JSOU FINANČNÍ ÚŘAD, FBI, MINISTERSTVO PRÁCE USA, MAFIE A ODBOROVÉ SVAZY SOUČÁSTÍ VATIKÁNU?
JE PAPEŽ NEJVYŠŠÍ ŠÉF VŠECH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ STEJNĚ JAKO VATIKÁNU?

PAPEŽOVA TAJEMSTVÍ
Tony Alamo

napsáno v roce 1983
Vatikán se tváří jako nevinná pravoMnoho miliónů lidí bylo Vatikánem
věrná církev, ale Bible říká, že je prostizavražděno, tak řekl Pán (Zj. 18:24).
tutkou, „velikou nevěstkou“, kultem (Zj.
Historie tuto skutečnost zaznamenává. Během římskokatolické inkvizice
19:2).1 Využívá vládních organizací v každé zemi, včetně Spojených států americv Evropě bylo touto obrovskou sektou
kých, jako svých zlomyslných trpaslíků.
68 miliónů lidí mučeno, zmrzačeno a
Čím více moci a vlády získá ve vládě, tím
zavražděno.5 Masakr o Bartolomějské
noci čítal až 100 000 zavražděných províce se vytratí do pozadí do svého „sněhobílého“ převleku, takže vláda je pak využitestantů.6 Prezident Abraham Lincoln
ta a obviněna ze všech jejích zlých skutků.
obvinil papežství z rozpoutání občanské
DŮVOD: Prosazovat zákony, které
války těmito slovy:
budou sužovat, osočovat, ničit a cenzu„Tato válka by nikdy nebyrovat každého a každý nápad, který není
la možná bez zlověstnéhoa tajnůstkářského vlivu jezuitů. Vděřímskokatolický, takže se může posadit
číme za to papeženství, že nyní vijako satanská královna (veliká nevěstka).
díme naši zemi zrudlou krví jejích
Kvůli své odvěké touze řídit vládu světa a církve, vatikánská církev podobná hadovi zamořila svět a
nejušlechtilejších synů.“ Lincoln dodal: „Jsem pro
vládu USA mnohými svými horlivými, dobře trénovanými a
svobodu svědomí v jeho nejušlechtilejším, nejširším
oddanými jezuitskými stoupenci, takže nyní ovládá Spojené
a nejvznešenějším smyslu. Nemohu však dát svobodu svědomí papeži a jeho stoupencům, papežencům,
národy (které stvořila),2 Bílý dům, Kongres, každou státní, federální, civilní a sociální vládní organizaci včetně Ministerstva
pokud mi prostřednictvím všech svých koncilů, teologů a církevních zákonů říkají, že jejich svědomí
práce USA, Finančního úřadu USA, Nejvyššího soudu, soudních systémů, ozbrojených sil, státní, federální a jiné policie,
jim nařizuje upálit mou ženu, zardousit mé děti a
také mezinárodní bankovnictví, federální rezervní systémy
podříznout mi hrdlo, kdykoli k tomu budou mít příležitost.“7
(zvané Ilumináti a Agenti), odborové svazy,3 mafii a většinu
hlavních zpravodajských médií.
Kvůli mnoha svým skandálním odhalením Vatikánu byl AbTato sekta (Vatikán) je velmi blízko tomu, aby nahradila raham Lincoln nakonec zabit, jak předpověděl. Ano, zavražděn
naši ústavu USA svými jednosvětovými, satanskými kanonic- jezuity na příkaz Říma.8 Vatikánská církev se od dob pana Linkýmizákony smrti pro „kacíře“ (každého, kdo není římským colna nezměnila.
katolíkem). Generál Lafayette, nejváženější pobočník a generál
OSUDOVÁ CHYBA J.F.K.
prezidenta George Washingtona, prorocky prohlásil: „Pokud
Když byl John F. Kennedyho Vatikánem dotazován: „Chysbude někdy zničena svoboda amerického lidu, padne rukou
táte se postupovat podle římských církevních zákonů nebo
duchovních římskokatolické sekty.“4
Dnes vidíme vyvrcholení detailních plánů uvedených ve vý- podle Ústavy USA?“ Pan Kennedy jim odpověděl slovy: „Podňatcích z řeči, kterou pronesl téměř před padesáti lety v Austrá- le Ústavy USA.“9 To byla osudná chyba prezidenta Kennedyho. Atentát na něj byl nařízen Římem, potom naplánován a
lii římskokatolický arcibiskup Gilroy:
vykonán jezuity, zrovna jako atentát na prezidenta Lincolna.
„Římskokatolické moto je my sami jediní za římO kohokoliv, kdo věděl o atentátu na pana Kennedyho příliš
ské katolíky. Musíme porazit všechny kacíře [nekatomnoho, bylo také postaráno.
líky] u volebních uren. Svatý otec prohlašuje, že neKdyž Amerika volala po vyšetřování, byl povolán předseda
gativní taktiky jsou osudové. Požadavky svatého otce
Nejvyššího soudu USA Earl Warren (člen tajných vatikánských
[papeže] jsou takové, aby byly veřejné služby brzy na
Kolumbových rytířů), aby provedl vyšetřování. Vedl mnoho
100 % římskokatolické. Musíme dbát na to, aby nevynejasných řečí a vyšetřování se vleklo—tak, jak se od něj očekávstalo žádné podezření, až římští katolíci tajně získají
valo—a potom, po dostatečném časovém odstupu, vyšetřování
více míst ve vládě než protestanti, Židé a jiní kacíři.“
1 Zj. 17:1-5, 15 2 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (Vatikánský imperialismus ve dvacátém století), Avro Manhattan, str. 167-170 3 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (Vatikánský
imperialismus ve dvacátém století), Avro Manhattan, str. 162 4 50 Years in the „Church“ of Rome (50 let v římské „církvi“), Charles Chiniquy, str. 483 (orig. nezkrácená verze z roku 1886, dostupná ve
formátu PDF, str. 342) 5 Smokescreens (Kouřové clony), Jack Chick, str. 35 6 History of the World in a Christian Perspective (Historie světa z křesťanské perspektivy), sv. II, A Beka, 1981, str. 352 7 50
Years in the „Church“ of Rome (50 let v římské „církvi“), Charles Chiniquy, str. 498, 503 (orig. nezkrácená verze z roku 1886, dostupná ve formátu PDF, str. 352, 355)   8 50 Years in the „Church“ of Rome
(50 let v římské „církvi“), Charles Chiniquy, str. 512 (orig. nezkrácená verze z roku 1886, dostupná ve formátu PDF, str. 361) 9 Vatican USA (Vatikán USA), Nino LoBello, Trident Press, str. 79, 161-166
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uzavřel. Jak říká papež: „Negativní činy jsou osudové.“ Vzpomeňte, že prezident Kennedy byl velikým obdivovatelem a studentem Abrahama Lincolna a věděl, co pan Lincoln věděl.
2. světová válka se svými více než třiceti milióny mrtvých
(šest miliónů Židů—holocaust),10 byla vyvolána a sponzorována Vatikánem — Hitler, Mussolini a Franco byli všichni členové
této sekty (římskokatolické satanovy církve)11 — k získání světa, ne pro Krista, ale pro Vatikán, Antikrista.
Dnešní rozruch ve Střední a Jižní Americe, tyranie pod jezuity vycvičenými Castrem12 na Kubě a po celém Karibiku a
terorismus v Libanonu a Irsku jsou dílem Vatikánu. Vidíte nyní,
proč Bůh nazývá římskokatolický kultmatkou všech ohavností
na zemi (Zj. 17:5)?
Vatikánská církev věděla, že po 2. světové válce si mnoho
lidí uvědomí skutečnost, že válka byla inkvizicí Vatikánu, a tak
museli použít jednu ze svých známých taktik odvracejících pozornost a založili Společnost Johna Birche, aby každý přemýšlel
a mluvil o komunismu (který Vatikán také sponzoruje) namísto
o pravém viníku (Vatikánu). To byl jejich veliký úspěch.
Vatikán také sponzoruje každou velkou teroristickou skupinu na světě. Důvodem je udržet myšlení lidí na nevysvětlitelných, šílených tragédiích, které jejich teroristické skupiny
páchají, zatímco je Vatikán zaneprázdněný podkopáváním
všech vlád světa, aby mohl mít světovou nadvládu (papežská
moc). Když udeří zprávy z teroristického světa, je to tak šokující, že to zastíní zprávy o vatikánské církvi zmocňující se
Ústavy USA a o lidech zbavovaných svých náboženských svobod (věznění lidé, zavírané školy a církve). To je reálná věc, že
Vatikán usiluje o vládu nad světem našeho náboženství a naší
vlády. Čím šílenější, bizarnější, nesmyslnější a nevysvětlitelnější terorismus je, tím lépe. Vlivná vatikánská zpravodajská
média vás rovněž zaměstnávají přemýšlením o tom všem.
Nyní, když je odhalen jejich modus operandi,budou brzy (se
svými médii a prezidentem USA, který se k nim právě připojil) řídící silou kampaně k zastavení všeho toho terorismu
(který sami stvořili), aby každý uvěřil, že jsou dobří a zbožní
a že by nikdy nemohli sponzorovat něco takového. (Nová informace: jako Terry Waite jednající v Libanonu.)
Jim Jones, římskokatolický jezuitský jáhen tvářící se jako
křesťan, byl obětován (ne otráveným pitím typu Kool-aid),
zavražděn společně se svým stádem právě Vatikánem, aby
svět úzkoprse a podezřívavě pohlížel na nevinná křesťanská útočiště.13
„Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a sedmá
ohavností jest duši jeho: Očí vysokých, jazyka lživého, a rukou vylévajících krev nevinnou, srdce,
kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému, svědka lživého, mluvícího lež, a toho,
jenž rozsívá různice mezi bratřími“ (Přís. 6:16-19).
(Všemi těmito věcmi, které Bůh nenávidí, ďábelský
Vatikán je.)
Všimli jste si někdy, že se díky Vatikánem řízené celní a imigrační kontrole USA nemůžeme dostat z této země, aniž by-

