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Francis Joseph kardinal Spellman, 1889 – 1967 ##1* 

Ärkebiskop av New York, 1939-1967 
Kardinal av New York, 1946-1967; Med tillnamnet “kardinal krig” 

Ökänd sodomit- och pedofilkung av New York 



Tränad av Jesuitorden vid Fordhams universitet i New York 
Vidare tränad vid ordens amerikanska kollegium i Rom 

Ledare för amerikanska grenverket av: Columbusriddarna 
Suveräna militära Malteserorden 

Islamiskt shriner skotska ritens frimureri och 
33:e gradens skotska ritens frimureri 

Yales universitetsbaserade Kranium och knotor-orden 
USA:s väpnade styrkors “militära kyrkoherde” 

Samordnare för påve Pius XII:s nazistiska “vatikanska råttgångar” till Amerika 
Hjärnan bakom lönnmordet på president John F. Kennedy 

The Cardinal Spellman Story, Robert I. Gannon, S.J., (Garden City, NY: Doubleday & 
Company, Inc., 1962). 
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President John F. Kennedy och Jackie Kennedy, 1962 ##2* 

Här ser vi presidenten lämna Jesuitordens S:t Francis Xaviers kyrka i Hyannis efter bevistad 
mässa. USA:s president tillbringade helgen i familjens sommarhem i närbelägna Hyannis 
Port. Längst till höger är säkerhetstjänstens [Secret Service] agent Roy Kellerman som skulle 
väljas till samordnare för säkerhetstjänstens lönnmordslag medan det utförde sin “exekutiva 
åtgärd” i Dallas den 22 november 1963. Presidenten, en Riddare av Columbus och son till en 
av Francis kardinal Spellmans mäktigaste Riddare av Malta—Joseph P. Kennedy—utbildades 
vid Harvards universitet, med dess starka jesuitnärvaro, medan Jackie födde JFK, Jr., på 
Georgetowns universitetssjukhus. Hjälpta av maffian, hade orden installerat sin första 
irländska romerskkatolik på det amerikanska presidentämbetet. Men John F. Kennedy vände 
sig mot Roms påvliga caesars världsliga makt genom att vägra genomdriva påvens anspråk på 
att härska över alla världens regeringar. Kennedy sökte krossa makten hos den svarta påvens 



fortsättning av ordens nazistiska SS—Centrala underrättelsebyrån [Central Intelligence 
Agency, CIA]; angrep ordens Federala reservbank genom att trycka “USA:s sedlar” i stället 
för “Federala reservens sedlar;” sökte sätta stopp för kardinal Spellmans krig i Vietnam; sökte 
återlämna Kuba till Miamis landsflyktiga kubanska folk via en fullfjädrad militärinvasion av 
ön den 1 december 1963; och försökte sätta stopp för Roms kalla krig genom vilket orden 
skapade fascism i USA. Av dessa orsaker och mer, utförde Jesuitorden kallt sitt 
kungamördande “århundradets brott.” 
Boston Record American, Monday, July 16, 1962, p. 26. 
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Riddare av Malta (SMOM), Alexander M. Haig, Jr., 1981 ##3* 

Enligt 1989 års video från Arts and Entertainment, The Men Who Killed Kennedy: The 
Coverup, bidrog överstelöjtnant Alexander M. Haig (1963) till mörkläggningen—den stora 
jesuitiska mörkläggningen—av lönnmordet på Kennedy. För sin lydnad befordrades han 
senare till generals rang och utsågs därefter till befälhavare över NATO i Europa. Till följd av 
sin fortsatta lydnad mot den svarta påven, den påvliga caesaren och ärkebiskopen av New 
York, utnämndes Haig till utrikesministerämbetet under heders-shriner och Riddare av Malta 
president Ronald Reagan år 1981. Med stöd av förutvarande Kentuckysenatorn John Sherman 
Cooper som varit medlem av jesuitutbildade, högtstående frimurare och president Lyndon 
Johnsons Warrenkommission övervakad av 33:e gradens frimurare överdomare Earl Warren, 
ser vi Utrikespolitiska rådet [Council on Foreign Relations] -medlem och Riddare av Malta 
Alexander Haig besvara frågor under hans bekräftande förhör. Till höger om honom sitter 
SMOM/CFR-medlem Joseph A. Califano, Jr.; till vänster om honom sitter hans fru, Dam av 



Malta Pat Haig; och omedelbart bakom honom sitter hans yngre bror i prästkrage, Riddare av 
Malta Francis R. Haig, S.J.—jesuiten bakom Watergateskandalen och avsättandet av 
president Richard M. Nixon! 
Caveat: Realism, Reagan, and Foreign Policy, Alexander M. Haig, Jr., (New York: Macmillan 
Publishing Company, 1984). 
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Nätverk av lönnmördare år 1963 ##4* 
Francis kardinal Spellmans amerikanska Malteserriddare 

Illustrationsförteckning på motstående sida 

 
1. Francis kardinal Spellman   2. Jean-Baptiste Janssens 
Ärkebiskop av New York, Riddare av Columbus Jesu sällskaps ordensgeneral 
“Militär kyrkoherde, ” Amerikas väpnade styrkor “Den svarta påven” 
Rådgivare, amerikanska grenen, Malteserriddarna 
 



3. Thomas K. Gorman   4. Clare Boothe Luce 
Romerskkatolsk biskop av Dallas  CIA; ambassadör till Italien 
Riddare av Malta   Dam av Malta 
 
5. John F. Kennedy   6. Henry R. Luce 
Riddare av Columbus; ambassadörsson,  Jesuitisk medhjälpare; befäl, CIA 

OSS/CIA-befäl Joseph P. Kennedy, Mediemogul, Time, Life 
Spellmans Nyckelriddare av Malta Hemlighöll Zapruder-filmen 

    Kranium och knotor; CFR-medlem 
    Riddare av Malta 
 
7. John A. McCone   8. James Jesus Angleton 
Tidigare atomenergikommissionär  Kontraspionage, CIA 
Direktör, CIA   Riddare av Malta 
Riddare av Malta 
 
9. J. Peter Grace, Jr.   10. William J. Casey 
CIA; internationell industriman  Befäl, blivande direktör, CIA 
Amerikanskt överhuvud, Malteserriddarna Riddare av Malta 
 
11. Clay L. Shaw   12. William F. Buckley, Jr. 
Internationell industriman   Jesuitisk medhjälpare; befäl, CIA 
Kontraktagent, CIA   Värd, Firing Line 
Riddare av Malta   Innehavare, National Review 
    Kranium och knotor; CFR-medlem 

Riddare av Malta 
 
13. Cartha D. DeLoach   14. Presidentkandidater 
Biträdande direktör, FBI   Kennedy och Nixon med Spellman 
Hjälper Warrenkommissions mörkläggning Riddare av Columbus Alfred E. Smith 
Riddare av Malta   Minnesbankett, Waldorf-Astoria Hotel 
    New York, 1960 
 
15. Lee A. Iacocca   16. Det stora jesuitiska sigillet 
Direktör, Dearborn-avdelningen  Formgivet av Ignatius Loyola 
Ford Motor Company   666, matematisk summa av 36 uddar 
Riddare av Malta   Möjligen “vilddjurets märke” 
 
17. Åttauddig malteserkors     
Buret av medeltida Johanniterriddare   

under de påvliga korstågen  
Nationalsymbol, Militära Malteserordens 

suveräna nationalstat     
Högkvarter: Rom, Italien    
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Francis kardinal Spellmans nätverk av lönnmördare, 1963 ##5* 
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Jesuiternas absolutistiska påvliga maximer 
1. Det finns bara en högsta myndighet i världen, och det är påven. 
2. Gud har åt påven överlämnat makten och herraväldet över himlen och jorden, därför måste 
vi vara lydiga mot honom vid fördömelsens smärta. 



3. All rätt och makt finns inhyst i hans bröst. 
4. Ingen lag kan göras för att binda kristna, utan genom påvens myndighet, då sedan gammalt 
israelerna inte mottog någon utom av Moses. 
5. Evangelium skulle inte vara evangelium, om påven inte hade godkänt det. 
6. Påven kan frånta var mans rätt, och ge den till en annan. 
7. Påven kan göra vad som helst, över allt rätt, mot all rätt och utan all rätt. 
8. Om Kristus befaller en sak, och påven en annan sak, skall påven åtlydas snarare än Jesus 
Kristus. 
9. Påvens dekreterande brev skall mottas och högaktas lika tillförlitligt som Guds ord eller 
den Heliga Skrift. 
10. Det är helgerån att ifrågasätta påvens handlingar, och han är förbannad av Gud som 
kränker påvens kritik. 
11. Om påven försäkrar att det är svart, vilket våra ögon bedömer vara vitt, borde vi också då 
förklara, att det är svart, vid våra själars smärta. 
12. Påven har ensamt herravälde och makt över hela världen i det världsliga såväl som det 
andliga, och kan därför avsätta kejsare och kungar, och får disponera över deras välden som 
han finner lämpligt. 
13. Om påven avsätter en kung och ger hans kungarike åt en annan, och folket inte erkänner 
honom, får påven tillsätta honom med vapenmakt, därför att han är allas domare och i Guds 
ställe på jorden. 
14. Att inte tro att påven får avsätta kungar är [att vara], och det välförtjänt, fördömd för 
kätteri. 
15. Kristus hade inte handlat klokt om han inte hade lämnat påven makt att avsätta kungar. 
16. Om en kung är en kättare eller gynnare av kätteri får han avsättas. 
17. Om påven förklarar en kung för att vara en kättare, han har ingen rätt till sitt kungarike, 
och påven får avsätta honom. 
18. Påven kan ge folket frihet antingen att välja eller ta sig nya herrar; på detta sätt behåller de 
alla kungar och furstar i sin lydnad och underkastelse under påven. 
19. All protestanter är kättare, och därför borde de dödas. 
20. Det är bättre och säkrare att knyta förbund och vänskapsband med [muslimska] turkar, 
[kommunistiska] otrogna, eller [talmudiska och anti-torahiska, sionistiska] judar, än med 
[reformationsbibeltroende] kätterska protestanter [och baptister], därför att de kan dra in oss i 
deras nymodigheters fel. {1} 
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Före inledningen, ty detta arbete är i första hand ett angrepp på Jesu sällskaps maximer och 
resulterande skändliga gärningar inkluderande lönnmordet på president John F. Kennedy, 
ansågs det absolut nödvändigt att inrikta sig på ett särskilt ställe i Skriften som så förtjusande 
förvrängts av helvetets härskaror. Det är ökänt: 
“Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig 
på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.” 
– Matt. 5:39 
Denna vers är, utan tvekan, Satans favorit! För Djävulen har tagit dessa den ofelbara och 
syndfria Herren Jesu Kristi välsignade ord av UR SITT INNEHÅLL och använt dem som en 
FÖREVÄNDNING för att neutralisera Kristi kropp i dess påbjudna motstånd mot påvedömets 
onda världsliga makt under de föregående tvåhundra åren. Ja, Guds män har blivit dörrmattor 
åt Djävulen, vår manlighet har våldsamt kastrerats av den onde som förvrider den Heliga 
Skrift för sina egen syften. Vi är inga längre tappra hingstar, utan lugnade valacker, 
förhindrade att föröka oss “enligt vår natur,” vi sprider inte längre Guds ords “frö”—
reformationsbibeln för engelsktalande folk, kung Jakobs auktoriserade version av bibeln från 



1611 med dess bakomliggande och ofelbara hebreiska och grekiska texter! Vi är degenererade 
söner till ädla förfäder! 
Insupna med “arminianismens härskande drog,” har vi nedlåtit oss till att kalla Rom en 
“kristlig kyrka.” Efter att ha angripits av “modern till skökorna och skändligheterna på 
jorden,” har vi vänt den andra kinden till gång på gång, slag på slag—främjat den jesuitiska 
empiriska strävan—“ad majorem Dei gloriam,” till Guds större ära! Genom att förleda den 
troende till icke-motstånd mot regeringsförorsakade orättvisor och mord, föddes den vita 
protestantiska och baptistiska “tysta majoriteten”—speciellt här i Nordamerika. Den svarta 
påvens blodiga och oupphörliga motreformations stridsrops korsfarande för att störta vår 
reformationsbibelbaserade, historiskt reformerade tro runtom i de protestantiska västerländska 
nationerna har avlägsnat själva grunden för konstitutionell, begränsad regering född ur själva 
denna protestantiska reformation. Förledda bort från de bevisade nådeläror som legat till 
grund för motstånd mot absolutistisk jesuitisk tyranni, är de en gång “stridande kalvinisterna” 
nu utdöda. Rom härskar över dagen med hennes avfälliga protestantiska och baptistiska 
arminianska döttrar utom och inom Världskyrkorådet och Nationella kyrkorådet. Från och 
med denna stund i historien, har “jordens stormän” (behärskade av Roms jesuitusurperade 
påvedöme) bara att rensa upp de kvarvarande oroshärdarna av lydigt bibliskt motstånd för att 
fullborda påvligt herravälde över alla nationer. Denna upprensande militärmanöver kommer 
att börja efter den svarta påvens nuvarande amerikanskledda korståg till Mellanöstern—
utlovat att hetsa en förenad muslimsk värld mot den “stora Satan.” Rom har sannerligen 
betraktat det protestantiska västerlandet som “den stora Satan” under århundraden, mot vilket 
hon nu har dragit sitt muslimska “kyrkans svärd.” 
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Om Nya testamentets kyrkas icke förhandlingsbara åläggande att stå emot det onda i alla 
livets arenor, läser vi: 
“Underordna er därför Gud. Stå emot Djävulen, så skall han fly bort från er.” 
Jak. 4:7 
Vidare ges den Nytestamentligt troende, hellre än att vända andra kinden till när han drabbas 
av onda mäns ord eller gärningar, denna ram kring nåden: 
“Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.” 
Rom. 12:18 
Vårt slutliga vägledande ställe är uppmaningen: 
“Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.” 
1 Kor. 16:13 
Därför lyder vi Nytestamentligt troende på den uppståndne, Guds son inte under Hans 
befallning att vända vår kind till vem som helst som skulle angripa vår person, vår familj, vårt 
samfund eller vår nation, endera i ord eller handling. Snarare skall vi i ord och handling: stå 
emot alla manifestationer av ondska, de har alltid direkt sin upprinnelse i Djävulen, direkt 
eller indirekt; att leva fredligt med alla män så mycket som möjligt; och, med manlig fasthet, 
att vara starka i katastrofens stund, att stå fasta i tron samlade med en militärisk hållning. 
Aldrig, aldrig, aldrig, blir vi befallda att vända andra kinden till ondskan under detta “uppdrag 
som Gud i sin nåd gav” (Ef 3:2).  
När vi inser att det finns olika uppdrag av Gud bevisade av olika befallningar till män som 
lever under flera uttryckliga tidsperioder kallade “tidsåldrar,” kan vi förstå den tydliga 
motsägelsen mellan Hans befallning att vända andra kinden till och, så mycket som möjligt, 
hålla fred med alla män. När Kristus kom för att “bekräfta löftena till fäderna” (Rom.15:8), 
predikade han “kungarikets evangelium” för Israels nation. Messias manade till nationell 
ånger varefter Han skulle installera det davidiska kungariket på jorden som lovat till David (1 
Sam. 7:16), en världsregering grundad i Jerusalem (Jes. 2:2-4), Jesus Kristus skulle då ges 



“hans fader Davids tron,” varefter Han skulle “vara konung över Jakobs hus för evigt, och 
hans rike skall aldrig få något slut.” (Luk. 1:32-33). Före Israels nationella ånger, då Kristus 
först predikade för den hebreiska nationen och INTE FÖR KYRKAN (som skapades först tre 
år senare), löd befallningen att vända andra kinden till. Det davidiska kungariket var verkligen 
“förhanden” och Messias Jesus stod i begrepp att straffa all laglöshet och brottslighet efter 
Hans älskade Israels förutsedda ånger. Erbjudandet om kungariket var bona fide; Messias stod 
i begrepp att härska över jorden från Sions höjd, “högt prisad i vår Guds stad” (Ps. 48:2).  
Titelsida, copyright, lönnmördare & maximer 
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Men det hände sig att Israel inte skulle ångra sig. Erbjudandet var äkta, förklarat giltigt genom 
Messias’ många spektakulära mirakel, ändå föraktas och tillbakavisas Han av män. Efter 
Konungens ankomst till Jerusalem på en åsninnas föl som förutsagt av profeten (Sak. 9:9), var 
Kristus djupt förgrämd. Bittert gråtande, talade Han om de många gånger Han skulle ha 
församlat Israels utstötta till det lovade davidiska kungariket, “men ni ville inte” (Matt. 
23:37). Hans dom över den generationen är klar: “Se, ert hus kommer att stå öde” (Matt. 
23:38). Och från och med då, är Hans budskap ett förkastande av nationen och förstörande av 
Jerusalem med dess andra tempel. Efter ändringen av Hans budskap kom ändrade befallningar 
till Hans lärjungar. De skulle inte längre vända andra kinden till; kungariket var nu taget från 
Hans generation och skulle ges till en annan generation av judar boende i ett framtida befolkat 
Jerusalem (Sak. 12:10; 14:4-9). Under tiden, skulle en ny tidsålder invigas som Moses och 
profeterna aldrig talade om. Den skulle, ironiskt nog, kallas “den nuvarande onda tidsåldern” 
(Gal. 1:4). “Det himmelska kungariket” skulle upphöra att bli predikat tills en framtida period 
av nationell dom kallad “en tid av nöd för Jakob” (Jer. 30:7); “Guds nåderika evangelium” 
(Apg. 20:24) som erbjuder frälsning åt judar såväl som icke-judar skulle nu predikas över hela 
världen (Rom. 1:14). 
I förväntan inför denna klimatförändring för Israels ekonomi och därför för alla icke-judiska 
nationer, gjorde Kristus Jesus följande betydelsefulla påstående till Sina judiska lärjungar. 
Hans befallningar under Hans predikningar om det davidiska kungarikets erbjudande till 
Israel står i motsättning till Hans nya befallningar under predikandet om Guds nåderika 
evangelium som nu skulle predikas för alla nationer (Matt. 28:19-20): 
“När jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något?” De svarade: 
“Nej, inget.” “Men nu”, sade han, “skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den 
som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd skall sälja sin mantel och köpa sig ett 
svärd. Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad 
bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt.” De sade: “Herre, här är två svärd.” 
Han svarade dem: “Det räcker.”  
Luk. 22:35-38 
(Senare, tillät Kristus Petrus att ta ett av dessa svärd till Getsemane vilket indikerar att ett 
personligt svärd skulle behövs för självförsvar mot brottsliga missdådare efter Herrens död, 
begravning och återuppståndelse. Petrus använder det svärdet olagligen mot Israels 
regeringsmakt, då han hugger av höger öra på översteprästens tjänare. Men Petrus 
tillrättavisas av Kristus i Matteusevangeliet ensamt, och ges varningen att om han brukar 
svärd olagligen mot av Gud påbjudna regeringsmakter för att avliva Kristus som profeterats i 
skrifterna, kommer han att omkomma av  
Vatikanska lönnmördare 
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den påbjudna maktens svärd (Matt. 26:52). Ändå fördömer den kloke och balanserade Guds 
son ingenstans det lagliga svärdets personliga bruk mot ondskan i denna nuvarande onda 
tidsålder—under predikandet av Guds nåderika evangelium i Kristus.) 
Nu uppkommer frågan, Hur utövar gudsmannen sin lagliga användning av svärdet mot elaka 



och mordiska, anti-kristna regeringsmakter utan att ådra sig Guds dom vid bibliskt principfast 
motstånd mot ondskan? Det är denna själva fråga kalvinisterna framgångsrikt besvarat bevisat 
av deras många militär segrar där de svingat det “rättvisa försvarets svärd.” I vetskap om att 
Gud inrättade mänsklig regering i syfte att straffa ont och belöna gott (1 Mos. 9:6; Rom. 13:3-
5) får en regering, när den upphör att utföra sin påbjudna funktion och går tillbaka till 
institutionaliserad ondska, då göras motstånd mot som Guds man skulle göra motstånd mot 
något annat ont väsen. Det motståndet måste inledas och fullföljas medelst en annan lagligen 
konstituerad regering i motsättning till det tyranni han motsätter sig. Motstånd måste göras av 
en människomassa, innefattande andra bibeltroende Gudsmän, som bekämpar papistiskt 
tyranni av en enda orsak—religionsfrihet! Det är av denna orsak den holländske Vilhelm I av 
Oranien uppsade Spaniens kung Filip II:s jesuitiska tyranni sin tro och lydnad, utkämpade ett 
blodigt krig och till slut blev den holländska republikens—och religiösa frihetens—fader! Det 
är av denna orsak Cromwells engelska parlamentet uppsade kung Karl I sin tro och lydnad, 
utkämpade ett annat krig och sålunda etablerade det brittiska samväldet. Det är av denna orsak 
George Washingtons amerikanska kolonier uppsade kung George III sin tro och lydnad, 
utkämpade en annan av försynen välsignad revolution och grundade denna USA:s 
förbundsrepublik. Den uppståndne, Guds son ingrep under alla tre rättrådiga revolutioner 
beordrade till åtlydnad av Guds ords maximer—inkluderande den mänskliga regeringens 
gudomliga inrättning. 
Bedrövligt nog, har denna sanning allt annat än gått förlorad under de föregående två 
århundradena. Vi kalvinister har av frimurarna blivit lurade att tro att utkämpandet av 
rättrådiga, biblisktlagliga revolutioner mot påvligt politiskt tyranni som framtvingar denna 
antikrists i Rom världsliga makt är synd som skall ångras; att vår enda gottgörelse görs med 
penna och papper; och att vi till slut måste “vända andra kinden till.” Därför har vi amerikaner 
aldrig dragit vårt rättvisa försvars svärd när Rom tog vårt land redan 1900; när vi betungades 
med den svarta påvens kommunistiska manifests tio programpunkter; när vi användes till att 
förstöra protestantiska Preussens Andra reich via Första världskriget; när vi såg presidenterna 
Woodrow Wilson och Warren Harding ge över 150 miljoner dollar till Roms bolsjeviker; när 
vi finansierade påvens Tredje reich och sedan förstörde en generation av tyskt folk; när vi såg 
vårt utrikesdepartement rädda nazistiska flyktingar via påvens vatikanska råttgångar; och när 
vi såg vår örlogsflotta ge Kina till påvens kommunistiska inkvisition. Dagen har, verkligen, 
kommit att inte längre vända andra kinden till utan att ta till våra rättvisa försvars svärd! De 
måste dras lagligen, gemensamt och till åtlydnad av Guds ord! 
13 
Ett Privat brev till Läsaren 
Kära sanningssökare, 
Efter att ha uppmanats av mina konstruktivt kritiska vänner att ange orsakerna till varför jag 
skrev Vatikanska lönnmördare: “Sårad hemma hos mina vänner,” har följande skrivits till er 
mina amerikanska landsmän och utländska vänner.  
Jag gav mig in på detta projekt, kulmen på närapå tjugofem års forskning och skrivande, efter 
att ha blivit känslomässigt sargad av tre stora orättvisor. Den första var det avsiktliga och 
bedrägliga angreppet på kung Jakobs auktoriserade version av den engelska bibeln, speciellt 
dess bakomliggande grekiska text, grunden till den protestantiska reformationen, den moderna 
eran och västerländska civilisationen, inkluderande rättigheterna till samvetsfrihet, 
yttrandefrihet och tryckfrihet. Den andra var lönnmordet på en man jag alltid hade lärts att 
älska och respektera som våra Förenta staters frälsare, president Abraham Lincoln. Den tredje 
inträffade när jag gick i den allmänna skolans fjärde klass. Med livliga minnen kommer jag 
kom ihåg lönnmordet på president John F. Kennedy, min gråtande lärare, Fröken Beals som 
jag älskade, och min förtvivlade gitarrlärare, Magister Boyd, som, efter att fått höra av mig 
om Jack Baths död i Vietnam, skickade hem mig tidig från min lektion och grät bittert. Bath 



var inte bara en studiekamrat utan var också min simlärare på det lokala KFUM. Med gitarr i 
hand, kommer jag ihåg att jag stod utanför San Francisco-buktens kalla vind den dagen i 
väntan på att min mor skulle hämta mig i sin bil medan jag tänkte för mig själv, “Jag kommer 
att finna sanningen någon dag, ty Lyndon Johnson ser ut som en lögnare.” Följande sidor 
beskriver vad jag upptäckte genom åren.  
Denna tredje utgåva är litet fullständigare och mycket mer exakt. Inga slutsatser har 
emellertid ändrats. En mängd av kritik, båda vänlig och fientlig, har bidragit till att göra den 
överlägsen den första och andra, för vilket jag ödmjukt tackar dem alla. Liksom min 
Himmelske Fader sände en lysande före detta muslim för att hjälpa mig utveckla vissa 
nyckelpunkter i den första utgåvan, så sände Han också flera unika individer för att hjälpa mig 
vidare i denna tredje utgåva, som nu länkar den spöklika implosionen av 
Världshandelscentrum till president Kennedys mördare. 
Må den uppståndne och allsmäktige Guds son välsigna dig i läsandet av denna bok, som, i 
försöket att leva ut dess slutsatser, har kostat mig levandet av en normal liv, inkluderande 
uppfostran av mina två söner och respekten av min far, ständigt lojal mot denna papistiska, 
CFR-kontrollerade USA-regering. Dess budskap överlämnas ödmjukt i hopp om att du 
kommer att göra din plikt där Gud har placerat dig, och att “allvarligt kämpa för den tro som 
en gång överlämnades till helgonen.” 
Hälsningar i den enda sanna tron, 
Broder Eric Jon Phelps 
Vatikanska lönnmördare 
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Skyddsomslag och citat 
Hur skulle Satans ordensgeneral göra påven till världens teokratiska universella monark som 
förutsagt i Sanningens Skrift? Han måste upprätta en absolut militärdiktator lojal mot Rom i 
varje nation. Men hur skulle detta kunna utföras utan kraftigt motstånd från “kätterska och 
hedniska” protestantiska, ortodoxa och islamiska nationer, såväl som motstånd från “liberala” 
romerskkatolska nationer? Han skulle första vinna kontroll över världens mäktigaste 
protestantiska regeringar och bankirhus genom den jesuitåterupplivade och Baaldyrkande, 
Tempelherreorden, känd idag som skotska ritens, 33:e gradens, shriner-frimureri. Detta hände 
i England redan 1800 och i Amerika redan 1900. 
Med jesuiterna fördrivna från närapå varje land i Europa under artonhundratalet, skulle 
generalens bankagenter finansiera båda sidor av hans andra Trettioåriga krig (1914-1945). Tre 
viktiga förmåner för orden skulle bli: installationen av Rysslands romerskkatolska 
storinkvisitor, Josef Stalin; restaurationen av påvens världsliga makt genom romerskkatolska 
Benito Mussolini; och det Turkiskottomanska rikets förfall, de resulterande islamiska 
nationernas muftier kontrolleras också i hemlighet genom islamiskt/shriner-frimureri. Efter att 
ha massmördat Europas judar och Tysklands protestantiska lutheraner med Bormann-rådda 
romerskkatolska Adolf Hitler, skulle jesuiterna befrämja den flygburna kärnvapenkrigsbluffen 
och skapa en falsk fiende åt det amerikanska folket, då FDR i hemlighet skulle ge Stalin 
kärnvapentillbehör år 1943. 
Kärnvapenkrigsbluffen skulle ge upphov till kalla krigsbluffen (1945-1989), som slugt 
rättfärdigade Washingtons utrikespolitik—dikterad av jesuiterna med kontroll över 
Utrikespolitiska rådet—av icke-motstånd mot kinesiska och sovjetiska angrepp. Detta stora 
bedrägeri skulle göra det möjligt för ordensgeneralen att installera diktatorer över hela världen 
som skulle vara hemligt eller öppet lojala mot påven Han skulle utföra detta med användning 
av sitt internationella underrättelsesamfund, KGB i öst och CIA i väst, kontrollerande sitt 
globala terroristnätverk för att vidare rättfärdiga fascistiskt militärvälde. Generalen skulle 
finansiera allt detta med kredit från sin Federala reservbank och sedan belasta det “kätterska 
och liberala” amerikanska folket med skulden. Under fyrtiofem års tid skulle ingen nation 



