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Het Vaticaan pretendeert de onschuld 
zelve te zijn, maar volgens de Bijbel is ze een 
prostituee, “de grote hoer,” een sekte (Open-
baringen 19:2).1 Ze gebruikt in ieder land, 
inclusief de Verenigde Staten, overheids-
instellingen als haar kwaadaardige kleine 
hulpjes. Hoe meer macht en controle ze in 
een regering krijgt, hoe meer ze naar de ach-
tergrond zal verdwijnen, in haar onschuldige 
vermomming, zodat de overheid de schuld 
krijgt van al het kwaad dat ze aanricht.

REDEN: Het handhaven van wetgeving 
met als doel het teisteren, belasteren en 
censureren van alles en iedereen die niet 
rooms-katholiek is zodat ze kan regeren als 
een duivelse koningin (de grote hoer).

Vanwege haar eeuwenoude verlangen om 
overheden en kerken wereldwijd te controleren, heeft het Vaticaan 
de wereld, en de Amerikaanse overheid, als een slang geïnfecteerd 
via haar begerige, hoog opgeleide en toegewijde jezuïtische volgers, 
zodat ze nu controle heeft over de (door haar gecreëerde) Verenig-
de Naties,2 het Witte Huis, het Congres, elke overheidsinstantie op 
staats-, federaal, burgerlijk en sociaal niveau, inclusief het Ameri-
kaanse Ministerie van Werkgelegenheid, de Belasting dienst, de FBI, 
het Hooggerechtshof, gerechtelijke systemen, het leger, staats-, fede-
rale en andere politiediensten, alsook internationale banken en cen-
trale-banksystemen (ook wel de Illuminatie en Agentur genoemd), 
vakbonden,3 de maffia en de meeste grote nieuwszenders.

Deze sekte (het Vaticaan) heeft bijna de Amerikaanse Grond-
wet vervangen door haar wereldwijde, duivelse canonieke wetten 
van dood voor de “ketters” (iedereen die niet rooms-katholiek is). 
Generaal Lafayette, de meest gerespecteerde medewerker en gene-
raal van president George Washington, zei het al profetisch: “Als 
de vrijheden van het Amerikaanse volk ooit vernietigd worden, 
dan zal dit gebeuren aan de hand van de geestelijken van de 
rooms-katholieke sekte.”4

Vandaag zien we het hoogtepunt van de gedetailleerde plannen 
in gedeelten uit een toespraak van de rooms-katholieke aartsbis-
schop Gilroy, bijna vijftig jaar geleden in Australië:

“ Het rooms-katholieke motto is: voor ons tellen al-
leen andere rooms-katholieken. We moeten alle ketters 
[niet-rooms-katholieken, andersdenkenden] in het 
stemhokje verslaan. De Heilige Vader (de paus) stelt 
dat negatieve tactieken dodelijk zijn. De eisen van de 
Heilige Vader (de paus) zijn, dat de openbare diensten 
snel 100% rooms-katholiek moeten zijn. Er moet opge-
let worden dat er geen enkel vermoeden kan rijzen dat 
rooms-katholieken in het geheim meer overheidsba-

MAKEN DE IRS, DE FBI, HET AMERIKAANSE MINISTERIE VAN ARBEID, DE MAFFIA EN DE VAKBONDEN DEEL UIT VAN HET VATICAAN? 
IS DE PAUS DE SUPERBAAS VAN ALLE OVERHEIDSINSTELLINGEN EN VAN HET VATICAAN?

DE GEHEIMEN VAN DE PAUS
nen ontvangen vergeleken met pro-
testanten, Joden en andere ketters.”

Vele miljoenen mensen werden door 
het Vaticaan afgeslacht, zo zegt de Heer 
(Openbaring 18:24). De geschiedenis be-
wijst dit. Tijdens de rooms-katholieke 
inquisitie in Europa werden 68 miljoen 
mensen door deze enorme sekte gemar-
teld, verminkt en vermoord.5 Tijdens de 
slachting van Bartholomeusnacht wer-
den maar liefst 100.000 protestanten ver-
moord.6 Volgens president Abraham Lin-
coln lag de schuld voor de Amerikaanse 
Burgeroorlog bij de paus, hij omschreef 
deze stelling met de volgende woorden:

“Deze oorlog zou nooit moge-
lijk zijn geweest zonder de duistere 

en geheimzinnige invloed van de jezuïeten. Het is de 
schuld van het papisme dat ons land nu rood gekleurd 
is met het bloed van onze edelste zonen.” Lincoln voegt 
er aan toe: “Ik ben voor de vrijheid van het geweten in 
de edelste, breedste en hoogste zin.” Maar ik kan geen 
gewetensvrijheid geven aan de paus en zijn volgelin-
gen, de papen, zolang ze me vertellen, door al hun ra-
den, theologen en canonieke wetten, dat hun geweten 
hun beveelt mijn vrouw te verbranden, mijn kinderen 
te wurgen en mijn keel door te snijden als ze daarvoor 
de gelegenheid krijgen.”7 

Vanwege Abraham Lincolns vele onthullingen over het Vati-
caan, werd hij ter dood gebracht net zoals hij voorspelde. Ja, ver-
moord door de jezuïeten in opdracht van Rome.8 Het Vaticaan is 
niet veranderd sinds Lincolns tijd.

JFK’s fatale vergissing

Toen John F. Kennedy door het Vaticaan werd gevraagd: “Volg 
je de Vaticaanse canonieke wet of de Amerikaanse grondwet?”, 
antwoordde Kennedy als volgt: “De Amerikaanse grondwet.”9 Dat 
was een fatale vergissing van president Kennedy. Zijn moord werd 
door Rome bevolen, en gepland en uitgevoerd door jezuïeten, net 
zoals dat bij president Lincoln het geval was. Iedereen die te veel 
over de moord op Kennedy wist, werd eveneens geliquideerd zo-
dat er zeker geen sporen zouden achterblijven die naar het Vati-
caan zouden kunnen wijzen.

Toen het Amerikaanse volk een onderzoek eiste, werd opper-
rechter Earl Warren (een lid van de Vaticaanse geheime Ridders 
van Columbus) aangesteld om het onderzoek te leiden. Hij hield 
veel gesprekken en voerde vele, al dan niet geheime, onderzoeken. 
Hij moest vervolgens, na een afdoende periode, toen de commotie 

door Tony Alamo
Geschreven in 1983

1 Openb. 17:1-5, 15   2 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, blz. 167-170   3 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, blz. 162   4 50 Years in the “Church” 
of Rome, Charles Chiniquy, blz. 483 (oorspr. onverkorte versie uit 1886, beschikbaar als PDF, blz. 342)   5 Smokescreens, Jack Chick, blz. 35   6 History of the World in a Christian Perspective, Vol. II, A 
Beka, 1981, blz. 352   7 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, blz. 498, 503 (oorspr. onverkorte versie uit 1886, beschikbaar als PDF PDF, blz. 352, 355)   8 50 Years in the “Church” of Rome, 
Charles Chiniquy, blz. 512 (oorspr. onverkorte versie uit 1886, beschikbaar als PDF, blz. 361)   9 Vatican USA, Nino LoBello, Trident Press, blz. 79, 161-166   
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over het voorval afnam, het onderzoek staken. Zoals de paus zegt: 
“Negatieve acties zijn dodelijk.” Vergeet niet dat president Kenne-
dy zelf een groot bewonderaar en leerling van Abraham Lincoln 
was en wist wat Lincoln wist.

De Tweede Wereldoorlog, met meer dan dertig miljoen doden 
(zes miljoen Joden – de Holocaust),10 werd georkestreerd en ge-
sponsord door het Vaticaan. Hitler, Mussolini en Franco waren 
allen leden van de rooms-katholieke sekte11 met als doel het ver-
overen van de wereld, niet voor Christus, maar voor het Vaticaan, 
de antichrist.

