ÄR DET AMERIKANSKA SKATTEVERKET, FBI, USA:s ARBETSMARKNADSDEPARTEMENT, MAFFIAN OCH
FACKFÖRENINGARNA EN DEL AV VATIKANEN?
ÄR PÅVEN EN SUPERBOSS ÖVER ALLA STATLIGA MYNDIGHETER SÅVÄL SOM VATIKANEN?

PÅVENS HEMLIGHETER
av Tony Alamo
Skrivet 1983

tjänster än protestanter, judar och
andra kättare.”
Åtskilliga miljoner människor har
slaktats av Vatikanen, så säger Herren
(Uppenbarelseboken 18:24). Historien
står som vittne inför detta faktum. Under
den romersk-katolska inkvisitionen i Europa torterades, stympades och mördades
68 miljoner människor av denna enorma
sekt.5 Under Bartolomeinatten beräknas så många som 100 000 protestanter
ha slaktats.6 President Abraham Lincoln
anklagade påvedömet för inbördeskriget
med dessa ord:
”Detta krig skulle aldrig ha varit
möjligt utan jesuiternas lömska och
hemlighetsfulla inflytande. Det är påveväldets skuld
att vi nu ser vårt land rött av dess förnämsta söners
blod.” Lincoln tillade: ”Jag står för samvetsfrihet i dess
mest ädla, vida och högsta mening. Men jag kan icke
skänka samvetsfrihet till påven och hans anhängare,
papisterna, så länge som de, via alla församlingar,
teologer och kanoniska lagar, säger till mig att deras
samvete ger order om att bränna min fru, strypa mina
barn och skära av min hals när möjligheten uppstår.”7
På grund av Abraham Lincolns många avslöjanden om Vatikanen, dödades han precis så som han själv förutsade. Mördad av
jesuiterna enligt Roms instruktioner.8 Vatikanen har inte ändrat
på sig sedan Lincolns tid.

Vatikanen framställer sig själv som
Snövit, men Bibeln säger att den är som
en prostituerad, ”den stora skökan”, en
kult (Uppenbarelseboken 19:2).1 I varje
land använder den grenarna i de statliga
myndigheterna, inklusive USA:s, som sina
onda små dvärgar. Ju mer makt och kontroll den har i staten desto mer försvinner
den in i bakgrunden, förklädd som Snövit,
så att staten kan användas och klandras för
alla dess ondskefulla gärningar.
ANLEDNING: För att driva igenom lagar som trakasserar, baktalar, förstör och
censurerar alla andra och alla idéer som
inte är romersk-katolska, så att hon, Vatikanen, kan sitta som den sataniska drottningen (den stora skökan).
På grund av dess urgamla begär att kontrollera världsregeringen och kyrkan, har den ormliknande Vatikanen hemsökt världen och USA:s regering med så många nitiska, högt utbildade och
hängivna jesuitiska anhängare att den nu kontrollerar Förenta
nationerna (som den skapat),2 Vita huset, USA:s kongress, varje
delstatlig, federal, medborgerlig, och social myndighet, inklusive
USA:s arbetsmarknadsdepartement, USA:s skatteverk, FBI, högsta
domstolen, rättssystemet, försvarsmakten, de delstatliga, federala
och andra polisväsenden, samt det internationella banksystemet
och centralbanker (som kallas Illuminati och Agentur), fackföreningar3, maffian och större delen av nyhetsmedias tungviktare.
Denna kult (Vatikanen) är väldigt nära att ersätta USA:s konstitution med sina envärlds-, sataniska kanoniska lagar av död till
”kättarna” (alla som inte är romersk-katolska). General Lafayette,
president George Washingtons mest respekterade medhjälpare
och general, konstaterade profetiskt: ”Om det amerikanska folkets friheter någonsin förstörs, kommer det att ske genom försorg av den romersk-katolska kultens prästerskap.”4
Idag kan vi se höjdpunkten av de detaljerade planerna, som
anges av den romersk-katolska ärkebiskopen Gilroy i ett utdrag
från ett tal för nästan 50 år sedan i Australien:
”Det romersk-katolska mottot är endast vi allena
för romerska katoliker. Vi måste besegra alla kättare
[ej romerska katoliker] vid valurnorna. Den helige fadern [påven] konstaterar att negativ taktik är dödlig.
Den helige faderns krav är att de offentliga tjänsterna
snart bör vara 100 % romersk-katolska. Försiktighet måste vidtas så att inga misstankar kan höjas när
romerska katoliker i hemlighet tilldelas fler statliga

JFK:s DÖDLIGA MISSTAG
När Vatikanen frågade John F. Kennedy: ”Kommer du att följa
den romerska kanoniska rätten eller USA:s konstitution?” svarade Kennedy: ”USA:s konstitution.”9 Detta var president Kennedys dödliga misstag. Mordet på Kennedy beordrades av Rom,
och planerades och utfördes sedan av jesuiterna, precis som mordet på president Lincoln. De som visste för mycket om mordet på
Kennedy togs också omhand.
När USA ropade efter en utredning, rekryterades överdomaren Earl Warren (medlem i Vatikanens hemlighetsfulla Columbus Riddare) att ta hand om utredningen. Han talade med kluven
tunga och blandade bort korten – som avsikten var – och när
sedan tillräckligt lång tid förflutit, stängde han ner utredningen.
Som påven säger: ”Negativa handlingar är dödliga.” Kom ihåg att
president Kennedy var en stor beundrare och student av Abraham Lincoln och visste vad Lincoln visste.