allvarligt störa påvens kalla krig. Vid tidpunkten för dess förmodade avslutning år 1989 (som 
därigenom gjorde det möjligt för Vatikanens amerikanska militärindustriella komplex att ge 
högteknologi åt röda Kina), skulle ordensgeneralen nå sina mål inkluderande återupplivningen 
av påvens “Tysk-romerska rike” centrerat i ett återförenat Tyskland, sedan Roms rike upplösts 
av Herrens härliga och ärorika protestantiska reformation. 
En av generalens större segrar skulle bli intagandet av Jerusalem av hans torahföraktande 
frimurande judiska arbetarsionister år 1967, vilket banade väg för återuppbyggandet av 
Salomos tempel—åt Djävulens “ofelbara” påvliga caesar! 
 Skyddsomslag och citat 
15 
Med varje nation nu underordnad under påvens världsliga makt, måste det “Tysk-romerska 
amerikanska riket” nu förstöras; ty, det är världens tillflyktsort för “kättare och liberaler” som 
fördömts av jesuiterna och deras onda Tridentinska möte. Liksom påven sökte störta Englands 
protestanter med spanska armadan, så söker jesuiterna förstöra Nordamerikas folk med en 
tredubbel kinesisk-sovjetisk-muslimsk invasion. Vid det laget kommer många av nationens 
judar att ha förgjorts av en amerikansk fascistisk diktator, koncentrationslägren finns redan på 
plats. Judiska överlevande kommer att ha drivits tillbaka till arbetarsionistiska Israel för att 
ställas inför sin slutliga försökta tillintetgörelse av den uppståndna jesuitiska påven—antikrist.  
Varför dödades då president Kennedy? För att följa ledtråden till påve Johannes XXIII och 
det Andra vatikankonciliet, sökte han sätta stopp för det kalla kriget, inkluderande kriget i 
Vietnam. Han försökte också sätta stopp för CIA:s regering. Men liksom påve Johannes 
XXIII “dog” och byttes ut mot en hemlig kall krigare, påve Paulus VI, så “dog” också 
president Kennedy och byttes ut mot en annan kall krigare, president Lyndon Johnson. 
Genom detta trotsiga handlande mot påvens världsliga makt, blev presidenten “en inkräktare 
och en tyrann” enligt Vatikanens kanoniska lag. Eftersom det “inte är mord att döda en 
tyrann,” mördades John F. Kennedy av ordensgeneralens internationella underrättelsesamfund 
inhemskt övervakat av den “amerikanska påven,” Francis kardinal Spellman. Han mörklade 
det sedan, tillsammans med kardinalerna Cooke och O’Connor. Den nuvarande ärkebiskopen, 
Edward kardinal Egan, kommer att fortsätta denna stora jesuitiska mörkläggning, efter att ha 
antänt Amerikas nuvarande påvliga korståg mot Mellanösterns och Centralasiens islamiska 
folk genom angreppet på och demoleringen av Världshandelscentrum och Pentagon utfört av 
hans lojala soldater inom Centrala underrättelsebyrån, inkluderande dess romerskkatolska, 
jesuittränade, CFR/CIA-direktör och Riddare av Malta, George J. Tenet, med hjälp av 
högrankade frimurande Bushs (huset Stuart) och Bin Ladens familjedynastier sammanknutna 
genom Carlyle-gruppen, vars VD är en annan CIA/CFR-medlem och Riddare av Malta, Frank 
C. Carlucci. Detta, ännu en djärvt högförrädisk handling, kommer tydligen att resultera i 
massmordet på miljoner av muslimer, förstörelsen av Mecka, Medina och Jerusalems 
moskéer, inkluderande Klippmoskén, och Al Aqsa-moskén. Detta kommer att framgångsrikt 
hetsa både utländska (wahhabitiska) och inhemska (NOI) neo-islamiska fanatiker till att 
invadera och förgöra det postreformatoriska Amerikas avfälliga vita protestantiska och 
baptistiska “kätterska och liberala” folk (såväl som judarna)—till den svarta påvens 
förtjusning! 
Vatikanska lönnmördare: “Sårad hemma hos mina vänner” 
Detta arbete avslöjar den stora jesuitiska världskonspirationen; ådagalägger president 
Kennedys verkliga mördare; visar den påföljande stora jesuitiska mörkläggningen; varnar för 
faran och den nära förestående invasion denna nation står inför; och informerar det 
amerikanska folket om åtgärder att vidta—om vi vågar! Fastän utgivaren av den första 
utgåvan var en främjare av den nya tidsålderns doktriner, uttrycker författaren sin erkänsla för 
dess tidning Spektrum för modet att gå ut med denna berättelse år1999 när ingen annan gjorde 
det.  
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“Laglöshetens Hemlighet” 
“Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, 
fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller 
heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag 
sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att 
han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. 
Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet 
träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när 
han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor 
kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som 
går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli 
frälsta.” 
– 2 Thess. 2:3-10 
Jag hörde detta med förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?.” 
Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 
Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin 
ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.” 
– Dan. 12:8-10  
Skyddsomslag och citat 
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“Medan denna beskrivning av Babylon den stora skökan, sittande på det sjuhövdade 
tiohornade vilddjuret [Upp. 17] kanske hänför sig till en framtida situation, passar den exakt 
in på det påvliga Rom. Ingenting annat i världshistorien passar in. Önskan om världslig makt 
började bli uppenbar i kyrkan, i stor skala, på 300-talet, när Romarriket upphörde med sina 
förföljelser, och gjorde kristendomen till sin statsreligion. Det kejserliga Roms ande övergick 
i kyrkan. Kyrkan utvecklade sig gradvis till ett mönster av det rike den hade erövrat. Rom föll. 
Men Rom kom till liv igen, som en världsmakt, i kyrkans namn. Roms påvar var arvingar och 
efterträdande till Roms caesarer. Vatikanen finns där caesarernas palats fanns. Påvarna har 
gjort anspråk på all myndighet caesarerna har gjort anspråk på, och mer. Detta påvliga 
[caesars] palats har, från århundradenas början till slut, varit bland de mest luxuösa i hela 
världen. Påvar har levat i pompa och ståt som varit oöverträffad av jordiska kungar. 
Ingenstans på jorden förekommer mer skrytsamt prål och uppvisning av prakt än vid en påves 
kröning. . . . Inkvisitionens rysligheter, beordrade och bevarade av påvarna, under en period 
av 500 år, i vilken oräkneliga miljoner torterades och brändes, utgör DEN MEST BRUTALA, 
DJURISKA och DJÄVULSKA BILDEN i hela historien . . . staden Rom, först hednisk, sedan 
påvlig, har varit världens härskande makt under tvåtusen år, 200 f. Kr. till 1800 e. Kr. . . . 
Roms svar på den lutherska utbrytningen: INKVISITIONEN under ledarskap av jesuiterna, en 
orden grundad av Ignatius Loyola, en spanjor, på principen om absolut och ovillkorlig 
LYDNAD mot påven, med syfte att återvinna de områden som gått förlorade till protestanter 
och muhammedaner, och erövra hela den hedniska världen åt romerskkatolska kyrkan. Deras 
högsta målsättning, förstörelsen av kätteriet, det vill säga, att tänka något annat än det påven 
sade till [eller tänkte] om att tänka; för vars prestation vad som helst var försvarligt; bedrägeri, 
omoral, syndigt leverne, även mord. Deras motto, ‘Till Guds större ära.’ . . . I Frankrike var de 
ansvariga för Bartolomeimassakern, förföljelsen av hugenotterna, återkallandet av Nantesiska 
toleransediktet, och Franska revolutionen. . . . de var ledande i massakern av oräkneliga 
mängder. Genom dessa metoder stoppade de reformationen i Sydeuropa, och praktiskt taget 
räddade påvedömet från undergång. . . . Det är inte angenämt att skriva dessa saker. Det är 
ofattbart att någon ecklesiastisk organisation, i sin maktgalenskap, kunde ha förvrängt och 



vanhelgat och förvanskat, för sin egen upphöjelses skull, Jesu vackra och heliga religion.” {2} 
[Kursivering tillagd] 
Henry H. Halley, 1927 
Amerikansk baptistpräst 
Halley’s Bible Handbook 
Vatikanska lönnmördare 
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“Det är uppenbart att påvar varken kan vara bundna eller obundna av någon jordisk makt, 
eller ens av apostelns [Petrus], om han skulle återvända till jorden; eftersom Konstantin den 
Store har erkänt att påvarna innehade Guds plats på jorden, kan inte gudomen dömas av 
någon levande man. Vi är, alltså, ofelbara och vilka våra handlingar än kan vara, är vi inte 
ansvariga för dem utom inför oss själva . . . 
Vi [påvar] ensamma har makten att binda och att lösa, att frikänna Nero och att döma honom, 
och kristna kan inte, vid vite av exkommunisering, avkunna andra domar än våra, vilka 
ensamma är ofelbara . . . 
En kung behöva inte frukta att befalla massakrer, när dessa kommer att hålla hans undersåtar i 
lydnad, eller få dem att underordna sig Kristi tro; och Gud kommer att belöna honom i denna 
värld, och i det eviga livet, för dessa mord . . . Vi beordrar er, i religionens namn, att invadera 
hans stater, bränna hans städer, och massakrera hans folk.” {3} [Kursivering tillagd] 
Påve Nikolaus I, 860 
Brev till kungen av Bulgarien  
“Nu anropar jag er, åh högst heliga fäder och furstar, på det att hela världen skall förstå och 
veta att om ni kan binda och lösa i himlen, kan ni på jorden ge och frånta riken, kungadömen, 
furstendömen, markisat, hertigdömen, grevskap, och alla mäns ägodelar, enligt var och ens 
förtjänst . . . Om ni då dömer i andliga saker, vad skall man då inte tro om er makt över 
världsliga saker? Och om ni dömer änglarna som härskar över alla stolta furstar, vad kan ni då 
inte göra mot deras slavar?” {4} [Kursivering tillagd] 
Påve Gregorius VII, 1073 
Känd som “Hildebrand” 
Bannlysningsbulla 
mot kung Henrik IV 
“Paparchy and Nationality” 
“Jag lovar min undersåtliga tro och lydnad, politisk såväl som religiös, till biskopen av Rom 
[påven]. Kättare [inkluderande evangeliker och judar], schismatiker, och upprorsmän 
[inkluderande muslimer] mot vår herre påven, kommer jag att, till mitt yttersta, motsätta mig 
och förfölja.” {5} [Kursivering tillagd] 
James kardinal Gibbons, 1886-1921 
Ärkebiskop av Baltimore, 1877-1921 
Presidenterna James A. Garfields 
och William McKinleys lönnmördare 
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“Närapå arton århundraden har förflutit sedan den helige Ande profeterade, genom aposteln 
Johannes’ mun, att denna hemlighet skulle avslöjas i den stad som då var jordens drottning, 
staden på sju kullar—staden Rom. 
Hemligheten var mörk då, mörk som midnatt. Människoögat kunde inte genomtränga dunklet. 
Profetians fullbordan verkade osannolik—nästan omöjlig. Tidsålder efter tidsålder rullade 
förbi. Gradvis blev dimmorna, som hängde över den, blev mindre tjocka. Molnen började 
spricka upp. Några av den mörka hemlighetens drag började framträda, otydligt i början, 
sedan mer klart, liksom bergen i gryningen. Sedan blev hemlighetens form allt mer tydlig. De 



sju kullarna, och Kvinnan som satt på dem, blev allt mer synliga. Hennes röst hördes. 
Underliga hädiska ljud mumlades av hennes. Sedan blev de högre och högre. Och den gyllene 
kalken i hennes hand, hennes scharlakansröda klädsel, hennes pärlor och juveler sågs glittra i 
solen. Kungar och nationer visades utsträckta vid hennes fötter, och de drack ur hennes 
bägare. Helgon dräptes av hennes svärd, och hon jublade över dem. Och nu stod profetian 
klar, klar som dagen; och vi skälver vid åsynen, medan vi läser inskriften, utbasunerad i stora 
bokstäver, ‘EN HEMLIGHET, DET STORA BABYLON,’ skrivet av aposteln Johannes’ 
hand, styrd av Guds helige Ande, på ROMERSKKATOLSKA KYRKANS panna.” {6} 
[Kursivering tillagd] 
Christopher Wordsworth, 1893 
Engelsk anglikansk biskop 
Union With Rome  
“Att avsätta kungar och kejsare är lika mycket en rätt som att exkommunicera individer och 
att lägga kungariken under interdikt. Dessa är inte härledda eller befullmäktigade rättigheter; 
utan är väsentligen den Kristi kungliga myndighet som Hans ståthållare på jorden förlänats.” 
{7} [Kursivering tillagd] 
Henry kardinal Manning, 1874 
Ärkebiskop av Westminster 
Essays on Religion and Literature  
“Ingen kan nu bli hennes [Roms] omvände utan att avsäga sig sin moraliska och mentala 
frihet, och på nåd och onåd utlämna sin medborgerliga lojalitet och plikt till någon annan—
påven.” {8} 
William E. Gladstone, 1874 
Jesuitisk världslig medhjälpare 
Storbritanniens premiärminister 
Rome and the Newest Fashions in Religion 
Vatikanska lönnmördare 
20 
“De romerska teologernas ordinära åsikt kan ses uppgiven till fullo på [Lucius] Ferraris’ 
sidor: 
‘Den vanliga åsikten lär att påven har makt över båda svärden, det andliga och det världsliga, 
vars jurisdiktion Kristus Själv anförtrodde åt Petrus och hans efterträdande. . . . Den motsatta 
åsikten anses ha en bismak av kättersk övertygelse och fördöms av Bonifatius VIII i 
konstitutionen [bullan] Unam Sanctam. Således, kan klentrogna kungar och furstar berövas 
genom påvens utslag, i vissa fall, den dominans som de har över [romerskkatolska] troende; 
till exempel, om de med våld har bemäktigat sig kristliga [romerskkatolska] länder, eller 
strävar efter att vända sina troende undersåtar från tron, och liknande.’ 
[Domingos] Barbosa och andra kanonister håller för att: 
‘En kung som har blivit en kättare kan avsättas från sitt kungarike av påven, till vilken rätten 
att välja en efterträdare övergår, om hans söner och släktskap också är kättare. Där är 
ingenting underligt med att tillskriva den romerska påven, som Hans kyrkoherde Vilken 
jorden och dess fullständighet tillhör [inkluderande all petroleum, naturgas, guld och silver], 
världen [land] och alla som vistas däri [mänsklig arbetskraft], den fullaste myndighet och 
makt att, när en god sak påverkar honom, blotta inte bara det andliga utan också det materiella 
svärdet, och alltså att omplacera härskare, bryta spiror, och avsätta kronor [som i lönnmordet 
på Kennedy].’ 
Kanonister kommer med otaliga instanser där detta faktiskt gjorts, som när [påve] Gregorius 
II avsatte kejsar Henrik IV; [påve] Innocentius IV, i Lyonkonciliet, avsatte kejsar Fredrik II, 
etc. [Denna påvliga makt över “exekutiva åtgärder” har upprätthållits av jesuiterna från 
femtonhundra- till tjugohundratalet].  



Den berömda konstitutionen [bullan] Unam Sanctam (1302) lär att: 
‘Båda svärd, det andliga och det materiella, står under kyrkans makt, men det senare skall 
svingas för kyrkan, det förra av kyrkan; ett i handen på prästen, det andra i handen på kungar 
och domarämbetet, men efter prästens gottfinnande och tysta medgivande. Ett svärd måste 
vara under det andra, och den världsliga myndigheten måste lyda under den andliga makten 
[som i fallet med Amerikas protestantiska påvliga korsfarare som leder “kriget mot 
terrorismen” under ytterligare “fyra år till,” president George W. Bush].’” {9} [Kursivering 
tillagd] 
Herbert kardinal Vaughan, 1893 
Imprimatur, ärkebiskop av Westminster 
Catholic Dictionary, fjärde utgåvan  
Skyddsomslag och citat 
21 
“Varje medborgare, och varje besökare i detta land, som är lojal mot romerskkatolska kyrkan, 
är, med nödvändighet, en fiende till vår regering, ty han visar sin högsta undersåtliga tro och 
lydnad till påven i Rom, en utländsk potentat, som tid efter annan har förbannat var och en av 
vår regerings grundprinciper. Han har skarpt kritiserat samvetsfrihet, yttrande- och pressfrihet, 
religions- och undervisningsfrihet, som irriterande och fördömliga kätterier; destruktiva för 
ordningen, och för samhällets frid och välfärd. Denna så kallade kyrkas högsta dignitärer har 
förklarat sitt syfte att göra detta till ett romerskkatolskt land; men för att göra detta måste det 
fås att acceptera påven i Rom som Kristi ståthållare, eller representant på jorden, förlänad 
med all världslig och andlig myndighet; över alla kungar, kejsare, och civila härskare; 
överdomare och lagstiftare, vars beslut är ofelbart och slutgiltigt. Detta skulle göra honom till 
herre över samvetet och mästare över alla mäns handlingar runtom i hans välde, vilket är inget 
mindre än jorden. Dessa är hans monstruösa anspråk; och hans präster, av alla klasser, 
inkluderande de illistiga jesuiterna, arbetar natt och dag för att genomdriva dem i detta vårt 
land. . . .  
Är det ingen fara när den romerska hierarkin inkvarterar sina illistiga agenter i vår nations 
huvudstad för att utöva sin påverkan i att forma våra lagar, och i att kontrollera utnämningar 
av befattningar till de högsta och viktigaste ämbetena? Är det ingen fara när alla våra politiker 
som strävar efter nationell ryktbarhet tycker att de för att lyckas måste falla undan för Rom, 
och vara undergivna? Är det ingen fara när vår nations huvudstad har intagits av de illistiga 
jesuiterna, och Washington bokstavligen sitter ‘i knät på Rom?’ Gå till vilket som helst av vår 
regerings departement och finn sju elftedelar av de regeringsanställda i flera av dem, vara 
föraktliga slavar åt påven, och säg mig att det är ingen fara? Gå till alla våra städer och större 
orter och finn våra kommunstyrelser i händerna på dessa utländska despoter, påvens trogna 
tjänare, och som bedrägligt förvaltar sina affärer för att berika kyrkan på folkets bekostnad, 
och säg mig, att det är ingen fara? Begrunda denna främmande och farliga makt med 
fullständig kontroll över tre fjärdedelar av våra tidningar och tidskrifter, och säg mig, att det 
är ingen fara? . . . Det är klart att Rom snabbt håller på att få kontroll över alla källor till makt 
i USA, både i civila och militära affärer; att hon gör det i fullföljande av en väl övervägd och 
klokt upplagd plan, och med själva syftet att omstörta vår regering” {10} [Kursivering tillagd] 
Thomas M. Harris, 1897 
Brigadgeneral, USA:s armé 
Rome’s Responsibility for the 
Assassination of Abraham Lincoln 
 Vatikanska lönnmördare 
22 
“Faktum är att mycket få protestanter har insett hur fullständigt Rom är en politisk kyrka, och 
att hon alltid gör sin politiska befordran till sitt första syfte; inte heller inser de att det inte 



bara är tillåtet utan godkänt, att avlägga högtidliga eder som aldrig är avsedda att försvaras 
[den jesuitiska doktrinen om mentala förbehåll som den tillämpas på avläggandet av en civil 
ed för att stödja den Amerikas protestantiska konstitution]. . . . Nu är Rom perfekt konsekvent 
i sitt krav på kontroll över den civila regeringen. Om hennes undervisning skulle vara sann, att 
det inte finns någon frälsning utanför kyrkan, måste hon tvinga alla att tillhöra kyrkan, även 
om hon måste kalla in civilmakt för att hjälpa henne tvinga fram underkastelse. Denna makt 
har hon ständigt anropat och utnyttjat. . . . Rom, med sina anspråk på rätten att behärska hela 
världen i världsliga affärer, kommer inte att vara belåtet med Irland.” {11} [Kursivering 
tillagd] 
M. F. Cusack, 1896 
Omvänd nunna från Kenmares nunnekloster 
The Black Pope  
“Nu, under reformationsperioden finner vi den gamla föreställningen om en universell 
påvevärdighet inlemmad i Jesuitorden—‘som för kyrkan gjorde anspråk på en obegränsad 
överhöghet över staten, och gjorde förekomsten av en regering, och den undersåtliga tro och 
lydnad som visas den, beroende på användningen av dess makt i katolska kyrkans intresse.’  
Jesuitism är intoleransens despotism. Reformationen hade angripit den katolska enigheten; 
jesuitism skulle stå emot reformationen tack vare intensifieringen av den enigheten genom 
underordnandet av alla personer, partier och intressen under kyrkans ledning. Protestantismen 
i Tyskland hade stridit för andlig frihet; jesuitism hade insisterat på tillintetgörelse av 
självrådigheten, och dess införlivande med viljan hos en överordnad, som borde vördas, inte 
på grund av sin klokhet eller sin godhet, utan som Guds officiella representant. Protestantism 
hade återuppväckt förnuftet som domare i trosfrågor; jesuitism gjord avvikande övertygelse 
till en synd, och skulle påtvinga dogm genom myndighet. Protestantism gjorde mycket av 
samvetet som pliktens rättesnöre; jesuitism gjorde av religionen en [politisk] makt, vars triumf 
var det ändamål som alltid skulle åsyftas, och som måste säkras genom vilka som helst 
[nödvändiga] medel, även genom att offra själva samvetet.” {12} [Kursivering tillagd] 
G. R. Badenoch, 1875 
Engelsk protestant citerande Leopold 
von Rankes History of the Popes 
“Paparchy and Nationality” 
 Skyddsomslag och citat 
23 
“Vi vill att det skall vara klart förstått att den ställning vi intar är enbart politisk. Vi diskuterar 
inte den romerskkatolska kyrkans religiösa dogmer, eller stör dess tro eller gudstjänst. Men vi 
känner igen i det romerskkatolska prästerskapet, och det jesuitiska broderskapet, två tydliga 
politiska organisationer, som har ett förenat syfte och använder religionen som en mask i 
politiskt syfte, som de alltid har gjort i alla tidsåldrar och länder. Dessa måste och kommer vi 
att motsätta oss. Vi kan inte göra annat. Vi är inte färdiga med dem ännu. Vad vi har sagt i 
denna lilla volym, är bara en obetydlig antydan om vad som komma skall. Om vi skonas skall 
de höra av oss igen.” {13} [Kursivering tillagd] 
J. Wayne Laurens, 1855 
Amerikansk historiker & patriot 
The Crisis: Or, the Enemies of 
America Unmasked  
“Kära trosbröder [ordensgeneralens sex assistenter], våra vapen är av en helt annan 
hårdhetsgrad än alla caesarers under alla tidsåldrar; och det kommer inte bli svårt för oss att 
manövrera vad beträffar att göra oss själva till herrar över alla de makter som redan försvagats 
så mycket [av de Napoleonska krigen]. Vi behöver inte frukta någon avsaknad av soldater, låt 
oss bara inrikta oss på att rekrytera dem från alla rangklasser, och från alla nationer, och drilla 



dem till punktlig tjänst. Men låt oss, samtidigt, vara vaksamma, på att ingen misstänker våra 
[konspiratoriska] komplotter. . . . Oss tillkommer kunskapen om denna stora [laglöshetens] 
hemlighet: vad andra beträffar, låt dem höra oss tala i liknelser, så att de, som har ögon, inte 
skall se, och de som har öron, inte skall höra. . . . och låt vårt arbete utföras på allvar! 
Ni vet mycket väl att vad vi siktar mot är världsriket; men hur skall vi lyckas, om vi inte, 
överallt, har [illuminatkontrollerade, frimurande] invigda som förstår vårt språk, vilket ännu 
måste förbli okänt för andra.” {14} [Kursivering tillagd] 
Aloysius Fortis, 1825 
20:e ordensgeneral, 1820-1829, 
Talat i Hemligt Koncilium 
till hans assistenter inkluderande: 
Johannes Roothaan, 1825 
21:a ordensgeneral, 1829-1853, 
“Jesuiternas Återuppbyggare” 
Hemlig Konferens i Chieri 
The Jesuit Conspiracy: 
The Secret Plan of the Order 
 Vatikanska lönnmördare 
24 
“Deras fader-general vistas i Rom, alla de andra visar honom absolut lydnad. Han har valt ut 
några fäder som kallas assistenter eftersom de oavbrutet hjälper honom. Det finns minst en av 
dessa för varje nation, vid vars namn han kallas, en tituleras Frankrikes assistent, en annan 
Spaniens, en tredje Italiens, en fjärde Englands, en femte Österrikes, osv. för alla de andra 
provinserna och kungarikena. Var och en av dem har som sin uppgift att göra fader-generalen 
bekant med alla statshändelser som äger rum i den provins eller kungarike, för vilken han är 
assistent; och detta gör han medelst sina brevskrivare som vistas i sagda kungarikes 
provinsstäder. Nu informerar sig dessa brevskrivare med yttersta noggrannhet vad beträffar 
härskarnas karaktär, böjelser, och avsikter, och med varje kurir gör de assistenten bekant med 
alla de fakta som nyligen inträffat eller bragts i ljuset. Dessa vidarebefordras omedelbart av 
assistenten till fader-generalen, som därpå sammankallar sitt koncilium, varefter de fortsätter 
med att tillsammans göra en analys av världen, och granska alla de kristliga furstarnas 
intressen eller projekt. Efter att ha övervägt alla dokument, kommer de överens med varandra 
om att gynna en furstes intressen och omintetgöra en annans i det att de vänder allting till sin 
egen fördel. Då nu åskådaren med större lätthet upptäcker de använda konstgreppen än de 
som spelar spelet, så kan dessa fäder med alla furstars intressen för sina ögon, mycket noga 
uppskatta nödlägen vid olika tidpunkter och platser, och ta i bruk de mest avgörande medlen 
för att gynna en furste som de är säkra på att de kan få användning av för att förverkliga sina 
egna avsedda intressen [liksom romerskkatolska frimurarna Napoleon I och Hitler]. . . . 
Hemlighet är nödvändigt i statsaffärer: En stat är förlorad när dess hemligheter avslöjas. Men 
de jesuitiska fäderna, det vill säga fader-generalen och hans assistenter, . . . blir exakt och 
minutiöst informerade om alla beslut som fattas i de mest privata koncilier; och de känner till 
regenternas styrkor, inkomster, och utgifter, bättre på sätt och vis än regenterna själva. . . . När 
de därför är så djupt bevandrade i alla regenters intressen, står det då inte i deras makt att 
utjämna några av dessas kredit med resten, att krossa vilken regent de vill enligt hans folks 
uppfattning, att göra de senare till hans fiender, och att väcka staten till surdegens revolt—och 
allt detta så mycket lättare, eftersom de medelst bekännelser och samråd tränger in i 
undersåtarnas hemligaste tankar?” De har . . . olika klasser av jesuiter, lekmän och präster, 
och deras hjälptrupper i diverse ockulta funktioner . . . i varje kungarike, provins och 
domstol.” {15} [Kursivering tillagd] 
Thommaso Campanella, 1655 



