
Sátánizmus a Vatikánban 

Ez az írás célzottan nem csupán a Church of God-nak a Római Katolikus felekezettel kapcsolatos 

tanításait, nézeteit és észrevételeit közvetíti, mint inkább az érintett egyház bizonyos belső 

köreinek a saját egyházukkal kapcsolatos negatív tapasztalatait és aggodalmait ismerteti. Az 

alábbiakban tehát nagyrészt bennfentes katolikus egyéneknek az egyházukban végbemenő 

folyamatokkal és eseményekkel kapcsolatos tényfeltáró munkáiból szemelvényezünk. Ezek a 

források önmagukért beszélnek. Láthatóvá válik az, hogy a katolikus egyházban észlelhető ultra 

liberális tendenciákért nem csupán az egyre szabadosabb korszellem a felelős. Nyilvánvaló jelei 

vannak ugyanis egy bizonyos benső gonosz erő hatásának, miáltal az egyházban felütötte fejét a 

sátánizmus, érintve a legfelsőbb vatikáni köröket is. Ez sokak számára egy sokkoló jelenség. De 

hogyan egyeztethető mindez össze a Bibliában felvázolt próféciai képpel? Milyen kapcsolat 

bontakozik ki a Jelenések 17 nagy paráznája és a luciferiánus fenevad között? Nos, az alábbiakban 

összekötjük ezeket a szálakat is. 
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Betekintés a sötétség birodalmába 
 

„A katolikus egyházat és annak székhelyét, a Vatikánt megszállta Sátán és az ő ügynökei!”  

Az ilyen és ehhez hasonló híreket egyre gyakrabban hallhatjuk és olvashatjuk 

az utóbbi években. Ami igazán meglepő az az, hogy ezeknek a híreknek a 

forrásai nem a katolikus egyházzal szemben ellenséges érzelmeket tápláló 

felekezetek, nem - az egész kereszténységet úgy általában véve gyűlölő - 

liberális média, de még csak nem is az egyházukból kiábrándult és azt elhagyó 

ex-katolikusok, hanem maguk a szóban forgó egyház legfőbb elöljárói, 

beleértve néhány volt pápát is. Vegyük csak pl. az alábbi kijelentést, ami VI. 

Pál pápa szájából hangzott el 1972. június 29-én, a II. Vatikáni Zsinatot 

követően: „A Sátán füstje néhány repedésen át behatolt az Isten templomába, 
utat tört magának a kétség, a bizonytalanság, a problémázás, a nyugtalanság, az 

elégedetlenség és az ellenszegülés... A kétség behatolt a lelkiismeretünkbe.” 



VI. Pál pápa hasonló üzenetet fogalmazott meg egyházáról 1977. október 13.-án: „Az ördög farka 
csapkod a katolikus világ felbomlasztásában. Sátán sötétsége behatolt és egyre inkább terjed a 
Katolikus Egyházban, még annak csúcsát [értsd, a Vatikánt] is elérve. Az aposztázia, a hit 
elvesztése terjed a világban és ez behatolt az egyházunk legmagasabb szintjeibe.”  

 

Katolikus „próféciák” százai figyelmeztetik a híveket azzal kapcsolatban, hogy Sátán már átvette, 

vagy hamarosan átveszi a hatalmat az egyházuk fölött. Az a bizonyos nagyon elhallgatott 

Harmadik Fatimai Titok tulajdonképpen erről hivatott szólni: 

"De, gyermekeim, amit már elmondtam a múltban is, elismétlem újra, hogy Sátán és 
ügynökei, a 666-os szakasz behatolt a [katolikus] hierarchia legmagasabb szintjeire; és 
ez oknál fogva rabságba ejtette az addig oly nemes hierarchiánk tagjainak némelyikét, 
hogy az ő munkáját végezzék." - Our Lady of the Roses, 1978, Junius 1. 

De egymást követve jelentek meg a jelenséget feltáró más katolikus elöljárók megvallásai és 

jelentései is. A 85 éves Gabriele Amorth legfrissebb interjúkötetében kijelenti: „A Sátán munkája 
a papok, püspökök, sőt bíborosok életében is tetten érhető.” (Mondta Gabriele Amorth, a Római 

Egyház-kerület nevezetes exorcistája, vagyis, „démonűzője”).  

