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Vatikāns izliekas par Sniegbaltīti, bet 
Bībelē rakstīts, ka viņa ir prostitūta, „lie-
lā padauza”, kults (Atklāsmes 19:2).1 
Ikvienā valstī, tostarp arī Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs, viņa izmanto valsts in-
stitūciju filiāles kā savus mazos, naidīgos 
pundurus. Jo vairāk varas un kontroles 
tā iegūs valdībā, jo tālāk viņa aizslīdēs 
otrajā plānā savā „Sniegbaltītes” tēlā, lai 
turpinātu izmantot un vainot valdību par 
visiem ļaunajiem darbiem.

IEMESLS: Lai ieviestu likumus, kas 
pazemo, moka, iznīcina un cenzē ikvie-
nu un katru domu, kas nav Romas katoļu 
prātojums, lai viņa varētu sēdēt kā sātana 
karaliene (lielā prostitūta).

Pateicoties viņas senajai vēlmei kontrolēt pasaules valdību 
un baznīcu, čūskveidīgais Vatikāns ir inficējis pasauli un ASV 
valdību ar tik daudziem saviem cītīgajiem, labi apmācītajiem 
un uzticamajiem jezuītu ticīgajiem, ka šobrīd viņa kontrolē 
Apvienoto Nāciju organizāciju (kuru pati izveidoja),2 Balto 
Namu, Kongresu, katru štatu, federālās, pilsoniskās un soci-
ālās valsts aģentūras, tostarp ASV Darba Ministriju, ASV Ieņē-
mumu dienestu, FIB, Augstāko tiesu, tiesu sistēmas, bruņotos 
spēkus, valsts, federālās un citas policijas, kā arī starptautiskās 
banku un federālo rezervju sistēmas (kuras sauc par Illuminati 
un Agentur), arodbiedrības,3 mafiju, un lielāko daļu no ietek-
mīgākajiem plašsaziņas medijiem.

Šis kults (Vatikāns) ir tik tuvu, ka var aizstāt mūsu ASV 
Konstitūciju  ar pašas vienpusīgajiem, sātaniskajiem kanona li-
kumiem ar nāvi „ķeceriem” (ikvienam, kas nav Romas katolis). 
Ģenerālis Lafajets, prezidenta Džordža Vašingtona viscienīja-
mākais palīgs un ģenerālis, pravietiski paziņoja: „Ja amerikā-
ņu tautas brīvība jebkad tiks iznīcināta, tā kritīs no Romas 
katoļu kulta garīdznieku rokas.”4 

Mūsdienās mēs redzam kulmināciju detalizētiem plāniem, 
kuru fragmenti atrodami gandrīz pirms piecdesmit gadiem Aus-
trālijā sacītā runā, kuras autors ir Romas katoļu arhibīskaps Gilrojs:

„Romas katoļu devīze ir - mēs paši mūsu brāļiem 
Romas katoļiem. Mums pie vēlēšanu urnām jāuzvar 
visi ķeceri [ne Romas katoļi]. Svētais tēvs norāda, ka 
negatīva taktika ir letāla. Svētais tēvs [pāvests] pie-
prasa, lai sabiedriskie pakalpojumi tuvākajā laikā 
būtu 100% katoļu. Jāuzmanās, lai nerastos aizdomas, 
ka Romas katoļiem slepeni tiek uzticēti vairāk valdī-

VAI ASV IEŅĒMUMU DIENESTS, FIB, ASV DARBA MINISTRIJA, MAFIJA UN DARBA ARODBIEDRĪBAS IR DAĻA NO VATIKĀNA? 
VAI PĀVESTS IR VATIKĀNA UN VISU VALDĪBU SUPER BOSS? 

PĀVESTA NOSLĒPUMI
bas darbi nekā protestantiem, eb-
rejiem un citiem ķeceriem.”

Vatikāns ir nokāvis daudzus miljo-
nus cilvēku, tā saka Tas Kungs (Atklās-
mes 18:24). Vēsture apliecina šo fak-
tu. Romas katoļu inkvizīcijas laikā 68 
miljoni cilvēku Eiropā tika spīdzināti, 
sakropļoti, un tos noslepkavoja šī mil-
zīgā sekta.5 Svētā Bartolomeja dienas 
slaktiņā tika nonāvēti vairāk nekā 100 
000 protestantu.6 Prezidents Abrahams 
Linkolns sakarā ar Pilsoņu karu vainoja 
pāvesta varu, sakot:

„Šis karš nekad nebūtu bijis 
iespējams bez ļaunās un noslēpu-
mainās jezuītu ietekmes. Mēs esam 

parādā pāvestam par to, ka redzam mūsu zemi slacī-
tu ar tās cēlāko dēlu asinīm.” Linkolns piebilda: „Es 
esmu par sirdsapziņas  brīvību tās cēlākajā, plašākajā 
un augstākajā mērā. Bet es nevaru dāvāt sirdsapzi-
ņas brīvību pāvestam un viņa sekotājiem, kamēr viņi 
man saka caur savām padomēm, teologiem un kano-
na likumiem, ka viņu sirdsapziņa tiem pavēl dedzināt 
manu sievu, nožņaugt manus bērnus un pārgriezt 
manu rīkli, kad vien viņi rod sev tādu iespēju.”7 

Abrahāma Linkolna daudzo atklājumu rezultātā par Vatikā-
nu tika atņemta viņa dzīvība, kā viņš to pareģoja. Jā, viņu no-
slepkavoja jezuīti, sekojot Romas instrukcijām.8 Vatikāns nav 
mainījies kopš Linkolna laikiem.

PREZIDENTA KENEDIJA LIKTENĪGĀ KĻŪDA 

Kad Džonam F. Kenedijam Vatikāns vaicāja: „Vai tu ievērosi 
romiešu kanoniskās tiesības vai ASV konstitūciju?” Kenedijs 
tiem atbildēja: „ASV konstitūciju.”9 Tā bija prezidenta Kene-
dija liktenīgā kļūda. Viņa slepkavība bija Romas pasūtīta. To 
izplānoja un realizēja jezuīti, tieši tāpat kā tie nogalināja prezi-
dentu Linkolnu. Ikviens, kurš pārāk daudz zināja par Kenedija 
slepkavību, arī tika apklusināts.

Kad Amerika skaļi pieprasīja izmeklēšanu, Augstākās tiesas 
tiesnesis Erls Varens (Vatikāna slepenās organizācijas „Knights 
of Columbus” jeb „Kolumba bruņinieku” biedram) tika izvēlēts 
veikt šo izmeklēšanu. Viņa izteikumi bija divdomīgi un dar-
bības vērstas par labu vēlamajam rezultātam—kā viņam bija 
pavēlēts—un pēc noteikta laika viņš šo izmeklēšanu slēdza. Kā 
saka pāvests: „Negatīvai rīcībai ir fatālas sekas.” Atcerieties, ka 

Tonijs Alamo
1983. gada raksts

1 Atkl. 17:1-5, 15   2 Vatikāna Imperialisms Divdesmitajā Gadsimtā (Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Avro Manhetens, lpp. 167-170.   3 Vatikāna imperiālisms divdesmitajā gadsimtā (The 
Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Avro Manhetens,  lpp. 162.   4 50 gadi Romas „baznīcā” (50 Years in the “Church” of Rome), Šarls Šinikī, lpp. 483 (nemainīta 1886.gada oriģinālversija, 
pieejama PDF, lpp. 342)   5 Aizsegā (Smokescreens), Džeks Čiks, lpp. 35.   6 Pasaules vēsture kristiešu perspektīvā, 2. izd. (History of the World in a Christian Perspective, Vol. II), Džerijs Kombijs, „A Beka 
Book” izdevniecība, 1981, lpp. 352.   7 50 gadi Romas „baznīcā” (50 Years in the “Church” of Rome), Šarls Šinikī, lpp. 498 un 503 (nemainīta 1886. gada oriģinālversija, pieejama PDF, lpp. 352, 355).    8 
50 gadi Romas „baznīcā” (50 Years in the “Church” of Rome), Šarls Šinikī, lpp. 512 (nemainīta 1886.gada oriģinālversija, pieejama PDF, lpp. 361).   9 ASV Vatikāns (Vatican USA), Nino LoBello, „Trident 
Press” izdevniecība, lpp. 79, 161-166.   
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prezidents Kenedijs bija liels Abrāhama Linkolna cienītājs un 
viņa māceklis. Viņš zināja to pašu, ko Linkolns. 

Otro Pasaules karu, kas atnesa nāvi vairāk nekā trīsdesmit 
miljoniem (sešiem miljoniem ebreju, holokaustu),10 iesāka un 
sponsorēja Vatikāns—Hitlers, Musolīni un Franko ir šīs sek-
tas (Romas katoļu kulta)11 locekļi—lai pārņemtu pasauli, nevis 
Kristus vārdā, bet Vatikāna, Antikrista, valdīšanai. 

Nekārtības Centrālamerikā un Dienvidamerikā, jezuītu ap-
mācītā Kastro12 tirānija Kubā un visā Karību jūras reģionā, te-
rorisms Libānā un Īrijā mūsdienās ir Vatikāna roku darbs. Vai 
tagad jūs redzat, kāpēc Dievs sauc Romas katoļu kultu par visa 
nešķīstā māti zemes virsū (Atklāsmes 17:5)?