De onrust in Centraal- en Zuid-Amerika, de tirannie onder 
de door jezuïeten opgeleide Castro12 in Cuba en de rest van het 
Caribisch gebied, het terrorisme in Libanon en Ierland, alle zijn 
het werk van het Vaticaan. Kunt u nu begrijpen waarom God de 
rooms-katholieke sekte de moeder van alle gruwelen op aarde 
noemt? (Openbaring 17: 5)

Het Vaticaan wist dat na de Tweede Wereldoorlog veel mensen 
verstandig genoeg waren om het feit onder ogen te zien dat de 
oorlog een Vaticaanse inquisitie was, dus moesten ze een van hun 
beroemde afleidingsmanoeuvres gebruiken en de John Birch Soci-
ety in het leven roepen, zodat iedereen ging denken en praten over 
het communisme (dat ook gesponsord wordt door het Vaticaan) 
in plaats van de ware schuldige (het Vaticaan) te verdenken. Dit 
was een groot succes voor hen.

Het Vaticaan is ook sponsor van elke grote terroristische orga-
nisatie in de wereld. De reden hiervoor is om de gedachten van de 
mensen te richten op onverklaarbare, krankzinnige tragedies die 
door terroristische groeperingen worden begaan, terwijl het Vati-
caan bezig is alle regeringen van de wereld te ondermijnen, zodat 
ze wereldheerschappij (pauselijke macht) kunnen hebben. Nieuws 
over terroristische aanslagen is meestal zo schokkend, dat nieuws 
over het Vaticaan wat betreft het wegnemen van de Amerikaanse 
grondwet en van de mensen die beroofd worden van hun religieu-
ze vrijheden (gevangengenomen worden en over scholen en ker-
ken die gesloten worden) geminimaliseerd wordt. Dit is de echte 
bedoeling van het Vaticaan: wereldwijde controle over onze religie 
en over onze regering. Hoe krankzinniger, bizarder, onredelijker 
en onverklaarbaarder het terrorisme is, hoe beter. De invloedrijke 
Vaticaanse nieuwsmedia houden ook je gedachten hierop gericht. 
Nu worden hun ware bedoelingen door hun werkwijze duidelijk. 
Ze zullen binnenkort (met hun media en met de hulp van de pre-
sident van de Verenigde Staten, die zich zojuist bij hen gevoegd 
heeft) de drijvende kracht van een campagne zijn om al dit ter-
rorisme (dat ze zelf gecreëerd hebben) te stoppen om iedereen te 
doen geloven dat ze goed en vroom zijn en dat ze nooit zoiets ge-
sponsord hebben (update: zoals Terry Waite die onderhandelde in 
Libanon).

Jim Jones, een rooms-katholieke jezuïtische diaken die zich 
voordeed als een christen, werd door het Vaticaan opgeofferd (niet 
met vergiftigde Kool-aid), vermoord, samen met zijn kudde, om 
de wereld argwanend te laten kijken naar onschuldige, christelijke 
retraites.13 

“Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn 
ziel een gruwel: hoge ogen, een valse tong, en han-
den, die onschuldig bloed vergieten; een hart, dat 
ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich 
haasten, om tot kwaad te lopen; een vals getuige, die 
leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen 

inwerpt.” (Het duivelse Vaticaan is al deze dingen 
die God haat.)

Is het u ooit opgevallen dat met de door het Vaticaan gecon-
troleerde Amerikaanse Douane en Immigratie we niet uit dit land 
kunnen zonder tussenkomst van de controlediensten (zoekop-
drachten, radar, etc)? Maar in de jaren zestig, toen de door het 
Vaticaan opgeleide jezuïet Timothy Leary14 onze jeugd in drugs-
verslaving dompelde, leken immigratie en douane leek niet in staat 
tienduizenden kilo verdovende middelen die via de maffia onze 
natie binnenkwamen, op te sporen. De maffia, die alle illegale, on-
eerlijk verkregen winst (alle zwart geld) met de hulp van het Vati-
caan witwaste. Misschien is dit de reden waarom president Abra-
ham Lincoln zei: “Ik zie een heel donkere wolk over de horizon 
van Amerika komen, en die donkere wolk komt uit Rome.”15

Kijk naar wat de Bijbel zegt over de antichrist die al deze cor-
ruptie veroorzaakt, en die baadt in al dit bloed:

“En ik zag, dat de vrouw [het Vaticaan] dronken was 
van het bloed der heiligen, en van het bloed der getui-
gen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, 
met grote verwondering.” (Openbaring 17:6).

“Zoveel als zij zich zelve verheerlijkt heeft, en weel-
de heeft gehad, zo grote pijniging en rouw ondervindt 
zij nu; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, 
en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien” (Openba-
ring 18:7).

“Dezen [de overheid] hebben enerlei mening, en 
zullen hun kracht en macht het beest overgeven.” dat 
is een wereldregering, staats- en federale, maatschap-
pelijke en sociale overheidsinstellingen inbegrepen, 
geleid door Satan, het geven van die macht aan de anti-
christ, door het uitvoeren van zijn opdrachten (Open-
baring 17:13).

Dit zijn enkele van de laatste tekens in het boek van de Open-
baring van de Bijbel voordat Jezus terugkomt naar de aarde en de 
tijd zal niet meer zijn. God vernietigde de wereld door water,16 So-
dom en Gomorra door vuur en zwavel.17 Bij beide gelegenheden 
zond God profeten, boodschappers om voor het komende onheil 
te waarschuwen. Vandaag waarschuwt God in Zijn oneindige 
barmhartigheid alle rooms-katholieken: “Gaat uit van haar, Mijn 
volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en op-
dat gij van haar plagen niet ontvangt.” (Openbaring 18: 4).

Als u een van Gods volk bent, als de levendmakende Geest u 
heeft bezield tot het eeuwige leven, gehoorzaam dan het Woord 
door haar te verlaten. Waarom? Omdat niet doen ongehoorzaam-
heid is, en ongehoorzaamheid hetzelfde als hekserij.18 

Veel Vaticaanse staats- en federale overheidsinstellingen, zoals 
de Belastingdienst, Dienst Arbeidsveiligheid en -gezondheid en 
het Amerikaanse Ministerie van Arbeid, hebben samen met de 
vakbonden de economische ruggengraat van ons land verwoest 
door intimidatie en het forceren van honderden bedrijven en in-
dustrieën tot faillissementen en sluiting.19 Hierdoor zijn miljoenen 
Amerikanen werkloos en in armoede, terwijl Vaticaanse bedrij-
ven in het geheel niet worden lastig gevallen maar groeien, omdat 
ze overheidsopdrachten krijgen. Kijk naar wat God over de anti-
christ, toen hij in de hel geworpen werd, zegt:

“Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op 
u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, 
die de koninkrijken deed beven? Die de wereld als een 

10 Information Please Almanac, 1982, blz. 98   11 Smokescreens, Jack Chick, blz. 19   12 Smokescreens, Jack Chick, blz. 35   13 Double Cross, Chick Publications   14 Interview op PBS Late Night 
Interview met Timothy Leary, juli 1983   15 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, blz. 510 (oorspr. onverkorte versie uit 1886, beschikbaar als PDF, blz. 359)   16 Gen. 6-7   17 Gen. 19:24-
25   18 I Sam. 15:23   19 The Vatican Billions, Avro Manhattan, blz. 214-215   
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woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn ge-
vangenen niet liet los gaan naar huis toe?” (Jesaja 14:16-17)

DOOR FEDERALE STAAT GOEDGEKEURDE 
VATICAANSE WERKKAMPEN

Slechts een van de vele Vaticaanse, miljardenbedrijven betreft 
de alcohol- en wijn-werkkampen, waar arbeidskrachten geen enkel 
probleem vormen, omdat ze onrechtmatig gebruik maken van gra-
tis arbeidskrachten (duizenden rooms-katholieke monniken). Deze 
federale overheid zal niet toestaan dat iemand anders dezelfde voor-
rechten van vrijwilligerswerk geniet voor zijn arbeid aan God, onze 
Vader, en van onze Verlosser, de Heer Jezus Christus want we zijn 
allemaal “ketters” (niet-rooms-katholieken). Ja, hun bedrijven ge-
dijen zonder schade of intimidatie. Zij gebruiken de vrije arbeid van 
de christelijke broeders,20 La Salle, en Benedictijnse likeurdistilleer-
derijen en wijngaarden (werkkampen) en in vele andere, helemaal 
uit Napa Valley, Californië, tot in de staat van New York.

