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już wkrótce były w 100% rzymskokatolickie. Należy uważać, żeby potajemny wzrost zatrudnienia katolików, zamiast protestantów, żydów
i innych heretyków, w sektorze publicznym nie wzbudził podejrzeń”.
Wiele milionów ludzi zostało wymordowanych przez Watykan, tako rzecze
Pan (Ap 18:24). Fakt ten został odciśnięty
na kartach historii. Podczas rzymskokatolickiej inkwizycji w Europie 68 milionów
ludzi było torturowanych, zostało okaleczonych i zamordowanych przez tę ogromną sektę5. W Noc św. Bartłomieja wymordowano aż 100 tys. protestantów6. Z kolei
prezydent Abraham Lincoln obwiniał papiestwo za Wojnę Secesyjną w tych słowach:
„Wojna ta nigdy nie byłaby możliwa bez zbrodniczego i potajemnego wpływu jezuitów. To papizmowi zawdzięczamy, że spoglądamy dziś na naszą ziemię, przesiąkniętą czerwienią krwi jej najszlachetniejszych synów”. Lincoln dodaje: „Jestem za wolnością sumienia w
jej najszlachetniejszym, najszerszym i najwyższym znaczeniu. Jednak nie mogę pozwolić na wolność sumienia
papieżowi i jego zwolennikom — papistom — dopóki
będą mi mówić, poprzez wszystkich swoich doradców,
teologów i prawo kanoniczne, że oto ich sumienie nakazuje im spalić moją żonę, udusić moje dzieci i poderżnąć mi gardło przy najbliższej sposobności”7.
Z uwagi na liczne wystąpienia poświęcone Watykanowi,
Abraham Lincoln został uśmiercony, tak jak przepowiedział. Tak,
zamordowali go jezuici na polecenie Rzymu8. Watykan nie zmienił się od czasów Lincolna.

Watykan udaje Królewnę Śnieżkę, ale
Biblia mówi, że jest prostytutką, „wielką
wszetecznicą”, sektą (Ap 19:2)1. Posługuje
się oddziałami agencji rządowych we
wszystkich krajach, włącznie ze Stanami
Zjednoczonymi, niczym swymi złośliwymi krasnalami. Im więcej władzy i kontroli
zdobędzie w rządach, tym lepiej ukryje się
w przebraniu Królewny Śnieżki, a wina i
odpowiedzialność za wyrządzone przez nią
zło spadną na owe rządy.
POWÓD: Nakładanie praw, które
szykanują, szkalują, niszczą i nakładają
cenzurę na wszystkich i wszelkie idee,
które nie są rzymskokatolickie, tak aby
mógł spocząć jako szatańska królowa
(wielka wszetecznica).
Przypominający węża Watykan, z powodu odwiecznego pragnienia, aby kontrolować rząd światowy oraz Kościół, zapełnił
świat i rząd Stanów Zjednoczonych zagorzałymi, wysoko wykwalifikowanymi i wiernymi fanatykami jezuickimi. Zostało to przeprowadzone z takim rozmachem, że obecnie kontroluje ONZ (organizację, którą sam stworzył)2, Biały Dom, Kongres, każdą stanową, federalną, obywatelską i społeczną agencję rządową, włącznie
z amerykańskim Departamentem Pracy, Centralnym Urzędem
Podatkowym, FBI, Sądem Najwyższym, systemami sądowniczymi, siłami zbrojnymi, policją stanową i federalną. Nie zapomniano także o międzynarodowym systemie bankowym, rezerwach
federalnych (iluminaci i Agentur), związkach zawodowych3, a nawet o mafii i większości liczących się mediów.
Ta sekta (Watykan) jest niezwykle bliska zastąpienia Konstytucji
Stanów Zjednoczonych uniwersalnym szatańskim kodeksem prawa kanonicznego głoszącego śmierć „heretykom” (tj. wszystkim,
którzy nie są katolikami). Generał Lafayette, najbardziej szanowany doradca prezydenta Jerzego Waszyngtona, proroczo stwierdził:
„Jeśli swobody narodu amerykańskiego kiedykolwiek zostaną
zniszczone, stanie się to za sprawą kleru rzymskokatolickiego”4.
Dzisiaj widzimy punkt kulminacyjny szczegółowych planów we
fragmentach przemówienia wygłoszonego prawie pięćdziesiąt lat
temu w Australii przez rzymskokatolickiego arcybiskupa Gilroya:
„Motto rzymskokatolickie brzmi: my sami za naszych rzysmkokatolickich współbraci. Musimy pokonać wszystkich heretyków [czyli niekatolików] przy
urnie wyborczej. Ojciec Święty twierdzi, że negatywne działania taktyczne są śmiercionośne. Ojciec
Święty [papież] żąda, aby publiczne usługi socjalne

ŚMIERTELNY BŁĄD JOHNA KENNEDY’EGO
Kiedy John F. Kennedy został zapytany przez Watykan: „Czy
ma Pan zamiar przestrzegać rzymskiego prawa kanonicznego, czy
Konstytucji Stanów Zjednoczonych?”, odpowiedział: „Konstytucji
Stanów Zjednoczonych”9. To był śmiertelny błąd prezydenta
Kennedyego. Jego zabójstwo zostało zlecone przez Rzym, a następnie zaplanowane i wykonane przez jezuitów — tak, jak miało to
miejsce w przypadku prezydenta Lincolna. Zajęto się także każdym, kto wiedział za dużo na temat zamachu na Kennedy’ego.
Gdy Amerykanie zażądali dochodzenia, do jego przeprowadzenia zatrudniono sędziego Sądu Najwyższego Earla Warrena (członka
potajemnego watykańskiego Zakonu Rycerzy Kolumba). Z jego ust