Vatikāns zināja, ka pēc Otrā pasaules kara daudzi cilvēki 
atskārtīs, ka šis karš bija Vatikāna inkvizīcija, tāpēc viņi izman-
toja vienu no savām slavenākajām novirzīšanas taktikām un 
nodibināja „Džona Bērča biedrību”, lai visi domātu un runātu 
par komunismu (kuru Vatikāns arī sponsorē), nevis par patie-
so vainīgo (Vatikānu). Tas viņiem veiksmīgi izdevās.

Vatikāns sponsorē visas lielākās teroristu grupas pasaulē. 
Iemesls ir likt cilvēkiem domāt par neizskaidrojamām, nenor-
mālām traģēdijām, kurās vainojamas teroristu grupas, kamēr 
Vatikāns ir aizņemts ar visas pasaules valdību iedragāšanu, lai 
iegūtu pasaules valdnieka titulu (pāvesta varu). Ziņas par tero-
ristu nodarījumiem ir tik šokējošas, ka  citas ziņas par Vatikāna 
mēģinājumiem atņemt ASV Konstitūciju un cilvēku reliģiskās 
brīvības (apcietinājumi, skolu un baznīcu slēgšanas) nonāk 
aizmugures plānā. Tas patiesībā ir Vatikāna mērķis— globāla 
kontrole pār mūsu reliģiju un valdību. Jo briesmīgāks, neiedo-
mājākams, nepamatojamāks un neizskaidrojamāks ir terorisms, 
jo labāk. Vatikāna ietekmīgie plašsaziņas mediji jums par to ne-
pārtraukti atgādina. Tagad, kad viņu darbības principi tiek at-
maskoti, viņi drīz (ar saviem medijiem un ASV prezidentu, kurš 
tikko tiem piebiedrojies) būs galvenie pretterorisma (lai gan 
paši to radījuši) cīnītāji, lai ikviens uzskatītu viņus par labiem 
un dievbijīgiem  — tādiem, kas nekad šādas darbības nespētu 
atbalstīt. (Piebilde: piemēram, Terija Veita oficiālās sarunas Li-
bānā.)

Džims Džouns, Romas katoļu jezuītu diakons, darbojoties 
kā kristietis, tika upurēts (nevis saindējās ar Kool-Aid limo-
nādi), nogalināts kopā ar savu ganāmpulku un to paveica Va-
tikāns, lai pasaule ar aizdomām uztvertu  nevainīgus kristiešu 
„tuksneša vientuļniekus”13 jeb mieru meklējošus lūdzējus.

„Šīs sešas lietas Tas Kungs ienīst, un septītā Vi-
ņam ir negantība: augstprātīgas acis, melīga mēle, 
rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirds, kas staigā 
apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai no-
darītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi 
runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas starp brā-
ļiem” (Salamana pamācības 6:16-19). (Visas šīs lie-
tas, ko Dievs ienīst, iemieso velnišķīgais Vatikāns.)

Vai jūs kādreiz esat ievērojuši, ka Vatikāna kontrolētā ASV 
Muitas un Imigrācijas pārvalde neļauj mums izkļūt no valsts, 
neveicot „trešās pakāpes” pārmeklēšanu (ķermeņa pārbaudi, 
pārmeklēšanu ar radaru, utt.)? Bet sešdesmitajos gados, kad 

Vatikāna jezuītu apmācītais Timotijs Līrijs14 noveda mūsu jau-
natni līdz narkotiku atkarībai, Muitas un imigrācijas pārvalde 
tad, tāpat kā tagad, šķiet, nespēja atklāt desmitiem tūkstošu 
mārciņu narkotiku, ko ieved mūsu reiz godīgajā valstī ar ma-
fijas palīdzību, kura saņem visus savus noziedzīgā ceļā iegūtos 
ienākumus (visu melnā tirgus naudu) caur Vatikānu. Varbūt 
tādēļ prezidents Ābrahams Linkolns teica: „Es redzu ļoti tum-
šus mākoņus virs Amerikas horizonta. Un tas tumšais mā-
konis nāk no Romas.”15 Skat, kas Bībelē rakstīts par Antikris-
tu, kurš uzsāka šo korupciju un izlēja straumēm asiņu:

„Es redzēju, ka šī sieviete [Vatikāns] piedzērusies 
no svēto asinīm un no Jēzus mocekļu asinīm. To re-
dzējis, es brīnījos lielā [izbrīnā]” (Atklāsmes 17:6).

„Kā viņa centās pēc goda un greznuma, tā at-
maksājiet tai ar mokām un bēdām. Jo viņa saka savā 
sirdī: es sēžu ķēniņienes tronī, neesmu atraitne un 
sēru nekad neredzēšu” (Atklāsmes 18:7).

„Tie [valdības] ir vienisprātis un nodod savu spē-
ku un varu zvēram,” kas ir Vienas Pasaules Valdības, 
valsts un federālās, pilsoniskās un sociālās valsts 
institūcijas, ko darbina Sātans, piešķirot šīs tiesības 
Antikristam, pildot tās pavēles (Atklāsmes 17:13).

Šīs ir dažas no pašām pēdējām zīmēm Bībeles Atklāsmes grā-
matā, pirms Jēzus atkal atgriezīsies uz Zemes un laiks apstāsies. 
Dievs iznīcināja pasauli ar ūdeni,16 Sodomu un Gomoru ar ugu-
ni un sēru.17 Abos gadījumos Dievs sūtīja ziņņešus, sludinādams 
par gaidāmo iznīcību. Mūsdienās Dievs savā bezgalīgajā žēlsir-
dībā brīdina visus Romas katoļus: „Izeita no viņas, Mana tau-
ta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas 
mocības” (Atklāsmes 18:4). Ja esi viens no Dieva tautas, ja Viņa 
spēcinošais Gars ir atdzīvinājis tevi mūžīgai dzīvei, tad paklausi 
Vārdam, iznākot no viņas. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tā nedara, tā ir 
nepaklausība, un nepaklausība ir tas pats, kas burvju māksla.18

Daudzas Vatikāna valsts un federālās valdības iestādes, pie-
mēram, ASV Ieņēmumu dienests, Darba drošības un veselības 
aizsardzība un ASV Darba ministrija kopā ar darba arodbied-
rībām ir savtīgā veidā iznīcinājušas mūsu valsts ekonomisko 
mugurkaulu, novārdzinot simtiem uzņēmumu un nozaru un 
pakļaujot tos bankrotam.19 Tādējādi miljoniem amerikāņu ir 
palikuši bez darba un dzīvo izsalkumā, turpretī Vatikāna uzņē-
mumi netiek vajāti vispār, tie plaukst un zeļ, jo Vatikāns vada 
valdības iestādes. Paskaties, ko Dievs saka par Antikristu, kad 
viņš tiks iemests Ellē:

„Kas tevi redzējuši, tie tevi uzlūkos un domās 
sevī: vai tad šis ir tas vīrs [Antikrists], kura priekšā 
trīcēja zeme un drebēja ķēniņu valstis; kas pasauli 
padarīja par tuksnesi un tās pilsētas izpostīja?” (Je-
saja 14:16-17).

FEDERĀLĀS IESTĀDES DOD ZAĻO GAISMU VATIKĀNA 
VERGU NOMETNĒM 

Tikai viens no Vatikāna daudzajiem vairāku miljardu dolāru 
uzņēmumiem ir viņu alkoholisko dzērienu un vīna ražošanas 
vergu nometnes, kurām nav pilnīgi nekādu nodarbinātības prob-

10 Informācijas almanahs (Information Please Almanac), 1982, lpp. 98.   11 Aizsegā (Smokescreens), Džeks Čiks, lpp. 19   12 Aizsegā (Smokescreens), Džeks Čiks, lpp. 35.   13 Blēža pārkristīšanās (Double 
Cross), „Chick Publications” izdevniecība.   14 PBS Vakara intervija ar Timotiju Līriju, 1983. gada jūlijs.   15 50 gadi Romas „baznīcā” (50 Years in the “Church” of Rome), Šarls Šinikī, lpp. 510 (nemainīta 
1886.gada oriģinālversija, pieejama PDF, lpp. 359).   16 1. Moz. Nod. 6-7   17 1. Moz. 19:24-25   18 1 Sam. 15:23    19 Vatikāna miljardi (The Vatican Billions), Avro Manhetens, lpp. 214-215.   
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lēmu, jo tās nelikumīgi izmanto bezmaksas darbaspēku (tūksto-
šiem Romas katoļu mūku). Šīs federālās valdības iestādes neļauj 
nevienam citam izmantot tās pašas privilēģijas brīvprātīgam dar-
bam pie Dieva, mūsu Tēva, un mūsu Pestītāja, Kunga Jēzus Kris-
tus, jo mēs visi esam „ķeceri” (ne Romas katoļi). Jā, to uzņēmumi 
plaukst neapdraudēti, izmantojot brīvo darbaspēku „Christian 
Brothers”,20 „La Salle” un „Benedictine” alkoholisko dzērienu un 
vīna darītavās (vergu nometnēs) un daudzās citās rūpnīcās, sākot 
no Napas ielejas Kalifornijā līdz Ņujorkas štatam.