Het Vaticaansgezinde IRS en het Amerikaanse Ministerie van 
Arbeid staan nu op het punt de grondwettelijke scheidslijn tussen 
kerk en staat te overschrijden, en trachten om alle Bijbelgetrouwe 
christelijke kerken en scholen te vernietigen. Een goede manier 
is het wegnemen van hun belastingvrije status. Deze Amerikaan-
se grondwet vijandig gezinde organisatie (IRS) heeft echter belas-
tingvrije status toegekend aan alle communistische organisaties in 
Amerika, op grond van de Interne Inkomsten Code 501 (c) 3. Ze 
hebben nooit een poging gedaan om deze status van het roomse in-
cassobureau (IRS) weg te nemen21, zij hebben er ook voor gezorgd 
dat de rooms-katholieke sekte en al die met haar verbonden zijn 
(de ene wereldkerk) de enige religieuze organisaties in de VS zijn 
die geen onroerende zaakbelasting of belasting hoeven te betalen 
over hun miljardenhandel.22 Dit gebeurt volgens artikel 892 van de 
belastingwet. Het Vaticaan is de enige religieuze instelling die elk 
jaar vele miljoenen dollars aan federale steun ontvangt voor hun pa-
rochiale scholen.23 Dit wordt betaald van uw belastinggeld. Net als 
aartsbisschop Gilroy zegt: “Alleen zorgen voor onszelf, alleen voor 
medekatholieken, we moeten de ketters allemaal verslaan.”

Het Vaticaan heeft de Communistische Partij gebruikt om de 
Russisch-orthodoxe kerken te vernietigen, en ze gebruikte de na-
zipartij in haar poging om de Joden en hun synagogen te doen ver-
dwijnen. (Omdat het Vaticaan zegt dat iedereen die anders denkt 
dan zij zelf “ketters zijn” – niet-rooms-katholieken.)

IRS — DE BELASTINGDIENST VAN DE ROOMSE SEKTE

De rooms-katholieke jezuïeten begonnen met het internatio-
nale banksysteem24 genaamd de Illuminati en de Agentur (en ga-
ven er de Joden de schuld voor). Het roomse motto is, “Hij die het 
kapitaal bezit, regeert de wereld”. Het Vaticaan begon alle oorlogen 
(inquisitie) om de wereld te ontdoen van ketters (niet-katholieken) 
en gaf vervolgens leningen van haar banken aan de landen, zodat 
ze voldoende geld zouden bezitten om de ketters ( niet-katholie-
ken) te bestrijden. We waren dom genoeg om de belastingdienst 
van deze sekte (het IRS dat alleen rekenschap aflegt aan Rome) in 
ons land toe te laten.

Volgens de wetten van God in de Bijbel, is er eens om de vijftig 
jaar een kwijtschelding van schulden die niet kunnen worden betaald 
(een verademing). Dit wordt het jubeljaar (Lev. 25:10) genoemd.

Laten we de sektarische roomse canonieke wet van dood en 
slavernij verloochenen en terugkeren naar de wet van God en Zijn 
Zoon, Jezus Christus. Laten we een verrekening houden (het ju-
beljaar). Deze schulden zijn geïnstigeerd door Satan (de rooms-ka-
tholieke sekte) om ons te benadelen en om ons financiële slavernij 
op te leggen. Wij zijn deze oorlogen niet begonnen, wij wilden 
deze oorlogen niet, en wij hebben dat geld niet geleend. Dus waar-
om moeten wij dan lijden? Deze oorlogen waren alle rooms-ka-
tholieke inquisitie om de wereld te vormen tot een één-wereldre-
gering, kerk, en media.25

Op het één-wereldkerkcongres in Vancouver, waren een aantal 
van onze vrijwilligers geschokt door de pro-homoseksuele stands 
en literatuur, pro-hekserijstands en -literatuur, dronkenschap en 
de totale goddeloosheid, die deze “universele” sekte, de grootste 
ter wereld, promoot. Deze satanische mensen noemen iedereen 
die het ware Woord, dat is de scheiding van het kwaad, predikt en 
toewijding tot goede verkondigt26, een sekte. Maar ze vereren deze 
een-wereld organisatie en haar sekteleider, de.

“Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God ge-
naamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij [zoals de late-
re paus] in den tempel Gods [in Jeruzalem] als een God zal 
zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.” (2 Thess. 2:4)

“Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des sa-
tans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En 
in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die 
verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet 
aangenomen hebben, om zalig te worden.” (2 Thess. 2:9-10)

Ze knielen en kussen zijn ring en voeten27 en noemen hem 
“Heilige Vader”, wat duidelijk verboden wordt in de Bijbel.28 Ze 
vervullen elk van zijn wensen. Door ons een sekte te noemen, wij 
die wandelen in de Geest van God en gehoorzamen aan Gods ge-
boden, hebben ze zeker godslastering begaan, de onvergeeflijke 
godslastering van de Heilige Geest die nooit vergeven wordt in 
deze, noch in de komende wereld (Matth. 12:31 -32). Maar daar 
geeft Satan niet om, want hij heeft de Heilige Geest al gelasterd.

HET TEKEN VAN HET BEEST

Satan wilt dat u de eeuwigheid met hem in de hel doorbrengt.29 
En om ervoor te zorgen dat u dit zal doen, heeft hij, door zijn 
staats- en federale overheidsinstellingen, iets voor u bekokstoofd. 
Toepassing van een wet waardoor het noodzakelijk voor u wordt 
om een merk te plaatsen op je hand of op je voorhoofd om te mo-
gen kopen of verkopen (dit kan onzichtbaar worden gedaan met 
behulp van laserstralen). God noemt dit merk “het teken van het 
beest” (Openbaring 19:20).

Het Vaticaan er zal een aantal mooie namen voor gebruiken 
“het teken van vrede, liefde, eenheid, gemeenschap, etc.” God zegt 
dat als we dit teken volgen, we naar de hel zullen verbannen wor-
den (Openbaring 14: 9-11).

De paus, de superbaas, met zijn federale en nationale overheid, 
zal zeggen dat als we niet met dit symbool getekend zijn, we ge-
dwarsboomd zullen worden (niet mogen kopen of verkopen). Ik 
vertrouw op God, Hij zal mij voeden en voor mij zorgen, net zoals 
Hij de Hebreeuwse kinderen veertig jaar lang in de woestijn Sinaï 
gevoed en verzorgd heeft. En God zal opnieuw wonderen doen voor 
Zijn trouwe volgelingen, die de paus, zijn overheidsinstellingen, en 

20 The Vatican Billions, Avro Manhattan, blz. 182   21 Tot 1987 waren alle communistische organisaties vrijgesteld van belastingen. Nu hebben ze vanwege mijn literatuur fiscaal vrijgestelde statussen 
voor alle communistische partijen ingetrokken. De Vaticaanse communisten zijn echter zo verankerd in de regering onder het mom van Republikeinen en Democraten dat ze geen ontheffingen meer 
nodig hebben. Om niet te spreken van de overheidssubsidies die worden gegeven aan hun “pseudo-charitatieve” groepen en de miljarden aan overheidssubsidies aan parochiale scholen en andere elitaire 
katholieke communistische organisaties. 22 Vatican USA, Nino LoBello, blz. 87   23 Vatican USA, Nino LoBello, blz. 79   24 Vatican USA, Nino LoBello, blz. 45-47   25 Dan. 7, 8:23-25, II Thes. 2:3-12, 
Openb. 12:12-17, 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 Ps. 97:10, Rom. 12:9, I Kor. 10:21, II Kor. 6:14-18, Ef. 5:3-12, Jak. 4:4, I Joh. 1:5-6   27 The Crisis of Church and 
State 1050-1300, Brian Tierney, Prentice-Hall, blz. 49   28 Matt. 23:9  29 I Pet. 5:8, Openb. 12:11-12   
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het merk van de duivel verloochenen. President Reagan is ook beïn-
vloed geweest door het Vaticaan, net als andere wereldleiders. Dit is 
duidelijk door zijn plotselinge besluit tot het zenden van een Ameri-
kaanse ambassadeur naar het grote roomse bordeel (het hoofdkwar-
tier en verblijfplaats van deze sekte ).