1 Ap 17:1-5, 15 2 Vatican Imperialism in the 20th Century [Imperializm Watykanu w XX wieku], Avro Manhattan, str. 167-170 3 Vatican Imperialism in the Twentieth Century [Imperializm Watykanu w
XX wieku], Avro Manhattan, str. 162 4 50 Years in the “Church” of Rome [50 lat w “Kościele” rzymskim], Charles Chiniquy, str. 483 (oryg. nieskrócona wersja z 1886, dostępna jako PDF, str. 342) 5 Smokescreens [Zasłona dymna], Jack Chick, str. 35 6 History of the World in a Christian Perspective [Historia świata z chrześcijańskiej perspektywy], t. II, A. Beka, 1981, str. 352 7 50 Years in the “Church” of
Rome [50 lat w “Kościele” rzymskim], Charles Chiniquy, str. 498, 503 (oryg. nieskrócona wersja z 1886, dostępna jako PDF, str. 352, 355) 8 50 Years in the “Church” of Rome [50 lat w “Kościele” rzymskim],
Charles Chiniquy, str. 512 (oryg. nieskrócona wersja z 1886, dostępna jako PDF, str. 361) 9 Vatican USA, Nino LoBello, Trident Press, str. 79, 161-166
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padło dużo pustych, nic nieznaczących słów — na tym polegało jego
zadanie — a po upływie odpowiedniego czasu, dochodzenie zostało
zamknięte. Jak mówi papież: „negatywne działania są śmiercionośne”. Należy pamiętać, że prezydent Kennedy był wielkim wielbicielem oraz uczniem Abrahama Lincolna i wiedział to samo, co on.
Watykan wywołał i sponsorował II wojnę światową, która pochłonęła ponad trzydzieści milionów ofiar (sześć milionów Żydów
podczas Holokaustu)10 — Hitler, Mussolini i Franco należeli do tej
sekty (rzymskokatolickiej)11 — żeby zapanować nad światem, nie w
imię Chrystusa, lecz dla interesów Watykanu, Antychrysta.
Zawirowania w Środkowej i Południowej Ameryce, tyrania pod
rządami wyszkolonego przez jezuitów Fidela Castro12 na Kubie i całych Karaibach, a także terroryzm w Libanie i Irlandii są współczesnym dziełem Watykanu. Czy teraz staje się jasne, dlaczego Bóg nazywa sektę rzymskokatolicką matką obrzydliwości ziemi (Ap 17:5)?
Watykan wiedział, że po II wojnie światowej wielu ludzi było
świadomych, że wojna ta była watykańską inkwizycją, a więc należało skorzystać z jednej ze słynnych taktyk dywersyjnych i powołać Towarzystwo Johna Bircha, aby wszyscy zaczęli myśleć i mówić
o komunizmie (także sponsorowanym przez Watykan), zamiast
o prawdziwym winowajcy (Watykanie). I okazało się to wielkim
sukcesem.
Watykan sponsoruje także wszystkie główne grupy terrorystyczne na świecie. Robi to po to, aby ludzie skupiali myśli wokół
niewytłumaczalnych, szalonych tragedii, do których doprowadzają grupy terrorystyczne, podczas gdy Watykan z pieczołowitością
podważa działania wszystkich rządów, aby przejąć władzę nad
światem (władzę papieską). Kiedy pojawiają się wiadomości o atakach terrorystycznych, są tak szokujące, że spychają na dalszy plan
informacje o tym, jak Watykan pozbywa się Konstytucji Stanów
Zjednoczonych, a ludzi pozbawia się swobód religijnych (zamyka
się ich w więzieniach, likwiduje się szkoły i kościoły). Nie można
zaprzeczyć, że Watykan dąży do ogólnoświatowej kontroli nad naszą religią i rządem. Im bardziej szalony, dziwny, nieracjonalny i
niewytłumaczalny staje się terroryzm, tym lepiej. Co więcej, watykańskie media dużego kalibru dbają o to, aby ludzie koncentrowali
swoją uwagę na tym wszystkim. Teraz, gdy sposób postępowania
Watykanu został obnażony, stanie się on (wraz z mediami i prezydentem Stanów Zjednoczonych, który właśnie do niego dołączył)
siłą napędową kampanii na rzecz zatrzymania terroryzmu (który
sam stworzył), aby wszyscy uwierzyli, że jest dobry i pobożny, oraz
że Watykan nigdy nie mógłby sponsorować czegoś podobnego
(aktualizacja: np. negocjacje Terry’ego Waite’a w Libanie).
Jim Jones, diakon jezuicki podający się za chrześcijanina, został złożony w ofierze (nie za pomocą zatrutego napoju Kool-Aid),
zamordowany wraz ze swoją grupą przez Watykan, aby świat patrzył pilnie i podejrzliwie na niewinne chrześcijańskie ośrodki
rekolekcyjne)13.
„Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem
jest dla Niego obrzydliwością: butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które
knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie
fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi” (Przyp 6:16-19) (Watykan reprezentuje wszystko
to, czego Bóg nienawidzi).
Czy nie zauważyliście, że z USA, w których Watykan kontroluje

Urząd Celny i Imigracyjny, nie da się wyjechać, nie przechodząc
totalnej kontroli (przeszukania, radary itp.)? Jednak w latach 60.
XX w., gdy wyszkolony przez Watykan jezuita Timothy Leary14
poprowadził młodzież naszego narodu ku narkomanii, służby
imigracyjne i celne jak się zdawało nie potrafiły, tak jak i teraz,
wykryć dziesiątek tysięcy kilogramów narkotyków i środków
odurzających, które zalały nasz niegdyś piękny kraj, za sprawą
mafii, która pierze swoje wszystkie nielegalne zyski (wszystkie
czarnorynkowe pieniądze) za pośrednictwem Watykanu. Może
dlatego prezydent Abraham Lincoln powiedział: „Widzę bardzo
ciemne chmury na horyzoncie Ameryki. A te ciemne chmury
nadciągają znad Rzymu”15.
Spójrzmy, co Biblia mówi na temat Antychrysta, który spowodował całe to zepsucie i rozlał całą tę krew:
„I widziałem tę kobietę [Watykan] pijaną krwią
świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją zdumiałem się bardzo” (Ap 17:6).
„Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle
udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie
zaznam” (Ap 18:7).
„Ci [rządy] są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją bestii”, tj. rząd ogólnoświatowy, w tym stanowe, federalne, obywatelskie i społeczne agencje
rządowe, upoważnione przez szatana, oddają władzę Antychrystowi, wykonując polecenia Watykanu
(Ap 17:13, Biblia Króla Jakuba – King James Version).
Są to jedne z ostatnich znaków w biblijnej Księdze Objawienia
przed ponownym powrotem Jezusa na ziemię i nastąpieniem
końca czasu. Bóg zniszczył świat wodą16, Sodomę i Gomorę zaś
ogniem i siarką17. W obu przypadkach Bóg wysłał posłańców głoszących zbliżającą się zagładę. Dziś Bóg w swoim nieskończonym
miłosierdziu ostrzega wszystkich katolików: „Wyjdźcie z niego,
ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby
was nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap 18:4). Jeśli jesteście jednymi z ludu Bożego, jeśli życiodajny Duch pobudził
Was do życia wiecznego, pozostańcie posłuszni Słowu, wychodząc z niego. Dlaczego? Ponieważ niepostąpienie w ten sposób
jest nieposłuszeństwem, a nieposłuszeństwo jest tym samym,
czym czarnoksięstwo18.
Wiele watykańskich stanowych i federalnych agencji rządowych, takich jak Centralny Urząd Podatkowy, OSHA - Agencja
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz amerykański Departament
Pracy, wraz ze związkami zawodowymi, wręcz w cudowny sposób
zniszczyło gospodarczy kręgosłup naszego kraju, napastując setki
firm i przedsiębiorstw oraz zmuszając je do bankructwa i wycofania się z rynku19. W ten sposób miliony Amerykanów pozostały
bez pracy i jedzenia, tymczasem przedsiębiorstwa Watykanu nie
zostały nawet tknięte — wręcz kwitną, ponieważ kierują agencjami rządowymi. Spójrzmy, co Bóg mówi o Antychryście, gdy zostanie on strącony do piekła:
„Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż [Antychryst],
który był postrachem ziemi, trząsł królestwami. Ziemię
obracał w pustynię, a grody jej burzył ?” (Iz 14:16-17).

10 Information Please Almanac, 1982, str. 98 11 Smokescreens [Zasłona dymna], Jack Chick, str. 19 12 Smokescreens [Zasłona dymna], Jack Chick, str. 35 13 Double Cross, Chick Publications
14 Nocny wywiad z Timothym Learym w PBS , lipiec 1983 15 50 Years in the “Church” of Rome [50 lat w „Kościele” rzymskim], Charles Chiniquy, str. 510 (oryg. nieskrócona wersja z 1886, dostępna
jako PDF, str. 359) 16 1Mojż rozdz. 6-7 17 1Mojż 19:24-25 18 1Sm 15:23 19 The Vatican Billions [Miliardy Watykanu], Avro Manhattan, str. 214-215
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(zwolnienie). Nazywa się to rokiem jubileuszowym (3 Mojż 25:10).
Porzućmy rzymskie prawo kanoniczne śmierci i niewoli, a wróćmy do prawa Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyzerujmy rachunki (rok jubileuszowy). Długi te zostały stworzone przez szatana (sektę rzymskokatolicką), aby nas zranić i umieścić w niewoli
finansowej. Nie my zaczęliśmy te wojny, nie my chcieliśmy tych
wojen i to nie my pożyczyliśmy te pieniądze. Dlaczego więc to
my mamy cierpieć? Wszystko to były rzymskokatolickie inkwizycje, które miały na celu utworzenie ogólnoświatowych rządu,
Kościoła i mediów.25
Podczas zjazdu ogólnoświatowego Kościoła w Vancouver, niektórzy nasi wolontariusze byli zszokowani prohomoseksualnymi
stoiskami i literaturą, proguślarskimi stoiskami i literaturą, pijaństwem i całkowitą bezbożnością, jakimi chlubi się ta „uniwersalna” i największa na świecie sekta. Ci sataniści każdego, kto głosi
prawdziwe Słowo, które jest oddzieleniem się od zła i poświęceniem się dobru26, nazywają kultem lub sektą. Ale sami czczą organizację ogólnoświatową i przywódcę tej sekty — papieża...
„Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się
zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet
zasiądzie [lub ten, który zostanie papieżem] w świątyni
Bożej [w Jerozolimie] podając się za Boga” (2 Tes 2:4).
„A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana
z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i
wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć (…)” (2Tes 2:9-10).
Klękają i całują jego pierścień i stopy27 i nazywają go „Ojcem
Świętym”, czego zakazuje Biblia28. Słuchają jego każdego życzenia.
Nazywając nas sektą, która chodzi w Duchu i słucha każdego pragnienia Bożego, zapewne popełnili niewybaczalny grzech — bluźnierstwo Ducha Świętego — który jest niewybaczalny zarówno w
tym wieku, jak i w przyszłym (Mt 12:31-32). Ale Szatana to nie
obchodzi, bo on już bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu.

