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Vatikanet giver sig ud for at være Snehvi-
de, men Bibelen siger, at hun er en luder, “den 
store skøge”, en kult (Åbenbaringen 19:2).1 
Hun udnytter afdelinger af statslige myndig-
heder i alle lande, herunder USA, som sine 
små ondskabsfulde dværge. Jo mere magt og 
myndighed hun får i statsmagten, jo mere 
forsvinder hun i baggrunden i sit “Snehvide” 
– kostume, så statsmagten får skylden for 
alle hendes onde gerninger.

HVORFOR? For at påtvinge love, der 
chikanerer, tilsmudser, ødelægger og cen-
surerer enhver ide, som ikke er romersk–
katolsk, så hun kan trone som den sataniske 
dronning (den store skøge).

På grund af sin ældgamle længsel efter 
at beherske verdens statsmagt og – kirke, har Vatikanet i sin slan-
gelignende form plaget verden og den amerikanske regering ved 
hjælp af sine mange nidkære, velafrettede og dedikerede jesuitiske 
beundrere, så hun nu har magten over de Forenede Nationer (som 
hun har skabt2), Det Hvide Hus, Kongressen, hver eneste stats – , 
forbunds – og social myndighed, heriblandt det amerikanske ar-
bejdsministerium, skattevæsenet (Internal Revenue Service, IRS), 
FBI, højesteretten, diverse retssystemer, de væbnede styrker, stats 
– , forbunds – og andet politi, samt de internationale bank – og 
centralbanksystemer (kaldet Illuminati og Agentur), fagforenin-
ger,3 mafiaen og de fleste sværvægtere inden for nyhedsmedierne.

Kulten (Vatikanet) er meget tæt på at erstatte den amerikanske 
forfatning med sin sataniske kanonisering af love, der kalder på 
én verden og død over “kætterne” (alle, der ikke er romersk–ka-
tolske). General Lafayette, præsident George Washingtons mest 
respekterede assistent og general, erklærede profetisk, “Hvis det 
amerikanske folks friheder nogensinde tilintetgøres, falder de 
for den romersk–katolske præstestands, kultens, hånd.”4 

I dag ser vi de detaljerede planers klimaks leveret i uddrag 
fra en tale, der blev holdt af den romersk–katolske ærkebiskop 
Gilroy for næsten halvtreds år siden i Australien:

“Det romersk–katolske motto er os selv alene for vore 
romersk–katolske brødre. Vi må vinde over alle kætterne 
[ikke–katolikker] ved valgurnerne. Den hellige fader er-
klærer, at negative taktikker er fatale. Den hellige faders 
[pavens] krav er, at statsvæsenet snart skal være 100% ro-
mersk–katolsk. Forsigtighed må udvises, så der ikke op-
står mistanke, når katolikker i hemmelighed får tildelt fle-
re regeringsjobs end protestanter, jøder og andre kættere.”

ER SKATTEVÆSENET (IRS), FBI, DET AMERIKANSKE ARBEJDSMINISTERIUM, MAFIAEN OG FAGFORENINGER EN DEL AF VATIKANET? 
ER PAVEN ALLE STATSLIGE MYNDIGHEDERS SÅVEL SOM VATIKANETS SUPER-BOSS?

PAVENS HEMMELIGHEDER
Millionvis af mennesker er blevet ned-

slagtet af Vatikanet, således siger Herren 
(Åbenbaringen 18:24). Dette faktum er re-
gistreret i historiens logbog. Under den ro-
mersk–katolske inkvisition i Europa blev 
68 millioner mennesker tortureret, lemlæ-
stet og myrdet af denne kæmpestore sekt.5 
Under Sankt Bartholomæusnattens mas-
sakre blev op mod 100.000 protestanter 
nedslagtet.6 Præsident Abraham Lincoln 
gav med disse ord pavedømmet skylden 
for den amerikanske borgerkrig:

“Denne krig ville aldrig have væ-
ret mulig uden den dystre og tavse 
indflydelse fra jesuitterne. Vi giver 
pavemagten skylden for, at vi nu ser 

vort land farvet rødt af blod fra vores ædleste sønner.” 
Lincoln tilføjede “Jeg er for samvittighedens frihed i 
dens nobleste, bredeste og højeste form. Men jeg kan 
ikke give samvittighedsfrihed til paven og hans tilhæn-
gere, papisterne, så længe de via deres råd, teologer og 
kanoniske love fortæller mig, at deres samvittighed 
byder dem at brænde min kone, kvæle mine børn og 
skære halsen over på mig, når de får chancen.”7 

Som forudsagt, blev Abraham Lincoln dræbt på grund af sine 
mange afsløringer af Vatikanet. Ja, snigmyrdet af jesuitterne efter in-
strukser fra Rom.8 Vatikanet har ikke ændret sig siden hr. Lincolns tid.

J.F.K.s SKÆBNESVANGRE FEJLTAGELSE

Da John F. Kennedy fik stillet følgende spørgsmål af Vatika-
net: “Vil du følge den romersk–katolske kanoniske lov eller den 
amerikanske forfatning?” svarede hr. Kennedy dem ved at sige: 
“Den amerikanske forfatning.”9 Dette var præsident Kennedys 
skæbnesvangre fejltagelse. Rom befalede snigmordet på ham, 
og det blev planlagt og udført af jesuitterne, præcis som det gik 
præsident Lincoln. Enhver, der kendte for meget til mordet på 
hr. Kennedy, blev også skaffet af vejen.

Da Amerika forlangte en efterforskning, blev højesterets 
præsident Earl Warren (medlem af Vatikanets hemmelige 
Knights of Columbus) rekrutteret til at udføre efterforskningen. 
Han var meget tvetydig og foretog mange krumspring – sådan 
som han skulle – og, efter en tilstrækkelig lang tidsperiode, luk-
kede han efterforskningen. Som paven siger: “Negative handlin-
ger er fatale.” Husk, at præsident Kennedy var en stor beundrer 
af Abraham Lincoln og vidste, hvad hr. Lincoln vidste.

Af Tony Alamo
skrevet i 1983

1 Åb. 17:1-5, 15 2 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, side 167-170  3 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, side 162   4 50 Years in the “Church” of 
Rome, Charles Chiniquy, side 483 (original uforkortet 1886 udgave, findes som PDF, side 342)  5 Smokescreens, Jack Chick, side 35  6 History of the World in a Christian Perspective, Vol. II, A Beka, 1981, 
side 352  7 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, side 498 og 503 (original uforkortet 1886 udgave, findes som PDF, side 352, 355) 8 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, side 
512 (original uforkortet 1886 udgave, findes som PDF, side 361)  9 Vatican USA, Nino LoBello, Trident Press, side. 79, 161-166 
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Anden Verdenskrig var, med et antal dødsofre på over tredi-
ve millioner (seks millioner jøder –  Holocaust),10 udtænkt og 
sponsoreret af Vatikanet.  Hitler, Mussolini og Franco var alle 
medlemmer af denne sekt (den romersk–katolske kult)11 – for at 
overvinde verden – ikke for Kristus, men for Vatikanet, Antikrist.

Uroen i Mellem– og Sydamerika, voldsherredømmet under 
den jesuitter–skolede Castro12 i Cuba og hele vejen igennem Ca-
ribien,samt terrorismen i Libanon og Irland i dag, er Vatikanets 
værk. Kan du nu se, hvorfor Gud kalder den romersk–katolske kult 
for moderen til enhver vederstyggelighed på jorden (Åbenbarin-
gen 17:5)? 