Meneer de president, u laat uzelf veel te veel beïnvloeden door 
die jezuïtisch opgeleide predikers van de een-wereldkerk, ze ge-
ven u echt slecht advies. Wordt u lid van deze sekte vanwege  het 
Vaticaanse geld en de grote Vaticaanse ondersteuning? Wilt u uw 
eeuwige ziel en onze natie verkopen aan de antichrist voor geld en 
wereldlijke macht?

De Heer vraagt: “Want wat zou het den mens baten zo hij de 
gehele wereld won, en zijner [eeuwigen] ziele schade leed?” (Mar-
cus 8:36).

Door dat te hebben gedaan, hebt u nu grote problemen met 
de enige levende God. Kom met uzelf in het reine, herroep uw 
beslissing in het openbaar, zodat de Heer en het volk weten waar 
ze precies aan toe zijn.

Geachte meneer de president, in de naam van Jezus zeg ik deze 
dingen tot u. We zijn aan het eind van de tijden en de dagen van 
de politici zijn voorbij. We moeten allen de mensen op de hoogte 
brengen van wat er in ons schuilt. De Bijbel zegt dat hij die niet de 
terechtwijzing ontvangt uit Gods Woord, dwaas is (Spreuken 12: 1.)

Meneer de president, en alle presidenten en koningen van de 
wereld, we worden allen geoordeeld, er is een oordeel voor ons 
allemaal, en ik geloof dat het laatste oordeel er heel binnenkort 
aankomt.

EEN ECHTE ISRAËLIET GELOOFT IN DE ENIGE WARE GOD.

Ik ben geen theologisch opgeleide man. Ik ben een echte Israë-
liet, gewassen in het bloed van Jezus, vervuld van de Heilige Geest, 
en gezonden door de Heer om het woord van Jezus te verkondi-
gen die is gekruisigd, gestorven en begraven, is opgestaan uit de 
doden, opgegaan ten hemel, leeft, en heel snel naar deze aarde zal 
terugkeren.30 Ik heb de volledige bevoegdheid van de hemel om dit 
te verkondigen.

Een ware Israëliet is iemand die in God gelooft, wat de meeste 
Joden niet geloven, omdat ze weigeren de komst van de Verlosser te 
aanvaarden door de meer dan 300 teksten in het Oude Testament 
af te wijzen die vertellen over de komst van de Verlosser. Sommi-
ge Israëlieten hebben zich bekeerd tot  het rooms-katholicisme. 
Het Vaticaan wilde dat ze rabbijnen werden, zodat zij als spionnen 
zouden kunnen infiltreren in de Israëlische Knesset. Sommige van 
deze roomse jezuïtische rabbijnen zijn tegenwoordig als spionnen 
in de Knesset vertegenwoordigd.

Polen werd in de Tweede Wereldoorlog het sterkst door het Vati-
caan gecontroleerd. Als het Vaticaan zoveel van Joden houdt, toen en 
nu, waarom heeft ze dan zoveel van de Poolse Joden laten afslachten, 
zonder noemenswaardig protest van hun kant. Waarom heeft het Va-
ticaan het antisemitische document “Protocollen van de Wijzen van 
Zion” gefingeerd, waarin het Vaticaans verlangen de wereld te over-
heersen aan ons Joden wordt verweten. Waarom heeft ze ons Joden 
de schuld gegeven van het falen van de internationale bankiers van 
het Vaticaan, de Illuminati en Agenturs?31 En waarom heeft het Vati-
caan spionnen die zich voordoen als rabbijnen in de Knesset, als deze 
antisemitische, rooms-katholieke sekte zoveel van houdt? God zegt:

“O Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg 
uwer paden slokken zij in.” (Jes. 3:12).

De tweede komst van de Verlosser is nabij, nu is de tijd van 
bekering of verdoemenis gekomen,32 wat betekent dat u  nu met 
de Verlosser, die voor u zijn bloed vergoot ter vergeving van uw 
zonden,33 u verzoent of hem verloochent, wat dan betekent dat hel 
en eeuwige verdoemenis uw deel zal zijn.34

Er zijn religieuze leiders die miljoenen mensen naar de hel 
leiden vanwege hun verbondenheid met en de verheerlijking van 
de antichrist en zijn sekte, “Door geveinsdheid der leugenspre-
kers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toege-
schroeid” (1 Tim. 4:2). Sommige van hen zijn jezuïtische priesters 
die zich voordoen als christenen.

Zij en hun organisaties werden rijkelijk beloond vanuit Rome 
omdat ze de argeloze onwetende massa van hun volgelingen recht 
in Satans universele kerk hebben geleid, die toekomstplannen heeft 
voor allen die het merkteken van het beest dragen35 in naam van de 
christelijke gemeenschap, broederschap, vrede, charisma, en liefde. 
Mensen zijn gemakkelijk geleid naar deze afdeling van de Vaticaan-
se sekte en denken dat ze gelijk hebben “, omdat zij niet de liefde 
voor de waarheid ontvingen, hadden zij behouden kunnen worden” 
(zij volgden duidelijk niet het Woord van God). ). Hierom zei God 
dat als zij in deze leugens zouden blijven geloven, Hij hun de kracht 
van de dwaling zou zenden. Opdat zij allen veroordeeld worden, die 
de waarheid niet geloven, maar plezier hebben in de ongerechtig-
heid (de hele antichrist opzet) “(2 Thess.2:3-12).

Deze valse leiders houden van het rooms-katholieke geld en van 
de politieke connecties. Het houdt hen op de nationale en internati-
onale televisie, en het helpt bij de opbouw van tijdelijke rijken voor 
zichzelf, genoemd naar hun namen, zoals televisienetwerken, uni-
versiteiten, dorpen, en vele andere ijdele zakelijke ondernemingen 
en vermeende christelijke broederschappen. God zegt:

“Te arbeiden om schatten met een valse tong, is een 
voortgedrevene ijdelheid dergenen, die den dood zoe-
ken.” (Spr. 21:6).

Deze leiders verheffen het pausdom en ondersteunen het. Ze be-
zoeken de paus in Rome vaak, ondersteunen de andere rooms-ka-
tholieke geestelijken in al hun maatschappelijke functies en laat ze 
onbeschaamd hun misleidingen verkondigen in televisie- en ra-
dio-uitzendingen. Ze moedigen president Reagan aan om onze na-
tie in de antichrist (het Vaticaan) te volgen. Het Vaticaan promoot 
hen, zij promoten het Vaticaan, omdat ze gewoon hetzelfde zijn 
(leugenaars). U kunt ze gemakkelijk herkennen, en ik denk dat u 
wel weet wie ze zijn (kijk gewoon naar uw televisietoestel).

Bid voor hun verblinde volgelingen, omdat ze “Ziet, gij ver-
trouwt u op valse woorden, die geen nut doen.” (Jer. 7:8), en voor 
de verblinde leiders die “niet de waarheid spreken: zij leren hun 
tong leugen spreken” (Jer. 9:5), Zij leiden hun verblinde volge-
lingen, want Jezus zei beiden gaan in een bodemloze put vallen 
(Lukas 6:39), Jezus zei ook:

“Al deze leugenaars, hun deel zal zijn een poel, van 
vuur en zwavel.” (Openbaring 21: 8) En zij zullen de hemel 
niet binnengaan: “Buiten zijn de honden, en de tovenaars, 
en de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars, 
en elkeen die de leugen en de leugenaars liefheeft.” (Open-
baring 22:15) Omdat ze net als hij (Satan) zijn, die Eva 
verleidde en nu de wereld naar de ondergang leidt (sterven 
begint met een leugen).36 

Jezus, is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, 
maar om het zwaard te brengen (Matth. 10:34). Hij kwam 

30 Matt. 10:7-8, 28:18-20, Mark. 16:15-20, Luk. 24:46-48, Hand. 1:8-11, 10:38-43, I Kor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Col. 1:25-29, II Tim. 4:1-2  31 A History of the World, Hugh Thomas, Harper-Row, blz. 
498; Germany 1866-1945, Gordon A. Craig, Oxford, blz. 84   32 Joël 2:28-32, Matt. 24:3-51, Luk. 21:7-36, II Tim. 3:1-5, I Pet. 4:7, Openb. 6:12-17, 14:6   33 Matt. 26:28, Rom. 3:22-26, 5:8-21, Col. 1:13-14, 
20-23, Heb. 9:11-14, 10:5-17   34 Spr. 15:24, Matt. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Luk. 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Openb. 20:11-15   35 Openb. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 
20:4  36 Gen. 3:4-5   37 Matt. 25:31-46, Joh. 10:1-16, 26-28   
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om ons het verschil tussen licht en duisternis, goed en 
kwaad, waarheid en leugen, het lichaam van Christus en 
de antichrist te laten zien. Hij zei: Mijn schapen kennen 
Mijn stem en een andere zullen ze niet volgen (Johannes 
10: 3-5, Openbaring 14: 4). Hoort u Jezus’ stem of de stem 
van de paus? Bent u een van de schapen van Jezus of een 
geit van de antichrist?37 Vindt u het leuk om leugens te 
horen of voelt u meer voor de waarheid (Gods Woord)?