chom prošli křížovým výslechem (prohledávání, radiolokátor,
atd.)? Ale v 60. letech 20. století, když vedl Vatikánem vyškolený jezuita Timothy Leary14 naši mládež k závislosti na drogách,
imigrační a celní oddělení se zdálo neschopné, stejně jako teď,
odhalit desítky tisíc kilogramů narkotik a drog vstupujících do
našeho kdysi slušného národa prostřednictvím mafie, která
pere všechen svůj ilegální, nečestně dosažený zisk (všechny své
peníze z černého trhu) prostřednictvím Vatikánu. Možná je to
důvod, proč prezident Abraham Lincolnřekl: „Na americkém
obzoru vidím velmi temný mrak. A ten temný mrak pochází
z Říma.“15
Podívejte se na to, co říká Bible o Antikristu, který způsobil
všechnu tu zkaženost a prolil všechnu tu krev:
„A viděl jsem ženu tu [Vatikán] opilou krví svatých, a krví mučedlníků Ježíšových, a viděv ji, divil
jsem se divením velikým“ (Zj. 17:6).
„Jakž se mnoho chlubil a zbůjněl byl, tak mnoho
dejte jemu muk a pláče. Neboť v srdci svém praví:
Sedím královna, a nejsemť vdovou, a pláče neuzřím“
(Zj. 18:7).
„Tiť [vlády] jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dadí,“ to je jednosvětová vláda, včetně státních a
federálních, civilních a sociálních vládních organizací, ovládaných Satanem, dávajících svou moc Antikristu prováděním jeho příkazů (Zj. 17:13).
Toto jsou některá z posledních znamení v biblické knize
Zjevení předtím, než se Ježíš vrátí zpět na tuto zemi a nebude
už času nazbyt. Bůh zničil svět vodou,16 Sodomu a Gomoru
ohněm a sírou.17 V obou případech Bůh poslal posly zvěstující
nastávající zhoubu. Dnes Bůh ve svém nesmírném milosrdenství varuje všechny římské katolíky: „Vyjděte z něho [Vatikánu], lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran“ (Zj. 18:4). Pokud jste jedním z Božího lidu,
jestliže vás Duch dávající život nasměroval do věčného života,
potom zachovávejte Slovo tím, že z ní [vatikánské církve] vyjdete. Proč? Protože neučinit tak je neposlušnost a neposlušnost je stejná jako čarodějnictví.18
Mnoho státních a federálních vládních organizací Vatikánu jako Finanční úřad, Americká agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Ministerstvo práce USA
společně s odborovými svazy báječně zničily ekonomickou
páteř naší země kladením překážek a donucením stovek
podniků a průmyslových oborů k bankrotu a ukončení provozu.19 To zanechává miliony Američanů bez práce a hladové, zatímco podnikání Vatikánu není vůbec omezováno,
ale naopak vzkvétá, protože provozuje vládní organizace.
Podívejte se na to, co říká Bůh o Antikristu, až bude vhozen
do pekla:
„Ti, kdož tě uzří, za tebou se ohlédati, a tebe
spatřovati budou, říkajíce: To-liž jest ten muž [Antikrist], kterýž nepokojil zemi, a pohyboval královstvími, obracel jako v pustinu okršlek země, a města
jeho bořil?“ (Iz. 14:16-17a).

10 Information Please Almanac (Almanach Informace, prosím), 1982, str. 98 11 Smokescreens (Kouřové clony), Jack Chick, str. 19 12 Smokescreens (Kouřové clony), Jack Chick, str. 35 13 Double Cross
(Dvojitý kříž), Chick Publications 14 PBS Late Night Interview with Timothy Leary, July 1983 (PBS Pozdní večerní interview s Timothy Learym, červenec 1983) 15 50 Years in the „Church“ of Rome (50
let v římské „církvi“), Charles Chiniquy, str. 510 (orig. nezkrácená verze z roku 1886, dostupná ve formátu PDF, str. 359) 16 Gen. Kap. 6-7 17 Gen. 19:24-25 18 1 Sam. 15:23 19 The Vatican Billions
(Miliardy z Vatikánu) Avro Manhattan, str. 214-215
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kanonický zákon smrti a otroctví a vraťme se zpět k Božímu
zákonu a jeho Synu, Kristu Ježíši. Proveďme vymazání (milostivé léto). Tyto dluhy byly podníceny Satanem (římskokatolický
satanský kult), aby nás poškodily a dostaly nás do finančního
otroctví. Nezačali jsme tyto války, nechtěli jsme tyto války a nepůjčili jsme si tyto peníze. Tak proč bychom měli trpět? Tyto
války byly všechny římskokatolické inkvizice, aby zformovaly
svět v jednosvětovou vládu, církev a média.25
Na jednosvětovém církevním kongresu ve Vancouveru byli
někteří z našich dobrovolníků šokováni prohomosexuálními
stánky a tiskovinami, pročarodějnickými stánky a tiskovinami,
opilostí a úplnou bezbožností, které tento„univerzální“ satanský kult a největší sekta na světě vyzdvihuje. Tito satanští lidé
nazývají každého, kdo káže pravdivé Slovo, což je oddělení od
zlého, zasvěcení do dobrého26 — nazývají to satanským kultem
nebo sektou. Ale uctívají tuto jednosvětovou organizaci a jejího
kultovníhovůdce, papeže...
„Protivící a povyšující se nade všecko, což slove
Bůh, aneb čemuž se děje Božská čest, tak že se v chrámě Božím [v Jeruzalémě] jako Bůh [nebo brzy přicházející papež] posadí [brzy posadí], počínaje sobě,
jako by byl Bůh“ (2 Tes. 2:4).
„Toho nešlechetníka, jehož příští jest podlé mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými, a se všelikým podvodem nepravosti, v těch,
kteříž hynou, proto že lásky pravdy nepřijali, aby
spaseni byli“ (2 Tes. 2:9-10a).
Poklekají a líbají jeho prsten a nohy27 a nazývají ho „svatý
otec“, což je v Bibli zakázané.28 Poslouchají každé jeho přání.
Tím, že nás, kteří chodíme v Duchu a posloucháme každé přání Boha, nazývají sektou, se pravděpodobně dopouštějí neodpustitelného hříchu — rouhání proti Duchu svatému — který
nebude nikdy na tomto světě ani na světě budoucím odpuštěn
(Mat. 12:31-32). Satanovi to však nevadí, protože se už proti
Duchu svatému rouhal.

