YENİ
ÖNEMLİ GÜNCELLEME

KAÇAK PAPA
yazan: Tony Alamo

1990 yılında kaleme alındı.

II. JOHN PAUL, KATOLİK NAZİ İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SUÇLUSU
(Yukarıda PLO’nun başı olan Yaser Arafat’la fotoğraflanmıştır)

Ağı’nı kontrol ediyor. Papanın Tarikat Farkındalık
Ağı, Hitler’in İkinci Dünya Savaşı sırasında yönettiği Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dinleri, yani
Katoliklik dışında bütün dinleri yok etmek üzere
tasarlanmış “Tarikatlar Birliği”nin3 devamı niteliğindedir. Hitler ve S.S. de dahil olmak üzere bütün
yandaşları Katolik’ti. Arzuları, yalnızca Katoliklerin olduğu bir dünya düzeniydi.
Papanın yüksek rütbeli yardımcılarından bazıları (onlar da suçlulardı) bazı hakiki Yahudi organizasyonlarına arkadaş gibi yaklaştı. Yahudilerin
bu şekilde aldatılmasının amacı Katoliklik’i, Katolik tek dünya düzenini ve birleşik tarikatını daha
ileri taşımaktı. Amaç aynı zamanda sahte övgüleri
ve mükafat vaatleriyle aralarına karıştıkları Yahudi
ve Hristiyan organizasyonları içine nifak tohumu
ekerek dünyada Yahudilere ve gerçek Hristiyanlara

1940’ların başında, I.G. Farben Kimyasal Şirketi’nde (siyanür gazı üreticisi1) çalışan Polonyalı
genç bir satıcı, Nazilere Auschwitz’de kullanmaları
için siyanür satıyordu. Aynı zamanda, Auschwitz
toplama kampının merkezinde milyonlarca Yahudi’yi ve diğer insanları öldüren siyanür gazını üreten bir kimyager olarak çalışıyordu. Savaştan sonra
canının tehlikede olduğundan korkan Polonyalı,
Katolik kilisesine (tarikatına) sığındı ve 1946’nın
son aylarında peder olarak atandı. 1958 yılında,
Polonya’nın en genç piskoposu oldu. Selefinin
otuz günlük saltanatı ve suikastinden sonra, Papa
II. John Paul2 olarak (şu andaki papa, 1990) papalık tahtına oturdu ve şimdi Amerika’daki Yahudi
Federasyonu adındaki bir örgütü ve çok sayıdaki
kolundan biri olan, Hristiyanları ve başka kurbanları kaçırıp “yeniden eğiten” Tarikat Farkındalık

1 I.G. Farben İlaç Şirketi yöneticileri, ayrıca Herman Goering, Heinrich Himmler ve Reinhard Heydrich, “Yahudilere çözüm” adlı bir plan kuruyorlardı (Yahudileri yok
etmek için ne tür bir gaz üreteceklerine ve kullanacaklarına dair bir plan). 2 Hıyanetin Barışı - H.W. Armbruster, Beechhurst press, 345-347. sayfalar; I.G. Farben - R Sasuly,
Boni & Gaer, 128-129. sayfalar, Wall Street ve Hitler’in Yükselişi - A.C. Sutton - ‘76 Press; World Watchers International, “Brüksel Kasetleri”; Savaş ve Faşizm’e karşı Bilgi Ağı,
“Auschwitz Papası” kaydı; Jonestown CIA’in Tıbbi Deneyi miydi? - Micheal Meiers, sayfa 545 3 Vatikan’ın Katliamı - Avro Manhattan, 32-104. sayfalar
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karşı nefret uyandırmaktı. Bunu, geride yalnızca
Katolik Naziliğinin kalması için bütün dünya nüfusunun gerçek Hristiyanlara ve Yahudilere karşı
harekete geçmesi ve onların yok edilmesini istemesi umuduyla yapıyorlardı. Bu şeytan yanlısı tekdünya heveslileri, Katolik Nazilerin yönettiği tek
bir dünya arzularını hala yitirmediler. Propaganda
makineleri (haber basını) “basın papası”nı, onun
şeytani tek-dünya kilisesini ve BM’yi sürekli övüyor ve gerçek Hristiyanlar ile Yahudileri hiç durmadan aşağılıyor. Bu sırada devlet daireleri gerçek
Hristiyanlar ve Yahudileri gülünç, anayasaya uymayan, uydurma davalarıyla taciz ediyor, suçluları
ve parayla satın aldıkları yalancıları gerçek köktenci Hristiyan kiliseleri ve diğer hedeflerinin aleyhinde tanıklık etmesi için kullanıyor. Hristiyanların, Yahudi hahamlarının ya da gerçek herhangi
bir Yahudi’nin milyonlarca Hristiyan ve Yahudiyi,
ve başka birçok insanı yok ettiği kanıtlanmış olan
Nazi Katolik hiyerarşisinde nasıl yer alabildiğini
anlamak çok zor. Haham Moshe Shonfeld, “Kutsal Topraklar’dan sürüldüğümüz günden bu yana,
Katolik Kilisesi bize dünyanın bütün krallarından
daha kötü muamele etti. Tarih sahnesindeki bütün
adımları, Yahudi kanıyla işaretlidir,” demiştir. Haham ayrıca, “Almanların işgal ettiği ülkelerdeki Katolik nüfus, rahiplerinden cesaret alarak Yahudileri
hiç acımadan öldürdü. Hepsi fanatik Katoliklerdi
ve hepsi Yahudi kanına karşı sonsuz bir iştah duyuyordu,” beyanında bulunmuştur.4
Aklı başında bir insanın II. John Paul gibi ahlaksız papaların asırlar boyunca bunca insanın beynini nasıl yıkadığını, insanları bu akıl almaz derecede
kötü niyetli sahte peygamberlere ve iğrenç Nazi dinlerine tapınan bu zombi sürüsünden farksız tarikata
nasıl kattığını anlaması gerçekten çok güç. Beyni derinlemesine yıkanmış bir Katolik’i, embesil papanın
Yahova olduğuna dair akılsızca, trans benzeri inancından koparmak neredeyse imkansızdır. Yalnızca
Rabbimiz İsa Mesih’in İncil’in Kral James onaylı
versiyonundaki vaazları cehaletin şeytani büyüsünü ve bu içler acısı, dinsiz, gizli tarikat ve liderinin
yaydığı şeytani korkuyu kırabilir ve insan ruhunu,
O’nun Oğlu İsa Mesih’e duyulan inanç vasıtasıyla,
yaşayan Yahova’ya ibadet edip ondan korkması için

