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Asasinii de la Vatican
Written by Rick Martin
Autorul acestui articol, Rick Martin, este Calvinist.
"Lovit în casa prietenilor Mei "
Dupa 36 de ani de suprimare Descriind uciderea presedintelui
John F. Kennedy,
De mâna însângerata a Societatii lui Isus,
prin ordinul Generalului Iezuit care este
"Papa cel negru"(din umbra),
în comanda celui mai ascultator slujitor al sau,
"infailibilul" Papa Paul VI care este
"Papa cel alb",
El controlând KGB-ul sovietic
si comunismul din Cuba al lui Fidel Castro
prin filialele britanica, rusa si americana, a Cavalerilor de la Malta
în timp ce esteîn comanda celui mai ascultator alujitor
educat iezuit:
Cardinalul Francis Spellman,
Distributia tradatorilor americani organizati,
ei fiind înaltul centru ce comanda al
Cavalerilor de la Malta,
Francmasoneriei,
Cavalerilor lui Columb,
Mafiei si astfel,
Consiliul de relatii externe
controlând Imperiul american al celui de-al 14-lea amendament care include:
Seful suprem, presedintele Lyndon Johnson,
guvernul federal si masina de razboi,
sistemul bancar al rezerbvei federale,
complexul industrial militar,
trustul de media national "Lucepress",
FBI,
CIA,
Serviciile secrete,
procurorul curtii supreme cu comisia Warren,
purtatorul de cuvânt al camerei reprezentativelor cu comitetul asasinarilor,
si razboiul din Vietnam.
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Scopul expunerii de la Twentieth Century este acela de a demonstra ca asasinarea
presedintelui John F. Kennedy, ordonata de generalul iezuit si executata de Papa Paul VI, a
fost dusa la îndeplinire de catre "Papa american", Cardinalul Francis Spellman. Spellman,
fiind arhiepiscop de New York, a fost "Vicarul militar american" si deci a putut sa se
foloseasca de cei mai ascultatori soldati ai sai - anumiti Cavaleri de la Malta, francmasoni,
Cavaleri ai lui Columb, capi ai Mafiei - pentru a-si vedea împlinite ordinele trimise de la
Roma.
Singurul motiv pentru asasinarea presedintelui a fost interferenta sa cu planul Imperiului
american iezuit al ceui de-al 14-lea amendament creat în anul 1868. Scopul era acela de a
restaura si de a mentine Puterea temporala (politica) mondiala a acelui act de creatie iezuit
din anul 1870 - "papa cel infailibil ". Tinând piept puterii temporale a papei, el a amenintat
monopolul bancii rezervei federale a iezuitilor prin circularea a patru milioane de dolari fara
dobânda în "Certificate de argint" numai pentru a fi sub anulare la o zi dupa îngroparea sa.
Presedintele a mai încercat si sa sparga cel mai puternic brat informational secret al iezuitilor
de la Vatican - diabolica CIA - "în o mie de bucati." In anul 1963 CIA a fost alimentata cu
personal din vechii luptatori ai lui Hitler - SS-ul nazist controlat de iezuiti - deveniti acum
"luptatori din umbra"[engl. cold warriors, în razboiul rece]. Conform marelui francez
Edmond Paris în cartea sa Istoria secreta a iezuitilor, cel care a scris cartea lui Hitler Mein
Kampf a fost iezuitul Staempfle. Hitler cel romano-catolic a fost cel care a spus despre
romano-catolicul Himmler ca a modelat serviciul SS dupa Ordinul iezuit,
"Îl pot vedea pe Himmler ca find Ignatius de Loyola al nostru."
Si în ultimul rând, unul dintre cele mai importante posturi ale atât de temutului SD, serviciul
central de securitate al SS (dupa care CIA americana s-a modelat cu ajutorul generalului
nazist repatriat Reinhard Gehlen), a primit în rândurile lui pe un preot - un fost învatator al
diabolicului conciliu din Trent la curtea de la Bavaria, unul din favoritii generalului iezuit, un
ofieter superior SS si unchiul lui Heinrich Himmler - iezuitul Himmler!
