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На початку 1940-х років молодий польський 
торгівець, який працював на хімічному заводі «І.Г. 
Фарбен» (виробник ціаністоводородного газу),1 
продавав ціанід нацистам для використання у кон-
цтаборі Освенцим. Він також працював хіміком, 
виготовляв ціаністоводородний газ, яким винищу-
вали мільйони євреїв та інші народи у самому серці 
концтабору Освенцим. Побоюючись за власне жит-
тя після завершення війни, він знайшов притулок 
у католицькій церкві (культі) та був поставлений у 
стан священика наприкінці 1946 року. У 1958 році 
він став наймолодшим єпископом Польщі. Після 
тридцятиденного правління та вбивства його по-
передника він прийняв папство під іменем Папи 
Іоанна Павла II2 (теперішній Папа, 1990 рік), і зараз 
під його контролем знаходиться американська 
організація під назвою «Єврейська федерація», а 
також один з її численних підрозділів - «Мережа 
забезпечення інформованості про культи», яка 
викрадає людей і «депрограмує» християн та інші 
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сторінка 545.   3 «Холокост Ватикану» - Авро Манхеттен, сторінки 32-104.   

жертви. «Мережа забезпечення інформованості 
про культи», що належить Папі, є продовженням 
гітлерівського «Міністерства релігійних культів»,3 
що існувало під час Другої світової війни, метою 
якого було винищення іудаїзму, християнства та 
інших релігій, окрім католицизму. Гітлер та всі його 
прибічники разом з есесівцями були католиками. 
Їх бажання - світ тільки для католиків .

Деякі з високопосадових заступників Папи 
(також злочинці) робили вигляд, ніби вони то-
варишують з деякими справжніми єврейськими 
організаціями. Метою цього обману єврейського 
народу було подальше поширення католицизму та 
єдиного світового і об'єднаного католицького куль-
ту. Їхня мета також - плекати ненависть до євреїв та 
справжніх християн по всьому світу шляхом ство-
рення розбіжностей у єврейських та християнських 
організаціях, в які вони проникають через удавані 
лестощі та обіцянки винагороди, сподіваючись, що 
все населення світу повстане проти всіх справжніх 
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християн та євреїв і благатиме їхнього винищення, 
щоб залишився лише католицький нацизм. Ці сата-
нинські прибічники єдиного світового не залишили 
свого бажання встановити всесвітнє панування ка-
толицького нацизму. Їхня пропагандистська маши-
на (світові ЗМІ) продовжує прославляти «медійний 
образ Папи» і його диявольську всесвітню церкву 
поряд з ООН та продовжує принижувати істинних 
християн та євреїв, в той час як урядові організації 
нападають на них з обурливими, неконституцій-
ними та сфабрикованими судовими процесами, 
використовуючи злочинців та найманих брехунів 
для свідчення проти істинних фундаментальних 
християнських церков та інших обраних ними мі-
шеней. Складно зрозуміти, яким чином християни, 
єврейські рабини або будь-який інший справжній 
єврей могли мати відношення до нацистської 
католицької ієрархії, яка, як це відомо, знищила 
мільйони християн та євреїв, а також багато інших 
людей. Рабин Моше Шонфелд заявляє: «З того дня, 
як нас вигнали зі Святої Землі, католицька церква 
була до нас жорстокішою, ніж усі королі світу. 
Усі її кроки по сцені історії відмічено єврейською 
кров'ю». Рабин також додав: «Католицьке населення 
окупованих Німеччиною країн безжалісно вбивало 
євреїв, що заохочувалося священиками. Всі вони 
були фанатичними католиками, та всі вони невпин-
но жадали єврейської крові».4

Розумній людині важко збагнути, як порочним 
Папам, таким як Іоанн Павло II, вдавалося «про-
мивати мізки» такій великій кількості людей про-
тягом століть та перетворювати їх на зомбованих 
прихильників культу цих неймовірно порочних 
лжепророків та їх жахливої нацистської релігії. 
Майже неможливо вивести католика, якому пов-
ністю «промили мізки», з його зомбованого, по-
дібного до остовпіння стану, коли він вірить, що 
недоумкуватий Папа є Богом. Лише Євангеліє Го-
спода Ісуса Христа у Біблії короля Якова може зни-
щити диявольські чари невідання та сатанинського 
остраху перед цим жалюгідним, богопротивним, 
таємним культом та його ватажком, звільнити 
людську душу для поклоніння та побоювання жи-
вого Господа через віру в Його Сина Ісуса Христа. 
Саме тому Ватикан так жорстоко бореться з фун-

даменталістами, що вірять Біблії. Вони знають, що 
Євангеліє Господа Ісуса Христа - це єдиний спосіб 
захиститися від них.