Jednymi z przynoszących wiele miliardów dolarów zysku przedsiębiorstw Watykanu są niewolnicze obozy pracy działające w branży napojów alkoholowych, które nie mają problemów z pracownikami, ponieważ bezprawnie posługują się darmową siłą roboczą
(tysiącami rzymskokatolickich mnichów). Federalne agencje rządowe nie pozwolą nikomu innemu korzystać z takich samych przywilejów dobrowolnej pracy na rzecz Boga, naszego Ojca i naszego
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy „heretykami” (niekatolikami). Tak, ich przedsiębiorstwa prosperują bez
przeszkód i nie są nękane, wykorzystują darmową siłę roboczą w
destylarniach alkoholu (niewolniczych obozach pracy) prowadzonych przez Christian Brothers20, La Salle i benedyktynów oraz
wielu innych od Napa Valley w Kalifornii po stan Nowy Jork.
Centralny Urząd Podatkowy oraz Departament Pracy, pod kierunkiem Watykanu, obecnie przekraczają konstytucyjną granicę
oddzielającą Kościół od państwa i na każdy możliwy sposób usiłują zniszczyć wszystkie istotne kościoły i szkoły chrześcijańskie.
Jednym ze sposobów jest pozbawianie ich statusu podmiotu zwolnionego z podatku. Jednak ta antyamerykańska i antykonstytucyjna organizacja (Centralny Urząd Podatkowy) zwolniła z podatku
wszystkie organizacje komunistyczne w Ameryce, zgodnie z art.
501(c)3 kodeksu podatkowego. Nigdy nie podjęto próby odebrania
im tego statusu21. Firma windykacyjna Rzymu (Centralny Urząd
Podatkowy) zagwarantowała również, że sekta rzymskokatolicka i
cała związana z nią reszta (Kościół ogólnoświatowy) są jedynymi
organizacjami religijnymi w USA, które nie muszą płacić podatku
od nieruchomości, ani nawet od swoich firm, wartych wiele miliardy dolarów.22 Odbywa się to zgodnie z art. 892 kodeksu podatkowego. Watykan jest jedyną religią, która otrzymuje co roku wiele
milionów dolarów pomocy federalnej na prowadzenie szkół parafialnych.23 Pieniądze te pochodzą z Twoich podatków. Jak powiedział arcybiskup Gilroy: „my sami za naszych rzymskokatolickich
współbraci” oraz „musimy pokonać wszystkich heretyków”.
Watykan wykorzystał Partię Komunistyczną, aby przy jej
udziale zniszczyć rosyjskie kościoły prawosławne. Z kolei za pomocą NSDAP usiłował zlikwidować Żydów i ich synagogi (ponieważ Watykan mówi, że wszyscy inni poza nim są „heretykami”
— niekatolikami).

ZNAMIĘ BESTII
Szatan chce spędzić z Wami wieczność w piekle29. Aby do tego
doprowadzić, zobaczcie co poprzez swoje stanowe i federalne
agencje rządowe zgotował dla Was: prawo, zgodnie z którym musicie zaakceptować znamię na dłoni lub czole, aby móc kupować
lub sprzedawać (można to zrobić w niewidoczny sposób za pomocą lasera). Bóg nazywa to znamię „znamieniem bestii” (Ap 19:20
Biblia Króla Jakuba – King James Version). Watykan użyje jakiejś
ładnej nazwy na to, np. „znamię pokoju, miłości, jedności, braterstwa, itd.”. Bóg natomiast mówi, że gdy przyjmiemy to znamię,
pójdziemy do piekła (Ap 14: 9-11).
Papież, ów nadzwierzchnik, oraz jego federalne i stanowe
agencje rządowe powiedzą, że jeśli nie przyjmiemy tego znamienia, zostaniemy zbojkotowani (pozbawieni możliwości kupna i
sprzedaży). Zaufam Bogu, że mnie nakarmi, tak jak przez czterdzieści lat karmił dzieci hebrajskie na pustyni Synaj. I Bóg ponownie uczyni cuda dla swoich wiernych wyznawców, którzy się
sprzeciwiają papieżowi, jego agencjom rządowym i znamieniu.
Prezydent Reagan został zaczarowany przebiegłością
Watykanu, podobnie jak inni przywódcy światowi. Jest to

CENTRALNY URZĄD PODATKOWY —
FIRMA WINDYKACYJNA SEKTY RZYMSKIEJ
Rzymskokatoliccy jezuici dali początek międzynarodowemu
systemowi bankowemu24 zwanemu iluminatami i Agenturą (a
winę za to zrzucają na Żydów). Motto Rzymu brzmi: „Kto trzyma worki z pieniędzmi, ten rządzi narodami”. Watykan rozpoczął
wszystkie wojny (inkwizycje), aby uwolnić świat od heretyków
(niekatolików), a następnie, ze swoich banków, udzielił pożyczek
różnym państwom, aby miały wystarczająco dużo pieniędzy na
walkę z nimi. Nierozumnie wpuściliśmy firmę windykacyjną tej
sekty do naszego kraju (Centralny Urząd Podatkowy odpowiada
tylko przed Rzymem).
Zgodnie z biblijnym prawem Bożym, co pięćdziesiąt lat ma
następować wyzerowanie długów, których nie da się spłacić

20 The Vatican Billions [Miliardy Watykanu], Avro Manhattan, str. 182 21 Do 1987 roku wszystkie partie komunistyczne były zwolnione z podatku. Teraz, z powodu moich publikacji, status podmiotu
zwolnionego z podatku został odebrany wszystkim partiom komunistycznym. Jednak komuniści watykańscy tak się okopali w rządzie pod przebraniem Republikanów i Demokratów, że już nie jest im
potrzebna żadna ulga. Nie wspominając już o dotacjach rządowych, które są przekazywane ich „pseudocharytatywnym” grupom i o wielu miliardach dolarów dotacji rządowych dla szkół parafialnych i
innych elitarnych rzymskokatolickich organizacji komunistycznych. 22 Vatican USA, Nino LoBello, str. 87 23 Vatican USA, Nino LoBello, str. 79 24 Vatican USA, Nino LoBello, str. 45-47 25 Dn
rozdz. 7, 8:23-25, 2Tes 2:3-12, Ap 12:12-17, rozdz. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, rozdz. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 Ps 97:10, Rz 12:9, 1Kor 10:21, 2Kor 6:14-18, Ef 5:3-12, Jk 4:4, 1Jan 1:5-6
27 The Crisis of Church and State, 1050-1300[Kryzys Kościoła i państwa], Brian Tierney, Prentice-Hall, str. 49 28 Mt 23:9 29 1Piotr 5:8, Ap 12:11-12
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oczywiste, jeśli spojrzeć na jego nagłą decyzję o wysłaniu ambasadora USA do owego wielkiego domu publicznego w Rzymie (biura i centrali tej sekty).
Panie Prezydencie, za bardzo zadaje się Pan z tym wyszkolonym przez jezuitów klerem ogólnoświatowego Kościoła, a oni
udzielają Panu naprawdę złych rad. Czy to pieniądze Watykanu i
jego wielkie wsparcie skłaniają Pana do zostania częścią tej sekty?
Czy byłby Pan w stanie sprzedać duszę wieczną, przyłączając się
wraz z narodem do Antychrysta za pieniądze i doczesną władzę?
Nasz Pan pyta: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby
cały świat pozyskał, a na [wiecznej] duszy swej szkodę poniósł?”
(Mk 8:36). Jeśli to uczyniłeś, czekają Pana wielkie kłopoty u żywego Boga, więc wyprostuj się i obierz właściwą drogę, publicznie
wyrzeknij się swojej decyzji, tak żeby zarówno Bóg, jak i ludzie
znali Twoje faktyczne stanowisko.
Z całym szacunkiem, Panie Prezydencie, w imię Jezusa, kieruję
te słowa do Pana. Znajdujemy się na końcu czasu, a czasy polityków się zakończyły. Wszyscy musimy sprawić, aby ludzie wiedzieli, co jest w nas. Biblia mówi, że kto nagan od Boga nie znosi, jest
ogłupiały (Przyp 12:1). Panie Prezydencie, oraz pozostali prezydenci i władcy świata, wszyscy zostaniemy osądzeni, i wierzę, że
nastąpi to naprawdę niedługo.