1 Upp 17:1–5, 15 2 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, sid. 167–170 [Vatikanens imperialism under 1900-talet] 3 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, sid. 162 [Vatikanens imperialism under 1900-talet] 4 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, sid. 483 (orig. oavkortad 1886 version, tillgänglig som PDF-fil, sid. 342) [50 år i Roms
”kyrka”] 5 Smokescreens, Jack Chick, sid. 35 [Rökridåer] 6 History of the World in a Christian Perspective, Vol. II, A Beka, 1981, sid. 352 [Historien i ett kristet perspektiv, vol II] 7 50 Years in the “Church”
of Rome, Charles Chiniquy, sid. 498, 503 (orig. oavkortad 1886 version, tillgänglig som PDF-fil, sid. 352, 355) [50 år i Roms ”kyrka”] 8 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, sid. 512 (orig.
oavkortad 1886 version, tillgänglig som PDF-fil, sid. 361) [50 år i Roms ”kyrka”] 9 Vatican USA, Nino LoBello, Trident Press, sid. 79, 161–166 [Vatikanen USA]
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Andra världskriget, med över trettio miljoner dödsoffer (sex
miljoner judar – Förintelsen)10, frammanades och sponsrades av
Vatikanen – Hitler, Mussolini och Franco var alla medlemmar av
denna sekt (den romersk-katolska sekten)11 – för att vinna världen, inte för Kristus, utan för Vatikanen, Antikrist.
Kaoset i Central- och Sydamerika, den jesuittränade Castros
tyranni12 på Kuba och i hela Karibien och dagens terrorism i Libanon och Irland är Vatikanens hantverk. Kan du nu se varför
Gud kallar den romersk-katolska kulten för moder till alla styggelser på jorden (Uppenbarelseboken 17:5)?
Vatikanen visste att många människor efter andra världskriget
var kloka nog att förstå att kriget var en inkvisition utförd av Vatikanen, så de tvingades använda en, för dem, berömd avledande
taktik och grundade John Birch Society för att få alla att tänka på
och prata om kommunism (som Vatikanen också sponsrar) istället för den verkliga gärningsmannen (Vatikanen). Detta blev en
stor framgång för dem.
Vatikanen sponsrar även alla stora terroristgrupper i världen. Anledningen till detta är att det riktar människors tankar
till oförklarliga, vansinniga tragedier som dessa terroristgrupper
orsakar medan Vatikanen ägnar sig åt att underminera hela världens alla regeringar, så att den kan behålla sin världsdominans
(påvemakt). När nyheter om terrorism når oss är det så chockerande att det minimerar nyheter om hur Vatikanen tillintetgör
USA:s konstitution och berövar människor deras religionsfrihet
(sätter dem i fängelse, stänger skolor och kyrkor). Detta är vad
Vatikanen verkligen är ute efter, global kontroll över vår religion
och våra myndigheter. Ju mer vansinnig, bisarr, orimlig och oförklarlig terrorismen är desto bättre. Vatikanens tungviktsmedia
ser även till att hålla dig upptagen genom att få dig att ha det i
tankarna. Nu när deras modus operandi har avslöjats kommer de
snart (med sina media och USA:s president, som precis anslutit
sig till dem) vara den drivande kraften bakom en kampanj att
stoppa all denna terrorism (som de själva har skapat) för att få
alla att tro att de är goda och gudaktiga och att de aldrig skulle
kunna ha sponsrat någonting sådant. (Uppdatering: såsom Terry
Waite som förhandlar i Libanon.)
Jim Jones, en romersk-katolsk jesuitisk diakon som utgav sig
för att vara kristen, offrades (inte med förgiftad läsk) och mördades, tillsammans med sin flock, av Vatikanen för att få världen
att snävt och misstänksamt se ner på oskyldiga kristna tillflyktsorter.13
”Sex ting är det som Herren hatar, ja, sju äro styggelser för hans själ: stolta ögon, en lögnaktig tunga,
händer som utgjuta oskyldigt blod, ett hjärta som
hopsmider fördärvliga anslag, fötter som äro snara till
allt löpa efter vad ont är, den som främjar lögn genom
falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan
bröder.” (Ordspråksboken 6:16–19) (Allt detta som
Gud avskyr är vad den djävulska Vatikanen gör.)
Har du någonsin märkt att vi med USA:s tull och invandring,
som kontrolleras av Vatikanen, inte kan lämna landet utan att utsättas för tredje gradens förhör (visiteringar, metalldetektorer etc.)?
Men på 1960-talet när den av Vatikanen tränade jesuiten Timothy
Leary14 ledde vår nations ungdom till ett drogberoende, verkade

tjänstemän för tull och invandring oförmögna, då liksom nu, att
upptäcka tiotusentals kilo narkotika och droger som fördes in i vår,
en gång, rättvisa nation, via maffian som tvättar alla sina illegala
och orättmätigt erhållna tillgångar (och pengar från den svarta
marknaden) genom Vatikanen. Kanske är det därför som president
Abraham Lincoln sade: ”Jag ser ett väldigt mörkt moln vid Amerikas horisont. Och detta mörka moln anländer från Rom.”15
Se vad Bibeln säger om Antikrist som orsakade all denna korruption och spillde allt detta blod:
”Och jag såg kvinnan [Vatikanen] vara drucken av
de heligas blod, och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne.” (Uppenbarelseboken 17:6)
”Så mycken ära och vällust som hon har berett sig,
så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: ’Jag tronar såsom drottning och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag
veta av någon sorg’” (Uppenbarelseboken 18:7)
”Dessa [regeringarna] hava ett och samma sinne,
och de giva sin makt och myndighet åt odjuret”, dvs.
en världsregering, som inkluderar statliga och federala, medborgerliga och sociala, statliga myndigheter,
styrkta av Satan, lämnar sin makt till antikrist genom
att utföra hennes order (Uppenbarelseboken 17:13).
Detta är några av Uppenbarelsebokens sista tecken innan Jesus återvänder till jorden och tiden har nått sin ände. Gud förstörde världen med vatten16 och Sodom och Gomorra med eldkol
och svavel17. I båda fallen skickade Gud budbärare som predikade om den kommande domedagen. Idag varnar Gud i sin eviga
nåd alla romerska katoliker: ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk,
så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder
del av hennes plågor.” (Uppenbarelseboken 18:4) Om du är en
av Guds folk, om anden som ger liv har skänkt dig evigt liv, lyd
i så fall Ordet genom att lämna henne. Varför? Eftersom det är
olydnad att inte göra så och olydnad är detsamma som häxeri.18
Flera delstatliga och federala myndigheter under Vatikanen,
såsom IRS [USA:s skatteverk], OSHA [myndighet för arbetssäkerhet] och USA:s arbetsmarknadsdepartement har, tillsammans
med fackföreningar, helt underbart förstört vårt lands ekonomiska ryggrad genom att trakassera och tvinga hundratals företag
och industrier till konkurs.19 Detta lämnar miljontals amerikaner
arbetslösa och hungriga, medan Vatikanens företag överhuvudtaget inte trakasseras utan istället blomstrar, eftersom de styr de
delstatliga myndigheterna. Se på vad Gud säger om antikrist när
han kommer att kastas i helvetet:
”De som ser dig stirra på dig, de betrakta dig och
säga: ‘Är detta den man [antikrist] som kom jorden att
darra och riken att bäva, den som förvandlade jordkretsen till en öken och förstörde dess städer?’” (Jesaja
14:16–17)
FEDERALA MYNDIGHETER GODKÄNNER VATIKANENS
SLAVLÄGER
Ett av Vatikanens många multimiljardföretag är deras spritoch vinslavläger, och de har inte några arbetskraftsproblem

10 Information Please Almanac, 1982, sid. 98 [En typ av årsbok] 11 Smokescreens, Jack Chick, sid. 19 [Rökridåer] 12 Smokescreens, Jack Chick, sid. 35 [Rökridåer] 13 Double Cross, Chick Publications
[Dubbelspel] 14 PBS Late Night Interview with Timothy Leary, juli 1983 [PBS-intervju i TV-programmet Late Night] 15 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, sid. 510 (orig. oavkortad 1886
version, tillgänglig som PDF-fil, sid. 359) [50 år i Roms ”kyrka”] 16 1 Mos kap. 6–7 17 1 Mos 19:24–25 18 1 Sam 15:23 19 The Vatican Billions, Avro Manhattan, sid. 214–215 [Vatikanens miljarder]
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alla romersk-katolska inkvisitioner för att omforma världen till
en världsregering, en kyrka och ett medieväsende.25
Vid konventionen för envärldskyrkan i Vancouver chockades
några av våra frivilliga av de pro-homosexuella båsen och deras
trycksaker, pro-häxeribåsen och deras alster, fylleriet och den
fullständiga ogudaktigheten, vilket denna ”universella” världs
största kult och sekt höjer till skyarna. Dessa sataniska människor kallar alla som predikar det sanna Ordet, vilket är separation
från ondska och invigning till det goda26 – de kallar detta för en
kult eller sekt. Men de dyrkar denna envärldsorganisation och
dess kultledare, påven ...
”... vedersakaren, som upphäver sig över allt vad
gud heter, och allt som kallas heligt, också att han [eller påven som snart kommer] tager sitt säte i Guds
tempel [i Jerusalem] och föregiver sig vara Gud.” (2
Tessalonikerbrevet 2:4)
”... honom som efter Satans tillskyndelse kommer
med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för
att bedraga dem som gå förlorade ...” (2 Tessalonikerbrevet 2:9-10)
De knäböjer och kysser hans ring och fötter27 och kallar honom ”den helige fadern”, vilket är förbjudet i Bibeln28. De lyder
hans varje önskan. Genom att kalla oss en kult, vi som vandrar
i Anden och lyder varje av Guds önskningar, har de möjligtvis
begått den oförlåtliga synden – hädelse mot Anden – och skall
varken förlåtas i denna värld eller i den kommande (Matteusevangeliet 12:31–32). Men Satan bryr sig inte eftersom han redan
har hädat den Helige Ande.