AGENTI FBI SCHVALUJÍ VATIKÁNSKÉ OTROCKÉ
PRACOVNÍ TÁBORY
Pouze jedním z mnoha podniků Vatikánu za mnoho miliard
dolarů jsou jeho pracovní tábory vyrábějící likéry a víno, které nemají žádný problém s pracovní sílou, protože nezákonně
využívají bezplatnou pracovní sílu (tisíce římskokatolických
mnichů). Tyto federální vládní organizace nedovolí nikomu jinému, aby se těšil stejným privilegiím dobrovolně pracovat pro
našeho Boha, našeho Otce a našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, protože jsme všichni „kacíři“ (nekatolíci). Ano, jejich podnikání opravdu prosperuje bez jakékoli škody nebo překážek
využíváním bezplatné pracovní síly v lihovarech jejich Bratrů
křesťanských škol,20 Lasallských bratrů a benediktínůna výrobu likérů a vína (otrocké pracovní tábory) a v mnoha dalších
táhnoucích se od Napa Valley v Kalifornii po stát New York.
Vatikánský finanční úřad a Ministerstvo práce USA nyní
překračují ústavní dělící linii mezi církví a státem a všemi způsoby se pokoušejí zničit všechny stěžejní křesťanské církve a
školy. Jedním způsobem je odebrání jejich statusu osvobození
od daní. Tato protiamerická, protiamericko-ústavní organizace
(IRS - Finanční úřad) však udělila status osvobození od daní
všem komunistickým organizacím v Americe v rámci paragrafu 501(c)3 daňového zákona. Nikdy se nepokusil jim tento status odejmout.21 Římská inkasní agentura (IRS- Finanční
úřad) si rovněž zajistila, aby římskokatolickýkulta všichni k ní
přidružení (jednosvětová církev) byli jedinými náboženskými
organizacemi v USA, které nemusejí platit daň z nemovitosti a
dokonce ani daň ze zisku v řádu miliard dolarů.22 To je ošetřeno v paragrafu 892 daňového zákona USA. Vatikánská církev
je jediným náboženstvím, které dostává každý rok federální
pomoc v řádu mnoha miliónů dolarů na své církevní školy.23
Ta pochází z vašich zdaněných dolarů. Jak říká arcibiskup Gilroy: „My sami jediní za římské katolíky“ a „musíme porazit
všechny kacíře.“
Vatikán využil komunistickou stranu, aby pomohl zničit
ruské ortodoxní církve a využil nacistickou stranu ve svém
pokusu skoncovat se Židy a jejich synagogami. (Protože Vatikán říká, že všichni ostatní mimo ně samotné jsou „kacíři“—
nekatolíci.)

ZNAMENÍ ŠELMY
Satan chce, abyste s ním v pekle strávili věčnost.29 A aby k
tomu došlo, podívejte se, co na vás skrze své státní a federální
vládní organizace vymyslel: vládní uplatňování zákona, který
vás bude nutit přijmout znamení na ruku nebo čelo, abyste
mohli nakupovat nebo prodávat (to může být učiněno neviditelně použitím laserových paprsků). Bůh nazývá toto znamení
„znamení šelmy“ (Zj. 19:20). Vatikánská církev pro ni použije
pěkné názvy jako „znamení míru, lásky, jednoty, společenství
atd.“ A Bůh říká, že pokud přijmeme toto znamení, půjdeme
do pekla (Zj. 14:9-11).
Papež, nejvyšší šéf, a jeho federální a státní vládní organizace řeknou, že pokud nepřijmeme toto znamení, budeme bojkotováni (nebudeme moci nakupovat ani prodávat). Důvěřuji
Bohu, že mě nakrmí, zrovna jako krmil židovské děti po dobu
čtyřiceti let na Sinajské poušti. A Bůh bude znovu dělat zázraky

IRS - INKASNÍ AGENTURA ŘÍMSKÉHO KULTU
Římskokatoličtí jezuité nastartovali mezinárodní bankovní
systém24 nazývaný Ilumináti a Agenti (a obvinili z toho Židy).
Římské heslo je: „Ten, kdo drží pytle s penězi, ten řídí národy.“
Vatikánská církev započala všechny války (inkvizice), aby zbavila svět kacířů (nekatolíků) a potom napůjčovala ze svých bank
národům, aby měly dostatek peněz je porazit. Pošetile jsme dovoliliinkasní agentuřetohoto satanského kultu vstoupit do naší
země (IRS— Finanční úřad, který se zodpovídá pouze Římu).
Podle Božích zákonů v Bibli každých padesát let nastává vymazání dluhů, které nemohou být splaceny (úleva). Tento rok
se nazývá létem milostivým (Lev. 25:10). Srazme kultovýřímský