Italiensk dominikansk präst; filosof 
Si Governano i Padri Gesuiti  
Skyddsomslag och citat 
25 
“Jesu kompanis regering är rent monarkisk, och generalen är dess absoluta och 
okontrollerbara kung. . . . Ignatius var, framför allt, ivrig att kuva sina lärjungars ande. I hans 
ögon, kunde de inte bli tillräckligt ödmjuka och undergivna. Jesuiten borde värdesätta sig 
själv, individuellt, som ingenting—sällskapet som allting. . . . 
Och så absolut efterlevs denna regel om undergiven lydnad, att jesuiten, för att lyda sin 
general, inte får ha några samvetsbetänkligheter mot att inte lyda Gud. Samvetets varningar 
skall undertryckas som klandervärda svagheter; rädslor för evigt straff fördrivas från tankarna 
som vidskepliga fantasibilder; och de skändligaste brott skall, när de begås på generalens 
befallning, betraktas som befrämjande för Guds ära och pris.” {16} [Kursivering tillagd] 
G. B. Nicolini från Rom, 1889 
Protestantisk italiensk patriot 
Landflykting till England 
History of the Jesuits  
“Uppteckningen över denna anmärkningsvärda ordens bedrifter finns präglad i läsliga tecken 
på Europas historia under många generationer. . . . I ett land behärskat av en despot som var 
vänlig mot dem [jesuiterna], höll de på ‘kungarnas gudomliga rätt att regera fel.’ I ett annat, 
vars regent motsatte sig dem, skulle de uppmuntra folket till att lyfta revoltens standard mot 
honom, och hävdade även att om lönnmördaren skulle sticka sin kniv i hans bröst, denne inte 
skulle utsätta sig för något straff när han stod inför Kristi domstol. . . . De är faktiskt ansvariga 
för det stora brottet att offentliggöra ett moralsystem som är perfekt jämförbart med 
överseendet av vår naturs värsta lidelser. Analysen av deras åsikter kan inte misslyckas med 
att rättfärdiga den fördömelse som uttalades över dem av parlamentet i Paris år 1762:  
‘Dessa doktriner tenderar att förstöra den naturliga lagen, de umgängesregler som Gud Själv 
har tryckt i människornas hjärtan, och som konsekvens att hugga av det civila samhällets alla 
band genom att bemyndiga lögn, mened, den klandervärdigaste orenhet, och med ett ord varje 
lidelse och varje brott av mänsklig svaghet; att utplåna alla mänskliga känslor genom att 
favorisera dråp och fadermord; och att tillintetgöra regenternas myndighet i staten.’” {17} 
[Kursivering tillagd] 
Paris’ parlament, 1762 
Förvisning av jesuiterna 
The Counter-reformation in Europe 
 Vatikanska lönnmördare 
26 
“Under de senaste dagarna har Gud talat till oss genom sin son Ignatius, som han har utnämnt 
till alla sakers arvinge, genom vilken han också gjorde världen . . . [Detta är en förvanskning 
av ett ställe i den Heliga Skrift återfunnet i Hebreerbrevet hänförande sig till Jesus Messias: 
“Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom 
profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till 
att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen;” 
Heb. 1:1, 2] 
Vår fader general regerar, som alla vet, över själva Rom och påvevärdigheten; vi börjar krig 
som vi finner för gott mellan en furste och en annan, mellan en furste och hans undersåtar, 
tillskansar oss herravälde över städer och länder, räds inte att våra handlingar upptäcks; 
eftersom vår handel huvudsakligen bedrivs med stormän, vet vi om varje offentlig hemlighet, 
och kan på ett ovanligt sätt expediera [döda] kättare och fiender till den romerska domstolen.” 
{18} [Kursivering tillagd] 



F. Doza, 1667 
Spansk jesuit 
The Fiery Jesuits  
“Men jag förklarar uttryckligen, att vi inte har någon möjlighet till framgång, utom medelst 
associationer, starkt kombinerade, vilka skall ha sina chefer, sina egna egendomliga språk, en 
aktiv och väl organiserad brevväxling, och all sorts spännande böcker [illuminerat frimureri]. 
För dessa syften, är det inte tillräckligt att till vårt fria förfogande ha talangfulla män och 
handlingskraftiga män—vi måste ha guld för att hålla dem snabba i sitt arbete. Ack, ge mig 
guld—gott om guld; och då, med sådana kunniga huvuden och sådana resurser som kyrkan 
befaller, kommer jag att åta mig att inte bara bemästra hela världen, utan att återuppföra den 
helt [Jesu kompani har mirakulöst nog realiserat denna dröm medelst dess många 
frimurarledda ekonomiska depressioner; dess hopande av världens guld; dess medicinska 
inkvisitioner; dess folkmordiska, nittonhundratalets förintelsekrig; och dess 
socialistkommunistiska efterkrigsrekonstruktioner, vilka alla finansierats av den svarta påvens 
amerikanskbaserade Federala reservbanksystem, den största och mäktigaste banken i 
världen].” {19} [Kursivering tillagd] 
Assistent till ordensgeneralen, 1824 
Hemlig Konferens i Chieri 
The jesuit Conspiracy: 
The Secret Plan of the Order 
 Skyddsomslag och citat 
27 
“Finns det någon förståndig man, bekant med jesuiternas konstitutioner, deras institutioner för 
de unga, och deras sällskaps doktriner, vilka jag har framlagt för er, som inte känner sig 
förskräckt över de möjligheter, vilka en ordensgeneral besitter att intrigera och stämpla, och, 
låt oss säga fritt, att konspirera? En man som har tjugotusen undersåtar hängivna åt sina order 
genom bekännelse och genom religiös princip, som skulle, enligt deras konstitutioner och 
deras högtidliga löften, vara redo att gjuta sitt blod för sällskapet; vars samveten, vars ande, 
vars karaktärer, och vars humör är honom förtroligt bekant från deras barndom: som är vana 
vid den absoluta lydnadens ok, och att betrakta sin general som de betraktar Gud, eller som 
Jesus Kristus; män vars hemligheter är säkra; män, som bedömer sig själva genom andra mäns 
ledning, deras intressen och deras lidelser; en despot vars minska vink är lag för dem; vars 
skrivna önskan är ett dekret, en stadga; som i sina händer håller sällskapets handels skatter 
och som informeras 177 gånger årligen om alla kungarikens tillstånd,—vilket företag skulle 
en sådan man inte åta sig? . . . Det slags despotism som han utövar skall fastställas genom 
naturen av den lydnad som är nödvändig. Från början till slut sätter konstitutionerna generalen 
i Guds och Jesu Kristi ställe. Detta antagande är så markerat i detta hänseende att jag tror det i 
konstitutionerna finns mer än 500 platser, vars uttryck används på liknande sätt som 
följande:—  
‘Vi måste alltid se Jesus Kristus i generalen; vara lydiga mot honom i alla hans befallningar, 
som om de kom direkt från Gud själv. Den lydnaden måste vara fullständig i sitt handlande, i 
sin vilja, i sin förståelse; ni måste känna er övertygade om, att allting som den överordnade 
befaller, är Guds bud och vilja; ni måste alltid se Gud själv och Jesus Kristus i den 
överordnade, vem han än kan vara.’ . . .  
Han måste inte bara åtlydas omedelbart, snabbt, utan svar eller invändning, utan av hans 
undersåte krävs att han tror invärtes, och tror fast, att denna överordnade, som kan vara 
nyckfull eller lynnig eller orättvis, har helt rätt, och att det är Gud allsmäktig, som talar genom 
hans mun; att vad han beordrar är ett gudomligt bud, och hans heliga vilja. Alla sällskapets 
medlemmar är skyldiga att verkställa allting som generalen kan föreskriva, med samma fulla 
samtycke och underkastelse, som katolska trons dogmer. När han beordrar någonting, är det 



inte tillåtet att överväga huruvida den föreskrivna handlingen är syndfull eller ej.” {20} 
[Kursivering tillagd] 
M. Louis Rene de Caraduc de la Chalotais, 1762 
Generalombud åt kung Ludvig XV till  
Franska parlamentet i Bretagne 
Rapport om jesuiternas konstitutioner  
Vatikanska lönnmördare 
28 
“Efter att reformationens första triumfer var över, sammankallade Rom nya styrkor, i hopp 
om att verkställa dess förstörelse. Vid denna tidpunkt skapades Jesuitorden, den grymmaste, 
samvetslösaste och mäktigaste av alla papismens förkämpar. Avskurna från jordiska band och 
mänskliga intressen, döda inför den naturliga tillgivenhetens fordringar, förnuft och samvete 
helt tystade, visste de inte av något herravälde, något band, förutom sin ordens, och ingen 
plikt förutom att utöka dess makt . . . Det fanns inget brott som var för stort för dem att begå, 
inget bedrägeri för simpelt för dem att genomföra, ingen förklädnad för svår för dem att anta. 
Högtidligt lovade åt ständig fattigdom och ödmjukhet, var det deras genomtänkta målsättning 
att säkra rikedom och makt, att vara hängivna åt protestantismens störtande, och den påvliga 
överhöghetens återupprättande. När de framträdde som medlemmar av sin orden, bar de en 
klädedräkt av fromhet . . . Men under detta oklanderliga yttre doldes ofta de mest brottsliga 
och dödliga syften. Ordens grundprincip var att ändamålet rättfärdigar medlen. Genom denna 
kod var lögnaktighet, stöld, mened, lönnmord, inte bara förlåtligt utan berömligt, när det 
tjänade kyrkans intressen. Under olika förklädnader arbetade sig jesuiterna in i statliga 
ämbeten, klättrande upp till att bli rådgivare åt kungar, och formade [subtilt] nationernas 
politik. De blev tjänare för att agera spioner på sina herrar. . . . Jesuiterna spred sig snabbt 
över Europa, och varhelst de gick, följde en återupplivning av papismen. För att ge dem större 
makt, utgavs en bulla som återupprättade inkvisitionen . . . och ohyggligheter för hemska för 
att tåla dagsljus upprepades i dess hemliga fängelsehålor. Sådana var de medel vilka Rom 
hade anropat för att släcka reformationens ljus, för att undandra män från bibeln, och för att 
återställa de mörka tidsåldrarnas okunnighet och vidskepelse.” {21} [Kursivering tillagd] 
Ellen G. White, 1888 
“Profetissa,” sjundedags 
Adventistkyrkan 
The Great Controversy  
“Jag har till förhör inför domstolen kallat bara ett litet antal jesuiter; det återstår fortfarande 
TREHUNDRA fruktansvärda medlemmar vilka jag inte har avslöjat, men vilka jag skall 
avslöja vid ett framtida tillfälle. . . . De var mäktiga; ty sådan var kungarnas vilja. De mördade 
furstar, och störde riken. . . . Att jesuiterna var kungarikenas fredsstörare, nationernas 
förtryckare, och världens herrar, medger jag gärna.” {22} [Kursivering tillagd] 
Marcel de la Roche Arnauld, 1827 
Fransk romerskkatolsk präst, 
The Modern Jesuits  
Skyddsomslag och citat 
29 
“Ja, mina herrar, Jesu sällskap hade som [sitt] uppdrag att dra undan den moderna världen 
från dess tendens till fritt tänkande! Först, hoppas de att ångerfullt, till påven, och kyrkan, 
återföra deras älskade, rika, och mäktiga dotter, Frankrike, som har skiljt sig från dem. Detta 
sällskap har som [sitt] uppdrag, att lägga händerna på vårt samhälle i kyrkans namn; . . . på ett 
sådant sätt att dessa kungar och republiker av sig själva skall ge tillbaka till katolicismen, till 
kyrkan, hennes förlorade makt och myndighet [återförande Frankrike till de mörka 
tidsåldrarna]. . . . Som ni ser i vårt land, kämpar katolska kyrkan mot medborgarmakten, med 



Jesu sällskap i sin ledning; . . . Ni känner till Jesu kompanis ordens formel: ‘Du skall vara i 
handen på din andlige rådgivare som ett lik.’ . . .  
Mina herrar, ni borde tänka djupt över naturen av den strid vilken har startats mot 
lekmannaregeringar av Jesu sällskap, marscherande i spetsen för och med befäl över katolska 
kyrkan. Det är inte en politisk störning; det är ett samhällskrig! . . . Och sedan, med hjälp av 
tusentals olika orsakar, med regeringars hemliga medbrottslighet, (vilka verkligen misstar sig 
i dessa frågor i tron att de kan använda sig av jesuiterna; medan, tvärtom, jesuiterna använder 
sig av och skrattar åt dem, och samtidigt drar fördel av regeringars medbrottslighet), . . . och 
prästerskapets stöd helt samlat runt dem, vilket tillförde dem hjälp genom dess makt, dess 
myndighet, och även genom inkomster från gudstjänsterna och genom de outtömliga resurser 
vilka de vet så väl [hur] de skall säkra bland de trogna; genom att dra fördel av alla dessa 
medel och alla dessa omständigheter, har de bildat det klerikala partiet. . . . 
Detta parti finns i administrationen, domarämbetet, armén, det medborgerliga samhället, och i 
alla den mänskliga aktivitetens grenverk, och på varje nivå av den sociala hierarkin. Detta 
parti bildar en massa, vilken, samtidigt, sträcker sig över hela världen angående dess 
medlemmar, men vad angår dess intressen, är starkt koncentrerad. Varför? Eftersom dess 
otaliga medlemmar håller samman, hjälper varandra, beror på varandra, skyddar och skjuter 
varandra framåt; . . . Och så hoppades jesuiterna att den franska nationen slutligen var i deras 
händer, och att med henne de hade säkrat makten. . . . För, om de någonsin kunde ta besittning 
av medborgarmakten, skulle den nationella friheten snart vara undertryckt, och det skulle vara 
slut på det som är oss kärast! . . . 
Så där, mina herrar, det är tillräcklig för oss att ha demaskerat i förväg dessa ränker, att ha 
pekat ut dem för det . . . franska folket. . . . aldrig i detta Frankrike, . . . nej, aldrig, kommer 
jesuiterna att regera.” {23} [Kursivering tillagd] 
Paul Bert, 1879 
Fransk romerskkatolsk statsman 
The Doctrine of the Jesuits 
Vatikanska lönnmördare 
30 
“När allt kommer omkring, behöver vi inte undra över Lord Baltimores svårigheter med de 
‘goda männen.’ Det var en mycket gammal strid som förnyades på Marylands jord. Borde 
kyrkan vara oberoende gentemot all medborgerlig myndighet, inte lova den någon undersåtlig 
tro och lydnad, och inte fullgöra några förpliktelser mot den? Jesuiterna hävdar djärvt att det 
borde den. Och en tid triumferade de. Men deras seger betydde fullständig ruin för Baltimore. 
Det kan bara finnas en högsta makt i varje land [jesuiterna, med kontroll över New Yorks 
Utrikespolitiska rådet, är den högsta makten i Amerika idag].  
Lord Baltimore var ytterst olycklig över att behöva strida över denna fråga så långt från 
operationsbasen [England], men han var ännu olyckligare över att ha Jesu sällskap som sin 
motståndare. För det sällskapet har alltid varit en nagel i ögat på även de starkaste och mest 
outrotliga regeringar. Det har ett välförtjänt rykte som säger att det inte drar sig för någonting 
som upphöjer antingen dess egna intressen eller kyrkans intressen. Dess eviga ansträngningar 
sedan dess påbörjande år 1534 fram tills nu att kontrollera all världens regeringar för dess 
egna syften, har faktiskt tid efter annan orsakat även romerskkatolska länder att förbjuda dess 
existens inom sina gränser, så ytterst okynnig och skadlig har dess påverkan alltid varit, 
varhelst dess principer har haft tid att bära sin frukt. Att dessa regeringar var rättfärdigade i 
sitt agerande har vi bevis för genom en mycket anmärkningsvärd personlighet. Genom en av 
de ofelbara påvarna, Clemens XIV, undertrycktes sällskapet, i den berömda bullan, ‘Dominus 
ac Redemptor Noster,’ i alla kristenhetens [romerskkatolska] stater ‘för Kyrkofridens skull.’  
Den var därför med en underlig brist på förutseende, och en totalt oförklarlig avsaknad av 
förståelse för allvaret i det steg han tog som Lord Baltimore först tillät jesuiterna att få fotfäste 



i sin provins. För när de väl skiljts från de inskränkningar som pålagts dem i England, hade 
deras uppförande snart fjärmat de bästa männen i hans provins, spritt sekteristisk bitterhet, 
väckt religiös strid, ställt upp människor i två grupper och hastigt, till följd av allt detta, fört 
deras gynnare i konflikt med myndigheterna i England, där han skapade intryck, som aldrig 
helt avlägsnats, av att romerskkatolska kyrkan hade en obefogad och farlig påverkan i 
Maryland. . . .  
Så har jesuiterna, som så ofta på andra platser, visat sig vara fridstörare i det samhälle som 
skyddat dem. Vinna eller försvinna tycks ständigt vara det enda alternativet för dem.” {24} 
[Kursivering tillagd] 
C. Ernest Smith, 1899 
Amerikansk romerskkatolsk kyrkoherde 
Religion Under the Barons of Baltimore  
Skyddsomslag och citat 
31 
“Min avsikt är inte att skriva vad jag har hört av andra med hänsyn till dessa hängivna barn 
till den ivriga Ignazius [Ignatius] Loyola, utan vad jag har sett och iakttagit i mitt ofta 
förkommande umgänge med dem. Efter att ha varit elev i jesuitiska kollegiet, måste jag 
erkänna, att utifrån vad jag vet och har sett av dem, är de värdiga söner till en sådan fader. 
Namnet jesuit är en skam bland protestanterna; i Rom inger det respekt blandat med fruktan. I 
protestantiska länder ser man dem aldrig tydligt (fastän de är otaliga); men i Rom är de 
allestädes närvarande. Protestanter avskyr jesuitism, (och det kan de gott göra) för namnet 
jesuit förknippas med kungamord och Krutkonspirationen, med den blodiga Bartolomeinatten 
och ödeläggelsen av Europa; i Rom är de inte bara chefsrådgivare i varje projekt, utan 
genomdrivare av varje plan som utarbetas av Vatikanens hemliga koncilium. . . .  
En jesuit är en amfibisk varelse; han är (enligt sin konstitution) varken en munk eller en 
världslig präst; ändå är han båda när det är nödvändigt. Herraväldets sinnelag är hans ordens 
grund, och samtidigt ser du honom kräla som en mask i stoftet för att (synbarligen) krossas av 
varje fot som passerar förbi. Han är en monarkist i Österrike, en samhällsomstörtare i 
Frankrike, en envåldshärskare i Italien och en republikan i USA. Med ett ord är han allt-i-ett, 
för att nå sin målsättning, ty ändamålet helgar medlen. En jesuit är som en fladdermus; när 
katten kommer, säger den: ‘Jag är en fågel,’ sträcker ut sina vingar och flyger; om höken syns 
till, kryper den i de mörkaste hål och utropar: ‘Jag är en mus.’ Sådan är jesuitismens karaktär. 
För att bli jesuit och välkomnas vid deras dörrar, måste en person uppfylla ett av de tre 
kraven, talang, adel, eller pengar. Talang är huvudmålet; adel föredras framför pengar. . . . Det 
vore löjligt om jag gjorde någon skillnad på gammal och modern jesuitism, ty den sekten 
ändrar sig aldrig. Leoparden kanske ändrar sina fläckar och etiopiern sin färg, men jesuiter 
kommer alltid att förbli desamma. De är som i gamla tider, sluga och skarpsinniga när det 
gäller att vinna de storas popularitet och ungdomens hjärta. Jesuitism är energisk aktivitet som 
i dess ursprungs dagar; efter att ha bestämt sig för att sätta igång, rycker de fram, de beslutar 
sig för att uppnå ett mål och lyckas. För att förverkliga ett projekt undviker de alla lagar; de 
hoppar över dem eller trampar dem under fötterna som de gjorde före sitt undertryckande. Om 
de siktar mot ett mål, utövar de alla dessa inflytanden, tar sin tillflykt till lister, undanflykter 
och ränker för att nå det, ty samvetsbetänkligheter är bagateller. Ondskan har stigit till en 
punkt där döljande är brottsligt.” {25} [Kursivering tillagd] 
L. Aloysium Giustiniani, 1843 
Italiensk före detta romerskkatolsk präst 
Evangelisk luthersk minister 
Papal Rome As It Is, By A Roman 
Vatikanska lönnmördare 
32 



“Den jesuitiska monarkin spänner över jordklotet. I dess ledning, som vi har sagt, finns en 
regent, som härskar över alla, men själv inte behärskas av någon. . . . Från sin kammare i Rom 
undersöker generalens blick jesuitismens värld till dess borterst belägna gränser; ingenting 
görs i den som han inte ser; ingenting sägs i den som han inte hör. Beaktansvärda är de medel 
med vilka denna nästan övermänskliga underrättelse inhämtas. Varje år läggs en lista med 
sällskapets hus och medlemmar, med var och ens namn, talanger, dygder, och brister, inför 
generalen. Utöver årsberättelsen, måste var och en av de trettiosju [nu, åttiofem] 
provinsialerna sända honom en rapport månadsvis om tillståndet i sin provins; han måste 
informera honom minutiöst om dess politiska och ecklesiastiska omständigheter. Varje 
överordnad för ett kollegium måste rapportera en gång varje tredje månad. Vistelseorternas 
överhuvuden, och novitiatens överhuvuden, måste göra detsamma. I korthet kommer, från 
varje fjärdedel av hans vidsträckta välden, en månadsvis och en kvartalsvis rapport. Om den 
rapporterade frågan hänför sig till personer utanför sällskapet, anvisar konstitutionerna att 
provinsialerna och den överordnade skall skriva till generalen i chifferskrift [nu, krypterad 
kod via CIA]. . . . 
Därför ligger världen ‘naken och öppen’ för ordensgeneralen. Han ser genom tusen ögon, han 
hör genom tusen öron; och när han har en befallning att utföra, kan han välja den lämpligaste 
agenten från en otalig mängd, av vilka alla är redo att lyda honom. Var och en av sällskapets 
medlemmars förflutna historia, goda och onda egenskaper, hans talanger, hans benägenheter, 
hans böjelser, hans smaker, hans hemliga tankar, har alla strikt undersökts, minutiöst 
upptecknats, och lagts inför generalens blick. Det är detsamma som om han vore personligen 
närvarande, och hade sett och samtalat med var och en. . . .  
Alla rangklasser, från adelsman till dagsverkare; alla fack, från den rikaste bankir till 
skomakaren och portvakten; alla yrken, från den stolaklädda dignitären och lärda professorn 
till den behuvade tiggarmunken; alla klasser av litterära män, från filosofen, matematikern, 
och historikern, till läroverksläraren och reportern på regionaltidningen, är inskrivna i 
sällskapet. Uppställda, och med oupphörlig uppmärksamhet, inför sin chef, står denna mängd, 
så stor till antalet, och så mångbegåvad. På hans befallning går de, och på hans befallning 
kommer de, skyndande över hav och berg, över frysta stäpper, över brännande slätter, på sitt 
ärende. . . . Det finns ingen förklädnad jesuiten inte skulle bära, ingen förslagenhet han inte 
skulle använda, inga motiv han inte skulle förege, ingen tro han inte skulle bekänna sig till, 
förutsatt bara att han kan uppfylla sin uppgift som en sann soldat i den jesuitiska armén, och 
utföra det arbete han utsänts på.” {26} [Kursivering tillagd] 
James A. Wylie, 1878 
Skotsk protestantisk historiker 
The History of protestantism: The Jesuits  
Skyddsomslag och citat 
33 
“När jag behandlar religiösa institutioner, får jag inte i tystnad förbigå den berömda orden, 
vilken, från de första åren av sin existens, antagit en koloss’ kroppsstorlek, och använt en 
jättes hela styrka; den orden vilken gick under utan att ha märkt något förfall: som inte följde 
andras vanliga kurs, varken i sitt grundande, i sin utveckling, eller ens i sitt fall; den orden om 
vilken det rätt och riktigt sägs, att den varken hade barndom eller ålderdom. Det är klart att 
jag talar om Jesu sällskap, jesuiterna. . . . det är omöjligt att påminna sig Europas religiösa 
institutioner, dess religiösa, politiska, och litterära historia, under de föregående tre 
århundradena utan att stöta på jesuiterna vid varje steg: vi kan inte resa i de mest fjärran riken, 
korsa okända hav, besöka de mest avlägsna länder, eller tränga igenom de hemskaste öknar, 
utan att överallt under våra fötter finna några av jesuiternas minnesmärken. . . . När vi 
studerar jesuiternas historia, är denna mycket utomordentliga omständighet tydlig . . . det 
finns ingen religiös orden som varit föremål för sådan skarp fientlighet . . . Alltsedan deras 