özgür bırakabilir. Vatikan da bu yüzden İncil’e inanan köktencilerle bu kadar sert mücadele ediyor. İsa
Mesih’in sözünün, kendilerine karşı tek gerçek savunma olduğunu biliyorlar.
GİZLİ VATİKAN OPERASYONLARINDAN DESTEĞİ ÇEKMEK
Öfkeli Yahudi vatandaşları, Papa’nın Yahudi Federasyonu’ndan desteklerini çekiyor. Simon Wiesenthal Merkezi’nde yardımcı dekan olan Haham Abraham Cooper, komisyondaki görevinden istifa etti.
Diğer Yahudi liderleri de, Yahudi Federasyonu’nun
PLO’yla – bu da II. John Paul’un gizli organizasyonlarından biridir – (haber Mathis Chazanov tarafından yazılmış ve 18 Mart 1990 tarihinde, Los Angeles
Times’ın 1B sayfasında yayınlanmıştır) olan ilgisini
öğrendiklerinden sonra Cooper’ın yaptığını yaptı.
Bugün, Papanın bel bağladığı çok sayıda Katolik
Nazi danışmandan biri Otto Ambros’tur. Otto hüküm giymiş bir İkinci Dünya Savaşı suçlusu, bir Nazi’dir (Nuremberg duruşmalarında hüküm giymiştir). Kölelik ve kitlesel katliam5 suçlarından sekiz yıl
hapis cezasına çarptırılmış, ama yalnızca üç yıl hapis
yatmıştır. “Basın papası” II. John Paul sürekli “İkinci
Dünya Savaşı’ndaki Yahudiler için üzülüyorum,” gibi
yalanlar söylemektedir. Yahudiler için üzülüyorsa,
neden İsrail’i bir devlet olarak tanımıyor? (Gerçi, bu
Nazi savaş suçlusu sahte dindarın herhangi bir şeyi
kabullenip kabullenmemesinin hiçbir önemi yok.)
Bu tehlikeli, fanatik, kendisini ilerletmekten başka hiçbir amacı olmayan tarikat lideri, İsrail’e İsrail’in
doğru adıyla hitap etmeyi reddediyor. İsrail’e “Filistin” demek hoşuna gidiyor. Bunun sebebi PLO’ya
karşı duyduğu sevgi ve şefkattir. Vatikan (Şeytan’ın
kilisesi) Yahudileri baştan beri küçümsemiş, onların Yahova’ya olan yakınlığını, Yahova’nın İncil’i
(hem Yeni, hem Eski Ahit’i) yazması için ve Mesih’i,
dünyanın kurtarıcısını dünyaya getirmesi için Yahudileri seçmiş olmasını baştan beri kıskanmıştır.
Bu sebepten, Şeytan ve kilisesi (Vatikan) Yahudileri
ve Hristiyanları (manevi Yahudileri) asırlardır yok
etmektedir ve bu durum günümüzde bile süregelmektedir. Kutsal Topraklar Filistin ya da Roma değil, İsrail’dir ve Yahova İsrail’i papaya değil, BM’ye
değil, PLO’ya değil, herhangi bir Katolik Nazi suç-