piekła ze względu na swoją więź i uwielbienie Antychrysta i jego
sekty: „(…) obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem
występku” (1Tym 4:2). Niektórzy z nich są księżmi jezuickim udającymi chrześcijan.
Oni i ich organizacje zostali sowicie wynagrodzeni przez Rzym,
ponieważ zagonili niczego nieświadome masy swoich wyznawców
prosto do uniwersalnego kościoła szatana, który snuje plany, zgodnie
z którymi wszyscy oni przyjmą znamię bestii35 — w imię chrześcijańskiej solidarności, braterstwa, pokoju, charyzmy oraz miłości. Ludzie
z łatwością zostali wprowadzeni do tego działu sekty watykańskiej i
wydaje im się, że mają rację, „ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić” (ponieważ nie podążali dokładnie za
Słowem Bożym). W związku z tym Bóg powiedział, że „zsyła na
nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni
wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie
w nieprawości (zasadzce Antychrysta)” (2Tes 2:3-12).
Ci fałszywi przywódcy kochają rzymskokatolickie pieniądze
i powiązania polityczne. Dzięki temu utrzymują się na ekranach
krajowej i międzynarodowej telewizji, a to pomaga w budowaniu
tymczasowych małych imperiów — dla siebie samych i ku własnej
chwale— takich jak sieci telewizyjne, uniwersytety, wioski i wiele
innych próżnych przedsiębiorstw i niby-chrześcijańskich wspólnot. Bóg mówi:
„Kto gromadzi skarby językiem kłamliwym, ugania
się za marnością i wpada w sidła śmierci” (Przyp 21:6).
Przywódcy ci wysławiają papiestwo i udzielają mu wsparcia.
Odwiedzają papieża w Rzymie i często dopuszczają duchowieństwo rzymskokatolickie do niemal wszystkich funkcji społecznych
i pozwalają mu bezwstydnie występować w swoich audycjach
radiowych i telewizyjnych. Zachęcają prezydenta Reagana, aby
pchnął nasz naród w objęcia Antychrysta (Watykanu). Watykan
promuje ich, a oni promują Watykan, ponieważ są tacy sami (są
kłamcami). Łatwo ich dostrzec i myślę, że wiecie kim są (wystarczy włączyć odbiornik telewizyjny).
Módlcie się za ich ślepych wyznawców, ponieważ „polegają na
słowach zwodniczych, które nie pomogą” (Jer 7:8) i za tych ślepych przywódców, którzy „prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój
język do kłamstwa” (Jer 9:4), którzy prowadzą ślepców, a Jezus
powiedział przecież, że obydwaj wpadną do dołu (Łk 6:39). Jezus
powiedział również:
„Udziałem zaś (...) wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką” (Ap 21:8) i nie wstąpią do Nieba, gdyż „na zewnątrz są psy i czarownicy,
i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy,
którzy miłują kłamstwo i czynią je” (Ap 22:15), ponieważ są jak on (szatan), który zwiódł Ewę, a teraz także i
świat (wszelka śmierć ma początek w kłamstwie).36
Jezus nie przyszedł przynieść pokój, lecz miecz (Mt
10:34). Przyszedł pokazać nam różnicę pomiędzy światłem a ciemnością, dobrem a złem, prawdą a kłamstwem,
ciałem Chrystusa a Antychrysta. Powiedział, że owce
moje znają głos mój i za obcym nie pójdą (Jan 10:3-5,
Ap 14:4). Słyszysz głos Jezusa czy papieża? Jesteś jedną z
owiec Jezusa czy kozłem Antychrysta37? Lubisz słuchać
kłamstw czy prawdy (Słowa Bożego)?

PRAWDZIWY IZRAELITA WIERZY BOGU
Nie jestem człowiekiem z seminarium duchownego. Jestem
prawdziwym Izraelitą, skąpanym we krwi Jezusa, wypełnionym
Duchem Świętym i zesłanym przez Pana, aby nauczać o ukrzyżowaniu Chrystusa, jego zmartwychwstaniu, ożywieniu i ponownym powrocie na ziemię, który nastąpi już wkrótce30. Otrzymałem
pełną władzę z Niebios, aby to głosić.
Prawdziwy Izraelita to ten, który wierzy Bogu — w odróżnieniu od większości Żydów, którzy odtrącają Mesjasza, odrzucając
ponad 300 pism mówiących o Mesjaszu w Starym Testamencie.
Niektórzy Izraelici nawrócili się do tej sekty (katolicyzmu rzymskiego). Wa¬tykan chciał, aby zostali rabinami, żeby można było
ich umieścić w izraelskim Knesecie jako szpiegów. Niektórzy z tych
katolickich i jezuickich rabinów zasiadają tam dziś jako szpiedzy.
W czasie II wojny światowej Polska była najsilniejszym z
państw kontrolowanych przez Watykan. Jeśli Watykan tak bardzo
kocha Żydów — zarówno wówczas jak i dziś — dlaczego pozwolił
na wymordowanie większości z nich właśnie w Polsce? Dlaczego
Watykan sfabrykował dokument antysemicki pt. „Protokoły mędrców Syjonu”, w którym jego pragnienie przejęcia władzy nad
światem zostało zrzucone na nas Żydów? Dlaczego przypisuje
intrygi watykańskich bankowców, iluminatów i Agentur, nam
Żydom31? Dlaczego Watykan ma w Knesecie szpiegów udających
rabinów, skoro ta antysemicka, rzymskokatolicka sekta tak bardzo
kocha Żydów? Bóg mówi:
„Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić” (Iz 3:12).
Nadchodzi czas powtórnego przyjścia Mesjasza, więc nawróćcie się lub zgińcie32, co oznacza, żeby przyjąć Mesjasza i pojednanie, które jest Jego krwią wylaną na odpuszczenie grzechów lub
zginąć,33 co oznacza pójście do piekła, jeśli tego nie uczynicie34.
Istnieją przywódcy religijni, którzy prowadzą miliony ludzi do