överhuvudtaget, eftersom de olagligen använder sig av gratis arbetskraft (tusentals romersk-katolska munkar). Dessa federala
myndigheter tillåter ingen annan att ha samma privilegier i form
av frivillig arbetskraft från Gud, vår Fader, och vår Frälsare Herren
Jesus Kristus, eftersom vi alla är ”kättare” (inte romerska katoliker).
Ja, deras företag blomstrar utan skada eller trakasserier, genom att
använda gratis arbetskraft från sina kristna bröder,20 La Salle- och
Benedictine-sprit, vindestillerier (slavläger) och flera andra hela
vägen från Napa Valley, Kalifornien, till delstaten New York.
IRS och USA:s arbetsmarknadsdepartement, under Vatikanens inflytande, korsar den konstitutionella skiljelinjen som separerar kyrka och stat och försöker, på varje sätt, att förstöra alla
fundamentala kristna kyrkor och skolor. Ett sätt är att ta ifrån
dem deras skattefria status. Denna anti-amerikanska, anti-konstitutionella organisation (IRS) har dock emellertid gett skattefri
status till alla kommunistorganisationer i USA under den s.k. Internal Revenue Code 501(c)3 (paragraf i skattelagstiftningen). De
har aldrig försökt att ta denna status ifrån dem.21 Roms inkassobyrå (IRS) har även sett till att den romersk-katolska kulten, och
alla som är anslutna till den (envärldskyrkan), är de enda religiösa
organisationerna i USA som inte behöver betala fastighetsskatt,
eller skatt överhuvudtaget, för sina multimiljardföretag.22 Detta
sker under Sek. 892 av Internal Revenue Code (avsnitt i skattelagen). Vatikanen är den enda religion som tar emot flera miljoner
dollar i federalt stöd varje år för sina församlingsskolor.23 Detta
kommer från de skatter du betalar. Som ärkebiskop Gilroy säger:
”Endast vi allena för romerska katoliker ” och ”Vi måste besegra
alla kättare.”
Vatikanen har använt kommunistpartiet för att hjälpa till att
förstöra de rysk-ortodoxa kyrkorna, och den använde nazistpartiet i ett försök att göra sig av med judarna och deras synagogor.
(Eftersom Vatikanen säger att alla andra förutom dem är ”kättare” – icke-romerska katoliker.)

VILDDJURETS MÄRKE
Satan vill att du spenderar evigheten i helvetet med honom.29 Och för att se till att du gör det, se nu vad han, genom sina
delstatliga och federala myndigheter, har kokat ihop för dig: statens genomdrivande av en lag som gör det nödvändigt för dig att
ha ett tecken på din hand eller panna i syfte att tillåta dig att köpa
eller sälja (detta kan ske osynligt genom att använda laserstrålar).
Gud kallar detta tecken för ”vilddjurets märke” (Uppenbarelseboken 19:20). Vatikanen använder sig av något gulligt namn som
”fredens tecken, kärlek, enighet, gemenskap etc.” Och Gud säger
att den som tar emot detta märke kommer att hamna i helvetet.
(Uppenbarelseboken 14:9–11)
Påven, superbossen, och hans federala och delstatliga myndigheter, kommer att säga att om vi inte tar emot detta märke
kommer vi att bojkottas (bli oförmögna att köpa eller sälja). Jag
litar på att Gud ger mig mat, precis som han i fyrtio år matade den
hebreiska menigheten i Sinai s öken. Och Gud kommer åter att
utföra underverk för sina lojala anhängare som står emot påven,
hans delstatliga myndigheter och märket.Till och med president
Reagan hade förhäxats av Vatikanens listighet, precis som andra
världsledare. Detta ter sig uppenbart då han plötsligt skickade
vår amerikanska ambassadör till den stora romerska bordellen
(denna kults huvudkontor och allmänna högkvarter).

IRS – DEN ROMERSKA KULTENS INKASSOBYRÅ
De romersk-katolska jesuiterna grundade det internationella
banksystemet 24 som kallas Illuminati och Agentur (medan de
anklagade judarna för detta). Roms motto är: ”Han som håller
i pengasäckarna styr nationerna.” Vatikanen startade alla krig
(inkvisitionerna) för att göra sig kvitt kättarna i världen (ickeromerska katoliker) och lånade sedan ut pengar från sina banker
till nationer så att de hade tillräckligt med pengar att kriga mot
dem. Dåraktigt släppte vi in denna kults inkassobyrå i vårt land
(IRS – som enbart står till svars inför Rom).
Enligt Guds lagar i Bibeln sker det var femtionde år en avräkning av skulder som inte kunde återbetalas (en lättnad). Detta
kallas för jubelåret (3 Moseboken 25:10). Låt oss göra oss kvitt
den romerska kultens kanoniska lag med död och träldom och
återgå till Guds lag och hans son, Jesus Kristus. Låt oss ha en avräkning (jubelår). Dessa skulder har drivits på av Satan (den romersk-katolska kulten) för att skada oss och sätta oss i ekonomisk
träldom. Vi startade inte dessa krig, vi ville inte ha dessa krig och
vi lånade inte dessa pengar. Så varför ska vi lida? Dessa krig var

20 The Vatican Billions, Avro Manhattan, sid. 182 [Vatikanens miljarder] 21 Fram till 1987 var alla kommunistiska organisationer skattefria. Nu har de, p.g.a. mina skrifter, tagit bort alla kommunistiska
partiers skattefria status. Men, Vatikan-kommunisterna är så förankrade i staten, förklädda som republikaner och demokrater, att de inte längre behöver skattefrihet. För att inte nämna de statliga bidrag
som de tar emot via pseudo-”välgörenhets”-grupper och statliga bidrag på många miljoner till församlingsskolor och andra katolska elit-kommunistiska organisationer. 22 Vatican USA, Nino LoBello,
sid. 87 [Vatikanen USA] 23 Vatican USA, Nino LoBello, sid. 79 [Vatikanen USA] 24 Vatican USA, Nino LoBello, sid. 45–47 [Vatikanen USA] 25 Dan kap. 7, 8:23–25, II Tess 2:3–12, Upp 12:12–17, kap.
13, 14:8–11, 15:2, 16:13–14, 16, 19, kap. 17, 18, 19:1–3, 11–21, 20:1–4, 7–10 26 Ps 97:10, Rom. 12:9, 1 Kor 10:21, 2 Kor 6:14–18, Ef 5:3–12, Jak 4:4, 1 Joh 1:5–6 27 The Crisis of Church and State 1050-1300,
Brian Tierney, Prentice-Hall, sid. 49 [Kyrkans och statens kris 1050–1300] 28 Matt 23:9 29 1 Pet 5:8 Upp 12:11–12
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Påven, superbossen, och hans federala och delstatliga myndigheter, kommer att säga att om vi inte tar emot detta märke
kommer vi att bojkottas (bli oförmögna att köpa eller sälja). Jag
litar på att Gud ger mig mat, precis som han i fyrtio år matade
den hebreiska menigheten i Sinai öken. Och Gud kommer åter att
utföra underverk för sina lojala anhängare som står emot påven,
hans delstatliga myndigheter och märket.Till och med president
Reagan hade förhäxats av Vatikanens listighet, precis som andra
världsledare. Detta ter sig uppenbart då han plötsligt skickade
vår amerikanska ambassadör till den stora romerska bordellen
(denna kults huvudkontor och allmänna högkvarter).
Herren frågar, ”Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin [eviga] själ?” (Markusevangeliet 8:36). Genom att göra så uppstår stora problem med den
levande guden, om du inte reser dig och följer rätt väg och offentligt tar tillbaka ditt val, så att Herren och allmänheten exakt
vet var du står.
Med respekt, Herr President, i Jesu namn säger jag detta till
dig. Vi är vid tidens ände och politikens tid är över. Vi måste
alla berätta för människorna vad som finns i oss. Bibeln säger att
oförnuftig är den som skyr tuktan (Ordspråksboken 12:1). Herr
President, och alla ni presidenter och kungar i denna värld, det
finns en dom för oss alla och jag tror att den snart är här.