Vatikāna ASV Ieņēmumu dienests un ASV Darba ministrija 
pārkāpj ar Konstitūciju noteikto robežu starp valsti un baznīcu 
un jebkādā veidā mēģina iznīcināt visas fundamentālās kristīgās 
baznīcas un skolas. Viens tāds veids ir, atņemot ar nodokļiem 
neapliekamā statusu. Šī pret-amerikāniskā,  nekonstitucionālā 
organizācija (ASV Ieņēmumu dienests) tomēr ir piešķīrusi ar 
nodokļiem neapliekamā statusu visām komunistu organizāci-
jām Amerikā saskaņā ar Iekšējo ieņēmumu kodeksu 501 (c)3. 
Viņi nekad nav mēģinājuši tām atņemt šo statusu.21 Romas nau-
das iekasēšanas aģentūra  ir arī nodrošinājusi, ka Romas katoļu 
kults un visi, kas ar to saistīti (Vienas Pasaules baznīcai), ir vie-
nīgās reliģiskās organizācijas ASV, kurām  nav jāmaksā īpašuma 
nodoklis un pat nodokļi par vairāku miljardu dolāru vērtajām 
to uzņēmējdarbībām.22 Tas tiek darīts, piemērojot Iekšējo ieņē-
mumu kodeksa 892. sadaļu. Vatikāns ir vienīgā reliģija, kas kat-
ru gadu saņem  vairākus miljonus dolāru lielu federālo atbalstu 
savām Draudzes skolām.23 To sedz jūsu nodokļu maksājumi. 
Tāpat kā arhibīskaps Gilrojs saka: „Mēs paši mūsu brāļiem Ro-
mas katoļiem” un „mums jāuzvar pār visiem ķeceriem.”

Vatikāns ir izmantojis komunistisko partiju, lai palīdzētu 
iznīcināt Krievijas pareizticīgās baznīcas un viņa (šī organizā-
cija) izmantoja nacistisko partiju, lai mēģinātu pielikt punktu 
ebrejiem un viņu sinagogām. (Jo Vatikāns uzskata, ka visi, iz-
ņemot  viņus pašus, ir „ķeceri”—jeb ne Romas katoļi.)

ASV IEŅĒMUMU DIENESTS—ROMAS KULTA NAUDAS 
IEKASĒŠANAS AĢENTŪRA 

Romas katoļu jezuīti izveidoja starptautisko banku sistē-
mu,24 sauktu par „Illuminati” un „Agentur” (un par to vainoja 
ebrejus). Romas moto ir „Tas, kurš tur naudas maisus,  valda 
pār tautām.” Vatikāns uzsāka visus karus (inkvizīcijas) pasaules 
atbrīvošanai no ķeceriem (ne Romas katoļiem), un tad izsnie-
dza aizdevumus no savām bankām valstīm, lai tām būtu pie-
tiekami daudz naudas ar tiem cīnīties. Mēs muļķīgi ielaidāmšo 
kulta  iekasēšanas aģentūru savā valstī (ASV Ieņēmumu die-
nestu, kas atbild tikai Romai).

Saskaņā ar Dieva likumiem Bībelē, reizi piecdesmit gados 
būs būt nenomaksājamo parādu dzēšanai (atbrīvojumam). 
To sauc par gaviļu gadu (Mozus 3 grāmata. 25:10). Atmetīsim 
kultveida Romas kanona nāves un verdzības likumu un atgrie-
zīsimies atpakaļ pie Dieva likuma, pie Viņa Dēla, Jēzus Kristus. 
Veiksim tīrīšanu (gaviļu gadu). Šie parādi ir Sātana (Romas 
katoļu kulta) radīti, lai mūs ievainotu un padarītu par finanšu 

vergiem. Mēs nesākām šos karus, mēs nevēlējāmies šos karus, 
un mēs neesam aizņēmušies šo naudu. Tad kāpēc mums būtu 
jācieš? Visi šie kari bija Romas katoļu inkvizīcijas, lai izveidotu 
Vienas Pasaules Valdību, baznīcu un medijus.25

Vienas Pasaules baznīcas konvencijā Vankūverā daži no 
mūsu brīvprātīgajiem bija šokēti par homoseksuālismu atbal-
stošām kabīnēm un literatūru, burvestības atbalstošām kabīnēm 
un literatūru, piedzeršanos un pilnīgu bezdievību, kuru slavina 
šīs „universālās” pasaules lielākais kults un sekta. Šie sātana pār-
ņemtie cilvēki zākā ikvienu Patiesā Vārda sludinātāju, kur Vārda 
sludināšana ir nodalīšanās no ļaunuma, sevis veltīšana labestī-
bai.26 Viņi to sauc par kultu vai sektu. Bet viņi pielūdz šo Vienas 
Pasaules organizāciju un tās kulta līderi pāvestu...

„Pretinieku, kurš stājas pretī visam, ko Dievs ra-
dījis, saceļas pret visu, ko sauc par Dievu vai svētu-
mu, un [drīzumā ieceļamais pāvests] pat ieņem vie-
tu [drīz sēdēs] Dieva templī [Jeruzalemē], pats sevi 
ieceldams par Dievu” (II Tesaloniķiešiem 2:4).

 „Jo viņa [šī pretinieka] parādīšanās ar visu viņa 
viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir Sātana darbs, 
kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, 
kas pazūd” (II Tesaloniķiešiem 2:9-10).

Viņi krīt ceļos un skūpsta tā gredzenu un kājas,27 un sauc 
viņu par „svēto tēvu”, kas ir aizliegts Bībelē.28 Viņi izpilda ikvie-
nu tā vēlmi. Saucot mūs par kultu, kas staigā Svētajā Garā un 
paklausa ikvienai Dieva vēlmei, viņi, iespējams, izdarījuši nepie-
dodamo Svētā Gara grēku—Svētā Gara zaimošanu—kas nekad 
netiks piedots ne šajā, ne nākamajā pasaulē (Mateja 12:31-32). 
Bet sātanam vienalga, jo viņš jau ir zaimojis Svēto Garu.

ZVĒRA ZĪME

Sātans vēlas, lai tu pavadītu mūžību Ellē kopā ar viņu.29 Un 
lai tā notiktu, skat, ko viņš ar savu valsts un federālās valdī-
bas iestāžu starpniecību tev šoreiz sagatavojis: valdība ieviesa 
likumu, ka tev jāveic atzīme uz savas rokas vai pieres, lai iegūtu 
atļauju pirkt vai pārdot (to varētu izdarīt nemanāmi, izmantojot 
lāzera starus). Dievs sauc šo zīmi par „zvēra zīmi” (Atklāsmes 
19:20). Vatikāns tam visam izmantos kādu skaistu nosauku-
mu „miera, mīlestības, vienotības, sadraudzības zīme utt.” Un 
Dievs saka, ja mēs izmantosim šo zīmi, mēs nonāksim Ellē (At-
klāsmes 14: 9-11).

Pāvests-superboss un viņa federālās un valsts valdības iestā-
des apgalvo, ka, ja neizmantosim šo zīmi, mēs tiksim boikotēti 
(nevarēsim pirkt vai pārdot). Es uzticos Dievam, zinot, ka Viņš 
mani pabaros, tāpat kā Viņš pabaroja ebreju bērnus četrdesmit 
gadu garumā Sinaja tuksnesī. Un Dievs darīs brīnumus atkal 
Saviem uzticīgajiem sekotājiem, kuri izrāda pretestību pāves-
tam, viņa valdības iestādēm un zīmei.

Tāpat kā citus pasaules vadītājus, arī prezidentu Reiganu 
nobūra Vatikāna spēki. Tas pierādāms ar viņa pēkšņo lēmumu 
nosūtīt pašmāju ASV vēstnieku uz lielo Romas bordeli (šī kulta 
galveno biroju un mītnesvietu).

20 Vatikāna miljardi (The Vatican Billions), Avro Manhetens, lpp. 182.   21 Līdz 1987. gadam visas komunistu organizācijas bija atbrīvotas no nodokļu maksāšanas. Tagad manas literatūras dēļ viņi dzēsa 
neapliekamo statusu visām komunistiskajām partijām. Tomēr Vatikāna komunisti ir tik dziļi iesakņojusies valdībā republikāņu un demokrātu aizsegā, ka viņiem vairs nav nepieciešams atbrīvojums. 
Nemaz nerunājot par valsts dotācijām, kas tiek dotas viņu «pseido-labdarības» grupām un  vairāku miljardu dolāru valsts dotācijām draudzes skolām un citām elites katoļu komunistu organizācijām.   22 
ASV Vatikāns (Vatican USA), Nino LoBello, lpp. 87.   23 ASV Vatikāns (Vatican USA), Nino LoBello, lpp. 79.   24 ASV Vatikāns (Vatican USA), Nino LoBello, lpp. 45-47   25 Dan. Nod. 7, 8:23-25, 2.tes. 
2:3-12, Atkl. 12:12-17, Nod. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, Nod. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 Ps. 97:10, Rom. 12:9, 1.kor. 10:21, 2.kor. 6:14-18, Ef. 5:3-12, Jes. 4:4, 1.Jņ. 1:5-6   27 Valsts un 
baznīcas krīze 1050-1300 (The Crisis of Church and State, 1050-1300), Braians Tiernijs, „Prentice-Hall” izdevniecība, lpp. 49   28 Mat. 23:9   29 I Pēt. 5:8, Atkl. 12:11-12   
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Prezidenta kungs, Jūs pārāk bieži uzturaties kopā ar tiem je-
zuītu apmācītajiem, Vienas Pasaules baznīcas ministriem, un 
viņi Jums dod dažus tiešām sliktus padomus. Vai tā ir Vatikāna 
nauda un lielais Vatikāna atbalsts, kas Jums liek pievienoties 
šim kultam? Vai jūs pārdotu savu mūžīgo dvēseli, lai ar paša 
un visas tautas pievienošanos Antikristam iegūtu naudu un 
pagaidu varu?