Tinuti în secret fata de Europa prin filierele Vaticanului, acesti criminali au scapat de meritata
lor pedeapsa ca criminali de razboi care, în timpul cruciadelor iezuite din Europa si Rusia au
ucis milioane de evrei în conformitate cu diabolicul Conciliu din Trent al iezuitilor, care,
dupa ce a condamnat libertatea de constiinta si libertatea presei a concluzionat cu aceste
cuvinte:
"Blestemati sa fie toti ereticii. BLESTEMATI!! BLESTEMATI!!"
În final, presedintele Kennedy a început sa puna capat farsei Vaticanului cunoscuta sub
numele de "Razboiul rece", CIA americana si KGB-ul sovietic lucrând împreuna în secret de
la al doilea razboi mondial. El de asemenea a început sa puna capat inchizitiei iezuite din
Vietnam, al carei punct de maxim în viitor urma sa fie "Operatiunea Phoenix", uciderea în
masa de catre CIA a 60.000 de vietnamezi, "cu sânge rece ", dupa cum spune William Colby.
Acest gest de amestec al presedintelui în treburile Sfântului Oficiu de la Roma si ale
Inchizitiei era ceva ce nu putea fi tolerat! Milioane de "eretici" budisti trebuiau exterminati,
comertul international cu droguri ar fi explodat, patriotismul si liberatea americana ar fi fost
mai departe distruse iar Vietnamul ar fi fost reunit sub un alt dictator militar comunist loial
papei - ca Stalin, Mao, Castro - Ho Si Min.
Acreditat sub masca de "luptator împotriva comunismului lipsit de Dumnezeu", Cardinalul
Spellman a luptat pentru cel mai dezastruos conflict al Americii cunoscut sub numele de
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"Razboiul lui Spelly" supervizat de generalul lui Spelly, romano-catolicul si membru al CRE
(Consiliul de Relatii Externe), William Westmoreland. (Sa ne aducem aminte, conform Col.
Fletcher Prouty în descrierea sa vizavi de cazul presedintelui JFK, miscarea fortata a mai
mult de 600.000 de romano-catolici pe navele de transport americane din Vietnamul de nord
în cel de sud a fost " una dintre cauzele primare ale razboiului din Vietnam." Arhicatolicul
secretar al marinei responsabil pentru punerea în aplicare a acestei agitatii iezuite a fost
Supremul Cavaler din Cavalerii lui Columb, Francis Matthews. Superiorul Cavalerului
Matthew a fost "vicarul militar" al Americii, Cardinalul Francis Spellman. Mai târziu
Spellman a facut câteva vizite pe frontul de razboi numind trupele americane "soldatii lui
Hristos", luptând cruciada papei împotriva "comunismului iudaic lipsit de Dumnezeu"!)
Rezultatul a fost 58.000 morti, 80.000 de sinucideri post-razboi si o datorie de 220 de
miliarde de dolari la banca rezervei federala a iezuitilor.
Toate aceste acte ale presedintelui Kennedy erau afirmari naturale ale suveranitatii nationale
si de aceea încalcau Puterea temporala a papei. Ca "infailibil vicar al lui Hristos" si astfel,
"Monarhul universal al lumii", papa, prin puterile religioase, politice si financiare ale
ordinului iezuit, a dorit pe deplin, atunci si acum, sa conduca în cele din urma toate
popoarele prin împaratii si dictatorii loiali lui, de la rezidirea templului lui Solomon de la
Ierusalim. Caci atunci când papa este încoronat în timpul încoronarii sale aceste cuvinte între
altele sunt rostite:
"Ia tiara încununata cu întreita coroana, si sa stii ca tu esti tatal printilor si regilor, tu esti
stapânul lumii."
Thomas Acquinas, "Angelicul Doctor" al Romei scria în Summa Theologica în anul 1272:
"Papa, prin dreptul divin, are putere spirituala si putere temporala, ca împarat suprem al
lumii..."