hans kult. ”Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar”
(1 Timoteusbrevet 4:2). Vissa jesuiter är förklädda som kristna. De
och deras organisationer har rikligt belönats av Rom eftersom de
har vallat de godtrogna och okunniga massorna av anhängare rakt
in i Satans universella kyrka, som har framtida planer för dem alla
att ta på sig vilddjurets märke35 i den kristna gemenskapens, broderskapets, fredens, karismans och kärlekens namn. Folk har enkelt
letts in i denna avdelning av Vatikanens kult och tror att de har rätt:
”ty först måste avfallet hava skett ” (de följde inte Guds Ord exakt).
Därför ”sänder Gud och över dem villfarelsens makt, så att de sätta
tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava
satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. [hela arrangemanget med Antikrist]” (2 Tessalonikerbrevet 2:3–12).
Dessa falska ledare älskar de romersk-katolska pengarna och
de politiska förbindelserna. Detta gör att de kan fortsätta att synas på nationell och internationell television, och det hjälper till
att bygga tillfälliga små imperium för dem själva och sina egna
namns skull, såsom TV-nätverk, universitet, byar och mycket annat gagnlöst företagande och påstådda kristna sammanslutningar.
Gud säger:
”De skatter som förvärvas genom falsk tunga, de
äro en försvinnande dunst och hasta till döden.” (Ordspråksboken 21:6)
Dessa ledare förhärligar påvedömet och stöder det. De besöker
ofta påven i Rom och inkluderar de romersk-katolska prästerna
i de flesta sociala funktionerna och ger dem, skamlöst, möjlighet
att synas på deras TV- och radiosändningar. De uppmuntrade
president Reagan att ansluta vår nation till Antikrist (Vatikanen).
Vatikanen främjar dem och de främjar Vatikanen, eftersom de är
varandras likar (lögnare). Du kan enkelt se dem, och jag tror att
du vet vilka de är (det är bara att sätta på Tv:n).
Be för deras blinda anhängare för ”I förliten eder på lögnaktigt tal, som icke kan hjälpa.” (Jeremeia 7:8), och för dessa blinda
ledare som ”ingen talar vad sant är; de öva sina tungor i att tala
lögn” (Jeremia 9:5), för som Jesus sade: ”Kan väl en blind leda en
blind? Falla de icke då båda i gropen?” (Lukasevangeliet 6:39)
Jesus sade även:
”... alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel” (Uppenbarelseboken, 21:8).
Och de får inte komma till himlen, ”Men de som äro
hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och
avgudadyrkare, och alla som älska och göra lögn,
de måste stanna därutanför” (Uppenbarelseboken,
22:15), eftersom de är som han (Satan) som lurade Eva
och nu världen (all död började med en lögn).36
Jesus har inte kommit för att bringa fred utan svärd
(Matteusevangeliet 10:34). Han kom för att visa oss skillnaden mellan ljus och mörker, gott och ont, sanning och
lögn, Kristi kropp och Antikrist. Han sade att hans får
följer honom eftersom de känner igen hans röst, men en
främling följer de inte (Johannesevangeliet 10:3–5, Uppenbarelseboken 14:4). Hör du Jesus eller påvens röst?
Är du en av Jesu får eller Antikrists bockar?37 Vill du
lyssna på lögner eller sanningen (Guds Ord)?

EN SANN ISRAELIT TROR PÅ GUD
Jag är inte en teologisk seminarieperson. Jag är en sann israelit, tvättad med Jesu blod, fylld med den Helige Ande, och sänd
av Herren att predika Jesu korsfästelse, återuppståndelse, levande
och snara återkomst till denna jord.30 Jag har full auktoritet från
himlen att predika detta.
En sann israelit är den som tror på Gud, vilket de flesta judar inte gör eftersom de förkastar Messias genom att förkasta de
över 300 Bibelställena i det Gamla Testamentet som berättar om
Messias. Vissa israeliter har konverterat till den romersk-katolska
sekten. Vatikanen ville att de skulle bli rabbiner så att de kunde
placeras som spioner i det israeliska Knesset. En del av dessa romerska, jesuitiska rabbiner är där idag som spioner.
Under det andra världskriget var Polen det starkaste Vatikanstyrda landet. Om Vatikanen älskar judarna så mycket – då som
idag – varför tillät den slakten av de flesta judarna i Polen? Varför förfalskade Vatikanen det anti-semitiska dokumentet ”Sions
vises protokoll” som skyllde Vatikanens begär att styra världen
på oss judar? Varför skyllde den oss judar för Vatikanens internationella bankirers, Illuminatis och Agenturers plan?31 Och varför har Vatikanen spioner som agerar som rabbiner i Knesset om
denna anti-semitiska, romersk-katolska kult älskar judarna så
mycket? Gud säger:
”Mitt folk, dina ledare föra dig vilse och fördärva
den väg som du skulle gå.” (Jesaja 3:12)
Messias återkomst är nu, så omvänd er eller mist livet32 vilket
betyder: acceptera Messias och försoningen, vilket är blodet han
offrade för era synder33, eller mist livet som betyder att du hamnar i helvetet om du inte accepterar Messias som din frälsare.34
Det finns religiösa ledare som leder miljontals människor till helvetet på grund av sin koppling till, och upphöjelse av, Antikrist och