20 The Vatican Billions (Miliardy z Vatikánu) Avro Manhattan, str. 182 21 Až do roku 1987 byly všechny komunistické organizace osvobozeny od daní. Nyní, díky mé literatuře, byl odstraněn tento
status osvobození od daní u všech komunistických stran. Nicméně, vatikánští komunisté jsou tak pevně usazeni ve vládě pod pláštíkem republikánů a demokratů, že už nepotřebují žádné výjimky. A to
ani nezmiňuji vládní granty, které se dávají na jejich „pseudocharitativní“ seskupení a multimiliardové vládní granty na církevní školy a jiné elitní katolické komunistické organizace. 22 Vatican USA
(Vatikán USA), Nino LoBello, str. 87 23 Vatican USA (Vatikán USA), Nino LoBello, str. 79 24 Vatican USA (Vatikán USA), Nino LoBello, str. 45-47 25 Dan. Kap. 7, 8:23-25, 2 Tes. 2:3-12, Zj. 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 Žalm 97:10, Řím. 12:9, 1 Kor. 10:21, 2 Kor. 6:14-18, Ef. 5:3-12, Jakubův 4:4, 1 Janův 1:5-6 27 The Crisis of Church and
State 1050-1300 (Krize církve a státu 1050-1300), Brian Tierney, Prentice-Hall, str. 49 28 Mat. 23:9 29 1 Pet. 5:8, Zj. 12:11-12
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je jeho krev, kterou prolil za vaše hříchy,33 nebo zahynout, což
znamená, že půjdete do pekla, pokud ho nepřijmete.34
Existují náboženští vůdcové, kteří vedou milióny lidí do
pekla kvůli svému spojení s Antikristem a jeho sektou a jejich
velebení: „V pokrytctví lež mluvících, a cejchované majících
svědomí své.“ (1 Tim. 4:2). Někteří jsou jezuitskými kněžími
tvářícími se jako křesťané. Oni a jejich organizace byli slušně odměněni Římem, protože nahnali nic netušící nevědomé
masy svých stoupenců přímo do satanovy univerzální církve,
která má pro ně všechny budoucí plán, aby přijali znamení
šelmy35 ve jménu křesťanského společenství, bratrství, pokoje, charismatu a lásky. Lidé byli snadno vedeni do této divize
vatikánského kultu a myslí si, že mají pravdu, „protože nepřijali lásku pravdy, že mohou být spaseni“ (nenásledující přesně
Boží slovo). Kvůli tomu Bůh řekl, že „jim pošle mocné dílo
podvodů aby věřili lži, A aby odsouzeni byli všickni, kteříž
neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost [celá struktura
Antikrista]“ (2 Tes. 2:3-12).
Tito falešní vůdcové milují římskokatolické peníze a politické konexe. Udržuje je to v národní a mezinárodní televizi a
pomáhá jim to vybudovat si pro sebe a pro své jméno dočasná
malá impéria, jako televizní společnosti, univerzity, vesnice a
mnoho jiných marnivých obchodních podniků a rádoby křesťanských společenství. Bůh říká:
„Pokladové jazykem lživým shromáždění jsou
marnost pomíjející hledajících smrti“ (Přís. 21:6).
Tito vedoucí představitelé vyvyšují papežství a podporují
ho. Často navštěvují papeže v Římě a začleňují římskokatolické
duchovní do většiny všech svých společenských funkcí a pouštějí je nepokrytě do svých televizních a rozhlasových vysílání.
Povzbuzují prezidenta Reagana, aby posouval náš národ směrem k Antikristu (Vatikánu). Vatikán je propaguje a oni propagují Vatikán, protože jsou přesně takoví (lháři). Můžete je
snadno vidět a myslím, že víte, kdo jsou (stačí zapnout televizi).
Modlete se za jejich slepé stoupence, protože „skládají naději svou v slovích lživých, kteráž neprospívají“ (Jer. 7:8) a za tyto
slepé čelní představitele, kteří „pravdy nemluví; učí jazyk svůj
mluviti lež“ (Jer. 9:5), kteří vedou své slepé, protože Ježíš řekl, že
oba padnou do jámy (Lukáš 6:39). Ježíš také řekl:
„Všechněm lhářům, díl jejich v jezeře, kteréž hoří
ohněm a sirou“ (Zj. 21:8). A nevstoupí do nebe: „Vně
pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež“ (Zj.
22:15), protože jsou jako on (Satan), který oklamal
Evu a nyní svět (všechna smrt začala lží).36
Ježíš nepřišel, aby přinesl pokoj, ale meč (Mat.
10:34). Přišel, aby nám ukázal rozdíl mezi světlem a
tmou, dobrem a zlem, pravdou a lží, tělem Kristovým
a tělem Antikristovým. Řekl, že jeho ovce jdou za ním,
protože znají jeho hlas a za jiným nepůjdou (Jan 10:35, Zj. 14:4). Posloucháte Ježíšův hlas nebo hlas papeže?
Jste jednou z Ježíšových ovcí nebo kozou Antikrista?37
Slyšíte rádi lži nebo pravdu (Boží slovo)?

pro své věrné následovníky, kteří odporují papeži, jeho vládním
organizacím a znamení.
Prezident Reaganbyl také očarován lstivostí Vatikánu zrovna
jako ostatní čelní světoví představitelé. To je zřejmé z jeho náhlého kroku, kdy poslal našeho amerického velvyslance do velkého
římského nevěstince (základna a nejvyšší ústředí této sekty).
Pane prezidente, postáváte příliš blízko těchto vyškolených
jezuitů z jednosvětové církve a oni Vám dávají opravdu špatné
rady. Jsou to vatikánské peníze a velká podpora Vatikánu, které jsou příčinou toho, že jste se stal součástí tohoto satanova
kultu? Zaprodáte svou věčnou duši tím, že se přidáte Vy a náš
národ k Antikristu za peníze a dočasnou moc?
Pán se ptá: „Nebo co prospěje člověku, by všecken svět
získal, a své [věčné] duši škodu učinil?“ (Marek 8:36). Tím,
že jste to udělal, máte nyní velké potíže s živým Bohem, ledaže bystese snad napřímil a pustil se správou cestou a veřejně odvolal své rozhodnutí, aby Pán a veřejnost věděli, kde
přesně stojíte.
S veškerou úctou, pane prezidente, ve jménu Ježíše Vám
říkám tyto věci. Jsme na konci věků a dny politiků skončily.
My všichni musíme dát lidem vědět, co je v nás. Bible říká, že
ten, kdo domluvy z Božího slova nenávidí, je tupec (Přís. 12:1).
Pane prezidente a vůbec všichni prezidenti a králové světa,
všechny nás čeká soud a já věřím, že přijde velmi brzo.
OPRAVDOVÝ IZRAELITA VĚŘÍ V BOHA
Nejsem muž teologických seminářů. Jsem opravdový Izraelita, omytý krví Ježíše, plný Ducha svatého a poslaný Pánem,
abych zvěstoval Ježíše ukřižovaného, vzkříšeného, živého, který
se brzy znovu vrátí na tuto zemi.30 Mám plné oprávnění z nebe
toto kázat.
Opravdový Izraelita je ten, který věří v Boha, čemuž většina
Židů nevěří, protože zavrhují Mesiáše odmítáním více než 300
písem ve Starém zákoně mluvících o Mesiáši. Někteří Izraelité
konvertovali k této sektě (římskokatolictví). Vatikán chtěl, aby
se stali rabíny, aby je mohl umístit do izraelského Knessetujako
špióny. Někteří z těchto římských jezuitských rabínů jsou tam
dnes jako špióni.
Ve 2. světové válce bylo nejsilnější zemí řízenou Vatikánem
Polsko. Pokud vatikánská církev tolik miluje Židy — předtím
a dnes — proč dovolila, aby došlo k vražedným masakrům
většiny Židů v Polsku? Proč vatikánská církev zfalšovala antisemitský dokument „Protokoly sionských mudrců“ obviňující
nás Židy z touhy po světovládě? Proč obviňovala z intrik vatikánských mezinárodních bankéřů, Iluminátů a Agentů, nás
Židy?31 A proč má Vatikán špióny tvářící se jako rabíni v Knessetu, pokud tento antisemitský, římskokatolický kult Židy tak
moc miluje? Bůh říká:
„Lidu mého knížata jsou děti, a ženy panují nad
ním. Lide můj, kteříž tě vodí, svodí tě, a cestu stezek
tvých ukrývají“ (Iz. 3:12b).
Doba druhého příchodu Mesiáše je nyní, tak čiňte pokání,
nebo zahynete,32 což znamená přijmout Mesiáše a smíření, což