Vatikanet vidste, at der var mange mennesker, som efter An-
den Verdenskrig var klar over, at krigen var Vatikanets inkvisition.  
Derfor måtte Vatikanet gøre brug af en af dets berømte aflednings-
manøvrer og danne John Birch Society for at få alle til at tænke på 
og tale om kommunismen (som Vatikanet også støtter) i stedet 
for den sande gerningsmand (Vatikanet). Dette var en stor succes.

Vatikanet støtter også enhver større terroristgruppe i ver-
den. Det gør de, for at holde folks tanker fast på de uforklarlige, 
sindssyge tragedier som deres terroristgrupper udfører, mens 
Vatikanet har travlt med at underminere alle verdens statsmag-
ter, så de kan opnå verdensherredømme (pavemagt). Når ny-
heder om terrorister kommer frem, er det så chokerende, at de 
overskygger nyhederne om, at Vatikanet fjerner den amerikan-
ske forfatning og fratager folk deres religiøse friheder (de sættes 
i fængsel, og skoler og kirker lukkes). Men dette er, hvad Va-
tikanet i virkeligheden er ude efter, verdensherredømmet over 
vores religion og statsmagt. Jo mere sindssyg, bizar, urimelig og 
uforklarlig terrorismen er, jo bedre. Vatikanets sværvægtere in-
den for nyhedsmedierne holder dig også travlt beskæftiget med 
at tænke over det hele. Nu, hvor deres fremgangsmåde er afslø-
ret, vil de snart (ved hjælp af deres medier og den amerikanske 
præsident, som netop har sluttet sig til dem), være den drivende 
kraft bag kampagnen, der skal stoppe al denne terrorisme (som 
de selv har skabt), for at få alle til at tro, at de er gode og fromme 
og at de aldrig kunne finde på at støtte noget sådant. (Opdate-
ring: Som for eksempel Terry Waite, der forhandler i Libanon). 
[Bemærk:  Denne tekst blev skrevet for nogle årtier siden.]

Jim Jones, en romersk–katolsk diakon, der udgav sig for at 
være kristen, blev ofret (ikke forgiftet med Kool-Aid), myrdet af 
Vatikanet sammen med sin menighed, for at få verden til at se på 
uskyldige kristne refugier13 med snæversynede og mistænksom-
me øjne. 

“Seks Ting hader Herren, syv er hans Sjæl en Ve-
derstyggelighed: Stolte Øjne, Løgnetunge, Hænder, 
der udgyder uskyldigt Blod, et Hjerte, der udtænker 
onde Råd, Fødder, der haster og iler til ondt, falsk 
Vidne, der farer med Løgn, og den, som sætter Splid 
mellem Brødre.” (Ordsprogene 6:16-19). (Vatikanet, 
i sin djævelskhed, er alt, hvad Gud hader.)

Har du nogensinde lagt mærke til, at nu hvor Vatikanet be-
hersker den amerikanske told– og immigrationskontrol, kan vi 
ikke komme ud af landet uden at blive udsat for et tredjegrads-
forhør (visitation, radar osv.)? Men i 1960erne da jesuitten Ti-

mothy Leary,14 oplært af Vatikanet, ledte vores nations ungdom 
ind i stofmisbrug, forekom immigrations – og toldkontrollen 
dengang, som nu, at være ude af stand til at opdage de tonsvis af 
narkotika og stoffer, der blev ført ind i vores skønne nation via 
mafiaen, som hvidvasker alle sine forbudte og ulovligt anskaf-
fede midler (alle dens penge fra det sorte marked) ved hjælp af 
Vatikanet. Måske er det derfor, præsident Lincoln sagde: “Jeg 
ser en mørk sky i Amerikas horisont. Og den mørke sky kom-
mer fra Rom.”15 

Se, hvad Biblen siger om Antikrist, der har forårsa-
get al denne korruption og udgydt alt dette blod:

“Og jeg så Kvinden [Vatikanet], drukken af de hel-
liges blod og af Jesu vidners blod; og jeg undrede mig 
i stor [Forundring], da jeg så hende” (Åbenbaringen 
17:6).

“Så meget, som hun har forherliget sig selv og le-
vet i Yppighed, så meget skulle I give hende af Pine og 
Sorg! Fordi hun siger i sit Hjerte: Jeg sidder som en 
Dronning og er ikke Enke, og Sorg skal jeg ingenlun-
de se” (Åbenbaringen 18:7).

“Disse [statsmagter] have eet Sind, og deres Kraft 
og Magt give de til Dyret.” Det er statsmagter, her-
under stats – og forbunds –, borgerlige og sociale 
myndigheder, der kalder på én verden og giver denne 
magt til Antikrist ved at adlyde hendes ordrer (Åben-
baringen 17:13).

Disse er nogle af de allersidste tegn i Bibelens Åbenbaringens 
bog, før Jesus kommer tilbage til jorden igen og der ikke er mere 
tid. Gud ødelagde verden med vand,16 Sodoma og Gomorra 
med ild og svovl.17 Ved begge lejligheder sendte Gud budbrin-
gere, der forkyndte den forestående dommedag. I dag advarer 
Gud i sin uendelige barmhjertighed alle katolikker: “Går ud fra 
hende, mit Folk! for at I ikke skulle blive meddelagtige i hen-
des Synder og ikke rammes af hendes Plager” (Åbenbaringen 
18:4).

Hvis du er en af Guds folk, hvis den livgivende Ånd har an-
sporet dig til evigt liv, så adlyd Ordet ved at gå ud af hende. 
Hvorfor? Fordi ikke at gøre det er ulydighed, og ulydighed er det 
samme som heksekunst.18 

Mange af Vatikanets stater og forbundsstatslige organer, som 
for eksempel IRS [skattevæsenet], OSHA [arbejdspladssikker-
heds-administrationen] og det amerikanske arbejdsministeri-
um, har sammen med fagforeninger ødelagt vort lands økono-
miske rygrad ved at chikanere og tvinge hundredvis af virksom-
heder og industrier ud i konkurs og lukninger.19 Dette efterlader 
millioner af amerikanere arbejdsløse og sultne, mens Vatikanets 
foretagender overhovedet ikke chikaneres; de blomstrer, fordi 
de styrer de statslige myndigheder. Se på, hvad Gud siger om 
Antikrist, når han bliver smidt i Helvede:

“Ser man dig, stirrer man på dig med undrende 
Blikke: Er det ham [Antikrist], som fik Jorden til at 
bæve, Riger til at skælve, ham, som gjorde Verden til 
Ørken og jævnede Byer, ikke gav Fangerne fri til at 
drage mod Hjemmet?” (Isa. 14:16-17).

10 Information Please Almanac, 1982, side 98 11 Smokescreens, Jack Chick, side 19 12 Smokescreens, Jack Chick, side 35 13 Double Cross, Chick Publications  14 PBS Late Night Interview med Timothy 
Leary, juli 1983   15 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, side 510 (original uforkortet 1886 udgave, findes som PDF, side 359)   16 Mos. kap. 6-7 17 Mos. 19:24-25   18 1 Sam. 15:23   19 The 
Vatican Billions, Avro Manhattan, side 214-215   
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FORBUNDSMAGTEN BILLIGER VATIKANETS 
SLAVEARBEJDSLEJRE

Deres vin – og spiritusslavearbejdslejre er blot et af Vatikanets 
mange milliardforetagender, der overhovedet ikke har nogen 
problemer, fordi de på ulovlig vis gør brug af gratis arbejdskraft 
(tusindvis af romersk-katolske munke). Forbundsmyndighederne 
tillader ingen andre at nyde godt af de samme privilegier og 
tillader os ikke at tilbyde vores arbejdskraft til Gud, vor Fader 
og vor Frelser, Herren Jesus Kristus, fordi vi er “kættere” (ikke-
katolikker). Ja, deres foretagender trives uden skade eller chikane 
ved hjælp af gratis arbejdskraft, som de bruger til at arbejde i 
deres spiritus – og vindestillerier (slavearbejdslejre) Christian 
Brothers,20 La Salle og Benedictine og mange andre hele vejen fra 
Napa Valley, Californien til New York State.

