ЧИ Є СЛУЖБА ВНУТРІШНІХ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ, ФЕДЕРАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ДЕПАРТАМЕНТ
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державних робіт, ніж протестантам,
євреям та іншим єретикам».
Багато мільйонів людей було вбито
Ватиканом, так сказав Господь (Одкр.18:24).
Історія має докази цього факту. Під час
римо-католицької інквізиції в Європі 68
мільйонів людей зазнали тортур, були покалічені та вбиті цією величезною сектою.5
Різанина на День Святого Варфоломія налічує більше 100 000 вбитих протестантів.6
Авраам Лінкольн цими словами засуджує
папство за Громадянську війну:
«Ця війна ніколи б не стала можливою без зловісного та таємного
впливу єзуїтів. Ми «в боргу» перед
католицизмом за те, що ми зараз
бачимо нашу землю червоною від крові її благородних синів». Лінкольн додав: «Я за свободу совісті у її
благородному, широкому та високому сенсі. Водночас,
я не можу віддати свободу совісті Папі та його послідовникам, католикам, коли вони кажуть мені через
всі свої собори, теологів та канонічні закони, що їх
совість наказує їм спалити мою дружину, задушити
моїх дітей і перерізати мені горло при першій нагоді».7
Через багато таких викриттів сутності Ватикану Авраама
Лінкольна було вбито, як він те і передбачав. Так, він був убитий
єзуїтами за дорученням Риму.8 Ватикан зовсім не змінився з
часів пана Лінкольна.

Ватикан видає себе за Білосніжку, але
в Біблії говориться про те, що він – культ,
повія, «велика розпусниця» (Одкр. 19:2).1
Вона використовує філії державних установ в кожній країні, включаючи США, як
своїх порочних маленьких «гномиків». Чим
більше влади та контролю вона отримує в
уряді, тим більше вона відходить на другий
план в її облудній зовнішності Білосніжки,
отже, уряд буде використовуватись та звинувачуватись в усіх її злодіяннях.
ЦІЛЬ: ввести в дію закони, які послаблюють, лихословлять, знищують та
встановлюють цензуру над кожним та
над кожною ідеєю, що не є римо-католицькою, таким чином, вона може сидіти як сатанинська королева (велика повія).
Через свої вікові бажання контролювати світовий уряд та
церкву, подібний змієві, Ватикан наповнив світовий уряд та
уряд США багатьма своїми палкими, добре тренованими та
вірними єзуїтськими прихильниками, отже, тепер він здійснює контроль над Об’єднаними Націями (які він же і створив),2 Білим Домом, Конгресом, кожним державним, федеральним, цивільним та державним соціальним агентством,
включаючи Департамент США з питань праці, Службу внутрішніх доходів та зборів, Федеральне бюро розслідувань,
Верховний суд, судову систему, збройні сили, державну, федеральну та іншу поліцію, а також міжнародні банківські та федеральні резервні системи (що звуться « Іллюмінаті Агентура
»), профспілки,3 мафію та найбільш впливові ЗМІ.
Цей культ (Ватикан) вже дуже близько до того, щоб замінити
нашу Конституцію США своїми всесвітніми диявольськими канонічними законами смерті «єретикам» (всім, хто не є римо-католиком). Генерал Лафайєт, найбільш шанований помічник президента Джорджа Вашингтона, пророчно заявив: «Якщо свободи американського народу будуть коли-небудь зруйновані, то
падуть вони від рук духовенства римо-католицького культу»4.
Сьогодні ми бачимо кульмінацію детальних планів, наведених у витягах з промови, виголошеної майже п’ятдесят років
тому в Австралії римо-католицьким архієпископом Гілроєм:
«Римо-католицький девіз сам по собі є гаслом
для послідовників римо-католицизму. Нам необхідно перемогти всіх єретиків (не римо-католиків) на
виборчих дільницях. Святий отець стверджує, що
негативна тактика є фатальною. Вимоги Святого
отця (Папи) полягають в тому, аби державні служби
невдовзі стали на сто відсотків римо-католицькими.
Необхідно слідкувати за тим, аби не виникало жодних
підозр, коли римо-католикам таємно надається більше

ФАТАЛЬНА ПОМИЛКА ДЖ. Ф. К.
Коли Ватикан запитав Джона Ф. Кеннеді: «Ви підтримуєте Римське канонічне право чи Конcтитуцію США?», відповідь пана Кеннеді була наступною: «Конституцію США».9 Це
було фатальною помилкою президента Кеннеді. Його віроломне вбивство було замовлене Римом, а пізніше сплановане
та здійснене єзуїтами так само, як і вбивство президента Лінкольна. Кожен, хто забагато знав про вбивство пана Кеннеді,
був також усунутий.
Коли Америка вимагала розслідування, Верховний суддя
Ерл Уоррен (член Ватиканського таємного братства «Лицарі
Колумба») був призначений для його здійснення. Він вів подвійну гру (численні подвійні розмови, махінації, тощо) – як,
власне, від нього і очікувалось – і потім, коли пройшло досить
багато часу, закрив ту справу. Як сказав Папа: «Негативні діяння мають фатальні наслідки». Слід згадати, що президент
Кеннеді був великим прихильником та учнем Авраама Лінкольна та знав те, що знав пан Лінкольн.
Друга світова війна, в ході якої загинуло понад 30 мільйонів осіб (шість мільйонів євреїв стали жертвами Голокосту),10

1. Одкр. 17:1-5, 15. 2. «Імперіалізм Ватикану в 20-тому столітті», Авро Манхеттен, сторінки 167-170. 3. «Імперіалізм Ватикану в 20-тому столітті», Авро Манхеттен, сторінка 162. 4. «50 років в «Церкві»
Риму», Чарльз Чінікві, сторінка 483 (оригінальна нескорочена версія 1886 року, доступна в форматі PDF сторінка 342). 5. «Димові завіси», Джек Чік, сторінка 35. 6. «Історія Світу з християнської
точки зору», том ІІ, А. Бека, 1981 рік, сторінка 352. 7. «50 років в «Церкві» Риму», Чарльз Чінікві, сторінки 498 та 503 (оригінальна нескорочена версія 1886 року, доступна в форматі PDF сторінки 352,
355). 8. «50 років в «Церкві» Риму», Чарльз Чінікві, сторінка 512 (оригінальна нескорочена версія 1886 року, доступна в форматі PDF сторінка 361). 9. «Ватикан США», Ніно, ЛоБелло, «Трідент Пресс»,
сторінки 79, 161-166. 10. Альманах «Будьте так ласкаві», 1982 рік, сторінка 98.
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була спровокована та спонсорувалась Ватиканом – Гітлер,
Муссоліні та Франко були членами цієї секти (римо-католицького культу)11 – задля завоювання світу не заради Христа, а заради Ватикану, антихриста.
Потрясіння в Центральній та Південній Америці, тиранія
на Кубі та у всьому Карибському басейні, що панували при
Кастро, який був прихильником єзуїтського вчення, тероризм в Лівані та Ірландії сьогодні – це все справа рук Ватикану. Тепер ви розумієте, чому Господь називає римо-католицький культ матір’ю кожної гидоти на землі (Одкр. 17:5)?
Ватикан розумів, що після Другої світової війни багато
людей усвідомлювали той факт, що війна була інквізицією Ватикану, тому він був змушений застосувати один із своїх відволікаючих маневрів та заснувати Суспільство Джона Берча,
щоб кожен думав і говорив про комунізм (який Ватикан також спонсорує), а не про справжнього винуватця (Ватикан).
Цей крок був величезним успіхом Ватикану.
Ватикан також виступає спонсором кожного значного терористичного угрупування у світі. Це робиться для того, щоб
відволікти увагу людей на незрозумілі, безглузді трагедії, які
вчиняють його терористичні угрупування, в той час, як сам
Ватикан займається питаннями розхитування всіх урядів світу
задля отримання домінуючої позиції в світі (влади Папи).
Коли терористичні новини займають перші шпальти, це
настільки шокує, що водночас мінімізує новини щодо Ватикану, який витісняє Конституцію США на задній план, та людей, які позбавлені їх релігійних свобод (їх запроторюють у
в’язниці; школи та церкви закриваються). Це реальні факти,
які демонструють, що Ватикан є світовим контролером нашої релігії та нашого уряду. Чим більш безглуздим, ексцентричним, необґрунтованим та незрозумілим є тероризм, тим
краще. Головні ЗМІ Ватикану зайняті тим, що постійно привертають вашу увагу до цих подій. Тепер, коли їх такий образ
дій викривається, вони незабаром (завдяки їх ЗМІ та президентові США, який нещодавно долучився до них) стануть
провідною силою кампанії щодо зупинення цього тероризму
(який вони ж самі і створили) для того, аби кожен повірив у їх
благі та божі наміри і в те, що вони ніколи не могли б фінансувати що-небудь на кшталт тероризму (оновлення: на зразок
переговорного процесу Террі Вейта в Лівані).
Джим Джонс, римо-католицький єзуїтський диякон, що
позиціонувався як християнин, був принесений в жертву (не
отруєний «кул-ейдом»), вбитий разом з його паствою Ватиканом, щоб світ придивлявся підозріліше до невинних християнських відступників.13
«…Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то
гидота душі Його: очі пишні, брехливий язик, і
руки, що кров неповинну ллють, серце, що плекає
злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе,
свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!» (Прип. 6:16-19) (всі ці
речі, що є неприйнятними для Господа, уособлює
собою диявольський Ватикан).
Чи помічали ви коли-небудь, що через контрольовані Ватиканом Митну та Імміграційну служби США ми не можемо
виїхати з цієї країни, не пройшовши так званий «третій ступінь» (огляд, радари і т.д.). Але, в 1960-х роках, коли тренований Ватиканом єзуїт Тімоті Лірі14 ввів нашу молодь в нарко-