30 Matt 10:7–8, 28:18–20, Mark 16:15–20, Luk 24:46–48, Apg 1:8–11, 10:38–43, 1 Kor 1:17–24, 2:1–5, 9:16–17, Kol 1:25–29, 2 Tim 4:1–2 31 A History of the World, Hugh Thomas, Harper-Row, sid. 498;
[En världshistoria] Germany 1866–1945, Gordon A. Craig, Oxford, sid. 84 [Tyskland 1866–1945] 32 Joel 2:28–32, Matt 24:3–51, Luk 21:7–6, 2 Tim 3:1–5, 1 Pet 4:7, Upp 6:12–17, 14:6 33 Matt 26:28, Rom
3:22–26, 5:8–21, Kol 1:13–14, 20–23, Heb 9:11–14, 10:5–17 34 Ords 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, Upp 20:11–15 35 Upp 13:15–18,
14:8–11, 15:2, 16:1–2, 19:20, 20:4 36 1 Mos 3:4–5 37 Matt 25:31–46, Joh 10:1–16, 26–28
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Många av er har skänkt ert stöd till Antikrist genom tionden till dessa organisationer. Stöd Kristus, inte Antikrist, annars
hamnar du i samma helvete som honom för att ha stöttat en lögn.
Vatikanens hemliga agenter, förklädda som kristna, går runt till
olika protestantiska kyrkor för att samla in pengar till att bygga
templet i Jerusalem för Antikrist (Salomos tempel), och okunniga kristna, som inte tror att det är ogudaktigt att bli lurad som
Eva, skänker därför pengar till dem, istället för att vara diskreta
och gudaktiga och skänka tionden till sant kristet arbete. Jesus
sade: ”Det är förbi med mitt folk [det hamnar i helvetet] därför
att det ej får någon kunskap” .” (Hosea 4:6)
Romersk-katolska talesmän blir arga när Guds Ord predikas
och säger att de ”i denna tid, inte kan tro att det fortfarande finns
människor som predikar hat, partiskhet och fördomar etc.” Men
vad dessa Vatikanens ambassadörer verkligen säger är att de, i
denna tid, inte kan tro att det fortfarande finns människor som
predikar Guds Ord, sanningen, och att det finns människor som
har modet att avslöja Satan (dem). De svekfulla, konfessionella
kyrkorna som har slagits ihop med Vatikanen säger att ”ingenstans i Bibeln säger Gud eller hans son Jesus Kristus emot, eller
befaller deras barn att säga emot.”
I Bibeln – från Första Moseboken till Uppenbarelseboken
– säger Gud, hans son Jesus Kristus, patriarkerna, profeterna,
lärjungarna och apostlarna emot Satan på varje punkt, närhelst
hans falska doktrin kommer i deras väg.38 Vi befalls av Jesus att
använda svärdet (Guds Ord) att försvara och bevara evangeliet
genom att säga emot Satan (på varje punkt) med iver och djärvhet.39 Vi befalls att säga emot Satans falska doktriner (förvrängning av Ordet) såsom Jesus gjorde när han sade emot djävulen på
Frestelseberget (Matteusevangeliet 4:3–11).
Paulus, med den Helige Ande, sade: ”Förkunna ordet”, hela
Ordet (2 Timoteusbrevet 4:2). Utelämna inte skrifterna som
handlar om antikrist, de falska profeterna, att svara på, förebrå
och tillrättavisa. Jesus sade att vi lever (kommer till himlen) av
varje ord som kommer ur den levande Gudens mun (Matteusevangeliet 4:4). Detta inbegriper orden som handlar om Antikrist,
de falska profeterna etc. Jesus sade att du skall lära känna sanningen (hela sanningen, vartenda ord) och sanningen skall göra
er fria (Johannesevangeliet 8:32). Men antikrist och hans falska
profeter vill inte att du skall göra dig fri eftersom deras mästare
är Satan, som gillar att hålla folk i slaveri. Om de inte vill att folk
skall vara i slaveri, varför blir de i så fall så arga när hela Guds Ord
predikas (vilket befriar dig från Satan)? Och varför kallar de predikandet av Ordet ondskefullt, hatiskt, partiskt och fördomsfullt
om de inte är från Satan?
Antikrist och hans falska profeter säger att vi inte skall göra
någonting – beträffande att tjäna Gud – med passion. De säger att
det är syndigt att passionerat förvara Guds budord, predika och
utföra Guds Ord. Men i Uppenbarelseboken befaller Jesus oss att
vara ivriga, annars skall han spy ut oss från sin mun (Uppenbarelseboken 3:16). Iver och djärvhet (passion) är Gud och Hans
smordes stadgar. Vi befalls att göra det vi skall göra, det gäller
ju Herren och inte människor (Kolosserbrevet 3:23), helhjärtat
(Matteusevangeliet 22:37), med iver (passion). Och om män-

niskor känner sig kränkta av Guds Ord (någon enda del av det),
säger Gud att de är djuriska (som odjur). Och Gud säger även att
det är syndigt att känna sig kränkt eller att förkasta hans Ord.40
Att förkasta Guds Ord är att förkasta Jesus och det är bara genom
vårt accepterande (tro) på Ordet, som är Kristus, som vi räddas.
”Tro på Herren Jesus [Ordet], så bliver du med ditt hus frälst.”
(Apostlagärningarna, 16:31)
Vatikanen förstörde, via sin maffia, först landets moral med
pornografi, prostitution, narkotika, tillverkning och distribution
av alkohol etc. Med falska fromhetshandlingar försöker den införa lagar om censur på alla oanständigheter som den själv har
skapat i vår nation och runtom i hela världen.
Detta är kultens vilseledande och usla sätt att få dig att tro att
den är god, anständig, ren och from. Detta är också dess första
försök att införa en världsomfattande censur.41 Dess andra motiv
med denna censur är att censurera allt tal, inklusive Bibelns –
förutom på det sätt den själv vill att Bibeln skall predikas, vilket
är raka motsatsen till Bibeln.42 Den vet att världen inte är medveten om kultens sataniska tillvägagångssätt och denna värld – som
inte är medveten om att det var Vatikanen som skapade all denna
oanständighet och snusk – kommer att applådera och dyrka den
på grund av denna överlagda ”nobla” gärning. Detta för att locka
alla som är okunniga om kulten och dess påhitt bort från Herren
och till den själv.
Kultens framtida planer för dessa blinda människor är helvetet. Den olycklige drar med sig andra i fördärvet, och Satan och
hans följe vill inte brinna ensamma. De vill att du, kära vän, delar
evigheten med dem i helvetets tortyr.43 Vill du ha det som de vill
att du ska ha det? Eller vill du ha vad Jesus har förberett för dig,
vilket är evig lycka med honom skild från all ondska, allt svek och
skild från alla möjligheter att kunna skadas?44
ÖPPNA DITT HJÄRTA FÖR GUD
Lev inte för denna tillfälliga värld som är så kort.45 Planera
din eviga framtid genom att lära känna planen som Skaparen och
Härskaren över universum har för dig – genom att förkasta denna sataniska kults uppenbara plan att härska över världen med
djävulen och hans romersk-katolska kult, som är så gagnlös och
kort.46 Om du inte gör det kommer det visa för Gud att du är lika
satanisk och trotsig som denna djävul som kallar sig själv Guds
ställföreträdare, ”gud” själv i denna värld. Öppna ditt hjärta för
Gud – innan det är för sent (vilket det redan är för djävulen). Och
röken från deras pina stiger upp i evigheters evighet (Uppenbarelseboken, 14:11).
”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger
Herren. Om edra synder än äro blodröda, så kunna
de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull” genom Jesu blod
(Jesaja 1:18).
I Guds kärlek, skickade Han den han älskade mest (sin Son)
att dö för oss. Jesus älskade oss så mycket att Han offrade sitt
liv och blod för oss så att våra synder kunde rensas och förlåtas.47 Om vi älskar Gud och Hans son, Jesus Kristus, så som De
älskat oss kommer vi ge upp våra synder och tidigare ogudaktiga