återuppträdande [år 1814], har män konstant haft ögonen på dem; de skälver inför tanken på 
att de skulle återta sin forna makt [den universella makt de utövade innan sitt påvliga 
undertryckande och upphävande år 1773]; Män föraktar inte jesuiterna, utan fruktar dem . . . 
Man kan omedelbart se att han som angriper inte tror sig kämpa mot obetydliga motståndare. . 
. . det är klart att han låter affären gå honom djupt till sinnes, och han ser inte på den som blott 
ett skämt. . . . vi hör honom säga till sig själv,  
‘Allting som påverkar jesuiterna är ytterst allvarligt; man leker inte med dessa män—ingen 
hänsyn, inget överseende, ingen måttlighet av något slag; det är nödvändigt att alltid behandla 
dem med stränghet, hårdhet, och avsky; med dem, kan minsta oaktsamhet bli dödlig.’” {27} 
[Kursivering tillagd] 
Jaime Balmes, 1851 
Spansk präst och filosof 
Protestantism and Catholicity 
“Fastän Jesuitorden, liksom alla den papistiska kyrkans ordnar, i början var symboliskt 
underställd påvens myndighet, säkrade de, genom ett påvebrev daterat oktober 1836, att påven 
[Gregorius XVI] praktiskt taget underkastade sig och kyrkan deras kontroll; följaktligen var 
det deras politik, eftersom det var lättare för dem att klara av en man än en mängd oberoende 
biskopar, att ha ofelbarhet boende i en man, nämligen påven.” {28} [Kursivering tillagd] 
John McDonald, 1894 
Skotsk reformerad präst 
Romanism Analyzed 
Vatikanska lönnmördare 
34 
“Vi har nu sett naturen hos den organisation som togs i bruk för att hejda reformationens 
framsteg. Vi lägger märke till att på ett tidigt stadium av sin existens som en orden, hade 
jesuiterna vunnit lysande segrar över sina fiender. . . .  
Denna hemska krigsmaskin, . . . har arbetat under en lång period med dödlig verkan mot sin 
fiendes mäktiga bataljoner. Ibland förbundna med kungar mot folket, ibland med folket mot 
kungar, har jesuiterna aldrig haft annat är ett mål: att upprätthålla att folket och deras härskare 
först och främst betygar den suveräna påven sin undersåtliga tro och lydnad. Varje nation kan 
lagligen genom mord undanröja varje regent som vägrar honom sin lydnad [som i fallet med 
president John F. Kennedy]. Den despotiska makt med vilken de har beväpnat påven måste, 
emellertid, utövas av dem själva. . . . Vi skall finna att, utbredd bland folket av dem själva 
som påvens representanter, ledde den Jaques Clement och Ravaillac att sticka sina dolkar i 
bröstet på Henrik III och Henrik IV av Frankrike. Vi skall se att de stödde täckmantlarnas 
förbund, vilket hade som mål en förändring i den franska dynastin; att de var delaktiga i den 
blodiga Bartolomeimassakern; att de utverkade återkallandet av det Nantesiska ediktet; och att 
de organiserade det blodiga och hemska Trettioåriga kriget. Uppbackade av legioner av sina 
soldatkollegor, har de gjort sig anstötliga genom sina ränker i varje land de har etablerat sig i. 
. . .  
Jesuiterna har på artonhundratalet överallt kommit att anses som de oppositionslystna 
fienderna till alla regeringar som sökt hindra dem från att utarbeta teorier som riktar ett 
dödligt slag mot institutioner under vars skyddande skugga ett land länge har åtnjutit frihetens 
och oberoendets [protestantiska] välsignelser. Vi kan nu se att varje ansträngning görs av 
jesuiterna att placera påven, genom vatikanska dekret vad beträffar påvlig ofelbarhet, i en 
position av överlägsenhet, inte bara i Italien, utan runtom i Europa. . . . Kursplanen formar nu 
framtidens prästerskap. . . . Jesuiterna överför och ökar kurians värsta traditioner—den makt 
bakom den påvliga tronen genom vilken romerskkatolska kyrkan styrs. . . . När 
förberedelserna är klara, står hoppet till att en generation kommer att ha tränats under årens 
lopp i lydnad till maningen av honom som bland papister innehar Guds plats, att ropa ‘Gud 



vill det,’ och att marschera framåt tills varje fiende har slagits ned, och kyrkan ensam skall 
stå, det enda perfekta samhället, omfattande hela människosläktet.” {29} [Kursivering tillagd] 
Arthur Robert Pennington, 1899 
Engelsk anglikansk kanonist och historiker 
The Counter-reformation in Europe  
Skyddsomslag och citat 
35 
“I USA styr jesuiterna alla den påvliga kyrkans affärer, och formar alla dess principer 
[kontrollerande hela USA:s hierarki]. Detta är häpnadsväckande fakta. Fastän vi länge känt 
till dem—är vi chockerade vid betraktandet av den kommande ondska, vilken detta nya bevis 
så klart riktar våra tankar mot. Ja, vi upprepar det; nationen kan inte undvika de mest 
fruktansvärda katastrofer [inkluderande presidentlönnmord]—från detta dödliga och 
korrumperade sällskap, om inte snara och kraftiga åtgärder kan vidtas för att befria den från 
den nära förestående förbannelsen. 
Jesu sällskap är människans fiende. Hela människosläktet borde förena sig för dess störtande. 
Jorden och himlen borde glädjas tillsammans över dess grav.—För det finns inget alternativ 
mellan dess totala utplånande, och mänsklighetens absoluta korruption och degradering.” 
{30} [Kursivering tillagd] 
Robert J. Breckinridge, 1841 
Amerikansk presbyteriansk präst 
Papism in the XIX. Century, 
in the United States  
“Ja, det är rättfärdigt, det är nödvändigt att ha i sikte att, fastän det kan finnas män som är 
redo att ge sin rikedom och sina liv för kyrkans befrielse (detta ord, kyrkan, har en sådan 
magisk påverkan på deras tankar!) Vore ingenting farligare än att förklara alltför tydligt vad 
kyrkan är, och vad den vill. Deras svaga syn skulle inte tåla den mäktiga verklighetens fulla 
flamma som döljs under så många av den religiösa slöjans veck. Den stund de upptäckte det 
politiska elementet skulle deras armar sjunka maktlöst, deras ivriga entusiasm skulle 
försvinna, och dessa atletiska stridande, så snara att tjäna oss, skulle plötsligt vända sina 
vapen mot oss.” {31} [Kursivering tillagd] 
Assistent åt ordensgeneralen, 1824 
Hemlig Konferens i Chieri 
The jesuit Conspiracy. 
The Secret Plan of the Order  
“Det fanns ett talesätt bland [de engelska] protestanterna [under kung Jakob I:s, Oliver 
Cromwells och kung Karl II:s regeringstider] att ‘jesuiterna fruktar varken faran eller döden; 
så ofta som vi hänger dem, är andra redo att ta över.’” {32} [Kursivering tillagd] 
Författare känd som “B. N.,” 1879 
Engelsk jesuitisk revisionistisk historiker 
The Jesuits: 
Their Foundation and History  
Vatikanska lönnmördare 
36 
“Jesuiternas orden, har vi sett, återställdes till sin forna glans, och djävulska kapacitet till 
ofog, år 1814. Det fanns två orsaker till deras återupplivning; den medborgerliga 
despotismens dalande sak: papismens minskning, och andliga tyranni. Dessa påvens verktyg, 
och legaliseringar, är nu i full verksamhet i Europa. Men deras iver och oklokhet, som var och 
en ser, vänder den växande allmänna opinionen och frihetsandan, mot dem. De klandrar, och 
inte utan orsak, vår republik, som den främsta orsaken till all denna upphetsning i Europa mot 
dem. Och, så länge som denna stora och fria nation följer detta SJÄLVSTYRES högst 



framgångsrika experiment, vet de att Europas folk inte kommer att mycket längre ha tålamod 
med tyrannernas troner, och vanstyrenas system, påhittade av präststyrda och krigiska män, 
under de mörka tidsåldrarna. . . . Följaktligen hatar alla Europas tyranner oss; och söker vårt 
fördärv med obeveklig uthållighet. 
Och Metterniches, och Schlegels vet mycket väl att papism är just det dödliga vapnet,—och 
att jesuiterna är just de kallblodiga konspiratörer som kommer att ordna deras frälsning åt 
dem, i vår undergång, om himlen tillåter mänskliga medel att uppnå det.” {33} [Kursivering 
tillagd] 
William C. Brownlee, 1836 
Amerikansk reformerad präst 
Popery. An Enemy to Civil and 
Religious Liberty; and 
Dangerous to Our Republic  
“Detta sällskap är, dessutom, en politisk motor. . . . Är jesuiterna, då, frihetens vänner? . . . I 
folkets ögon finns de närhelst despotism finns, och försvinner närhelst frihet uppträder. 
Hängivna åt det förgångna, är de framtidens fiender; i sådan utsträckning, att vore det möjligt, 
skulle de även förhindra tiden från att gå. För en överordnad offrar de liv och samvete. För sin 
orden offrar de individualitet. De är varken fransmän, italienare, tyskar, eller spanjorer. De är 
inte medborgare i något land. De är bara jesuiter. De har bara en familj, en förmögenhet, och 
ett ändamål; och alla dessa ingår i ordet samfund [dvs., “celibaters kommunism”]. . . . att 
arbeta, i korthet, med ett enda syfte, vilket inte är religionens triumf, utan Jesu kompanis 
triumf, och etablerandet av dess herravälde över världen.” {34} [Kursivering tillagd] 
M. Garnier Sidor, 1861 
Fransk historiker och journalist 
“Morning Star” 
A Glimpse of the Great Secret Society  
Skyddsomslag och citat 
37 
“Medan papism därför är på nedgång i den gamla världen, och även i några delar av den nya, 
ökar den i USA. . . . Den gamla påven ser att hans makt avtar i Europa, och längtar efter att 
etablera sin vacklande tron på fastare grund i USA. Den papistiska pressen och prästerskapet 
börjar redan skryta att detta land snart kommer att vara deras [1871]. Fader [Isaac] Hecker [en 
hemlig jesuitisk medhjälpare, medlem av den svarta påvens Redemptoristorden och första 
instruktör till den man som senare blev ärkebiskop av Baltimore, James kardinal Gibbons, den 
högrankade frimuraren president Theodore Roosevelts politiska herre] har förutsagt att en 
sådan händelse kommer att framkallas inom de närmaste trettio åren [1901]. Han är kanske 
djärvare och hoppfullare än några av sina kollegor, men de ser alla fram mot den tid när denna 
republik skall vara fullständigt under deras kontroll. . . . 
Är hon framgångsrik i sitt angrepp på detta land, kan hon kanske återföra världen till 
medeltidens mörker.” {35} [Kursivering tillagd] 
Jesse S. Gilbert, 1872 
Amerikansk metodistisk predikant 
The Mystery of Iniquity; Or, 
Romanism Not Christianity 
“Inom tjugo år kommer detta land att härska över världen. Kungar och kejsare [övervakande 
artonhundratalets påvliga caesarers tyranni under den “heliga ligan”] kommer snart att gå bort 
[till följd av kommande jesuitiska lönnmord och Första världskriget], och USA:s 
[socialistkommunistiska] demokrati kommer att ta deras plats. . . . 
När USA härskar över världen, kommer katolska kyrkan att härska över världen.” {36} 
[Kursivering tillagd] 



Ärkebiskop James Quigley, 1903 
The Chicago Tribune 
Romanism: A Menace to the nation 
“Jesuiterna hemlighet är att Loyola, deras grundare [som från början sökte göra Jerusalem till 
sin ordens huvudstad], och hans kumpaner, antog Machiavellis Fursten—en bok vari politik 
är fullständigt frånskild från moral—som sin lärobok. Allting jesuitisk, inkluderande fascism, 
är oundvikligen machiavelliskt.” {37} [Kursivering tillagd] 
Andrew Sinclair, 1965 
Brittisk protestantisk minister 
The Great Silence Conspiracy  
Vatikanska lönnmördare 
38 
“För att påminna dem i vars händer denna volym möjligen hamnar, om sina medborgerliga 
skyldigheter under vår folkliga regeringsform, har jag funnit det absolut nödvändigt att skildra 
jesuiternas karaktär, förutom vilka det, enligt min åsikt, inte skulle finnas mycket som störde 
oss. Detta sällskap har ingenting gemensamt med amerikanska idéer eller principer. Det 
representerar monarkism i dess mest despotiska och anstötliga form, genom att av var och en 
av sina medlemmar kräva den mest föraktliga servilitet, . . . Det har haft en historia som skiljt 
sig från varje annat sällskaps i världen. . . .  
Deras sällskap är så förenat och komprimerat att dess led inte kan brytas. De är överallt 
desamma, påverkade av en gemensam ingivelse, under föreskrift av sin ordensgeneral i Rom. 
De är dödliga fiender till medborgerlig och religiös frihet. Ingenting som står i deras väg kan 
bli heligt nog att undandra sig deras hämnd. Protestantism har aldrig burit någon frukt med 
vilken de någonsin försonats. De anser att reformationen som gav upphov till den var 
brottsligt motstånd mot den enda rättmätiga myndigheten på jorden—den som utgår från 
kyrka och stat i kombination. De tror att mänsklighetens tillstånd under medeltiden [påvens 
mörka tidsåldrar], vacklande under det feodala förtryckets tyngd, var att föredra framför 
moderna framsteg och upplysning; att den mänskliga lyckan skulle befordras av att återbördas 
till den perioden; . . .  
Detta sällskaps medlemmar är otaliga och mäktiga i USA. De ökar konstant, huvudsakligen 
genom anslutningar från deras drillade och disciplinerade följeslagare i Europa, . . . De har 
varken land, eller hem, eller familjer, eller vänskapsförhållanden bortom gränsen för sin 
orden—ingen av den hjärtliga tillgivenhet som skänker tjusning och liv åt det sociala 
umgänget—för dem är det nödvändigt att överge alla dessa och anpassa sig till oförbehållsam 
lydnad inför sin general, vars befallningar, vare sig rätt eller fel, goda eller dåliga, de 
högtidligt lovat att utföra, utan minsta hänsyn till konsekvenserna. . . . 
På grund av detta, kräver både pliktkänslan och säkerhetskänslan att denna skickliga och 
mäktiga motståndares historia och karaktär—främmande till sin födelse, växt, och känsla—
borde bli förstådd; såväl som de orsaker som lett till jesuiternas utvisning från varje land i 
Europa, det öppna hat som riktats mot dem under många år, deras långa fortsatta störning av 
nationernas frid, och deras sällskaps slutliga undertryckande och avskaffande av en av de 
bästa och mest upplysta av påvarna.” {38} [Kursivering tillagd] 
Domare Richard W. Thompson, 1894 
Protestantisk 33:e gradens frimurare 
Före detta sekreterare, amerikanska örlogsflottan, 1877-1881 
The Footprints of the Jesuits 
39 
“BREV TILL PÅVE PIUS X, Nr. 1. 
Ämne: påvlig Intrig, usurpering, och episkopal vandalism, illustrerat i fallet med ‘Den 
Högvördige Johannes Döpare Purcell, ärkebiskop av Cincinnati, Ohio, U. S. A. 



‘Ers Helighet:’ 
‘Jag känner mig fri att vända mig direkt till er, verkligen inte därför att jag i minsta mån 
betygar min underkastelse inför er myndighet, varken i det andliga eller det världsliga, utan 
därför att jag anklagar er—VITA SLAVHANDLARES LEDARE, INTRIGERS 
ÖVERSTEPRÄST —för att vara källan till världsomfattande ondska, ärkestöraren av 
mänsklighetens frid, religiös och social; den obevekliga fienden till det amerikanska 
nationella livets och rättigheternas tre grundprinciper—samvetsfrihet, yttrandefrihet, 
tryckfrihet. Från Amerika erhåller ni en stor del av de inkomster som används av ert system 
[införskaffat från Federala reservbanken och New York-börsen] för att förslava 
mänskligheten.’ 
Amerikaner som inte böjer sig inför papismens avgud frågar sig kanske—Har våra presidenter 
och vicepresidenter, våra kabinettsledamöter och domare i högsta domstolen, vår senatorer 
och representanter utnämnts till sina ämbeten för att spela en så underordnad och så fegt 
slavisk roll för Roms fulaste syften? [Detta har varit de ordnade amerikanska förhållandena 
från lönnmordet på president McKinley (1901) till George W. Bushs fascistiska presidentskap 
(2001)]. . . Rom, i sitt hat mot en fri, folklig regering liksom Amerikas, är färdigt att sluta sig 
samman med japsarna eller någon annan makt—hednisk [Saudiarabien], ateistisk 
[Socialistiska rådsrepublikernas union], eller föregivet kristlig [Storbritannien]—för att 
förgöra vår nation.” {39} [Kursivering tillagd] 
Jeremiah J. Crowley, 1913 
Amerikansk före detta irländsk präst 
The Pope—Chief of White Slavers, 
High Priest of Intrigue  
“Den är varje protestants ovillkorliga plikt att i parlamentsvalen inte rösta på någon som 
gynnar det papistiska avfallet, eftersom hela det papistiska systemet verkligen inte styrs av 
påven, den ofelbara, utan av honom som nu är känd som den svarta påven, jesuiternas 
general.” {40} [Kursivering tillagd] 
F. A. C. Lillingston, 1900? 
Engelsk protestantisk minister 
The Jesuits: What Are They? 
Who Are They? What Have They 
Done? What Are They Doing? 
Vatikanska lönnmördare 
40 
“Min biktfader var fransman, och var också sekreterare åt Frankrikes fader-assistent . . . . och 
då han såg på mig som en han kunde anförtro sig åt, använde han sig ofta av mig för att 
kopiera brev. . . . Allt detta hade, emellertid, inte gjort mig bekant med jesuitismen, vilken är 
ett ogenomträngligt mysterium för nittionio av hundra av jesuiterna själva. . . . 
Jesuitismens grundläggande maxim visas i aposteln Ignatius’ övningar—“alla medel är goda, 
förutsatt att de leder till ändamålet.” . . . ni kan välja bedrägeri, vilket inte längre kallas 
bedrägeri, utan helig konst; . . . Sätt dessa principer i arbete, vilka framträder under 
fromhetens aspekt och bedrar de troskyldiga, så kommer ni att se att de rättfärdigar 
kungamord, lögner, förtal, och konspirationer. . . . 
Vad angår jesuiterna är världen deras kungarike, och de olika nationerna är bara provinser i 
fader-generalens kungarike. . . . Det är därför jesuiterna beskyddas av regenter och styresmän. 
En regent som inte är deras vän kommer förr eller senare att få uppleva deras hämnd. . . . de 
skapar förlägenhet [fiaskot i Grisbukten] och förargelse [kubanska missilkrisen] för den som 
styr [president Kennedy], bringar ministrar på fall mot deras vilja [Nixon], introducerar sina 
anhängare i parlamentet [Ted Kennedy och Arlen Specter], paralyserar frihet [lagen om 
militärt undantagstillstånd från 1950 och vapenkontrollagen från 1968], och hämmar framsteg 



[Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten]. Inte belåtna med detta, väcker de reaktion på alla 
möjliga sätt [medborgarrättsrörelsen], på det att landet skall komma under, enligt dem, 
välsignad despotism [“ny högervriden” republikansk fascism införd av en av sönerna till den 
neo-fascistiska Bush-dynasti som för närvarande behärskar fjortonde tilläggets Amerika under 
påve Johannes Paulus II:s allseende argusöga (vars egyptiska påvliga allseende öga kan ses i 
det målade glasfönstret ovanför ingången till aposteln Petrus romerskkatolska kyrka belägen 
på 94 Somerset Street i New Brunswick, New Jersey)—president George W. Bush]. 
Därför tjänstgör de i stort sett överallt; herravälde är det ändamål de siktar mot; medlen för att 
nå det är olika; följaktligen måste de, i ett land där det finns jesuiter, antingen härska eller så 
måste landet bringas på fall [Europa från 1914-1945]. . . . och på detta vis, antingen under ett 
eller annat namn, är det de som behärskar världen. . . . om ni undersöker fakta, kommer ni att 
finna att de siktar uteslutande på universellt herravälde.” {41} [Kursivering tillagd] 
Luigi Desanctis, 1852 
Officiell censor vid inkvisitionen 
Protestantisk reformerad präst 
Popery, Puseyism, and jesuitism  
Skyddsomslag och citat 
41 
“Dessa missionerande förehavanden, hur fördärvliga de i sig än kan ha varit, var långt från 
den största ondska som påförts Frankrike av jesuiterna. Det var genom församlingen 
jesuiterna blev till en riktig pest för landet, och samtidigt måltavla för folkets hat och 
förföljelse. Vi ser på församlingen, detta anmärkningsvärda föreningssystem i dess mest 
uppblomstrande och omfattande utveckling, i vilket jesuiterna alltid har varit stormästare—ja, 
även mycket större än i sitt undervisningssystem—som det sanna organet, DEN 
STORARTADE HEMLIGHETEN bakom den ofantliga påverkan de under århundraden 
utövat på det europeiska [och nu det amerikanska] samhället.  
Med hjälp av detta särskilda system, anslöt Loyolas orden till den stående armén av sina 
andliga eller riktiga medlemmar, som var förbundna att leva i enlighet med sin ordens regler, 
också en armé av världsliga frivilliga, jesuiter i korta klädnader eller ämbetsdräkter (à robe 
courte), vilka inte blev det minsta störda i sin vanliga handel och vandel, och av vilka 
ingenting krävdes förutom att de skulle bära ett visst heligt bihang som ett 
igenkänningstecken, dagligen be en kort bön, då och då delta i tyngre kyrkliga aktiviteter, och 
engagera sig genom ett enkelt högtidligt löfte under en viss tid (i Frankrike, till exempel, 
under fem års tid), om att förrätta alla möjliga tjänster åt orden, och lyda dess instruktioner. 
I gengäld, lovades de en beredvillig befordran av sina världsliga syften och intressen, och 
förlåtelse och avlösning från alla synder och överträdelser. Inte heller var detta tomma ord 
oförmögna att förverkliga. Den mäktiga och vitt förgrenade aposteln Ignatius’ orden var stark 
nog att genom sitt intresse skaffa långt större fördelar för individer, än några andra bolag, 
[underordnade frimurande] brödraskap, eller ens någon världslig makt, kunde göra. Därav den 
stora lätthet med vilken de spelat på alla samhällsklasser, genom att visa på ambitionens eller 
penningvinstens förföriska framtidsutsikter, enligt de individers åsikter och position vilka de 
önskade värva i sin tjänst [CFR-medlemmar i Amerika och RIIA-medlemmar i Storbritannien 
härskande över pressen, bankväsendet, finansmarknaderna, den akademiska världen, 
protestantiska sekter, konsterna, idrotterna och vetenskaperna].  
På senaste tiden, i synnerhet, grundar sig ordens framgång huvudsakligen på samarbetet med 
dess stående armé (riktiga tonsurerade medlemmar) av otaliga härskaror med frivilliga, 
jesuiterna i kort ämbetsdräkt, som hade värvats från alla befolkningsklasser. Detta var inte 
bara fallet i Frankrike, utan också i alla länder där Ignatius’ lärjungar har tillåtits komma i 
ordning och förvärva makt och rikedom.” {42} [Kursivering tillagd] 
E. H. Michaelson, 1855 



Engelsk protestantisk historiker 
Modern jesuitism  
Vatikanska lönnmördare 
42 
“Här upptäcker vi emellertid vilka de män och kvinnor är i var och ett av livets led som utför 
arbete åt jesuiterna, medan de diskret håller sig i bakgrunden så mycket som möjligt. . . . 
Denna Heliga liga, eller ‘Bönens apostlaskap,’ begränsas inte till församlingar under 
jesuitiska prästers direkta andliga övervakning. Inte mindre än 22 ordnar och religiösa 
institutioner har givit sina medlemmar en ‘medbestämmanderätt i alla deras meriter, böner, 
och goda gärningar.’ Den söker tränga in i alla ‘religiösa samfund’ och ecklesiastiska 
seminarier för prästernas undervisning, och in i vanliga världsliga högskolor och skolor 
[Rockefeller-finansierade Chicagos universitet]. I detta föregående sammanhang nämner den 
engelska handboken förekomsten av en mystisk organisation kallad ‘Påvens milis i högskolor 
och skolor’ [Yales universitets Kranium och knotor-orden], beträffande vilken det vore 
önskvärt för den protestantiska allmänheten att få ytterligare information än de för närvarande 
innehar. Det tycks som om även personer utanför romerskkatolska kyrkan kan vara 
medlemmar av förbundet [såsom de amerikanska presidenterna Bill Clinton och George W. 
Bush är], . . . 
Om denna ‘Heliga liga’ blott vore en liten affär skulle den knappt vara värd att notera; men 
den är inte liten. Det är i själva verket den största organisation som någonsin bildats inom 
någon föregivet kristlig kyrkas fålla. Det uppges i dess irländska handbok att, år 1897, 
uppgick den till närapå 25 000 000 kompanjoner, spridda över hela världen. Hur många av 
dem som bor Storbritannien är mer än jag vet. Siffrorna är helt enkelt häpnadsväckande! Tänk 
själva på det en stund. Tjugofem miljoner män och kvinnor under direkt ledning av 
Jesuitorden, den största fienden till våra protestantiska fri- och rättigheter som står att finna i 
hela världen! . . . Närhelst Jesuitorden kan behöva åstadkomma medborgerliga oroligheter och 
meningsskiljaktigheter i påvedömets intressen, och till skada för protestantiska regenter och 
regeringar, kan den ur leden av denna ‘Heliga liga’ [amerikanska Utrikespolitiska rådet och 
brittiska Kungliga institutet för internationella frågor] när som helst välja lämpliga instrument. 
Med hjälp av denna Liga kan de med lätthet veta vilka deras instrument är, och var de skall 
finna dem när de vill. . . . I denna nya ‘Heliga liga’ återfinns kanske slutligen den armé 
jesuiterna kommer att någon dag behöva för att återställa påvens världsliga makt [via 
Mussolini år 1929], vilket är ett av de syftemål som ligger dem varmast om hjärtat för 
nuvarande. ‘Jag tvekar inte att säga,’ skrev Pastor. E. J. O’Reilly, J.S., professor i teologi i 
Maynooth, . . . ‘att ett krig riktat mot återupprättandet av påvens världsliga överhöghet, vore 
rättfärdigt, vad den saken angår.’” {43} [Kursivering tillagd] 
Walter Walsh, 1903 
Engelsk protestantisk historiker 
The Jesuits in Great Britain  
Skyddsomslag och citat 
43 
“I syfte att försöka skapa en brytning mellan den tsaristiska regimen och det [judiskägda] 
Kungliga holländska komp., genomfördes en publikation på ryska, och utbredd spridning, 
under en kapten Linus’ namn, av ett ökänt förfalskat dokument namngivet Sions protokoll 
[utvalda jesuiter under yttersta eden är de egentliga “Sions vise”]. Dokumentet var en 
falsifierad översättning av jesuiten Adam Weishaupts tyska läror, skrivna av honom som 
instruktioner för betrodda medlemmar av hans kommunistiska organisation, Illuminater-
orden. . . . Få av de ränksmidare som har konspirerat för att förslava och härska över 
mänskligheten smidde mer utstuderade ränker för användningen av kontroll över pengar och 
rikedom än grundaren av våra dagars kommunism gjorde: jesuiten Adam Weishaupt, alias 