тичну залежність, Імміграційна та Митна служби виявились
нездатними, якими є і сьогодні, викрити десятки тисяч фунтів
психотропних речовин та наркотиків, що завозились в нашу,
колись справедливу націю мафією, яка відмивала всі свої незаконні, здобуті нечесним шляхом доходи (всі тіньові гроші) через Ватикан. Можливо, саме тому президент Авраам Лінкольн
сказав одного разу: «Я бачу дуже чорну хмару над горизонтом Америки. І ця чорна хмара насуває з Риму».15
Подивіться на те, що говориться в Біблії про антихриста,
який спричинив всю цю корупцію і пролив всю цю кров:
«І побачив я жінку Ватикан, хмільну від крові
святих і від крові мучеників Ісуса: і, коли я побачив
її, дивувався здивуванням великим» (Одкр. 17:6).
«Скільки славилася вона і розкошувала, стільки завдайте їй мук і скорбот. Бо вона говорить у
серці своєму: сиджу царицею, я не вдова і не побачу скорботи» (Одкр. 18:7). «Вони уряди мають
одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині», що і є всесвітній уряд, державні та федеральні,
цивільні та соціальні урядові установи, що уповноважені сатаною, який надає цю владу антихристу через виконання наказів (Одкр. 17:13).
В біблійній книзі Одкровення є деякі з самих останніх
знаків перед другим пришестям Ісуса на землю, і коли часу
вже не буде. Господь зруйнував світ водою,16 Содом та Гоморру – вогнем та саморідною сіркою.17 В обох випадках Господь
надсилав посланців, що проповідували прийдешню загибель.
Сьогодні Бог в Його безкінечній милості попереджає всіх римо-католиків: «Вийди від неї, народе Мій, щоб не брати вам
участі у гріхах її та не зазнати покарань її» (Одкр.18:4). Якщо
ти один з дітей Господа, якщо животворчий Дух сіє в тобі іскри вічного життя, тоді слідуй Слову, відлучившись від неї.
Чому? Тому що не зробити цього - і є проявом непослуху, а
непослух – це те саме, що й чаклунство.18
Багато ватиканських державних та федеральних урядових
установ, таких як Служба доходів та зборів, Адміністрація
професійної безпеки та охорони здоров’я, Департамент США
з питань праці разом з профспілками, прекрасним чином
зруйнували економічний каркас нашої країни шляхом переслідування та доведення сотні підприємств та галузей промисловості до банкрутства та виходу з бізнесу.19
Це залишило мільйони американців без роботи та змусило
їх голодувати в той час, як підприємства Ватикану зовсім не
занепадають, а навпаки - процвітають, оскільки вони управляють урядовими установами. Зверніть увагу на те, що каже
Господь про антихриста, коли він буде запроторений до пекла:
«Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися
будуть до тебе, розмірковувати про тебе: Чи то той
чоловік [антихрист], що змушував землю тремтіти,
що зневолював царства труситись, всесвіт зробив
пустелею і зруйнував міста його?» (Іс.14:16-17).
ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД СХВАЛИВ ВАТИКАНСЬКІ
ТАБОРИ РАБСЬКОЇ ПРАЦІ
Один з багатьох багатомільярдних бізнесів Ватикану - лікеро-винні табори рабської праці - не має жодних проблем
з робочою силою, оскільки там незаконно використовується
безкоштовна робоча сила (тисячі римо-католицьких ченців).

11. «Димові завіси», Джек Чік, сторінка 19. 12. «Димові завіси», Джек Чік, сторінка 35. 13. «Двійний хрест», Чік Паблікейшн. 14. Інтерв’ю з Тімоті Лірі в програмі «Пізно вночі» на телеканалі Пі-БіЕс, липень 1983 року. 15. «50 років в «Церкві» Риму», Чарльз Чінікві, сторінка 510 (оригінальна нескорочена версія 1886 року, доступна в форматі PDF сторінка 359). 16. Буття, розділ 6-7. 17. Буття
19:24-25. 18. I Сам. 15:23 19. «Мільярди Ватикану», Авро Манхеттен, сторінки 214-215.
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Федеральні урядові установи не дозволять більше нікому
насолодитись тими ж привілеями волонтерства нашої праці
задля Бога, нашого Отця та нашого Спасителя, Господа Ісуса
Христа, оскільки ми всі «єретики» (не римо-католики). Так,
їх підприємства процвітають без жодних неприємностей чи
турбот, використовуючи при цьому безкоштовну робочу силу
на їх лікеро-винних заводах (таборах рабської праці) «Крістіан Бразерс»,20 «Ла Салле» та «Бенедіктіне» (та багатьох інших
на шляху від Долини Напа, Каліфорнія, до штату Нью-Йорк).
Служба внутрішніх доходів і зборів Ватикану та Департамент США з питань праці наразі порушують встановлену Конституцією межу розподілу між церквою та державою, будь-яким
чином намагаючись зруйнувати всі фундаментальні Християнські церкви та школи. Одним із способів зробити це є позбавлення їх статусу «звільнених від оподаткування». Ця анти-американська, анти-конституційна організація (Служба внутрішніх доходів і зборів), тим не менш, надала статус «звільнені від
оподаткування» всім комуністичним організаціям в Америці,
згідно з Кодексом внутрішніх доходів та зборів 501(c)3. Вони
ніколи не зробили жодної спроби щодо позбавлення відповідного статусу цих організацій.21 Податкове агентство Риму (the
IRS) посприяло також тому, аби Римо-католицький культ та всі
його прибічники (всесвітня церква) були єдиними релігійними
організаціями в США, яким не потрібно сплачувати податки на
власність чи податки на їх багатомільярдні бізнеси.22 Це зроблено згідно з розділом 892 Кодексу внутрішніх доходів і зборів.
Ватикан є єдиною релігією, яка отримує багато мільйонів доларів федеральної допомоги щорічно для парафіяльних шкіл.23 А
все це податки, які сплачуєте ви. Як сказав архієпископ Гілрой:
«Ми самотні для послідовників римо-католицизму» та «ми
маємо знищувати всіх єретиків».
Ватикан використовував Комуністичну партію, щоб зруйнувати російські православні церкви, а також використовував Нацистську партію в своїх зусиллях покінчити з євреями
та їх синагогами (оскільки Ватикан каже, що всі інші, крім
них самих, є «єретиками» - не римо-католиками).