ПОЗБАВЛЕННЯ ПІДТРИМКИ ТАЄМНИХ 
ОПЕРАЦІЙ ВАТИКАНУ

Розлютовані євреї позбавляють підтримки Єв-
рейську федерацію Папи Римського. Рабин Абра-
хам Купер, заступник декана Центру ім. Симона 
Візенталя, вийшов зі складу комісії. Інші єврейські 
лідери наслідували його приклад, оскільки вони 
дізналися, що Єврейська федерація була пов'язана 
з Організацією визволення Палестини (ОВП), ін-
шою таємною організацією Іоанна Павла II (стат-
тя в газеті «Лос-Анджелес Таймс» від 18 березня 
1990 р., стор. 1Б, автор Метіс Чазанов). Сьогодні 
одним із численних високопоставлених нацист-
сько-католицьких радників Папи є Отто Амброс. 
Отто - злочинець, засуджений через нацистську 
діяльність під час Другої світової війни (засудже-
ний на Нюрнберзькому процесі). Йому присудили 
8 років ув'язнення, з яких він відсидів лише 3 за 
рабовласництво та масові вбивства.5 «Медійний 
Папа», Іоанн Павло II, постійно бреше, говорячи: 
«Я відчуваю жалість до єврейського народу Другої 
світової війни». Якщо йому дійсно шкода євреїв, 
чому ж він не визнає Ізраїль державою? (нібито 
це мало б значення, що цей нацист, воєнний зло-
чинець, релігійний шахрай визнає щось взагалі).

Цей небезпечний, фанатичний, славолюбний 
ватажок культу відмовляється називати Ізраїль 
його законним ім'ям. Йому подобається називати 
Ізраїль «Палестиною». Це через підкорюючу любов 
до ОВП. Ватикан (церква сатани) завжди зневажав 
та заздрив тому, що єврейський народ близький до 
Бога, а також тому, що Господь обрав єврейський 
народ для написання Біблії (Нового та Старого 
Заповіту), та тому, що саме з єврейського народу 
вийшов Месія, спаситель світу. Через це сатана 
та його церква (Ватикан) винищували євреїв та 
християн (євреїв за духом) протягом століть та 
й до сьогодення. Свята Земля - це Ізраїль, а не 
Палестина чи Рим, і Господь надав Ізраїль євреям, 
а не Папі, не ООН і не ОВП чи іншому католиць-
ко- нацистському кримінальному угрупованню. 
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хаель Майєрс, сторінка 19.   10 «Церква та держава», вересень 1986, сторінки 17-18.   

У Біблії сказано, що кожного, хто намагатиметься 
відібрати Ізраїль у євреїв (обраного Господом на-
роду), чекатиме Господній гнів та погибель (Зах. 
12:2, 3, 9, Біблія короля Якова). Господь назвав 
землю Ізраїлем, і це - ім'я єврейської нації і завжди 
ним буде. Я не визнаю Ватикану, його об'єднано-
го культу або його ООН нічим іншим, окрім як 
сатанинською організацією, і кожен, хто шукає 
милості Божої, не визнає Ватикану, його об'єдна-
ного культу або ООН нічим іншим за сатанинське 
породження. Ззовні Ватикан намагається імітувати 
християнські ритуали, яких немає в християнстві, 
також не можна там знайти ні християнського 
вчення, ані християнських діянь. Католицизм - це 
підробка християнства, і досвідчене християнське 
око, вишколене Священним Писанням, не знайде 
там жодних збігів з християнством. На все, що 
має Господь, сатана зробив підробку (фальшивку), 
тому пильнуйте. 

На півдні від Мерано, де розташовані порти Ге-
нуя та Рим, Ватикан допомагав нацистам отримати 
підроблені документи для подорожі на пароплавах 
до Америки; католицька церква допомогла сотням 
тисяч католицько-нацистських воєнних злочинців 
та шпигунів втекти до Америки та інших країн.6 
Головними агентствами Ватикану з вирішення 
питань щодо воєнних злочинців, католиків-на-
цистів, була група католицьких агенцій з надання 
допомоги в Римі, яка диференційно підходила до 
надання допомоги біженцям, залежно від їхньої 
національності. Наприклад, литовці навідували 
преподобного Ятулевіціуса у будинку 6 на Віа Лу-
куло, у той час як отець Галлов надавав допомогу 
угорцям у домі 33 на Віа дей Паріоне, а монсеньйо-
ри Драгоновіч та Маг'єрець опікувалися хорватами 
в інституті св. Ієроніма і так далі.7 Кардинал Каса-
ролі (зараз державний секретар Ватикану) разом 
з міланською мафією також допомагав здійснити 
переліт нацистським головорізам-католикам. Іо-
анн Павло II фігурує знов у підробці паспортів 
для католицько-нацистських воєнних злочинців 
для втечі до Гонконгу, Близького Сходу, Південної 
Америки та по всьому світу. Окрім цього, Іоанн 
Павло II був протеже Монтіні, який співпрацював 