30 Mt 10:7-8, 28:18-20, Mk 16:15-20, Łk 24:46-48, Dz 1:8-11, 10:38-43, 1Kor 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Kol 1:25-29, 2Tym 4:1-2 31 A History of the World [Historia świata], Hugh Thomas, Harper-Row,
str. 498; oraz Germany 1866-1945 [Niemcy 1866-1945], G. Craig, Oxford, str. 84 32 Jl 2:28-32, Mt 24:3-51, Łk 21:7-36, 2Tym 3:1-5, 1Piotr 4:7, Ap 6:12-17, 14:6 33 Mt 26:28, Rz 3:22-26, 5:8-21, Kol
1:13-14, 20-23, Hbr 9:11-14, 10:5-17 34 Przyp 15:24, Mt 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Łk 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Ap 20:11-15 35 Ap 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20,
20:4 36 1Mojż 3:4-5 37 Mt 25:31-46, Jan 10:1-16, 26-28
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Wielu z was poparło Antychrysta, płacąc dziesięcinę na rzecz
tych organizacji. Wspierajcie Chrystusa, nie Antychrysta, albo
pójdziecie razem z nim do tego samego piekła za popieranie kłamstwa. Ukryci agenci watykańscy przebrani za chrześcijan odwiedzają różne Kościoły protestanckie i zbierają pieniądze na budowę świątyni w Jerozolimie dla Antychrysta (Świątyni Salomona),
a nieświadomi chrześcijanie, którym nie wydaje się to bezbożne,
są zwodzeni, tak jak Ewa, i dają im pieniądze, zamiast być roztropnymi i pobożnymi i wspomagać prawdziwe dzieła chrześcijańskie.
Jezus powiedział: „Lud mój ginie [idzie do piekła], gdyż brak
mu poznania” (Oz 4:6).
Rzecznicy Kościoła rzymskokatolickiego są wściekli, gdy głoszone jest Słowo Boże i mówią, że „nie mogą uwierzyć, że w dzisiejszych czasach są jeszcze ludzie głoszący nienawiść, stronniczość, uprzedzenia, itp.”. Jednak tak naprawdę ci ambasadorowie
Watykanu mówią, że nie mogą uwierzyć, że w dzisiejszych czasach są jeszcze ludzie głoszący Słowo Boże, prawdę, i że są ludzie
mający odwagę ukazać szatana (ich). Kościoły wyznaniowe, które
się sprzeniewierzyły i połączyły się z Watykanem, mówią, że „nigdzie w Biblii Bóg i Jego Syn, Jezus Chrystus, nie odpowiadają, ani
nie nakazują swoim dzieciom przeciwstawiać się”.
W Biblii — od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia — Bóg,
Jego Syn Jezus Chrystus, patriarchowie, prorocy, uczniowie i
apostołowie przeciwstawiali się szatanowi za każdym razem, gdy
zetknęli się z jego fałszywą doktryną38. Jezus nakazuje nam użyć
miecza (Słowa Bożego), aby obronić i zachować Ewangelię, odpowiadając szatanowi (za każdym razem) z zapałem i odwagą39.
Nakazuje nam przeciwstawić się fałszywym przekonaniom szatana (przeinaczenie Słowa), tak jak Jezus, który odpowiedział diabłu
na Górze Kuszenia (Mt 4:3-11).
Paweł, przez Ducha Świętego, powiedział: „głoś Słowo”, w całości (2 Tym 4:2). Nie pomijajcie pism dotyczących Antychrysta,
fałszywych proroków, reagujcie, napominajcie i gańcie. Jezus powiedział, że żyjemy (trafiamy do nieba) każdym słowem, które
pochodzi z ust Boga żywego (Mt 4:4). Oznacza to słowa na temat
Antychrysta, fałszywych proroków itp., ponieważ Jezus powiedział, że gdy poznamy prawdę (całą prawdę, każde słowo), prawda
nas wyswobodzi (Jan 8:32). Jednak Antychryst oraz jego fałszywi
prorocy nie chcą Waszej wolności, ponieważ ich panem jest szatan, który lubi trzymać ludzi w niewoli. Jeżeli nie chcą zniewolenia ludzi, to dlaczego tak się złoszczą, gdy głosi się całe Słowo
Boże (które ma moc wyzwolenia od szatana)? I dlaczego nazywają
głoszenie wszelkiego Słowa złem, nienawiścią, stronniczością i
uprzedzeniem, jeśli nie przysłał ich szatan?
Antychryst i jego fałszywi prorocy mówią, że nie wolno nam robić niczego — co dotyczy służby Bogu — z namiętnością. Mówią,
że wypełnianie przykazań Bożych, głoszenie i wykonywanie Słowa
Bożego namiętnie jest grzechem. Ale w Księdze Objawienia Jezus
nakazuje nam gorliwość albo wypluje nas ze swych ust (Ap 3:16).
Gorliwość i odwaga (pasja) są zarządzeniami Boga i Jego pomazańca. Nakazuje nam się, że cokolwiek czynimy, wykonywać to mamy
jak dla Pana (Kol 3:23), z całego serca (Mt 22:37), z gorliwością (pasją). A jeśli ludzie czują się urażeni Słowem Bożym (jakimkolwiek),
Bóg mówi, że są ogłupiali (jak zwierzęta). Ponadto Bóg mówi, że
odczuwanie urazy lub odrzucanie Jego Słowa jest grzechem40.

Odrzucenie Słowa Bożego jest odrzuceniem Chrystusa, ponieważ wyłącznie przez naszą akceptację (wiarę) Słowa, którym jest
Chrystus, zostaniemy zbawieni. „A oni rzekli: Uwierz w Pana
Jezusa [Słowo], a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dz 16:31).
Watykan, przez swoją mafię, najpierw zniszczył morale kraju
za pomocą pornografii, prostytucji, narkotyków, produkcji i dystrybucji alkoholu itp., a teraz jako wyraz fałszywego aktu pobożności, stara się wprowadzić w naszym kraju i na całym świecie
cenzurę na wszystkie sprośności, które sam stworzył.
Jest to zwodniczy, nikczemny sposób tej sekty, aby przekonać
wszystkich, że oto jest ona dobra, przyzwoita, czysta i bogobojna.
Jest to również pierwsza próba Watykanu wprowadzenia cenzury
na skalę światową41. Drugim motywem tej cenzury będzie ocenzurowanie wszystkich wypowiedzi, w tym pochodzących z Biblii.
Biblia ma natomiast być nauczana, tak jak chce tego Watykan, a
sposób ten jest odmienny od wyrażonego w samej Biblii42. Ta sekta zdaje sobie sprawę, że świat nie jest świadomy jej szatańskiego
sposobu działania i świat ten — nieświadomy, że to ona sama w
pierwszej kolejności stworzyła wszystkie te sprośności i nieprzyzwoitości - przyklaśnie mu i będzie go wielbił za ten rozmyślny
akt „szlachetności”. Ma to służyć odsunięciu od Boga i zwabieniu
do siebie wszystkich nieświadomych narzędzi tej sekty.
Przyszłością zaplanowaną przez Watykan dla tych ślepców jest
piekło. Cierpienie kocha towarzystwo, a szatan i jego wyznawcy
nie chcą płonąć sami. Chcą, abyście, najdrożsi, dzielili wieczność z
nimi w mękach piekielnych43. Czy pragniecie tego, czego oni pragną dla Was? Czy chcecie raczej tego, co Jezus przygotował dla
Was, co jest wiecznym szczęściem u Jego boku, z dala od wszelkiego zła, od wszelkiej ułudy i od wszelkiego rodzaju krzywdy44?
POJEDNANIE Z BOGIEM
Nie żyjcie dla tego tymczasowego świata, który jest tak krótki45.
Zaplanujcie swoją przyszłość z myślą o wieczności, poznając plan,
który Stwórca i Władca wszechświata przygotował z myślą o Was —
odrzucając ten przejrzyście satanistyczny plan zawładnięcia światem
przez diabła i jego rzymskokatolicką sektę, która jest tak próżna i
krótkotrwała46. Jeśli tego nie zrobicie, to będzie znak dla Boga, że jesteście tak samo szatańscy i nieposłuszni, jak diabeł, który nazywa siebie wikariuszem Boga, samego „boga” na tym świecie. Pojednajcie się
z Bogiem — niezwłocznie, zanim będzie za późno (tak, jak już jest dla
diabła). A dym z piekieł unosi się w górę na wieki wieków (Ap 14:11).
„Chodźcie więc, a będziemy się prawować— mówi
Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat,
jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura,
staną się białe jak wełna” poprzez krew Jezusa (Iz 1:18).
W swej miłości Bóg posłał na śmierć za nas tego, którego umiłował najbardziej (Swojego Syna). Jezus tak nas umiłował, że oddał
Swoje życie i przelał krew Swoją za nas, aby grzechy nasze zostały
obmyte, odpuszczone47. Jeśli kochamy, tak jak Bóg i Jego Syn, Jezus
Chrystus, umiłował nas, odrzucimy nasze grzechy i dawny niegodziwy sposób życia, poznamy właściwe Słowo Boże i przekażemy
Jego prawdy temu światu, który tak długo był zwodzony — aby
mógł dostąpić życia, które Bóg i Jego Syn nadali mu tak chętnie. Ale
skąd świat ma się dowiedzieć bez kaznodziei (nie początkującego,
ale takiego, który poznał wszystkie ścieżki Pana)48?