30 Mat. 10:7-8, 28:18-20, Marek 16:15-20, Lukáš 24:46-48, Skutky 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 (Historie světa), Hugh Thomas,
Harper-Row, str. 498; Germany 1866-1945 (Německo 1866 - 1945), Gordon A. Craig, Oxford, str. 84 32 Jóel 2:28-32, Mat. 24:3-51, Lukáš 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, 1 Pet. 4:7 Zj. 6:12-17, 14:6 33 Mat. 26:28,
Řím. 3:22-26, 5:8-21, Kol. 1:13-14, 20-23, Žid. 9:11-14, 10:5-17 34 Přís. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Lukáš 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Zj. 20:11-15 35 Zj. 13:15-18,
14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 36 Gen. 3:4-5 37 Mat. 25:31-46, Jan 10:1-16, 26-28
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(důvěře) Božího slova, kterým je Kristus, že můžeme být spaseni. „Věř v Pána Ježíše Krista [Slovo], a budeš spasen ty i dům
tvůj“ (Skutky 16:31).
Vatikánská církev prostřednictvím své mafie nejprve zničila
morálku země pornografií, prostitucí, narkotiky, výrobou a distribucí alkoholu atd. Nyní se falešnými skutky zbožnosti snaží
zavést zákony cenzury na všechny oplzlosti, které sama stvořila
v našem národě a po celém světě.
Toto je klamný, odporný způsob, který má za úkol vás přesvědčit, že je dobrá, mravná, čistá a zbožná. Toto je také její
první pokus o celosvětovou cenzuru.41 Její druhoupohnutkou
ohledně této cenzury bude cenzurovat veškerou řeč, včetně Bible — s výjimkou způsobu, jakým chce, aby se Bible kázala, což
je přesný opak Bible.42 Ví, že svět si není vědom jejího satanského způsobu dělání věcí a svět — který si v první řadě není
vědom toho, že stvořila všechny ty oplzlosti a nemravnosti —
jí bude tleskat a uctívat ji kvůli jejímu předem promyšlenému
„ušlechtilému“ skutku. To je nalákat každého, kdo nebere na
vědomí ji a její nástroje, daleko od Pána a k ní samotné.
Budoucím plánem, který má pro tyto slepé lidi, je peklo.
Utrpení miluje společnost a Satan a jeho stoupenci si nepřejí
shořet sami. Chtějí, abyste vy, drahá srdce, sdíleli věčnost s nimi
v pekelných mukách.43 Chcete, co pro vás chtějí oni? Nebo
chcete, co pro vás připravil Ježíš, což je věčné štěstí s ním daleko
od všeho zlého, daleko od všeho klamu a daleko od veškerého
možného ublížení?44

Mnoho z vás podporuje Antikrista dáváním desátků těmto organizacím. Podporujte Krista, ne Antikrista, nebo s ním
půjdete za podporování lži do stejného pekla. Tajní vatikánští
agenti převlečení za křesťany chodí po různých protestantských
církvích a vybírají peníze na vystavění chrámu v Jeruzalémě
pro Antikrista (Šalomounův chrám) a nevědomí křesťané, kteří
si myslí, že není hříšné se nechat oklamat jako Eva, na to dávají
peníze namísto toho, aby byli rozvážní a zbožní a dávali desátky na opravdové křesťanské dílo. Ježíš řekl: „Vyhlazen bude lid
můj [půjde do pekla] pro neumění“ (Ozeáš 4:6).
Římskokatoličtí mluvčí se zlobí, když se káže Boží slovo a
říkají, že „nemohou uvěřit, že v těchto dnech a době jsou stále
lidé kázající nenávist, zaujatost a předsudky atd.“ Ale co tito velvyslanci Vatikánu ve skutečnosti říkají je, že nemohou uvěřit, že
v těchto dnech a době jsou stále lidé kázající Boží slovo, pravdu
a že existují lidé, kteří mají kuráž odhalit Satana (je). Odpadlé, denominační církve, které se spojily s Vatikánem, říkají, že
„nikde v Bibli Bůh nebo jeho Syn, Ježíš Kristus, neodporují ani
nenařizují svým dětem odporovat.“
V Bibli — od knihy Genesis po knihu Zjevení — Bůh, jeho
Syn Ježíš Kristus, praotcové, proroci, učedníci a apoštolové odporovali Satanovi v každé věci, kdykoli jim jeho falešné učení
zkřížilo cestu.38 Ježíš nám nařizuje používat meč (Boží slovo),
abychom bránili a hájili evangelium odporováním Satanovi (v
každé věci) s horlivostí a odvahou.39 Je nám nařízeno, abychom
odporovali Satanovým klamům (překrucování Slova), jako to dělal Ježíš, když odporoval ďáblovi na hoře Pokušení (Mat. 4:3-11).
Pavel v Duchu svatém řekl: „Kaž slovo Boží,“ celé Slovo (2
Tim. 4:2). Nevynechávejte písma týkající se Antikrista, falešných proroků, odporování, domlouvání a napomínání. Ježíš
řekl, že jsme živí (jdeme do nebe) každým slovem vycházejícím z Božích úst (Mat. 4:4). To znamená slova o Antikristu,
falešných prorocích atd., protože Ježíš řekl, že když poznáme
pravdu (celou pravdu, každé slovo), pravda nás učiní svobodnými (Jan 8:32). Ale Antikrist a jeho falešní proroci nechtějí,
abyste byli svobodní, protože jejich pán je Satan, který rád
udržuje lidi v otroctví. Pokud nechtějí, aby byli lidé v otroctví,
proč se potom tak rozzlobí, když se káže celé Boží slovo (které
vás osvobodí od Satana)? A proč by nazývali zvěstování celého Slova zlým, nenávistným, zaujatým a předpojatým, kdyby
nebyli od Satana?
Antikrist a jeho falešní proroci říkají, že nemusíme dělat nic
— ohledně služby Bohu— s vášní. Říkají, že dodržování Božích
přikázání, kázání a konání Božího slova vášnivě je hřích. Ale v
knize Zjevení nám Ježíš nařizuje, abychom byli horliví, jinak
nás vyvrhne ze svých úst (Zj. 3:16). Horlivost a neohroženost
(vášeň) jsou místní nařízení Boha a jeho pomazaných. Je nám
nařízeno, abychom cokoli děláme, dělali jako by to bylo Pánu
(Kol. 3:23) z celého svého srdce (Mat. 22:37), horlivě (vášnivě).
A pokud jsou lidé pohoršeni Božím slovem (čímkoli z něho),
Bůh říká, že jsou tupci (jako zvířata). Bůh rovněž říká, že být
pohoršen nebo odmítat jeho Slovo je hřích.40 Odmítat Boží slovo znamená odmítat Krista a je to pouze díky našemu přijetí

SMIŘTE SE S BOHEM
Nežijte pro tento pomíjivý svět, který je tak dočasný.45 Plánujte svou budoucnost pro věčnost tak, že se dozvíte o plánu,
který pro vás má Stvořitel a Vládce vesmíru — a to odmítnutím
očividně satanského plánu tohoto kultu o ovládnutí světa ďáblem a jeho římskokatolickým kultem, který je tak marnivý a
dočasný.46 Pokud ne, ukáže to Bohu, že jste tak satanští a vzdorní jako tento ďábel, který se nazývá Boží farář, „bůh“ na této zeměkouli. Smiřte se s Bohem — hned teď, než bude příliš pozdě
(jako už je pozdě pro ďábla). Jeho kouř z pekla bude stoupat
navždy (Zj. 14:11).
„Poďtež nu, a poukažme sobě, praví Hospodin:
Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený,
jako sníh zbělejí; budou-li červení jako šarlat, jako
vlna budou“ skrze krev Ježíše (Iz. 1:18).
Ve své lásce poslal Bůh za nás zemřít toho, koho miloval
nejvíc (svého Syna). Ježíš nás miloval do té míry, že položil
svůj vlastní život a prolil svou krev za nás, abychom mohli
být očištěni od svých hříchů a mohlo nám být odpuštěno.47
Pokud milujeme tak, jak Bůh a jeho Syn, Ježíš Kristus, miloval nás, potom zanecháme svých vlastních hříchů a dřívějšího špatného způsobu života, naučíme se správně Boží slovo
a předložímeBoží pravdy tomuto světu, kterému se lhalo tak
dlouhou dobu — aby lidé měli tento život, který Bůh a jeho
Syn dali tak ochotně. Ale jak to mohou poznat bez kazatele
(ne nováčka, ale toho, který poznal všechny cesty Pána)?48