Tas Kungs jautā: „Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto 
visu pasauli un zaudē savu [mūžīgo] dvēseli?” (Marks 8:36). 

Šāda rīcība Jums sagādās lielas nepatikšanas ar Debesīs dzī-
vojošo Dievu, ja vien nelabosieties un neiesiet pareizo ceļu, un 
publiski neatsauksiet savu lēmumu tā, lai Kungs un sabiedrība 
zina, kāda patiesībā ir Jūsu nostāja. 

Ar cieņu, Prezidenta kungs, Jēzus vārdā, es saku Jums šo pa-
tiesību. Mūsu laiks drīz beigsies un politiķu dienas ir skaitītas. 
Mums visiem ir jādara cilvēkiem zināms, kāda mūsu patiesība 
ir. Bībelē rakstīts, ka tas, kas nesaņem ne vainas pierādīšanu no 
Dieva Vārda ir nežēlīgs (Sakāmvārdi 12:1). Prezidenta kungs 
un visi prezidenti, un karaļi pasaulē, spriedums ir par mums 
visiem, un es ticu, ka tas ir ļoti tuvu.

PATIESS IZRAĒLA DĒLS TIC DIEVAM

Es neesmu garīgu semināru cilvēks. Es esmu patiess Izraēla 
dēls, mazgāts ar Jēzus asinīm unpiepildīts ar Svēto Garu, kuru 
nosūtījis Kungs, lai sludinātu Jēzu, krustā sisto, augšāmcēlušos, 
dzīvu, un drīz atkal atgriezušos uz šīs zemes.30 Man Debesis ir 
devušas visas tiesības to sludināt. 

Patiess Izraēla dēls ir tas, kurš tic Dievam, ko lielākā daļa 
ebreju nedara,  noraidot vairāk nekā 300 rakstus Vecajā Derī-
bā, kas stāsta par Mesiju. Daži Izraēla dēli ir pievērsti šai sektai 
(Romas katolicismam). Vatikāns vēlējās viņu padarīt par rabī-
niem, lai tos varētu izvietot Izraēlas Knesetā kā spiegus. Daži 
no tādiem romiešu jezuītu rabīniem tur arī atrodas spiegu kār-
tā.

Otrā Pasaules kara laikā Polija bija visvairāk Vatikāna kon-
trolētā valsts. Ja Vatikāns mīlēja jūdus gan tad, gan šodien, 
kāpēc viņa, šī organizācija, lielākās daļas ebreju slepkavošanas 
vietām ļāva atrasties Polijā? Kāpēc Vatikāns izveidoja antisemī-
tisko dokumentu „Zionas Vecajo protokolu”, noveļot Vatikā-
na vēlmes pēc pasaules kundzības uz mums, ebrejiem? Kādēļ 
viņa vainoja paša Vatikāna starptautisko baņķieru, Illuminati 
un Agenturs shēmās mūs, ebrejus?31 Un kāpēc Vatikānam ir 
spiegi, kas kā rabīni maskējušies Knesetā, ja šis antisemītiskais 
Romas katoļu kults tik ļoti mīl ebrejus? Dievs saka:

„Tavi vadoņi ir tavi maldinātāji, viņi padara ne-
ejamu to ceļu, pa kuru tev jāstaigā” (Jesaja 3:12).

Mesijas otrā atnākšana strauji tuvojas, tāpēc nožēlo savus 
grēkus, vai ej bojā.32 Tas nozīmē Mesijas pieņemšanu un grēku 
izpirkšanu, kas ir Viņa izlietās asinis par taviem grēkiem,33 vai 
bojāeju, kas nozīmē, ka, pretojoties pieņemt Viņu, tu dosies uz 
Elli.34

Ir reliģiskie līderi, kuri, saistoties un slavinot Antikristu 
un viņa kultu, virza miljoniem cilvēku uz Elli, „Padodamies 

melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna 
zīmi iededzināta” (I Timotejam 4:2). Daži no viņiem ir jezuītu 
priesteri, kas uzdodas par kristiešiem. Šos priesterus ar to or-
ganizācijām ir labi atalgojusi Roma, jo tie kopā ir ieveduši neko 
nenojautošas, nezinošas sekotāju masas Sātana universālajā 
baznīcā, kura ir izkalusi nākotnes plānus, lai tie visi saņemtu 
zvēra zīmi35 kristiešu brālības, apvienības, miera, valdzināju-
ma un mīlestības vārdā. Šajā Vatikāna kulta novirzienā viegli 
ievirzītie cilvēki domā, ka tiem ir taisnība „jo tie nav saņē-
muši patiesības mīlestību, kas tos glābtu” (tie neseko Dieva 
Vārdam). Tādēļ Dievs teica, ka Viņš „nosūtīs viņiem stiprus 
maldus, ka tiem jātic meliem: ka viņi visi būsu nosodīti, kas 
tic nepatiesībai, bet kas gūst prieku netaisnībā [Antikrista 
uzstādījums]” (II Tesaloniķiešiem 2:3-12).

Šie viltus līderi mīl Romas katoļu naudu un politiskos saka-
rus. Tādējādi tie regulāri uzstājas valsts un starptautiskajā tele-
vīzijā un tas palīdz veidot ar viņu vārdu saistītas mazas pagaidu 
impērijas, piemēram, televīzijas tīklus, universitātes, pilsētas 
un daudzus citus no iedomības cēlušos uzņēmumus, kam būtu 
jābūt kristiešu brālībām. Dievs saka:

„Tas mantu ar meliem krāj, tas ir tikpat kā zūdo-
ša elpa tiem, kas nāvi meklē” (Salamans 21: 6).

Šie līderi slavina un atbalsta pāvestu. Viņi bieži apciemo 
pāvestu Romā un iekļauj Romas katoļu garīdzniecību lielākajā 
daļā savu sociālo aktivitāšu, un tiem nekaunīgi ļauj uzstāties 
savās televīzijas un radio pārraidēs. Tās veicina prezidenta Rei-
gana iesākto virzību mūsu tautai uz Antikristu (Vatikānu). Va-
tikāns viņus reklamē un viņi reklamē Vatikānu, jo abi ir gluži 
vienādi (abi ir meļi). Viņi ir viegli pamanāmi, un es domāju, ka 
jūs zināt, kas viņi ir (vienkārši ieslēdziet televizoru).

Lūdzieties par viņu neredzīgajiem sekotājiem, jo viņi  „pa-
ļaujas uz viltus vārdiem, kas nekam neder!” (Jeremijas 7:8), un 
par šiem neredzīgiem vadītājiem, kas „nerunā patiesību; viņu 
mēle pieradusi pie meliem” (Jeremijas 9:5), kas vada savus 
aklos, jo Jēzus teica, ka abi nonāks grāvī (Lūkas 6:39). Jēzus 
teica arī:

„Visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra 
uguns jūrā” (Atklāsmes 21:8), un tie neiekļūs De-
besīs, jo „ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, 
elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus” (Atklās-
mes 22:15), tāpēc, ka tie ir līdzīgi viņam (Sātanam), 
kas pievīla Ievu un tagad pasauli (visas nāves sākās 
ar meliem).36 

Jēzus  nenāca atnest mieru, bet zobenu (Mateja 
10:34). Viņš nāca, lai parādītu mums atšķirību starp 
gaismu un tumsu, labo un ļauno, patiesību un meliem, 
Kristus miesu un Antikristu. Viņš teica: „Manas avis 
zina manu balsi un citam tās nesekos” (Jāņa 10:3-5, 
Atklāsmes 14:4). Vai jūs dzirdat Jēzus balsi vai pāves-
ta balsi? Vai esat viens no Jēzus aitām vai Antikrista 
kazām?37 Vai jums patīk dzirdēt melus vai patiesību 
(Dieva Vārdu)?