Spartakus, och hans lärjunge, Moses Mordecai Marx Levy, alias (Heinrich) Karl Marx. . . . 
Weishaupts framgång i att tvinga Vatikanen till återupprättandet av den avskaffade 
Jesuitorden, genom återupplivandet av kyrkas ursprungliga nasareiska kommunism i form av 
nutida kommunism, ledde till Jesu sällskaps kontroll över konspirationen. Detta är 
otvivelaktigt betydelsen av förmaningen till Jesuitorden av påve Paulus VI vid tidpunkten för 
deras sammanträde i maj 1965, för att välja sin nya general, fader Pedro Arrupe [hjärnan 
bakom atomsprängningarna i Japan]. 
Läget förklarar varför varhelst en totalitär rörelse bryter ut, vare sig kommunistisk eller 
nazistisk, en jesuit kan återfinnas i rollen som “rådgivare,” eller ledare; i Kuba, Castros fader 
Armando Llorente och i Argentina leds neo-nazisterna [vars nazistiska fäder flydde Europa 
genom påve Pius XII:s vatikanska råttgångar] av fader Menvieille.” {44} [Kursivering tillagd] 
Emanuel M. Josephson, 1968 
The “Federal” Reserve Conspiracy 
& Rockefellers 
“Sanningen är den att den romerskkatolska pappan är den riktiga internationalisten. . . . Och 
varje romerskkatolik som sätter påvestolen främst i sin undersåtliga tro och lydnad, är själv en 
internationalist. Det är romerskkatoliken [jesuiten] och inte juden som drömmer mest om en 
superstat med sin egen högst vördnadsfulla herre vid rodret.” {45} [Kursivering tillagd] 
Louis S. Bauman, 1939 
Amerikansk baptistisk predikant 
The Time of Jacob’s Trouble: 
An Answer to the Question of 
A Little Jewish Girl: 
“What Makes Folks Hate Us So?” 
Vatikanska lönnmördare 
44 
“I några avseenden, bar det möte som sammankallades i mitten av våren 1981 spår av 
tusentals styrelsemöten hållna i samma stund i varje dagsljust land i världen. Bortom de 
glaspanelade dubbla dörrarna, en pågick en konferens mellan sju män. En mapp bulig med 
rapporter låg framför varje man. . . . Konferensrummet låg på tredje våningen i påvarnas 
palats på Vatikanska kullen. . . .  
Sittande vid konferensbordet var den heliga romerskkatolska kyrkans påve och sex av hans 
mäktigaste kardinaler, Vatikanens drivkrafter, en kamé av dess mest fruktansvärd styrka. Och 
diskussionsämnet dem emellan var Jesu sällskaps liv eller död: huruvida, med andra ord, den 
av fader general Pedro Arrupe ledda orden borde tillåtas fortsätta som den var, eller 
omorganiseras och återställas enligt påvarnas ofta upprepade önskningar, eller officiellt dödas 
genom påve Johannes Paulus II:s makt och myndighet. . . . Vid denna tidiga vår 1981, till 
exempel, hade Johannes Paulus redan känt effekten i första hand av den enorma makt som 
genom århundradena tillkommit Jesu sällskaps fader general. Så stor är den makten i Rom och 
i världen i stort, och så allmänt erkänd, att vem som än innehar ordensgeneralens ämbete 
också innehar den inofficiella titeln ‘den svarta påven.’ Svart i det här fallet är inte avsett att 
antyda ett hot av något slag. Det är ett enkelt igenkännande av det faktum att, liksom varje 
annan jesuit, klär sig sällskapets kolossalt mäktiga ordensgeneral alltid i svart prästdräkt, i 
kontrast till den kolossalt mäktiga heliga faderns traditionella vit ämbetsdräkter. . . .  
I stolen omedelbart till höger om påven satt ‘Dottrina’—kardinalen [Joseph Ratzinger, nu 
påve Benedictus XVI] med uppdrag att övervaka den romerskkatolska doktrinens renhet över 
hela den vidsträckta och växlande kyrkans värld. Med sitt renrakade bayerska ansikte [vigd 
till prästerskapet år 1951 av ärkebiskopen av München, Michael kardinal von Faulhaber—den 
hemliga makten bakom romerskkatolikerna Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Heinrich Müller, 
Josef Mengele, och således det bayerska nazistpartiet], klok och visst inte anspråkslös, var 



Dottrina en professionell teolog med en intellektuell prästs hela förtroende. Vid fyrtiofem, var 
han totalt vithårig, och var den yngsta närvarande mannen. Johannes Paulus visste att Dottrina 
alltid skulle ge den påvliga viljan sitt fulla stöd. . . .  
Och så kom det sig att även om den vita påven öppnade mötet med ett tiominuters 
‘klargörande,’ uttalande, verkade den svarta påven, Pedro Arrupe, vara en imponerande 
gestalt, en osynlig åttonde man vid bordet. Denna spensligt byggda, kroknästa, sjuttiotre år 
gamla bask var personligen bekant för var och en av dessa sju män. Han älskades inte av 
någon av dem. Han värderades av några som en högst användbar förbunden, och avskyddes 
av andra som en högst farlig fiende. Hans Helighet hade lärt sig att frukta honom. . .  
Skyddsomslag och citat 
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Jesuiterna hade upprättats av den romerska påven. Honom skänkte de sin tillvaro och sin 
undersåtliga tro och lydnad. De befann sig nu i ett upprorstillstånd, enligt Hans Helighet. 
Liksom en påve hade skapat dem, så kunde också en påve reglera dem, eller, om det skulle 
behövas, avskaffa dem. Och denna jesuiternas reglering eller avskaffande var det egentliga 
ämnet för detta möte. . . .  
Alla visste, emellertid, en sak säkert. Mycket snart, skulle fader general Pedro Arrupe mycket 
detaljerat granska mötet. Han skulle veta allt som sagts. Han skulle veta att denna heliga fader 
varken var en Paulus VI vars svaghet gjorde honom eftergiven, eller en Johannes XXIII vars 
visionära hopp gjorde honom blind inför underordnades ränksmideri. Han skulle veta att, för 
ögonblicket, en frontattack på Jesu sällskap tillfälligt hade trubbats av, inte av kärlek till 
Arrupe eller uppskattning av sällskapet, utan därför att det passade den nuvarande 
utrikesministerns [Agostino Casaroli (1979-1990)] taktik och Religiosis och Vescovis 
[tillnamn för två av sex bevistande kardinaler] personliga ambitioner.  
Frontalattack eller ej, var, emellertid, Arrupe, den svarta påven, lika mycket realist som 
Wojtyla, den vita påven. Den skulle bara vara en tidsfråga innan den heliga Fadern skulle 
ingripa mot Jesu sällskap, för att reformera det uppifrån och ned, eller avsluta dess existens, 
möjligtvis för alltid. I varje fall måste denna gång Arrupe, som envist höll fast vid sin 
övertygelse om att han och hans jesuiter visste bättre än den ställföreträdare han tjänade vad 
som var bra för Guds kyrka, bort. . . . 
Den 13 maj 1981, inom tre veckor av den privata påvliga konferensen, träffades Johannes 
Paulus II av två kulor från den betalda lejda mördarens Mehmet Ali Agca [som nu hävdar från 
ett turkiskt fängelse att han hjälptes av vatikanska kardinaler] Browning halvautomatiska 
pistol. Av misstag, som senare förklarades, fördes påven i ilfärd till det romerska sjukhuset 
Gemelli snarare än till den speciella sjukhusenhet som organiserats uteslutande för påvlig 
användning. Han gavs blod från den allmänna blodbanken; det privata förråd som hölls redo 
användes aldrig. . . . 
I snabb följd, genomgick påve Johannes Paulus II två större operationer och led i sviterna av 
överföringen av orent blod; han ådrog sig ett svårt fall av hepatit. På höjden av påvens kris, 
den 28 maj, dog kardinal Wyszynski från Warszawa. Wyszynski var Johannes Paulus’ 
närmaste vän, och hade skapat hans karriär.” {46} [Kursivering tillagd] 
Malachi Martin, 1987 
Italiensk “före detta jesuitisk” präst 
The Jesuits: The Society of Jesus 
and the Betrayal of the 
Roman Catholic Church  
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“Men vad är en jesuit? Sällskapet förblir den romerska klerikala världens Esau. Det söker 
fortfarande huvudsakligen de välbärgade och mäktiga [inkluderande de amerikanska 



familjerna Kennedy, Rockefeller och Ford]; det är ärkefienden till framsteg och liberalism i 
den katolska teologin. . . . det invecklar sig i politisk intrig, för att även förstöra statsformer, 
närhelst dess intresse tycks kräva det; det är hatat av en mycket stor del av det 
romerskkatolska prästerskapet och dess lekmän i varje land.” {47} [Kursivering tillagd] 
Albert Close, 1936 
Engelsk protestantisk historiker 
Jesuit Plots Against England: 
From Queen Elizabeth [I] 
to King George V 
“Utnämningen av påvens nuntie (ambassadör) till Washington [till följd av Riddare av Malta 
president Ronald Reagans högförräderi genom det formella erkännandet av Suveräna 
vatikanstadsstaten år 1984, femtio år efter att Storbritannien hade gjort detsamma år 1934, 
med Riddare av Malta William Wilson som den första lagliga ambassadören till Vatikanen 
sedan Amerika avbrutit alla relationer år 1867 till följd av den jesuitiska “svarta handen” i 
lönnmordet på Lincoln] kunde jämföras med installationen av en utländsk general, lydande 
order av överhuvudet för en aggressiv främmande stat. På hans välvilja eller fientlighet beror 
åtminstone en tredjedel [nu över fyrtio procent] av den amerikanska befolkningens lugn, 
samarbete och allmänt goda beteende. Ett ord från nuntien kan därför ändra miljoner 
katolikers böjelse, ståndpunkt eller även politiska åsikt. Nuntien kommer också att bli medlare 
mellan Amerikas två större politiska partier [jesuitkontrollerade sedan 1900]. Både de 
republikanska och demokratiska partierna måste från och med nu vara ytterst uppmärksamma 
på den påvliga nuntiens reaktion. Det kommer att frias politiskt på den påvliga nunciaturen i 
Washington, katolska kyrkans politiska centrum i USA.  
Politiskt, reser hon sig allt större vid Vita huset. Hon är en makt i senaten, en kraft vid 
Pentagon, en osynlig hemlig agent vid F.B.I., och den mest subtilt obestämda initiativtagaren i 
USA:s dolda kraft: Centrala underrättelsebyrån.” {48} [Kursivering tillagd] 
Avro Manhattan, 1986 
“Protestantisk” Riddare av Malta 
Engelsk anti-påvlig historiker 
Vän och försvarare av före detta jesuit 
Alberto Rivera 
The Vatican Moscow Washington Alliance  
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“Vatikanens valkrets med 980 miljoner efterföljare är åtminstone tre gånger antalet 
medborgare i någon västerländsk demokrati och överstigs bara av Kinas folkmängd. Ännu 
viktigare är, att dessa 980 miljoner människor är spridda runtom i världen, många av dem 
innehar höga politiska, militära, och kommersiella positioner i icke-katolska länder. 
Dessutom, har påven tusentals hemliga agenter över hela världen. De inkluderar jesuiter, 
Columbusriddarna, Malteserriddarna, Opus Dei [grundat år 1928 av en av påve Johannes 
Paulus II nyligen helgonförklarad jesuitkontrollerad italiensk präst, Josemaria Escriva, vars 
amerikanska medlemskap inkluderar justitieråden Clarence Thomas och Antonin Scalia (vars 
son Paul Scalia är en katolsk präst), före detta FBI-direktör Louis J. Freeh (vars engelska 
motsvarighet var Stella Rimington, generaldirektör för MI5) som år1999 offentligt tillstod att 
många enklare kärnvapenbomber hade utplacerats för detonation runtom i USA, och hans 
underordnade, Robert Philip Hanssen {49} (James Jesus Angleton från den svarta påvens 
FBI), som, flytande i ryska, var Amerikas största spion, efter att fällts för förräderi genom att 
ge underrättelsehemligheter till den svarta påvens KGB i förberedandet av sovjeterna för vår 
kommande nordamerikanska invasion], och andra. Vatikanens underrättelsetjänst och dess 
fältresurser står inte någon efter.” {50} [Kursivering tillagd] 



Dave Hunt, 1994 
Baptistisk amerikansk historiker 
A Woman Rides the Beast 
“Tidigt i januari [1952], gjordes ett tillkännagivande i Washington att Vita huset hade dragit 
tillbaka [Riddare av Malta, enligt Francoise Hervets artikel från 1986, “Suveräna militära 
Malteserorden”] general [Mark W.] Clarks nominering på generalens begäran men [shriner-
frimurare] herr [president Harry] Truman insisterade på att fortfarande vilja ha en ambassadör 
i Vatikanen. Vid tillfället, fanns femhundra evangeliska präster vid hans dörr bedyrande att 
‘han hade drivit ett svärd djup i det protestantiska Amerikas hjärta.’ Församlade i 
[presbyterianska jesuitiska medhjälparen Carl McIntyres] Amerikas Kristna råds 
konstitutionssal, applåderade de följande skarpa anmärkningar: 
‘Kommunism [jesuitism] är en fiende, vi är alla mot den, men vi har också en annan fiende, 
äldre, smartare. Det är romerskkatolicism och dess tävlan om världsmakten. 
I USA är det Spellmanism.’” {51} 
Jesuit Robert I. Gannon, 1962 
rektor, Fordhams universitet 
The Cardinal Spellman Story 
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Hemsida 

Följande är en kopia av hemsidan presenterade 
Vatikanska lönnmördare: 

“Sårad hemma hos mina vänner” 
vilken återfinns hos 

www.vaticanassassins.org 
“Papism som regering” 

 “Genom att se på detta bolag [påvens teokratiska vatikanska rike] som en regering, blir 
sakens läge inte mindre imponerande. Ledaren för bolaget är båda en andlig och en världslig 
härskare. Han gör anspråk på att vara alla monarkers monark. Hans senat av kardinaler och 
elektorer är furstar. Hans biskopar är herrar också envar i sitt biskopsstift, men är fortfarande 
hans vasaller, knutna till honom genom en länsed. Under honom finns också knutna härskarna 
över jesuiterna och över olika ordnar av munkar och nunnor, som är ett allgenomgripande 
krigsfolk, svurna att utföra hans vilja. Under biskoparna står också de världsliga prästerna, 
och under dem står folket. Därför är alltså hela systemet en kompakt och allgenomgripande 
regering, vars regel är absolut lydnad under centralmakten och dess vanliga underordnande 
agenter. Det är en ofantlig armé under militär disciplin. . . . Påven, kardinalerna, patriarkerna, 
ärkebiskoparna, biskoparna, prästerna, diakonerna är alla organiserade i ett vittomfattande 
system, som sträcker sig över jordklotet, och syftar till universell erövring. I det finns 
ordnarna av munkar, nunnor, jesuiter, bundna till det genom eder och svurna att utöka dess 
inflytande [till jordens ände]. . . . Han [påven] är denna världens tillförordnade gud. Hans ord 
är lag: bibeln är ingenting. Systemet är i teori och praktik en tillintetgörelse av Gud och bibeln 
[och därför identiskt med den nationalsocialistiska fascismens och internationella socialistiska 
kommunismens anti-bibliska, anti-reformatoriska, anti-hebreiska, människodyrkande, 
inkvisitoriska, politiska religioner], och ett upphöjande på tronen av påven eller det påvliga 
bolaget i Guds ställe . . . för att regera som enda gud på jorden.” {52} [Kursivering tillagd] 
Edward Beecher, 1855 
Amerikansk protestantisk historiker 
The Papal Conspiracy Exposed  
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Vatikanska lönnmördare: 
“Sårad hemma hos mina vänner” 

Efter fyrtio års regeringshemlighållande (1963 – 2001) 
Visande mordet på Riddare av Columbus 

President John F. Kennedy, 
genom den blodiga förmedlingen av 

Jesu sällskap, 
(Den påvliga romerska caesarens Obsidianorden och Pretoriangarde) 

på order av dess ordensgeneral som är 
“den svarta påven,” 

Med befäl över sina högst lydiga tjänare, 
den “ofelbar” frimurande påve Paulus VI som är 

“den vita påven,” 
Som kontrollerar Sovjets KGB 

och jesuittränade frimurande Fidel Castros kommunistiska Kuba 
genom de brittiska, ryska och amerikanska 

Grenverken av Malteserriddarna, 
Medan han för befäl över sin jesuittränade 

Högst lydiga tjänare: 
Ärkebiskopen av New York och Malteserriddarnas “höge beskyddare” 

Columbusriddarnas “andliga rådgivare” 
Francis kardinal Spellman, 

I ledningen för rollistan över organiserade amerikanska förrädare, 
Som utgör överkommandot för 

Malteserriddarna, 33:e gradens och islamiskt shriner-frimureri, 
Columbusriddarna, Kranium och knotor, Opus Dei, 

Sicilianskamerikanska maffians organiserade brottssyndikat och därför, 
New York Utrikespolitiska rådet 

Vars medlemskap inkluderar hundratals fabianska socialistiska judiska sionister 
Med kontroll över det “Tysk-romerska” fjortonde tilläggets amerikanska rike inkluderande 

dess: 
Överbefälhavare, president Lyndon Baines Johnson, 

Federala regering och krigmaskin, 
Federala reservbanksystem, 
Militärindustriella komplex, 

Nationella “Luce-press’” media, 
Federala undersökningsbyrå, 
Centrala underrättelsebyrå, 

Nationella säkerhetsbyrå, säkerhetstjänst, 
Ordförande i Högsta domstolen Earl Warren med sin Warrenkommission, 
Talman Tip O’Neill från representanthuset med sin lönnmordskommitté, 

och kardinal Spellmans Vietnamkrig, 
av 

Eric Jon Phelps 
Vit separatist (icke-hatare av färgat eller religiöst folk) amerikansk fri man 

Dispensationell, premillennialistisk, femte monarki, sjundedags baptistkalvinistisk puritan 
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Vatikanska lönnmördare—Syfte 
Syftet med framställningen av nittonhundratalet är att bevisa att lönnmordet på president John 



F. Kennedy, beordrat av ordensgeneralen Jean-Baptiste Janssens och verkställt av påve Paulus 
VI, utfördes av “den amerikanska påven,” Francis kardinal Spellman. I egenskap av 
ärkebiskop av New York, var Spellman “den amerikanska militära kyrkoherden” och använde 
därför sina högst lydiga soldater—vissa Malteserriddare, 33:e gradens shriner-frimurare, 
Columbusriddare och maffiaherrar—i utförandet av sina order från Rom. 
Presidenten försökte också krossa Vatikanens jesuiters främsta internationella 
underrättelsearm —den onda Centrala underrättelsebyrån—“i tusen bitar.” År 1963 
bemannades CIA av många av Hitlers gamla krigare— jesuitkontrollerade nazistiska SS—
som blivit “kalla krigare.” Enligt den store fransmannen, Edmond Paris i hans The Secret 
History of the Jesuits, var det den jesuitkontrollerade prästen Bernhardt Stempfle som skrev 
Hitlers Mein Kampf. Detta faktum bekräftas ytterligare av en av nazistpartiets grundare, 
romerskkatolska Otto Strasser, i hans avslöjande bok, Hitler and I. Det var romerskkatolska 
Hitler som sade om romerskkatolska Himmler, som utformat SS efter Jesuitorden, 
“Jag kan se Himmler som vår Ignatius av Loyola.” 
Och slutligen, övervakades den fruktade SD—SS’ centrala säkerhetstjänst (varefter 
amerikanska CIA skulle utformas med hjälp av den repatrierade nazistiska generalen, 
Reinhard Gehlen)—också av Himmler. Himmlers far, Gebhardt Himmler, en jesuitisk 
världslig medhjälpare och lärare åt romerskkatolska kungliga familjen Wittelsbach från 
Bayern, var den skyldige till att hans metodiska son blev den blodigaste inkvisitorn i Jesu 
sällskaps historia. Himmler konspirerade också med Martin Bormann. Ty orden sponsrade 
Bormanns avancemang till makten genom Xavier Schwarz, dess SS-reichs partikassör och 
också en kollegial Riddare av Malta till Franz von Papen! (Före detta lutheran) Martin 
Bormann (vars äldsta son, Adolf Martin Bormann, blev en jesuitisk präst i Kongo) flydde 
senare från Hitlers bunker till Sydamerika (förklädd till jesuit enligt Nino Lo Bellos The 
Vatican Papers) via påvens vatikanska råttgångar och blev en lekbroder i jesuiternas 
Redemptoristorden—skapad till följd av ordens undertryckande år 1773—under namnet 
broder Augustin von Lange.)  
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Hemligen hjälpta ut ur Europa genom Vatikanens råttgångar, undkom dessa mördare sina 
rättmätiga straff som krigsbrottslingar vilka, under det jesuitiska korståget i Europa och 
Ryssland, dödade miljoner av det ryska ortodoxa folket och det judiska folket i enlighet med 
jesuiternas onda Tridentinska möte, vilket, efter att ha fördömt samvetsfrihet och tryckfrihet, 
avslutades med dessa ord:  
“Förbannade vare alla kättare. FÖRBANNADE!! FÖRBANNADE!!” 
Slutligen, började president Kennedy sätta stopp för Vatikanens bluff känd som “det kalla 
kriget,” amerikanska CIA och ryska KGB hade i hemlighet arbetat tillsammans sedan Andra 
världskriget. Han började också sätta stopp för den jesuitiska inkvisitionen i Vietnam, då dess 
framtida höjdpunkt skulle bli “Operation Fenix,” CIA:s massmord på 60 000 vietnameser, “i 
berått mod” enligt dess Opus Dei-direktör, William E. Colby. Presidentens inblandning i 
Roms inkvisition kunde inte tolereras! Miljoner av “otrogna” buddister skulle utrotas, påvens 
internationella droghandel skulle explodera, amerikansk patriotism och frihet skulle vidare 
förgöras och Vietnam skulle återförenas under Ho Chi Minh—en annan kommunistisk 
militärdiktator lojal mot påven—liksom Stalin, liksom ordförande Mao, liksom Castro, 
liksom George H. W. Bush och son. Fört under sken av att motsätta sig det kommunistiska 
rikets “dominoeffekt,” kämpade kardinal Spellman för Amerikas mest katastrofala konflikt 
känd som “Spellys krig” övervakat av Spellys general, romerskkatoliken och CFR-
medlemmen, William C. Westmoreland. (Kom ihåg, att enligt överste L. Fletcher Prouty i 
hans JFK, var tvångsförflyttningen av över 660 000 romerskkatoliker på USA:s örlogsflottas 
transportfartyg från Nordvietnam till Sydvietnam “en av de grundläggande orsakerna till 



Vietnamkriget.” Den ärkekatolska sekreterare för örlogsflottan som bar ansvaret för 
realiserandet av den jesuitagitationen var högste befälhavare över Columbusriddarna, Francis 
P. Matthews. Riddare Matthews herre var Amerikas “militära kyrkoherde,” Francis kardinal 
Spellman. Senare, vid flera av Spellmans besök vid krigsfronten kallade han amerikanska 
soldater “Kristi soldater,” utkämpande påvens korståg mot “gudlös judisk kommunism!”) 
Resultatet var 58 000 döda, 130 000 efterkrigssjälvmord och en 500 miljarder dollars skuld 
till jesuiternas Federala reservbank. Alla dessa president Kennedys handlingar var rättmätiga 
hävdanden av nationell suveränitet och gjorde därför intrång på påvens världsliga makt. Som 
Kristi “ofelbara” ställföreträdare och således, “världens universella teokratiska monark,” 
avsåg påven till fullo att, genom Jesuitordens religiösa, politiska och ekonomiska makt, då 
som nu, till slut styra alla nationer genom sina lojala kungar och diktatorer från Salomos 
återuppbyggda tempel i Jerusalem. Ty när påven kröns uttalas under hans kröning dessa (i 
våra kommunalskolor oss aldrig undervisade) ord: 
“Tag du tiaran prydd med den tredubbla kronan, 
och vet att du är fader till furstar och kungar, 
och är världens styresman.” {53} 
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“Den helige” Thomas av Aquino, Roms så kallade “änglalike doktor” och Jesuitordens 
favorit- “teolog”, skrev i sin Summa Theologica år 1272: 
“Påven, av Guds nåde, 
har andlig och världslig makt, 
som världens högsta kung . . .” {54} 
Lucius Ferraris skrev i sin Bibliotheca Prompta (1763), vilken har antagits som ett 
standardverk inom romerskkatolsk lag, som följer:  
Biskoparnas biskop, ordinandernas ordinand, kyrkans universella biskop, världens biskop 
eller stiftschef, gudomlig monark, högste kejsare och konungarnas konung.” {55}  
Den fanatiska och bombastiska romerskkatolska prästen och redaktören, David S. Phelan, 
parafraserade dessa ord när han skrev i Western Watchman den 27 juni 1913, samma år som 
orden klavband Amerika med de elaka sextonde och sjuttonde tilläggen tillsammans med dess 
tjuvande Federala reservbank: 
“Jo, om USA:s regering låg i krig med kyrkan, skulle vi i morgon dag säga, Åt helvete med 
USA:s regering; och om kyrkan och all världens regeringar låg i krig, skulle vi säga:—Åt 
helvete med all världens regeringar. . . . Vad beror det på att påven har sådan kolossal makt? 
Därför att påven är världens härskare. All världens kejsare, alla kungar, alla furstar, alla 
presidenter är som dessa mina korgossar.” {56}  
För att ha utmanat påvens världsliga makt, i att försöka hindra Roms storartade komplott mot 
världens folk, mördades, därför, John F. Kennedy, Amerikas första romerskkatolska 
president, brutalt i Dallas, Texas den 22 november 1963, av Francis kardinal Spellmans 
soldater inom FBI, CIA (och Mossad), säkerhetstjänsten, det militära underrättelseväsendet 
och maffian.  
Den 11 september 2001, angrep och förstörde detta samma underrättelsenätverk, övervakat av 
New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egan under överinseende av ordensgeneralen Peter-
Hans Kolvenbach, Tvillingtornen i New Yorks Världshandelscentrum och förstörde delvis 
Pentagon i Washington, D.C. Detta högförräderi mot det amerikanska folket har nu 
rättfärdigat vårt nuvarande korståg mot islam, med tillnamnet “kriget mot terrorismen,” och 
hjärtligt bekräftats av påvens frimurande judiska sionister till skada för det älskade, etniskt 
judiska folket i Israel. Detta “krig mot terrorismen” förs med uteslutande av ökända 
jesuittränade terrorister och massmördare så som Fidel Castro från kommunistiska Kuba och 
Gerry Adams från Irländska republikanska armén. Varför? 
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Vatikanska lönnmördare—Egan 
Ärkebiskopens av New York makt har inte minskat utan snarare ökat. Idag är den man som 
utövar kardinal Spellmans makt från “kraftverket” i New York—St. Patricks domkyrka (tvärs 
över gata från Rockefeller center)—och fortsätter att hemlighålla sanningen om lönnmordet 
på president Kennedy i kraft av sin ed som kardinal, ärkekonspiratören, förrädaren mot sina 
amerikanska landsmän och herren över den ökända, jesuittränade medhjälparen, högrankade 
frimuraren och CFR-medlemmen, förutvarande president Bill Clinton, och nu frimurande 
Kranium och knotor-medlemmen som, vid sin invigning till Knot-man, “kysste påvens 
toffelklädda tå,” president George W. Bush (vars far, George H. W. Bush, också är en Knot-
man, en shriner, en hedersmedlem av Suveräna militära Malteserorden, en förutvarande 
direktör för både CFR och CIA, såväl som en deltagare i lönnmordet på Kennedy), 

 
Edward kardinal Egan som värd för president Bush, 2005 ##6* 

“Ärkebiskop av världens huvudstad” 
Kontrollant för New Yorks Utrikespolitiska rådet 

Påve Benedictus XVI:s amerikanska härskare över president George W. Bush 
Eskorterade president Bush vid påve Johannes Paulus II begravning 

Hemlig befälhavare för amerikanska Gestapo rubricerat: 
“Departementet för hemlandets [demlandets] säkerhet” 

Vars utländska herre i Vatikanen är: 
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Påve Benedictus XVI, 2005 ##7* 

“Värdens styresman” med universell världslig makt 
Vars herre i Roms jesuitiska högkvarter (“Borgo Santo Spirito”) är: 

 
Peter-Hans Kolvenbach, 1929 – nutid ##8* 
Tjugonionde ordensgeneralen, 1983–nutid 

Flytande i 8 Språk efter 17 År tillbringade i Mellanöstern 
Härskare över påvarna Johannes Paulus II och nu Benedictus XVI 
Vars inhemska övervakare av ärkebiskop Edward kardinal Egan är: 
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Jesuitiska Avery kardinal Dulles, 1918 – nutid ##9* 