з міланською мафією, організованою злочинністю 
та ЦРУ. Згодом Монтіні став Папою Павлом VI.8

Однією з ключових фігур в есесівському гранді-
озному плані з контролю Сполучених Штатів для 
католицької ООН був католик-нацист Рейнгард 
Гелен. Він був членом Великого генерального штабу 
Німеччини. Американське ЦРУ було у значній мірі 
створено Рейнгардом Геленом, і до його складу вхо-
дили колишні працівники УСС (Управління страте-
гічними службами), ФБР, есесівці та агенти СД (СД 
було підрозділом розвідки при СС, заснованим Гім-
млером, ще одним католиком). Дійсно, половиною з 
них були американці, а іншою половиною - німецькі 
католики-нацисти. Цей колишній католицько-на-
цистський генерал був названий одним із засновни-
ків ЦРУ.9 Внутрішня податкова служба - організація, 
яка займається збором податків для Ватикану.

Багато з цих нацистських втікачів та їхніх нащад-
ків зараз посідають високі посади в американському 
уряді, його агентствах, промисловості, ЗМІ тощо.

РОНАЛЬД РЕЙГАН РОЗБЕЩУЄ АМЕРИКАН-
СЬКУ СУДОВУ СИСТЕМУ

На католицькому офіційному прийомі Рональд 
Рейган хвалився сотнями католицьких суддів 
(нацистів), яких він призначив та затвердив10 в 
американській судовій системі; одним з них був 
суддя штату Арканзас Арнольд, який злочинно не 
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дозволяв нашій церкві надавати свідчення під час 
процесу, де він засідав у березні 1990 р.; усі звинува-
чення були сфабриковані, як завжди. Підкупленим 
урядом свідкам-брехунам - злочинцям, повіям та 
наркоманам - дозволялося свідчити проти нас. Звіс-
но, ми програли (на цей час ми подали апеляцію). 
Голокост виглядає сьогодні так само, як і раніше. Те, 
що відбувалося у Німеччині у часи Другої світової 
війни, відбувається зараз в Америці та решті світу. 
Згідно плану католиків-нацистів, закони мали бути 
змінені, законне повинне було стати незаконним, 
іншими словами, незаконне відтепер стало закон-
ним. Треба було створити уряд та поліцейську дер-
жаву, те, що ми зараз спостерігаємо у Сполучених 
Штатах та в усьому світі. Тепер ви розумієте, як 
важко кожному, хто не католик або не належить 
до єдиної світової церкві, виграти сьогодні судовий 
процес (вони відібрали наших дітей)?

Друга світова війна не завершилася, і ми не пе-
ремогли (ми виграли битву, проте, безсумнівно, не 
виграли війну). Якщо ви вірите, що ми перемогли 
у війні, і що все скінчилося, ви піддалися омані, як 
вони того й хотіли. Тільки подивіться на сучасну 
економіку Німеччини і Японії, потім - на нашу і 
на повне псування всього порядного в світі, що є 
наслідком вторгненням католицько-нацистських 
військових злочинців у нашу країну з підробле-
ними особовими посвідченнями, виданими їм 
Ватиканом. Ці католицько-нацистські військові 
злочинці знищили наш уряд, наші церкви, наші 
школи, наші родини, наших дітей, нашу мораль, 
нашу гордість, нашу чесність, наш патріотизм, і 
вони відчайдушно намагаються знищити мене і 
будь-яку церкву, яку я наставляю, тому що разом 
ми викриваємо їх, і ми проповідуємо Євангеліє 
Господа Ісуса Христа, саме те, що вони ненавидять. 
ЗМІ допомагають їм з їхніми неймовірними ви-
гадками та принизливими оманами (що є їхньою 
роботою, яку вони добре виконують).