38 Mt 4:3-11, 16:21-23, Ap 22:18-19 39 Ef 4:27, 6:17, 2Tes 2:14-15, 2Tym 1:13, Tt 3:10, Hbr 4:12, Jk 4:7 40 Ez 20:21-24, Za 7:11-13, Jk 2:10-11, 1Jan 3:4 41 Church and State [Kościół i państwo], t.
37, nr 1, stycz. 1984, str. 16 42 The Vatican Empire [Imperium watykańskie], Nino LoBello, str. 68 43 Mt 22:13, 25:30-46, Mk 9:43-44, Łk 3:17, 2Tes 1:1-9, 2Piotr 2:4, 9, Ap 14:10-11 44 Iz 64:4, 1Kor
2:9, Ap 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Ps 103:15-18, Jan 12:25, Jk 1:9-12, 1Jan 2:15-17 46 Dn 7:7-11, 23-26, Ap 14:8, 16:10-11, 17:15-18, rozdz. 18, 19:20 47 Mt 26:28, Dz 13:38-39, Hbr 9:22, 26,
1Jan 1:7 48 Rz 10:14
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„Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz
was pożre, bo usta Pana tak powiedziały” (Iz 1:20).
Jeśli chcecie być zbawieni, odmówcie tę modlitwę, a tak się stanie:
Mój PANIE i mój BOŻE, zmiłuj się nad moją duszą grzeszną49. Wierzę, że JEZUS CHRYSTUS jest SYNEM żywego BOGA50.
Wierzę, że umarł na krzyżu i przelał SWOJĄ cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych grzechów51. Wierzę, że BÓG
wskrzesił JEZUSA z martwych za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO52,
oraz że TERAZ zasiada po prawicy BOGA i wysłuchuje mojego
wyznania grzechów oraz tej modlitwy53. Otwieram drzwi mojego
serca i zapraszam CIĘ do niego, PANIE JEZU54. Zmyj moje wszystkie niegodziwe grzechy w cennej krwi Swojej, którą przelałeś zamiast mnie na krzyżu na Kalwarii55. TY mnie nie odtrącisz, PANIE
JEZU; TY przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz moją duszę.
Wiem, ponieważ TWOJE SŁOWO, Biblia, tak mówi56. TWOJE
SŁOWO mówi, że TY nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną57.
Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie i wiem, że odpowiedziałeś mi
i wiem, że jestem zbawiony58. I dzięki CI składam, PANIE JEZU za
ocalenie mojej duszy, a wdzięczność swą okazywać będę, czyniąc
jak TY każesz i nie dopuszczając się więcej grzechu.59
Po zbawieniu JEZUS powiedział, że musimy być ochrzczeni przez całkowite zanurzenie w wodzie, w imię OJCA i SYNA, i
DUCHA ŚWIĘTEGO60. Z uwagą studiujcie Biblię Warszawską (w
wersji angielskiej King James Version – Biblia Króla Jakuba) i postępujcie zgodnie z nią61.
PAN chce, abyście opowiedzieli innym o swoim zbawieniu.
Możecie zostać dystrybutorami literatury ewangelicznej pastora
Tony’ego Alamo. Wyślemy Wam publikacje za darmo. Zadzwońcie
lub napiszcie do nas maila, aby dowiedzieć się więcej. Podzielcie się
tą wiadomością z kimś jeszcze.
Jeśli chcecie zbawienia świata, jak nakazuje JEZUS, nie okradajcie BOGA z JEGO dziesięciny i ofiary. Bóg powiedział: „Czy człowiek może oszukiwać BOGA? Bo wy MNIE oszukujecie! Lecz wy
pytacie: W czym CIĘ oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach.
Jesteście obłożeni klatwą, ponieważ MNIE oszukujecie, wy, cały
naród. Przynieście całą dziesięcinę [dziesięcina — 10% waszego
dochodu brutto] do spichlerza, aby był zapas [pokarm duchowy] w
MOIM domu [zbawione dusze] i w ten sposób wystawcie MNIE na
próbę! — mówi PAN ZASTĘPÓW — czy wam nie otworzę okien
niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I
zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu — mówi PAN ZASTĘPÓW.
Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie
krajem uroczym — mówi PAN ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).

działania są absolutnie zakazane przez Boga i spowodują, że dusze
ich sprawców pójdą do piekła, jeśli się nie nawrócą63. Przez wieki
wielu notabli nazywało Watykan „ściekiem zepsucia”.
Były ksiądz jezuicki wysokiej rangi, który pracował w
Watykanie od lat i odpowiadał tylko przed papieżem, powiedział mi, że gdy dzisiejszy papież, Jan Paweł II, był kapłanem w
Krakowie, w Polsce, pracownicy fabryki wściekli się na przyszłego papieża (Jana Pawła II). Poinformowano mnie, że wielu z nich
chciało go zabić i stwierdzili, że nie chcą, aby pokazywał się w pobliżu nich. Kiedy jednak się pojawiał, ciskali w niego zatłuszczone szmaty, ponieważ, jak donoszono, molestował ich małe dzieci.
Poinformowano mnie również, że on (obecnie papież Jan Paweł
II) jest homoseksualistą. To tłumaczy wszystkie nowe przepisy
rządu federalnego, za które odpowiada Watykan, dotyczące niedyskryminowania homoseksualistów.
W książce o miłości (pożądaniu), którą papież Jan Paweł II napisał, kiedy był księdzem, wielokrotnie cytuje Zygmunta Freuda,
jak gdyby cytował Pismo Święte. Zygmunt Freud, Żyd, który przeszedł na katolicyzm, zasłynął jako największy na świecie zboczeniec. Szatan, poprzez watykański rząd ogólnoświatowy, Kościół
oraz media, wychował go i całą dziedzinę psychiatrii, aby pozbyć
się słów „grzech” i „wina”. Następnie Watykan mógł posłużyć się
psychologami i psychiatrami, aby skierować do zakładów zdrowia
psychicznego ludzi, którzy wyznają wiarę w nadprzyrodzoną moc
Boga i jego wpływ na ludzkość, zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Ci psychologowie i psychiatrzy, do społu z watykańskimi mediami dużego kalibru, nieustannie drwią z każdego, kto za sprawą
Słowa Bożego demaskuje tę sektę, którą Bóg nazywa „wszetecznicą” w Księdze Objawienia. Wyśmiewają każdego, kto ufa Słowu
Bożemu, włącznie z tym, że Chrystus nakazuje nam wskrzeszać
umarłych, uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy, odrodzić się
na nowo, sprzeciwiać się diabłu i demaskować go (wszetecznicę z
Objawienia). Perwersje Jana Pawła II i Freuda idą ze sobą w parze,
jak sam przyznaje w swojej książce.
Teraz, gdy nadszedł jego „wielki czas” (władcy sekty rzymskokatolickiej i federalnych agencji rządowych), może ustanawiać
prawa zgodne z jego sposobem myślenia. Teraz pragnie, żebyśmy
przeżywali jego fantazje i forsuje prawo nakazujące mężczyznom
i kobietom korzystanie z tych samych toalet w akademikach.
Jego wypaczony mózg raduje się, widząc gatunek ludzki, zmuszany przez prawo do wzięcia udziału w jego zboczeniu. Nowe
kanoniczne prawo perwersji i śmierci jest wprowadzane przez
jego dwie federalne agencje rządowe o nazwie Departament
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Departament Edukacji64,
których nazwy brzmią bardzo oficjalnie, a to sprawia, że stanowią doskonałe przebranie, tak jak fałszywy wizerunek poczynań
Watykanu w roli Królewny Śnieżki.
W duchowej wojnie pomiędzy Bogiem i szatanem radujemy
się i jesteśmy nadzwyczaj szczęśliwi, ponieważ Jezus powiedział:
„(...) zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali
proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5:12). Jesteśmy najsilniejszą istotną organizacją chrześcijańską na świecie (i jesteśmy bardzo dumni z tego faktu).
Niektóre fałszywe wydawnictwa, które dopuszczają się krzywoprzysięstwa (niektóre z nich nawet zwodniczo drukują Biblię) i nie