IRS og det amerikanske arbejdsministerium, tilhørende Vati-
kanet, krydser nu den forfatningssikrede skillelinje mellem kirke 
og stat og forsøger på enhver måde at ødelægge fundamentalt 
kristne kirker og skoler. En af metoderne er at fratage dem deres 
skattefritagelsesstatus. Men denne anti-amerikanske og forfat-
ningsstridige organisation (IRS) har givet skattefritagelsesstatus 
til alle kommunistiske organisationer i Amerika under skattevæ-
senets artikel 501(c)3. De har aldrig gjort noget forsøg på at fra-
tage dem denne status.21 Roms opkrævningsorgan (IRS) har også 
sørget for, at den romersk-katolske kult og alle de, der er knyttet 
til den (én kirke for hele verden), er den eneste religiøse organi-
sation i USA, som ikke skal betale ejendomsskat, eller skat i det 
hele taget, af deres milliardforetagender.22 Dette gøres under den 
amerikanske skattelovs afsnit 892. Vatikanet er den eneste religi-
on, der hvert år modtager milliarder af dollars i statsstøtte til de-
res menighedsskoler.23 Denne støtte betales af dine skattekroner. 
Som ærkebiskop Gilroy udtaler: “Os selv alene for vore katolske 
brødre” og “vi må få bugt med alle kættere.”

Vatikanet har brugt kommunistpartiet til at hjælpe med at øde-
lægge de russiske ortodokse kirker, og hun har brugt nazistpartiet 
i sit forsøg på at bortskaffe jøderne og deres synagoger. (Vatikanet 
siger, at alle andre end de selv er “kættere” – ikke-katolikker.)

IRS – DEN ROMERSKE KULTS OPKRÆVNINGSORGAN

De romersk-katolske jesuitter oprettede det internationale 
bankvæsen24 kaldet Illuminati og Agentur (og gav jøderne skyl-
den for det). Roms motto er: “Den, der sidder på pengeposerne, 
styrer nationerne.” Vatikanet startede alle krigene (inkvisitionerne) 
for at bortskaffe alle kætterne (ikke-katolikker) og lånte derefter 
nationerne penge fra dets banker, så de havde penge nok til at føre 
krigene. Vi har været dumme nok til at give denne kults opkræv-
ningsorgan adgang til vort land (IRS – som kun adlyder Rom).

Ifølge Guds love i Biblen, skal der hvert halvtredsindstyven-
de år være en sanering af gæld, der ikke kan betales (en frigivel-
se). Dette kaldes jubelåret (3. Mosebog 25:10).  Lad os skubbe 
den kultiske, romerske kanoniske lov, der står for død og slaveri, 
væk og vende tilbage til Guds lov og hans søn, Jesus Kristus. 
Lad os få en frigivelse (et jubelår). Disse gældsposter er blevet 

indstiftet af Satan (den romersk-katolske kult) for at skade os 
og lede os ind i finansielt slaveri. Vi startede ikke disse krige, vi 
ønskede ikke disse krige, og vi ønskede ikke at låne de penge. Så 
hvorfor skal vi lide? Disse krige var alle romersk-katolske ink-
visitioner, der havde til formål at formgive verden til en verden 
med én regering, én kirke og én presse.25 

På kongressen for én verdenskirke i Vancouver, var nogle af 
vores frivillige chokerede over at finde stande og litteratur for 
homoseksualitet, stande og litteratur for heksekunst, drukken-
skab og fuldstændig ugudelighed, alt sammen noget, denne 
“universelle” verdens største kult og sekt lovpriser. Disse sata-
niske mennesker kalder alle, der forkynder det sande Ord, som 
er adskillelse fra det onde og helligelse til det gode26 – de kalder 
dette en kult eller en sekt. Men de tilbeder denne organisation, 
der er for én verden og dens kultleder, paven...

“Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, 
hvad der kaldes Gud eller Helligdom, så han [eller en 
der snart bliver pave] sætter sig som Gud [snart vil 
sidde] i Guds Tempel [i Jerusalem] og udgiver sig selv 
for at være Gud” (2 Tessalonikerne 2:4).

“Han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med 
al Løgnens Magt og Tegn og Undere  og med alt Uret-
færdigheds Bedrag for dem, som fortabes,” (2 Tessa-
lonikerne 2:9-10).

De knæler og kysser hans ring og fødder27 og kalder ham “den 
hellige fader”, hvilket er forbudt ifølge Bibelen.28 De adlyder alle 
hans ønsker. Ved at kalde os for en kult, vi som lever i ånden og 
adlyder Guds vilje, har de muligvis begået den mest utilgiveli-
ge synd – bespottelse af Helligånden – som aldrig skal forlades, 
hverken i denne verden eller den kommende (Mattæus 12:31-32). 
Men Satan er ligeglad, for han har allerede bespottet Helligånden.

DYRETS MÆRKE

Satan ønsker, at du skal tilbringe evigheden i Helvede sam-
men med ham.29 Og se, hvad han har fundet på gennem sine 
stats – og forbundsstatslige myndigheder for at få dig til dette: 
Statens retshåndhævelse gør det nødvendigt for dig at modtage 
et mærke på din hånd eller i din pande for at få lov til at købe 
eller sælge (dette kunne gøres usynligt ved hjælp af laserstråler). 
Gud kalder dette mærke “dyrets mærke” (Åbenbaringen 19:20). 
Vatikanet bruger et fint navn for det: “symbolet på freden, kær-
ligheden, enheden, fællesskabet osv.” Og Gud siger, at hvis vi ta-
ger dette mærke, kommer vi i Helvede (Åbenbaringen 14:9-11).

Paven, super-bossen, og hans statslige myndigheder siger, 
at hvis vi ikke tager dette mærke, bliver vi boykottet (kan ikke 
købe og sælge). Jeg stoler på, at Gud vil brødføde mig, sådan 
som han i fyrre år brødfødte de hebræiske børn i Sinai-ørkenen. 
Og Gud vil atter udføre mirakler for sine trofaste tilhængere, 
som trodser paven, hans statslige myndigheder og mærket.

Præsident Reagan blev også forhekset af Vatikanets list på 
samme måde som andre verdensledere blev det. Dette er helt 
tydeligt, baseret på den pludselighed, hvormed han sendte vo-

20 The Vatican Billions, Avro Manhattan, side 182   21 Frem til 1987 var alle kommunistpartier fritaget fra at betale skat. Nu har de på baggrund af min litteratur fjernet skattefritagelsesstatus for alle 
kommunistpartier. Men Vatikanets kommunister er nu så rodfæstede i regeringen, i republikansk og demokratisk forklædning, at de ikke længere har brug for fritagelser. For slet ikke at nævne de 
regeringstilskud, deres “pseudo-velgørende” grupper modtager og de millionstore regeringsbevillinger, som går til menighedsskoler og andre elitære katolske kommunistorganisationer.   22 Vatican 
USA, Nino LoBello, side 87 23 Vatican USA, Nino LoBello, side 79   24 Vatican USA, Nino LoBello, side 45-47 25 Dan. kap. 7, 8:23-25, 2 Tess. 2:3-12, Åb. 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 Sl. 97:10, Rom. 12:9, 1 Kor. 10:21, 2 Kor. 6:14-18, Ef. 5:3-12, Jas. 4:4, 1 Joh. 1:5-6 27 The Crisis of Church and State 1050-1300, Brian Tierney, Prentice-Hall, 
side 49   28 Matt. 23:9  29 1 Pet. 5:8, Åb. 12:11-12 
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res amerikanske ambassadør over til det store romerske horehus 
(denne kults indenrigsministerium og almene hovedkvarter).