Злочинно божевільний Папа Іоанн Павло II за-
явив: «Не звертайтеся до Бога за прощенням ваших 
гріхів, приходьте до мене»11 (це богохульство – Лук. 
5:21). Це найнебезпечніший ватажок католицького 
культу, і його наслідувачі дійсно вірять, що він - 
Бог, проте він є прямою протилежністю живого 
Бога. Він повністю одержимий дияволом. Цей 

ПРЕЗИДЕНТ БУШ - ОДИН З НИХ

Це остання новина - незабаром після виходу в 
світ цієї літератури президент Буш вступився за 
свого боса Папу і виступив із заявою, яка букваль-
но вражала своєю наївністю; по суті він сказав: 
«Давайте пробачимо нацистських воєнних злочин-
ців».12 Він сказав так, бо він - один з них і повністю 
підпорядкований Папі та відданий їх маніакальній 
мрії про єдине світове католицько-нацистське 
панування в ім'я диявола. В Біблії написано, що 
це станеться в останні дні, і це справді здійсню-
ється. Слово Боже чітко зазначає, що ніколи не 
буде прощення сатані або комусь з його янголів 
(Одкровення 14:10-11, 20:10). Про це постійно 
згадується у Старому та Новому Заповіті, і з цього 
приводу не може бути сперечань. Господь хоче, щоб 
це було пронизано у наших серцях, наших душах та 
розумах, навіть грішники, які прощені, повинні йти 
і більше не грішити. Якби ці католицькі нацисти 

уряд - уряд диявола, єдина світова церква - церква 
диявола, та всі віросповідання, що відмовляються 
проповідувати істину стосовно цих важливих пи-
тань, є диявольськими лжепророками, що є просто 
іншим підрозділом церкви диявола.

Сучасні уряди та церкви, що контролюються 
католиками, абсолютно божевільні (це може під-
твердити Біблія). Це ті ж самі божевільні маніяки, 
які за часів Другої світової війни спричинили вбив-
ства шести мільйонів безвинних євреїв та багатьох 
мільйонів християн і представників інших релігій, 
окрім католиків.
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покаялися та більше не грішили, Господь пробачив 
би їх (Івана. 5:14, 8:11), але стає очевидним, що ці 
католицькі нацисти не розкаялися, бо вони продов-
жують робити саме те, що робили їх батьки, діди 
та прадіди. Як і раніше, вони вбивають, катують, 
брешуть та руйнують усе, що можуть, все, що є 
гідним та добрим у цьому світі. Для людства є бо-
гохульством прощати смертні гріхи (Лука 5:21), нам 
наказано прощати один одному провини - це так, 
але не смертні гріхи (порушення десяти заповідей) 
(I Івана 5:16). Лише Господь може прощати гріхи 
через кров сина свого Ісуса Христа. Якби ми могли 
посісти місце Господа та пробачити цим католиць-
ко-нацистським воєнним злочинцям мільйони 
смертних гріхів, що вони скоїли, тоді ми повинні 
б були відчинити наші в'язниці та випустити на 
волю кожного вбивцю, та надати їм сфальшовані 
посвідчення особистості, щоб вони могли діяти 
таємно, як це роблять католицькі нацисти, так щоб 
ніхто не впізнав, ким вони є.

Ми маємо багато документації, пов'язаної з 
роллю президента Буша та всієї його адміністрації 
у продовженні цього нацистсько-католицького 
голокосту. 

Ось всього декілька нацистських воєнних зло-
чинців, які надавали підтримку президентській 
кампанії Буша; всі вони пов'язані з убивствами, 
батальйонами смерті та іншими проявами теро-
ристичної діяльності. Вони також причетні до 
торгівлі зброєю та наркотиками, що має своєю ме-
тою підтримувати війну проти Нікарагуа, Анголи, 
Афганістану та Камбоджі.

Засновником та ключовою фігурою у Раді груп 
республіканської спадщини був Ласлов Пастор, 
активіст різноманітних угорських реакційних 
груп та груп, пов'язаних з католико-нацистами. 
Під час Другої світової війни Пастор був членом 
молодіжної групи «Схрещені Стріли», угорського 
еквіваленту Католицько-нацистської партії.

Ніколас Назаренко: офіцер католицько-нацист-
ського козацького підрозділу СС, а зараз голова 
козацької групи у складі Американської Респу-
бліканської партії. Він заявляє, що євреї є його 
«ідеологічними супротивниками». Він і досі при-
ймає активну участь у діяльності прокатолицьких 
нацистських елементів у США.

Флоріан Галдау: член католицької Залізної Гвар-
дії та головний вербувальник до католицької Заліз-
ної Гвардії на території східного узбережжя США.

Джером Брентар: бізнесмен з Клівленда, що 
очолив у США захист Івана Дем'янюка, охорон-
ця табору смерті Треблінка, католика-нациста, 
засудженого минулою весною в Ізраїлі за масові 
вбивства. Одним з найгарячіших споборників 
Брентара був Патрік Бьюкенен, колишній голова 
Відділу зв'язків з громадськістю Білого Дому, який 
написав нищівні оглядові статті з засудженням 
депортації католицьких нацистів.