тенета фінансового рабства. Ми не розпочинали ці війни, ми
не хотіли цих воєн, і ми не займали ті гроші. То чому, власне,
ми повинні страждати? Всі ці війни були суто римо-католицькими інквізиціями, аби перетворити світ у всесвітній уряд,
церкву та ЗМІ.25
На Всесвітньому соборі у Ванкувері деякі наші волонтери
були шоковані про-гомосексуальними, про-чаклунськими
стендами та літературою, пияцтвом та тотальною безбожністю,
які цей «всесвітній» та найбільший у світі культ і секта звеличує. Ці диявольскі люди називають кожного, хто проповідує
праведне Слово, яке є відмежуванням від зла, посвятою в
добро,26 – вони називають його культом чи сектою. Водночас,
вони поклоняються цій всесвітній організації та її культовому
лідеру, Папі...
«...Який противиться i звеличується над усiм,
що зветься Богом‚ або святинею, так що в храмi
Божому сяде вiн [скоро прийде папа], як Бог [скоро
возсяде] в Храмі Бога [Єрусалимі], і за Бога себе
видаватиме» (ІІ Сол. 2:4).
«Його прихід за чином сатани буде з усякою
силою й знаками та з неправдивими чудами, і з
усякою обманою неправди між тими, хто гине...»
(ІІ Сол. 2:9-10).
Вони приклоняють коліна та цілують його перстень та
ноги27 та називають його «святий отець», що заборонено в Біблії.28 Вони підкоряються кожному його бажанню. Називаючи
нас культом, тих, хто ходить в Дусі та виконує волю Божу, вони,
певне, вчинили неприпустимий гріх – богохульство Святого
Духа, який ніколи не пробачиться ні в цьому світі, ні в світі
прийдешньому (Мф. 12:31-32). Але ж диявол цим не переймається, адже він вже вчинив богохульство проти Духа Святого.
ЗНАК ЗВІРА
Сатана воліє, аби ви провели вічність в пеклі разом з
ним.29 Аби підштовхнути вас до цього, лишень погляньте, що
він, використовуючи свої державні та федеральні урядові установи, приготував для вас наразі: урядове впровадження закону, який зобов’язує вас зробити відмітку на вашій руці чи чолі,
щоб отримати дозвіл на купівлю чи продаж (це можливо зробити і непомітно з використанням лазерних променів). Бог називає цей знак «знак звіра» (Одкр. 19:20). Натомість Ватикан
використовуватиме деякі милі назви для цього: «знак миру,
любові, єднання, братерства тощо». І Бог говорить, якщо ми
маркуємо себе, то ми потрапимо до пекла (Одкр. 14: 9-11).
Папа, мега-босс, та його федеральні та державні урядові
установи повідомляють, якщо ми не використовуємо маркування, то ми підпадаємо під бойкот (не матимемо можливості
купувати чи продавати). Я покладаюсь на Бога, аби Він нагодував мене, як Він годував іудейських дітей протягом 40 років
в пустелі Синаю. І Господь творитиме чудеса знову для Своїх
вірних учнів, для тих, хто чинитиме опір Папі, його урядовим
установам та знаку.
Президент Рейган також був полонений Ватиканською хитрістю так само, як і інші світові лідери. Це стає очевидним з
його раптового рішення направити нашого посла США у великий будинок розпусти Риму (це рідна оселя цього культу та
генеральна штаб-квартира).

IRS – РИМСЬКЕ КУЛЬТОВЕ АГЕНТСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
Римо-католицькі єзуїти започаткували міжнародну банківську систему,24 що зветься «Іллюмінаті Агентура» (та
звинувачували в цьому євреїв). Гаслом Риму є: «Той, хто має
мішки з грошима, керує націями». Ватикан розпочав всі війни
(інквізиції), щоб позбутись єретиків (тих, хто не є прибічниками римо-католицького вчення), і потім організував систему
кредитування від своїх банків для націй, щоб ті мали достатньо
коштів для боротьби з єретиками. Ми безглуздо надали дозвіл
цьому культовому агентству доходів і зборів функціонувати в
нашій країні (Служба доходів і зборів – яка підзвітна виключно
Риму).
Відповідно до законів Божих в Біблії, кожні 50 років має
відбуватись очищення від боргів, що не можуть бути сплачені
(відпущення). Цей рік має назву «ювілейний» (Лев. 25:10).
Давайте відштовхнемо культові римські канонічні закони
смерті та рабства та повернемось знову до Закону Бога та Його
Сина, Ісуса Христа. Давайте зробимо очищення від боргів
(ювілейний рік). Ці борги спровоковані дияволом (римо-католицьким культом), аби завдати нам шкоди та затягнути в

20. «Мільярди Ватикану», Авро Манхеттен, сторінка 182. 21. До 1987 року всі комуністичні організації були звільнені від сплати податків. Наразі, під впливом моєї літератури вони втратили податкові
пільги. Проте, комуністи Ватикану настільки вкоренилися в уряді під виглядом республіканців і демократів, що вони більше не потребують звільнення від податків. Не говорячи вже про державні
гранти, які надаються їх псевдо-благодійним групам, і багатомільярдні державні гранти, які виділяються на парафіяльні школи та інші елітні католицькі комуністичні організації. 22. «Ватикан США»,
Ніно ЛоБелло, сторінка 87. 23. «Ватикан США», Ніно ЛоБелло, сторінка 79. 24. «Ватикан США», Ніно ЛоБелло, сторінки 45-47 25. Дан., розділ 7, 8:23-25, II Сол. 2:3-12, Одкр. 12:12-17, розділи 13,
14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, розділ 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10. 26. Пс. 97:10, Рим. 12:9, I Кор. 10:21, II Кор. 6:14-18, Еф. 5:3-12, Як. 4:4, I Івана. 1:5-6. 27. Криза церкви та держави, 1050-1300, Брайан
Тірней, Прентіс-холл, сторінка 49. 28. Мф. 23:9. 29. I Пет. 5:8, Одкр. 12:11-12.
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4:2). Деякі з них – це єзуїтські священики, що поводять себе
як християни. Вони та їх організації винагороджені сторицею
Римом, оскільки загнали, наче стадо, довірливі неосвічені
маси своїх послідовників прямісінько у вселенську церкву
сатани, який має плани на майбутнє позначити їх знаком звіра в ім’я християнського братства, братерства, миру, божого
дару та любові.
Люди були легко втягнуті в цей розподіл Ватиканського культу та думають, що вони праві, «бо любови правди
вони не прийняли, щоб їм спастися» (чітко дотримувались
не Слова Божого). Саме тому Бог сказав, що за це Він пошле
їм «дiю омани, так що вони вiритимуть неправдi, i вiдтак
будуть засудженi всi, що не увiрували iстинi, а полюбили
неправду» (ІІ Сол. 2:3-12).
Ці фальшиві лідери люблять римо-католицькі гроші та
політичні зв’язки. Це утримує їх на національному та міжнародному телебаченні та допомагає побудувати тимчасові маленькі імперії для себе, прославляючи свої імена: телевізійні
мережі, університети, містечка та інші марні промислові підприємства та псевдо-християнські братства. Господь мовить:
«Набування майна язиком неправдивим це
скороминуща марнота шукаючих смерті» (Прип.
21: 6).
Ці лідери возвеличують папство та підтримують його.
Вони часто відвідують Папу в Римі, включають римо-католицьке духовенство в більшість своїх соціальних функцій та
нахабно допускають їх на свої теле- та радіовіщання.
Вони підтримують президента Рейгана в його прагненнях
долучити нашу націю до антихриста (Ватикану). Ватикан заохочує їх, а вони, в свою чергу, заохочують Ватикан, оскільки
вони подібні за своєю суттю (брехуни). Ви легко можете побачити їх, і я думаю, що визнаєте, хто вони (просто увімкніть
телевізор). Моліться за їх сліпих прихильників, оскільки вони
«сподіваються на слова неправдиві, які не допоможуть»
(Єр. 7:8), і за цих сліпих лідерів, «хто не хоче говорити
правду: вони навчили свій язик лише брехати» (Єр. 9:5), які
ведуть за собою тих сліпих, про них Ісус сказав, що обидва
потраплять в прірву (Лк. 6:39). Крім того, Ісус сказав:
«Боязких же і невірних, мерзотних і убивць і
любодіїв, і чародіїв та ідолослужителів, і всіх неправдомовців— доля в озері, що горить вогнем і
сіркою» (Одкр. 21:8), і вони не повинні потрапити на Небеса: «А зовні — пси і чародії, і любодії,
і убивці, й ідолослужителі, і всякий, хто любить
і чинить неправду» (Одкр. 22:15), оскільки вони
подібні до нього (сатани), хто обманув Єву та тепер обманює світ (всі смерті беруть початок від
брехні).36
Ісус прийшов, аби принести не мир, а меч (Мф.
10:34). Він прийшов, аби показати нам різницю між
світлом та темрявою, добром та злом, правдою та
брехнею, уособленням Христа та антихриста. Він
сказав, «Мої вівці знають Мій голос та за іншим
вони не послідують» (І вана 10:3-5, Одкр. 14:4). Ви
чуєте голос Христа чи голос Папи?
Чи являєтесь ви однією з овець Ісуса чи козлем
антихриста?37 Ви любите слухати брехню чи правду (Боже Слово)?