Ferraris a scris în Bibliothica Prompta (1763), care a fost adoptata ca standard al legii
romano-catolice, dupa cum urmeaza:
"Pe baza excelentei supremei sale demnitati, el este numit Episcopul episcopilor,
Conducatorul conducatorilor, episcopul universal al Bisericii, episcopul lumii, monarhul
divin, împarat suprem si rege al regilor."
Preotul Phelan a parafrazat aceste cuvinte atunci când a scris în Western Watchman, 27 iunie
1912:
"...De ce, daca guvernul Statelor Unite ar fi în razboi cu biserica, am spune mâine: În iad cu
guvernul SUA; si daca biserica si toate guvernele lumii al fi în razboi, am spune, În iad cu
toate guvernele lumii..."
...Cum se face ca papa are o asa de impresionanta putere? Cum se face ca papa este
conducatorul lumii. Toti împaratii, toti regii, toti printii, toti presedintii lumii sunt ca acesti
baieti de altar ai mei..."
De aceea, pentru ca a provocat puterea temporala a papei, în încercarea de a zadarnici marele
plan al Romei împotriva oamenilor pamântului, John F. Kennedy, primul presedinte
american catolic, a fost cu brutalitate ucis la Dallas, Texas, în ziua de 22 noiembrie 1963, de
catre soldatii cardinalului Francis Spellman din FBI, CIA, Serviciile secrete si Mafia.
Puterea arhiepiscopului de New York nu a fost diminuata, dimpotriva a crescut. Astazi, omul
care mânuieste puterea cardinalului Spellman de la "Centrala electrica" din New York Catedrala St. Patrick (vizavi de Rockefeller Center) - i continua sa ascunda adevarul cu privire
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la asasinarea presedintelui Kennedy prin virtutea juramântului sau de cardinal, este
arhiconspiratorul, tradator al conationalilor sai americani si stapân al infamului, agitatorului
educat de iezuiti, francmason de înalt grad si membru în CRE, presedintele Bill Clinton,
Cardinalul John O'Connor!
"Arhiepiscop al capitalei lumii"
al carui stapân este
Papa Ioan Paul al II-lea
"Stapânul lumii "
al carui stapân este
Peter Hans Kolvenbach
Generalul iezuitilor
"Stapân peste papa "
Cardinalul O'Connor a suferit recent din pricina unei sanatati precare. Este de sperat ca nu
va muri pâna când el si reteaua sa de asasini nu vor fi adusi în fata justitiei pentru continuarea
Marii învaluiri iezuite a mortii presedintelui Kennedy'. Aici este inclusa si cea mai recenta
ucidere în care John F. Kennedy, Jr. împreuna cu frumoasa sa sotie au murit, alaturi de
Carolyn Bessette si sora ei Lauren.
Si de ce a fost ucis JFK, Jr împreuna cu ceilalti pasageri nevinovati? Conform lui Tom Kuncl
în editia din 31 august 1999 a revistei Examiner, JFK, Jr.,
"...lansase recent o investigatie completa pentru a afla cine este adevaratul ucigas al tatalui
sau."
Caci John spusese în propriile sale cuvinte:
"Vreau sa stiu cine l-a ucis pe tatal meu. Vreau sa nu fie absolut nici o îndoiala."
De aceea, urmatorul grafic care contine Asasinii de la Vatican este cu smerenie mediatizat în
sustinerea familiilor Kennedy si Bessette. Ele trebuie sa stie ca aceeasi putere iezuita salbatica
care l-a ucis pe presedintele Kennedy, a ucis fara mila si trei gratii în floarea vârstei. Acelasi
lucru i s-a facut si printesei Diana; caci iezuitii nu ar permite niciodata unui urmas musulman
al împreunarii ei cu un print arab sa fie mostenitorul tronului britanic. Acel tron poate fi
ocupat numai de un monarh loial "infailibilului" papa de la Roma al iezuitilor - o loialitate
care a fost neîntrerupta de la ticalosul rege George al III-lea la actuala Elisabeta a II-a. Caci
unindu-se cu Dodi Fayed, "câinele musulman" sau "veneticul musulman" dupa cum îl
numeau nobilii englezi, printesa Diana a fost îngropata pe proprietatea Windsor pe o insula
unde numai câinii sunt îngropati!