Daudzi no jums ir atbalstījuši Antikristu, atdodot šīm orga-

30 Mat. 10:7-8, 28:18-20, Mk. 16:15-20, Lk. 24:46-48, Apd. 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 Pasaules vēsture (A History of the World), Hjū Tomass, „Harper-
Row” izdevniecība, lpp. 498; and Vācija 1866-1945 (Germany 1866-1945), Gordons Kreigs, „Oxford” izdevniecība, lpp. 84.   32 Jl. 2:28-32, Mat. 24:3-51, Lk. 21:7-36, 2. Tim. 3:1-5, 1.Pēt. 4:7, Atkl. 6:12-17, 
14:6   33 Mat. 26:28, Rom. 3:22-26, 5:8-21, Kol. 1:13-14, 20-23, Ebr. 9:11-14, 10:5-17   34 Prov. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Lk. 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Atkl. 20:11-15   
35 Atkl. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4   36 1.Moz. 3:4-5   37 Mat. 25:31-46, Jņ. 10:1-16, 26-28   
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nizācijām desmito tiesu. Atbalstiet Kristu, nevis Antikristu, vai 
kopā ar viņu jūs dosieties uz to pašu Elli par melu atbalstīšanu. 
Slepenie Vatikāna aģenti, kas nomaskēti kā kristieši, apstaigā 
vairākas protestantu baznīcas, lai savāktu naudu Antikristam 
domāta tempļa izveidei Jeruzalemē (Salamana templim), un 
nezinoši kristieši, domājot, ka ir dievbijīgi, tiekot apmānīti tā-
pat kā Ieva, dod  naudu tā celšanai , nevis ir diskrēti un diev-
bijīgi un desmito tiesu atdod īstiem kristiešu darbiem. Jēzus 
teica: „Mana tauta iznīkst [nonāk Ellē] kopā ar viņiem aiz 
atziņas trūkuma” (Hozeja 4:6).

Romas katoļu runas vīri ir dusmīgi, kad tiek sludināts Dieva 
Vārds un saka, ka viņi „nevar noticēt, ka mūsdienās joprojām 
ir cilvēki, kas sludina naidu, aizspriedumus un tīšu kaitēšanu, 
utt.” Bet šie Vatikāna sūtņi patiesībā saka, ka nespēj noticēt, ka 
mūsdienās joprojām ir cilvēki, kas sludina Dieva Vārdu, patie-
sību, un ka ir cilvēki, kuri būtu gatavi atmaskot Sātanu (viņus). 
Ar Vatikānu apvienojušās, atkritušās konfesiju baznīcas saka, 
ka „nekur Bībelē, Dievs vai Viņa Dēls, Jēzus Kristus, neatbild 
atpakaļ, vai nepavēl saviem bērniem atbildēt atpakaļ.”

Bībelē, sākot no pirmās Mozus grāmatas līdz Atklāsmes 
grāmatai, Dievs, Viņa Dēls Jēzus Kristus, patriarhi, pravieši, 
mācekļi un apustuļi atbildēja Sātanam par katru punktu, kad 
vien viņa viltus mācība nāca pār viņiem.38 Mums Jēzus pavēl 
izmantot zobenu (Dieva Vārdu), lai aizstāvētu un saglabātu 
Evaņģēliju, atbildot Sātanam (par katru punktu) ar centību un 
drosmi.39 Mums ir pavēlēts atbildēt Sātana meliem (Vārda sa-
grozīšanai), kā to darīja Jēzus, kad Viņš atbildēja velnam uz 
Kārdinājuma kalna (Mateja 4:3-11).

Pāvils, pie Svētā Gara, sacīja: „Sludini Vārdu”, visu Vārdu (II 
Timotejam 4:2). Neizlaižat rakstus par Antikristu, viltus pra-
viešiem, atbildēšanu atpakaļ, vainas pārmetumiem un nelabo 
darbu norāšanu. Jēzus teica, ka mēs dzīvojam (dodamies uz 
Debesīm) no ikkatra vārda, kas nāk no Dieva mutes (Mateja 
4:4). Tajā skaitā ir arī vārdi par Antikristu, viltus praviešiem 
utt., jo Jēzus teica, ka tad, kad mēs atzīsim patiesību (visu pa-
tiesību, ikkatru vārdu), patiesība darīs mūs brīvus (Jāņa 8:32). 
Bet Antikrists un viņa viltus pravieši negrib, lai jūs būtu brīvi, 
jo viņu saimnieks ir Sātans, kuram tīk turēt cilvēkus verdzībā. 
Ja viņi nevēlas, lai cilvēki būtu verdzībā, tad kāpēc tie kļūst tik 
dusmīgi, kad  Dieva Vārds tiek sludināts pilnībā (kas padara 
jūs brīvus no Sātana)? Un kāpēc viņi sauc visa Vārda sludinā-
šanu par ļaunumu, naidu, aizspriedumiem un neobjektivitāti, 
ja viņi paši nav no Sātana?

Antikrists un viņa viltus pravieši saka, ka mums saistībā ar 
kalpošanu Dievam nebūs neko darīt ar aizrautību. Viņi saka, 
ka kaislīgi pildīt Dieva baušļus, sludinināt un sekot Dieva 
Vārdam ir grēks. Bet Atklāsmes grāmatā Jēzus pavēl mums 
būt cītīgiem, vai Viņš izspļaus mūs no Viņa mutes (Atklāsmes 
3:16). Centība un drosme (kaisle) ir Dieva un Viņa svaidī-
to likumi. Mums ir pavēlēts darīt visu darāmo, sekojot Tam 
Kungam (Kolosiešiem 3:23), ar visu sirdi (Mateja 22:37), ar 
dedzību (kaislību). Un ja cilvēkus aizvaino Dieva Vārds (jeb-
kurš no tā), Dievs saka, ka tie ir dzīvnieciski (kā zvēri). Un 

Dievs arī saka, ka tikt aizvainotam vai noraidīt Viņa Vārdu 
ir grēks.40 Noraidīt Dieva Vārdu nozīmē noraidīt Kristu, bet 
mēs kļūstam glābti tikai caur Vārda pieņemšanu (ticību), kas 
ir pats Kristus. „Tici Kungam Jēzum Kristum [Vārdam] un 
tapsi glābts” (Apustuļu darbi 16:31).

Šādā veidā šis kults vēlas, lai jūs noticētu, ka ir labs, pie-
nācīgs, tīrs un dievbijīgs. Tas ir arī viņa pirmais mēģinājums 
ieviest pasaules mēroga cenzūru.41 Cenzūras ieviešanas otrais 
motīvs būs cenzēt visu runu, tai skaitā Bībeli, taču, izņemot 
to, ko viņa vēlas dzirdēt Bībeles sludinātu, kas ir tieši pretēji 
Bībelē rakstītajam.42 Vatikāns zina, ka pasaule nav informēta 
par tās satāniskajām darbībām, un pasaule, kas nezina, ka tieši 
viņa ir radījusi visu šo cūkkūti un netiklību, slavē un pielūdz to 
iepriekš izplānotās, „cēlās” rīcības dēļ. Tas tiek darīts ar mērķi 
aizvilināt pie sevis ikvienu, kas ir nezinošs par viņas darbībām 
un iespējām, prom no Tā Kunga.

Šiem neredzīgajiem cilvēkiem paredzētie nākotnes plāni ir 
atrašanās Ellē. Posts nemīl vientulību un Sātans ar viņa seko-
tājiem nemaz nevēlas degt vienatnē. Viņi vēlas dalīt ar jums, 
dārgie draugi, mūžību Elles mokās.43 Vai jūs vēlaties to, ko viņi 
jums novēl? Vai jūs tomēr vēlaties to, ko Jēzus ir jums sagata-
vojis, kas ir mūžīga laime ar Viņu prom no visa ļaunā, prom no 
visiem maldiem un prom no jebkāda kaitējuma?44 

ESIET PESTĪTI AR DIEVU

Nedzīvojiet šai pagaidu pasaulei, kas ir tik īslaicīga.45 Do-
mājiet par savu nākotni mūžībā, izzinot to, ko Radītājs un visu-
ma Valdnieks ir radījis jums, noraidot šī acīmredzamā sātanis-
kā kulta plānu, kurā pasauli pārvalda Velns un viņa neražīgais, 
zudībai nolemtais Romas katoļu kults.46 Ja jūs tā nedarīsiet, tas 
apliecinās Dievam, ka jūs esat tikpat sātanisks un izaicinošs kā 
šis Velns, kurš sevi dēvē par Dieva vikāru, „dievu” uz šīs ze-
meslodes. Esi pestīts ar Dievu uzreiz, pirms nav par vēlu (kā 
tas jau ir velnam). Viņa dūmi no Elles kūpēs mūžīgi mūžos 
(Atklāsmes 14:11).

„Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut 
jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks 
balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr 
tie kļūs kā vilna” caur Jēzus asinīm (Jesaja 1:18). 

Dieva mīlestībā Viņš nosūtīja mirt par mums to, ko Viņš 
mīlēja visvairāk (Savu Dēlu). Jēzus mūs mīlēja tik ļoti, ka Viņš 
atdeva savu dzīvību un lēja Viņa asinis par mums, lai mūsu 
grēki varētu tikt attīrīti un piedoti.47 Ja mēs mīlam tikpat stipri 
kā Dievs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, ir mīlējis mūs, tad atteik-
simies no mūsu grēkiem un bijušā, nelabā dzīves veida, parei-
zi mācīsimies Dieva Vārdu un izplatīsim Viņa patiesības šajā 
pasaulē, kurai tik ilgi ir melots—lai tie var baudīt dzīvību, ko 
Dievs un Viņa Dēls ir tik brīvi devuši. Bet kā viņi zinās bez slu-
dinātāja (nevis iesācēja, bet cilvēka, kurš  ir zinošs par visiem 
Tā Kunga ceļiem)?48 

„Bet, ja jūs pretosities un nepaklausīsit, būsit 
cietgalvīgi, tad zobens jūs aprīs, jo Tā Kunga mute 
to runājusi!” (Jesaja 1:20).