Velen van u hebben de antichrist ondersteund door het geven 
van giften aan deze organisaties. Steun Christus, niet de antichrist, 
of gaat u liever naar de hel met hem voor het volgen en onder-
steunen van zijn leugens? Geheime Vaticaanse agenten, vermomd 
als christenen, gaan naar de verschillende protestantse kerken om 
geld in te zamelen om de tempel in Jeruzalem voor de antichrist 
(de Tempel van Salomo) te bouwen, en onwetende christenen, 
die goddeloos bedrogen worden net zoals Eva, geven hun geld, in 
plaats van discreet en godvruchtig een bijdrage te leveren aan de 
ware christelijke werken. Jezus zei: “Mijn volk is uitgeroeid [gaat 
naar de hel], omdat het zonder kennis is.” (Hosea 4:6).

Rooms-katholieke woordvoerders zijn boos als het Woord van 
God wordt gepredikt en zeggen dat ze “niet kunnen geloven dat 
er in deze tijd nog steeds mensen zijn die vooroordelen hebben 
en haat prediken, etc. ”Maar wat deze Vaticaanse ambassadeurs 
eigenlijk zeggen is dat ze niet kunnen geloven, dat er in deze tijd, 
nog steeds mensen zijn die Gods Woord prediken, de enige waar-
heid, en dat er mensen zijn die het lef hebben om Satans leugens 
aan het licht te brengen. De teruggevallen confessionele kerken die 
zijn gefuseerd met het Vaticaan zeggen dat “God of Zijn Zoon, 
Jezus Christus, nergens in de Bijbel repliekgeven, of hun kinderen 
bevelen om repliek te geven.”

In de Bijbel – van het boek van Genesis tot het boek Open-
baring – spreken God, Zijn Zoon Jezus Christus, de patriarchen, 
profeten, discipelen en apostelen Satan tegen op elk punt, wanneer 
zijn valse leer verkondigd werd.38 Jezus gebiedt ons om het zwaard 
(het Woord van God) te gebruiken om het evangelie te verdedigen 
door Satan overal van repliek te dienen met alle kracht en overtui-
ging.39 Ons wordt geboden om te antwoorden op Satans drogre-
denen (verdraaien van het Woord), zoals Jezus deed toen Hij de 
duivel repliek gaf op de Berg van de Verleiding (Matth. 4: 3-11).

Paulus, door de Heilige Geest verlicht, zei: “Predik het Woord,” 
het ganse Woord (2 Tim. 4: 2). Laat de  Schriften niet weg die gaan 
over de antichrist en de valse profeten, die beantwoorden, beris-
pen en bestraffen. Jezus zei dat we leven (naar de hemel gaan) door 
te luisteren naar ieder woord dat uit de mond van de levende God 
komt (Matth. 4: 4).

Dit betekent dat de woorden over de antichrist, de valse profe-
ten, etc. hele valse woorden zijn, omdat Jezus zei dat wanneer we 
de waarheid (de waarheid, elk woord) kennen, zal de waarheid ons 
vrij maken (Johannes 8:32). Maar de antichrist en zijn valse pro-
feten willen niet dat u vrij bent, omdat Satan hun meester is, die 
het leuk vindt om mensen in slavernij te houden. Als ze niet willen 
dat mensen in slavernij leven, waarom zijn ze dan zo kwaad als het 
Woord van God wordt verkondigd (Hij die u bevrijdt van Satan)? 
En waarom noemen ze het prediken van Gods Woord misleiding, 
kwaad, haat, en vooroordelen als ze niet door Satan verleid worden?

De antichrist en zijn valse profeten zeggen dat we niet om het 
even wat – met betrekking tot het dienen van God – met passie 

moeten doen. Ze zeggen dat het volgen van Gods geboden, het 
prediken en het doen van Gods Woord een doodzonde is.

Maar in het boek Openbaring gebiedt Jezus ons om ijverig  te 
zijn of Hij zou ons uit Zijn mond spuwen (Openbaring 3:16). IJ-
ver en vrijmoedigheid (passie) zijn de statuten van God en Zijn 
Gezalfde. Ons wordt geboden om datgene wat we doen op te dra-
gen aan de Heer (Kolossenzen 3:23), met ons hele hart (Matth. 
22:37). En als mensen zich beledigd voelen door enig deel van 
Gods Woord, dan zegt God zegt dat ze dom zijn (als beesten). En 
God zegt ook dat het zich  beledigd wanen of het verwerpen of niet 
naleven van Zijn Woord zonde is.40 Het Woord van God verwer-
pen is Christus af wijzen, en het is alleen door onze aanvaarding 
(geloof) in het Woord, dat Christus is, dat we zullen gered worden. 
“Geloof in de Heere Jezus Christus [het Woord], en gij zult zalig 
worden.” (Handelingen 16:31).

Het Vaticaan zal door middel van haar maffia eerst de moraal 
van het land verwoesten met pornografie, prostitutie, drugs, de pro-
ductie en distributie van alcohol, etc. Nu probeert ze om met valse 
daden van vroomheid alle vuiligheid, die ze zelf heeft gemaakt, in 
ons land en in de hele wereld censuur en verboden in te voeren.

Dit is een misleidende, verachtelijke manier van deze religie 
om u te laten geloven dat ze goed is, fatsoenlijk, zuiver en vroom. 
Dit is ook haar eerste poging om wereldwijd censuur in te bren-
gen.41 Haar tweede motief voor deze censuur zal zijn om alle me-
ningsuiting te censureren, waaronder de Bijbel, behalve de manier 
waarop ze wil dat de Bijbel gepredikt wordt, en dat is precies het 
tegenovergestelde van wat in Bijbel geschreven staat.42 Ze weet dat 
de wereld zich niet bewust is van haar satanische manier van doen, 
en de wereld, is zich er niet van bewust dat ze al deze vuiligheid en 
onfatsoenlijkheid zelf creëerde, en zal haar in de eerste plaats toe-
juichen en aanbidden voor haar zogenoemde “nobele” daad. Dit is 
om iedereen die onwetend is van haar en haar methoden, weg te 
lokken van de Heer, en aan zichzelf te binden.

De toekomst die zij heeft voor deze verblinde mensen is de hel. 
Ellende houdt van gezelschap, en Satan en zijn volgelingen willen 
niet alleen branden. Ze willen dat u, mijn beste, de eeuwigheid met 
hen deelt in de verschrikkingen van de hel.43 Wilt u wat ze willen 
voor u? Of wilt u wat Jezus heeft bereid voor u, dat is het eeuwige 
geluk met Hem, weg van alle kwaad, weg van alle bedrog, en weg 
van alle mogelijkheden van elke vorm van schade?44 

VERZOEN U MET GOD

Leef niet voor deze tijdelijke wereld, die zo kort is.45 Plan uw 
toekomst voor eeuwig door te leren over het plan dat de Schepper 
en Heerser van het universum voor u heeft gemaakt – door de 
plannen van deze duidelijk satanische sekte voor de heerschappij 
van de wereld door de duivel en zijn rooms-katholieke sekte die zo 
ijdel en zo kortstondig is, af te wijzen.46 Als u dat niet doet, zult u 
God tonen dat u zo satanisch en uitdagend bent als deze duivel die 
zichzelf Gods plaatsvervanger noemt, ‘god’ zelf op deze aardbol. 
Verzoen u met God, nu meteen voordat het te laat is (zoals het al 
is voor de duivel). Zijn rook zal uit de hel omhoog stijgen in alle 
eeuwigheid (Openbaring 14:11).

“Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEE-
RE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit wor-
den als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 
worden als witte wol” door het bloed van Jezus (Jes. 1:18).

38 Matt. 4:3-11, 16:21-23, Openb. 22:18-19   39 Ef. 4:27, 6:17, II Thes. 2:14-15, II Tim. 1:13, Titus 3:10, Heb. 4:12, Jak. 4:7   40 Ezech. 20:21-24, Zech. 7:11-13, Jak. 2:10-11, I Joh. 3:4   41 Church and State, 
Vol. 37, No. 1, Jan. 1984, blz. 16   42 The Vatican Empire, Nino LoBello, blz. 68   43 Matt. 22:13, 25:30-46, Mark. 9:43-44, Luk. 3:17, II Thes. 1:1-9, II Pet. 2:4, 9, Openb. 14:10-11   44 Jes. 64:4, I Kor. 2:9, 
Openb. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 Ps. 103:15-18, Joh. 12:25, Jak. 1:9-12, I Joh. 2:15-17   46 Dan. 7:7-11, 23-26, Openb. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, 18, 19:20   47 Matt. 26:28, Hand. 13:38-39, Heb. 
9:22, 26, I Joh. 1:7   48 Rom. 10:14   
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In Gods liefde, stuurde Hij ons waar hij het meest van hield, om 
voor ons te te sterven  (Zijn Zoon). Jezus hield zoveel van ons dat 
Hij Zijn leven heeft gegeven en Zijn bloed heeft vergoten voor ons, 
zodat wij van onze zonden konden worden gezuiverd.47 Als we lief-
hebben, zoals God en Zijn Zoon, Jezus Christus, ons heeft liefgehad, 
dan zullen we onze zonden en voormalige goddeloze manier van 
leven opgeven, het Woord van God goed leren, en Zijn waarheden 
verkondigen aan deze wereld die al zolang is voorgelogen, op dat zij 
dit leven leiden dat God en Zijn Zoon ons zo vrijelijk gegeven heb-
ben. Maar hoe kunnen ze leren zonder prediker (niet een beginner, 
maar iemand die al de wegen van de Heer heeft geleerd)?48 

Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo 
zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond 
des HEEREN heeft het gesproken.” (Jesaja 1:20)

Als u gered zou willen worden zeg dan dit gebed, en u zult ver-
licht zijn:

Mijn HEER en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U 
over mijn ziel.49 Ik geloof dat JEZUS CHRISTUS de ZOON is 
van de levende GOD.50 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis 
en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van al mijn 
vroegere zonden.51 Ik geloof dat GOD JEZUS uit de doden heeft 
opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST52 en dat HIJ 
zit aan de rechterhand van GOD en dat hij op dit moment luis-
tert naar dit gebed en naar de belijdenis van mijn zonden.  Ik 
open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEER 
JEZUS.53 Reinig me van alle vuiligheid.54 Ik spoel mijn  zonden 
weg in het kostbare bloed dat u in mijn plaats vergoten hebt aan 
het kruis van Golgotha.55 Verlaat me niet, HEER JEZUS, U die 
mijn zonden vergeven hebt en mijn ziel gered. Ik weet dit om-
dat UW WOORD, de Bijbel het zegt.56 UW WOORD zegt dat U 
zich van niemand zal afwenden, en dat betreft ook voor mij.57

Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij 
geantwoord hebt en weet ik dat ik gered ben.58 En ik dank U, HEER 
JEZUS, dat U mijn ziel hebt gered. Ik zal mijn dankbaarheid tonen 
door te doen wat u mij beveelt en door niet meer te zondigen.59

JEZUS droeg op om na de redding gedoopt te worden, volle-
dig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de 
ZOON en de HEILIGE GEEST.60 Bestudeer ijverig de Bijbel in de 
Statenvertaling en doe wat het zegt, tot de dag dat je sterft.61

De HEER wil dat u anderen van uw redding vertelt (Markus 
16:15). U kunt distributeur worden van de literatuur van domi-
nee Tony Alamo. We zullen u de literatuur gratis toezenden. Bel of 
e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met iemand an-
ders.

Als u wilt dat de wereld gered wordt, zoals JEZUS gebiedt, be-
roof dan GOD niet van zijn TIENDEN en offers. GOD zei: “Zal 
een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin 
beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt 
gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze 
hele wereld]. Brengt al de tienden [een tiende is 10% van uw bru-
toinkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] 
zij in Mijn huis [zielen gered worden]; en beproeft Mij nu daarin, 
zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de 
vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren 
genoeg wezen zullen. En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, 
dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het 
veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der hei-

rscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gij-
lieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” 
(Maleachi 3: 8-12). 

Hier zijn nog enkele van de pauselijke geheimen.

Het Vaticaan is zo mysterieus dat de meeste van haar priesters, 
nonnen en leden op het lagere niveau van de geestelijkheid en de 
mensen die op het lagere niveau van de federale overheid werken, 
niet weten dat ze deel uitmaken van ‘s werelds grootste sekte en dat 
verdovende middelen, prostitutie, pornografie, sterke drank, en de 
zwarte markt - elk smerig ding direct naar het Vaticaan en haar re-
geringsinstanties kan worden herleid.62 Overlopers van deze grote 
sekte, de rooms-katholieke sekte, hebben verklaard dat 68% van de 
Vaticaanse geestelijken zich schuldig maken aan homoseksualiteit, 
lesbische liefde, en overspel. Al deze handelingen zijn absoluut 
verboden door God en zullen hun ziel naar de hel leiden als ze 
zich niet bekeren.63 Door de eeuwen heen hebben vele notabelen 
het Vaticaan een zogenaamde “riool van corruptie” genoemd.

Een voormalige hooggeplaatste jezuïtische priester die jaren-
lang in het Vaticaan gewerkt heeft en zich alleen aan de paus moest 
verantwoorden, meldde mij dat toen de huidige paus, Johannes 
Paulus II, een priester was in Krakau, Polen, fabrieksarbeiders 
boos waren op de toekomstige paus (Johannes Paulus II). Er werd 
gemeld dat veel van de fabrieksarbeiders hem wilden doden en 
zij verklaarden dat zij hem niet meer in hun nabijheid wilden en 
dat ze anders vette lappen naar hem zouden gooien omdat werd 
gemeld dat hij kleine kinderen misbruikte. Ze meldden ook dat hij 
(nu paus Johannes Paulus II) een homoseksueel is. Dit verklaart 
al de nieuwe Vaticaanse federale regelgeving van de overheid ten 
aanzien van non-discriminatie van homoseksuelen.

In een boek over de liefde (lust) dat paus Johannes Paulus II 
schreef toen hij een priester was, citeert hij herhaaldelijk Sigmund 
Freud, alsof hij de Heilige Schrift citeert. Sigmund Freud, een Jood die 
tot het katholicisme bekeerd was, is bekend als ‘s werelds belangrijk-
ste perverseling. Satan leidde hem door de Vaticaanse één-wereldre-
gering, kerk en media op, samen met de hele psychiatrische wereld, 
om de woorden “zonde” en “schuld” weg te doen. Het Vaticaan zou 
dan gebruik kunnen maken van psychologen en psychiaters om zich 
te verschuilen achter psychiatrische inrichtingen om mensen die hun 
geloof in God belijden gek te verklaren. Deze psychologen en psychi-
aters en de belangrijkste Vaticaanse nieuwsmedia, spotten aanhou-
dend (lachen) met iedereen die, door Gods Woord, deze sekte, die 
God noemt “de hoer” in de Openbaring, ontmaskert en iedereen die 
vasthoudt aan elk Woord van God, dat Christus’ bevelen bevat om de 
doden op te wekken, de zieken te genezen, duivelen uit te werpen, om 
opnieuw geboren te worden, om weerstand te bieden en de duivel (de 
hoer van het boek Openbaring) bloot te leggen. Johannes Paulus II en 
Freuds versies lopen parallel, zo geeft hij toe in zijn boek.