Iubite cititor, pe masura ce vei examina graficul pastreaza în minte imaginea fetelor
presedintelui Kennedy, printesei Diana, John F. Kennedy, Jr., Carolyn si Lauren Bessette.
Apoi poate inima ta va gasi puterea de a face datoria în demascarea cavalerilor papali
criminali care formeaza acea mare sabie a generalului iezuit - comunitatea internationala a
informatiilor secrete a Vaticanului,
"...ale carei tinte sunt peste tot dar al carei mâner este la Roma."
Iubite soldat crestin, fiind nascut din nou prin voita lui Dumnezeu, adu-ti aminte de
cuvintele lui Dumnezeu spuse prin marele împarat Solomon:
"Cel rau fge fara sa fie urmarit, dar cel neprihanit îndrazneste ca un leu tânar."
Proverbele 28:1
"Frica de oameni este o cursa, dar cel ce se încrede în Domnul nu are de ce sa se teama."
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Proverbele 29:25
Sistemul mondial din anul 1963 Satana"Dumnezeul veacului acestuia " 2 Corinteni 4:4 JeanBaptiste JanssensGeneralul iezuit Monseniorul Giovanni Montini"Infailibilul" Papa Paul VI
Francis "Cardinal" SpellmanArhiepiscop de New York"Vicarul militar" J. Peter Grace,
CRELider, Filiala americanaa Cavalerilor de la MaltaLider, W.R. Grace & Co.Sponsor pentru
"Operatiunea Paperclip"Complexul militar industrial John McConeCavaler de Malta
Complexul militar industrial Director, CIA Reinhard GehlenCavaler de MaltaGeneral,
nazisttradeaza armata germana General, armata americana construieste CIAantreneaza
MOSSAD-ul israelit James Jesus Angleton Cavaler de MaltaOfiter OSS la Roma Agent
NKVD / KGB Sef, contraspionaj, CIAFurnizor de cadre pentru "Biroul Vatican",
CIAFurnizor de cadre pentru "Biroul Israelian", CIAKim PhilbyCavaler de Maltaangajat în
serviciul britanic SISmembru al "Cercului de spionaj Cambridge" al iezuitului Maly
CIA/KGB Philby/Oswaldfalsi rebeli Castro & Oswald blamati
William F. Buckley, Jr.Cavaler de la MaltaOfiter CRE / CIAMembru al "Craniu & Oase"
Editor, National Review L-a blamat pe CastroL-a blamat pe Oswald Clay ShawCavaler de la
MaltaOfiter CIADirector, Intl. Trade MartNew OrleansAntrenat de Jim Garrison, 1969 Lee
Harvey OswaldONI, CIA, FBIFalse rebel pentru RusiaFiliera KGB/CIA "Eu sunt doar
tapul ispasitor" Ucis de mafiotul Jack RubyRuby a fost arestat si ucisComisia Warren Gerald
Ford, senatorfrancmason Cartha D. DeLoach, FBICavaler de la MaltaDeLoach îl ajuta pe
Fordîl blameaza pe OswaldMarea acoperire iezuita1963 pâna în prezent Henry LuceCavaler
de la MaltaOfiter CRE / CIAMembru al "Craniu & Oase" Editor, Time / LifeL-a blamat pe
CastroL-a blamat pe Oswald
E. Howard HuntAsasin CIAdovedit a fi fost în Dallas, Texasîn ziua de 22 noiembrie 1963în
Curtea districtului federal din Miami Hunt v. Liberty Lobby, 1985Documentata în lucrarea
lui Mark Lane Negarea plauzibila, 1991
Charles ColsonProtestant Pro-iezuit Ajuta la acoperire G. Gordon Liddyeducat de iezuiti la
Fordham Ajuta la acoperire
Asasinarea presedintelui Kennedy"Rebel" fata de papa, în încercarea de a distruge CIA
generalului iezuit si a pune capat "Razboiului lui Spelly" din Vietnam, si de aceea un "tiran
notoriu" a carui asasinare a fost legala, dupa cum spune iezuitul Suarez în lucrarea sa
Defensio Catholica Fidei.