Född till en adlig familj år 1918, är Riddare av Malta Avery Dulles nu en av Amerikas 
mäktigaste och mest prestigebetonade jesuiter. Hans far, John Foster Dulles (en förutvarande 
direktör för den svarta påvens Rockefellerstiftelse), var en frimurande avfällig presbyterian 
tillsammans med Averys elaka onkel, CFR-medlem, nazistisk medarbetare, och direktör för 
CIA under lönnmordet på Kennedy, Riddare av Malta Allen W. Dulles. År 1946 skrev Avery 
in sig vid det jesuitiska novitiatet i Poughkeepsie, New York; han vigdes till präst år 1956 av 
ordens älskling och övervakare av Pius XII:s “vatikanska råttgångar” till Nordamerika, 
Francis kardinal Spellman. Med över 30 avlagda examina och 28 hedersdoktorat, står Dulles, 
bekännande av fjärde högtidliga löftet och under ytterlig ed, i förtrolig kontakt med 
Amerikanska rikets tio provinsialer såväl som Fordhams universitets förutvarande rektor 
(1984-2003) och CFR-ordförande, Joseph A. O’Hare. Efter att han utnämnts till kardinal av 
påve Johannes Paulus II den 21 februari 2001, skulle sju månader förflyta före ordens 
demolering 911 av Världshandelscentrum—inkluderande det obemannade luftangreppet på 
Pentagon och förstörelsen av Världshandelscentrums byggnad nummer 7. Dulles kollegiale 
Riddare av Malta och CIA-direktör, George J. Tenet, gjordes ensam ansvarig för de så kallade 
“bristande underrättelserna,” vilka antände kriget mot islam, vars sagda “korståg” efterlysts av 
Riddare av Malta och CIA/KGB-stöttepelare James Jesus Angelton sedan det tidiga 1970-
talet. Med ledarskap för den jesuitiska hjärntrusten vid Fordhams universitet, är Dulles 
medlem av den fascistiska “nya högerns” Råd för nationell politik; är det skarpa intellektet 
bakom New Yorks ärkebiskop Edward kardinal Egans herravälde över påve Benedictus XVI:s 
CFR, vilket sköter och leder ordens utvecklande angloamerikanskledda världskrig mot det 
“otrogna” islamiska folket. 
Fotografiet vidarebefordrades till författaren av en internetforskare. 
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Jesuitiska ordensgeneral Peter-Hans Kolvenbach, 2000 ##1-0 

Detta fotografi, taget från 14 oktober, 2000 års utgåva av the Reading Eagle, visar 
ordensgeneralen, Peter-Hans Kolvenbach, talande i det förutvarande jesuitiska novitiatet på 
ett vackert gods, nu kallat “det Jesuitiska centret,” i Wernersville, Pennsylvania. 
När vi minns att han är herre över påve Johannes Paulus II, ärkebiskop Edward kardinal Egan 
i New York, och “valda” president George W. Bush (från den Bush pro-nazistiska 
brottsfamiljen härstammande från Englands huset Stuart), såväl som kommunistiska 
Rysslands och Kinas små militärdiktatorer, skulle vi göra klokt i att meditera över Napoleons 
ord upptecknade i hans memoarer—kejsaren förråddes i händerna på sina tillfångatagare av 
sin jesuitiska herre—under hans fångenskap på ön S:t Helena mitt uppe i Sydatlanten: 
“Jesuiterna är en militär organisation, inte en religiös orden. Deras chef är general för en 
armé, inte blott fader abbot för ett munkkloster. Och denna organisations målsättning är 
MAKT. Makt i dess mest despotiska utövning. Absolut makt, universell makt, makt att 
kontrollera världen genom en enda mans vilja . .  
Ordensgeneralen insisterar på att vara herre, härskare, över härskaren. Varhelst jesuiter släpps 
in kommer de att bli herrar, kosta vad det kosta vill . . . Varje handling, varje brott, hur rysligt 
det än kan vara, är ett förtjänstfullt arbete, om det begås i jesuiternas sällskaps intresse, eller 
på generalens order.” {57} 
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Kardinal Egan, en ståndaktig anhängare av den “ofelbara” påvens världsliga makt och 
ordensgeneralens onda Tridentinska möte, kommer att fortsätta den stora jesuitiska 
mörkläggningen, som gjordes även av hans företrädare, kardinalerna Spellman, Cooke och 
O’Connor. Denna makt utövas genom New Yorks Utrikespolitiska rådet, då båda 
förutvarande demokratiska presidentkandidater, Albert Gore och John Kerry såväl som 
sittande president George W. Bush, står under dess kontroll. Båda kandidater från 2000 års 
president- “kamp” var också närvarande (tillsammans med förutvarande president Bill Clinton 
och hans fru Hillary, nu senator i New York) under kardinal O’Connors begravning 
övervakade av Malteserriddarna i S:t Patricks domkyrka. 



 
George W. Bush, Bill and Hillary Clinton, Al Gore, 1999 ##1-1 

President och fru Clinton flankerades av presidentkandidater George W. Bush (vänster) och 
Al Gore—av vilka ingen var romerskkatolik—vid begravningmässan för deras självklara 
politiska chef, John kardinal O’Connor. 
Om denna jesuitiska makt över statsmän genom påven och hans hierarki, skrev M. F. Cusack i 
sitt 1896 års mästerverk, The Black Pope, på sidan 106:  
“Den är här som kyrkans kolossala makt gör sig märkbar. Den är genom denna [jesuitiska] 
‘ledning’ som statsmän tvingas agera, inte till fromma för det land de tillhör, utan till fromma 
för kyrkan, som kontroller dem. Den är här som frågor av den mest hemliga natur diskuteras 
och beslutas [liksom det nuvarande korståget mot islam, angreppet mot Afghanistan inlett på 
årsdagen av sjöslaget vid Lepanto när påvens Malteserriddares armada förgjorde islamiska 
ottomanturkarnas armada den 7 oktober, 1571]. Den är här som förbund . . . planeras, och 
politiska avtal ingås.” {58} 
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Förhoppningsvis, kommer Jesuitorden, med kontroll över ärkebiskopen med sitt nätverk av 
vatikanska lönnmördare, att dras inför rätta för det kallblodiga mordet på president Kennedy 
och för att ha fortsatt den stora jesuitiska mörkläggningen av hans död. Detta inkluderar det 
mest nyliga mordet på John F. Kennedy, Jr. tillsammans med hans vackra fru, Carolyn 
Bessette och hennes syster, Lauren. Rättvisa kommer bara att ha skipats när den jesuitiska 
närvaron har rensats ut ur justitiedepartementet med kontroll över FBI —Roms politiska 
inkvisition inom det Amerikanska riket.  
Och varför mördades John F. Kennedy, Jr., tillsammans med sina oskyldiga passagerare? 
Enligt den framlidne Tom Kuncl i 31 augusti, 1999 års upplaga av National Examiner, hade 
JFK, Jr. (vilken i sin tidning George (oktober, 1998, Volym 3, upplaga 10, sidan 136) lovat att 
han vald till president skulle avskaffa det Federala reservsystemet och varnade att Amerikas 
mest brådskande utländska fråga var ett “farligt, kärnvapenbeväpnat Ryssland som är 
ekonomiskt instabilt”) 
“. . . nyligen påbörjat en fullständig undersökning, för att finna sin fars riktiga mördare . . . 
[Ty John hade sagt med egna ord:]  
‘Jag vill veta vem som dödade min far. Jag vill att det absolut inte skall råda något tvivel.’” 
{59} 
G. B. Nicolini, i sin History of the Jesuits utgiven år 1889, upplyser oss vidare, i det han 
förklarar på sida 269: 
“Vi insisterar på denna punkt [att jesuiterna hämndlystet förföljde romerskkatolska janenister 
för att ha avslöjat sällskapet användning av Jacques Clement för att mörda kung Henrik III av 
Frankrike] att ett av jesuitismens mest framträdande kännetecken, [är] att aldrig förlåt en 



oförrätt, och att förfölja de mest avlägsna ättlingar för förseelser deras förfäder kan ha gjort 
sig skyldiga till.” {60} 
Därför överlämnas följande, i Vatikanska lönnmördare: “Sårad hemma hos mina vänner” 
innefattade diagram, ödmjukt å familjerna Kennedys och Bessettes vägnar. De måste få veta 
att samma vilda jesuitiska makt som dödade president Kennedy, obarmhärtigt mördade deras 
tre älsklingar i sina bästa år. 
Detsamma har gjorts mot prinsessan Diana; ty jesuiterna skulle aldrig tillåta den muslimska 
avkomlingen av hennes förening med en arabisk furste att bli brittisk tronarvinge. Den tronen 
får bara beklädas av en mot jesuiternas “ofelbara” påve av Rom lojal monark—en lojalitet 
som varit obruten från den elaka och tyranniska kung George III, vars premiärminister var 
jesuiten Lord Shelburne, till nuvarande drottning Elisabet II. För förenandet med Dodi Fayed, 
den “muslimska hunden” eller “muslimska indiern” som den engelska adeln skulle komma att 
kalla honom, begravdes prinsessan Diana  
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utom synhåll för allmänheten vid Althrop Park i Northamptonshire, på en liten ö mitt i en 
damm, där bara sällskapshundar tidigare begravts! 
Föreställ dig, då du undersöker diagrammet kära läsare, ansiktena på president Kennedy, 
prinsessan Diana, John F. Kennedy, Jr., Carolyn och Lauren Bessette. Må sedan ditt hjärta 
stärkas till att göra din plikt i att avslöja de brottsliga påvliga riddare som bemannar 
ordensgeneralens stora svärd—Vatikanens internationella underrättelsesamfund, 
“. . . vars spetsar är överallt och vars fäste är i Rom.” {61} 
Kära soldatkollega i Herren Jesus Kristus, pånyttfödd genom Guds vilja, kom ihåg Guds ord 
talade av Guds Ande genom Israels stora hebreiska kungar, David och Salomo: 
“HERREN är mitt ljus och min frälsning,  
för vem skulle jag frukta?  
HERREN är mitt försvar,  
för vem skulle jag vara rädd?” 
– Ps. 27:1 
“De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem,  
de rättfärdiga är trygga som unga lejon.” 
– Ords. 28:1 
“Människofruktan har med sig snaror,  
men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad. ” 
– Ords. 29:25 
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Vatikanska lönnmördare—Diagram; Satans romerska världssystem, 1963 ##1-2 
Världssystemet år 1963 

Satan 
“. . . den här tidsålderns gud . . .” 2 Kor. 4:4 

Jean-Baptiste Janssens 
Jesuitisk ordensgeneral 

Giovanni Battista Montini 
“Ofelbar” frimurande påve Paulus VI 

Francis “kardinal” Spellman 
Ärkebiskop av New York; Riddare av Columbus 

Amerikansk “USA:s militära kyrkoherde;” Riddare av Malta 
J. Peter Grace, Jr., CFR 

Stormästare, amerikanska grenen 



av Malteserriddarna 
Chef, W. R. Grace & Co. 

Sponsrade “Operation Gem” 
Militärindustriella komplexet 

John A. McCone 
Riddare av Malta 

Militärindustriella komplexet 
Direktör, Centrala underrättelsebyrån 

Reinhard Gehlen 
Riddare av Malta 

General, nazistiska underrättelsetjänsten 
Förråder tyska armén 
General, USA:s armé 

Bygger CIA 
Tränar Israels 

MOSSAD 
James Jesus Angleton 

Riddare av Malta 
OSS-befäl i Rom 

NKVD/KGB-agent 
Ledare för kontraspionaget, CIA 

Bemannade “vatikanska skrivbordet,” CIA 
Bemannade “israeliska skrivbordet,” CIA 

Klandrade Castro & Oswald 
Kim Philby 

Riddare av Malta 
Brittiska SIS 

Medlem av jesuitiska Malys 
“Cambridge spionring” 

CIA/KGB 
Philby/Oswald 

Falsk avhoppare 
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Reinhard Gehlen 
Riddare av Malta 

General, nazistiska underrättelsetjänsten 
Förråder tyska armén 
General, USA:s armé 

Bygger CIA 
Tränar Israels 

MOSSAD 
James Jesus Angleton 

Riddare av Malta 
OSS-befäl i Rom 

NKVD/KGB-agent 
Ledare för kontraspionaget, CIA 

Bemannade “vatikanska skrivbordet,” CIA 
Bemannade “israeliska skrivbordet,” CIA 

Klandrade Castro & Oswald 



Kim Philby 
Riddare av Malta 

Brittiska SIS 
Medlem av jesuitiska Malys 

“Cambridge spionring” 
CIA/KGB 

Philby/Oswald 
Falsk avhoppare 

William F. Buckley, Jr. 
Riddare av Malta 
CFR/CIA-befäl 

“Kranium & knotor”-medlem 
Redaktör, National Review 

Klandrade Castro 
Klandrade Oswald 

Henry R. Luce 
Riddare av Malta 
CFR/CIA-befäl 

“Kranium & knotor”-medlem 
Redaktör, Time/Life 

Klandrade Castro 
Klandrade Oswald 

Clay L. Shaw 
Riddare av Malta 

CIA-befäl 
Direktör, Internationella handelsmarknaden 

New Orleans 
Åtalad av Jim Garnison, 

1969 
Lee Harvey Oswald 

ONI, CIA, FBI 
Falsk avhoppare till Ryssland 

KGB/CIA-förbindelse 
“Jag är bara en syndabock” 

Mördad av mafioso/ 
FBI-agent Jack Ruby, 

Fängslad, mördad; 
Warrenkommission 

Gerald R. Ford, 
33:e gradens frimurare; 

Riddare av Malta 
Cartha D. DeLoach, FBI 

Riddare av Malta; 
DeLoach hjälper Ford i 

Den stora jesuitiska 
mörkläggningen 
1963 till nutid 

E. Howard Hunt 
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William F. Buckley, Jr. Henry R. Luce 
E. Howard Hunt 

CIA-lönnmördare 
Bevisats vara i Dallas, Texas 

den 22 november, 1963 
i Miamis Federala domstol i 
Hunt v. Liberty-hallen, 1985 
Dokumenterat i Mark Lanes 

Plausible Denial, 1991 
Charles W. Colson 

Pro-jesuitisk protestant 
Hjälper i mörkläggning 

G. Gordon Liddy 
Fordham jesuittränad 

Hjälper i mörkläggning av 
lönnmord på president John F. Kennedy 

Riddare av Columbus 
“Rebell” mot påven, i försöket att förgöra ordensgeneralens CIA och få slut på 

“Spellys krig” i Vietnam, och var därför en “ökänd tyrann” 
vars lönnmord var lagligt, enligt jesuitiska Francisco Suarez 

i hans Defensio Fidei Catholicae. 

 
Marina Oswalds onkel, KGB-överste Vasili Khritinin; tant Lubov Axelnova; CIA-agent Lee 

Harvey Oswald; fru Marina Oswald, Minsk, SSSR, 1962 ##1-3 
Detta fotografi bevisar det gemensamma samarbetet mellan den svarta påvens sovjetiska KGB 

och amerikanska CIA i förberedelsen för att göra Oswald till det blodiga offerlammet. 
Life, “Oswald’s Full Russian Diary,” (Chicago: Time Inc., July 10, 1964) p. 26. 
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Vatikanska lönnmördare—Spellman 

Den svarta påven 

 
Jesuitiska ordensgeneral Jean-Baptiste Janssens, 1959 ##1-4 

Detta fotografi, taget från The Saturday Evening Post, 17 januari, 1959, föreställer 
“Den svarta påven,” som, år 1963, regerade över sin Jesuitorden—världens 

mäktigaste hemliga sällskap—och gav befallning om att mörda 
Riddare av Columbus president John F. Kennedy. 

Jesu sällskaps 
Tjugosjunde ordensgeneral 

från 1946 till 1964; 
MAKTEN 

som härskat över påvarna 
Pius XII (Hitlers påve), 

Johannes XXIII (Krustjevs påve), och 
Paulus VI (Johnsons påve), inkluderande deras hierarkier; 

med befäl över stormästarna över internationella hemlig sällskap inkluderande: 
Den Suveräna militära Malteserorden, 

33:e gradens skotska ritens och islamiskt shriner-frimureri, 
Illuminaternas frimurarorden, frimurande Kranium och knotor 
De jesuitledda Columbusriddarna, de frimurande Pilgrimerna 

De frimurande Riddarna av Ku Klux Klan, frimurande B’nai B’rith, 
Romklubben, Den frimurande amerikanska Islams nation 

och dess privata armé kallad “Islams frukt,” 
Den frimurande sicilianska maffiakommissionen, och jesuitledda Opus Dei 

tillsammans med en härskara av mindre broderskap. 
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Mördarna och förrädarna i lönnmordet på 

och mörkläggningen av president John F. Kennedy ##1-5 

 
Detta fotografi, taget från Swanbergs Luce and His Empire, 1972, visar fem av de viktigaste 
och mäktigaste lönnmördarna. I centrum för uppmärksamheten i Waldorfs balsal på Times 
fyrtioårsfest år 1963, bara månader före “århundradets brott,” ser vi från vänster till höger: 
Henry R. Luce—Riddare av Malta; medlem, Utrikespolitiska rådet; redaktör, Time/Life, vars 
kontor låg i Rockefeller center tvärsöver gatan från kardinal Spellmans S:t Patricks 
domkyrka; köpte den berömda “Zapruder-filmen” tagen av en judisk kontraktagent för CIA 
och 32:a gradens frimurare, Abraham Zapruder, för 150 000 Federala reservens sedlar två 
dagar efter lönnmordet, och publicerade förfalskningen där Oswald håller ett gevär på 
omslaget till tidningen Life (21 feb., 1964). 
Dean Rusk—president Kennedys utrikesminister och “Brutus” till sin “caesar;” medlem, 
Utrikespolitiska rådet; rådgivare, Nationella säkerhetsrådet. 
J. Peter Grace, Jr.—(inkorrekt identifierad av Swanberg som finansminister C. Douglas 
Dillon) Stormästare, amerikanska grenen av Malteserriddarna; medlem, Utrikespolitiska 
rådet; med uppsikt över åtminstone tio i lönnmordet och mörkläggningen inblandade 
Malteserriddare inkluderande Frank Shakespeare från CBS (med användning av CFR-medlem 
Walter Cronkite), Francis X. Stankard från CFR:s Chase Manhattan Bank (med användning 
av en annan kollegial CFR-medlem pro-nazistiska John J. McCloy i Warrenkommissionen), 
Lee Iacocca från Ford Motor Company (med användning av Carl Renas, säkerhetschef för 
Dearborn-avdelningen för att köra den kulhärjade presidentlimousinen från Washington, D.C. 
till en Ford-handlare i Cincinnati i syfte att undanröja alla bevis på många elementära 
skotträffar) och John A. McCone, direktör för Centrala underrättelsebyrån som personligen 
levererade Nationella säkerhetspromemorian 273 för president Johnsons signatur, vilket 
därigenom omkastade president Kennedys beslut att avtrappa “Spellys krig” i Vietnam. 
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Clare Boothe Luce—Dam av Malta; medlem, Utrikespolitiska rådet; förutvarande ambassadör 
till Italien under president Eisenhower (allierad befälhavare som ledde Roms korståg i Europa 
under jesuiternas andra Trettioåriga krig (1914- 1945), vilket inkluderade förräderiet mot och 
mordet på hjältarna amerikanska general Patton och ryska general Vlasov, då båda sökte 



störta jesuiternas storinkvisitor, Josef Stalin); hjälpte Thomas “Tip” O’Neill, påvlig riddare 
och representanthusets talman, tillsammans med G. Robert Blakey i att hindra 1976 års 
lönnmordskommitté. För ett väl utfört jobb, gick Blakey vidare till en anställning som 
juridikprofessor vid Roms Notre Dames universitet i Indiana. Universitetets rektor som 
anställde Blakey var en av jesuiternas älsklingar, CFR-medlem och medborgarrättsagitator 
som ytterligare centraliserade makten i Washington, D.C. med sin 1964 års 
medborgarrättslag, präst Theodore M. Hesburgh, C.S.C.; fordom direktör för Chase 
Manhattan Bank och ordförande för Rockefellerstiftelsen.  
Francis kardinal Spellman—jesuittränad vid Fordhams universitet i New York och det 
amerikanska kollegiet i Rom; ärkebiskop av Roms mest välbärgade och mäktiga biskopsstift; 
Amerikanska rikets “militära kyrkoherde” kontrollerande Malteserriddarna, shriner-
frimureriet, Columbusriddarna och maffians kommission; tillförordnad kung av påvens 
Fjortonde tilläggets ”tysk-romerska” amerikanska rike (härskande från sitt palats i 
“Riksstatens,” stad, tillsammans med sina påvliga “Malteserriddarna kring runda bordet”) 
övervakade av bekännande jesuiter (jesuiter under fjärde högtidliga löftets yttersta ed) vid 
Fordhams universitet inkluderande nuvarande “kardinal” Avery Dulles, nevö till Allen Dulles, 
före detta sekreterare, vicepresident, och president för kardinalens Utrikespolitiska rådet 
(1933-1950), före detta CFR/CIA-direktör fram till sitt avsked av president Kennedy och 
medlem av den bedrägliga Warrenkommissionen. Återigen, var Jesuitens ökända onkel ingen 
annan än gentlemannaspionen, Roms prostituerade protestantiska presbyterianska och shriner-
frimurare, Allen Dulles. Spellman kontrollerar därför Utrikespolitiska rådet, FBI, CIA, 
militära underrättelseväsendet (inkluderande Ministeriet för örlogsflottans underrättelsetjänst–
ONI–) och säkerhetstjänsten; makten och hjärnan bakom lönnmordet på president Kennedy 
och påföljande mörkläggning, fortsatt av kardinalerna Cooke och O’Connor. Nuvarande 
ärkebiskopen, kardinal Egan, kommer att fortsätta den stora jesuitiska mörkläggningen, då, 
bevisat av hans ed som kardinal, hans första och främsta lojalitet inte visas mot folket i denna 
USA:s konstitutionella republik, utan mot hans herre i Vatikanen, hans “konungars konung 
och herrars herre,” ordensgeneralen Kolvenbachs “ofelbara” gud som sitter i aposteln Petrus 
stol, påve Johannes Paulus II! Ty han innehar Djävulens påvliga ämbete tillkommande den 
judehatande och hädiska sjunde romerska caesaren som ännu inte kommit och, när han 
innebodd av Satan efter att han uppstigit från de döda, kommer att bli den åttonde romerska 
caesaren med ett nytt namn—vilddjuret (Upp. 17:10, 11). 
Var nu vänlig och hyr filmen JFK, Director’s Cut 
och se när pusselbitarna faller på plats! 
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Vatikanska lönnmördare—Botemedel 

 



Leah Rabin och påve Johannes Paulus II, 1995 ##1-6 
Detta fotografi, taget från 13 november, 2000 års utgåva av Pittsburgh’s Tribune Review, 
avbildar den framlidna Leah Rabin år 1995, efter hennes “privata audiens” i Vatikanen, med 
den största medbrottslingen till det kallblodiga mordet på hennes make, den “ofelbara” påven 
Johannes Paulus II. Mossad, en gren av ordensgeneralens internationella 
underrättelsesamfund, utförde lönnmordet, då den olydiga frimuraren, premiärminister Yitzak 
Rabin, motsatte sig Roms politik för arbetarsionistiska Israel. Ty jesuiterna planerade till fullo 
att göra Jerusalems gamla stad till sin globala regerings internationella huvudstad således 
berövande Israel hennes rätt. Ja, “kyrkans arm är lång.” 
Avslutningsvis, manar Vatikanska lönnmördare: “Sårad hemma hos mina vänner”, alla 
amerikaner till nationell ånger, ett återvändande till den protestantiska bibeln och lärorna om 
den enda sanna tron i den engelska reformationens Kristus och utvisningen av Jesuitorden 
från amerikansk mark.  
Vi amerikanska protestanter och baptister, arvtagare till den största protestantiska 
regeringsformen i världshistorien—vår välsignade presbyterianska konstitution och våra 
baptistiska konstitutionstillägg—skall inte mera användas till att upphöja på tronen 
fascistkommunistiska militärdiktatorer över hela världen i återställandet och bevarandet av 
jesuiternas “ofelbara” påvliga caesars världsliga makt.  
Om vi, det amerikanska folket, inte drar president Kennedys och hans sons riktiga 
lönnmördare inför rätta, om vi inte tar tillbaka vår suveräna federala makt usurperad av 
ordensgeneralen å den “ofelbara” påvens vägnar, om vi inte upplöser Utrikespolitiska rådet 
genom vilket ordensgeneralen härskar över New York, Washington, D.C., det Amerikanska 
riket och således hela världen (medan de bedrägligt använder vissa ökända frimurande judar 
och icke-judar som bulvaner), om vi inte förvisar påvens armé—dessa förhatliga Loyolas 
söner— då är vår nation sannerligen förlorad. Ty då kommer jesuiterna att använda just de 
folk vår regering förtryckt (genom att ha beväpnat och finansierat obarmhärtiga tyranner i att 
underordna dem den “ofelbara” påvens världsliga makt), för att invadera vårt land, förgöra 
vårt  
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folk och vi kommer att förtjäna det! De folk vi talar om är ryssarna som led under Stalin; 
rumänerna som led under Nicolae Ceaucescu; bulgarerna som led under Todor Zhivkov; 
ungrarna som led under Janos Kadar; japanerna som led under Tojo; kineserna som led under 
Mao Zedong; vietnameserna som led under Ngo Dinh Diem, kambodjanerna som led under 
Pol Pot; tyskarna som led under Hitler och sedan Stalin; östtyskarna som led under Erich 
Honecker; spanjorerna som led under Francisco Franco; italienarna som led under Benito 
Mussolini; jugoslaverna—särskilt serberna—som led under Josef Tito (och under amerikanskt 
bombflyg); argentinarna som led under Juan Peron; portugiserna som led under Antonio 
Salazar; mexikanerna som led under Miguel De la Madrid; chilenarna som led under Augusto 
Pinochet; haitierna som led under salesianska prästen Jean-Bertrand Aristide; panamanerna 
som led under Manuel Noriega; sydafrikanerna som led under Nelson Mandela; rhodesierna 
(zimbabwierna) som nu lider under Robert Mugabe; irakierna som led under Saddam 
Hussein; och kubanerna som fortsätta att lida under den jesuitiska Fidel Castro; för att bara 
nämna några. 
Ty jesuiterna har, i återställandet och bevarandet av den “ofelbara” påvliga caesarens 
världsliga makt, spillt denna en gång stora protestantiska nations blod och förbrukat dess 
rikedomar under hela nittonhundratalet, för att nu fortsätta under tjugohundratalet. Och genom 
att göra det har Rom, i vilken den Suveräna vatikanstadsstaten finns, uppfyllt dessa ord 
angående sig själv: 
“. . . den stora skökan som tronar på många vatten . . . 