38 Mat. 4:3-11, 16:21-23, Atkl. 22:18-19   39 Ef. 4:27, 6:17, 2. Tes. 2:14-15, 2.Tim. 1:13, Tit. 3:10, Ebr. 4:12, Jes. 4:7   40 Ech.. 20:21-24, Zah. 7:11-13, Jes. 2:10-11, I Jņ. 3:4     41 Baznīca un valsts (Church 
and State), 37. sējums, Nr. 1. 1984. gada janv., lpp. 16.   42 Vatikāna impērija (The Vatican Empire), Nino LoBello, lpp. 68.    43 Mat. 22:13, 25:30-46, Mk. 9:43-44, Lk. 3:17, 2.Tes. 1:1-9, 2.Pēt. 2:4, 9, Atkl. 
14:10-11   44 Jes. 64:4, 1.kor. 2:9, Atkl. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 Ps. 103:15-18, Jņ. 12:25, Jes. 1:9-12, 1.Jņ. 2:15-17   46 Dan. 7:7-11, 23-26, Atkl. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Nod. 18, 19:20   47 Mat. 
26:28, Apd. 13:38-39, Ebr. 9:22, 26, 1.Jņ. 1:7   48 Rom. 10:14   
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Ja jūs vēlaties tikt izglābts, tad sakiet šo lūgšanu un jūs tik-
siet pestīts: 

Mans KUNGS un mans DIEVS, apžēlojies par manu dvēse-
li, kas grēkojusi.49 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS ir dzīvā  DIEVA 
DĒLS.50 Es ticu, ka VIŅŠ nomira pie krusta un izlēja SAVAS dār-
gās asinis, lai piedotu visus manus grēkus.51 Es ticu, ka DIEVS pie-
cēla JĒZU no mirušajiem ar SVĒTĀ GARA spēku,52 un ka VIŅŠ 
sēž pie DIEVA labās rokas šajā brīdī un uzklausa manu grēksūdzi 
un šo lūgšanu.53 Es atveru savas sirds durvis un es aicinu JŪS savā 
sirdī, KUNGS JĒZU.54 Aizskalo visus manus netīros grēkus prom 
dārgajās asinīs, kuras TU izlēji manā vietā uz krusta Golgātā.55 
TU neatraidīsi mani, KUNGS JĒZU; TU piedosi manus grēkus 
un glābsi manu dvēseli. Es zinu, jo tas ir TAVS VĀRDS, kā vēsta 
Bībele.56 TAVS VĀRDS vēsta, ka TU nevienu neatraidi, tostarp  
mani.57 Tāpēc es zinu, ka TU esi dzirdējis mani, un es zinu, ka TU 
esi man atbildējis, un es zinu, ka es esmu glābts.58 Un es pateicos 
TEV, KUNGS JĒZU, par manas dvēseles glābšanu un es TEV izrā-
dīšu savu pateicību, pildot TAVAS pavēles, un vairāk negrēkošu.59

Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis kristīties, pilnībā iegremdē-
joties ūdenī, TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ GARA vārdā.60 Rūpī-
gi izstudē KJV Bībeli.61

Visas jaunās Bībeles versijas nav tulkotas no oriģinālajiem raks-
tiem, piemēram, NIV, NKJV. Oriģinālajos rakstos, Romiešiem 13: 
1-4, teikts: „Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts 
varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.] Tātad tas, 
kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas 
saceļas pret to, paši sev sagādā sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam 
darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, labi, dari to, kas 
labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu: jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. 
Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties; ne velti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva 
kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. [TAČU NE 
VISAS SEKULĀRĀS VALDĪBAS UN VALDĪBU AĢENTŪRAS!!!! 
Bībeles, kas tā saka ir no Sātana.]”

KUNGS vēlas, lai tu pasludinātu citiem par savu pestīšanu. 
Tu vari kļūt par Mācītāja Tonija Alamo Evaņģēlijas literatūras iz-
platītāju. Mēs tev nosūtīsim literatūru bez maksas. Zvani vai sūti 
mums e-pastu vai pastu, lai iegūtu plašāku informāciju. Dalies ar 
šo ziņu.

Ja tu vēlies, lai pasaule tiktu glābta, kā pavēl JĒZUS, tad nenolaupi 
DIEVAM desmito tiesu un ziedojumus. DIEVS jautāja: „Vai ir parei-
zi, ja cilvēks krāpj DIEVU, kā jūs MANI krāpjat? Jūs tad sakāt: kā tad 
mēs TEVI krāpjam? Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Tā-
dēļ jau jūs esat nolādēti, jo jūs visi, cits pār citu, MANI krāpjat [visa 
pasaule]. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā apjomā [„des-
mitā tiesa” ir 10% no jūsu bruto ienākumiem] uz MANU klēti tā, 
lai arī MANĀ mājā [izglābtās dvēseles] būtu barība [garīgā barība], 
un pārbaudiet tad MANI šai ziņā, saka TAS KUNGS CEBAOTS vai 
arī Es neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā 
nolīt pār jums! Un Es padzīšu rijīgo postītāja kukaini no jūsu labī-
bas laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums 
nebūtu neauglīgs, saka TAS KUNGS CEBAOTS. Un visas tautas jūs 
daudzinās par svētlaimīgu un jums  būs kļūt par bagātu un cieņas 
pilnu zemi, saka TAS KUNGS CEBAOTS” (Maleahijs 3:8-12).

VĒL DAŽI PĀVESTA NOSLĒPUMI
Vatikāns ir tik noslēpumains, ka lielākā daļa garīdzniecī-

bas zemākā līmeņa priesteru, mūķeņu un dalībnieku, kā arī 
cilvēku, kas strādā zemākā līmeņa federālās valdības iestādēs, 
nezina, ka viņi ir  pasaules lielākā kulta sastāvdaļa, un ka nar-
kotisko vielu, prostitūcijas, pornogrāfijas, grādīgo dzērienu un 
melnā tirgus—ik katras riebeklības—ceļš ir izsekojams līdz 
Vatikānam un viņas valdības iestādēm.62 Šīs lielās sektas jeb 
Romas katoļu kulta pametēji ir norādījuši, ka 68% no Vatikāna 
garīdzniekiem ir grēkojuši homoseksuālās attiecībās, lesbis-
mā un stājušies ārlaulības sakaros. Visas šīs darbības ir pilnībā 
aizliedzis Dievs un pazudinās to dvēseles Ellē, ja tie nenožēlos 
savus grēkus.63 Vairāku gadsimtu garumā daudzi ievērojami 
cilvēki saukuši Vatikānu par „korupcijas kanalizāciju”.

Kādreizējais augsta ranga jezuītu priesteris, kas ilgus gadus 
nostrādāja Vatikānā un atskaitījās tikai pāvestam, man paziņoja, 
ka pašreizējais pāvests Jānis Pāvils II savos priestera gados Kra-
kovā, Polijā, saniknoja rūpnīcas darbiniekus. Ziņojumā minēts, 
ka daudzi rūpnīcas darbinieki gribēja viņu nogalināt un uzstāja, 
ka negrib vairs viņu redzēt iegriežamies šajā darba vietā. Kad 
viņš to tomēr darīja, strādnieki to apmētāja ar eļļainām lupatām, 
balstoties uz ziņām, ka viņš seksuāli izmantoja viņu mazos bēr-
nus. Darbinieki arī ziņoja, ka viņš (tagadējais pāvests Jānis Pā-
vils II) ir homoseksuālis. Tas izskaidro jaunos Vatikāna federālās 
valdības likumus par homoseksuāļu nediskriminēšanu.

Grāmatā par mīlestību (iekāri), kuru sarakstīja pāvests Jā-
nis Pāvils II, kalpojot par priesteri, viņš atkārtoti citē Zigmundu 
Freidu tā, it kā viņš citētu svēto rakstu. Zigmunds Freids, Ro-
mas katolicismam pievērsies ebrejs, ir labi pazīstams kā pasaules 
lielākais izvirtulis. Sātans ar Vatikāna Vienas Pasaules Valdību, 
baznīcu un plašsaziņasmediju starpniecību Freidu izveidoja par 
mums visiem pazīstamo vīru, attiecīgi ar visu psihiatrisko no-
zari, lai izbēgtu no „grēka” un „vainas”. Tādā veidā Vatikānam 
bija iespējams izmantot psihologus un psihiatrus, lai garīgi atpa-
likušajiem domātās iestādēs ievietotu cilvēkus, kas atklāti atzīst 
savu ticību Dieva pārdabiskajiem darbiem cilvēcei gan mūsdie-
nās, gan pagātnē. Šie psihologi un psihiatri, un Vatikāna ievēro-
jamie plašsaziņas mediji nepārtraukti nonievā (izsmej) ikvienu, 
kurš caur Dieva Vārdu varētu saņemties atmaskot  šo kultu, ko 
Dievs Atklāsmes grāmatā sauc par „prostitūtu”, tādā veidā atklā-
jot ikvienu, kurš patur katru Dieva Vārdu, kur ietvertas Kristus 
pavēles pamodināt mirušos, dziedināt slimos, izdzīt velnus, pie-
dzimt no jauna, lai pretotos un atmaskotu Velnu (jeb prostitūtu 
Atklāsmes grāmatā). Kā Jānis Pāvils II atzīst savā grāmatā, viņa 
un Freida perversijas ir paralēlas. 