Nu hij heeft gescoord (heerser van zijn rooms-katholieke sekte 
en de federale overheid), kan hij wetten te maken in overeenstem-
ming met de manier waarop hij denkt. Hij wil ons nu laten leven 
naar zijn fantasieën door wetten te maken die ons dwingen zowel 
jonge mannen als vrouwen in dezelfde slaapzaal te laten slapen en 
hetzelfde toilet te laten gebruiken op de kostscholen. Zijn perverse 
brein verheugt zich als hij de mensheid door de wet gedwongen 
ziet om deel te nemen aan zijn stijl van perverse gedachten. Deze 
nieuwe roomse canonieke wetten van perversie en de dood wor-

49 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   50 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   51 Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9   52 Ps. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark. 16:9, 12, 14, Joh. 
2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   53 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13   54 1 Kor. 3:16, Openb. 3:20   55 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 
7:14   56 Matt. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   57 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   58 Heb. 11:6  59 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   60 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, 
Hand. 2:38, 19:3-5   61 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak. 1:22-25, Openb. 3:18   62 Openb. 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 Matt. 15:18-20, Rom. 1:20-32, I Kor. 6:9-10, 18, 10:8, Ef. 5:5, 
Heb. 12:16-17, 13:4, Openb. 21:8   64 Vatican USA, Nino LoBello, blz. 78-79   
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den afgedwongen door twee van zijn federale overheidsinstanties: 
het ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling en 
het ministerie van Onderwijs64, die heel officieel klinken, en  hen 
zo camoufleren als operatie “Vals Sneeuwwitje” van het Vaticaan.

In de geestelijke strijd tussen God en Satan, verheugen wij ons 
en zijn we meer dan blij, want Jezus zei: “uw loon is groot in de 
hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u 
geweest zijn” (Mattheüs 5:12).Wij zijn de sterkste Bijbelgetrouwe 
christelijke organisatie in de wereld (en zijn erg trots op dat feit).

Sommige valse publicaties waarin meineed gepleegd wordt (een 
aantal die zelfs bedrieglijke Bijbels drukken) en niet naar Jezus luis-
teren, als Hij zegt, “Doe geweld aan geen mens, en beschuldig elkaar 
niet valselijk” (Lukas 03:14), hebben ons opgenomen in hun boeken 
over sektes. Vanwege hun flagrante leugens, en vanwege onze nood-
zaak om de integriteit van het werk van de Heer te handhaven, moes-
ten we deze sinistere publicaties nalezen, en kwamen we tot de be-
vinding dat ze worden verspreid door de jezuïtisch-Vaticaanse sekte.

Wat is ulieden, dat gij Mijn volk verbrijzelt, en de 
aangezichten der ellendigen vermaalt? spreekt de Hee-
re, HEERE der heirscharen.” (Jes. 3:15)

Weet je niet “dat wat een mens zaait, hij ook zal 
oogsten” (Gal. 6:7)? En wat zal God doen om te vergel-
den dat wat je hebt gedaan voor anderen ... “Mij komt 
de wraak; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.”(Rom. 
12:19, Hebr. 10:30)

We zijn blij want ons loon is groot vanwege de leugens die ze 
hebben verteld over ons (zo sprak Jezus) (Matt. 5: 11-12).

De federale overheidsinstanties van het Vaticaan hebben haar 
invloedrijke nieuwsmedia (in eendracht) het ook mogelijk gemaakt 
voor ons om veel vreugde en overvloedige beloningen in de hemel te 
hebben, omdat ze ons gezamenlijk voor de rechter gedaagd hebben 
op valse beschuldigingen, er zijn voortdurend lasterlijke campagnes 
gestart tegen ons in de laatste vijftien jaar. Na onderzoek vonden we 
dat zowel de invloedrijke nieuwsmedia,65 en natuurlijk de eerder ge-
noemde overheidsinstanties, in het geheim door het Vaticaan gecon-
troleerde en/of Vaticaans eigendom zijn. Wij danken U en loven U, 
Jezus, dat U ons deze feiten getoond hebt en voor het waarborgen 
van onze zekere beloningen. De psalmist David schrijft:66

“De koningen der aarde stellen zich op, en de vor-
sten beraadslagen tezamen tegen den HEERE, en tegen 
Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden ver-
scheuren, en wierpen hun touwen van ons. Hij [God] 
die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen be-
spotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en 
verschrikt hen in zijn gramschap.” (Ps. 2: 2-5)

ANGSTIGE BELONING VOOR WIE STRIJDT TEGEN GOD

Gedenk in uw gebeden al die ongelukkigen die God bestrijden, 
Zijn Zoon, Jezus Christus, de Heilige Geest, en Gods gezalfden, 
want als ze volharden, wacht hun een verschrikkelijke vergelding. 
Wij, net als onze Vader, Die in de hemel is, en zijn Zoon, Jezus 
Christus, willen niet dat iemand naar de hel moet gaan. Daarom 
hebben we de opdracht alle mensen te manen om te bidden in 
de naam van de Heer Jezus Christus, op dat zij Christus als hun 
persoonlijke Verlosser kunnen vinden en beginnen goed te doen 
door te werken voor Hem in plaats van de onvruchtbare werken 
der ongerechtigheid te doen, met op het einde eeuwige hel en ver-
doemenis. (Niet dat we bidden voor de duivel of voor degenen 

die de Heilige Geest gelasterd hebben, we bidden niet voor hen. 
[Johannes 5:16])

Onze kerk is uitgebreid en veel sterker gegroeid onder de ver-
volging, zoals Jezus voorspeld heeft. Als God de wereld zo lief-
heeft, moeten wij dan eveneens onze wereld niet liefhebben? Deze 
uiteenzetting is geschreven in de liefde, zodat kostbare zielen niet 
zullen worden misleid door het Vaticaan en haar medewerkers, 
het merkteken van het beest nemen, en naar de hel gaan.67

Iedereen die feiten over deze sekte (de rooms-katholieke sekte) 
en haar medewerkers ontdekt heeft, zijn in het verleden en tot op 
de dag van vandaag ketters, wreed, gevaarlijk, geheim, fanatiek re-
ligieus enz., genoemd, en zij zijn ten prooi gevallen aan haar mas-
sale karaktermoordcampagnes.

Ze zeggen ook dat we Vaticaanse achtervolgingswaanzin heb-
ben. Hadden Abraham Lincoln en John F. Kennedy Vaticaanse 
achtervolgingswaanzin? En al die miljoenen mensen die vandaag 
de dag worden lastiggevallen en geïntimideerd door het Vaticaan, 
de  federale en staatsoverheid plus degenen die moeten leven zon-
der baan en honger lijden (sommigen zitten in gevangenissen, 
omdat ze uit noodzaak gaan stelen als gevolg van de honger), heb-
ben ze allemaal Vaticaanse achtervolgingswaanzin?

Vanwege deze blootstelling, zal de rooms-katholieke sekte 
doen alsof zij degenen zijn die worden vervolgd en zal schijnheilig 
zeggen: “Waarom gebeurt dit met ons?” Degenen die onwetend 
zijn van de misdaden die ze doet, zal sympathie voelen voor haar. 
(Ik heb geen sympathie voor de duivel.) Ik heb het Woord van 
God niet geschreven, ik verkondig Zijn Woord. God haat het goe-
de niet, alleen het kwade.68

Het Vaticaan en haar mensen verdienen allen een Oscar voor het 
beste acteerwerk in onschuld en vroomheid en ook voor make-up 
en kledingontwerp, die haar doen lijken op Sneeuwwitje. Onder 
haar Sneeuwwitje-uitdossing heeft zij etterende en zwerende won-
den en ringworm. Aan de buitenkant glimlacht ze en zegt: “Ik hou 
van je, broeder” maar achter haar knokige rug verbergt ze haar han-
den die druipen van het bloed van martelaren.69

Hier is een voorbeeld van hoe het Vaticaan zichzelf indekt. Toen 
ze zag dat de Tweede Wereldoorlog (een andere Vaticaanse inqui-
sitie) verloren was voor haar volgelingen, verborg ze snel, in één 
gebeurtenis, duizend Joden, zodat, na het doden van zes miljoen 
Joden, ze kon zeggen: “We verborgen en beschermden de Joden; we 
houden van de Joden.” Dit is waarheid van wat het Vaticaan deed.