klädd i purpur och scharlakan . . . är den stora staden, 
som regerar över kungarna på jorden . . . 
i den staden fanns blod av profeter, 
och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden.” 
– Upp. 17:1, 4, 18; 18:24 
Vi, det förrådda amerikanska folket, kan förvänta oss en skapad nationell kris resulterande i 
utbredd laglöshet, liknande de negroida/svarta upploppen från 1968 till följd av lönnmordet på 
King. (Möjligtvis kommer det frimurande, svarta muslimska ledarskapet, lydande under 
ärkebiskoparna av New York och Chicago, att antända stadskravaller över hela nationen med 
sin privata armé, “Islams frukt.” Deras största mål kommer att bli huvudstaden, Washington, 
D.C., vars befolkning till åttio procent består av med lätthet agiterade svarta, av vilka en 
majoritet från sin ungdom lärt sig att hata alla vita folk och speciellt judarna. (Kom ihåg, att 
den svarta “pastorn” CFR-medlemmen Jesse Jackson, jesuiternas professionella agitator 
fungerande som en frimurande “Amerikas Yasser Arafat” aldrig varit själasörjare för en 
kyrka, för många år sedan som servitör brukade spotta på maten tillhörig det vita folk han 
skulle tjäna!) Denna våldsamma stad, vilken vansinnigt nog förbjudit alla handeldvapen, 
innehar “äran” av att vara “världens mordhuvudstad.” Än viktigare är, att den är värd för 
rikets mäktigaste jesuitnärvaro—Georgetowns universitets 
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militära fästning. (Vi vet att Washington är deras mål då jesuiternas större europeiska och 
asiatiska revolutioner började i huvudstäder, av vilka några var Paris (1789, 1848), Moskva 
(1917), Berlin (1933) och Peking (1912, 1949).)  
Den påföljande anarkin kommer att resultera i en jesuitkontrollerad, högerinriktad, fascistisk 
militärdiktator (liksom George W. Bush, vars presidentfar, George H. W. Bush, är en Riddare 
av Malta (enligt den framlidne William Cooper), en droglord och var en aktör i lönnmordet på 
Kennedy, och vars onkel, Prescott S. Bush, Jr., är en Riddare av Malta och vars farfar Prescott 
S. Bush, Sr., var en av de ursprungliga grundande medlemmarna av den jesuitiska 
ordensgeneralens Utrikespolitiska rådet. President Bush stöds också av CBN:s älskling bland 
Malteserriddarna, evangeliska Pat Robertson, som var vän med den framlidne J. Peter Grace, 
Jr., och vars konsulent och personliga vän är en annan Riddare av Malta och förutvarande 
Alabamasenator, Jeremia Denton, som skrev When Hell Was In Session). Det kommer att 
förekomma masshopdrivningar, tortyr och mord på amerikanska judar i koncentrationsläger 
(precis som i jesuiternas Nazityskland). (Lägren, med kodbenämningen “Rex 84,” inrättades 
av Ronald Reagan och hans direktör för CIA, Riddare av Malta, William J. Casey.) Det 
kommer att förekomma utländska krig (liksom “Spellys krig” i Sydostasien), invasion, 
ockupation och förföljelse av amerikanska protestanter och baptister av utländska arméer 
under befallning av jesuitkontrollerade diktatorer (liksom storinkvisitorn—Josef Stalin). Den 
armé som för närvarande förbereds för att bilda förtrupp för denna massiva invasion av det 
Amerikanska riket är den Röda kinesiska i synnerhet! 
Detta kommer att bli det slutgiltiga slaget, mot individuell frihet, nationell suveränitet och den 
protestantiska reformationen. Det kommer att bli den största segern för ordensgeneralens 
motreformation, återställandet av påvens “Tysk-romerska rike”—grundat på ett återförenat 
och återuppbyggt Tyskland—och återbördandet av världen till de mörka tidsåldrarna. Ty då 
skall det hända sig, med Satans sista försök att förgöra Herren Jesu Kristi älskade etniskt 
judiska folk, med användning av Rothschilds frimurande sionister— kontrollerade av Roms 
Mossad—att omflytta dem till Israel i syfte att återuppbygga Salomos tempel, att 
ordensgeneralens “ofelbara” påvliga caesar, 
“. . . som har ett sår av ett svärd men levde . . . ,” 
– Upp. 13:14 



skall bli 
“. . . laglöshetens människa . . .” 
– 2 Thess. 2:3 
som, besatt av Djävul själv, kommer att kallas 
“. . . vilddjuret . . .” 
– Upp. 13:4 
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vilddjuret kommer att härska över alla nationer från Salomos återuppbyggda tempel i 
Jerusalem under 
“. . . fyrtiotvå månader . . .” 
– Upp. 11:2; 13:5 
som, 
“. . . styggelsers förstöring . . .[och] . . . antikrist . . .” 
– Dan. 9:27 
– Matt. 24:15 
– 1 Joh. 2:18 
“. . . och skall upphöja sig och förhäva sig över varje gud . . .” 
– Dan. 11:36 
“. . . så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud . . .” 
– 2 Thess. 2:4 
“Denne skall tala mot den högste . . .” 
– Dan. 7:25 
“. . . han skall sätta sig upp mot furstarnas furste . . .” 
– Dan. 8:25 
“. . . förrän han som den tillhör kommer . . .” 
– 1 Mos. 49:10 
“. . . i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud . . .” 
– 2 Thess. 1:8 
“Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd,  
som han skall slå folken med . . .” 
– Upp. 19:15 
“. . . lejonet av Juda stam . . . ger upp ett härskri . . .” 
– Upp. 5:5 
– Jes. 42:13 
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“. . . överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden . . .” 
– Ps. 110:6 
“På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget . . .” 
– Sak. 14:4 
“Åt honom gavs makt och ära och rike . . .” 
– Dan. 7:14 
“. . . och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron . . .” 
– Luk. 1:32 
“Hans herravälde skall nå från hav till hav,  
och från floden [Eufrat] intill jordens yttersta gränser.” 
– Sak. 9:10 
“Så skall herradömet bli stort och friden utan slut . . .” 
– Jes. 9:7 



“Han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,  
ända bort i fjärran land . . . och . . . till dig skall det komma . . .  
dottern Jerusalems kungadöme . . .” 
– Mik. 4:3, 8 
“Ty undervisning skall gå ut från Sion,  
HERRENS ord från Jerusalem . . .” 
– Jes. 2:3 
“I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet . . .” 
– Jer. 23:6 
“På den tiden skall man kalla Jerusalem ‘HERRENS tron’,  
och alla hednafolk skall samlas där . . .” 
– Jer. 3:17 
“Alla kungar skall falla ned för honom, alla hednafolk skall tjäna honom . . .” 
– Ps. 72:11 
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“. . . för att i Jesu namn alla knän skall böja sig . . . och alla tungor bekänna,  
Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” 
– Fil. 2:10, 11 
“Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen,  
för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern.  
Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. .” 
– Joh. 5:22, 23 
Ty den semitiska, israelitiska, hebreiska/judiska 
(pro-torahiska/anti-talmudiska), uppståndne, regerande och återvändande 
sonen till Gud, sonen till människa, sonen till Adam, 
sonen till Abraham, sonen till Isak, sonen till Jakob, sonen till Isai, sonen till David, 
sonen till Eli, jungfrufödda sonen till Maria, 
Jesus av Nasaret, judarnas konung, 
inte den vita icke-judiska, översteprästkungliga, påvliga caesaren i Rom 
som för närvarande förtrampar Jerusalem via sina frimurande judiska arbetarsionister som, 
genom jesuittränade Israels utrikesminister Shimon Peres, 
formellt överlät Jerusalems gamla stad år 1993 till påven Johannes Paulus II 
(påven undertecknande också en överenskommelse med PLO-ledaren Yasser Arafat år 2000 
att Jerusalem, vars land till sextio procent för närvarande ägs av påvedömet, 
borde bli en internationell stad under Förenta nationernas beskydd), 
vars påvliga efterträdande, i enlighet med kanonisk lag och styrda 
av ordensgeneralen, kommer att fortsätta förfölja, hemsöka och mörda 
Jehovas älskade och etniska hebreiska/judiska/israelitiska folk, 
“tills hedningarnas tider är fullbordade,” 
– Luk. 21:24 
är den enda 
“KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE.” 
– Upp. 19:16 
Om inte vi ångrar oss, är vår tid knapp och vår förgörelse, 
som blandad, vaccinerad, “kättersk och liberal” nation 
i åtnjutande av protestantiska, baptistkalvinistiska fri- och rättigheter, förhanden! 
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Vatikanska lönnmördare—Bok 



Vatikanska lönnmördare: “Sårad hemma hos mina vänner” 
Veritech är en bibeltroende, baptistkalvinistisk forskningsstiftelse ägnad åt 
spridandet av sanningen i mänsklighetens varje vetenskap och tjänst. Den stöds av  
böner, gåvor och lån från dem som tror på den härliga och ärorika protestantiska  
reformationens engelska bibel 
— den auktoriserade kung Jakobs version från 1611— 
som troget översatts av fyrtiosju lärda och gudfruktiga män från 
Den hebreiska masoretiska texten och den grekiska Textus Receptus, 
för att bli trons och utövningens yttersta auktoritet och tror att Amerika borde regeras 
av mot konstitutionen och konstitutionstilläggen lojala amerikaner som ursprungligen avsågs 
av våra vita, kalvinistiska, protestantiska och baptistiska utarbetare. För att skaffa en kopia av  
tredje utgåvan av Vatikanska lönnmördare: “Sårad hemma hos mina vänner,” 
vänligen kontakta: Eric Jon Phelps, P.O. Box 306, Newmanstown, PA 17073; eller, 
e-post: eric@vaticanassassins.org 
http://www.vaticanassassins.org 
För vidare information angående Jesu kompanis onda makt, 
och dess allestädes närvarande påverkan, kan du se på andra webbplatser av intresse så som: 
abovetopsecret.com peeringintothedarkness.com 
acts2.com/thebibletruth priorknowledge.htm 
alamoministries.com project.nventure.com 
almartin.com proparanoid.com 
americanholocaust.homestead.com rense.com 
av1611.org reformation.org 
cloakanddagger.de tetrahedron.org 
copvcia.com thearcticbeacon.com 
deepblacklies.co.uk thebushconnection.com 
freemasonwatch.freepress-freespeech.com thegrassyknoll.com 
geocities.com/propheticangel2001 thesilentinvasion.com 
jesus-messiah.com trance-formation.com 
JimMarrs.com vaticandesignexposed.com 
john-loftus.com warrencommission.com 
nzbeacan.org whatreallyhappened.com 
pacinst.com/index.htm williamcooper.com 
parascope.com/articles/0997/skullbones.htm 
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Förord 
När 33:e gradens frimurare president Harry Truman, undertecknade den skändliga lagen om 
militärt undantagstillstånd från 1950, skapade han den nationella säkerhetsapparat med vilken 
jesuiterna dirigerade det kalla kriget, installerande fascistkommunistiska militärdiktatorer över 
hela världen, som var lojala mot påven och underordnade sig hans världslig makt. Dessa 
diktatorer införde sedan hemliga polisbyråer och vidsträckta fängelsesystem, torterade och 
dödade miljoner med “kättare” och “liberaler” inom sina gränser i enlighet med den jesuitiska 
eden och Tridentinska mötet. 
För att rättfärdiga byggandet av alla de fängelser som är nödvändiga för att genomföra den 
amerikanska inkvisitionen i massiv skala, befrämjar Roms underhållningsindustri i 
Hollywood, våra dagars “jesuitiska teater” ursprungligen grundad av jesuiten Athanasius 
Kircher (1602-1680) för att uppföra omstörtande jesuitiska dramer, och ledd av 
Malteserriddarna tillsammans med påvens frimurande judiska sionister, våld och omoral. (Det 
är högst intressant att notera att enligt författare John D. McCallum i hans The Story of Dan 



Lyons, S.J., utbildades Hollywoodmogulen James Warner Bellah av jesuiterna vid 
Georgetowns universitet; och mottog, för att ha skrivit nitton romaner, över etthundra 
spelfilmer och vars korta berättelser figurerade i över etthundra utgåvor av den gamla 
Saturday Evening Post, Georgetowns hedersmedalj under det tidiga 1970-talet. Vidare var 
också, Paul Blatty, författaren till och främjaren av den elaka och sataniska filmen rubricerad 
“Exorcisten,” en akademiker från Georgetown. Jesuiterna utbildade också den engelska 
Alfred Hitchcock, en annan av Hollywoods terrormästare som släppte Psycho och Fåglarna 
bland andra hemska skräckfilmer. Det är verkligen högst talande att Hollywoods 
bioprojektorer har en speciellt namngiven tand som matar in filmen i enheten. Namnet på den 
tanden är “Malteserriddarnas tand.”) Denna dagordning kommer att skapa mer laglöshet, mer 
brott rättfärdigande mer lagar, mer poliser, mer vapenlagar ledande till vapenkonfiskering 
och, eftersom den bibelförkastande påven i Rom—den påvliga caesaren— motsätter sig 
dödsstraff, mer fängelser, för närvarande tjänande som gladiatorskolor. 
Det är verkligen en lysande plan, utförd av “djärva, stygga män,” och de är, 
Jesu kompani—jesuiterna. 
Vatikanska lönnmördare 
74 
Tillägnan 
Följande sidor tillägnas alla dem som har blivit lidande, direkt eller indirekt, genom Jesu 
sällskaps komplotter, vilka av den stora John Calvin gavs det populära tillnamnet, jesuiterna. 
Därför utsträcker sig tillägnan till hela världens befolkning, den kalvinistiska förföljelsens 
vita, keltiskanglosaxiska protestanter och baptister i synnerhet. Ty det var kalvinisterna som 
framgångsrikt stod emot konspirationerna av Jesuitorden—påvens militära armé känd som 
“kompaniet”—och gav världen religiös och politisk frihet. Ty dessa män svingade båda 
“andens svärd”—Guds ord—och “det rättfärdiga försvarets svärd”—bössan. Och den var 
dessa baptistkalvinistiska puritaner som åt det amerikanska folket säkrade rätten att använda 
“andens svärd” med det Första Tillägget, och rätten att använda “det rättfärdiga försvarets 
svärd” med det andra tillägget. Må vi aldrig glömma deras stora tro, renhet och mod. Denna 
tillägnan utsträcker sig också till den romerskkatolska påven Clemens XIV, de 
romerskkatolska regenterna, och Europas romerskkatolska folk som oförfärat undertryckt och 
förvisat Jesuitorden från sina gränser under hela sjutton- och artonhundratalet. Vidare 
tillägnar författaren, som vit (icke-hatare av färgat folk) amerikansk fri man och 
dispensationell, femte monarkins, sjundedags baptistkalvinistisk puritan, följande sidor de 
fyra största före detta romerskkatolska präster som någonsin hedrat sitt hemlands stränder 
med sin närvaro förutom Leo H. Lehmann och Joseph McCabe.  
I. Den första är Charles Chiniquy, en fransk kanadensare och “Amerikas Martin Luther,” som, 
fastän han bedrogs till att ansluta sig till frimurarlogen efter sin omvändelse till Kristus (i tron 
att Satans frimureri var fiende till Satans Jesuitorden), djärvt uppdagade jesuiterna som 
president Lincolns lönnmördare under 1880-talet. Han varnade också för att jesuiterna, om de 
inte tyglades, skulle härska över detta land från Vita huset (Bill Clinton / George W. Bush) till 
varje guvernörs herrgård (Tom Ridge från Pennsylvania, nu ordens Gestapochef för 
Inrikessäkerhetsdepartementet inkluderande FEMA) i unionen—som de gör idag!  
II. Den andra är Jeremiah J. Crowley, en irländare, som, vid nittonhundratalets sekelskifte 
varnade för jesuiternas konspiration att förstöra Amerikas folks fri- och rättigheters 
skyddande vall—det allmänna skolsystemet—befrämjande strävan att “göra Amerika 
förhärskande katolskt”—så hon nu är idag år 2007. I författandet av Chief of White Slavers, 
High Priest of Intrigue, varnade Crowley också för jesuiternas makt i Washington, D.C. och 
deras planer på att använda amerikansk politisk och militär makt för att återställa påvens 
världsliga makt i Rom och utöka dess påverkan över hela världen. Detta utfördes under andra 
Trettioåriga kriget (Första världskriget och Andra världskriget—1914-1945) och de allmänna 



skolorna förstördes av Högsta domstolens beslut tillställt av en överdomare som var 
ärkekonspiratör i lönnmordet på Kennedy, Earl Warren. 
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III. Den tredje är Emmett McLoughlin, en annan irländare, som vältaligt visade den elaka 
romerska hierarkin som ansvarig för de överdrivna brotten bland romerskkatolska folk; i att 
förbjuda det allmänna skolsystemet att undervisa om inkvisitionen; och för att utföra 
lönnmordet på Abraham Lincoln.  
IV. Den fjärde är Alberto Rivera, en före detta jesuit och spanjor som lämnade orden efter 27 
år, och, fastän han anklagades för tvivelaktiga ekonomiska metoder, visade jesuiterna som 
president Kennedys lönnmördare och varnade år 1982 för Roms plan för att ta med Amerika i 
en avtalsöverenskommelse med “Suveräna vatikanstadsstaten,” kallad ett konkordat. {62} 
(Hitlers Tyskland, Mussolinis Italien och Francos Spanien hade alla konkordat med påven, 
medan dessa fascistiska diktatorer var anti-protestantiska, anti-judiska och pro-muslimska!) 
Idén att protestantiska Amerika skulle ingå ett konkordat med Rom och således också bli anti-
judiskt och pro-muslimskt, ytterligare förslavande oss under den påvliga caesaren, vore lagligt 
omöjlig om inte president Ronald Reagan, Amerikas största frimurande förrädare och New 
Yorks ärkebiskop John kardinal O’Connors “konservativa” bricka, formellt hade erkänt 
Suveräna vatikanstadsstaten som suverän nation år 1984, femtio år efter att Storbritannien 
hade gjort detsamma år 1934. George Orwell, här kommer vi!  
I skarp kontrast till dessa modiga katolska präster som äcklade lämnat systemet, sover de 
avfälliga protestantiska, ortodoxa, och baptistiska kyrkorna djupt i åtnjutande av förmånerna 
att “vara” och “göra” som deras korporativa privilegier tillåter dem. Judarna sover också 
djupt, då jesuiterna alltid har varit deras stora förföljare från romerska inkvisitionens 
återupplivning år 1542 till Tredje rikets slut år 1945. Till följd av feghet, självbelåtenhet och 
kompromiss står protestanterna, de ortodoxa, baptisterna och judarna inför tillintetgörelse 
genom en kommande högerinriktad fascistmilitärisk diktatur, med hemlig användning av 
våldsamma, i hög grad beväpnade och rasistiska hatgrupper så som Ku Klux Klan (vita 
suprematister) och Islams nation (svarta suprematister) för att rättfärdiga realiserandet av 
exekutiva order och belägringstillstånd. Ordensgeneralen med kontroll över islamiskt shriner-
frimureri, Malteserriddarna, Opus Dei (för närvarande förespråkande påvens Europeiska 
union och förklarat vara en farlig religiös sekt av en belgisk parlamentarisk kommission år 
1997), Romklubben (för närvarande ledd av frimurande/islamiska prins El Hassan bin Talal 
från Jordanien, utnämnd till positionen år 2000 med Riddare av Malta kung Juan Carlos av 
Spaniens välsignelse), Columbusriddarna, Rothschilds Illuminater och maffian, behöver bara 
ge ordern så kommer hans milis att inleda agitation, lönnmord, anarki och fascistisk envälde, 
lämnande Amerika dränkt i blod och ockuperat av utländska arméer vars befäl kommer att stå 
under jesuitisk kontroll.  
Vi okunniga och förrådda amerikaner skulle inte befinna oss i denna fara idag stående inför 
förgreningarna av Roms skapade nationell kriser, om de protestantiska och baptistiska 
predikanterna hade reagerat på varningsropen från våra fyra hjältar—Charles Chiniquy, 
Jeremiah J. Crowley, Emmett McLoughlin och Alberto Rivera—och president Kennedy 
skulle aldrig ha mördats den 22 november 1963. 
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Frälst före detta präst Charles Chiniquy, 1886 ##1-7 

Efter att ha anslutit sig till den förment anti-jesuitiska frimurarlogen efter att ha omvänt sig till 
Kristus och lämnat prästerskapet, skrev Chiniquy: “TILL ROMS BISKOPAR, PRÄSTER, 
OCH FOLK tillägnas också denna bok. I era odödliga själars namn, ber jag er, 
romerskkatoliker, att läsa denna bok. Genom Guds barmhärtighet, kommer ni att finna, i dess 
sidor, hur ni grymt bedras av era fåfänga och lögnaktiga traditioner. Ni kommer att se att det 
inte är genom era ceremonier, mässor, bekännelser, skärseldar, avlatsbrev, fastor, etc., ni blir 
frälsta. Det enda ni behöver göra är att tro, ångra, och älska. Frälsning är en gåva! Evigt liv är 
en gåva! Syndernas förlåtelse är en gåva! Kristus är en gåva! Läs denna bok, överlämnad av 
de mest hängivna av era vänner, så kommer ni, genom Guds barmhärtighet, att se det 
felaktiga i era sätt—att se till GÅVAN—att acceptera den— och i dess ägo kommer ni att 
känna er rika och lyckliga i tid och evighet.” 
www.Chiniquy.ca. 
Fifty Years In the Church of Rome, Charles Chiniquy, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book 



House, 1968; ursprungligen publicerad år 1886) p. viii. 
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Frälst före detta präst Jeremiah J. Crowley, 1912 ##1-8 



Efter sin omvändelse till Kristus, skrev Crowley: “Den vatikanska metoden—‘tystnadens 
konspiration—borde inte tillåtas skydda någon som berörs av de i denna bok riktade 
anklagelserna. Tiga kan ibland vara guld, men i detta exempel indikerar det skuld. Jag vill att 
min läsare förstår att jag inte angriper det vanliga romerskkatolska folket. De är offer för ett 
religiöst system, som prackats på dem genom födelsens tillfällighet. De lever upp till det ljus 
de har. Gud give att sanningens solljus snart kan översvämma deras bana! Jag sympatiserar 
med dem, jag beundrar dem, och jag älskar dem. . . . jag är inte längre romerskkatolik. . . . jag 
har letts av försynen från papism till kristendom, från bönboken till bibeln, från påven till 
Kristus.” 
Romanism: A Menace to the nation, Jeremiah J. Crowley, (Aurora, Missouri: The Menace 
Publishing Co., 1912) pp. 31, 35. 
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Ofrälst före detta präst Emmett McLoughlin, 1954 ##1-9 

Vid sin anslutning till den förment anti-jesuitiska frimurarlogen efter att ha lämnat 
prästerskapet, skrev shriner McLoughlin: “När jag ser tillbaka, ser jag mina år i prästerskapet 
och i seminariet som tid tillbringad i en fängelsehåla, ett fängelse vars golv var helvetets 



brinnande eld, vars väggar och tak var gjorda av orubbliga stenar, vars luft inte var lätt och fri 
utan möglig med medeltidsanda. Mina senaste fem år har tillhört en fri man, en man som 
återställts till sin förstfödslorätt till amerikanska friheter, friheter vilka han under sina första 
fyrtioen levnadsår under den amerikanska flaggan inte tillåtits åtnjuta. . . . Jag är amerikan 
igen, inte en utländsk undersåte på amerikansk jord. Jag kan älska Amerika, och utan att fråga 
en biskop eller en överordnad kan jag njuta av hennes berg och strömmar, hennes högljudda 
städer och tysta prärier, och speciellt havet, naturs egen frihetssymbol. Jag kan älska Gud och 
fortsätta i frihet i mina medmänniskors tjänst. För den friheten är nu också mitt arv. Det är 
Amerikas frihet, friheten som jag, också, tillsammans med alla fria män måste bevaka. 
Liksom Thomas Jefferson, har jag ‘på Guds altare svurit evig fientlighet mot varje form av 
tyranni över människans tankar.’” 
People’s Padre, Emmett McLoughlin, (Boston: The Becan Press, 1963) p. 280. 
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Frälst jesuitisk präst Alberto Romero Rivera, 1985 ##2-0 

“Om vi handlar enligt Guds vilja i dessa profetiska dagar mot skökans i USA knep, program, 
och handlingar, kommer vi inte att kunna förgöra henne. Vi kommer inte att kunna stopp 
henne. Men vi kommer att kunna göra två saker: för det första, att föra fram evangeliets 
budskap till det förlorade romerskkatolska folket. För det andra, kommer vi att ha tillräckligt 
med tid för att den kristliga kyrkan skall inse att hennes uppdrag är här och nu—inte imorgon. 
Och Gud väntar bara på att kyrkan skall agera för att hindra ondskans styrkor, mörkrets 



makter, påven, jesuiterna och den katolska institutionen från att begå brott hon står i begrepp 
att sätta i verket den minut hon fullständigt tar över USA. Den här informationen mottog jag i 
Vatikanen under [jesuitiska prästen] Augustin kardinal Beas och ordensgeneralerna Janssens 
och Arrupes undervisning.” Denna högst mäktige jesuit som lämnade orden, dog, efter många 
djärva försök (uppräknade av Jack Chick i hans Alberto-serietidningar), slutligen av “cancer,” 
förgiftad enligt hans fru, Nury Rivera. Dessutom, är Alberto-serien är förbjuden att säljas 
offentligt i både Kanada och Filippinerna. Många har angripit Alberto Rivera som om han 
aldrig hade varit jesuit, inkluderande frimurande Billy Grahams Christianity Today. Två 
pålitliga källor har att sagt det finns oförenligheter i Albertos intyg anknytande till hans 
undervisning av jesuiterna som ung pojke i Spanien. Men en av dessa källor, en omvänd 
fransk romerskkatolik och förutvarande biskop i Guatemala, hög frimurare och Riddare av 
Columbus nu boende i Quebec, försäkrade författaren om att han kände den före detta jesuiten 
personligen. Den hjälp Avro Manhattan gav Alberto i England och Jonas Shepherds 
undersökning bekräftar att Rivera verkligen var en före detta jesuit. 
Double-Cross: Alberto Part Two, Jack Chick, (Chino, California: Chick Publications, 1981). 
Smokescreens, Jack T. Chick, (Chino, California: Chick Publications, 1983) p. 79. 
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Broder Nicholas Norberto Rivera, 2003 ##2-1 

AV1611 bibeltroende oberoende baptistkalvinistisk latinamerikan 
Denna kära broder har i hög grad gjort det möjligt för författaren att reda ut nuvarande 



nyckelförbindelser mellan Jesuitorden, dess Suveräna militära Malteserorden och det 
högrankade frimureri som nu regerar påvens Fjortonde tilläggets amerikanska rike genom 
Utrikespolitiska rådet och Trilaterala kommissionen. Nicholas är en mästerlig forskare och 
hans reguljära e-postuppdateringar saknar motstycke. Hans arbete grundas på sanningen i 
Guds ord, eftersom han är en vibrerande tjänare åt vår Gud och Fader medan han uppvisar en 
ödmjuk och läraktig ande allteftersom han allvarligt strider om den tro som en gång 
överlämnades åt helgonen. År 1998 förstod han Guds nåderika evangelium och övertygades 
om Herren Jesus Kristus i tron. Han informerades om den svekfulla Jesuitorden som barn 
efter att ha läst Alberto I och Alberto II (Double-Cross), men hade sedan länge glömt dess 
ränker och djävulska dagordning tills efter den vattendelande händelsen den 11 september 
2001. Han fann www.vaticanassassins.org och blev övertygad om att massmordet var påvligt 
högförräderi utfört av orden genom den jesuittränade ärkebiskopen av New York Edward 
kardinal Egan och hans vid Georgetown jesuittränade Riddare av Malta, Utrikespolitiska 
rådet-medlem och CIA-direktör, George J. Tenet. Nicholas informerade författaren om att 
Riddare av Malta och CFR-medlem John J. DeGioia blev den första icke-jesuitiska rektorn för 
det jesuitiska Georgetowns universitet i Washington, D.C., ett faktum som återspeglas i 
föreliggande arbete. Författaren är nöjd över att kunna arbeta med Nicholas Rivera som kan 
nås på rivera.nick@gmail.com. 
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Broder Bobby G. Limeta, 2006 ##2-2 