Az utóbbi idők nagy port felkavaró hírei és a katolikus egyház néhány bennfentes személyének 

kijelentései szerint tehát a sátánista elemek mélyen beékelődtek a Vatikánba. Mindennek a 

nyilvánosságra kerülésében nagy szerepe volt a Vatikán felsőbb köreiben is beavatottnak számító 

Malachi Martin-nak. Malachi Martin a Holt Tengeri Tekercsek és a kánonon kívüli írások egy 

elismert szakértője, a szemita nyelvek professzora, emellett rendkívül sikeres közíró, akinek 

tényfeltáró munkái mély, eddig soha nem látott szintű belátást adnak a jelenlegi Vatikán 

legbensőbb sötét ügyeibe.  

 

Malachi Martin tényfeltáró riportjai 

A vatikáni sátánizmussal kapcsolatos különböző tényfeltáró riportok és 

jelentések egyike sem közelíti meg Malachi Martin (1921-1999) 

alaposságát és mélyre látását. Az ír származású Malachi Martin jezsuita 

papként lett felavatva, aki a Vatikán Pontofical Biblical Institute egy 

professzora volt és belátott a Vatikán legbelsőbb dolgaiba. 1958 és 1964 

között jezsuita szerzetesként dolgozott Rómában, ahol a neves jezsuita 

kardinális, Augustin Bea és a pápa őt bízták meg számos nagyon kényes 

diplomáciai feladat elvégzésével. Az 1960-as években kibontakozó 

reformok miatt feloldást kért a jezsuita esküjének több pontja alól és 

1964-ben New York-ba költözött, ahol sikeres íróvá lett. Írásaiban 

keményen kritizálta a katolikus egyházban végbemenő folyamatokat. A 

kiváló szakembernek több nagysikerű könyve jelent meg különböző témákban, így a Holt Tengeri 



Tekercsekről, az exorcizmusról („ördögűzésről”), a katolikus egyház történelméről, sőt még a 

modern geopolitikai intrikákról is. A mélyen konzervatív katolikus körök támogatták, míg a 

liberalizálódó erők hevesen kritizálták az írásait. Leginkább azok a munkái kavarták fel a port, 

amelyek a Vatikánban végbemenő sátánista térnyerésről szólnak. Mondanivalóját és céljait igen 

sokan félreértik és félremagyarázzák. Sokatmondó jelenség az, hogy az egyébként notóriusan anti-

keresztény médiában nem csaptak le azonnal a témára, sőt inkább amennyire lehet, elhallgatják, 

illetve teljesen mellőzik - mintha valami felsőbb utasításnak engedve nem állna érdekükben ezt a 

témát feszegetni. Hogy miért? Erre talán Martin azon saját szavai adnak pontos magyarázatot, 

amelyeket a The Fatima Crusader című cikke hasábjain fejtett ki:  

„Bárki, aki bennfentes megfigyelője volt a Vatikánban lezajló állapotoknak az elmúlt 35 évben, az 
tisztában van azzal, hogy Szent Péter Rómájának udvarában a sötétség fejedelmének mindig ott 
voltak és ma is ott vannak az ő elkötelezettjei.”  

A katolikus egyházzal kapcsolatos tényfeltáró munkái sok eddig rejtett dologról lehúzták a leplet. 

Tény, hogy mivel Martin maga is jezsuita volt, sokan megkérdőjelezik azt, hogy ez valóban 

feltárás volt-e, vagy csupán egy hátsó szándékú nyíltabb színvallás, netán egyféle előrefutás. 

Martin legelőször az 1990-ben megjelent The Keys of This Blood (E vérnek a kulcsa) című 

bestsellerében lengette meg a fátylat, és tett utalásokat a Vatikánon belül lefolyó ördögi rítusokra. 

A könyv fő témája a Vatikán negatív szerepe a jelenlegi geopolitikai helyzetben. Ebben a 

munkában a következőket írta: 

„II. János Pál Pápa számára az volt a legijesztőbb dolog, hogy szembetalálta magát egy szilárd 
gonosz erő jelenlétével a saját Vatikánjában és a püspöki kancelláriában.  Erre a szóban forgó 
erőre a helyzetet jól ismerő egyházvezetők csak úgy utaltak, mint a ‘szuper-erő.’ Bizonyos 
szóbeszédek szerint - amelyeket mindig nehéz igazolni -, ennek az erőnek a megszilárdulása VI. 
Pál pápa uralmának kezdetéhez, azaz 1963-hoz vezethető vissza. És való igaz, VI. Pál ekkor igen 
komor utalásokat tett 'Sátán füstjére, amely immáron behatolt a szentélybe' …. Ami egyértelmű 
utalás volt részéről a sátánistáknak a Vatikánban történő beavatási szertartásaira. Emellett, 
már ekkor napirenden voltak a sátáni pedofília esetei a püspöki és papi körökben, és ezek az 
esetek széleskörű dokumentálásra is kerültek az itáliai Turintól az USA-beli South Carolináig. A 
sátánizmus kultikus pedofil rítusait a szakértők egyöntetűen a bukott arkangyalnak [Sátánnak] a 
rítusai között tartják számon.” – Malachi Martin, The Keys of This Blood, 632. o.  