Пане президенте, Ви занадто багато ошиваєтесь навколо цих тренованих єзуїтами міністрів всесвітньої церкви, та
вони надають Вам дійсно погані поради. Невже це саме гроші
Ватикану та велика його підтримка змусили Вас стати частиною цього культу? Чи дійсно ви ладні продати вашу вічну
душу шляхом Вашого особистого долучення та долучення
нашої нації до антихриста за гроші та тимчасову владу?
Господь запитав: «Яка користь людині від того, що вона
здобуде цілий світ, але водночас втратить власну [вічну]
душу?» (Марк 8:36). Вчинивши так, Ви матимете великий
клопіт з живим Богом. І щоб позбавитись цього клопоту, Ви
маєте чітко і публічно зрікатися своїх рішень, щоб Господь і
громадськість знали, на чиєму боці Ви перебуваєте.
З пошаною, пане Президенте, в ім’я Ісуса Христа, я промовляю ці речі до Вас. Ми наразі перебуваємо «на фінішній
прямій», і дні політиків пройшли. Ми маємо повідомити людей про нашу сутність. В Біблії сказано, що той, хто не отримав ні слова докору від Бога, є подібним до звіра (Одкр. 12:1).
Пане Президенте, та ви, всі президенти, королі світу, буде суд
для всіх нас, і я переконаний, цей суд настане вже незабаром.
СПРАВЖНІЙ ІЗРАЇЛЬТЯНИН ВІРИТЬ В БОГА
Я не є людиною теологічної семінарії. Я справжній Ізраїльтянин, омитий кров’ю Ісуса Христа, сповнений Святим
Духом та посланий Богом, щоб проповідувати те, що Ісус
Христос був розп’ятий, воскрес із мертвих, що Він живий та
незабаром повернеться на землю.30 Я маю всі повноваження
від Небес, аби проповідувати ці істини.
Справжній Ізраїльтянин – це той, хто вірить в Бога, чого
не робить більшість іудеїв, оскільки вони заперечують Месію,, заперечуючи понад 300 священних писань Старого Заповіту, в яких розповідається про Месію. Деякі іудеї долучились до цієї секти (римського католицизму). Ватикан волів,
аби вони стали рабинами, щоб мати можливість влаштувати
їх в Парламент Ізраїлю в ролі шпигунів. Деякі з цих римо-єзуїтських рабинів й донині шпигують там для Ватикану.
Під час Другої світової війни Польща перебувала під найсильнішим контролем Ватикану. Якби Ватикан дійсно дуже
сильно любив іудеїв – в той час і сьогодні – то чому б він дозволяв табори смерті в Польщі?
Чому Ватикан сфальсифікував антисемітський документ
«Протоколи сіонських мудреців», перекладаючи при цьому
провину на нас, євреїв, за бажання Ватикану правити світом?
Чому Ватикан звинуватив нас, євреїв, у схемах міжнародних
банкірів Ватикану, Іллюмінаті та Агентури?31 І чому Ватикан
має шпигунів, що позиціонують себе як рабини в Кнессеті,
якщо це антисемітичне, римо-католицьке віровчення так
сильно любить іудеїв? Господь сказав:
«Народе Мій! вожді твої вводять тебе в оману і
путь стежок твоїх зіпсували» (Іс. 3:12).
Саме зараз настав час другого пришестя Месії, так що покайся або загинь, що означає,32 прийми Месію та спокуту, яка є
Його кров’ю, пролитою за наші гріхи,33 або загинь, що означає,
що ти потрапиш до пекла, якщо не спокутуєш гріхів.34
Існує безліч релігійних лідерів, які ведуть мільйони людей
до пекла через їх взаємозв’язок з антихристом, возвеличення антихриста та його культу: «Хто в лицемірстві говорить
неправду, і гарячим залізом спалив сумління своє» (І Тим.