Tagad, kad viņš ir ieguvis „lielo laimestu” (kā Romas katoļu kul-
ta un federālās valdības iestāžu vadītājs), viņš var izvirzīt likumus 
pēc sava prāta. Tagad viņš vēlas  izdzīvot savas fantāzijas, uzspiežot 
likumus, kas paredz jauniem vīriešiem un sievietēm izmantot tās 
pašas tualetes koledžu kopmītnēs. Viņa perversās smadzenes līks-
mo, redzot cilvēci esam zem likuma sloga, kas tos piespiež piedalī-
ties viņa izvirtībās. Šos jaunos Romas kanona perversijas un nāves 
likumus īsteno divas federālās valdības iestādes, ko sauc par Mājok-

49 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   50 Mat. 26:63-64, 27:54, Lk. 1:30-33, Jņ. 9:35-37, Rom. 1:3-4   51 Apd. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1.Jņ. 1:7, Atkl. 5:9   52 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mk. 16:9, 12, 14, Jņ. 2:19, 21, 
10:17-18, 11:25, Apd. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1.kor. 15:3-7   53 Lk. 22:69, Apd. 2:25-36, Ebr. 10:12-13   54 1.kor. 3:16, Atkl. 3:20   55 Ef. 2:13-22, Ebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1. Jņ. 1:7, Atkl. 1:5, 7:14  56 Mat. 26:28, 
Apd. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14  57 Mat. 21:22, Jņ. 6:35, 37-40, Rom. 10:13  58 Ebr. 11:6 59 Jņ. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1.kor. 15:10, Atkl. 7:14, 22:14  60 Mat. 28:18-20, Jņ. 3:5, Apd. 2:38, 19:3-5  61 5.Moz. 
4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2.Tim. 2:15, 3:14-17, Jk. 1:22-25, Atkl. 3:18   62 Atkl. 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 Mat. 15:18-20, Rom. 1:20-32, 1.kor. 6:9-10, 18, 10:8, Ef. 5:5, Ebr. 12:16-17, 13:4, Atkl. 21:8   



7

ļu un pilsētvides attīstības ministriju un Izglītības ministriju.64 Tas 
skan ļoti oficiāli un nodrošina likumiem aizsegu tikpat veiksmīgi 
kā Vatikāna operācijas, kas slēpjas aiz viltotā Sniegbaltītes tēla.

Dieva garīgajā karā ar Sātanu mēs līksmojam un priecājamies, 
jo Jēzus teica: „Jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, 
kas pirms jums bija” (Mateja 5:12). Mēs esam spēcīgākā kristiešu 
pamata organizācija pasaulē (un esam ļoti lepni par to).

Dažas viltus publikācijas, kas nepatiesi dēvētas par garīgām 
(dažas pat drukā viltotas Bībeles) un neklausa Jēzu, kurš tei-
ca: ,,Neaplaupait nevienu un neizspiediet nevienam naudu un 
esiet mierā ar savu algu” (Lūkas 3:14), jeb nedariet nevienam 
pāri nenovīdībā un skaudībā, mūs dēvē par kultu. To klajo ap-
melojumu dēļ, kā arī mūsu nepieciešamības dēļ aizstāvēt Tā 
Kunga darbu integritāti, mums bija jāpārbauda šīs draudīgās 
publikācijas un mēs, protams, konstatējām, ka tās rakstītas ar 
jezuītu-Vatikāna kulta tinti.

„Kā jūs uzdrošināties postīt Manu tautu un sa-
triekt nabagus?—tā saka Tas KUNGS Cebaots” (Je-
saja 3:15).

Vai jūs nezināt, ka „ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus” 
(Galatiešiem 6:7)? Un Dievs atdarīs vairākārt to, ko esi 
citiem darījis... „Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu” 
saka „Tas Kungs” (Romiešiem 12:19, Ebrejiem 10:30).

Mēs esam priecīgi, jo mūsu alga ir liela no meliem, ko viņi ir 
teikuši par mums (Jēzus tā teicis) (Mateja 5:11-12).

Vatikāna federālās valdības iestādes un viņas ievērojamie plaš-
saziņas mediji (unisonā) arī mums ir pavēruši ceļu būt laimīgiem 
Debesīs un saņemt bagātu atlīdzību, jo pēdējo piecpadsmit gadu 
laikā viņi šīs sadarbības rezultātā mūs ar nepatiesām apsūdzībām 
ir iesūdzējuši tiesā  un pret mums ir uzsākuši apmelojošas kam-
paņas.65 Izmeklēšanas rezultātā noskaidrots, ka gan ievērojamie 
plašsaziņas mediji,66 gan, protams, iepriekš minētās valsts iestādes, 
slepeni kontrolē Vatikāns un/vai atrodas viņas īpašumā. Mēs pa-
teicamies Tev un slavējam Tevi, Jēzu, ka parādīji mums šos faktus 
un ka garantēji mums noteiktās atlīdzības. Psalmists Dāvids raksta:

„Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret 
To Kungu un Viņa svaidīto: sakot, Sarausim viņu 
važas un metīsim prom viņu saistekļus! Bet, kas de-
besīs valda [Dievs], smejas, un Tas Kungs tos tur par 
nieku. Taču reiz Viņš runās uz tiem Savās dusmās 
un iztrūcinās tos Savā bardzībā” (Psalmi 2:2-5).

BAILES IEDVESOŠA ATLĪDZĪBA TIEM, KAS CĪNĀS PRET 
DIEVU 

Iekļaujiet savās lūgšanās visus šos nelaimīgos, kas cīnās 
pret Dievu, Viņa Dēlu Jēzu Kristu, Svēto Garu un Dieva svai-
dītajiem, jo, turpinot tādā garā, tos gaida noteikta, baismīga 
atlīdzība. Mēs, tāpat kā mūsu Tēvs Debesīs un Viņa Dēls Jēzus 
Kristus, nevēlamies, lai kāds nonāktu Ellē. Tieši tāpēc mēs mā-
cām visiem cilvēkiem lūgties Tā Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai 
viņi var rast Kristu par savu personīgo Pestītāju un sākt da-
rīt labu, strādājot Viņam, nevis veicot neauglīgus netaisnības 
darbus, kuru rezultāts ir mūžīgā Elle un bojāeja. (Ne jau mēs 

lūdzam priekš Velna vai tiem, kas ir zaimojuši Svēto Garu, mēs 
nelūdzam par viņiem [Jāņa I vēstule 5:16]). Mūsu draudze ir 
augusi un palikusi daudz spēcīgāka caur vajāšanu, kā Jēzus 
mums to paredzēja. Ja Dievs tik stipri mīlēja pasauli, vai tad arī 
mums nevajadzētu? Šis atklāsmes teksts ir rakstīts mīlestībā tā, 
lai vērtīgas dvēseles vairs nekad netiktu Vatikāna un tās part-
neru maldinātas , ņemiet zvēra zīmi un ejiet uz Elli.67

Ikviens, kurš atklāja faktus par šo kultu (Romas katoļu kul-
tu) un tās līdzdalībniekiem, vēsturē un līdz pat šai dienai tika 
saukts par ķecerīgu, niknu, bīstamu, noslēpumainu, reliģiski 
fanātisku, utt., un ir kļuvis par upuri Vatikāna masveida aten-
tāta kampaņām.

Tāpat mūs apsūdz par Vatikāna paranoju. Vai Abrahamam 
Linkolnam un Džonam F. Kenedijam bija Vatikāna paranoja? 
Un miljoniem cilvēku, kurus pašlaik apgrūtina un vajā Vatikāna 
federālās un valsts pārvaldes iestādes, kā arī tiem, kuriem nav 
darba un kuri ir izsalkuši (daži sēž cietumos, jo bada dēļ bija 
spiesti zagt), vai visiem šiem cilvēkiem arī ir Vatikāna paranoja?

Romas katoļu kults šī publiskā atmaskojuma sakarā izlik-
sies, ka tieši viņi (un nevis otrādi) tiek vajāti, un nevainīgi teiks: 
„Kāpēc tas notiek ar mums?” labi zinot, ka izpelnīsies līdzju-
tību no tiem, kas ir neziņā par tās rīcībām (bet es nejūtu līdzi 
velnam). Es nesarakstīju Dieva Vārdu, es vienkārši sludinu to. 
Dievs neienīst labo, bet  gan ļauno.68

Vatikāns un viņas cilvēki ir pelnījuši Kinoakadēmijas balvu 
„Oskars” par labāko sniegumu nevainības un dievbijības spē-
lē, kā arī par labāko grimu un garderobes dizainu, viņas ārē-
jo izskatu pārveidojot par Sniegbaltīti. Zem viņas Sniegbaltī-
tes  tērpa sulo un pūžņo čūlas un ēdes. No ārpuses viņa saldi 
pasmaida un saka: „Es mīlu tevi, brāli”, bet aiz savas kaulainās 
muguras viņa slēpj rokas, no kurām pil mocekļu asinis.69

Šeit ir piemērs tam, kā Vatikāns vienmēr paliek aizsegā. 
Kad viņa pamanīja, ka Otrais pasaules karš (vēl viena Vatikāns 
inkvizīcija) tiek zaudēts, viņa ātri paslēpa vienu tūkstoti ebreju, 
lai pēc sešu miljonu ebreju nogalināšanas  varētu sacīt: „Mēs 
slēpām un pasargājām ebrejus; mēs mīlam ebrejus.” Šī ir faktis-
kā patiesība par Vatikāna nodarījumu.