Ці люди також допомагали президентам Нік-
сону та Рейгану у їх президентських кампаніях; 
цей список можна продовжувати і продовжувати. 
Їх - сотні і тисячи.13

Тепер вам буде легко зрозуміти, чому президент 
Буш відмовляється відкликати своїх псів від мене 
та моєї церкви. Власне кажучи, він посилює свої 
хрестові походи проти нас. Це переслідування мене 
та наших церков католиками-нацистами триває 
вже більше 25 років.

Крім того, адміністрація Буша під керівництвом 
Папи Римського Іоанна Павла II насаджує своїх 
маріонеток-диктаторів у країнах третього світу 
за допомогою ЦРУ. (Президент Буш очолював 
диявольське ЦРУ у 1976 та 1977 роках у США за 
дорученням Ватикану).

ЗАРАЗ З'ЯСУВАЛОСЯ, І ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ, 
ЩО «МЕРЕЖА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМОВА-
НОСТІ ПРО КУЛЬТИ» - ЦЕ КУЛЬТ ТА ПРОДОВ-
ЖЕННЯ «МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТІВ» НАЦИСТ-

СЬКОЇ ГЕРМАНІЇ!!

Багатьох членів ганебної папської «Мережі 
забезпечення інформованості про культи» було 
заарештовано та засуджено за викрадення людей, 
погрози фізичного насильства, зґвалтування, тор-
тури та інші численні злочини. Папа Іоанн Павло 
ІІ, президент Буш, всі високопоставлені особи 
Білого Дому та урядові організації, що контролю-
ються католиками, сенатор Роберт Доул14 та його 
дружина Елізабет (голова Департаменту праці за 
дорученням Ватикану) дуже пишаються «Мережею 
забезпечення інформованості про культи» та Єв-
рейською Федерацією (Єврейська федерація - на-

13 «Старі нацисти, нове право та адміністрація Рейгана», Расс Беллант; «Інформаційна мережа проти війни та фашизму», «Фашисти з передвиборчої кампанії 
Буша на сцені».   14 Протокол судового розгляду, Інформаційні збори Конгресу з питань культів у США у 1976 році та 5 лютого 1979 р. Голова зборів - сенатор 
Роберт Доул.   
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справді не єврейська; вона повністю католицька),15 
оскільки вони переслідують християнські церкви у 
беззаконних та злочинних католицьких судах, де, 
звичайно ж, головують судді-католики, змушуючи 
церкви витрачати сотні тисяч доларів на свій за-
хист від надзвичайно фальшивих звинувачень та 
переслідувань з боку Папи Римського, президента 
та Доула.

СЬОГОДНІШНІ СУДДІ У США СТВЕДЖУЮТЬ, 
ЩО НЕЗАКОННЕ Є ЗАКОННИМ, 

НЮРНБЕРЗЬКИЙ ПРОЦЕС ВИВІВ 
ТАКУ Ж ДОКТРИНУ БІЛЬШЕ ЧОТИРЬОХ 

ДЕСЯТИРІЧ ТОМУ
Протоколи Нюрнберзького процесу свідчать, що 

юридичний підхід (перетворення незаконного на 
законне) всіх католицько-нацистських суддів був 
таким самим, який є в США і сьогодні. Яскравим 
прикладом тому є заява Йозефа Геббельса (зви-
чайно ж, Йозеф Геббельс був високопоставленим 
католицько-нацистським керівником з пропаганди 
Ватикану при маріонетковому диктаторському 
режимі Гітлера). Ось заява Геббельса: «Ми дотри-
мувались закону не з метою дотримання закон-
ності, але задля досягнення влади; ми досягли 
влади законно, аби отримати можливість діяти 
незаконно».16

Біблія називає єдиний світовий уряд, під ке-
рівництвом якого ми живемо зараз, звіром, влада 
якому була надана драконом. Біблія говоре, що 
дракон - це диявол. Церквою, якій влада була 
надана драконом, є Ватикан. Сатанинська церква 
використовує єдиний світовий уряд для того, щоб 
зруйнувати будь-яку іншу церкву, окрім себе самої, 
оскільки сатана бажає, щоб йому поклонялися 
як Богові, і має примусити людей робити це. Ми, 
істинні християни, відмовляємося перебувати 
під владою сатани. Тому лють батогів сатани об-
рушується на нас через його сатанинські урядові 
організації та фальшиві церкви.