Hr. Præsident, du tilbringer for meget tid sammen med de 
jesuitter-skolede præster, der tror på én verden, og de giver dig 
virkeligt dårlige råd og vejledning. Er det Vatikanets penge og den 
anseelige assistance Vatikanet kan tilbyde, der fik dig til at blive 
medlem af denne kult? Vil du sælge din evige sjæl ved at forene 
dig selv og vort land med Antikrist for penge og verdslig magt?

Herren spørger: “Thi hvad gavner det et Menneske at vin-
de den hele Verden og at bøde med sin [evige] Sjæl?” (Markus 
8:36). Fordi du har gjort dette, er du nu kommet i problemer 
med den levende Gud, medmindre du bevæger dig i den rigtige 
retning og tilbagekalder din beslutning offentligt, så Herren og 
offentligheden ved, præcis hvor du står.

Jeg siger disse ting til dig, hr. Præsident, med al respekt, i Jesu 
navn. Vi er ved verdens ende, og politikerens tid er ovre. Vi må 
alle lade folket vide, hvad vi har i os. Biblen siger, at den, som 
hader revselse gennem Guds ord, er dyrisk (Ordsprogene 12:1). 
Hr. Præsident og alle I præsidenter og konger af verden, dom-
men hænger over os alle, og jeg tror, den kommer meget snart.

EN SAND ISRAELIT TROR GUD

Jeg er ikke uddannet teolog. Jeg er en sand israelit, vasket i 
Jesu blod, opfyldt af Helligånden og sendt af Herren for at for-
kynde: Jesus er korsfæstet, genopstanden, i live og vil snart ven-
de tilbage til denne jord igen.30 Jeg har fuld autoritet fra Himlen 
til at forkynde dette.

En sand israelit er en person, som tror på Gud.  Det gør de fleste 
jøder ikke, idet de afviser Messias ved at afvise de mere end 300 
hellige skrifter i Det Gamle Testamente, der bærer vidne om Mes-
sias. Nogle israelitter har valgt at konvertere til denne sekt (katoli-
cismen). Vatikanet ønskede, at de skulle blive rabbinere, så de kun-
ne placere dem som spioner i det israelske Knesset. Nogle af disse 
romerske jesuit-rabbinere er der stadig som spioner den dag i dag.

Under Anden Verdenskrig var Polen det stærkeste Vati-
kan-kontrollerede land. Hvis Vatikanet elskede jøder så højt – 
dengang og i dag – hvorfor tillod hun så, at nedslagtningen af 
de fleste jøder foregik i Polen? Hvorfor fremstillede Vatikanet 
det antisemitiske dokument “Zions Vises Protokoller”, der gav 
os jøder skylden for Vatikanets ønske om verdensherredømme? 
Hvorfor bebrejdede hun os jøder de intriger, som Vatikanets in-
ternationale bankvæsen, Illuminati og Agentur, stod for?31 Og 
hvorfor har Vatikanet spioner, der giver sig ud for at være rabbi-
nere i Knesset, hvis denne antisemitiske romersk-katolske kult 
elsker jøderne så højt? Gud siger:

“Dine Ledere, mit Folk leder vild, gør Vejen du 
vandrer vildsom” (Esajas 3:12).

Tiden er nu inde til Messias’ genkomst. Angr eller gå til 
grunde,32 hvilket betyder, at du skal acceptere Messias og sonin-
gen, der er hans blod, som han udgød for dine synder33 eller gå 
til grunde, hvilket betyder, at du kommer i Helvede.34  

Der er religiøse ledere, som leder millioner af mennesker 
i Helvede på grund af deres forbindelse med, og ophøjelse af, 
Antikrist og hans kult “ved Løgnlæreres Hykleri, som ere bræn-

demærkede i deres egen Samvittighed” (1 Timoteus 4:2). Nogle 
er jesuitiske præster, der udgiver sig for at være kristne. De og 
deres organisationer er blevet rigeligt belønnet af Rom, fordi de 
har drevet intetanende, uvidende flokke af deres tilhængere lige 
ind i Satans universalkirke, hvis fremtidsplaner for dem er, at 
de alle skal tage dyrets mærke35 i det kristne fælleskabs, broder-
skabets, fredens, nådegavens og kærlighedens navn. Folk er let 
blevet forledt ind i denne del af Vatikanets kult og mener at de 
har ret, “fordi de ikke tog imod Kærligheden til Sandheden, 
så de kunne blive frelst” (fulgte ikke præcist Guds ord). Derfor 
sagde Gud, at han ville “sende dem kraftig[e] Vildfarelse[r], så 
at de tro Løgnen, for at de skulle dømmes, alle de, som ikke 
troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden [hele 
Antikrist-strukturen]” (2 Tessalonikerne 2:3-12).

Disse falske ledere elsker de romersk-katolske penge og poli-
tiske forbindelser. Det holder dem på nationalt og internationalt 
tv, og det hjælper dem til at opbygge midlertidige små imperier 
for dem selv og deres navne, såsom tv-stationer, universiteter, 
landsbyer, og mange andre forfængelige forretningstiltag og til-
syneladende kristne fællesskaber. Gud siger:

“At skabe sig Rigdom ved Løgnetunge er Jag efter 
Vind i Dødens Snarer” (Ordsprogene 21:6).

Disse ledere glorificerer pavedømmet og støtter det. De be-
søger ofte paven i Rom og inkluderer den romersk-katolske 
præstestand i de fleste af deres sociale arrangementer, og uden 
skam i livet lader de dem optræde i deres radio – og tv-udsen-
delser. De støtter præsident Reagan i hans bestræbelser på at 
flytte vor nation over til Antikrist (Vatikanet). Vatikanet for-
fremmer dem, og de forfremmer Vatikanet, fordi de alle er ens 
(løgnere). Du kan let få øje på dem, og jeg tror, du ved hvem de 
er (du skal blot tænde for dit tv-apparat).

Bed for de blinde tilhængere fordi de “stoler på Løgnetale, 
som intet båder” (Jeremias 7:8), og for disse blinde ledere, der 
“taler ikke Sandhed: de øver Tungen i Løgn (Jeremias 9:5) og 
leder deres blinde, for Jesus har sagt, at de begge vil falde ned i 
en grav (Lukas 6:39). Jesus sagde også:

“Alle Løgnerne, deres Lod skal være i Søen, som 
brænder med Ild og Svovl; dette er den anden Død” 
(Åbenbaringen 21:8). Og de kommer ikke ind i Him-
melen, “Udenfor ere Hundene og Troldkarlene og de 
utugtige og Morderne og Afgudsdyrkerne og enhver, 
som elsker og øver Løgn” (Åbenbaringen 22:15), for-
di de er som ham (Satan), der førte Eva og nu verden 
bag lyset (al død startede med en løgn).36 

Jesus kom ikke for at bringe fred, men et sværd 
(Matthæus 10:34). Han kom for at vise os forskellen 
på lys og mørke, godt og ondt, sandhed og løgn, Kristi 
legeme og Antikrist. Han sagde: Mine får kender min 
røst, en fremmed vil de ikke følge (Johannes 10:3-5, 
Åbenbaringen 14:4). Hører du Jesu røst eller pavens? 
Er du et af Jesu får eller en af Antikrists geder?37 Vil du 
høre løgne eller sandheden (Guds ord)?