OTO JESZCZE INNE TAJEMNICE PAPIEŻA
Watykan jest tak tajemniczy, że większość księży, sióstr zakonnych i członków duchowieństwa niższego szczebla oraz ludzi, którzy zajmują niższe stanowiska w federalnych agencjach
rządowych, nie wie, że są częścią największej sekty na świecie, i
że narkotyki, prostytucja, pornografia, alkohol oraz czarny rynek
— wszystko, co brudne — wiedzie do Watykanu i jego agencji
rządowych62. Uciekinierzy z tej wielkiej sekty, kultu rzymskokatolickiego, stwierdzili, że 68% duchownych Watykanu jest winnych homoseksualizmu, lesbijstwa i cudzołóstwa. Wszystkie te

49 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 50 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 51 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1Jan 1:7, Ap 5:9 52 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25,
Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7 53 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 54 1Kor 3:16, Ap 3:20 55 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1Jan 1:7, Ap 1:5, 7:14 56 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7,
Kol 1:14 57 Mt 21:22, Jan 6:35, 37-40, Rz 10:13 58 Hbr 11:6 59 Jan 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 60 Mt 28:18-20, Jan 3:5, Dz 2:38, 19:3-5 61 5Mojż 4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5,
2Tym 2:15, 3:14-17, Jk 1:22-25, Ap 3:18 62 Ap 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Mt 15:18-20, Rz 1:20-32, 1Kor 6:9-10, 18, 10:8, Ef 5:5, Hbr 12:16-17, 13:4, Ap 21:8 64 Vatican USA, Nino LoBello, str. 78-79
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słuchają Jezusa, który powiedział: „Na nikim nic nie wymuszajcie
ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku” (Łk 3:14), umieściły nas w
swoich książkach o sektach. Ze względu na ich rażące kłamstwa i ze
względu na naszą potrzebę podtrzymania integralności dzieła Pana,
musieliśmy sprawdzić te złowrogie wydawnictwa i oczywiście okazało się, że kieruje nimi sekta jezuicko-watykańska.
„Co wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, oblicza ubogich ciemiężycie? - mówi Pan, PAN Zastępów”
(Iz 3:15).
Czyż nie wiesz, że „co człowiek sieje, to i żąć będzie”
(Ga 6:7)? I Bóg uczyni Ci wielokrotność tego, co uczyniłeś innym... „Pomsta do Mnie należy, Ja odpłacę, mówi
Pan”, „Ja odpłacę” (Rz 12:19, Hbr 10:30).
Jesteśmy radośni, bo nasza nagroda jest wielka, z powodu
kłamstw, które mówili o nas (Jezus tak powiedział) (Mt 5:11-12).
Federalne agencje rządowe Watykanu i jego media dużego kalibru (w porozumieniu) umożliwiły nam odczuwanie jeszcze większej radości i cieszenia się licznymi nagrodami w niebie, ponieważ
wspólnie podali nas do sądu, stawiając nam fałszywe zarzuty i od
piętnastu lat prowadzą oszczercze65 kampanie przeciwko nam. Po
przeprowadzeniu śledztwa okazało się, że poważne media66 oraz
oczywiście wyżej wspomniane agencje rządowe są potajemnie kontrolowane i/lub należą do Watykanu. Dziękujemy Ci i chwalimy
Cię, Jezu, za ukazanie nam tych faktów, a także za zagwarantowanie
nam naszej jakże pewnej nagrody. Psalmista Dawid pisze:
„Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się
społem przeciw Panu i Pomazańcowi Jego: Zerwijmy
ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta! Ten [Bóg], który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich” (Ps 2:2-5).

skrytym i religijnie zajadłym itp. Następnie zaś padał ofiarą kampanii masowego zabójstwa osobowości.
Mówią również, że cierpimy na paranoję na punkcie Watykanu.
A czy Abraham Lincoln i John F. Kennedy też mieli paranoję na
punkcie Watykanu? I te wszystkie miliony ludzi dzisiaj, którzy są dręczeni i prześladowani przez watykańskie federalne i stanowe agencje
rządowe, oraz ci, którzy nie mają pracy i są głodni (niektórzy siedzą
w więzieniach, bo zostali zmuszeni do kradzieży z powodu głodu),
czy oni wszyscy również cierpią na paranoję na punkcie Watykanu?
W reakcji na to wystąpienie sekta rzymskokatolicka zachowa
się tak, jakby to ona (najbardziej ze wszystkich) była prześladowana, a Watykan zapyta niewinnie: „Dlaczego nam to się robi?” I
będzie miał świadomość, że ci, którzy nie wiedzą o jego poczynaniach, będą mu współczuć (a ja nie mam współczucia dla diabła).
Nie ja napisałem Słowo Boże, ja je tylko głoszę. Bóg nie darzy nienawiścią dobra, lecz zło68.
Watykan i jego ludzie zasługują na Oscara za najlepsze odegranie niewinności i pobożności, a także za charakteryzację i kostiumy, dzięki którym uzyskał on pozór Królewny Śnieżki. Jednak
pod tym strojem Królewny Śnieżki kryją się krwawiące i ropiejące rany oraz parch. Na zewnątrz uśmiecha się słodko i mówi:
„Kocham cię, bracie”, ale za swymi kościstymi plecami skrywa
ręce zbroczone krwią męczenników69.
Oto przykład, jak Watykan zawsze się zabezpiecza. Gdy zdał
sobie sprawę, że II wojna światowa (kolejna inkwizycja Watykanu)
jest przegrana, w pewnych okolicznościach czym prędzej ukrył tysiąc Żydów, tak aby po zamordowaniu sześciu milionów Żydów
mógł powiedzieć: „Ukrywaliśmy i chroniliśmy Żydów - kochamy
Żydów”. Oto, co tak naprawdę zrobił Watykan.
Skoro mowa o Nagrodzie Akademii Filmowej, Watykan od
dawna działa w branży filmowej70. Hollywood, pod wpływem potężnego lobby rzymskokatolickiego, karmi nas takimi filmami, jak
„Pieśń o Bernadette”, „Idąc moją drogą” i wieloma innymi ekscytującymi produkcjami wysławiającymi sektę rzymskokatolicką.
Z drugiej strony wypuszczają filmy, takie jak „Elmer Gantry”, w
których pokazuje się podejrzanych ewangelistów protestanckich.
Pamiętacie „Dragnet” w telewizji? Chrześcijanin ewangeliczny zawsze był przedstawiany z wielką Biblią pod pachą i uśmiechem na
twarzy po tym, jak udusił swoją babcię na strychu71. A księżmi
z kolei zawsze byli szanowani, wysoko opłacani gwiazdorzy, jak
Bing Crosby czy Barry Fitzgerald. Jak widać, Watykan (przywódca
ogólnoświatowego kościoła i wszystkich rządów na świecie) atakuje nas psychologicznie na wielu frontach.
Trwając w roli Królewny Śnieżki, Watykan korzysta z własnych
mediów i promuje trzygodzinne propagandowe widowisko CBS
wybielające swojego glinianego bożka, przywódcę sekty. Jestem
pewien, że incydent z rzucaniem zatłuszczonymi szmatami został
pominięty w scenariuszu.
Do sekty rzymskokatolickiej należy wiele wspaniałych osób,
które nie są wcale zamożne, niektórzy są nawet biedni, nie szukają wysokich stanowisk. Większość z nich jest niezwykle skromna. Ci zwykli ludzie są kompletnie nieświadomi niegodziwości,
jakich dopuszcza się sekta rzymska, która — jak im powiedziano
— jest kościołem. Ponieważ Bóg zna szczere serca tych niczego
nieświadomych ludzi (On jest Bogiem naszego serca), rzecze do