30. Мф. 10:7-8, 28:18-20, Марка 16:15-20, Луки 24:46-48, Діяння 1:8-11, 10:38-43, I Кор. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Кол. 1:25-29, II Тим. 4:1-2. 31. «Історія Світу», Хью Томас, «Харпер-Роу», сторінка 498;
Німеччина 1866 – 1945 років, Г. Грег, Оксфорд, сторінка 84. 32. Йоїл 2:28-32, Мф. 24:3-51, Луки 21:7-36, II Тим. 3:1-5, I Пет. 4:7, Одкр. 6:12-17, 14:6. 33. Мф. 26:28, Рим. 3:22-26, 5:8-21, Кол. 1:13-14, 20-23,
Євр. 9:11-14, 10:5-17. 34. Прип. 15:24, Мф. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Луки 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Одкр. 20:11-15. 35. Одкр. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4. 36. Буття
3:4-5. 37. Мф. 25:31-46, Ін. 10:1-16, 26-28.
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Багато хто з вас підтримує антихриста, сплачуючи церковну десятину цим організаціям. Підтримайте Христа, а не антихриста, інакше ви потрапите з ним до того ж самого пекла
за підтримку брехні. Таємні агенти Ватикану, що маскуються
під християн, відвідують різні протестантські церкви, щоб
збирати гроші для будівництва храму в Єрусалимі для антихриста (Храм Соломона), та неосвідчені християни, хто дотримується думки, що неприпустимо бути ошуканим, як була
введена в оману Єва, дають їм гроші на це, замість того, щоб
поводитись розсудливо та благочестиво, віддаючи церковну
десятину на справжні християнські справи. Христос сказав:
«Мій народ знищується [потрапляє до пекла] через свою
необізнаність» (Ос. 4:6).
Римо-католицькі оратори дратуються від проповідання
Слова Божого та кажуть, що вони «не можуть повірити, що
в ці дні і в цей час існують досі люди, що проповідують ненависть, пристрасті та упереджені погляди, тощо». Але ж ці
представники Ватикану насправді говорять, що не можуть повірити в те, що в ці дні і в цей час існують досі люди, які проповідують Слово Боже, істину, що існують люди, які матимуть мужність викрити диявола (тобто їх). Відступні, сектанські церкви,
що приєднались до Ватикану говорять, що «ніде в Біблії а ні
Бог, а ні Його Син, Ісус Христос, не заперечують проти цього
і не наставляють своїх дітей здійснювати такі заперечення».
В Біблії, починаючи з книги Буття та завершуючи книгою
Одкровення, Господь, Його Син Ісус Христос, патріархи, пророки, християни та апостоли давали відсіч сатані з будь-якого приводу, коли б тільки його фальшива доктрина не траплялась на їх шляху.38 Ми уповноважені Ісусом використовувати
цей меч (Слово Боже) задля захисту та збереження Євангелія,
надаючи завзято та сміливо відсіч сатані (з будь-якого питання).39 Ми уповноважені надати відсіч диявольській омані
(перекручення Слова), як робив це Ісус, коли Він протистояв
дияволу на Горі Спокус (Матвій 4:3-11).
Павло, через Святий Дух, сказав: «Проповідуйте Слово»,
все Слово (II Тим. 4:2). Не пропускайте в Писанні, де йдеться
про антихриста, лже-пророків, протистояння, докори та осуди.
Ісус сказав, що ми живемо (підносимось на Небеса) завдяки кожному Слову, що виходить з уст Животворчого Господа (Матвій 4:4). Мова йдеться про слова щодо антихриста,
лже-пророків тощо, оскільки Ісус сказав, що, коли ми знаємо
істину (всю істину, кожне слово), істина звільнить нас (І вана
8:32). Водночас антихрист та його лже-пророки не воліють
того, аби ви були вільними, бо їх господар – то диявол, якому до
вподоби тримати людей в неволі. Інакше, якщо б вони не хотіли
полонити людей, то чому б тоді так дратувались від проповідування Слова Божого (яке звільняє вас від пут сатани)? І чому
б тоді вони називали проповідування Слова злом, ненавистю,
упередженістю та забобонами, якщо вони не є від сатани?
Антихрист та його лже-пророки кажуть, що ми не маємо нічого робити – відносно служіння Богу – із особливим запалом.
Вони називають гріхом палке дотримання Божих заповідей,
проповідування та виконання Слова Божого. Але ж в книзі Одкровення Ісус наказав нам бути усердними, інакше Він відлучить нас від Своїх вуст (Одкр. 3:16). Завзяття та сміливість (запал) являються Божими заповідями і миропомазані Ним. Нам
доручено робити все, щоб ми тільки не робили, в ім’я Бога (Кол.
3:23) усім серцем (Матвій. 22:37), старанно (завзято).

І якщо людей ображає Слово Боже (будь-яке), то Господь
говорить на це, що вони жорстокі (як звірі). А також Господь
каже, що є гріхом ображатись на Слово Боже або заперечувати Його Слово.40
Не приймати Слово Боже – це значить не приймати Христа, і лише завдяки прийняттю (вірі) Слова Божого, яке є Христом, ми будемо врятовані. «Повірте в Господа Ісуса Христа
[Слово] і ви знайдете спасіння» (Діяння 16:31).
Ватикан, через свої мафію, спочатку зруйнував мораль країни порнографією, проституцією, наркотиками, виробництвом
та поширенням алкоголю тощо. Наразі через хибні дії набожності він намагається привнести в закони цензури непристойні речі, які він же і створив в нашій нації та в цілому світі.
Таким є оманливий, мерзенний шлях цього культу, аби заставити вас повірити в те, що Ватикан є добрим, пристойним,
чистим та благочестивим. Це є також першою спробою Ватикану встановити всесвітню цензуру.41 Його другою спробою
щодо цензури стане цензурування всіх промов, включаючи
Біблію – за винятком єдиного способу проповідування Біблії,
який він вважає правильним і який є абсолютно протилежним Святому писанню.42 Ватикан знає, що світ не усвідомлює диявольського способу його діяльності, і що світ, який
не розуміє того, що саме Ватикан зробив пріоритетними весь
цей бруд та непристойність, аплодуватиме йому та поклонятиметься йому через його умисне «благородне» діяння. Це все
робиться для того, аби спокусити тих, хто не знає справжньої
сутністі Ватикану та його задумів щодо відлучення кожної
людини від Бога та перетягнення на свою сторону.
Плани на майбутнє, що має Ватикан для цих сліпих людей,
є пекло. Страждання полюбляє компанію, а сатана та його послідовники не воліють горіти на самоті. Вони хочуть, аби ти,
дорога душе, розділила з ними вічність в муках пекла.43 Чи
хочеш ти того ж самого, що хочуть вони для тебе? Чи ти хочеш того, що уготував для тебе Христос, і що є вічне щастя з
ним подалі від всього зла, подалі від всього обману та подалі
від усього можливого лиха?44
СТАНЬ ПРАВЕДНИМ З БОГОМ
Не живи для цього тимчасового світу, який є таким швидкоплинним.45 Плануй своє майбутнє на вічне життя, вивчаючи план, який Творець та Володар всесвіту сотворив для
тебе – відкидаючи цей очевидний диявольський культовий
план керування світом сатаною та його римо-католицьким
вченням, яке є таким марним та коротким.46 Якщо ти цього
не робитимеш, ти тим самим продемонструєш Господові свою
диявольську та непокірну сутність, як той сатана, який нарікає
себе Божим намісником, уподібнює себе до Бога на цій землі.
Стань праведним з Богом – зараз, поки ще не занадто пізно
(як це наразі вже сталось з дияволом). Дим мук його з пекла
здійматиметься повік (Одкр. 14:11).
«Тоді прийдіть — і розсудимо, — говорить
Господь: якщо будуть гріхи ваші, як багряне,— як
сніг убілю; якщо будуть червоні, як пурпур, — як
вовну убілю» (Іс. 1:18).
В Божій любові Він послав померти за нас того, кого Він любив більш за все (Свого Сина). Ісус любив нас настільки сильно,
що Він поклав за нас Своє життя та пролив за нас Свою кров,
аби наші гріхи були очищені та прощені.47 Якщо ми любимо так