Mange af jer har støttet Antikrist ved at betale tiende til disse 
organisationer. Støt Kristus, ikke Antikrist, ellers kommer du i 

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, side 498; 
Germany 1866-1945, Gordon A. Craig, Oxford, side 84 32 Joel 2:28-32, Matt. 24:3-51, Luk. 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, I Pet. 4:7, Åb. 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 Ord. 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, Åb. 20:11-15 35 Åb. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4  36 Mos. 
3:4-5 37 Matt. 25:31-46, Joh. 10:1-16, 26-28   
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samme Helvede som han, fordi du har støttet en løgn. Hemme-
lige agenter fra Vatikanet forklædt som kristne, besøger forskel-
lige protestantiske kirker for at samle penge ind til at bygge et 
tempel for Antikrist i Jerusalem (Salomons tempel), og uviden-
de kristne, som ikke finder det ugudeligt at blive ført bag lyset 
som Eva blev det, giver dem penge til det, frem for at være di-
skrete og gudfrygtige og give til ægte kristent værk. Jesus sagde: 
“Mit Folk skal gå til Grunde [komme i Helvede], fordi det er 
uden Kundskab” (Hoseas 4:6).

Romersk-katolske talsmænd er vrede, når Guds ord forkyn-
des, og de siger at de “ikke kan tro, at der den dag i dag stadig er 
mennesker, der forkynder had, forudindtagelse og fordomme, 
osv.” Men disse ambassadører for Vatikanet siger i virkelighe-
den, at de ikke kan tro, at der den dag i dag stadig er mennesker, 
der forkynder Guds ord, sandheden, og at der er mennesker, der 
har mod til at udstille Satan (dem). De vildfarne kirker af visse 
trosretninger, som har slået sig sammen med Vatikanet siger, 
“ingen steder i Biblen svarer Gud eller hans søn Jesus Kristus 
igen eller beordrer deres børn til at svare igen.”

I Biblen – fra Skabelsesberetningen til Åbenbaringen – sva-
rede Gud, hans søn Jesus Kristus, patriarkerne, profeterne, di-
sciplene og apostlene Satan igen på hver eneste punkt, hver gang 
hans falske lære kom i vejen.38 Jesus befaler os at bruge sværdet 
(Guds ord) til at forsvare og bevare evangeliet, ved at svare Sa-
tan igen (på hvert et punkt) med ildhu og mod.39 Det er vores 
befaling at svare igen på Satans vildfarelser (forvrængninger af 
Ordet), som Jesus gjorde det, da han svarede djævelen igen på 
Fristelsens Bjerg (Matthæus 4:3-11).

Paulus, ved Helligånden, sagde “Prædk ordet”, hele ordet 
(2 Timoteus 4:2). Udelad ikke de dele af de hellige skrifter, der 
omtaler Antikrist, de falske profeter, de steder, hvor der svares 
igen, gives irettesættelser og skældes ud. Jesus sagde, at vi lever 
(kommer i Himmelen) af hvert ord, der udgår fra den levende 
Guds mund (Mattæus 4:4). Det vil sige ordene om Antikrist, 
de falske profeter osv., fordi Jesus sagde, at når vi kender sand-
heden (hele sandheden, hvert et ord), vil sandheden frigøre os 
(Johannes 8:32). Men Antikrist og hans falske profeter ønsker 
ikke, at du bliver frigjort, fordi deres herre er Satan, som kan 
lide at holde folk i trældom. Hvis de ikke ønsker, at folk skal 
holdes i trældom, hvorfor bliver de så vrede, når hele Guds ord 
forkyndes (hvilket frigør dig fra Satan)? Og hvorfor kalder de 
det at forkynde hele ordet for ondskab, forudindtagelse og for-
dom, hvis de ikke kommer fra Satan?

Antikrist og hans falske profeter siger, at vi ikke skal gøre no-
get – hvad angår virke for Gud – med lidenskab. De siger, at det 
at overholde Guds befalinger, forkynde og udføre Guds ord med 
lidenskab, er en synd. Men i Åbenbaringen befaler Jesus os at 
være nidkære, da han ellers vil udspy os af sin mund (Åbenba-
ringen (3:16). Nidkærhed og mod (lidenskab) er Guds og hans 
salvedes vedtægter. Vi befales, at alt hvad vi foretager os skal 
være for Herren (Kolossenserne 3:23), og at vi skal gøre det med 
hele hjertet (Matthæus 22:37), med nidkærhed (lidenskab). Og 
hvis folk fornærmes af Guds ord (lige meget hvilket), siger Gud, 
at de er dyriske (som dyr). Og Gud siger også, at det er en synd 

at blive fornærmet over eller forkaste hans ord.40 At forkaste 
Guds ord er at forkaste Kristus, og det er kun gennem vores ac-
cept af (tro på) ordet, som er Kristus, at vi kan blive frelst. “Tro 
på den Herre Jesus Kristus [Ordet], så skal du blive frelst, du 
og dit Hus” (Apostlenes gerninger 16:31).

Gennem sin mafia ødelagde Vatikanet først landets moral 
med pornografi, prostitution, narkotika, fremstilling og distri-
bution af alkohol osv. Nu forsøger hun med falsk fromhed at 
indføre censur hvad angår det smuds, hun selv har skabt i vort 
land og i hele verden.

På denne bedrageriske, nederdrægtige måde får kulten dig til 
at tro at hun er god, anstændig, ren og gudfrygtig. Dette er også 
hendes første forsøg på verdensomspændende censur.41 Hendes 
andet motiv med denne censur, er at censurere al tale, herunder 
Bibelen – med undtagelse af den måde, hun ønsker Biblen for-
kyndt på, hvilket er præcis det modsatte af Bibelen.42 Hun ved, 
at verden ikke kender til hendes sataniske måder at gøre tingene 
på, og at verden – som ikke er klar over, at det i virkeligheden var 
hende selv, der fra starten skabte alt dette smuds og denne uan-
stændighed – vil prise og tilbede hende på grund af denne bevidst 
“ædle” gerning. Dette har til formål at lokke alle, der er uvidende 
om hende og hendes kneb, væk fra Herren og hen til hende selv.

Hendes fremtidsplaner for disse blinde mennesker er Helve-
de. Elendighed elsker selskab, og Satan og hans tilhængere øn-
sker ikke at brænde alene. De vil have, at du, kære hjerte, skal 
dele evigheden med dem i helvedes pinsel.43 Ønsker du, hvad de 
ønsker for dig? Eller ønsker du, hvad Jesus har belavet for dig, 
hvilket er evig lykke sammen med ham, væk fra al ondskab, væk 
fra alt bedrag og væk fra enhver mulighed for fortræd?44 

KOM PÅ RET FOD MED GUD

Lev ikke i denne midlertidige verden, som er så flygtig.45 Plan-
læg din evige fremtid ved at lære om den plan, som skaberen og 
universets hersker har udfærdiget for dig – ved at afvise denne 
tydeligvis sataniske kults plan om djævelens og hans romersk-ka-
tolske kults verdensherredømme, der er så forfængeligt og flyg-
tigt.46 Hvis du ikke gør dette, så viser du Gud, at du er lige så 
satanisk og trodsig som denne djævel, der kalder sig selv for Guds 
sognepræst, “gud” selv på denne klode. Kom på rette fod med 
Gud – nu, før det er for sent (som det allerede er for djævelen). 
Hans røg fra Helvede opstiger i al evighed (Åbenbaringen 14:11).