4 Katliam Kurbanları Suçluyor - Haham Moshe Shonfeld, 14 ve 16. sayfalar 5 World Watchers International, “Brüksel Kasetleri”; I.G. Farben’in Suçu ve Cezası - J. Borkin;
Savaş ve Faşism’e Karşı Bilgi Ağı, “Auschwitz Papası” kaydı; Anlaşmalar - C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers; Savaş Narası, Aralık 1983; Daily News, 10 Ocak 1980
- “Nazi Bağlantılarında Şirket İkiyüzlülüğü Var”, yazan: Dan Dorfman
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lu grubuna değil, Yahudilere vermiştir. İncil’de Yahova’nın gazabı ve yıkımının, İsrail’i Yahudilerden
(Yahova’nın seçilmiş kişileri) almak isteyen herkesin üzerinde olduğu (Zekeriya 12:2, 3, 9, Kral James
Onaylı İncil) belirtilmektedir. Yahova o topraklara
İsrail adını verdi; Yahudi ülkesinin adı budur ve her
zaman bu olacaktır. Ben Vatikan’ı, birleşmiş tarikatını ve BM’yi şeytani olmaları haricinde tanımıyorum
ve Yahova’nın lütfunun üzerinde olmasını isteyen
herkes Vatikan’ı, birleşmiş tarikatını ve BM’yi şeytani olmaları haricinde tanımamalıdır. Vatikan, Hristiyanlık’ı Hristiyanlık’ta var olmayan ritüellerle açık
açık taklit etmeye çalışmaktadır; orada Hristiyanlık’ın doktrini ve amelleri de bulunmaz. Katoliklik
sahte Hristiyanlık’tır ve eğitimli, Kutsal Metinler’i
bilen Hristiyan gözü, Katoliklikle Hristiyanlık arasında hiçbir benzerlik bulamaz. Yahova’nın elinde
ne varsa, Şeytan’da da aynı şeyin taklidi (sahtesi)
vardır, bu yüzden dikkatli olmalısınız.
Merano’nun güneyinde Cenova ve Roma Limanları bulunur; Vatikan oralarda Nazilerin Amerika’ya yapacakları buharlı gemi yolculuğu için
sahte belgelere kavuşmasına yardım etti. Katolik
Kilisesi yüz binlerce Katolik Nazi savaş suçlusu ve
casusunun Amerika ve diğer ülkelere kaçmasına
yardımcı oldu.6 Vatikan’ın Nazi Katolik Savaş suçlularıyla ilgilenenen ana kurumları Roma’daki, yardım işini kaçak sığınmacıların milliyetlerine göre
bölen bir Katolik grup yardım kuruluşuydu. Örneğin Litvanyalılar Via Lucullo 6 numaradaki Peder
Jatulevicius’u görmeye giderken Via dei Parione
33 numaradaki Papaz Gallov Macarlara yardım
ediyordu, Istituto di St. Jeronimus’taki Monsenyor
Dragonovic ve Magjerec ise Hırvatlara yardım etmekten sorumluydu, vb.7 O zamanlar Milan Mafyası’yla çalışan Kardinal Casaroli (şu anda Vatikan
İç İşleri Bakanı’dır) de Nazi Katolik kasapların
kaçmasına yardımcı olmuştur. II. John Paul yeniden ortaya çıkarak Katolik Nazi savaş suçlularına,
Hong Kong’a, Orta Doğu’ya, Güney Amerika’ya ve
dünyanın dört bir yanına kaçabilmeleri için sahte
pasaportlar sağlamıştır. II. John Paul aynı zamanda
Milan Mafyası, organize suçlar ve CIA’yle çalışan
Montini’nin himayesi altındaydı. Montini sonradan Papa VI. Paul oldu.8

S.S.’in Amerika Birleşik Devletleri’ni Katolik
BM’si için kontrol etme amaçlı büyük planının ana
figürlerinden biri Katolik Nazi Reinhard Gehlen’di.
Gehlen Büyük Alman General Kadrosu üyesiydi.
Amerika’nın CIA’i büyük ölçüde Reinhard Gehlen
tarafından tasarlanmıştır ve personeli eski O.S.S.
(Stratejik Hizmetler Ofisi), FBI, S.S. ve SD (S.D.
S.S.’in yine Katolik olan Himmler tarafından kurulan istihbarat toplama bölümüydü) üyelerinden
oluşmaktadır. Evet, bunların yarısı Amerikan, yarısı Alman Katolik Nazileridir. Bu eski Katolik Nazi
generalinden CIA’in kurucularından biri olarak söz
edilmektedir.9 IRS de Vatikan’ın vergi tahsildarıdır.
Bu Nazi kaçakların çoğu ve onların soyundan
gelen insanlar, şu anda Amerikan hükümetinde,
kurumlarında, sanayiinde, basınında ve başka sektörlerde yüksek pozisyonlarda yer almaktadır.

RONALD REAGAN AMERİKA HUKUK SİSTEMİNİ YOZLAŞTIRIYOR
Ronald Reagan bir Katolik yemeğinde, Amerikan hukuk sistemine atanan ve sistemin içine yerleştirilen10 yüzlerce Katolik Yargıç (Nazi)’tan bahsederek övünmüştür. Bunlardan biri Arkansas’ta
bulunan, Mart 1990’da kilisemizin mahkeme salonunda tanıklık etmesine izin vermeyerek suç işleyen Yargıç Arnold’dur; bütün suçlamalar, genelde
olduğu gibi uydurmaydı. Hükümetin para verdiği
yalancılar, suçlular, fahişeler ve uyuşturucu bağımlılarının bize karşı tanıklık etmesine izin verildi.