"Papa cel negru" care în anul 1963 conducea peste ordinul iezuit - cea mai puternica societate
secreta a lumii - si care a dat ordinul de asasinare
a presedintelui John F. Kennedy a fost Jean Baptiste Janssens.
Cel de-al 27-lea general superior al Societatii lui Isus din anul 1943 în anul 1964; PUTEREA
care a stapânit peste papa Pius XII (papa al lui Hitler), Ioan XXIII (papa al lui Hrusciov), si
Paul VI (papa al lui Johnson), inclusiv ierarhiile lor; în comanda stapânilor societatilor secrete
incluzând Supremul Ordin Militar de la Malta, Francmasoneria de rit scotian, Ordinul
Illuminati, Cavalerii lui Columb, Cavalerii Ku Klux Klan, Natiunea Islamului si armata sa
particulara numita "Rodul Islamului", filialele Mafiei, si Opus Dei alaturi de o sumedenie de
alte fratietati mai mici.
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Criminalii si tradatorii în asasinarea si acoperirea acesteia a presedintelui John F.
Kennedy.
Aceasta imagine este luata din creatia lui Swanberg Luce si imperiul sau, în anul 1972,
dezvaluind cinci dintre cei mai importanti asasini. În scena din mijloc la un bal Waldorf
desfasurat cu ocazia celei de-a 40-a aniversare a revistei Time în anul 1963, numai cu câteva
luni înainte de "crima secolului", îi vedem de la stânga la dreapta pe:
Henry Luce - Cavaler de la Malta; Membru în Consiliul de relatii externe; Editor, Time, Life,
al carui birou era în Rockefeller Center vizavi de catedrala St.Patrick a Cardinalului Spellman;
A cumparat filmul Zapruder cu 150.000 de bancnote ale rezervei federale si a publicat acea
notorie falsitate, în care Oswald tinea în mâna o pusca, pe coperta revistei Life.
Dean Rusk - secretarul de stat (ministru de externe) al presedintelui Kennedy si un "Brutus"
pentru "Caesar"-ul sau; Membru în Consiliul de relatii externe;
J. Peter Grace - (identificat incorect de Swanberg cu secretarul trezoreriei Douglas Dillion)
Conducator al Filialei americane a Cavalerilor de la Malta; Membru în Consiliul de relatii
externe; Având în grija cel putin zece Cavaleri de la Malta implicati în asasinarea si acoperirea
incluzând aici pe Frank Shakespeare de la CBS (folosind pe Walter Cronkite), Francis
Stankard de la Banca Chase-Manhattan (folosind pe membrul CRE John J. McCloy din
Comisia Warren), Lee Iacocca de la Compania Ford Motor (folosind pe Carl Renas,
conducatorul securitatii pentru Divizia Dearborn, pentru a conduce limuzina prezidentiala
perforata de gloante de la Washington D.C. la un reprezentant al firmei Ford din Cincinnati
cu scopul de a înlatura toate dovezile care tradau multiple focuri de arma) si John McCone,
Director al CIA care a înmânat personal Memorandumul 273 de Securitate Nationala pentru
semnatura presedintelui Johnson, astfel anulând decizia presedintelui Kennedy cu privire la
domolirea "Razboiului lui Spelly" din Vietnam.