AV1611 bibeltroende oberoende baptistisk filippinare 
Historikern och jordbävningsmekanikern, broder Bobby—som tycks vara blott en yngling—
har arbetat i olika länder över hela världen. Denna ovanliga man anses av författaren vara den 
största auktoriteten på den hemliga makten och historien bakom de jesuiter som nu behärskar 
hans älskade Filippinerna. Han betraktar det vita anglosaxiskkeltiskt protestantiska/baptistiska 
folk som omfattar den västerländska civilisationens historiskt reformerade nationer som de 
sista bastionerna mot jesuitiskt världsherravälde. Av den åsikten att den protestantiska 
reformationens bibel som den översatts till hans hemspråk är trons och utövningens yttersta 
auktoritet—mot ordens dekret i dess elaka Tridentinska möte—, har hans e-post instruerat 
författaren om en massa ämnen med anknytning till kompaniets rörelser i Fjärran östern under 
Andra världskriget och den jesuitiska/ frimurande makten bakom tidigare och nuvarande 
filippinska ledare. Han undervisade författaren om José Rizal, filippinarnas nationalhjälte, och 
om hur han mördades av jesuiterna år 1896. Han berättar om den svarta påvens makt över 
Fjärran österns guld som hopades och sedan begravdes av japanska armén i grottorna runtom 
på öarna, vars skatt, som blev känd som general Yamashitas guld, sedan överfördes till 
Vatikanens skattkistor genom CIA:s Nugan Hand Bank i Australien via jesuitiska världsliga 
medhjälparen Ferdinand M. Marcos. Han skildrar hur den nuvarande filippinaren president 
Gloria Macapagal-Arroyo, vars rådgivare är jesuitiska fader Romeo “Archie” Integan, var 



klasskamrat med president Bill Clinton vid jesuitiska Georgetowns universitet. Han bevisar 
skickligt att kompaniets Ateno de Manila universitet undervisar i “befrielseteologi,” 
insupande dess studenters unga sinnen med socialistkommunistiska doktriner. Denna kära 
broder och krigare för sanningen i Herren Jesus Kristus mot allt jesuitiskt vatikanskt 
dubbelspel kan kontaktas på bglimeta@ispx.com.ph. 
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Personlig Tillägnan 
Vidare tillägnas denna volym vissa baptistiska, mennonitiska och amishka vänner, arminianer 
till doktrinen, som gav mig den ekonomiska hjälpen såväl som kärleken och tillgivenheten i 
att tillhandahålla min mat, förbereda mina måltider, tvätta mina kläder, stryka mina skjortor, 
städa mitt hem, och därigenom bli min utökade familj medan, under tre års tid, under den 
litterära enslighetens midnattstimmar, den uppståndne, Guds son krossade mitt hjärta genom 
att påminna mig om vad Han hade lärt mig under de föregående tjugo åren. Tack mina vänner 
för er uppmuntran när jag närapå brände alla mina böcker på bondens fält och ilsken och 
äcklad ville sluta beroende på mina egna baptistiska och kalvinistiska trosbröders apati och 
feghet. För, 
“Jag är viss om att få se HERRENS godhet  
i de levandes land.” 
– Ps. 27:13  
Slutligen tillägnar jag, Eric Jon Phelps, tillgivet mitt livs häri innefattade arbete den mest 
ömhjärtade kvinna som någonsin hedrat mitt liv, Danita Dee Layser, som nu är min fru. Hon 
har varit en skarp redaktör, som lagt trovärdighet till min position som den försvarats av de 
stora reformerade och baptistkalvinistiska bibeltroende under de föregående fyra hundra åren. 
Dessutom bönföll hon mig, i full vetskap om faran i att öppet stödja mig, med ödmjuk mod, 
att inkludera henne i min tillägnan. Mot bättre vetande gör jag det nu, i vetskap om att hennes 
Messias kommer att hylla hennes troshandling på samma sätt som Han hyllade drottning 
Esthers troshandling när hon räddade den semitiskt judiska rasen—från en konspiratorisk 
tillintetgörelse—genom Artaxerxes’, hennes make och kung över Medopersiska riket, 
medverkan. Eftersom den uppståndna Frälsaren högst säkerligen kan skydda henne, kommer 
hon högst definitivt att behöva det. Danita, jag äskar och respekterar dig. Din hjälp var 
verkligen uppskattad, utan vilken denna bok inte skulle existera. 
Och när, genom den uppståndne, Guds sons försyn, den stora dagen kommer när, genom 
HERRENS vilja, vi kalvinister, från nordstater och sydstater, ännu en gång, som puritanska 
fria män, skall dra vårt rättvisa försvars svärd i ett försök att genom tron bevara det som är 
kvar av Amerikas protestantiska civilisation, ber jag ödmjukt er mennonitiska och amishka 
bibeltroende att vänligen hjälpa oss på ert omvårdande sätt som ni hjälpte mig under 
skrivandet av detta arbete. Ty samma män som plundrade och mördade ert ryska 
mennonitiska folk under Bolsjevikrevolutionen och det brutala fem år långa inbördeskriget, är 
samma mördare som nu styr det Amerikanska riket och är redo UTROTA och UTPLÅNA er 
“från jordens yta.” Dessa obarmhärtiga män kallas vanligen jesuiter, officiellt kända som Jesu 
sällskap eller Jesu kompani, våra dagars 
Vatikanska lönnmördare. 
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Reflektioner 
“Ty påven innehar på jorden, 
inte blott en mans plats utan den ende sanne Gudens.”{63} 
Påve Innocentius III, 1215 
De mörka tidsåldrarnas antikrist 



Fjärde laterankonciliet 
“Varje svärd står under kyrkans makt, det vill säga, det andliga och det materiella. Det förra 
skall användas av kyrkan. Ett i handen på prästen, det senare i handen på kungar och soldater, 
men enligt prästens vilja och gottfinnande. Det är rätt att det världsliga svärdet och 
myndigheten skall underkastas den andliga makten. Den romerska påven dömer alla män, 
men döms av ingen. Vi förklarar, hävdar, definierar och uttalar att det för varje mänskig 
varelses frälsning är alldeles nödvändigt att vara lydande under den romerska påven . . . Det 
som talades av Kristus . . . ‘Du har lagt alla saker under hans fötter’, kan mycket väl bekräftas 
av mig. Jag besitter den myndighet som tillkommer konungarnas konung. Jag är i allt och 
över allt, så att Gud Själv och jag, Guds ställföreträdare, bara har ett konsistorium, och jag 
kan göra nästan allt som Gud kan göra. Vad annat kan du därför anse mig vara än Gud?” {64} 
[Kursivering tillagd] 
Påve Bonifatius VIII, 1302 
Påvebulla: Unam Sanctam 
“Vi [påvarna] innehar på denna jord Gud allsmäktigs plats.”{65} 
Påve Leo XIII, 1894 
Encyklika, 20 juni, 1894 
“Jag är påven; jag är kung över alla; jag är Gud på jorden. När jag talar, är mitt ord Guds ord, 
och ni skall komma ihåg detta så länge ni lever.” {66} 
Påve Pius XI, 1924 
Talande till Skolbarn 
i Vatikanen 
Alien Rom 
“Jag tillbakavisar påven som Kristi fiende och antikrist, 
med hela sin falska doktrin.” {67} 
Thomas Cranmer, 1556 
Anglikansk ärkebiskop av Canterbury 
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“Påven måste tillrättavisa kungar och straffa dem med döden.” {68} 
Antonio Santarelli, 1626 
Italiensk jesuit 
Del Papa 
“Med all rätt är påven huvudet, och kungarna är blott liksom samma kropps armar eller 
händer; om de därför inte gör sin plikt och sorgfälligt bevarar kroppen, får huvudet som Herre 
och Mästare hugga av dem.” {69} 
Diverse jesuitiska medarbetare, 1685 
Varning till Englands kung Karl II 
The Jesuits Catechism 
“Den är min åsikt att om detta lands—USA—friheter förstörs, kommer det att ske genom de 
romerskkatolska jesuitiska prästernas subtilitet, ty de är den medborgerliga och religiösa 
frihetens listigaste, farligaste fiender. De har anstiftat de flesta av Europas krig.” {70} 
General Lafayette, 1799 
Biträde till general Washington 
Romanism: A Menace to the nation 
“Min historia om jesuiterna är i fyra volymer i tolftedelar, tryckt i Amsterdam år 1761. 
Arbetet är anonymt; eftersom författaren var rädd, antar jag, som alla Europas monarker var 
vid den tidpunkten, för jesuitiskt lönnmord.” {71} 
John Adams till Thomas Jefferson 
4 november 1816 



An Inquiry Into the Assassination 
of Abraham Lincoln 
“Det är varje kristens ovillkorliga plikt att bedja mot antikrist. Och vad beträffar vad antikrist 
är, borde ingen man vid sina sinnens fulla bruk ta upp frågan. Om det inte är papismen i 
romerskkatolska kyrkan, finns det ingenting i världen som kan kallas för det namnet. . . . 
Papism står i motsats till Kristi evangelium och är antikrist och vi borde bedja mot den.” {72} 
Charles Haddon Spurgeon, 1873 
Englands predikanters furste 
Citerad av irlands Ian Paisley 
Protest of the Pope in Parliament 
Reflektioner 
85 
“Låt oss läsa berättelserna om alla konspirationer, vilka någonsin bildats i världen. Betrakta 
de egenskaper, som är nödvändiga för framgång i sådana farliga företag, hos de chefer, som 
vågar åta sig dem; de faror de måste trotsa; de skatter de måste förbruka; den möda, den 
noggrannhet, de måste lägga ned för att fängsla folkets sinnen, och för att egga dem, och de 
källor de måste sätta i rörelse, båda öppna och hemliga, för att genomföra sina framsteg. 
Betrakta hur dessa farliga konspirationer har bildats eller misslyckats. Ni kommer inte att 
finna en, vars chef, efter år av noggrannhet, har kunnat organisera sina styrkor med så liten 
fara, med så stora fördelar, som jesuiternas general kan befalla inom tjugofyra timmar.” {73} 
[Kursivering tillagd] 
M. Louis Rene De Caraduc, 1762 
Fransk parlamentarisk statsman 
Report on the Constitutions of the Jesuits 
“Det är sant att, trots alla deras ansträngningar, . . . har de [jesuiterna] varit förhindrade att 
uppnå sin stora målsättning, den att grunda ett universellt romerskt kungarike; . . . Inte desto 
mindre är det de som, med all sin skicklighet, all sin iver och all sin världsliga klokhet, har 
upprätthållit det världsliga påvedömet [och dess världsliga makt] mot varje fientlig påverkan.” 
{74} [Kursivering tillagd] 
Rene Fulop-Miller, 1930 
Romerskkatolsk tysk historiker 
The Power and Secret of the Jesuits 
“Ty genom segrande krig allena, framhåller de [jesuiterna], kan män och nationer tvingas 
underordna sig den hierarkiska idén om en världsordning av stater, raser och individer. . . . 
Från dess spets, skall denna pyramid av stater totalt behärskas av katolska kyrkans teokratiska 
institution, med påven i Rom som Jesu Kristi ställföreträdare [antikrist] och Gud allsmäktigs 
enda talesman.” {75} [Kursivering tillagd] 
Leo H. Lehmann, 1944 
Irländsk amerikansk före detta präst 
Behind the Dictators 
“Jag tror på ett Amerika 
där separeringen mellan kyrka och stat är absolut.” {76} 
John F. Kennedy, 1961 
USA:s 35:e president 
John Cardinal O’Connor 
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“Senare på kvällen, efter ytterligare några drinkar, vändes diskussionen mot den 
utomordentliga makt som utövas av Vatikanen.” {77} 
Mark Lane, 1991 



Judisk amerikansk författare & advokat 
Plausible Denial 
“Hans pontifikat [kommuniska påven Johannes Paulus II] har klassificerats som ‘en gåta 
inslagen i ett mysterium’ . . .” {78} 
Avro Manhattan, 1985 
“Protestantisk” Riddare av Malta 
Engelsk påvlig historiker 
The Dollar and the Vatican 
Garnison till Ferrie: “Vem dödade då presidenten?” 
Ferrie till Garnison: “Det är ett mysterium omslutet i en hemlighet inuti i en gåta.” {79} 
Jesuitisk medhjälpare Oliver Stone, 1992 
Amerikansk dramatiker 
JFK, Director’s Cut, Video 
Oliver Stones JFK, Director’s Cut använder musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Varför inte 
protestanterna Bach eller Mendelssohn? Därför att Mozart, vars far var ärkebiskopen av 
Salzburgs musikdirigent, var en romerskkatolsk frimurare, som komponerat Trollflöjten åt 
frimureriet. Han komponerade också en opera på latin som ett mellanspel till tragedin, 
Clementia Croesi, uppförd vid jesuitiska kollegiet i Salzburg, Österrike. Kära sanningssökare, 
Mozart var en av jesuiternas högst trogna verktyg och således den mest passande 
kompositören för den jesuitiska medhjälparen Oliver Stone’s JFK, Director’s Cut. 
Eric Jon Phelps, 2003 
Amerikansk patriot och författare 
Vatikanska lönnmördare 
“Jag verkade bakom skuggorna i lönnmordet på John F. Kennedy genom Den helige Andes 
kyrkliga församling i Houston, Texas. I den kyrkliga församlingen, var lönnmordet på John F. 
Kennedy, USA:s president redan planlagd.” {80} [Kursivering tillagd] 
Alberto Rivera, 1982 
Spansk amerikansk före detta jesuit 
The New Inquisition 
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“Det Amerika vi alla kände igen och älskade har tagits över av en främmande kraft. . . . 
Denna främmande kraft heter jesuiternas sällskap [Jesu sällskap] —Vatikanens Gestapo. 
Bannlysta från varje katolsk land i Europa inkluderande Japan och Kina, kriminaliserades de 
även av påven själv [Clemens XIV] år 1773. Genom att dra fördel av vår religionsfrihet, 
strömmade de till USA och har tagit över Pentagon. USA har inte ställts inför något militär 
hot sedan inbördeskriget. USA:s milis är den beväpnade medborgaren—nattvakten på 
frihetens mur—inte den av jesuitiska präster ledda armén. . . . ‘Amerika . . . [har] blivit 
världens diktatorska . . .’ De flesta av våra modiga politiker i Washington, D.C. är 
skräckslagna inför dessa män i långa klänningar. De är rädda för att sluta som president 
Kennedy.” {81} [Kursivering tillagd] 
www.reformation.org 
Uppdaterad 4 maj 2000 
Familjen Kilkenny 
Pax Americana Equals 
Pax Romana!! 
“Om du inte strider med hela ditt hjärta mot påvens ogudaktiga regering, kan du inte bli frälst. 
Vem som än finner nöje i papismens [genom gärningar frälsande] religion och dyrkan 
kommer att gå evigt förlorad i den kommande världen. . . . Så länge jag lever kommer jag att 
för mina trosbröder kritisera Babylons varböld och plågoris, av fruktan för att många som är 



med oss kunde falla åter liksom resten i den bottenlösa gropen.” {82} [Kursivering tillagd] 
Martin Luther, 1520 
“Om man då frågar honom:  
‘Vad är det för sår du har på händerna?’ 
 skall han svara:  
‘Dem har jag fått hemma hos mina vänner’.” 
Jesus Messias 
– Sak. 13:6 – 
Den protestantiska reformationens 
engelska bibel 
den auktoriserade kung Jakobs version från 1611 
Guds välsignade och varaktiga ord för engelsktalande folk 
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Introduktion 
Under de mörka tidsåldrarna, 476 till 1648 (från Romarrikets fall till kalvinisternas seger i det 
Trettioåriga kriget), var påven världens största despot. Med sina två usurperade makter, den 
andliga och världsliga, styrde han den civiliserade världen med “en järnnäve i en 
sammetshandske.” Både massorna och deras kungar dyrkade denna man som gjorde anspråk 
på att vara “Kristi ställföreträdare,” med befäl över ett internationellt system av stöld, tortyr 
och mord kallat “inkvisitionen.” 
Denna “Kristi ställföreträdare” organiserade stora “heliga krig” kallade “korståg.” Det främsta 
syftet med dessa elaka och mordiska “korståg” var att ta Jerusalem från muslimerna och 
därigenom göra det möjligt för Roms hedniska kyrkors byggmästare att återuppbygga kung 
Salomos tempel. Detta har varit Roms hemliga målsättning under århundraden, då påvarna 
har åstundat universell dyrkan medan de styrde världen från Jerusalem. Men korstågen 
misslyckades med att säkra Jerusalem åt påven. De lyckas däremot mörda hundratusentals 
“kättare” kända som judar, muslimer och icke romerskkatolska, ortodoxa kristna. Plundringen 
av Konstantinopel och blodbadet inne i Klippmoskén är bara två exempel på påvlig blodtörst. 
Gud fader hade, emellertid, dekreterat ett slut på denna tidsålder av religiös fanatism, lidande 
och fattigdom. År 1517, den 31 oktober (förvrängd till Allhelgonadagen), började en modig 
tysk munk—Martin Luther—den härliga och ärorika protestantiska reformation. Han lade 
slutligen bibeln i händerna på det tyska folket på deras eget språk! Folket kunde själva läsa 
Guds ord, utan att längre behöva präster “för att tolka.” William Tyndale, vår älskade 
engelska auktoriserade versions fader gjorde detsamma, möjliggjort av att denna stora 
uppfinning—tryckpressen. Tillsammans skakade de om världen; Guds ord fanns nu i tryck!  
Roms absolutistiska politiska system kallat “Tysk-romerska riket” var statt i förfall. Alla 
Europas norra nationer lämnade riket och antog nationell suveränitet, varvid de vägrade att till 
Rom betala det tionde som kallas “peterspenningen.” 
Med religiös frihet kom också politisk frihet kallad “liberalism.” Gemene man började åtnjuta 
rättigheterna till privat egendom och frihet att göra sig en förtjänst till skada för Roms 
monopol. Den fria företagsamhetens system var fött, vars direkta resultat var skapandet av 
den protestantiska medelklassen och privat förmögenhet. Den vita medelklassens folk, i 
åtnjutande av tryckfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet, utmärkte sig i alla konster och 
vetenskaper i det de skapade uppfinning på uppfinning. Engelsmännen och holländarna blev 
befraktare över hela världen medan schweizarna blev de stora urmakarna. Den nya världens 
vita protestanter och baptister var känd som “de uppfinningsrika amerikanerna.” Den 
protestantiska reformationens förmåner var många, och varje god man skulle söka bevara den 
reformationen tillsammans med dess tillhörande och fri- och rättigheter. Ty det var 
reformationen och 
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den protestantiska segern vilken avslutande jesuiternas Trettioåriga krig i Europa (vilket rasat 
från 1618 till 1648 under vilket en av tre tyskar eländigt omkom) som förde världen ut ur 
Roms mörka tidsåldrar och in i det protestantiska moderna tidevarvet. 
Må vi påminnas om att, 
“. . . där Herrens ande är, där är frihet.” 
– 2 Kor. 3:17 
Djävulen skulle inte tillåta den protestantiska reformationen att fortgå motståndslöst. Därför 
upphöjde han Ignatius Loyola som grundade Jesu sällskap, vanligen kallat “kompaniet,” eller 
“Jesuitorden.” Ordens syfte var att förgöra reformationen, med dess folkliga fri- och 
rättigheter (yttrandefrihet, samvetsfrihet, tryckfrihet, vapenägande, etc.) och återställa världen 
till de mörka tidsåldrarna (under vilka det var olagligt att äga ett armborst), återinrättande det 
“Tysk-romerska rikets” överhöghet. Påven skulle erhålla universell dyrkan, styrande från 
Salomos återuppbyggda tempel i Jerusalem. Detta betyder att det, när deras plan tillåts lyckas, 
kommer att finnas en framtida “ofelbar” påve som kommer att vara “laglöshetens människa” 
(2 Thess. 2:3-12), “antikrist” (1 Joh. 2:18), “vilddjuret” (Upp. 13:4-18), “en fräck och 
illasinnad kung” (Dan. 8:23); av Herren Jesus Kristus också kallad “förödelsens styggelse” 
(Matt. 24:15 med hänvisning till Dan. 9:27; 12:11), härskande över världen från Jerusalem. 
Det är i detta ljus som vi skall se ljus och förstå historiens flöde under de föregående fem 
århundradena. Kalvinisternas dialektik och reformationen kontra jesuiterna och deras 
motreformation gör det möjligt för oss att förstå det anmärkningsvärda fenomen som kallas 
“lönnmordet på Kennedy.”  
När vi minns att “sanningen finns i detaljerna,” har få män, efter att ha undersökt de händelser 
som denna “exekutiva åtgärd” (som Centrala underrättelsebyrån (CIA) kallade den), undgått 
att lägga märke till den stora makt, vilken tydligen är inblandad i att bevara mörkläggningen. 
För närvarande, har alla juridiska processer hindrats och ynkryggarna i Kongressen fruktar att 
ta upp ämnet. Det krävs en mäktig underrättelseapparatur, fast förankrad i regeringen, för att 
företa sig ett lönnmord med dess många nödvändiga internationella förbindelser och sedan 
verkställa och bevara den mörkläggning som ägt rum här. I historiens ljus, finns det 
egentligen bara en kandidat för en organisation kapabel att kontrollera de i lönnmordet på 
Kennedy inblandade grupperna och styrkorna. Sett utifrån fakta och dess makts förening, 
båda historiskt och den dag som idag är, kan det bara vara påvens milis, Ignatius Loyolas 
kompani, de perfektas stora hemliga sällskap,  
Jesu sällskap. 
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Läs, för att bekräfta sakframställningen, vänligen varje kapitel i ordningsföljd. Hoppa inte till 
den “bästa biten” då slutet kommer att tycks otroligt utan den ordentliga förgrunden. Var tålig 
så kommer du att förstå det historieflöde som nådde Dallas, Texas den 22 november 1963. 
Om du inte är amerikan så kommer du att förstå varför ditt land befinner sig på dess 
nuvarande kurs, då det också kontrolleras av ordensgeneralen genom hans utvalda jesuiter, 
Malteserriddare, shriner-frimurare, Columbusriddare, och Illuminaternas frimurande, 
kabbalistiska, arbetarsionistiska, sabbatianska frankistiska (namngivna efter den svarta påvens 
döpta Jacob Frank), judiska huset Rothschild. Ty orden kontrollerade det ökända huset 
Rothschild sedan senast Franska revolutionen och Napoleonska krigen, efter vars jesuitledda 
korståg familjen Rothschild gavs tillnamnet “vatikanska finansdepartementets väktare.” 
Mitt syfte, kära sanningssökare, är att ge dig en enkel förstående av ett ofantligt system av 
bedrägeri, slaveri och mord. Det systemet, religiös och politisk papism, falskeligen kallat 
“kristendomen,” fick även aposteln Johannes att häpna 



“. . . mycket förundrad.” 
– Upp. 17:6 
Om du, efter att ha läst denna volym, väljer att stå emot den andliga elakhet som kontrollerar 
de män som styr Djävulens världssystem, kommer du att behöva Guds MAKT. Denna MAKT 
är Gudomens Person känd som den helige Ande. Han kommer att komma och bo inom dig när 
du, efter att ha hört och trott på evangelium, blir pånyttfödd genom Guds suveräna vilja, eller 
då du läser tror på evangelium i Hans ord, den auktoriserade kung Jakobs version från 1611. 
Jesus Kristus sa, 
“Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.” 
– Joh. 3:7 
Varför? 
“Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda . . . 
Ingen finns som gör det goda, inte en enda . . . Alla har syndat  
och saknar härligheten från Gud . . . För syndens lön är döden;” 
– Rom. 3:10, 12, 23; 6:23 
Vad skall vi göra? 
“Tro på Herren Jesus så blir du frälst . . . 
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen  
något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” 
– Apg. 16:31; 4:12 
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Tro vad? Israels Messias, Herren Jesus Kristus, 
“. . . dog för våra synder enligt Skrifterna,  
att han blev begravd,  
att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna:” 
– 1 Kor. 15:3, 4 
Och varför? Därför att, 
“Gud ... befaller ... människorna att de alla och överallt skall omvända sig.  
För han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet  
genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt  
alla genom att uppväcka honom från de döda.".” 
– Apg. 17:30, 31 
Genom att tro på denna stora nyhet tar du emot Honom: 
“Men åt alla som tog emot honom  
gav han rätt att bli Guds barn,  
åt dem som tror på hans namn:” 
– Joh. 1:12 
Som ett Guds barn, har du nu MAKTEN och, efter att ha renats från dina synder för alltid, 
med den omistliga rätten att närma dig Gud Fader. Hans heliga ord förklarar för oss som har 
trott: 
“Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron  
för att få barmhärtighet  
och finna nåd till hjälp i rätt tid.” 
– Heb. 4:16 
I denna sena timma och stora personliga och nationella nödens stund måste vi Guds barn först 
underordna oss Gud. Då, och bara då, kan vi stå emot Djävulen: 
“Underordna er därför Gud.  
Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” 
– Jak. 4:7 
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Vi uppmuntras att göra motstånd 
“. . . ända till blods i er kamp mot synden.” 
– Heb. 12:4 
Genom att göra det ger oss Jesus Messias, vår stora himmelska överstepräst och uppståndna, 
Guds son, förtroendet att 
“. . . vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra,  
för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.  
Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. .” 
– Joh. 14:13, 14 
Kära Guds barn och broder i Kristus, be vår fader i Jesu namn att hjälpa 
“. . . Ha inget att göra med mörkrets  
ofruktbara gärningar  
utan avslöja dem i stället . . . 
Men allt kommer i dagen,  
när det uppenbaras av ljuset,  
ty allt som uppenbaras är ljus 
Var därför inte oförståndiga  
utan förstå vad som är Herrens vilja.” 
– Ef. 5:11, 13, 14, 17 
Och genom att göra det kommer du att stå emot den makt som utgår från Djävulen och hans 
jesuitiska ordensgeneral känd som den svarta påven som kontroller Jesu sällskap, påvedömet 
och dess vatikanska hierarki, Suveräna militära Malteserorden, 33:e gradens skotska ritens 
och islamiskt shriner-frimureri, Opus Dei, Columbusriddarna, Rothschilds Illuminater, den 
påvliga caesarens internationella underrättelsesamfund och den “heliga faderns” 
internationella maffiasyndikat. Djävulens världssystem är så omfattande att om vi Guds barn 
inte kontrolleras av Guds ande, kommer det att tyckas överväldigande och därför fåfängt att 
motsätta sig. Men våra förfäder stred djärvt för tron i att stå emot Satans jesuitiska nya 
världsordning, och det måste vi också göra. Som en tjänare åt Herren Jesus, fråga djärvt vår 
fader vad du kan göra för att stå emot där du är. Han kommer helt visst att visa dig. Må den 
uppståndne, Guds son vara med er, kära trosbröder, så skall vi mötas i evigheten vid Kristi 
domstol. 
Författaren 
 