38 Mat. 4:3-11, 16:21-23, Zj. 22:18-19 39 Ef. 4:27, 6:17, 2 Tes. 2:14-15, 2 Tim. 1:13, Titus 3:10, Žid. 4:12, Jakubův 4:7 40 Ezech. 20:21-24, Zach. 7:11-13, Jakubův 2:10-11, 1 Janův 3:4 41 Church and State
(Církev a stát), sv. 37, č. 1, Jan. 1984, str. 16 42 The Vatican Empire (Vatikánské impérium), Nino LoBello, str. 68 43 Mat. 22:13, 25:30-46, Marek 9:43-44, Lukáš 3:17, 2 Tes. 1:1-9, 2 Pet. 2:4, 9, Zj. 14:1011 44 Iz. 64:4, 1 Kor. 2:9, Zj. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Žalm 103:15-18, Jan 12:25, Jakubův 1:9-12, 1 Janův 2:15-17 46 Dan. 7:7-11, 23-26, Zj. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Kap. 18, 19:20 47 Mat.
26:28, Skutky 13:38-39, Žid. 9:22, 26, 1 Janův 1:7 48 Řím. 10:14
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„Pakli nebudete povolní, ale zpurní, od meče sežráni budete; nebo ústa Hospodinova mluvila“ (Iz.
1:20).
Pokud byste chtěli být spaseni, potom řekněte tuto modlitbu
a budete:
Můj Pane a můj Bože, smiluj se nad mou duší, nade mnou
hříšníkem.49 Věřím, že Ježíš Kristus je Syn živého Boha.50
Věřím, že zemřel na kříži a prolil svou drahocennou krev na odpuštění všech mých dřívějších hříchů.51 Věřím, že Bůh vzkřísil
Ježíše z mrtvých mocí DUCHA Svatého,52 a že sedí po pravici Boha v této chvíli, kdy slyší mé vyznání hříchů a tuto modlitbu.53 Otevírám bránu svého srdce a zvu Tě do svého srdce,
Pane Ježíši.54 Smyj všechny mé nečisté hříchy vzácnou krví,
kterou jsi za mě prolil na kříži na Kalvárii.55 Ty mě neodmítneš,
Pane Ježíši; Ty mi odpustíš mé hříchy a spasíš mou duši. Vím
to, protože Tvé Slovo, Bible, to říká.56 Tvé Slovo říká, že
Ty neodmítneš nikoho, tedy ani mne.57 Proto vím, že jsi mě slyšel, vím, že jsi mi odpověděl, a vím, že jsem spasen.58 Děkuji Ti,
Pane Ježíši, že jsi spasil mou duši, a svůj vděk prokážu tím, že
uposlechnu, co přikážeš a už nebudu hřešit.59
Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, úplné ponoření do vody ve
jménu OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.60 Poctivě studujte
Kralickou Bibli a dělejte, co vám říká.61
PÁN chce, abyste o svém spasení řekli ostatním. Můžete se
stát distributorem biblických tiskovin Pastora Tonyho Alama.
Tiskoviny vám zašleme zdarma. Chcete-li získat více informací,
zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail. Podělte se o tuto zprávu
s někým dalším.
Pokud chcete, aby byl svět spasen, jak JEŽÍŠ přikazuje, neokrádejte BOHA o JEHO desátky a dary. BŮH řekl: „Loupiti-liž
má člověk BOHA, že vy loupíte MNE? (Okrade člověk Boha, vy
jste MNE oloupili?) A však říkáte: V čem TĚ loupíme? V desátcích a obětech. Naprosto zlořečení jste, proto že MNE loupíte, vy
pokolení všecko [a celý tento svět]. Sneste všecky desátky [„desátek“ je 10% vašeho hrubého příjmu] do obilnice, aby byla potrava [duchovní pokrm] v domě MÉM [spasené duše], a zkuste
MNE nyní v tom, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť
vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že
neodoláte. A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám
kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli,
praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ. I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí rozkošnou, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ (Malachiáš 3:8-12).

sexualitou, lesbismem a smilstvem. Všechny tyto skutky Bůh
zcela zakázal a způsobí to, že pokud nebudou činit pokání, půjdou jejich duše do pekla.63 Po celé věky mnoho významných
osobností nazývalo Vatikán „stokou zkaženosti“.
Dřívější vysoce postavený jezuitský kněz, který pracoval ve
Vatikánu dlouhá léta a zodpovídal se pouze papeži, mi oznámil,
že když byl dnešní papež Jan Pavel II. knězem v polském Krakově, dělníci v továrnách se na budoucího papeže (Jana Pavla
II.) hněvali. Bylo zaznamenáno, že mnoho z dělníků v továrnách ho chtělo zabít, a prohlásili, že nechtějí, aby se ještě někdy
vrátil. A pokud ano, tak že na něho budou házet mastné hadry,
protože bylo oznámeno, že sexuálně obtěžoval jejich malé děti.
Také ohlásili, že je (nynější papež Jan Pavel II.) homosexuál. To
vysvětluje všechny ty nové vatikánské federální vládní předpisy
ohledně nediskriminace homosexuálů.
V knize o lásce (touze), kterou papež Jan Pavel II.napsal,
když byl ještě knězem, opakovaně cituje Sigmunda Freuda,jako
by byl citoval svaté písmo. Sigmund Freud, Žid, který konvertoval k římskokatolictví, je dobře známý jako nejperverznější
člověk na světě. Satan ho prostřednictvím vatikánské jednosvětové vlády, církve a médií pozvedl, společně s celým oborem
psychiatrie, aby odstranil slova „hřích“ a „vina.“ Vatikánská církev potom mohla používat psychology a psychiatry k tomu, aby
hospitalizovala v psychiatrických léčebnách lidi, kteří vyznávají
víru v Boží nadpřirozené jednání s člověkem, jak v dnešní době,
tak v minulosti. Tito psychologové a psychiatři a hlavní vatikánská zpravodajská média neustále zesměšňují (dělají si legraci z) každého, kdo odhalí, prostřednictvím Božího slova, tuto
satanovu církev, kterou Bůh nazývá ve Zjevení „nevěstkou“ a
každého, kdo stojí na každém jednotlivém Božím slově, které
zahrnuje Kristova nařízení křísit mrtvé, uzdravovat nemocné,
vyhánět ďábla, znovu se narodit, odporovat a odhalovat ďábla
(nevěstku ze Zjevení). Zvrácenosti Jana Pavla II. a Freuda probíhají paralelně, jak připouští ve své knize.
Nyní, kdy zasáhl „špičku“ (vládce své římskokatolického
kultu a federálních vládních organizací), může si prosadit zákony v souladu se svým způsobem myšlení. Nyní si pro nás přeje,
abychom žili jeho fantazie a schválili zákony nutící jak mladé
muže, tak mladé ženy, aby používali na kolejích škol stejné toalety. Jeho perverzní mozek se raduje, když vidí lidskou rasu nucenou zákonem účastnit se jeho výstředností. Tyto nové římské
církevní zákony perverze a smrti jsou uplatňovány dvěma jeho
federálními vládními organizacemi zvanými Ministerstvo pro
rozvoj bydlení a měst a Ministerstvo školství,64 což zní velmi
oficiálně a činí je to natolik maskovanými jako celý falešný obraz Vatikánu jako nevinné pravověrné církve.
V duchovní válce mezi Bohem a Satanem se radujeme a překypujeme veselím, protože Ježíš řekl: „Odplata vaše hojná jest
v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před
vámi“ (Mat. 5:12). My jsme nejsilnější stěžejní křesťanská organizace na světě (a jsme na tuto skutečnost velmi hrdí).
Některé falešné publikace, které samy křivě přísahají (některé dokonce klamně tisknou Bible) a neposlouchají Ježíše, který

ZDE JSOU NĚKTERÁ DALŠÍ TAJEMSTVÍ PAPEŽE
Vatikán je tak záhadný, že většina kněžích, jeptišek a členů
na nižší úrovni jeho duchovenstva a lidé, kteří pracují na nižší
úrovni federálních vládních organizací nevědí, že jsou součástí
největšího kultu na světě a že narkotika, prostituce, pornografie, pití a černý trh — každá špinavá věc — mohou směřovat
právě zpátky do vatikánské církve a jejích vládních organizací.62
Odpadlíci od této veliké sekty, římskokatolického kultu, potvrdili, že 68 % vatikánského duchovenstva se provinilo homo-