Зрештою, демонічний Папа, уряд та церкви при-
мусять всіх прийняти знак відданості на своє чоло 
або руку та винесуть постанову: всі, хто відмовить-
ся від цього, не зможуть купувати та продавати 
(Одкровення 13:16 та 17), також ті, хто відмовиться 
поклонятися образу звіра (цього сатанинського 
уряду), повинні будуть померти (Одкровення 

13:15). Слово Господнє говорить: всі ті, хто прийме 
знак сатани, будуть вічно горіти у пеклі (Одкровен-
ня 14:9, 10 та 11). Це не залишає для праведників 
Господніх іншого вибору, окрім як відмовитися та 
протистояти голосу цього уряду, цих фальшивих 
церков та їх приреченого сатанинського лідера, 
якщо ми бажаємо здобути Царство Небесне.

ВІДХІД У ПІДПІЛЛЯ

Багато християн відійдуть у підпілля, як це 
повинен зробити зараз я, аби мати можливість 
продовжувати боротьбу проти цього потворного 
культу через проповідування Слова Божого. І зараз 
я також продовжую звертатися до вас через любов 
Божу в Ісусі Христі, щоб застерегти та благати вас 
в ім'я Бога, який створив небо і землю, і все, що на 
ній, покаятися у гріхах своїх та увірувати у Єванге-
ліє, що є єдиною істиною у Всесвіті. Ісус чекає і на 
вас, католики, парафіяни єдиної світової та об'єд-
наної церкви, хто не має уявлення про ту ієрархію, 
якій поклоняєтесь. Якщо ви любите Господа, а я 
знаю, що багато з вас, католиків та парафіян єдиної 
світової та об'єднаної церкви, дійсно люблять Його, 
то зробіть, як наказує  Бог: «Вийдіть із неї, люди 
мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів її, і щоб 
не потрапили в карання її» (Одкровення 18:4). Це 
найостанніші часи буття. «Тож, коли ви побачите 
ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був 
пророк Даниїл, на місці святому, [виконання волі 
Божої - повне знання та розуміння про волю Бога 
можна знайти ЛИШЕ у БІБЛІЇ КОРОЛЯ ЯКОВА, 
український переклад І. Огієнка ] хто читає, нехай 
розуміє…Бо скорбота велика настане тоді, якої не 
було з первопочину світу аж досі й не буде. І коли 
б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка люди-
на; але через вибраних дні ті вкоротяться…І того 
часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді 
заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина 
Людського, що йтиме на хмарах небесних із вели-
кою потугою й славою» (Матв. 24:15, 21, 22 та 30). 
Зверніть увагу, як сьогодні ті жалюгідні, чиї душі 
не врятовані, кажуть: «Ми жили, щоб побачити 
це - мир та безпеку!!» Але що говорить нам Слово 
Боже? «Бо коли говоритимуть: Мир і безпечність, 
тоді несподівано прийде загибіль на них, як мука 
тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть» (I до 
Солунян 5:3).

15 «Культи та їх наслідки», Рейчел Андрес; «Розп'ятий», Тоні Аламо.   16 «Процеси над воєнними злочинцями. Нюрнберзький військовий трибунал», Том ІІІ, 
сторінка 41.   
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Мій любий людський співбрате (байдуже, до 
якої раси чи релігії ти належиш), Ісус прийшов у 
цей світ заради мене і тебе, бо ми були заблудлими 
та перебували під владою сатани. Але ти можеш 
звільнитися від влади сатани прямо зараз, як це 
зробив я та сотні інших християн, просто ставши 
на коліна на самоті в будь-якому місці та звернув-
шись до Бога живого, того, якого ти скоро побачиш 
на власні очі. Ісус звільняє нас від сатани і вчить 
нас всьому - відрізняти правду від неправди, добро 
від зла, світло від темряви, спасіння від вічної за-
гибелі. Як же нерозумно залишатися байдужими, 
коли Бог Отець та Ісус, Його Єдинородний Син, 
подбали про нас і довели це тим, що Ісус помер за 
нас та пролив Свою дорогоцінну кров заради нас, 
щоб спокутувати наші гріхи. Якщо вірою своєю ти 
приймеш кров Його у душу свою, ти будеш врято-
ваний. Тож читай цю молитву та врятуйся. І нащо 
маєте померти? (Єзекіїль 18:31). У Ісусі Христі - 
життя (Івана14:6).

