ENADE VI STÅ, SPLITTRADE VI FALLA. 
Och alla ni judar, mitt folk enligt köttet, låt oss 
denna gång verkligen mena det när vi säger: 
”ALDRIG IGEN!” Vi kan faktiskt inte veta hur 
vi skall kämpa mot fienden om vi inte vet vem 
fienden är. Men nu vet vi, ”ALDRIG IGEN!” – T.A.
P.S. Låt oss utnämna Jesus till Konung, President 
och Frälsare i själ och hjärta. 

Tony Alamo, världspastor, evangelist,  författare 
och erkänd expert på katolikernas sekter och deras 
många hemliga avdelningar och regeringsorgan.

Vår kyrka får många brev och tusentals 
önskemål om biblar och andra skrifter. Många av 
våra skrifter finns tryckta på hebreiska, spanska, 
franska, italienska, tyska, rumänska, polska, 
tjeckiska, ryska, japanska, koreanska, albanska, 
serbiska, telugu, hinduiska. marathi, bengaliska 
och arabiska. Pastor Alamos bok på 81 sidor, 
Messias, finns för närvarande på hebreiska, 
engelska, spanska, kinesiska, ryska, portugisiska, 
tyska, franska, italienska. koreanska, grekiska, 
arabiska, japanska och telugu. Allt fler distribuerar 
nu Alamos skrifter varje dag i hela världen.

SWEDISH—Fugitive Pope

Kontakta oss för mer information eller för skrifter på andra teman som kan vara av intresse.
Tony Alamo, världspastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Bön och information, kontakt dygnet runt +1 661 252 5686  •  Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamos kristna missionsrörelse världen över tillhandahåller en plats att leva med alla de saker som är nödvändiga för livet för alla 
de i våra amerikanska lokaliteter som verkligen vill tjäna HERREN av hela sitt hjärta och sin själ, i sina tankar och med sin styrka.

Gudstjänster avhålls i New York City varje tisdag kl 20.00 och på andra platser under kvällstid.
Var god ring +1 908 937 5723 information.  MÅLTIDER SERVERAS EFTER VARJE GUDSTJÄNST.

Be om pastor Alamos bok, Messias, visar hur KRISTUS från gamla testamentet framträder i över 333 profetior.

Delta i arbetet att skörda själar genom att distribuera pastor Alamos skrifter.
Alla våra trycksaker och våra ljudinspelningar är kostnadsfria, inklusive frakt.

Om någon försöker ta betalt för dem, ring +1 661 252 5686; mottagaren betalar.
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