Clare Boothe Luce - Doamna de la Malta; Membra în Consiliul de relatii externe; foat
ambasador în Italia sub presedintia lui Eisenhower (comandant aliat care a condus cruciada
Romei în Europa în timpul celui de-al doilea razboi de treizecei de ani, iezuit, (1914-1945)
incluzând tradarea si uciderea eroilor american Generalul Patton si rus Generalul Vlasov,
care amândoi au încercat sa îl dea jos pe marele inchizitor iezuit Iosif Stalin); a ajutat pe
Thomas "Tip"(bacsis) O'Neill, cavaler papal si purtator de cuvânt al Camerei
reprezentativelor, împreuna cu Robert Blakey în împiedicarea Comisiei asasinatelor din anul
1976; (Blakey, pentru o lucrare bine facuta, a plecat pentru a se angaja ca profesor de drept la
Universitatea Romei, Notre Dame din Indiana. Presedintele universitatii care l-a angajat pe
Blakey a fost un alt iubit al iezuitilor, membru al CRE si agitator al drepturilor civile care a
mers mai departe în centralizarea puterii în Washington cu documentul sau pentru drepturile
civile din anul 1964; preotulTheodore Hesburgh.)
Cardinalul Francis Spellman - educat iezuit la Fordham University din New York si la
Colegiul american din Roma; arhiepiscop al celei mai bogate si mai puternice dioceze a
Romei; "Vicarul militar" al imperiului american care controleaza Cavalerii de la Malta,
Francmasoneria, Cavalerii lui Columb si filialele Mafiei; regele în exercitiu al imperiului
american pentru cel de-al 14-lea amendament, al papei (conducând din palatul sau din orasul
"Empire State"-ului, împreuna cu papalii "Cavaleri Maltezi ai Mesei Rotunde") sub
suprevegherea iezuitilor declarati (iezuiti aflati sub juramântul suprem) de la Fordham
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University incluzând aici pe Avery Dulles (nepotul fostului secretar, vicepresedinte, si
presedinte al consiliului de relatii externe, al cardinalilor (1933-1950), fost director CIA pâna
când a fost concediat de presedintele Kennedy si membru în înselatoarea Comisie Warren.
Unchiul binecunoscut al iezuitului nu a fost altul decât Gentlemanul Spion, prostituat
protestant prezbiterian fata de Roma si francmason Allen Dulles.) Spellman deci controla
Consiliul de raltii externe, FBI, CIA si serviciul secret; puterea si creierul din spatele asasinarii
presedintelui Kennedy si mai apoi din spatele acoperirii acestei asasinari, cu concursul
ulterior al cardinalilor Cooke si O'Connor.
Du-te si închiriaza filmul JFK si vezi cum cad toate piesele laolalta!
În concluzie, Asasinii de la Vatican reprezinta un apel pentru pocainta nationala a tuturor
americanilor, o reîntoarcere la Biblia protestanta si la maximele adevaratei credinte în Hristos
ale Reformatiunii engleze si expulzarea ordinului iezuit de pe pamântul american.
Noi protestanti si baptisti americani, având ca mostenire forma de guvernamânt protestanta
cea mai mareata din istoria lumii - binecuvântata noastra Constitutie prezbiteriana si baptista
carta a drepturilor - nu vom mai fi folositi pentru a întrona dictaturi militare fascistcomuniste pe fata pamântului pentru restaurarea si mentinerea puterii temporale a celui ce
este papa "infailibil" al iezuitilor.
Daca noi, poporul american, nu aducem în fata justitiei pe adevaratii asasini ai presedintelui
Kennedy si ai fiului sau, daca nu luam din nou puterile noastrefederale suverane uzurpate de
generalul iezuit în favoarea "infailibilului papa", daca nu dizolvam Consiliu de relatii externe
prin care generalul iezuit conduce New York-ul, Washingtonul si astfel Imperiul american (în
timp ce foloseste anumiti masoni binecunoscuti evrei sau dintre neamuri ca oameni de linia
întâi), daca nu dam afara Armata papei - acei odiosi fii ai lui Loyola - atunci natiunea noastar
este cu adevarat pierduta. Caci altfel iezuitii vor folosi chiar pe oamenii pe care guvernul
nostru îi apasa (înarmând si finantând tirani nemilosi pentru a-i aduce la supunere sub
puterea temporala a papei), pentru a ne invada tara, pentru a ne distruge poporul - si o vom
merita! Oamenii despre care vorbim sunt rusii care au suferit sub Stalin, românii care au
suferit sub Ceausescu, bulgarii care au suferit sub Jivcov, ungurii care au suferit sub Kadar,
japonezii care au suferit sub Tojo, chinezii care au suferit sub Mao Tse-tung, vietnamezii care
au suferit sub Diem, cambodgienii care au suferit sub Pol Pot, germanii care au suferit sub
Hitler si apoi sub Stalin, spaniolii care au suferit sub Franco, italienii care au suferit sub
Mussolini, iugoslavii - mai ales sârbii - care au suferit sub Tito (si sub bombele americane),
argentinienii care au suferit sub Peron, portughezii care au suferit sub Salazar, mexicanii care
au suferit sub De la Madrid, chilienii care au suferit sub Pinochet, haitienii care au suferit sub
Aristide, panamezii care au suferit sub Noriega, iraqienii care au suferit si continua sa sufere
sub Hussein, si cubanezii care continua sa sufere sub Castro, pentru a numi doar câtiva.