Ezek a szavak jobbára elkerülték a közfigyelmet, valószínűleg a visszafogottabb fogalmazás miatt, 

pedig a leírtakkal VI. Pál pápa felavatási ceremóniájára utalt. Giovanni Battista Montini püspököt 

1963. június 21.-én választották meg pápának, aki a VI. Pál nevet vette fel és 1978-ig viselte a 

pápai címet. Az tagadhatatlan, hogy az ő uralma alatt történtek meg a leglátványosabb változások 

az egyházban. VI. Pál alatt fejeződött be a II. vatikáni zsinat 1965-ben és ő felügyelte a zsinat 

határozatainak meghozatalát. A zsinatban foglaltak miatt VI. Pált nagyon sokan a konzervatív 

katolicizmus felszámolójaként tartják számon. Malachi Martin leírása szerint VI. Pál pápává 

avatásakor szimbolikusan Lucifert ültették fel a pápai trónra. Ezt az 1996-ban kiadott Szél söpörte 
ház című novellájában fejti ki részletesebben, amiben konkrétabb említést tesz a vatikáni sátáni 



rítusokról és más kényes témáról is. De tette ezt óvatosan, egy novella formájában. Habár a Szél 
söpörte ház egy novellaként készült el, Martin saját szavai szerint annak tartalma 85 %-ban valós 

tényeket vázol fel, sőt, még a szereplői is létező személyek, csupán a neveiket változtatta meg. 

Minden esetre, elég életszerű módon vázol fel egy bizonyos rítusos szertartást, amire az író a 

bukott arkangyalnak, „Lucifernek a trónra ültetése”-ként utal!  

Az általa felvázolt pápai felavatáskor elvégzett rítust 1963. június 29.-én tartották meg 

párhuzamosan a vatikáni Szent Pál Kápolnában és az Egyesült Államokban. Az utóbbit a 33. 

szélességi fokon fekvő dél-Karolinai Charleston-ban, ami a hírhedt szabadkőműves nagymester 

Albert Pike otthona volt. Charleston emiatt egyféle luciferiánus, illetve okkult központként és 

zarándokhelyként van számon tartva és ezen lokáció megválasztása önmagában is bizonyíték arra, 

hogy a katolikus egyházat igencsak átitatták az okkultisták és a luciferiánusok.   

Mint már láttuk, magának a szertartásnak a hivatalos oka VI. Pál pápává avatása volt, aminek 

viszont van egy bizonyos katolikus próféciához kapcsolódó apropója. E próféciák szerint ugyanis a 

„herceg” (az Antikrisztus)  eljöveteléhez az fog közvetlenül elvezetni, hogy egy kései pápa felveszi 

majd Pál apostol nevét. Ez a pápa volt VI. Pál, és ezzel megkezdődik az ún. „várakozási idő” (értsd 

a „herceg” színrelépésének a türelmes kivárása). Később János Pál pápa alatt tovább folyt ez a 

várakozási idő, ami 1963-tól számítva egy jubileumi periódust, azaz, 49.5 évet foglal magában 

2012. december 21.-ig. Mondani sem kell, a 2012-es év amúgy is sok várakozásra adott okot 

bizonyos körökben. 

A látszatokra azonban adni kell, így a Vatikánban jóval visszafogottabb körülmények között 

ünnepelték meg ezt a jelentős eseményt, míg a vele párhuzamos charlestoni szertartást – ahogy 

manapság mondanák - „fullba nyomták”:  

„Az olyan nem túlságosan kirívó kellékek, mint a pentagram, a fekete gyertyák és a 
megfelelően [sötét] függönyök a római ceremóniának is részei lehettek. De az olyan liturgikus 
kellékek, mint pl. a csontokkal teli tál, a rituális üvöltözések, nem is beszélve az áldozati 
állatokról és az áldozatról, nos, ezek már túl durvák lennének [a Vatikánban]. Emiatt kellett egy 
párhuzamos ‘trónra emelést’ megrendezni. A társünnepen a testvérek megfelelő módon 
végezhették el [ceremóniát] az erre hivatalosan felhatalmazott cél-kápolnában, amennyiben a 
részvevők mindkét lokáción ‘célirányosan’ vitték véghez az ünnepi szertartásokat. Amit tettek a 
római kápolnában, pontosan azt tették a kijelölt ünnephelyen is. Az egész azon múlott, hogy 
minden szó és tett egy szívvel, teljes egyetértésben és teljes szinkronban hangozzék el és 
történjen meg a céladó és a célkövető kápolnákban. A résztvevők teljes akarattal és egy elmével 
koncentráltak a Herceg [Lucifer/Antikrisztus] által levetett közös célra, ami áthidalta a köztük 
fekvő távolságot." - Malachi Martin, Windswept House, 8. o. 