STRASZNA NAGRODA DLA TYCH, KTÓRZY
WALCZĄ Z BOGIEM
Pamiętajcie w swych modlitwach o tych wszystkich nieszczęśnikach, którzy walczą z Bogiem, Jego Synem, Jezusem Chrystusem,
Duchem Świętym i pomazańcami Bożymi, ponieważ jeśli nie zaprzestaną, z całą pewnością czeka ich straszliwa nagroda. Podobnie
jak nasz Ojciec, który zasiada w Niebie oraz Jego Syn, Jezus Chrystus,
nie chcemy, aby ktokolwiek trafił do piekła. Dlatego polecamy
wszystkim ludziom modlitwę w imię Pana Jezusa Chrystusa, aby
odnaleźli w Nim swojego Zbawcę i zaczęli czynić dobro, pracując
na Jego rzecz, zamiast realizować bezowocne dzieło nieprawości, na
którego końcu znajduje się piekło wieczne i potępienie (nie żebyśmy
modlili się za diabła lub za tych, którzy bluźnili przeciw Duchowi
Świętemu, za nich nie modlimy się [1Jan 5:16]). Nasz Kościół urósł
i stał się znacznie silniejszy. Zgodnie z zapowiedzią Jezusa, stało się
tak pod wpływem prześladowań. Skoro Bóg tak umiłował świat, to
czyż my nie powinniśmy czynić tak samo? Wystąpienie to zostało napisane w miłości, aby Watykan i jego wspólnicy nigdy już nie
omamiali drogocennych dusz, aby nie przyjęły one znamienia bestii
i nie trafiły do piekła67.
Każdy, kto odsłaniał prawdę o tej sekcie (rzymskokatolickiej)
i jej wspólnikach, zarówno w przeszłości, jak i po dzień dzisiejszy, był nazywany heretykiem, nienawistnym, niebezpiecznym,

65 Vatican Imperialism in the 20th Century [Imperializm Watykanu w XX wieku], str. 155 66 The Documents of Vatican II [Dokumenty Soboru Watykańskiego II], Walter Abbott, S.J. str. 319-331;
Vatican Imperialism in the 20th Century [Imperializm Watykanu w XX wieku], str. 150; The Rockefeller File [Teczka Rockefellera], Allen, rozdz. 6; None Dare Call It Conspiracy [Nikt nie śmie nazwać tego
konspiracją], G. Allen, rozdz. 5; Collier’s National Encyclopedia, 1936, s.v. „Illuminati”, Catholic Encyclopedia, s.v. „Illuminati”, „Ingolstadt” 67 Ap 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Ps 7:11, 45:6-7, Przyp 8:13,
Am 5:15, Rz 1:18, Hbr 1:8-9 69 Ap 17:1-6, Ch. 18 70 Vatican USA, str. 20-21 71 Smokescreens [Zasłona dymna], str. 46
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nich: „Wyjdźcie z niego, ludu mój” (Ap 18:4). A więc módlmy się,
aby wkrótce tak się stało.
Ponure przypomnienie skierowane do szatańskiego
nadzwierzchnika (papieża), który prowadzi rzymski dom prostytucji i kieruje rządami dającymi mu władzę: twoje panowanie jest
krótkotrwałe, tak mówi Pan.
„W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie
bogactwo!” (Ap 18:17).
„I dym jej unosi się w górę na wieki wieków” (Ap
19:3). „I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby
wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust
fałszywego proroka” (Ap 16:13, King James Version –
Biblia Króla Jakuba).
Kapłaństwo żydowskie dobiegło końca na Kalwarii72, nigdzie
w Biblii Bóg nie dał prawa do kapłaństwa Włochom, Polakom
ani żadnej innej rasie ludzi, poza Żydami. A z dwunastu plemion
żydowskich, jedynie z plemienia Lewiego Bóg wyznaczył kapłanów73. To pokazuje, że Watykan nie przestrzega Biblii i żyje w
świecie fantazji i złudzeń. Kiedy Jezus powiedział: „Wykonało się”,
On stał się jedynym arcykapłanem (Jan 19:30)74.
Watykan pragnie przeprowadzki z Rzymu do Jerozolimy. W
dniu 26 września 1973 roku dziennik „Houston Chronicle” poinformował, że żądny władzy Henry Kissinger pomógł tej wielkiej
sekcie (Watykanowi), składając propozycję, żeby „Jerozolima została międzynarodowym miastem gdzie święte miejsca, i ich administracja religijna przekazana zostanie papieżowi”.
W Biblii nie ma mowy o czyśćcu ani o żadnym tego rodzaju
miejscu, ale za to jasno mówi się, że: „postanowione jest ludziom
raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9:27). I rzekł Bóg, że jest niebo
albo piekło, nic innego75. Nie można wkupić się do nieba i nie
można też wykupić się z piekła.
Nigdzie w Nowym Testamencie nie jest napisane, żeby zabijać ludzi, którzy wyznają inną wiarę od naszej. Watykan jednak
takie zabijanie nazywa „świętą wojną” i daje na nie przyzwolenie,
ponownie udowadniając, że jest całkowicie sekciarski i nie przestrzega Biblii.

Pięćdziesiąt lat temu arcybiskup Gilroy powiedział:
„Dzięki naszej rzymskokatolickiej kontroli nad
pocztą, departament pocztowy dysponuje narzędziami sprawdzania miejsca pobytu określonych niekatolików [heretyków] w celu śledzenia ich lokalizacji oraz w
związku z innymi okolicznościami. I dopóki dysponujemy w naszych szeregach takimi ludźmi kontrolującymi
urzędy pocztowe, nie musimy obawiać się, że nasza tajna
policja zostanie wykryta przez organa ścigania”.
Znając te fakty, staje się jasne, dlaczego departament pocztowy
usiłuje zabrać nam niższe stawki na realizację hurtowych zamówień. W sposób niezgodny z prawem tłumią wolność słowa i wolność wyznania — nasze dwie ostatnie gwarancje konstytucyjne, które
Watykan szybko i po cichu stara się nam odebrać. Stanowe i federalne
agencje, wraz z mediami i systemem sądowniczym w każdym kraju,
na polecenie Rzymu, z całą pewnością okrzykną „Tajemnice papieża”
literaturą „nienawiści” i powiedzą Wam, że jestem Waszym wrogiem.
Ale jak mówi apostoł Paweł, a ja powtarzam za nim: „Czy stałem się
nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?” (Ga 4:16).
Czy nienawiścią jest mówienie prawdy, żeby ludzie mogli
uciec przed światową dominacją pod przywództwem namiestnika szatana z jego nienawistnymi i dyktatorskimi zasadami rzymskokatolickiego prawa kanonicznego zamiast naszej bogobojnej
Konstytucji Stanów Zjednoczonych (która stanowi prawo USA),
a czy to, aby ludzie wszystkich nacji mogli uchronić się przed znamieniem bestii i ogniem piekielnym nazwać można nienawiścią?
Jezus powiedział, że mówienie prawdy jest miłością i każe nam
udać się do wszystkich narodów i głosić prawdę76, mówi: „i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Jan 8:32).
Możecie wierzyć papieżowi lub mnie. Wyjawiłem Wam tylko kilka z tajemnic papieża. Bóg powiedział, że organizacja papieża jest
matką wszystkich obrzydliwości na ziemi, nie 99% obrzydliwości,
ale każdej obrzydliwości77. Przeczytajcie Biblię Warszawską (w wersji angielskiej King James Version - Bibilię Króla Jakuba) i przekonajcie się, czy mówię prawdę czy też nie. Uwierzcie Bogu. „Uwierz
w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:31).

72 Iz 53:7, Mk 15:37-39, Hbr 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 2Mojż 28:1, 30:30 74 Hbr 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Rz 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2Kor 5:10, Hbr 9:27, Jud
6, 14-15 76 Mk 16:15, Łk 9:60-62, Dz 10:42, Rz 10:13-15, 1Kor 1:17-18, 2Tym 4:2 77 Ap 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z innymi ciekawymi publikacjami.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Całodobowa linia modlitewna i informacyjna: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide zapewnia kwaterunek ze wszystkim co niezbędne na co dzień tym,
którzy w naszych lokalizacjach w USA pragną szczerze służyć PANU całym sercem, duszą, umysłem i siłą.
Nabożeństwa odbywają się w Nowym Jorku w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także wieczorem.
Zadzwoń pod nr (908) 937-5723, aby uzyskać informacje. PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE POSIŁEK.
Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.
Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.
Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.
Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer (661) 252-5686 na koszt odbiorcy.

PUBLIKACJE TE NIOSĄ PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12).
NIE WYRZUCAJ ICH, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.
Tych z was, którzy znajdują się w innych krajach, zachęcamy do tłumaczenia tych publikacji
na Wasz ojczysty język. W przypadku przedruku, prosimy o dołączenie poniższych praw autorskich i rejestracyjnych:
© Copyright Listopad 1983, 2006, 2012, 2013, 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Zarejestrowano Listopad1983, 2006, 2012, 2013, 2014
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