38 Matt 4:3–11, 16:21–23, Upp 22:18–19 39 Ef 4:27, 6:17, 2 Tess 2:14–15, 2 Tim 1:13, Tit 3:10, Heb 4:12, Jak 4:7 40 Hes 20:21–24, Sak 7:11–13, Jak 2:10–11, 1 Joh. 3:4 41 Church and State, Vol. 37, Nr.
1, Jan. 1984, sid. 16 [Kyrkan och staten, vol 37, nr 1, jan 1984] 42 The Vatican Empire, Nino LoBello, sid. 68 [Vatikanens imperium] 43 Matt 22:13, 25:30–46, Mark 9:43–44, Luk 3:17, 2 Tess. 1:1–9, 2 Pet
2:4, 9, Upp 14:10–11 44 Jes 64:4, 1 Kor 2:9, Upp 7:16–17, 21:3–4, 22–27, 22:1–5 45 Ps 103:15–18, Joh 12:25, Jak 1:9–12, 1 Joh 2:15–17 46 Dan 7:7–11, 23–26, Upp 14:8, 16:10–11, 17:15–18, kap. 18,
19:20 47 Matt 26:28, Apg 13:38–39, Heb 9:22, 26, 1 Joh 1:7
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som arbetar på de federala myndigheternas lägre nivåer, inte vet
att de är en del av världens största kult och att narkotika, prostitution, pornografi, sprit och den svarta marknaden – allt smutsigt – kan spåras tillbaka till Vatikanen och dess myndigheter.62
Avhoppare från denna stora sekt, den romersk-katolska kulten,
har konstaterat att 68 % av Vatikanens prästerskap är skyldiga
till homosexualitet och otukt. Alla dessa handlingar är av Gud
strikt förbjudna och kommer att leda till att deras själar hamnar
i helvetet om de inte ångrar sig.63 Många framstående personer
har genom tiderna kallat Vatikanen för en ”kloak av korruption”.
En f.d. högt uppsatt jesuit, som i flera år arbetade i Vatikanen
och enbart svarade inför påven, rapporterade till mig att när påven Johannes Paulus II var präst i Krakow, Polen, blev fabriksarbetare arga på den framtida påven (Johannes Paulus II). Det
rapporterades att flera fabriksarbetare ville mörda honom och de
förklarade att de ville att han aldrig skulle komma på besök igen.
Och om han kom skulle de kasta oljiga trasor på honom eftersom
det rapporterades att han antastade deras små barn. De rapporterade även att han (påven Johannes Paulus II) var homosexuell. Detta förklarar alla nya förordningar för icke-diskriminering
mot homosexuella från Vatikanens federala regering.
I en bok om kärlek (lust) som påven Johannes Paulus II skrev
när han var präst, upprepar han citat från Sigmund Freud som
om han citerade den heliga skrift. Sigmund Freud, en jude som
konverterade till romersk katolicism, är känd som världens främsta perversa person. Satan, genom Vatikanens envärldsregering,
kyrka och media, lyfte upp honom tillsammans med hela det
psykiatriska området, för att göra sig av med orden ”synd” och
”skuld”. Vatikanen kunde sedan använda psykologer och psykiater till att i mentalsjukhus spärra in människor som bekänner tro
på Guds övernaturliga förhållande till mänskligheten, både idag
och i det förflutna. Dessa psykologer och psykiater och Vatikanens tungviktsmedia driver oupphörligt med (gör narr av) alla
som, med Guds Ord, avslöjar denna kult som Gud kallar ”skökan” i Uppenbarelseboken, och alla som står för hela Guds Ord,
vilket inkluderar Kristus befallningar att uppväcka de döda, hela
de sjuka, kasta ut djävlarna, födas på nytt och stå emot och avslöja djävulen (skökan i Uppenbarelseboken). Johannes Paulus II
och Freuds perversiteter löper parallellt, vilket han erkänner i sin
bok.
Nu när han slagit igenom stort (härskare över sin romersk-katolska kult och de federala myndigheterna), kan han skapa lagar
i enlighet med det sätt han tänker. För oss vill han att vi lever ut
hans fantasier genom att skapa lagar som tvingar både unga män
och kvinnor att använda samma toalett på högskolors studenthem. Hans perverterade hjärna jublar när han ser den mänskliga
rasen, genom lag, tvingas delta i hans sexuella avvikelser. Dessa
romerska kanoniska lagar av perversion och död påtvingas oss
genom två av hans federala myndigheter, USA:s bostadsdepartement och utbildningsdepartement64, vilket låter väldigt officiellt
men är lika mycket en förklädnad som hela Vatikanens falska
bild som Snövit.
I det andliga kriget mellan Gud och Satan gläds vi bortom
all glädje eftersom Jesus sade: ”... eder lön är stor i himlen. Så

livsstil, lära Guds Ord korrekt och förmedla Hans sanningar till
denna värld, som det så länge har ljugits för – att de kan få det
liv som Gud och Hans son så fritt har gett oss. Men hur skall de
kunna veta utan en predikant (inte en novis, utan en som har lärt
sig alla Herrens vägar)?48
”Men ären i ovilliga och gensträviga, skolen i förtäras av svärd; ty så har Herrens mun talat” (Jesaja,
1:20)
Om du vill räddas be då denna bön:
Min Herre och min Gud, förbarma dig över min själ,
en syndare.49 Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.50 Jag
tror att han dog på korset och spillde sitt dyrbara blod för
alla mina tidigare synders förlåtelse.51 Jag tror att Gud reste
upp Jesus från de döda med den Helige Andes kraft52, och att
han sitter till höger om Gud i detta ögonblick och hör hur
jag bekänner mina synder och denna bön.53 Jag öppnar dörren till mitt hjärta och bjuder in Dig till mitt hjärta, Herren
Jesus.54 Rena mig från min synd i det dyrbara blod som du
offrat för mig på korset på Golgata.55 Du kommer inte överge
mig, Herren Jesus; du kommer förlåta mig mina synder och
rädda min själ. Jag vet eftersom Ditt Ord, Bibeln, säger så.56
Ditt Ord säger att Du inte kommer överge någon, och detta
inkluderar mig.57 Därför vet jag att Du har hört mig och jag
vet att Du har svarat mig och jag vet att jag är räddad.58 Och
jag tackar Dig, Herren Jesus, för att du räddar min själ, och
jag kommer visa min tacksamhet genom att göra som Du befaller och inte synda mer.59
Efter frälsningen sades det att Jesus döptes, helt nedsänkt i
vatten, i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.60 Studera 1917 års Bibel flitigt, och gör som den säger.61
Herren vill att du berättar för andra om din frälsning. Du
kan bli en spridare av Pastor Tony Alamos evangelieskrifter. Vi
skickar skrifterna utan kostnad till dig. Ring eller skicka e-mejl
till oss för mer information. Dela detta budskap med någon annan.
Om du vill att världen skall räddas, såsom Jesus befaller, stjäl
inte Guds tionden och offergåvor. Gud sade: ”Menen i då att en
människa får röva från Gud? Ty I röven ju från Mig. Åter frågen
I: »På vad sätt hava vi rövat från Dig?» Jo, i fråga om tionden och
offergärden. Förbannelse har drabbat eder, men ändå röven I från
Mig, så många I ären [och hela denna värld]. Fören full tionde
[ett ”tionde” motsvarar 10 % av din bruttoinkomst] till förrådshuset, så att i Mitt hus [räddade själar] finnes mat, [andlig mat]
och pröven så hurdan Jag sedan bliver, säger Herren Sebaot.
Förvisso skall Jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse. Och Jag skall näpsa gräshopporna för eder, så att de icke mer fördärva eder frukt på marken;
ej heller skola edra vinträd mer slå fel på fältet, säger Herren
Sebaot. Och alla folk skola prisa eder sälla, ty edert land skall då
vara ljuvligt, säger Herren Sebaot.” (Malaki 3:8–12)
HÄR FÖLJER LITE MER AV PÅVENS HEMLIGHETER
Vatikanen är så gåtfull att de flesta präster, nunnor och medlemmar på den lägre nivån av deras prästerskap, samt människor