“Kom, lad os gå i Rette med hinanden, siger Her-
ren. Er eders Synder som Skarlagen, de skal blive hvi-
de som Sne; er de end røde som Purpur, de skal dog 
blive som Uld” gennem Jesu blod (Esajas 1:18).

I sin kærlighed sendte Gud det, som han elskede højst (sin 
søn) til at dø for os. Jesus elskede os så højt, at han gav sit liv 
og udgød sit blod for os, så vores synder kunne blive renset, 
forladt.47 Hvis vi elsker som Gud og hans søn, Jesus Kristus, har 
elsket os, så forsager vi vores synder og fordums slette levevis, 
tilegner os Guds ord korrekt og giver hans sandhed til denne 
verden, der så længe er blevet løjet for – for at de kan modtage 
det liv, som Gud og hans søn har givet så frit. Men hvordan kan 
de vide dette uden en prædikant (ikke en novice, men en der har 

38 Matt. 4:3-11, 16:21-23, Åb. 22:18-19 39 Ef. 4:27, 6:17, 2 Tes. 2:14-15, 2 Tim. 1:13, Titus 3:10, Heb. 4:12, Jas. 4:7   40 Ezek. 20:21-24, Zak. 7:11-13, Jas. 2:10-11, 1 Joh. 3:4   41 Church and State, Vol. 37, 
No. 1, Jan. 1984, side 16 42 The Vatican Empire, Nino LoBello, side 68   43 Matt. 22:13, 25:30-46, Mark 9:43-44, Luk. 3:17, 2 Tes. 1:1-9, 2 Pet. 2:4, 9, Åb. 14:10-11 44 Isa. 64:4, 1 Kor. 2:9, Åb. 7:16-17, 21:3-4, 
22-27, 22:1-5 45 Sl. 103:15-18, Joh. 12:25, Jas. 1:9-12, 1 Joh. 2:15-17  46 Dan. 7:7-11, 23-26, Åb. 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 48 Rom. 10:14 



6

lært alle Herrens veje at kende)?48 

“Står I genstridigt imod, skal I ædes af Sværd. Thi 
Herrens Mund har talt” (Esajas 1:20).

Hvis du gerne vil frelses, så bed denne bøn og du vil blive 
frelst:

Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en 
synder.49 Jeg tror på at JESUS KRISTUS er SØN af den levende 
GUD.50 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kost-
bare blod for at alle mine fordums synder kunne forlades.51 Jeg 
tror på, at GUD kaldte JESUS fra de døde ved HELLIGÅNDENS 
kraft,52 og at HAN lige nu sidder ved GUDS højre hånd og hører 
min bekendelse af synd og denne bøn.53 Jeg åbner mit hjertes 
dør og jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE JESUS.54 Rens 
alle mine synder bort i det kostbare blod som DU udgød i mit 
sted på korset på Golgata.55 DU vil ikke vende dig fra mig, HER-
RE JESUS, DU vil tilgive mine synder og frelse min sjæl. Jeg ved 
det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger det.56 DIT ORD siger at DU 
ikke vender dig væk fra nogen, og det indbefatter mig.57 Derfor 
ved jeg, at DU har hørt mig og jeg ved at DU har svaret mig og 
jeg ved, at jeg er frelst.58 Og jeg takker dig, HERRE JESUS, for at 
frelse min sjæl, og jeg vil vise min taknemmelighed ved at udfø-
re DIN befaling og ikke synde længere.59

Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i 
FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.60 Studér 
flittigt Bibelen [Den engelske King James Version] – Se Dette er 
Bibelen på Dansk (DN1933) eller den autoriserede oversættelse 
fra 1992. og gør, som den siger.61 HERREN ønsker, at du skal 
fortælle andre om din frelse. Du kan blive distributør af Pastor 
Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gra-
tis. Ring til os eller send os en e-mail for yderligere information. 
Del denne besked med andre.

Hvis du ønsker at verden skal frelses, som JESUS befaler det, 
så må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sag-
de: “Vil et Menneske bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og I 
spørger: “Hvorved har vi bedraget DIG?” Med Tienden og Of-
ferydelsen! I trues med Forbandelse fordi I bedrager MIG, ja 
alt Folket [og hele denne verden] gør det! Bring hele Tienden 
[et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til Forrådshuset, så 
der kan være Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjæle]; sæt 
MIG på Prøve dermed, siger HÆRSKARERS HERRE, om jeg 
da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse 
over eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld skræmme Æderne, 
så at de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok 
på Marken skal ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. 
Og alle Folkene skal love eder, fordi I har et yndigt Land, siger 
HÆRSKARERNES HERRE” (Malakias 3:8-12).

HER ER NOGLE FLERE AF PAVENS HEMMELIGHEDER

Vatikanet er så hemmelighedsfuldt, at de fleste af dets præster, 
nonner og lav-status medlemmer af præstestanden og de per-
soner, der arbejder på de lavere niveauer i forbundsregeringen, 
ikke ved, at de er en del af verdens største kult, og at narkotika, 
prostitution, pornografi, sprut og det sorte marked – alt hvad der 

er beskidt – kan spores direkte tilbage til Vatikanet og hendes 
statslige myndigheder.62 Afhoppere fra denne store sekt, den ro-
mersk-katolske kult, har anført, at 68% af Vatikanets præstestand 
er skyldige i homoseksualitet og hor. Alle disse gerninger har Gud 
forbudt, og de vil være skyld i, at deres sjæle kommer i Helvede, 
hvis de ikke angrer.63 Ned gennem tiderne har mange notabilite-
ter kaldt Vatikanet en “kloak af korruption.” En tidligere højtran-
gerende jesuitisk præst, som i mange år arbejdede i Vatikanet og 
kun refererede til paven, har berettet for mig, at dengang den nu-
værende pave, Johannes Paul II, var præst i Krakow, Polen, blev 
fabriksarbejdere vrede på den kommende pave (Johannes Paul 
II). Det blev berettet, at mange af fabriksarbejderne ville slå ham 
ihjel, og de erklærede, at de ikke længere ønskede at se ham. Og 
når han viste sig, smed de olieindsmurte klude efter ham, fordi 
det blev fortalt, at han misbrugte deres små børn. De berettede 
også, at han (nu Pave Johannes Paul II) er homoseksuel. Dette 
forklarer alle Vatikan-forbundsregeringens nye bestemmelser an-
gående ikke-diskrimination mod homoseksuelle. 

I en bog om kærlighed (begær), som Pave Johannes Paul II 
skrev mens han var præst, citerer han gentagne gange Sigmund 
Freud som om han citerede den hellige skrift. Sigmund Freud, 
en jøde, der konverterede til den romerske katolicisme, er kendt 
for at være verdens førende, når det gælder perversitet. Satan op-
drog ham gennem Vatikanets verdensregering og dets kirke og 
medier, sammen med hele den psykiatriske profession, til at af-
skaffe ordene “synd” og “skyld.” Vatikanet kunne så bruge psyko-
loger og psykiatere til at tvangsindlægge personer, der gav udtryk 
for tro på Guds overnaturlige samspil med menneskeheden, på 
sindssygehospitaler, både dengang og i dag. Disse psykologer og 
psykiatere og Vatikanets sværvægtere inden for mediebranchen 
gør til stadighed nar af enhver, der gennem Guds ord blotlægger 
denne kult, som af Gud i Åbenbaringen blev kaldt for “skøgen” og 
enhver, der står fast på hvert eneste af Guds ord, herunder Jesu 
befaling om at opvække de døde, helbrede de syge, uddrive onde 
ånder, blive genfødt og trodse og blotlægge djævelen (skøgen fra 
Åbenbaringen). Johannes Paul IIs og Freuds perversioner er sam-
menlignelige, som han indrømmer det i sin bog.