Als we het toch hebben over de Academy Awards, het Vaticaan heeft 
een lange historie in de filmindustrie.70 Hollywood heeft altijd onder de 
invloed van een machtige rooms-katholieke lobby gestaan, met films 
als “The Song of Bernadette”, “Going My Way”, en een aantal andere 
films ter verheerlijking van deze rooms-katholieke sekte. Aan de andere 
kant promootte ze films als “Elmer Gantry”, die corrupte protestantse 
evangelisten bevatten. Herinnert u zich “Dragnet” op de televisie? De 
christen werd altijd afgebeeld met een grote Bijbel, lachend nadat hij 
oma op de zolder had gewurgd.71 En altijd waren de priesters zeer ge-
respecteerde, goed betaalde sterren als Bing Crosby en Barry Fitzgerald. 
U ziet, we worden op vele fronten door het Vaticaan psychisch geslagen 
(de leider van de één-wereld-kerk en van alle regeringen in de wereld).

Ter voortzetting van haar rol als Sneeuwwitje, is het Vaticaan 
erin geslaagd met behulp van haar eigen media om een drie uur 
durende propagandashow op CBS haar valse god, de sekteleider, 
wit te wassen. Ik weet zeker dat de het gooien van vette lappen 
werd weggelaten uit het script.

65 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, blz. 155   66 The Documents of Vatican II, Walter M. Abbott, S.J., blz. 319-331; Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro 
Manhattan, blz. 150; The Rockefeller File, Gary Allen, Ch. 6; None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen, Ch. 5; Collier’s National Encyclopedia, 1936, s.v. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia, s.v. “Illuminati,” 
“Ingolstadt”   67 Openb. 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 Ps. 7:11, 45:6-7, Spr. 8:13, Amos 5:15, Rom. 1:18, Heb. 1:8-9   69 Openb. 17:1-6, 18   70 Vatican USA, Nino LoBello, blz. 20-21   71 Smokescreens, 
Jack Chick, blz. 46   
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Er zijn veel goede mensen in de rooms-katholieke sekte die niet 
rijk zijn, sommigen zijn zelfs zeer arm en niet op zoek naar een 
hoge positie. De meesten zijn zeer bescheiden. Deze gewone men-
sen zijn er zich helemaal niet van bewust dat de boosheid die er is 
geweest en nog wordt gepleegd door de roomse sekte, die zichzelf 
een kerk heeft genoemd, nog steeds bestaat. God kent hun oprech-
te harten (Hij is de God van ons hart), Hij zegt tot deze onwetende 
mensen “Gaat weg van haar, Mijn volk” (Openbaring 18: 4). Dus 
laten we bidden dat ze haard snel verlaten.

Een grimmige herinnering aan de satanische super-baas (de paus), 
die het roomse huis van prostitutie en de regeringen die haar steunen 
kracht geven, uw bewind wordt van zeer korte duur, zo zegt de Heer.

“Want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.” 
(Openbaring 18:16)

“En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.” (Open-
baring 19:3)

“En ik zag drie onreine geesten komen, als kikvorsen 
uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en 
uit de mond van de valse profeet.” (Openbaring 16:13).

Het Joodse priesterschap eindigde op Golgotha;72 nergens in 
de Bijbel heeft God ooit gezag van het priesterschap gegeven aan 
Italianen, Polen, of enig ander ras van mensen, anders dan aan de 
Joden. En uit de twaalf Joodse stammen heeft God alleen aan de 
stam van Levi het recht op het priesterschap gegeven.73 Dit toont 
aan dat het Vaticaan tegen de Bijbel is, levend in een wereld van 
fantasie en vals geloof. Toen Jezus zei: “Het is volbracht,” werd Je-
zus de enige en echte Hogepriester (Johannes 19:30).74

Het Vaticaan wil verhuizen van Rome naar Jeruzalem. Op 26 
september 1973 heeft de Houston Chronicle gemeld dat de op po-
litieke macht beluste Henry Kissinger  deze supersekte (het Vati-
caan) hielp door voor te stellen “dat Jeruzalem een internationale 
stad zou worden met de beheersing van de heilige plaatsen en de 
religieuze administratie onder de heerschappij van de paus.

Het Bijbel noemt nooit vagevuur of een soortgelijke plaats, 
maar de Bijbel zegt duidelijk: “Het is de mensen beschikt eenmaal 
te sterven en voor God en het laatste oordeel rekenschap te geven 
voor zijn daden” (Hebr. 9:27). En God zei: het is ofwel de hemel of 
de hel, niets anders.75 U kunt uw plaats in de hemel niet kopen, en 
je kunt je weg uit de hel niet kopen.

Nergens in het Nieuwe Testament wordt er gezegd om mensen 
te doden die niet geloven zoals wij. Het Vaticaan noemt echter een 
dergelijke moord “heilige oorlog” en keurt het goed, opnieuw be-
wijzen ze dat ze helemaal sektarisch en zeker onbijbels zijn.

Vijftig jaar geleden zei aartsbisschop Gilroy:
“Door onze katholieke controle over het postkan-

toor, heeft de postafdeling de mogelijkheid om de ver-
blijfplaats van bepaalde niet-rooms-katholieken [ket-
ters] met betrekking tot hun bewegingen en bepaalde 
situaties te controleren. En terwijl we zulke mannen in 
dienst hebben, hoeven we niet bang te zijn dat onze ge-
heime politie strafrechtelijk vervolgd wordt.”

Wanneer wij deze feiten kennen, is het duidelijk waarom de 
postafdeling momenteel probeert ons voordelige posttarief weg 
te nemen. Zij onderdrukken op misdadige wijze de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van religie, onze twee laatste grond-
wettelijke waarborgen die het Vaticaan snel en stil probeert weg 
te moffelen. Staats- en federale agentschappen, met hun nieuws-
media en justitiële systemen in elke natie, zullen in opdracht van 
Rome zeker zeggen dat de De Geheimen van de Paus “haatlitera-
tuur” is, zij zal u vertellen dat ik uw vijand ben. Maar, zoals de 
apostel Paulus zei, zo zeg ik, “Ben ik dan uw vijand geworden, om-
dat ik u de waarheid zeg?” (Gal. 4:16).

Het vertellen van de waarheid, zodat mensen kunnen ontsnap-
pen aan de wereldheerschappij onder de wrede leiders van Satans 
vertegenwoordiger, met zijn hatelijke en dictatoriale roomse ca-
nonieke principes, in plaats van onze goddelijke Verenigde Staten 
Grondwet (dat is de wet in de Verenigde Staten), en zodat mensen 
van alle naties aan het merkteken van het beest en aan haat en 
het hellevuur kunnen ontsnappen. Jezus zegt dat de waarheid ver-
kondigen liefde is, en gebiedt ons in alle landen van de wereld de 
waarheid te verkondigen,76 want Jezus zei: “Gij zult de waarheid 
kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32).

U kunt de paus geloven of mij. Ik heb u slechts een paar van de 
geheimen van de paus geopenbaard. God zegt dat de organisatie van 
de paus de moeder is van alle gruwelen op aarde, niet 99% van de 
gruwelen, maar 100% gruwel.77 Lees de Bijbel in de Statenvertaling 
en zie of ik u de waarheid vertel. Geloof in God. “Geloof in de Hee-
re Jezus Christus en gij zult zalig worden.” (Handelingen 16:31).

72 Jes. 53:7, Mark. 15:37-39, Heb. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 Ex. 28:1, 30:30   74 Heb. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, II Kor. 5:10, Heb. 9:27, 
Judas 6, 14-15   76 Mark. 16:15, Luk. 9:60-62, Hand. 10:42, Rom. 10:13-15, I Kor. 1:17-18, II Tim. 4:2   77 Openb. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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