48 Rom 10:14 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 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 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, Apg 2:24, 3:15, Rom 8:11, 1 Kor 15:3–7 53 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13 54 1 Kor 3:16, Upp 3:20 55 Ef 2:13–22, Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 1:5,
7:14 56 Matt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 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, Upp 7:14, 22:14 60 Matt 28:18–20, Joh 3:5, Apg 2:38,
19:3–5 61 5 Mos 4:29, 13:4, 26:16, Jos 1:8, 22:5, 2 Tim 2:15, 3:14–17, Jak 1:22–25, Upp 3:18 62 Upp 17:1–6, 18:2–3, 23–24 63 Matt 15:18–20, Rom 1:20–32, 1 Kor 6:9–10, 18, 10:8, Ef 5:5, Heb 12:16–17,
13:4, Upp 21:8 64 Vatican USA, Nino LoBello, sid. 78–79 [Vatikanen USA]
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förföljde man ju ock profeterna, som vore före eder.” (Matteusevangeliet, 5:12). Vi är den starkaste fundamentala kristna organisationen i världen (och är väldigt stolta över detta faktum).
Vissa falska publikationer som vittnar falskt (vissa som bedrägligt nog till och med trycker biblar) och inte lyssnar på Jesus
som sade: ”Gör icke våld mot någon man, anklaga heller icke någon falskeligen” (Lukasevangeliet 3:14 enligt den engelska bibeln,
King James-version), har inkluderat oss i sina böcker om kulter.
På grund av deras påtagliga lögner och då vi med nödvändighet måste upprätthålla Herrens arbetes integritet, var vi tvungna
att kontrollera dessa lömska publikationer, och vi fann förstås att
den jesuit-vatikanska kulten låg bakom dem.
”»... Huru kunnen I så krossa mitt folk och söndermala de fattiga?» Så säger Herren, Herren Sebaot”
(Jesaja, 3:15)
Vet du inte att ”vad människan sår, det skall hon
ock skörda” (Galaterbrevet 6:7)? Och Gud kommer
mångfaldigt göra för dig vad du har gjort för andra ...
”Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren”, ”Jag skall vedergälla det” (Romarbrevet 12:19,
Hebréerbrevet 10:30)
Saliga är vi när vår lön blir stor för att man på allt sätt förtalat
er för vår skull (Jesus sade så) (Matteusevangeliet 5:11–12).
Vatikanens federala myndigheter och dess tungviksmedia har
(i samförstånd) även möjliggjort för oss en stor glädje och riklig
lön i himlen eftersom de tillsammans har tagit oss till domstol
med falska anklagelser och inlett kränkande65 och oupphörliga
kampanjer mot oss de senaste femton åren. Vi upptäckte, under
utredningen, att både tungviktsmedia66, och förstås, de ovannämnda statliga myndigheterna i hemlighet ägs och/eller kontrolleras av Vatikanen. Vi tackar Dig och prisar Dig, Jesus, för att
du visade oss dessa fakta och för att du garanterar oss vår mest
uppenbara lön. Psalmisten David skriver:
”Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot Herren och Hans smorde. »Låt
oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån
oss!» Han [Gud] som bor i himlen ler, Herren bespottar dem. Då talar Han till dem i vrede, och i sin förgrymmelse förskräcker Han dem.” (Psaltaren 2:2–5)

under förföljelsen. Om Gud så älskade världen, borde inte vi?
Denna exposé är skriven med kärlek så att värdefulla själar inte
längre ska luras av Vatikanen och dess bundsförvanter, ta emot
vilddjurets märke och hamna i helvetet.67
Alla som har avslöjat fakta om denna kult (den romersk-katolska kultens), och dess bundsförvanter, har historiskt sett tills
idag kallats för kättare, onda, farliga, hemliga, religiöst intoleranta etc., och har fallit offer för massiva karaktärsmordskampanjer.
De säger också att vi har Vatikan-paranoia. Hade Abraham
Lincoln och John F. Kennedy Vatikan- paranoia? Och alla de miljontals människor idag som hamnar i problem med, och trakasseras av, Vatikanens federala myndigheter, inklusive de som är
arbetslösa eller hungriga (en del sitter i fängelse eftersom hungern tvingat dem att stjäla), har de alla Vatikan-paranoia?
På grund av denna exposé kommer den romersk-katolska
kulten att agera som om de (av alla människor) är förföljda, och
kommer oskyldigt att säga: ”Varför händer detta oss?” med vetskapen om att de som är okunniga om allt som den gör, kommer
att känna sympati för den. (Jag har ingen sympati för djävulen.)
Jag skrev inte Guds Ord, jag bara predikar det. Gud hatar inte det
goda bara det onda.68
Vatikanen och dess folk förtjänar alla inte bara varsin Oscarsstatyett för bästa oskuldsfulla och fromma uppträdande, utan
även för bästa smink och garderobsdesign, som får den att framstå som Snövit. Under Snövitskostymen finns rinnande, variga
sår och ringormar. På utsidan ler hon sött och säger: ”Jag älskar
dig, broder” men bakom hennes beniga rygg döljer hon händerna som droppar av martyrernas blod.69
Här är ett exempel på hur Vatikanen alltid skyddar sig själv.
När Vatikanen såg att andra världskriget (ännu en av dess inkvisitioner) förlorades, gömde den snabbt, på ett ögonblick, ettusen
judar så att den, efter att ha mördat sex miljoner judar, kunde
säga: ”Vi gömde och skyddade judarna; vi älskar judarna.” Detta
är den faktiska sanningen om vad Vatikanen gjorde.
På tal om Oscarsgalan, Vatikanen har länge varit involverad
i filmindustrin.70 Hollywood, influerad av en mäktig romerskkatolsk lobby, försåg oss med filmer som ”The Song of Bernadette”, ”Vandra min väg” och ett antal spännande filmer som
glorifierade denna romersk-katolska kult. Å andra sidan puffade
de för filmer som ”Elmer Gantry” som uppvisade oärliga protestantiska evangelister. Kommer du ihåg ”Dragnet” på TV? De
kristna rollerna avbildades alltid med en stor bibel, leendes efter
att ha strypt en mormor uppe på vinden.71 Och prästerna spelades alltid av välrespekterade och högt avlönade stjärnor som
Bing Crosby och Barry Fitzgerald. Som du kan förstå, attackeras
vi alltid psykologiskt på flera fronter av Vatikanen (ledaren för
envärldskyrkan och hela världens alla regeringar).
I sin roll som Snövit fortsätter Vatikanen att använda sina
egen medier för att främja ett tre timmar lång extravagant och
propagandistiskt CBS-program som rentvår dess lergud, kultledaren. Jag är säker på att incidenten med oljetrasan utelämnades
från manuset.
Det finns många vackra människor i den romersk-katolska kulten, vilka inte är rika, en del är till och med väldigt fattiga, och som