Nu hvor han er blevet noget stort (den romersk-katolske kults 
og statslige myndighedsinstansers magthaver), kan han lave love i 
overensstemmelse med den måde, han tænker på. Han ønsker nu, 
at vi skal udleve hans fantasier ved at lave love, der tvinger unge 
mænd og kvinder til at benytte de samme toiletter på kollegiegan-
gene. Hans perverterede hjerne frydes, når han ser menneskehe-
den deltage i hans lovbestemte perversiteter. Disse nye romerske 
kanoniske love, der byder på perversitet og død, håndhæves af to 
af hans forbundsregeringsmyndigheder, nemlig Department of 
Housing and Urban Development [ministeriet for boligbyggeri 
og byudvikling] og Department of Education [undervisnings-
ministeriet],64 hvilket er meget officielt lydende samtidig med, at 
det giver dem en forklædning på samme niveau som det Snehvi-
de-image, hele Vatikanets maskineri nyder godt af.

I den spirituelle krig mellem Gud og Satan frydes vi over og 
glædes overordentligt, fordi Jesus sagde: 

49 Sl. 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, Åb. 5:9  52 Sl. 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, Åb. 3:20  55 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 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, Åb. 7:14, 22:14  60 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 
61 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18  62 Åb. 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, Åb. 
21:8   64 Vatican USA, Nino LoBello, side 78-79 
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“Thi eders Løn skal være stor i Himlene; thi således have de 
forfulgt Profeterne, som vare før eder” (Matthæus 5:12). Vi er 
den stærkeste fundamentalt kristne organisation i verden (et 
faktum vi er meget stolte over). 

Nogle falske udgivelser, der afgiver usande forklaringer (og 
nogle af dem trykker endda, på bedragerisk vis, bibler) og ikke 
følger Jesus, som sagde: “Øver ikke Vold imod nogen, bruger 
ikke Falsk Anklage imod nogen” (Lukas 3:14), har indføjet os i 
deres bøger om kulter. På grund af deres åbenlyse løgne og på 
grund af nødvendigheden af at opretholde integriteten af Her-
rens virke, har vi været nødsaget til at kigge nærmere på disse 
skumle udgivelser, og selvfølgelig viste det sig, at de drives af 
jesuit-Vatikanets kult.

“Hvor kan I træde på mit Folk og male de fattige 
sønder?” så lyder det fra Herren, Hærskarernes Her-
re” (Esajas 3:15).

“Ved du ikke, at “hvad et Menneske sår, det skal 
han også høste” (Galaterne 6:7)? Og Gud vil mange-
fold gøre det mod dig, som du gjorde mod andre... 
“Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren,” 
“Jeg vil gengælde” (Romerne 12:19, Hebræerne 10:30).

Vi frydes, for vor belønning er stor på grund af de løgne, de 
har fortalt om os (det siger Jesus) (Matthæus 5:11-12).

Vatikanets forbundsregeringsmyndigheder og hendes svær-
vægtere inden for mediebranchen har (i fællesskab) endvide-
re gjort det muligt for os at modtage stor glæde og rigelig be-
lønning i Himlen, fordi de sammen har slæbt os i retten under 
falske anklager, og fordi de, gennem de sidste femten år, kon-
stant har lanceret bagvaskelseskampagner65 mod os. Efter nøje 
granskning har vi fundet ud af, at både nyhedsmedierne66 og 
selvfølgelig de førnævnte statslige myndigheder, i al hemmelig-
hed er styret og/eller ejet af Vatikanet. Vi takker Dig og priser 
Dig, Jesus, for at vise os disse kendsgerninger og for at garantere 
os vores sikre belønning. Salmedigteren David skriver:

“Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Råd 
mod Herren og mod hans Salvede:” Lad os sprænge de-
res Bånd og kaste Rebene af os! “Han [Gud], som troner 
i Himlen, ler, Herren, han spotter dem. Så taler han til 
dem i Vrede, forfærder dem i sin Harme” (Salme 2:2-5).

FRYGTELIG BELØNNING FOR DEM,
 SOM  KÆMPER MOD GUD

Tag dem med i dine bønner, alle disse stakler, som kæmper 
mod Gud, hans søn Jesus Kristus, Helligånden og Guds salvede, 
thi hvis de fortsætter, er der en ubetvivlelig frygtelig belønning 
til dem. Vi, som vor fader, der er i himmelen og hans søn, Jesus 
Kristus, ønsker ikke, at nogen skal komme i Helvede. Derfor på-
lægger vi alle, at de skal bede i Herrens Jesu Kristi navn, så de 
kan finde deres egen frelser i Kristus og kan begynde at gøre 
godt ved at virke for ham, i stedet for at udføre syndiges ufrugt-
bare værk, hvis afslutning er evigt Helvede og fortabelse. (Ikke 
at vi beder for djævelen eller for dem, der har bespottet Hellig-
ånden, vi beder ikke for dem [1 Johannes 5:16]). Vor kirke er 
vokset og er blevet meget stærkere under forfølgelse, som Jesus 

sagde den ville. Hvis Gud elskede verden således, bør vi så ikke 
også? Denne afsløring er skrevet i kærlighed, så dyrebare sjæle 
ikke længere skal blive narret af Vatikanet og hendes håndlange-
re, tage dyrets mærke og forsvinde ned i Helvede.67

Enhver, der op gennem historien og frem til i dag, har blot-
lagt fakta om denne kult (den romersk-katolske kult) og hendes 
håndlangere, er blevet kaldt kættersk, ondskabsfuld, hemmelig-
hedsfuld, religiøst snæversynet m.m., og er blevet offer for hen-
des massive smædekampagner.

De siger også, at vi har Vatikan-paranoia. Havde Abraham 
Lincoln og John F. Kennedy Vatikan-paranoia? Alle de millio-
ner af mennesker, der i dag plages og chikaneres af Vatikanets 
forbunds – og statslige myndigheder, samt de, som ikke har et 
arbejde og er sultne (nogle sidder i fængsel, fordi de har været 
tvunget til at stjæle på grund af sult)... har de Vatikan-paranoia?

På grund af denne afsløring vil den romersk-katolske kult agere, 
som om det er dem (af alle mennesker), der bliver forfulgt og de vil 
i al uskyldighed sige: “Hvorfor sker dette for os?” vel vidende at de, 
som er uvidende om de ting hun gør, vil have sympati med hende. 
(Jeg har ingen sympati med djævelen.) Jeg har ikke skrevet Guds 
ord, jeg forkynder det blot. Gud hader ikke godt, kun ondt.68 

Vatikanet og hendes folk fortjener alle en Oscar for den bed-
ste præstation i kategorien uskyld og fromhed, og også for den 
make-up og det kostume, der udadtil får hende til at ligne Sne-
hvide. Inde under Snehvidedragten er der udflåd, betændte sår 
og ringorm. Udvendigt smiler hun sødt og siger: “Jeg elsker dig, 
min broder”, men bag sin knoglede ryg gemmer hun hænder, 
der drypper af martyrernes blod.69 

Her er et eksempel på, hvordan Vatikanet altid dækker over 
sig selv. Da hun så, at Anden Verdenskrig (endnu en af Vatikanets 
inkvisitioner) ville ende som en tabt kamp, skjulte hun i ét tilfæl-
de hurtigt tusind jøder, så hun efter at have dræbt seks millioner 
jøder kunne sige: “Vi skjulte og beskyttede jøderne, vi elsker jø-
derne.” Dette er den faktiske sandhed om, hvad Vatikanet gjorde.