49 Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23 50 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4 51 Sk. 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Jan. 1:7, Zj. 5:9 52 Žalm 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21,
10:17-18, 11:25, Sk. 2:24, 3:15, Řím. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 53 Luk. 22:69, Sk. 2:25-36, Žid. 10:12-13 54 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20 55 Ef. 2:13-22, Žid. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jan. 1:7, Zj. 1:5, 7:14 56 Mat. 26:28, Sk.
2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 57 Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13 58 Žid. 11:6 59 Jan 5:14, 8:11, Řím. 6:4, 1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14 60 Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Sk. 2:38, 19:3-5 61 Deut. 4:29, 13:4,
26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak. 1:22-25, Zj. 3:18 62 Zj. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Mat. 15:18-20, Řím. 1:20-32, 1 Kor. 6:9-10, 18, 10:8, Ef. 5:5, Žid. 12:16-17, 13:4, Zj. 21:8 64 Vatican USA
(Vatikán USA), Nino LoBello, str. 78-79
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řekl: „Nad žádným se nepotřásejte, aniž podvodně čiňte“ (Lukáš 3:14), nás zahrnuly do svých knih o kultech. Kvůli jejich
očividným lžím a kvůli naší nezbytnosti udržovat integritu Pánova díla jsme museli tyto zlověstné publikace prověřit a samozřejmě jsme přišli nato,že je vlastní jezuitsko-vatikánský kult.
„Proč vy nuzíte lid můj, a tváře chudých zahanbujete? praví Pán, Hospodin zástupů“ (Iz. 3:15).
Nevíte, že „cožkoli rozsíval by člověk, toť bude
i žíti“ (Gal. 6:7). A Bůh vám učiní mnohonásobně
toho, co jste učinili druhým... „Mně pomsta, já odplatím, praví Pán“ (Řím. 12:19, Žid. 10:30).
Radujeme se, protože máme hojnou odměnu v nebesích
kvůli lžím, které o nás řekli (tak řeklJežíš) (Mat. 5:11-12).
Federální vládní organizace vatikánské církve a její zpravodajská média těžké váhy (ve shodě) rovněž umožnily, abychom
měli mnohem větší radost a hojnější odměnu v nebesích, protože nás společně poslaly k soudu na základě falešných obvinění a spustili proti nám pomlouvačné65 kampaně, které trvajínepřetržitě po dobu posledních patnácti let. Za vyšetřováním
jsme našli jak vlivná zpravodajská média,66 tak samozřejmě
výše zmíněné vládní organizace, tajně ovládané nebo vlastněné
Vatikánem. Děkujeme ti a uctíváme tě, Ježíši, za to, že jsi nám
ukázal tyto skutečnosti a za to, že jsi nám zaručil nejjistější odměnu. Žalmista David píše:
„Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu
radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho, říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe
provazy jejich. Ale ten [Bůh], jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim. Tehdáž mluviti
bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí
je“ (Žalm 2:2-5).

nazýván kacířským, zvráceným, nebezpečným, utajovaným,
nábožensky bigotním atd. a padl za kořist jejím vražedným
kampaním masivního rozsahu.
Rovněž říkají, že trpíme paranoiou z Vatikánu. Měli Abraham Lincoln a John F. Kennedy paranoiu z Vatikánu? A všechny ty milióny lidí dnes, které obtěžují a sužují vatikánské federální a státní vládní organizace plus ti, kdo nemají práci a
hladoví (někteří sedí ve vězení, protože byli nuceni krást kvůli
hladu), trpí ti všichni paranoiou z Vatikánu?
Kvůli tomuto skandálnímu odhalení bude římskokatolický kult jednat, jako kdyby oni (ze všech lidí) byli pronásledováni a nevinně řeknou: „Proč se nám to děje?“, přitom vědí,
že ti, kdo jsou neznalí věcí, které dělají, s nimi budou sympatizovat. (Já nemám pro ďábla žádné sympatie.) Nenapsal jsem
Boží slovo, pouze ho kážu. Bůh nechová nenávist k dobru, ale
pouze ke zlu.68
Vatikánská církev a její lidé si všichni zaslouží Oscara za nejlepší představení nevinnosti a zbožnosti a také za namaskování
tváře a navržení kostýmů, které dohromady vytvářejí vzhled
nevinné pravověrné církve. Pod jejím zevnějškem nevinné pravověrné církve jí tečou hnisavé rány a vředy. Navenek se sladce
směje a říká: „Miluji tě, bratře“, ale za svými kostnatými zády
ukrývá ruce, ze kterých kape krev mučedníků.69
Zde je příklad toho, jak vatikánská církev vždy kryje sama
sebe. Když viděla, že prohraje 2. světovou válku (další inkvizice Vatikánu), rychle ukryla, okamžitě, tisíc Židů, aby po zabití
šesti miliónů Židů mohla říct: „Ukryli jsme Židy a ochránili
jsme Židy. Milujeme Židy.“ Toto je skutečná pravda o tom, co
Vatikán udělal.
Když mluvíme o Cenách Akademie, Vatikán je dlouhou
dobu ve filmovém průmyslu.70 Hollywood nás pod vlivem
mocné římskokatolické lobby zásobil filmy jako „Píseň o Bernadettě,“ „Farář u svatého Dominika“ a množstvím vzrušujících filmů oslavujících tentořímskokatolický kult. Na druhou
stranu protěžovali filmy jako „Elmer Gantry“ ukazující pokřiveného protestantského evangelistu. Pamatujete, když běžel v
televizi „Dragnet“? Křesťan byl vždy zobrazován s velkou Biblí,
smějící se potom, co udusil babičku v podkroví.71 A kněží byli
vždy vysoce vážené, dobře placené hvězdy jako Bing Crosby
aBarry Fitzgerald.Vidíte, jsme psychologicky poraženi Vatikánem na všech frontách (vedoucí představitel světové církve a
všech světových vlád).
Vatikán, pokračujíc ve své roli nevinné pravověrné církve,
používá svá vlastní média, aby prosadil tříhodinovou frašku
propagandy CBS, která si maluje svého hliněného boha, vůdce
kultu, na bílo. Jsem si jistý, že incident s házením mastných hadrů byl ze scénáře vynechán.
V římskokatolickém kultu je mnoho krásných lidí, kteří nejsou bohatí, někteří jsou dokonce velmi chudí, a kteří
neusilují o vysoké postavení. Většina je velmi pokorná. Tito
obyčejní lidé si naprosto nejsou vědomi špatností, kterých se
dopouštěl a dopouští římský kult, o které jim bylo řečeno,

STRAŠLIVÁ ODPLATA PRO TY, KDO
BOJUJÍ PROTI BOHU
Zahrňte do svých modliteb všechny ty nešťastné, kteří bojují
proti Bohu, jeho Synu, Kristu Ježíši, Duchu svatému a Bohu pomazanému, protože pokud budou pokračovat, je pro ně připravena strašlivá odplata. My, zrovna jako náš Otec, který je v nebesích, a jeho Syn, Ježíš Kristus, si nepřejeme, aby šel někdo do
pekla. To je důvod, proč všem lidem přikazujeme, aby se modlili ve jménu Pána Ježíše Krista, aby mohli najít Krista jako svého
osobního Spasitele a začali konat dobro prací pro něho namísto
konání neplodných skutků nespravedlnosti, jejichž koncem je
věčné peklo a zatracení. (Ne, že se modlíme za ďábla nebo za
ty, kteří se rouhají Duchu svatému, za ty se nemodlíme [1 Janův
5:16]). Naše církev se rozrostla a mnohem víczesílila, jak řekl
Ježíš, že se stane běhempronásledování. Pokud Bůh tak miloval
svět, neměli bychom také? Toto skandální odhalení je napsáno
v lásce, aby už vzácné duše nebyly klamány vatikánskou církví
a jejími spojenci, nepřijaly znamení šelmy a nešly do pekla.67
Každý, kdo odkryl skutečnosti o této sektě (římskokatolickém hnutí) a jejích spojencích, byl historicky a až do tohoto dne