EN FRUKTANSVÄRD BELÖNING FÖR DE SOM STRIDER
MOT GUD
Inkludera i dina böner alla dessa olyckliga som strider mot
Gud, Hans Son Jesus Kristus, den Helige Ande och Guds smorde,
för om de fortsätter finns det en särskilt fruktansvärd belöning
som väntar dem. Vi, liksom vår Fader i himmelen, och Hans Son
Jesus Kristus, önskar ingen att hamna i helvetet. Det är därför vi
instruerar alla människor att be i Herren Jesus Kristus namn, att
skall kunna finna Kristus som sin personliga frälsare och börja
göra gott genom att arbeta för honom istället för fruktlöst arbete i
orättfärdighet, vars ände är det eviga helvetet och fördömelse. (Vi
ber inte för djävulen eller de som hädat den Helige Ande, vi ber
inte för dem [1 Johannesbrevet 5:16]). Vår kyrka har expanderat och blivit mycket starkare såsom Jesus sade att vi skulle göra

65 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, sid. 155 [Vatikanens imperialism under 1900-talet] 66 The Documents of Vatican II, Walter M. Abbott, S.J., sid. 319–331; [Vatikanens
dokument] Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, sid. 150; [Vatikanens imperialism under 1900-talet] The Rockefeller File, Gary Allen, kap. 6; [Rockefellermappen] None Dare
Call It Conspiracy, Gary Allen, kap. 5; [Ingen vågar kalla det konspiration] Collier’s National Encyclopedia, 1936, s.v. ”Illuminati,” [Colliers encyklopedi under ”Illuminati”] Catholic Encyclopedia, s.v. “Illuminati,” “Ingolstadt” [Katolsk encyklopedi under ”Illluminati”, ”Ingolstadt”] 67 Upp 13:16–18, 14:9–11, 19:20 68 Ps 7:11, 45:6–7, Ords 8:13, Am 5:15, Rom 1:18, Heb. 1:8–9 69 Upp 17:1–6, kap 18
70 Vatican USA, Nino LoBello, sid. 20–21 [Vatikanen USA] 71 Smokescreens, Jack Chick, sid. 46 [Rökridåer]
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inte söker sig till en högre position. De flesta är väldigt ödmjuka.
Dessa vanliga människor är fullkomligt ovetande om ogudaktigheten som har begåtts och begås av den romersk-katolska kulten,
som de har fått förklarat för sig är en kyrka. Eftersom Gud känner
deras ärliga hjärtan (Han är vårt hjärtas Gud) säger han till dessa
okunniga människor: ”Dragen ut från henne, I mitt folk ” (Uppenbarelseboken 18:4). Låt oss be att så sker snart.
En hård påminnelse till den sataniska superbossen (påven)
som styr det romerska prostitutionshuset, och regeringarna som
skänker makt till det, ditt styre är kortlivat, säger Herren.
”I ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit
förödd.” (Uppenbarelseboken 18:17)
”Och röken från henne stiger upp i evigheternas
evighet.” (Uppenbarelseboken 19:3)
”Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur
den falske profetens mun såg jag tre orena andar utgå,
lika paddor.” (Uppenbarelseboken 16:13)
Det judiska prästerskapet upphörde på Golgata72; ingenstans i Bibeln har Gud någonsin gett prästerskapets auktoritet till italienare,
polacker eller någon annan människoras, annat än till judarna. Av de
tolv judiska stammarna var det bara från leviterna som Gud frambringade präster.73 Detta visar att Vatikanen är obiblisk och lever i en
värld av fantasier och overklighet. När Jesus sade ”Det är fullbordat”
blev Jesus den enda översteprästen (Johannesevengeliet 19:30).74
Vatikanen vill flytta från Rom till Jerusalem. Houston Chronicle
rapporterade den 26 september 1973 att den politiskt maktsugna
Henry Kissinger hjälpte denna superkult (Vatikanen) genom att föreslå ”att Jerusalem blir en internationell stad vars kontroll över de
heliga platserna och religiösa administration tilldelas påven.”
Bibeln nämner aldrig skärselden eller liknande platser men
Bibeln säger tydligt: ”Och såsom det är människorna förelagt
att en gång dö och sedan dömas .” (Hebréerbrevet, 9:27) Och
Gud sade, det är antingen himmelen eller helvetet, ingenting annat.75 Du kan inte köpa dig in i himlen och du kan inte köpa dig
ut från helvetet.
Ingenstans i det Nya Testamentet står det att människor som
inte tror på det sätt vi tror skall mördas. Vatikanen kallar emel-

lertid detta mördande för ett ”heligt krig” och uppmuntrar det,
och bevisar återigen att den är fullkomligt kultisk och obiblisk.
För femtio år sedan sade ärkebiskop Gilroy:
”På grund av vår katolska kontroll över postkontoret, har postdepartementet resurser att kontrollera
vistelseort för vissa icke - romerska katoliker [kättare]
i fråga om deras rörelser och vissa omständigheter.
Och medan vi har sådana män i kontrollerande positioner i vårt postkontor och i er tjänst, behöver vi
inte vara rädda för att vår hemliga polis kommer att
upptäckas som de brottslingar de är.”
Med vetskapen om dessa fakta är det tydligt varför postdepartementet i detta nu försöker ta ifrån oss vår massbrevsstatus. Kriminellt
undertrycker de yttrandefriheten och religionsfriheten, våra två kvarvarande konstitutionella garantier som Vatikanen snabbt och tystlåtet
försöker göra sig av med. Delstatliga och federala myndigheter, med
sin nyhetsmedia och juridiska system i varje nation, med instruktioner
från Rom, kommer säkerligen säga att Påvens hemligheter är en ”hatskrift”, och de kommer att säga att jag är din fiende. Men som aposteln
Paulus sade, så säger också jag: ”Så har jag då blivit er ovän [fiende]
därigenom att jag säger eder sanningen?” (Galaterbrevet, 4:16).
Att säga sanningen så att människor kan fly undan världsdominansen under Satans ställföreträdares grymma ledarskap, med
sina hatiska och diktatoriska, romerskkanoniska principer, istället
för vår gudaktiga, amerikanska konstitution (som är lag i USA)
så att människor från alla nationer på så sätt kan fly undan vilddjurets märke och helveteselden – är det hat? Jesus sade att säga
sanningen är kärlek och befaller oss att gå in i alla nationer och
predika sanningen76, för Jesus sade: ”Och I skolen förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.” (Johannesevangeliet 8:32)
Du kan välja att tro på påven eller på mig. Jag har bara avslöjat
några av påvens hemligheter för dig. Gud sade att påvens organisationer är moder till alla skändligheter på jorden, inte 99 %
av alla skändligheter, utan alla skändligheter.77 Läs din 1917 års
Bibel [King James engelska Bibel] och se om jag säger sanningen
eller inte. Tro på Gud. ”Tro på Herren Jesus, så bliver du med
ditt hus frälst.” (Apostlagärningarna, 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 2 Mos 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, 2 Kor 5:10, Heb
9:27, Jud 6, 14–15 76 Mark 16:15, Luk 9:60–62, Apg 10:42, Rom 10:13–15, 1 Kor 1:17–18, 2 Tim 4:2 77 Upp 17:3–15, 18, 18:2–13, 23–24
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