МОЛИТВА
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над 

моєю грішною душею.17 Я вірую, що ІСУС ХРИ-
СТОС – це СИН живого БОГА.18 Я вірую, що 
ВІН помер на хресті і пролив СВОЮ святу кров 
за прощення всіх моїх минулих гріхів.19 Я вірую, 
що БОГ воскресив ІСУСА із мертвих силою 
СВЯТОГО ДУХА,20 і що тепер ІСУС сидить по 
праву руку від БОГА і слухає моє каяття та цю 
молитву.21 Я відчиняю двері свого серця і запро-
шую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.22 
Змий усі мої брудні гріхи святою кров’ю, яку 
ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.23 ТИ 
не відвернеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ про-
стиш мої гріхи і спасеш мою душу. Я знаю це, 
тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить так.24 

ТВОЄ СЛОВО говорить, що ТИ нікого не від-
вернеш, в тому числі і мене.25 Тому я знаю, що 
ТИ почув мене, і я знаю, що ТИ відповів мені, 
і я знаю, що я спасенний.26 І дякую ТОБІ, ГО-
СПОДИ ІСУСЕ, за спасіння моєї душі, і я прояв-
лятиму свою вдячність тим, що робитиму так, 
як ТИ наказуєш, і більше не грішитиму.27

Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хре-
щення  через повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ 
і СИНА, і СВЯТОГО ДУХА.28 Уважно вивчайте Бі-
блію короля Якова і робіть так, як там написано.29  

ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розповідали іншим про 
своє спасіння. Ви можете почати розповсюджува-
ти євангельську літературу Тоні Аламо. Ми надіш-
лемо вам літературу безкоштовно. Щоб отримати 
більш детальну інформацію, дзвоніть або пишіть 
нам. Поділіться цим повідомленням з іншими.

Якщо хочете, щоб світ було врятовано, як нака-
зує ІСУС, то не грабуйте у БОГА ЙОГО десятину 
і пожертвування. БОГ сказав: «Чи грабуватиме 
людина БОГА? Ви вже пограбували Мене. Але ви 
кажете: “Чим ми ТЕБЕ пограбували?” Десятиною 
і пожертвуваннями. Ви прокляті прокляттям, бо 
ви пограбували МЕНЕ, навіть увесь цей народ [і 
увесь цей світ]. Принесіть ви всю десятину [де-
сятина – це 10% від загального доходу] в комору, 
щоб була їжа [Духовна їжа] в МОЄМУ домі [вря-
товані душі] і випробуйте цим МЕНЕ тепер, каже 
ГОСПОДЬ САВАОТ, чи Я не відчиню вам вік-
на небес і не проллю благословення, що не буде 
достатньо місця прийняти його. І Я докорятиму 
пожирателеві заради вас, і він не буде знищувати 
плоди вашої землі; а також і ваша виноградна лоза 
не скидатиме свої плоди передчасно на полях, 
каже ГОСПОДЬ САВАОТ. І всі народи назвуть 
вас благословенними, бо ви будете чудовою зем-
лею, каже ГОСПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:8-12).  

РОЗПОВІДАТИ ПРО НЕНАВИСТЬ НЕ Є 
НЕНАВИСТЮ

Державні та федеральні організації з їх засобами 
масової інформації та системами правосуддя в 
усіх країнах, підкоряючись вказівкам із Риму, 
неодмінно скажуть, що «Папа Римський - втікач» 
є літературою, що розпалює ненависть. Вони 
скажуть вам, що я - ваш ворог, бо розкриваю вам 
ці факти, але як сказав апостол Павло, так скажу 
вам і я: «Чи ж я став для вас ворогом, правду 
говорячи вам?» (до Галатів 4:16). Говорити прав-
ду, щоб людство могло врятуватися від світового 
панування під жорстоким правлінням намісника 

17 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23.   18 Мф. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана. 9:35-37, Рим. 1:3-4.   19. Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ін. 1:7, Одкр. 5:9.   20 Пс. 16:9-10, 
Мф. 28:5-7, Марка 16:9, 12, 14, Івана. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7.   21 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13.   22 1 Кор. 
3:16, Одкр. 3:20.   23 Єф. 2:13-22, Єфр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана. 1:7, Одкр. 1:5, 7:14.   24 Мф. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єф. 1:7, Кол. 1:14.   25 Мф. 21:22, Ін. 6:35, 
37-40, Рим. 10:13.   26 Євр. 11:6.   27 Ін. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14.   28 Мф. 28:18-20, Ін. 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5.   29 Повтор. закону 4:29, 
13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Як. 1:22-25, Одкр. 3:18.   
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сатани з його сповненими ненависті диктаторськи-
ми принципами римсько-католицького канону 
замість нашої богоугодної Конституції США (яка 
є законом США), і щоб народи всіх країн могли 
уникнути знака звіра та геєни вогненної - хіба ж 
це ненависть? Ісус сказав, що говорити правду оз-
начає любити, та наказав нам йти до всіх народів, 
проповідуючи істину; бо Ісус сказав: «…і пізнаєте 
правду, і правда вас вільними зробить» (Івана 
8:32). Ми маємо мислити так само, як Христос, 
щоб робити так, як робив Христос. Ісус застерігає 
та наказує учням Своїм уникати огидних церков 
та урядів. «Стережіться уважливо розчини (грі-
ховності) фарисейської, (церков) та розчини 
(гріховності) Іродової (уряду)» (Марка 8:15). Ви 
можете вірити або Папі, або мені. Прочитайте 
Біблію короля Якова, щоб побачити, хто з нас має 
рацію. Увіруйте в Бога; закінчимо ж Другу світову 
війну і закінчимо її просто зараз. Якщо у нас по-
винен бути президент Сполучених Штатів, уряд та 
система правосуддя, то нехай вони будуть такими, 
що вірять у свободу, на принципах якої було засно-
вано цю державу. Надворі 90-ті роки. Повернімося 
ж до Бога, до вічної новизни Христа. Повернімося 
ж до здорового глузду, гідності та порядку. Нехай 
у нас буде президент, уряд та система правосуддя, 
які говорять нам правду, чинять справжнє право-