Caci iezuitii, în actiunea lor de a restaura si de a mentine puterea temporala a papei, au varsat
sângele si au risipit averea acestei cândva mari natiuni protestanta pentru întreg secolul XX.
Si facând astfel Roma, în care se afla statul suveran al Vaticanului, a împlinit profetâia care
spunea urmatoarle cuvinte cu privire la ea:
"...curvei celei mari care sade pe ape mari... îmbracata cu purpura si stacojiu...
este cetatea cea mare, care are sapânire peste împaratii pamântuluiu... acolo a fost gasit
sângele proorocilor si al sfintilor si al tuturor celor ce au fost jungheti pe pamânt."
Apocalipsa 17:1,4,18; 18:24
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Noi, tradatul popor american, ne putem astepta ca o criza nationala creata (ca cea a
mileniului "Y2K") sa duca la aparitia unui dictator militar fascist de extrema dreapta
controlat de iezuiti (cum este George W. Bush, al carui tata fost presedinte, George Bush,
este francmason si a fost un pion în asasinarea lui Kennedy, al carui unchi, Prescott Bush, Jr.,
este Cavaler de la Malta si al carui bunic Prescott Bush, Sr., a fost unul dintre membrii
fondatori originali ai Consiliului de relatii externe, al generalului iezuit. Candidatul Bush este
de asemenea sustinut si de evanghelicul Pat Robertson de la CBN, care a fost prieten cu
defunctul J. Peter Grace, si al carui fost consultant si prieten apropiat este un alt Cavaler de
la Malta, Jeremiah Denton.) Vor fi razii în masa, torturi si ucideri ale evreilor americani în
lagare de concentrare (asa cum au fost cele din Germania nazista a iezuitilor). (Cu numele de
cod "Rex 84", lagarele au fost constuite de Ronald Reagan si directorul sau de la CIA,
Cavaler de la Malta, William Casey.) Vor fi razboaie externe (ca "Razboiul lui Spelly" din Asia
de Sud), invazie, ocupatii si persecutie a protestantilor americani si a baptistilor din partea
unor armate straine aflate sub comanda unor dictatori controlati de iezuiti (ca merele
inchizitor - Iosif Stalin). Armata care se pregateste în prezent pentru aceasta masiva invazie a
Imperiului american este mai ales cea a Chinei rosii.
Aceasta va fi lovitura finala data libertatii individuale, suveranitatii nationale si reformei
protstante. Va fi cea mai mare victorie pentru contrareformatiunea generalului iezuit, în
restaurarea "Sfântului Imperiu Roman" al papei - întemeiat pe o reunita si reconstruita
Germanie - si întoarcerea lumii în Evul Întunecat. Caci atunci se va întâmpla, cu ultima
încercare a Satanei de a distruge poporul evreu, folosindu-se de sionistii masonici Rothschild
- controlati de Mossad-ul Romei - pentru a-i reaseza în Israel cu scopul de a reconstrui
templul lui Solomon, unde "infailibilul" papa al generalului iezuit,
"...care avea o rana de sabie dar traia...",
Apocalipsa 13:14
va deveni
"...omul faradelegii..."