38. Мф. 4:3-11, 16:21-23, Одкр. 22:18-19. 39. Еф. 4:27, 6:17, II Сол. 2:14-15, II Тим. 1:13, Тит 3:10, Євр. 4:12, Як. 4:7. 40. Єз. 20:21-24, Зах. 7:11-13, Як. 2:10-11, I Івана3:4. 41. «Церква та держава», том 37,
№ 1, січень 1984 року, сторінка 16. 42. «Імперія Ватикану», Ніно ЛоБелло, сторінка 68. 43. Мф. 22:13, 25:30-46, Марка 9:43-44, Луки 3:17, II Сол. 1:1-9, II Пет. 2:4, 9, Одкр. 14:10-11. 44. Ісая. 64:4, I Кор.
2:9, Одкр. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5. 45. Пс. 103:15-18, Івна. 12:25, Як. 1:9-12, I Івана. 2:15-17. 46. Дан. 7:7-11, 23-26, Одкр. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, розділ 18, 19:20. 47. Мф. 26:28, Діяння 13:38-39, Євр.
9:22, 26, I Івана. 1:7.
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само, як Господь та Його Син, Ісус Христос, завжди любили нас,
тоді ми перестанемо грішити та зійдемо з нечестивого життєвого шляху, вивчатимемо сумлінно Слово Боже та даруватимемо
Його істини цьому світу, якому так довго брехали; істини про
те, що можливо отримати це життя, дане нам щиро Богом та
Його Сином. Та як же можливо дізнатись це без проповідника
(не початківця, а того, хто вивчив весь шлях Господа)?48
«Якщо ж зречетеся і будете чинити опір, то меч
пожере вас: бо вуста Господні говорять» (Іс. 1:20).
Якщо ви шукаєте спасіння, тоді промовляйте цю молитву,
і ви будете врятовані:
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю грішною душею.49 Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН живого
БОГА.50 Я вірую, що ВІН помер на хресті і пролив СВОЮ святу кров за прощення всіх моїх минулих гріхів.51 Я вірую, що
БОГ воскресив ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО ДУХА,52
і що тепер ІСУС сидить по праву руку від БОГА і слухає моє
каяття та цю молитву.53 Я відчиняю двері свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.54 Змий усі мої
брудні гріхи святою кров’ю, яку ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.55 ТИ не відвернеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ;
ТИ простиш мої гріхи і спасеш мою душу. Я знаю це, тому що
ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить так.56 ТВОЄ СЛОВО говорить, що ТИ нікого не відвернеш, в тому числі і мене.57 Тому
я знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, що ТИ відповів мені, і я
знаю, що я спасенний.58 І дякую ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, за
спасіння моєї душі, і я проявлятиму свою вдячність тим, що
робитиму так, як ТИ наказуєш, і більше не грішитиму.59
Після спасіння Ісус наказав охреститись, повністю занурившись у воду, в ім’я Отця, Сина та Духа Святого.60 Уважно
вивчай Біблію короля Якова і чини так, як там сказано.61
ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розповідали іншим про своє спасіння. Ви можете почати розповсюджувати євангельську літературу Тоні Аламо. Ми надішлемо вам літературу безкоштовно. Щоб отримати більш детальну інформацію, дзвоніть або
пишіть нам. Поділіться цим повідомленням з іншими.
Якщо хочете, щоб світ було врятовано, як наказує ІСУС,
то не грабуйте у БОГА ЙОГО десятину і пожертвування. БОГ
сказав: «Чи грабуватиме людина БОГА? Ви вже пограбували
Мене. Але ви кажете: “Чим ми ТЕБЕ пограбували?” Десятиною і пожертвуваннями. Ви прокляті прокляттям, бо ви пограбували МЕНЕ, навіть увесь цей народ [і увесь цей світ].
Принесіть ви всю десятину [десятина – це 10% від загального
доходу] в комору, щоб була їжа [Духовна їжа] в МОЄМУ домі
[врятовані душі] і випробуйте цим МЕНЕ тепер, каже ГОСПОДЬ САВАОТ, чи Я не відчиню вам вікна небес і не проллю
благословення, що не буде достатньо місця прийняти його. І Я
докорятиму пожирателеві заради вас, і він не буде знищувати
плоди вашої землі; а також і ваша виноградна лоза не скидатиме свої плоди передчасно на полях, каже ГОСПОДЬ САВАОТ.
І всі народи назвуть вас благословенними, бо ви будете чудовою землею, каже ГОСПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:8-12).

не відають того, що вони являються частиною найбільшого
в світі культу, і що наркотики, проституція, порнографія, алкоголізм та чорний ринок – кожна непристойна річ – можуть
брати витоки саме з Ватикану та його урядових установ.62 Відступники від цієї великої секти, римо-католицького віровчення встановили, що 68% ватиканського духовенства причетні до
гомосексуалізму, лезбіянства та блуду. Всі ці діяння абсолютно
заборонені Богом та стануть причиною того, що їх душі потраплять до пекла, якщо вони не покаяться.63 Впродовж років
багато видатних діячів називали Ватикан «клоакою корупції».
Колишній єзуїтський священик високого рангу, який працював у Ватикані багато років поспіль та підпорядковувся
лише Папі, розповів мені, що, коли теперішній Папа, Іоан
Павло II, був священиком у Кракові, Польща, робітники заводів були дуже злі на майбутнього Папу (Іоанна Павла ІІ).
Повідомлялось, що багато робітників хотіли вбити його та
заявляли, що не хотіли, аби він більше обертався навколо.
І, коли він все-таки з’являвся навколо знову, вони кидали в
нього засмальцьоване ганчір’я, оскільки стало відомо, що він
розбещував їх малолітніх дітей. Також повідомлялось, що він
(тепер Папа Іоан Павло ІІ) гомосексуаліст. Цей факт яскраво
пояснює всі нові законодавчі ініціативи ватиканського федерального уряду стосовно недискримінації гомосексуалістів.
В книзі про любов (похіть), яку Іоан Павло ІІ писав, будучи священиком, він неодноразово цитував Зігмунда Фрейда,
немов цитуючи Святе Письмо. Зігмунд Фрейд, єврей, який навернувся до римо-католицизму, добре відомий у всьому світі як
найперший збоченець. Диявол, через ватиканський всесвітній
уряд, церкву та ЗМІ, підбурив його разом з усім психіатричним
колом покінчити зі словами «гріх» та «провина». Як в минулому, так і сьогодні Ватикан має змогу використовувати психологів та психіатрів задля того, аби запроторювати до закладів для
психічно хворих тих людей, які сповідують віру у надприродні
відносини Бога з людством. Ці психологи, психіатри, а також
впливові ЗМІ Ватикану постійно глузують (насміхаються) з
тих, хто через Боже Слово викриває цей культ, який Бог називає «повія» в Одкровенні, та з кожного, хто стоїть на стороні
кожного Слова Бога, яке включає в себе заповіді Христа щодо
воскресіння з мертвих, зцілення хворих, вигнання бісів, нового
народження, чинення опору та викривання диявола («повія» в
Одкровенні). Іоан Павло ІІ та збочення Фрейда перебувають в
паралельних площинах, як він відмітив це в своїй книзі.
Тепер, коли для нього настали «кращі часи» (для правителя
римо-католицького культу та федеральних урядових установ),
він може приймати закони у відповідності зі своїм світоглядом.
Наразі він воліє, аби ми жили його фантазіями, розробивши закони, які змушують молодих чоловіків і жінок використовувати ті ж самі вбиральні в університетських гуртожитках. Його збочений мозок радіє, коли він бачить, що
людська раса змушена, згідно із законом, приймати участь у
його збоченнях. Ці нові римські канонічні закони збочення
та смерті впроваджуються його двома федеральними урядовими установами, зокрема, Департаментом житлового господарства та розвитку міста та Департаментом освіти,64 які виглядають дуже офіційними, і саме це допомагає їм маскуватись так само добре, як, в свою чергу, імідж Білосніжки допомагає приховувати справжню сутність діяльності Ватикану.