суддя, забезпечують право на судовий розгляд та 
справедливість для всіх, а не такі, що приховують 
від нас правду. Так, давайте повернемося до здо-
рового глузду, гідності та порядку. Позбавимося 
старих антихристиянських руйнівних доктрин 
та принципів сатани! Я можу допомогти і допо-
можу кожному, хто бажає це зробити, і я твердо 
впевнений, що мільйони американців та людей з 
інших країн відчувають те ж саме. Бог наказує нам 
знести будь-яку владу та князівство темряви, що 
прославляє себе всупереч слову Божому (2 до Ко-
ринтян 10:3-5). І я знаю, що ми це зробили, але ми 
маємо продовжувати робити це до тієї миті, коли 
Ісус знову повернеться на землю. «А хто витерпить 
аж до кінця, той буде спасений» (Матвія 24:13). 
МИ – НАРОД, У ЄДНІСТІ - СИЛА. І всі ви, іудеї, 
люди роду мого, давайте ж цього разу дійсно мати 
те ж саме на увазі, коли ми говоримо: «НІКОЛИ 
ЗНОВУ!» Ми дійсно не можемо знати, як боротися 
з ворогом, якщо ми не знаємо, хто цей ворог. Тепер 
ми знаємо, «НІКОЛИ ЗНОВУ!» - Т.А.
P.S. Зробимо ж Ісуса Царем, Президентом та Спа-
сителем наших сердець і душ!
Тоні Аламо, світовий пастор, євангеліст, пись-
менник та відомий експерт з католицьких культів 
та їх численних таємних підрозділів та урядових 
організацій.

Для більш детальної інформації або щоб отримати літературу по іншим темам, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть або дзвоніть нам:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078, USA

Цілодобова молитва та інформаційна лінія: 011 (661) 252-5686  •  Факс 011 (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Всесвітня Християнська Місія Тоні Аламо надає проживання і все необхідне у наших місцях розташування в США усім, хто щиро 
хоче служити ГОСПОДУ всім серцем, душею, розумом і силою.

Служба проводиться в м. Нью-Йорк кожного другого вівторка о 20:00 годині
і щовечора в інших містах. Будь ласка, телефонуйте за номером  011 (908) 937-5723 для більш детальної 

інформації. ПІСЛЯ КОЖНОЇ СЛУЖБИ ПРИГОЩАЄМО ЇЖЕЮ.
Запитайте книжку Пастора Аламо «Месія», яка розповідає про ХРИСТА зі Старого Заповіту в більш ніж 333 епізодах із пророцтвами.

Станьте розповсюджувачем літератури Пастора Аламо і почніть трудитися, збираючи врожай спасенних душ. 
Уся наша література та аудіоносії надаються безкоштовно, включаючи доставку.

Якщо хтось намагається отримувати за це гроші, будь ласка, телефонуйте безкоштовно за номером: 011 (661) 252-5686.

ЦЯ ЛІТЕРАТУРА НЕСЕ ІСТИННИЙ ПЛАН СПАСІННЯ (Діяння 4:12).

НЕ ВИКИДАЙТЕ ЇЇ, ПЕРЕДАЙТЕ ЇЇ ІНШИМ.

Тих, хто мешкає в інших країнах, ми заохочуємо перекласти цю літературу на рідну мову.
У разі передрукування, будь ласка, вкажіть авторське право і реєстрацію:

©Авторське право, жовтень 1990 року, 2014 року. Всі права зберігаються за Світовим Пастором Тоні Аламо ® Зареєстровано у жовтні 1990 року, 2014 року.
UKRAINIAN—Fugitive Pope