6 I.G. Farben - R. Sasuly & Boni & Gaer; World Watchers International, “Brüksel Kasetleri”; Savaş ve Faşism’e Karşı Bilgi Ağı, “Auschwitz Papası” kaydı; Jonestown CIA’in
Tıbbi Deneyi miydi? - Micheal Meiers, 17., 18., 19., 32.sayfalar 7 Misilleme, Christopher Simpson, sayfa 179; Papa II. John Paul hiçbir zaman Nazi karşıtı bir beyanda bulunmamıştır ve sebebi kesinlikle kendisinin de Nazi olmasıdır. 8 World Watchers International, “Brüksel Kasetleri”; Savaş ve Faşizm’e Karşı Bilgi Ağı, “Auschwitz Papası”
kaydı 9 Jonestown CIA’in Tıbbi Deneyi miydi? - Michael Meiers, sayfa 19 10 Kilise ve Devlet, Eylül 1986, sayfa 17-18
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Elbette, kaybettik (şu anda temyizdeyiz). Katliam
o zamanlar nasılsa, bugün de aynı şekildedir. İkinci
Dünya Savaşı sırasında Almanya’da nasılsa, bugün
Amerika’da ve dünyanın geri kalanında da öyledir.
Katolik Nazi planı kanunun değiştirilmesi, yasadışı
olanın yasal hale gelmesi, başka bir deyişle yasadışı kanunun yasal hale getirilmesiydi. Tıpkı bugün
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünyada olduğu gibi, bir hükümet ve polis devleti yaratılmalıydı.
Katolik ya da tek-dünya kilisesinden olmayan birinin bugün mahkemelerde kazanmasının ne kadar imkansız olduğunu artık görebiliyor musunuz?
(Çocuklarımızı bizden aldılar.)
İkinci Dünya Savaşı bitmedi ve biz kazanmadık
(o zamanlar bir muharebeyi kazandık, ama savaşın
kendisini kazanmadığımız kesin). Savaşı kazandığımıza ve savaşın bittiğine inanıyorsanız, tıpkı onların
istedikleri gibi kandırıldınız demektir. Bugün Almanya ve Japonya’nın ekonomisine, ardından bizim
ekonomimize bakmanız yeterli olacaktır; böylece
dünyadaki düzgün ve doğru olan her şeyin Katolik
Nazi savaş suçlularının Vatikan’ın bastırdığı sahte
kimlik belgeleriyle ülkemizi istila etmesi sonucunda
nasıl tamamen yozlaştığını görebilirsiniz. Bu Nazi
Katolik savaş suçluları hükümetimizi, kiliselerimizi,
okullarımızı, ailelerimizi, çocuklarımızı, ahlakımızı,
gururumuzu, dürüstlüğümüzü, vatanseverliğimizi
yok etti; ayrıca beni ve danışmanlığını yaptığım bütün kiliseleri çaresizce yok etmeye çalışıyorlar, çünkü ben ve biz onların foyalarını ortaya çıkarıyoruz
ve İsa Mesih’in onların nefret ettiği sözlerini yayıyoruz. Basın da onların akıl almaz uydurmalarına ve
küçültücü hakaretlerine destek veriyor (bu onların
işi ve işlerini iyi yapıyorlar).
Kriminal deli Papa II. John Paul, “Günahlarınızın affı için Yahova’ya gitmeyin, bana gelin,”11
demiştir. (Bu dine küfürdür – Luka 5:21) Bu son
derece tehlikeli Katolik tarikat lideri ve müritleri,
onun gerçekten Yahova olduğuna inanıyor, ama
o aslında yaşayan Yahova’nın tam zıttıdır. Şeytan
onun ruhunu tamamen bürümüştür. Hükümet
şeytanın hükümetidir, tek-dünya kilisesi şeytanın
kilisesidir ve bu çok önemli meselelerle ilgili gerçeği yaymayı reddeden bütün mezhepler şeytanın
sahte peygamberleri, yani basit bir dille, şeytanın
kilisesinin bir başka bölümüdür.
Bugün Katoliklerin kontrolündeki hükü-

metler ve kiliseler tamamen delidir (İncil
bunu doğrulamaktadır). Bunlar İkinci Dünya
Savaşı’ndaki, altı milyon masum Yahudi’nin,
milyonlarca Hristiyanın ve Katolikler dışında
başka dindar insanların ölümüne sebep olan
manyaklarla aynı kişilerdir.

BAŞKAN BUSH DA ONLARDAN BİRİ
Bu bir güncellemedir – bu literatürün yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Başkan Bush patronunun yardımına koştu ve naif insanları kelimenin
gerçek anlamıyla afallatan bir beyanda bulundu;
söylediği esasen şuydu: “Nazi savaş suçlularını affedelim.”12 Bunu söylemesinin sebebi kendisinin
de onlardan biri olması, papaya uşaklık etmesi
ve kendisini onların şeytanın egemenliğini amaçlayan manyakça tek-dünya Katolik Nazi hayaline
adamış olmasıdır. İncil bunun son günlerde olacağını söylemişti ve bu gerçekten oldu. Yahova’nın
sözü, O’nun Şeytan’ı ve meleklerini hiçbir zaman
affetmeyeceğini açıkça belirtmektedir (Esinleme
14:10-11, 20:10). Bu, Eski ve Yeni Ahit’te sürekli yazılmaktadır ve bu konuda hiç şüphe yoktur. Yahova
bunun kalplerimize, ruhlarımıza ve zihinlerimize
kazınmasını istiyor; bağışlanan günahkarlar bile
artık daha fazla günah işlememelidir. Bu Katolik
Naziler tövbe etseler ve günah işlemekten vazgeçseler Yahova onları affederdi (Yuhanna 5:14, 8:11)
ama bu Katolik Nazilerin tövbe etmediği aşikar-