ЩЕ БІЛЬШЕ ПРО ТАЄМНИЦІ ПАПИ
Ватикан настільки містичний, що більшість священників,
ченців, членів нижчого рівня його духовенства та людей, які
працюють на нижчих рівнях федеральних урядових установ,

48. Рим. 10:14. 49. Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23. 50. Мф. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана. 9:35-37, Рим. 1:3-4. 51. Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Ін. 1:7, Одкр. 5:9. 52. Пс. 16:9-10, Мф. 28:5-7, Марка 16:9,
12, 14, Івана. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7. 53. Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13. 54. 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20. 55. Єф. 2:13-22, Єфр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана.
1:7, Одкр. 1:5, 7:14. 56. Мф. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єф. 1:7, Кол. 1:14. 57. Мф. 21:22, Ін. 6:35, 37-40, Рим. 10:13. 58. Євр. 11:6. 59. Ін. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14. 60. Мф. 28:18-20,
Ін. 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5. 61. Повтор. закону 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Як. 1:22-25, Одкр. 3:18. 62. Одкр. 17:1-6, 18:2-3, 23-24. 63. Мф. 15:18-20, Рим. 1:20-32, I Кор. 6:9-10, 18,
10:8, Єф. 5:5, Євр. 12:16-17, 13:4, Одкр. 21:8 64. «Ватикан США», Ніно ЛоБелло, сторінки78-79.
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В духовній війні між Богом та сатаною, ми радіймо та веселимось, оскільки Ісус сказав: «Нагорода бо ваша велика
на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами»
(Мф. 5:12). Ми найсильніша фундаментальна християнська організація в світі (та ми пишаємося цим фактом). Деякі
фальшиві публікації, які лжесвідчать (деякі навіть оманливо
друкують Біблію) та не слухають Ісуса, який сказав «Нікого не кривдьте, ані не оскаржуйте фальшиво» (Лука 3:14),
включили нас в свої книжки про культ. Через їх явну брехню,
через нашу необхідність підтримувати цілісність діяльності Божої, ми повинні були звіряти ці зловісні публікації та,
звичайно ж, знаходили, що вони перебувають у віданні єзуїтсько-ватиканського віровчення.
«Що це сталося вам, що народ Мій ви гнобите та
утискаєте вбогих? Так говорить Господь, Бог Саваот» (Іс. 3:15).
Хіба ви не знаєте «Що посiє людина, те й пожне»
(Гал. 6:7)? І Господь вчинить з вами так, як ви вчинили з іншими... «Мені помста належить, Я відплачу,
говорить Господь», «Господь буде судити» (Рим. 12:19,
Євр. 10:30).
Ми радіємо, бо велика нагорода наша через лихослів’я,
яке зводять на нас (так сказав Ісус) (Мф. 5:11-12).
Ватиканські федеральні урядові установи та його могутні
ЗМІ (у взаємодії) надали нам також можливість веселитись та
отримати велику нагороду на Небесах, оскільки вони разом
судили нас за фальсифіковані провини та постійно проводили наклепницькі65 кампанії проти нас протягом останніх 15
років. Проводячи розслідування, ми викрили, що впливові
ЗМІ66 та, звичайно ж, вище згадані урядові установи таємно
контролюються або/та перебувають у власності Ватикану. Ми
дякуємо Тобі та молимось Тобі, Ісусе, за те, що показав нам ці
факти, та за те, що гарантуєш нам найбільш ймовірну винагороду. Так писав псалмист Давид:
«Повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розірвемо,
кажуть, пута їхні й скинемо з себе ярмо їхнє. Той
(Бог), Хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх. Тоді Він заговорить до них у гніві Своїм і обуренням Своїм розжене їх» (Пс. 2:2-5).

не будуть більше ошукані Ватиканом чи його прибічниками,
не будуть марковані знаком звіра та не потраплять до пекла.67
Кожного, хто виявляв факти про цей культ (римо-католицький
культ) та його прибічників, протягом історії і аж до сьогоднішнього дня прозивали єретиками, порочними, небезпечними,
таємними, релігійно - фанатичними тощо, та кожен ставав жертвою замовного вбивства, що носило масовий характер.
Також вони казали, що у нас параноя щодо Ватикану. Хіба
Авраам Лінкольн чи Джон Ф. Кеннеді мали параною щодо
Ватикану? І мільйони людей сьогодні, хто зазнає шкоди чи
переслідується ватиканськими федеральними чи державними урядовими установами, на додаток ті, хто не має роботи
та голодує (деякі запроторені до в’язниці, оскільки вони були
змушені красти, страждаючи від голоду), вони також всі мають параною відносно Ватикану?
Через це викриття фактів, римо-католицький культ вчинятиме так, ніби (всі його люди) вони зазнають переслідування, та казатимуть невинно: «Чому це трапляється саме з
нами?», усвідомлюючи, що знайдуть підтримку серед тих, хто
не обізнаний, які речі вчиняє Ватикан. (Я не маю співчуття до
диявола). Я не писав Слово Боже, я лише проповідую його.
Бог на стороні добра, а не зла.68
Ватикан та його люди – всі заслуговують на премію «Оскар»
за найкраще виконання ролі невинності та благочестя, а також
грим та вбрання, яке допомагає його зовнішньому вигляду набути риси Білосніжки. Під нарядом Білосніжки приховуються
гнійні виразки та лишаї. А ззовні вона так солодко посміхається та промовляє: «Я люблю тебе, брате», ховаючи за своєю
кістлявою спиною руки, з яких капає кров мучеників.69
Ось приклад того, як Ватикан завжди маскується. Коли
Ватикан зрозумів, що Друга світова війна (інша інквізиція
Ватикану) програна, він швидко, в одну мить, сховав тисячу
євреїв, так що після вбивства шести мільйонів євреїв він міг
заявити: «Ми переховували та захищали євреїв; ми любимо
євреїв». Це і є істинна картина того, як діє Ватикан.
Говорячи про Академію премій, слід зауважити, що Ватикан
протягом значного періоду часу перебував в кіноіндустрії.70 Голлівуд, зазнавши впливу потужного римо-католицького лобізму,
забезпечив нас фільмами на зразок «Пісня Бернадетти», «Йдучи
моєю дорогою» та безліччю захоплюючих фільмів, що звеличують цей римо-католицький культ. З іншого боку, вони випустили
фільми на кшталт «Ельмер Гантрі», що висвітлюють корупційних
протестантських євангелістів. А чи пам’ятаєте ви «Драгнет» на телебаченні? Християнин завжди зображувався з великою Біблією,
посміхаючись після того, як він задушив свою бабусю на горищі.71
І завжди священики були шанованими та високооплачуваними
зірками на зразок Бінга Кросбі та Баррі Фітцжеральда. Ви бачите,
що ми зазнали психологічного впливу зі сторони Ватикану (лідера
всесвітньої церкви та урядів всього світу) на багатьох щаблях.
Продовжуючи виконувати свою роль Білосніжки, Ватикан
використовує свої власні медіа, аби просувати тригодинну СіБі-Ес феєрію пропаганди, що «відбілює» його глиняного бога,
культового лідера. Я переконаний, що інцидент кидання засмальцьованого ганчір’я залишився поза кадром.
В римо-католицькому культі є багато прекрасних людей,
які не мають статків, деякі навіть є дуже бідними, і тих, хто
не шукає «місця під сонцем». Більшість дуже сором’язливі. Ці
прості люди навіть не усвідомлюють гріховності, в якій по-

СТРАШНА РОЗПЛАТА ДЛЯ ТИХ, ХТО
ВСТУПАЄ У БОРОТЬБУ ПРОТИ БОГА
Згадай у своїй молитві всіх тих нещасних, хто вступає у боротьбу проти Бога, Його Сина, Ісуса Христа, Духа Святого та
богопомазаників, оскільки, якщо вони і далі так продовжуватимуть вчиняти, то не уникнути їм страшної розплати. Ми так
само, як і наш Отець, який на Небесах, та Його Син, Ісус Христос, не воліємо того, аби хто-небудь потрапив до пекла. Саме
тому ми наставляємо молитись в ім’я Господа Ісуса Христа всіх
людей, які можуть знайти в Христі свого особистого Спасителя
та почати робити добро, перебуваючи з Ним, замість того, аби
вчиняти безплідні діяння, кінцем яких є вічне пекло та муки.
(Не те, щоб ми молились за диявола чи тих, хто хулив Святого Духа, ми молимось не за них (І Івана 5:16)). Наша церква
розширилась та зросла настільки сильно, що, як сказав Ісус,
ми будемо гнані. Якщо Бог так любив світ, то чи не маємо ми?
Це детальне пояснення описане в любові, так що дорогі душі