Når vi taler om Oscar-uddelinger, så har Vatikanet længe været 
involveret i filmindustrien.70 Hollywood har under indflydelse af den 
magtfulde romersk-katolske lobby forsynet os med film som “The 
Song of Bernadette”, “Going My Way” og en hel del andre spændende 
film, der forherliger denne romersk-katolske kult. På den anden side 
opreklamerede de film som “Elmer Gantry”, der udstillede uhæder-
lige protestantiske evangelister. Husker du “Dragnet” fra fjernsynet? 
Den kristne blev altid afbildet med en stor bibel, smilende efter at 
have kvalt bedstemoderen oppe på loftet.71 Og præsterne var altid 
de respekterede, højt betalte stjerner som Bing Crosby og Barry Fitz-
gerald. Som du ser, rammes vi psykologisk set på mange fronter af 
Vatikanet (lederen af én verdenskirke, og alle verdens regeringer).

I fortsættelse af sin rolle som Snehvide udnytter Vatikanet sine 
egne medier til at markedsføre en tre timer lang CBS-propagandafan-
tasi, der hvidvasker hendes lergud, kultlederen. Jeg er overbevist om, 
at hændelsen med de olieindsmurte klude var udeladt af manuskriptet.

Der er mange smukke mennesker i den romersk-katolske 
kult, som ikke er rige. Nogle af dem er endda fattige, og de higer 
ikke efter høj status. De fleste er meget ydmyge. Disse almindeli-
ge mennesker er fuldstændig uvidende om ondskaben begået af 

65 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, side 155 66 The Documents of Vatican II, Walter M. Abbott, S.J., side 319-331; Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro 
Manhattan, side 150; The Rockefeller File, Gary Allen, kap. 6; None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen, kap. 5; Collier’s National Encyclopedia, 1936, s.v. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia, s.v. “Illuminati,” 
“Ingolstadt–   67 Åb. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Sl. 7:11, 45:6-7, Ord. 8:13, Amos 5:15, Rom. 1:18, Heb. 1:8-9 69 Åb. 17:1-6, kap. 18 70 Vatican USA, Nino LoBello, side 20-21   71 Smokescreens, Jack 
Chick, side 46 
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den romerske kult, som de har fået fortalt er en kirke. Fordi Gud 
kender deres oprigtige hjerter (Han er vore hjerters Gud), siger 
han til disse uvidende mennesker “Går ud fra hende, mit Folk!” 
(Åbenbaringen 18:4). Så lad os bede for, at det sker snart.

Som en barsk påmindelse til den sataniske super-boss (paven), 
der styrer det romerske horehus og de regeringer, der giver hende 
magt: din regeringstid er meget kortlivet, således siger Herren.

“Thi i een Time er så stor en Rigdom lagt øde” 
(Åbenbaringen 18:17).

“Og Røgen fra hende opstiger i Evighedernes 
Evigheder” (Åbenbaringen 19:3).

“Og jeg så, at der af Dragens Mund og af Dyrets 
Mund og af den falske Profets Mund udgik tre urene 
Ånder, som lignede Padder” (Åbenbaringen 16:13).

Det jødiske præstedømme endte på Golgata;72 intet sted i 
Bibelen har Gud nogensinde givet præsteskabsmyndighed til 
italienerne, polakkerne eller noget andet folk end jøderne. Og 
ud af de tolv jødiske stammer udtog Gud kun præster fra Le-
vi-stammen.73 Dette viser, at Vatikanet er imod den hellige skrift 
og lever i en fantasiverden. Da Jesus sagde: “Det er fuldbragt”, 
blev han den eneste ypperstepræst (Johannes 19:30).74 

Vatikanet vil gerne flytte fra Rom til Jerusalem. Den 26. 
september 1973, meddelte avisen Houston Chronicle, at den 
politisk magthungrende Henry Kissinger, havde hjulpet denne 
superkult (Vatikanet) ved at foreslå “at Jerusalem skulle blive en 
international by med kontrol over de hellige steder, og at paven 
skulle tildeles den religiøse administration.” 

Bibelen nævner aldrig skærsilden eller et andet lignende 
sted, men Biblen siger ligeud: “Det er Menneskene beskikket 
at dø een Gang, men derefter kommer Dommen” (Hebræer-
ne 9:27). Og Gud sagde, det er enten Himmelen eller Helvede, 
intet andet.75 Man kan ikke købe sin vej ind i Himmelen og man 
kan ikke købe sig vej ud af Helvede.

Intet sted i det Nye Testamente står der, at vi skal ihjelslå 
mennesker, som ikke tror på samme måde som vi. Men Vatika-

net kalder sådanne drab for “hellig krig” og ser igennem fingre 
med det og beviser derved gang på gang, at hun er en kult og 
overhovedet ikke i overensstemmelse med Bibelen.

For halvtreds år siden sagde ærkebiskop Gilroy:
“På grund af vor katolske kontrol over posttjene-

sten, har postdepartementet mulighed for at kontrol-
lere visse ikke-katolikkers [kætteres] bevægelser og 
visse situationer. Og så længe vore mænd har magten 
i vore postkontorer og er ansat i jeres tjeneste, behø-
ver vi ikke være bange for, at vores hemmelige politi 
bliver kriminelt registreret.”

Med disse fakta i baghovedet er det helt klart, hvorfor post-
departementet for tiden prøver at fratage os vores masseforsen-
delsesstatus. De undertrykker ytrings – og religionsfriheden på 
kriminel vis. Vatikanet prøver at bortskaffe vore to sidste forfat-
ningssikrede garantier hurtigt og stille. Stats – og forbundsmyn-
dighederne vil helt sikkert via deres nyhedsmedier og retssyste-
mer i alle lande og med instrukser fra Rom sige, at “Pavens Hem-
meligheder” er “hadlitteratur” og fortælle dig, at jeg er din fjende. 
Men som apostlen Paulus siger, så siger også jeg “Er jeg  blevet 
eders Fjende ved at tale Sandhed til eder?” (Galaterne 4:16).

At fortælle sandheden, så mennesker kan undslippe et ver-
densherredømme under Satans præsts hadske lederskab og dik-
tatoriske romerske kanoniske love (frem for vor gudelige ameri-
kanske forfatning, loven i USA), og så mennesker i alle lande kan 
flygte fra dyrets mærke og helvedesild – er det had? Jesus sagde, at 
dét at fortælle sandheden er kærlighed og befaler os at forkynde 
sandheden76 i alle lande, fordi Jesus sagde: “I skal erkende Sand-
heden, og Sandheden skal frigøre eder” (Johannes 8:32).

I kan tro på paven eller på mig. Jeg har blot afsløret nogle få af pa-
vens hemmeligheder for jer. Gud siger, at pavens organisation er mo-
der til alle jordens vederstyggeligheder – ikke 99% af vederstyggelig-
hederne, men enhver vederstyggelighed.77 Læs og se, om jeg fortæller 
dig sandheden eller ej. Tro på Gud. “Tro på den Herre Jesus Kristus, 
så skal du blive frelst, du og dit Hus” (Apostlenes gerninger 16:31).

72 Isa. 53:7, Mark. 15:37-39, Heb. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Ex. 28:1, 30:30  74  Heb. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 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 Åb. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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