11 Los Angeles Times, 12 Aralık 1984 12 New York Times, 14 Nisan 1990
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dır, çünkü onlar da babalarının, büyükbabalarının
ve büyük büyükbabalarının yaptığı şeyi yapıyorlar.
Hala bu dünyadaki düzgün ve iyi olan her şeye işkence ediyor, yalan söylüyor, her şeyi katlediyor ve
yok ediyorlar. Ölümcül günahları affetmek, insanlar için dine küfürdür (Luka 5:21); bize birbirimize
karşı işlenen kabahatleri affetme emri verilmiş, ama
ölümcül günahları (on emre karşı gelmeyi) affetme emri verilmemiştir. (1 Yuhanna 5:16). Yalnızca
Yahova, günahları Oğlu İsa Mesih’in kanı vasıtasıyla
affedebilir. Yahova’nın yerini alabilsek ve işledikleri milyonlarca ölümcül günah için bu Katolik Nazi
savaş suçlularını affedebilsek, hapishanelerimizi
açmamız ve bütün katilleri salıvermemiz, Katolik
Nazilerin yaptığı gibi işlerine gizlice devam edebilmeleri ve kim olduklarını kimsenin bilmemesi için
onlara sahte kimlikler vermemiz gerekirdi.
Elimizde Başkan Bush’un ve bütün hükümetinin
Nazi Katolik katliamının devamında oynadığı rolü
gösteren çok sayıda belge bulunmaktadır.
Aşağıdakiler Bush’un başkanlık kampanyasını desteklemeye yardım eden Nazi savaş suçlularının bir kısmıdır; hepsi suikastlarla, ölüm mangalarıyla ve başka
terörist faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda
Nikaragua, Angola, Afganistan ve Kamboçya’ya karşı
Kontra savaşlarını devam ettirmek amacıyla kullanılanuyuşturucu için silah trafiğinde de adları geçmektedir.
Cumhuriyetçi Miras Grupları Konseyi’nin kurucu yönetim başkanı ve temel figürlerinden biri, çeşitli Macar sağcı ve Katolik Nazilerle ilişkili gruplarda
aktivist olan Laszlow Pasztor’dur. Pasztor II. Dünya
Savaşı’nda Arrow Cross adlı, Katolik Nazi Partisi’nin
Macar versiyonu olan gençlik grubunun üyesiydi.
Nicolas Nazerenko: Katolik Nazi Kazak S.S. Bölümü’nde memurdu ve şu anda bir GOP Kazak biriminin başı. Yahudilerin “ideolojik düşmanı” olduğunu uluorta belirtiyor. ABD’deki Katolik yanlısı Nazi öğeleriyle hala aktif olarak çalışıyor.
Florian Galdau: Katolik Demir Muhafızlar üyesi
ve ABD’de Doğu Yakası Katolik Demir Muhafızlar’ın işe alım bölümünün başı.
Jerome Brentar: ABD’de, geçen ilkbaharda İsrail’de kitle katliamından hüküm giyen Katolik Nazi,
Treblinka ölüm kampı muhafızı Ivan Demjanjuk’un savunmasının başını çeken Clevelandlı bir
iş adamı. Brentar’ın en şevkli iş arkadaşlarından