65 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (Vatikánský imperialismus ve dvacátém století), Avro Manhattan, str. 155 66 The Documents of Vatican II (Dokumenty Vatikánu II), Walter M. Abbott,
S.J., str. 319-331; Vatican Imperialism in the Twentieth Century (Vatikánský imperialismus ve dvacátém století), Avro Manhattan,str. 150; The Rockefeller File (Akta Rockefeller), Gary Allen, Kap. 6; None
Dare Call It Conspiracy (Žádný se neodvažuje nazvývat to spiknutím), Gary Allen, Kap. 5; Collier’s National Encyclopedia (Collierova národní encyklopedie), 1936, heslo „Illuminati“ („Ilumináti“), Catholic
Encyclopedia (Katolická encyklopedie), heslo „Illuminati“ („Ilumináti“), „Ingolstadt“ 67 Zj. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Žalm 7:11, 45:6-7, Přís. 8:13, Amos 5:15, Řím. 1:18, Žid. 1:8-9 69 Zj. 17:1-6, Kap.
18 70 Vatican USA (Vatikán USA), Nino LoBello, str. 20-21 71 Smokescreens (Kouřové clony), Jack Chick, str. 46
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že je to církev. Protože Bůh zná jejich upřímná srdce (On je
Bohem našeho srdce), říká těmto neobeznámeným lidem:
„Vyjděte z něho [Vatikánu], lide můj“ (Zj. 18:4). A tak se
modleme, aby brzy vyšli.
Ponurá připomínka satanskému nejvyššímu šéfovi (papeži),
který vede římský dům prostituce, a vládám, které mu dávají
moc, vaše vláda má velmi krátký život, tak řekl Pán.
„Nebo v jednu hodinu zahynula tak veliká bohatství“ (Zj. 18:16).
„A dým její vstupoval na věky věků“ (Zj. 19:3).
„A viděl jsem, ano z úst draka a z úst šelmy a z úst
falešného proroka vyšli tři duchové nečistí, podobní
žabám“ (Zj. 16:13).
Židovské kněžství skončilo na Kalvárii;72 nikde v Bibli Bůh
nikdy nedal autoritu kněžství Italům, Polákům nebo jakékoli
jiné lidské rase jiné, než jsou Židé. A z dvanácti židovských
kmenů pouze z kmene Lévi Bůh pozdvihl kněze.73 To ukazuje
na to, že Vatikán je nebiblický a žije ve světě fantazie a fikce.
Když Ježíš řekl: „Dokonánoť jest,“ stal se Ježíš jediným veleknězem (Jan 19:30).74
Vatikán se chce přestěhovat z Říma do Jeruzaléma. 26.
září 1973 Houston Chronicle oznámil, že Henry Kissinger,
hladový po politické moci, pomohl tomuto super-kultu
(Vatikánu) návrhem, „že se Jeruzalém stane mezinárodním
městem s vládou nad svatými místy a náboženská správa
bude dána papeži.“
Bible nikdy nezmiňuje očistec ani žádný podobný druh místa, ale Bible jednoduše říká: „A jako každý člověk jen jednou
umírá, a potom bude soud“ (Žid. 9:27). A Bůh řekl, že je to
buď nebe nebo peklo, nic jiného.75 Nemůžete si koupit cestu do
nebe a stejně tak si nemůžete koupit cestu z pekla.
Nikde v Novém zákoně se neříká, že máme zabíjet lidi, kteří
nevěří tomu, čemu věříme my. Vatikán však nazývá takové zabíjení „svatou válkou“ a přehlíží to, tím prokazuje, že je zcela
kultovnía nebiblický.

Před padesáti lety arcibiskup Gilroy řekl:
„Kvůli naší katolické kontrole pošty má poštovní
rezort nástroje, jak kontrolovat místa pobytu konkrétních nekatolíků [kacířů], pokud jde o jejich pohyb a konkrétní situaci. A zatímco máme takové lidi
pod kontrolou v našem poštovním úřadu a ve vašich
službách, nemusíme se obávat, že by naše tajná policie byla trestně odhalena.“
Známe-li tyto skutečnosti, je jasné, proč se nám poštovní
rezort v současné době snaží odejmout náš status hromadného odesílání pošty. Trestuhodněpotlačují svobodu slova
a náboženskou svobodu, naše dvě poslední ústavní záruky,
kterých se Vatikán snaží rychle a tiše zbavit. Státní a federální organizace, se svými zpravodajskými médii a justičními systémy v každém národě, podle instrukcí z Říma jistě
řeknou, že Papežova tajemství je „nenávistnou“ literaturou a
poví vám, že jsem váš nepřítel. Ale jak řekl apoštol Pavel, tak
říkám já: „Což tedy učiněn jsem vaším nepřítelem, pravdu
vám pravě?“ (Gal. 4:16).
Tím, že vypovím pravdu o tom, že lidé mohouuniknout
světové nadvládě pod krutým vedením satanova faráře s jeho
nenávistnými a diktátorskými římskými církevními zákony namísto naší zbožné Ústavy USA (která je zákonem ve Spojených
státech amerických), a tak lidé ze všech národů mohou uniknout znamení šelmy a pekelnému ohni — je to nenávist? Ježíš
řekl, že říct pravdu je láska a nařizuje nám jít ke všem národům
a kázat jim pravdu,76 protože Ježíš řekl: „A poznáte pravdu, a
pravda vás vysvobodí“ (Jan 8:32).
Můžete věřit papežovi nebo mně. Zjevil jsem vám pouze několik papežových tajemství. Bůh řekl, že papežova organizace je matkou všech ohavností na zemi, ne 99% všech
ohavností, ale každé ohavnosti.77 Čtěte si Kralickou bibli a
uvidíte, zda vám říkám nebo neříkám pravdu. Věřte Bohu.
„Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen ty i dům tvůj“
(Skutky 16:31).

72 Iz. 53:7, Marek 15:37-39, Žid. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Ex. 28:1, 30:30 74 Žid. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Řím. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Kor. 5:10, Žid. 9:27, Judovi
6, 14-15 76 Marek 16:15, Lukáš 9:60-62, Skutky 10:42, Řím. 10:13-15, 1 Kor. 1:17-18, 2 Tim. 4:2 77 Zj. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24

Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Nepřetržitá modlitební a informační linka: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Křesťanská církev Tonyho Alama poskytuje bydliště a stravu na všech našich místech v USA
všem, kdo opravdu chtějí sloužit PÁNU celým svým srdcem, duší, myslí a silou.
Bohoslužby se konají v New York City každé úterý ve 20:00 a na dalších místech každý večer.
Další informace na čísle +1(908) 937-5723. PO KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ SE PODÁVÁ JÍDLO.
Vyžádejte si knihu pastora Alama, Mesiáš, ukazující KRISTA ve více než 333 proroctvích Starého zákona.
Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama.
Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.
Pokud za ně někdo chce peníze, nahlaste to na bezplatném čísle +1(661) 252-5686.

TATO TISKOVINA OBSAHUJE SKUTEČNÝ PLÁN SPÁSY (Skutky 4:12).
NEVYHAZUJTE JI, PŘEDEJTE JI DÁL.
Ti z vás, kdo žijí v jiných zemích, nebojte se přeložit tuto tiskovinu
do svého rodného jazyka. Pokud ji kopírujete, nezapomeňte na tento copyright a registraci:
© Copyright 1983, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tony Alamo ® Registrováno 1983, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015
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