65. «Імперіалізм Ватикану в 20-тому столітті», сторінка 155. 66. «Документи Ватикану II», Уолтер Аббот, «Ес-Джей», сторінки 319-331; «Імперіалізм Ватикану в 20-тому столітті», сторінка150;
«Папка Рокфеллера», Аллен, розділ 6; «Ніхто не посміє назвати це заговором», Г. Аллен, розділ 5; Національна енциклопедія Колльєра, 1936 рік, стаття «Іллюмінаті», Католицька енциклопедія, статті
«Іллюмінаті», «Інгольштадт». 67. Одкр.13:16-18, 14:9-11, 19:20. 68. Пс. 7:11, 45:6-7, Прип. 8:13, Ам. 5:15, Рим. 1:18, Євр. 1:8-9. 69. Одкр. 17:1-6, розділ, 18. 70. «Ватикан США», сторінки 20-21.
71. «Димова завіса»,сторінка 46.
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називає таке вбивство «священною війною» та потурає їй, ще
раз доводячи, що він є культовим та неканонічним.
П’ятдесят років тому архієпископ Гілрой сказав:
«Через наш католицький контроль пошти, поштові відділення мають можливість перевіряти
місцезнаходження певних неримо-католиків (єретиків) щодо їх пересування та певних ситуацій. І
допоки ми маємо таких людей, що контролюють
нашу пошту та служать вам, нам не треба боятися,
що наші спецслужби будуть кримінально викриті».
Володіючи цими фактами, стає зрозуміло, чому поштові
відділення намагаються в даний час відібрати нашу знижку, що
надається при відправці листів у великій кількості.
Вони злочинним чином утискають свободу слова та свободу віросповідання, наші дві останні конституційні гарантії,
з якими Ватикан швидко та поступово намагається покінчити.
Державні та федеральні установи разом з їх ЗМІ та судовими
системами в кожній нації під керівництвом Риму, звичайно ж,
казатимуть, що «Таємниці Папи Римського» є літературою «ненависті» та, звісно ж, вони скажуть вам, що я ваш ворог. Але як
сказав апостол Павло, так кажу і я: «Hевже ж я став ворогом
вашим, говорячи iстину?» (Гал. 4:16).
Казати правду, щоб люди могли уникнути світового домінування під жорстоким керуванням вікарія сатани з його ненависними та диктаторськими принципами Римського канону,
замість нашої благочестивої Конституції США (яка є законом
в США), та щоб люди всіх націй могли уникнути знака звіра та
пекельного вогню – чи є це ненависним? Ісус сказав, що говорити істину є проявом любові, і завіщає нам йти в усі нації та
проповідувати істину,76 бо так сказав Ісус: «І пізнаєте істину, і
істина визволить вас» (І вана 8:32).
Ви можете вірити або Папі, або мені. Я вам відкрив лише декілька таємниць Папи. Бог сказав, що установа Папи є матір’ю
кожної мерзенної речі на землі, не 99% мерзенності, але кожної
мерзенності.77 Прочитайте версію Біблії короля Якова і переконайтесь в тому, чи кажу я вам правду, чи ні. Повірте в Бога.
«Вiруй у Господа Iсуса Христа i спасешся» (Діяння 16:31).

груз та продовжує грузнути римо-католицький культ, який
вони називають «церквою». Оскільки Бог знає їх щирі серця
(Він є Бог наших сердець), Він каже до цих неосвічених людей: «Вийди від неї, народе мій» (Одкр. 18:4).Отже, молимося, щоб так сталося.
Зловіще нагадування для диявольського мега-босса
(Папи), який керує Римським будинком розпусти й урядами,
що дають йому повноваження: твоєму царюванню скоро настане кінець, так сказав Господь.
«Бо за одну годину загинуло таке багатство»
(Одкр. 18:17).
«І дим її здіймався на віки віків» (Одкр. 19:3).
«І бачив я, що виходять з уст дракона, і з уст звіра, і з уст лжепророка три духи нечисті, подібні до
жаб» (Одкр. 16:13).
Єврейське священство закінчилось на Голгофі;72 ніде в Біблії
не йде мова про те, що Бог коли-небудь передав владу священства італійцям, полякам чи будь-яким іншим народам, крім євреїв. І з усіх дванадцяти єврейських колін лише від коліна Левія
Бог породив священників.73
Це підтверджує, що Ватикан є неканонічним і живе у світі
фантазій та вигадок. Коли Ісус сказав «Звершилося», Ісус став
єдиним Первосвящеником (Іоан 19:30).74
Ватикан воліє перенести свою резиденцію з Риму до Єрусалиму. 26 вересня 1973 року «Хьюстон Хроникл» сповістив, що
спраглий політичної влади Генрі Кіссенджер допоміг цьому мега-культові (Ватикану), запропонувавши, «щоб Єрусалим став
міжнародним містом з передачею Папі контролю над святими місцями та релігійного управління».
В Біблії ніколи не згадувалось про те чистилище чи будь-яке
подібне місце, водночас в Біблії чітко говориться про наступне:
«I як людям визначено один раз умерти, а потiм суд» (Євр.
9:27). І Бог сказав, є або рай, або пекло і більше нічого іншого.75 Ви не можете купити собі «квиток» на Небеса, і ви не можете купити собі «квиток» з пекла.
Ніде в Новому Заповіті не йдеться про те, щоб вбивати людей, які не вірять в те, що ми робимо. Ватикан, в свою чергу,

72. Іс. 53:7, Марка 15:37-39, Євр. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28. 73. Вих. 28:1, 30:30. 74. Євр. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28. 75. Рим. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, II Кор. 5:10, Євр. 9:27, Іуд.6,
14-15. 76. Марка 16:15, Луки 9:60-62, Діяння 10:42, Рим. 10:13-15, I Кор. 1:17-18, II Тим. 4:2. 77. Одкр. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24.

Для більш детальної інформації або щоб отримати літературу по іншим темам, які вас цікавлять,
будь ласка, пишіть або дзвоніть нам:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078, USA
Цілодобова молитва та інформаційна лінія: 011 (661) 252-5686 • Факс 011 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Всесвітня Християнська Місія Тоні Аламона дає проживання і все необхідне у наших місцях розташування в США усім, хто щиро
хоче служити ГОСПОДУ всім серцем, душею, розумом і силою.
Служба проводиться в м. Нью-Йорк кожного другого вівторка о 20:00годині і щовечора в інших містах. Будь ласка,
телефонуйте за номером 011 (908) 937-5723 для більш детальної інформації. ПІСЛЯ КОЖНОЇ СЛУЖБИ ПРИГОЩАЄМО ЇЖЕЮ.
Запитайте книжку Пастора Аламо «Месія», яка розповідає про ХРИСТА зі Старого Заповіту в більш ніж 333 епізодах із пророцтвами.
Станьте розповсюджувачем літератури Пастора Аламо і почніть трудитися, збираючи врожай спасенних душ.
Уся наша література та аудіоносії надаються безкоштовно, включаючи доставку.
Якщо хтось намагається отримувати за це гроші, будь ласка, телефонуйте безкоштовно за номером: 011 (661) 252-5686.
ЦЯ ЛІТЕРАТУРА НЕСЕ ІСТИННИЙ ПЛАН СПАСІННЯ (Діяння 4:12).
НЕ ВИКИДАЙТЕ ЇЇ, ПЕРЕДАЙТЕ ЇЇ ІНШИМ.
Тих, хто мешкає в інших країнах, ми заохочуємо перекласти цю літературу на рідну мову.
У разі передрукування, будь ласка, вкажіть авторське право і реєстрацію:
© Авторське право листопад 1983 року, 2006 року, 2012 року, 2013 року, 2014 року Усі права захищені Всесвітній Пастор Тоні Аламо
Зареєстровано в листопаді 1983 року, 2006 року, 2012 року, 2013 року, 2014 року
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