biri, Katolik Nazilerinin sınır dışı edilmesi aleyhinde coşkulu köşe yazıları yazan eski Beyaz Saray
iletişim direktörü Patrick Buchanan’dı.
Bu adamlar aynı zamanda Başkan Nixon ve Reagan’ın başkanlık kampanyalarına da destek vermiştir. Liste bu şekilde uzadıkça uzuyor. Yukarıda saydıklarıma benzer binlerce kişi var.13
Başkan Bush’un neden benim yakamı ve kilisemin yakasını bırakmayı reddettiğini anlamak artık
sizin için kolay olmalı. Aslına bakarsanız Bush bize
karşı başlattığı haçlı seferlerinin şiddetini arttırıyor. Bana ve kiliselerimize karşı bu Katolik Nazi
tacizi 25 yıldan fazla zamandır sürüyor.
Aynı zamanda, Papa II. John Paul emri altındaki
Bush hükümeti, CIA vasıtasıyla üçüncü dünya ülkelerinde kukla Katolik diktatörler yaratıyor. (Başkan
Bush 1976 ve 1977 yıllarında Amerika’da Vatikan
adına, şeytan kurum CIA’in liderliğini üstlenmiştir.)
TARİKAT FARKINDALIK AĞI’NIN NAZİ ALMANYASI’NIN “TARİKATLAR BİRLİĞİ”NİN DEVAMI OLDUĞU ARTIK ORTAYA ÇIKMIŞTIR VE
HERKES TARAFINDAN BİLİNMELİDİR!!
Papa’nın meşhur Tarikat Farkındalık Ağı’nın
birçok üyesi adam kaçırmak, saldırı, tecavüz, işkence ve başka birçok suçtan tutuklandı ve hüküm
giydi. Papa II. John Paul, Başkan Bush, bütün Beyaz Saray Hiyerarşisi ve Katolik kontrolündeki hükümet daireleri, Senatör Robert Dole14 ve eşi Elizabeth (Vatikan Çalışma Bakanlığı’nın başı) Tarikat Farkındalık Ağı’yla ve Yahudi Federasyonu’yla
(Yahudi Federasyonu Yahudi değildir; tamamen
Katoliktir)15 derin bir gurur duyuyor, çünkü onlar
Hristiyan kiliselerini yasa dışı ve kriminal Katolik
mahkeme salonlarında, elbette Katolik yargıçların
yardımıyla taciz ediyor, kiliseleri kendilerini Papa’nın, Başkan’ın ve Dolesların akıl almaz derecede
yanlış suçlamalarına ve tacizlerine karşı korumak
için yüz binlerce dolar harcamaya mecbur ediyor.
BUGÜNÜN ABD YARGIÇLARI YASA DIŞI OLANIN ARTIK YASAL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR;
NUREMBERG DURUŞMALARI DA AYNI ŞEYİ
KIRK YIL ÖNCE ORTAYA KOYMUŞTU
Nuremberg Duruşmaları transkriptleri (yasa
dışı olanı yasal yaparak), bütün Katolik Nazi yar-

13 Eski Naziler, Yeni Sağ ve Reagan Yönetimi, Russ Bellant; Savaş ve Faşizm’e Karşı Bilgi Ağı, Bush Kampanyası – Faşist Desteği 14 Duruşma Transkripti, Birleşik Devletler’de
Tarikat Fenomeni üzerine Kongre Bilgi Toplantısı, 1976’da ve 5 Şubat 1979’da, Kürsü Başkanı Senatör Robert Dole 15 Tarikatlar ve Sonuçlar, Rachel Andres; “Suç Üstü
Yakaladık”, Tony Alamo
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gıçların göreve getirilişinin tıpkı şu anda Amerika’da olduğu gibi olduğunu ortaya koyuyor. Joseph
Goebbels’in açıklaması (Joseph Goebbels elbette
Hitler’in kukla diktatörlüğü altında, Vatikan için
yüksek düzeydeki bir Katolik Nazi propaganda
yöneticisiydi) bunu renkli bir biçimde göstermektedir. Goebbels’in açıklaması şöyleydi: “Biz yasal
olmak için değil, iktidara yükselmek için yasaldık;
iktidara yasadışı hareket edebilme ihtimalini kazandırmak için yasal olarak yükseldik.”16
İncil bugün yaşadığımız bu tek-dünya hükümetini ejderhanın güç verdiği Canavar olarak adlandırmaktadır. İncil, ejderhanın şeytan olduğunu
söyler. Ejderhanın güç verdiği kilise Vatikan’dır.
Şeytan’ın kilisesi tek-dünya hükümetini kendisi dışındaki bütün kiliseleri yok etmek için kullanıyor,
çünkü Şeytan kendisine Yahova olarak tapınılmasını istiyor ve insanları bunu yapmaya zorlamaya
mecbur. Biz gerçek Hristiyanlar Şeytan’ın gücünün
altına girmeyi reddediyoruz. Bu yüzden Şeytan’ın
öfkesi, şeytani hükümet daireleri ve Şeytan’ın sahte
kiliseleri aracılığıyla bize saldırıyor.
Şeytan papa, hükümet ve kiliseler, eninde sonunda herkesi alnında ya da elinde bir ittifak işareti taşımaya zorlayacak ve bir buyrukta bulunacak – ona karşı çıkan kimse bir şey alıp satamayacak (Esinleme 13:16 ve 17) ve canavarın imgesine
(şeytan hükümetine) tapmayı reddeden herkes
ölmek zorunda kalacak (Esinleme 13:15). Yahova’nın Sözü, Şeytan’ın işaretini taşıyanların sonsuza dek Cehennem’de yanacağını söyler (Esinleme 14:9, 10 ve 11). Bu, Yahova’nın azizlerine bu
hükümetin, bu sahte kiliselerin ve lanetlenmiş
şeytani liderlerinin sesini reddetmek ve bu sese
karşı direnmekten başka çare bırakmıyor – tabii
cennete gitmek istiyorsak.