II Tesalonceni 2:4
care, posedat fiind de diavolul însusi va fi numit
"...fiara...".
Apocalipsa 13:4
ca,
"...urâciunea pustiirii..."
Matei 24:15
"...se va înalta, se va slavi mai pe sus de toti dumnezeii..."
Daniel 11:36
"...se va aseza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu..."
II Tesaloniceni 2:4
"...el va rosti vorbe de hula împotriva Celui Prea Înalt..."
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Daniel 7:25
"...se va ridica împotriva Domnului domnilor;..."
Daniel 8:25
"...pâna va veni Silo..."
Geneza 49:10
"...într-o flacara de foc ca sa pedepseasca pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu..."
II Tesaloniceni 1:8
"...din gura Lui iesea o sabie ascutita, ca sa loveasca neamurile cu ea..."
Apocalipsa 19:15
"...Leul din semintia lui Iuda...înalta glasul, striga..."
Apocalipsa 5:5
Isaia 42:13
"...totul este plin de trupuri moarte; el zdrobeste capete pe toata întinderea tarii..."
Psalmii 110:6
"...picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Maslinilor..."
Zaharia 14:4
"...I s-a dat stapânire..."
Daniel 7:14
"...Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatalui sau David..."
Luca 1:32
"...va stapâni de la o mare la cealalta … pâna la marginile pamântului..."
Zaharia 9:10
"...El va face ca domnia Lui sa creasca si o pace fara sfârsit va da..."
Isaia 9:7
"...El va judeca între ulte popoare, va hotarî între neamuri puternice, si... la tine va ajunge
vechea stapânire fiica a Ierusalimului..."
Mica 4:3,8
"...caci din Sion va iesi Legea, si din Ierusalim Cuvânul Domnului..."
Isaia 2:3
"...În vremea Lui, Iuda va fi mântuit si Israel va avea liniste..."
Ieremia 23:6
"...În vremea aceea Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului, toate neamurile
se vor strânge la Ierusalim..."
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Ieremia 3:17
"...toti împaratii se vor închina înaintea Lui..."
Psalmii 72:11
"...pentru ca în Numele lui Isus sa se plece orice genunchi... si orice limba sa marturiseasca
spre slava lui Dumnezeu Tatal ca Isus Hristos este Domnul...".
Filipeni 2:10,11
Caci Fiul evreu al lui Dumnezeu, si nu papa dintre neamuri al Romei, este singurul
"Împaratul împaratilor si Domnul domnilor ".
Apocalipsa 19:16
Daca nu ne pocaim timpul nostru este scurt, iar distrugerea natiunii noastre este aproape!
Cel mai puternic om al lumii? Papa cel "negru" Count Hans Kolvenbach - generalul iezuit
4/15/00 RICK MARTIN Deci, crezi ca ai fost cât de cât informat acum cu privire la
principalii pioni ai "conspiratiei"? Poate ca ai auzit de ani de zile, (sau ai dat tu însuti) de
diferitele elemente ale societatii care controleaza lumea noastra din spatele scenelor. Ai
devenit familiar acum cu rolul jucat, de exemplu de Sionistii Khazarian (who care au inventat
cuvântul "Jew" pentru a-si masca mostenirea adotata, ca fiind deosebiti de iudeii biblici), sau
rolul jucat de bancheri (gangsterii din sistemele bancare) care controleaza economiile lumii,
de CRE (Consiliul de Relatii Externe), Comisia trilaterala, Bilderbergers, Comittul celor 300
(cele mai bogate 17 fmailii asa-numite "elite") - Rothschilds din Anglia si Rockefellers din
America si Bronfmans din Canada, si asa mai departe, adunând stuctura puterii fizice a
papusilor Noii Ordini Mondiale sub comanda acelui întunecat motivator, "maestru al
înselaciunilor" din alte dimensiuni, cunoscut în general ca Lucifer sau Satana si cohortele sale
de "îngeri cazuti".
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