Runājot par Kinoakadēmijas balvām, Vatikāns ir ilgu laiku 
kalpojis filmu industrijā.70 Holivuda,  Romas katoļu pārstāvnie-
cības spēcīgi ietekmēta, nodrošināja mūs ar tādām filmām kā 
„Bernadetas dziesma” („The Song of Bernadette”), „Iet savu ceļu” 
(„Going My Way”) un vairākām citām aizraujošām filmām, kas 
cildina šo Romas katoļu kultu. No otras puses, viņi virzīja uz 
priekšu tādas filmas kā „Elmers Gantrijs”, („Elmer Gantry”), 
kurā attēloti blēdīgi protestantu sludinātāji. Vai zināt televīzijas 
seriālu „Dragnet”? Kristietis vienmēr tika attēlots ar lielu Bībe-
li, smaidot pēc tam, kad nožņaudzis vecmāmiņu  bēniņos.71 Un 
priesterus vienmēr tēloja ievērojamas, augsti apmaksātas zvaig-
znes, piemēram, Bings Krosbijs un Barijs Ficdžeralds. Redzat, kā 
mums no vairākām pusēm psiholoģiski uzbrūk Vatikāns (Vie-
nas Pasaules baznīcas un visu pasaules valdību līderis).

Sekmējot savu Sniegbaltītes lomu, Vatikāns, izmanto savus medi-
jus, lai veicinātu trīs stundu garu propagandas raidījumu „CBS” kanā-

64 ASV Vatikāns (Vatican USA), Nino LoBello, lpp. 78-79.   65 Vatikāna imperialisms divdesmitajā gadsimtā (Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Avro Manhetens, lpp. 155.   66 Vatikāna 
dokumenti, 2. daļa (The Documents of Vatican II), Valters Abots, „S.J” publikācija. lpp. 319-331; Vatikāna imperialisms divdesmitajā gadsimtā (Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Avro 
Manhetens, lpp. 150; Rokfellera fails (The Rockefeller File), Garijs Alens, Nod. 6; Neviens neuzdrošinās to saukt par sazvērestību (None Dare Call It Conspiracy), Garijs Alens, Nod. 5; „Collier’s” enciklopēdija 
(Collier’s National Encyclopedia), 1936. gads, skat. “Illuminati,” Katolistiskā enciklopēdija (Catholic Encyclopedia), skat. “Illuminati”, “Ingolstadt”   67 Atkl. 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 Ps. 7:11, 45:6-7, Sak. 
8:13, Am 5:15, Rom. 1:18, Ebr. 1:8-9  69 Atkl. 17:1-6, Nod. 18 70 ASV Vatikāns (Vatican USA), Nino LoBello, „Trident Press” izdevniecība, lpp. 20-21.   71 Aizsegā (Smokescreens), Džeks Čiks, lpp. 46.   
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lā, kur tas ceļ saulītē pašizveidoto dievu kulta līderi. Es esmu pārlie-
cināts, ka eļļainās lupatas mešanas incidents netika iekļauts scenārijā.

Romas katoļu kulta sastāvā ir daudz skaistu cilvēku, kuri 
nav bagāti, daži ir pat ļoti nabadzīgi, un nemaz nemeklē augstu 
amatu. Lielākā daļa no tiem ir ļoti pazemīgi. Šie vienkāršie cil-
vēki pilnīgi neapzinās ļaunumu, ko nodarījis un dara romiešu 
kults, kuru viņiem ir mācīts saukt par baznīcu. Bet Dievs zina 
viņu patiesās sirdis (Viņš ir mūsu sirds Dievs) un Viņš saka 
šiem nezinošajiem ļaudīm: „Izeita no viņas, Mana tauta” (At-
klāsmes 18: 4). Tāpēc lūgsimies, lai viņi drīz paklausītu.

„Vienā stundā visa šī bagātība gājusi bojā!” (At-
klāsmes 18:17).

„Dūmi no viņas paceļas augšup mūžu mūžos” 
(Atklāsmes 19:3).

„Un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes 
un no viltus pravieša mutes iznākam trīs nešķīstus 
garus kā vardes” (Atklāsmes 16:13).

Ebreju priesterība noslēdzās Golgātā;72 nekur Bībelē Dievs 
nav devis priesterības atļauju ne itāļiem, ne poļiem, ne kādai 
citai  tautībai, bet gan tikai ebrejiem. Un no divpadsmit eb-
reju ciltīm, tikai no Levi cilts Dievs izvēlējās priesterus.73 Tas 
liecina, ka Vatikāns ir nebīblisks un dzīvo fantāziju pilnā un 
liekuļotā pasaulē. Kad Jēzus sacīja, „Tas ir beidzies,” Jēzus kļuva 
par vienīgo Augsto Priesteri (Jāņa 19:30).74

Vatikāns vēlas pārcelties no Romas uz Jeruzalemi. 1973. gada 
26. septembrī laikraksts „Houston Chronicle” ziņoja, ka politis-
kās varas kārais Henrijs Kisindžers palīdzēja šim superkultam 
(Vatikānam), ierosinot, „ka Jeruzaleme taptu par starptautisku 
pilsētu, kuras  svētvietu un reliģisko pārvaldi kontrolētu pāvests”.

Bībele nekad nepiemin šķīstītavu vai jebkādu tamlīdzīgu  
vietu, bet Bībelē skaidri rakstīts: „Un, kā cilvēkiem nolemts 
vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa” (Ebrejiem 9:27). Un Dievs 
teica, ka ir vai nu Debesis vai Elle, nekas vairāk.75 Nav iespē-
jams  nopirkt vietu Debesīs un nevar izpirkt sevi no Elles.

Nekur Jaunajā Derībā nav teikts nogalināt cilvēkus, kas tic 
citādāk kā mēs. Turpretim Vatikāns šādas slepkavības sauc par 

„svēto karu” un attaisno to, kārtējo reizi pierādot savu pilnīgo 
kultisma un nebībliskuma raksturu.

Pirms piecdesmit gadiem Arhibīskaps Gilrojs teica:
„Pateicoties tam, ka mūsu katoļi kontrolē pas-

tu, pasta nodaļas ir spējīgas pārbaudīt noteiktu ne 
Romas katoļu [ķeceru] atrašanās vietu saistībā ar to 
pārvietošanos un dažādām noteiktām situācijām.  
Kamēr mūsu cilvēki kontrolē pašmāju pastu un jūs 
ikdienā apkalpo, mums nav jābaidās, ka mūsu sle-
penpolicija tiks krimināli atklāta.”

Zinot šos faktus, top skaidrs, kāpēc pasta nodaļas Amerikā 
pašlaik cenšas mums atņemt lielpaku sūtīšanas tarifus. Tās no-
ziedzīgi apspiež vārda un reliģijas brīvību, mūsu divas pēdējās 
konstitucionālas garantijas, kuras Vatikāns ātri un klusi cenšas 
atņemt. Valsts un federālās iestādes ar saviem informatīvajiem 
medijiem un tiesu sistēmām katrā nācijā, pēc  Romas norādīju-
miem, noteikti teiks, ka „Pāvesta Noslēpumi” ir naidu sludino-
ša literatūra, tās jums teiks, ka es esmu jūsu ienaidnieks. Taču 
kā apustulis Pāvils teica, tā saku es, „Tātad es esmu tapis jūsu 
ienaidnieks, sacīdams jums patiesību?” (Galatiešiem 4:16).

Sakot patiesību, lai cilvēki varētu izbēgt no Sātana vikāra 
nežēlīgās pasaules kundzības ar saviem naidpilnajiem un dik-
tatoriskajiem romiešu kanonu likumiem, nevis Dieva atzīto 
ASV Konstitūciju (kas ir ASV pamatlikums), lai cilvēki visās 
valstīs spētu izvairīties no zvēra zīmes un Elles liesmām—vai 
tas ir naidīgi? Jēzus teica, ka patiesības teikšana ir mīlestība, un 
pavēl mums iet visās tautās sludināt patiesību,76 jo Jēzus teica: 
„Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus” (Jāņa 
8:32).

Jūs varat ticēt vai nu pāvestam, vai man. Esmu jums atklājis 
tikai dažus no pāvesta noslēpumiem. Dievs teica, ka pāvesta 
organizācija ir visa nešķīstā māte zemes virsū, un nevis 99% 
nešķīstuma, bet gan visas nešķīstības.77 Izlasiet Karaļa Džeimsa 
Bībeles versiju un pārliecinieties paši, vai es jums stāstu patie-
sību vai nē. Ticiet Dievam. „Ticiet Tam Kungam Jēzum Kris-
tum un jūs tiksiet glābts” (Apustuļu darbi 16:31).

72 Jes. 53:7, Mk. 15:37-39, Ebr. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 2.Moz.. 28:1, 30:30   74 Ebr. 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, Ebr. 9:27, 
Jūd. 6, 14-15   76 Mk. 16:15, Lk. 9:60-62, Apd. 10:42, Rom. 10:13-15, 1.kor. 1:17-18, 2.Tim. 4:2   77 Atkl. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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