İsa siz Katolikleri, içinde ibadet ettiğiniz hiyerarşiyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan tek-dünya mensubu, birleşmiş kilise mensubu olanları da dışlamıyor. İsa Mesih’i seviyorsanız – ki ben siz tek-dünya
ve birleşmiş-kilise mensubu Katoliklerin çoğunuzun onu sevdiğinizi biliyorum – Yahova’nın emrini
yerine getirin; “Ondan kurtulun, insanlarım, onun
günahlarını paylaşmayın ve böylece onun vebasını kapmayın” (Esinleme 18:4). Bunlar, dünyanın
son günleri. “Böylece Peygamber Daniel’ın sözünü
ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde durduğunu
gördüğünüzde [Yahova’nın dilediği her şeyi yaparak – Yahova’nın iradesiyle ilgili eksiksiz bilgi ve
anlayış YALNIZCA KRAL JAMES ONAYLI İNCİL’DE bulunabilir] (her kim okuduysa, anlasın)...
Çünkü bundan sonra, dünyanın başlangıcından
bugüne dek benzeri görülmeyen, bir daha da benzeri görülmeyecek, çok büyük bir felaket patlak verecek. Ve o günlerin kısalması dışında, hiçbir can
kurtulamayacak: ama o günler seçilenin hatırı uğruna kısalacak... Ve sonra insanın Oğlu’nun işareti
Gökyüzünde belirecek: ardından, dünyanın bütün
kabileleri yas tutacak ve insanın Oğlu’nun güç ve
büyük bir ihtişamla gökyüzündeki bulutların arasından çıktığını görecekler.” (Matta 24:15, 21, 22 ve
30). Bugün acınası, kurtarılmamış ruhların nasıl
“Demek bunu da görecektik – barış ve güvenlik!!”
dediğini fark ettiniz mi? Ama ya Yahova’nın sözü
ne diyor? “Onlar Barış ve güvenlik dediklerinde,
gebe bir kadının üzerine çöken doğum sancısı gibi,
üzerlerine aniden felaket çökecek ve kaçamayacaklar” (1 Selanikliler 5:3).
Sevgili insan arkadaşım (hangi dine ya da ırka
mensup olursan ol), İsa bu dünyaya senin ve benim
yüzümden, biz kaybolduğumuz ve Şeytan’ın gücünün altına girdiğimiz için geldi. Ama sen de tıpkı
ben ve yüzlerce Hristiyan gibi Şeytan’ın gücünden
kurtulabilirsin – bunun için yalnızca her nerdeysen orada, tek başına diz çökmen ve yakında yüz
yüze görüşeceğin, yaşayan Yahova’ya seslenmen
gerek. İsa bizi Şeytan’dan kurtardı ve bize gereken
her şeyi nasıl yapacağımızı– doğruyu yanlıştan,
iyiyi kötüden, ışığı karanlıktan, kurtuluşu kaybolmaktan nasıl ayırt edeceğimizi; Babamız Yahova ve
O’nun tek Oğlu İsa bizi bu kadar sever, bunu bizim
için ölerek ve değerli kanını bizim için, günahlarımızın kefaretini ödemek için akıtarak kanıtlarken

SAKLANMAK ZORUNDAYIZ
Yahova’nın Sözü’nü yayarak bu canavar tarikatla mücadele etmeye devam edebilmek için, birçok
Hristiyan benim şu anda yapmaya mecbur kaldığım gibi saklanmak zorunda kalacak. Ben hala
Yahova’nın, İsa Mesih’in içindeki sevgisi vasıtasıyla
sizi uyarmaya çalışıyor, size cenneti ve dünyayı, onların içlerindeki bolluğu yaratan Yahova adına bütün günahlarınız için tövbe etmeniz, evrendeki tek
gerçek olan İncil’e inanmanız için yalvarıyorum.
16 Savaş Suçlularının Duruşmaları, Nuremberg Askeri Mahkemeleri, Cilt III, sayfa 41
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bunu umursamamanın ne kadar düşüncesizce olduğunu söylüyor. O’nun kanını imanla ruhunuza
kabul ederseniz kurtarılırsınız. O yüzden, lütfen
bu duayı edin ve artık kayıp olmayın. Neden ölüyorsunuz? (Hezekiel 18:31) İsa Mesih’te hayat vardır (Yuhanna 14:6).
YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet
et.17 İSA MESİH’in yaşayan YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.18 O’nun
çarmıhta öldüğüne ve bütün eski günahların affedilmesi için değerli kanını döktüğüne inanıyorum.19 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un
gücüyle ölüyken dirilttiğine20 ve İSA’nın şu
anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında
oturduğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.21 Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, İSA.22
Kalvari’deki çarmıhta benim yerime döktüğün
değerli kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.23 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle
diyor.24 SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna ben de dahilim.25 O
yüzden, SENİN beni duyduğunu, SENİN bana
cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.26
Ve ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür
ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek
göstereceğim.27
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve KUTSAL RUH adına
vaftiz edilmeyi söyledi.28 İncil’in Kral James Versiyonunu [the English King James Version] özenle
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.29
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, NKJV
gibi, orijinal yazılardan tercüme edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:1-4 orijinal yazılarda
şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu
yönetime bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı
direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş

olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır.
Yönetimden korkmamak ister misin? İyi olanı yap,
yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın hizmetindedir.
[LAİK DEVLET YA DA DEVLET KURUMLARI
ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan
geldiğini söylemektedir.]”
Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun İncil literatürünün dağıtıcılarından biri olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak
için bize telefon edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarılmasını
istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık vergi ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA, “Bir insan YAHOVA’yı
soyar mı? Ama siz BENİ soydunuz. Ama sonra,
SENİ nasıl soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ, hatta
bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı] soydunuz. Bütün ondalık vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt gelirinizin %10’udur] ambara getirin, böylece BENİM
evimde et [manevi yemek] olsun [ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu vesile ile hemen kanıtlayın, dedi
CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini açmazsam ve sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin olmayacağını görün. Ve
yok ediciyi sizin için cezalandıracağım, o da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; asmanız da
tarlada zamanından önce meyve vermeyecek, dedi
CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve bütün
uluslar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).
NEFRETİ BİLDİRMEK NEFRET DEĞİLDİR
Eyalet daireleri ve federal kurumlar, her ülkedeki haber basını ve yargı sistemiyle, Roma’nın
talimatları altında, Kaçak Papa’nın nefret literatürü olduğunu söyleyecektir. Size bu gerçekleri
bildirdiğim için sizin düşmanınız olduğumu söyleyecekler, ama havari Paul gibi ben de, “Size gerçeği söyledim diye, sizin düşmanınız mı oldum?”

17 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 18 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 19 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 20 Mezm.
16:9-10, Matta 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Yuh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, E. İşleri 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 21 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 22 1 Kor.
3:16, Esin. 3:20 23 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 24 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 25 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40,
Rom. 10:13 26 İbr. 11:6 27 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14 28 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 29 Yasa K. 4:29, 13:4, 26:16, Yeşu
1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18
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(Galatyalılar 4:16) diyorum. İnsanlar Yüce ABD
Anayasamız (Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
kanun) yerine nefret dolu ve diktatör Roma Katolik Kilisesinin kanunlarını benimseyen Şeytan’ın
Vekili’nin zalimce liderliğinin altındaki dünya
egemenliğinden kaçabilsinler diye, her ulustan
insan canavarın işaretinden ve cehennem ateşinden kurtulabilsin diye gerçeği söylemekten bahsediyorum – bu nefret midir? İsa gerçeği söylemenin sevgi olduğunu söyledi ve bütün uluslara
ulaşıp gerçeği yaymamızı emrediyor; çünkü İsa,
“gerçeği öğreneceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” (Yuhanna 8:32) dedi. İsa’yla aynı zihniyette
olmalıyız; işte bu yüzden İsa’nın yaptığını yapacağız. İsa, havarilerini şeytan kiliselere ve hükümetlere karşı uyarır ve onlara emir verir. “Bana
kulak verin, Ferisi’nin (kiliselerin) mayasına (günahkarlığına), Herod’un (hükümet) mayasına
(günahkarlığına) karşı dikkatli olun.” (Markos
8:15) İster papaya inanın, ister bana. Hangimizin
haklı olduğunu görmek için Kral James Onaylı İncil’i okuyun. Yahova’ya inanın. Gelin, İkinci
Dünya Savaşı’nı bitirelim; hemen şimdi bitirelim.
Birleşik Devletler’in bir başkanı, yönetimi ve yargı sistemi olacaksa, gelin bu ülkenin temel taşı
olan özgürlüğe inanan bir başkan seçelim. Artık
90’lardayız. Haydi, Yahova’ya, İsa’nın yeniliğine geri dönelim. Aklı başındalığa, doğruluğa ve
düzene geri dönelim. Gelin gerçeği bizden saklayan bir başkan, yönetim ya da yargı sistemi de-

ğil, bize gerçeği söyleyen ve herkese gerçek adaleti uygulayan, herkesi eşit bir biçimde yargılayan
bir başkanımız, yönetimimiz ve yargı sistemimiz
olsun. Evet, haydi aklı başındalığa, doğruluk ve
düzene geri dönelim. Ve Şeytan’ın eski, yıkıcı İsa
karşıtı doktrin ve politikalarından kurtulalım.
Bunu yapmak isteyen herkese yardım edebilirim
ve edeceğim; ayrıca, benimle aynı şeyi hisseden
milyonlarca Amerikalı ve başka ulusa mensup insan olduğundan eminim. Yahova bize kendisini
Yahova’nın Sözü’ne karşı yücelten bütün karanlık güçleri ve prensipleri alt etmemizi emretti (2
Korintliler 10:3-5). Bunu yaptığımızı biliyorum,
ama bunu İsa dünyaya yeniden gelinceye dek korumak zorundayız. “Ama kim ki sonuna kadar
dayanacak, o kişi sonunda kurtarılacak” (Matta
24:13). BİZ İNSANLAR, BİRLİK HALİNDEYKEN AYAKTA DURUR, BÖLÜNDÜĞÜMÜZDE
DÜŞERİZ. Ve siz, Yahudiler, benimle et kardeşliği
olan insanlar, bu kez “BİR DAHA ASLA” dediğimizde bunu gerçekten inanarak söyleyelim. Düşmanın kim olduğunu bilmezsek, düşmanla nasıl
savaşacağımızı bilemeyiz. Artık biliyoruz. “BİR
DAHA ASLA.” - T.A.
Not: Haydi İsa’yı kalbimizin ve ruhumuzun
Kral’ı, Başkan’ı ve Kurtarıcısı yapalım.
Tony Alamo, Dünya Vaizi, İncil Vaizi, Yazar ve
Katolik tarikatlarıyla bu tarikatların çok sayıdaki
gizli bölümü ve devlet kurumlarıyla ilgili tanınmış uzman.

Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.
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