Martin leírása határozottan azt érzékelteti, hogy Sátán trónra emelésének ceremóniáján állatokat 

áldoztak, s feltehetően egy emberáldozatot is bemutattak (?). Ezeket természetesen nem 

végezhették el a római kápolnában, de megtehették a dél-Karolinai „cél-kápolnában”. A szinkront 

telefon kapcsolat által érték el. A beavatott papok a rituálé szövegének minden szavát kívülről 
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tudták és egyszerre mondták el, ahogyan a mozzanatokat és a gesztikulációkat is egyszerre 

végezték.   

 A The New American magazinnak adott interjúban Martin megerősítette azt, hogy a regényében 

felvázolt ceremónia nem fikció, hanem valóban úgy zajlott le, ahogyan azt megírta: „Ó igen, igaz, 
nagyon is igaz,” áll a riportban, majd hozzáteszi: „De mindezt akkoriban még csak egy novella 
formájában vethettem papírra.” 

Ezt ismételten megerősítette a John Loefflernek, a Steel on Steel című rádióműsor vezetőjének 

2000. július 29.-én adott interjújában. Amikor a műsorvezető kertelés nélkül rákérdezett arra, 

hogy tényleg megtörtént-e az a sátáni rítus, amelynek alkalmával a Vatikánt a Pápa tudtán kívül 

Sátán szolgálatába ajánlották fel, Martin határozott igennel válaszolt.  

Szél söpörte Ház 

A Windswept House [Szél söpörte ház] egészében is egy magával ragadó novella, témája a modern 

globalista világunk alakulásai és a közelgő Új Világrend kibontakozása körül forog. A vatikáni 

sátánizmust tehát a háttérhatalmi elit globális szándékainak kontextusában vetíti elénk. A könyv 

több, katolikus szempontból kényes kérdést is érint, így foglalkozik az abortusz körüli hitvitákkal 

és nem utolsósorban, „Fatima harmadik titkával”. Ám a novella fő csapásvonala a katolikus 

egyházházba beférkőzött sátánista erők egyre növekvő befolyása és aknamunkája, amelyek jelen 

vannak úgy a Vatikánban, mint a helyi parókiákban. Céljuk a római katolikus egyház teljes 

felforgatása és irányításának kézbevétele, miközben II. János Pál pápa tétlenül várakozik az 

„Áldott Szűz” üzeneteire és jeleire annak reményében, hogy az irányt mutathasson ahhoz, hogy 

mit is tegyen a klérus az egyre kritikusabb geopolitikai végjátékban.  

A Windswept House-ban igen nyers módon vannak feltálalva a Vatikánban végbemenő játszmák, 

a novella már az elején az ominózus sátáni rítus bemutatásával foglalkozik. Mint láttuk, ez az 

alkalom tulajdonképpen a Sátán vatikáni trónra emelésének az alkalma volt, aminek helyszínéül 

az amúgy is rendkívül komor és sötét Szent Pál kápolnát választották. A novella szójátékai pedig 

mintha rejtett üzeneteket közvetítenének. Úgy a „The Keys of This Blood”, mint a „Windswept 
House” inkább a szélesebb körű tömegeket kívánja informálni, így nem feltétlenül a katolikus 

hívőknek volt szánva. Ugyanakkor az elemzők szerint mindkét könyv azt a különös érzést adja, 

mintha a magát II. János Pál pápát kívánná felébreszteni a helyzet valóságára és súlyára. A The 

Keys című könyvben Martin érzékelteti, hogy megérti a pápa geopolitikai játszmákkal kapcsolatos 

dilemmáit és együtt érez vele, az egyházzal kapcsolatos aggodalmaiban. A Windswept House-ban 

ugyanezt teszi, de már drámai módon és szinte kétségbeesetten apellálva a pápához.  

Martin rendkívül lesújtó véleményt nyilvánít ki a katolikus egyház jelenlegi állapotáról: 

„Hirtelen vitathatatlanná vált az, hogy ezalatt a pápa alatt a római katolikus szervezetben 
állandó jelleggel jelen vannak olyan klerikusok, akik Sátánt imádják, s akiknek ez nagyon 
kedvére van; püspökök és papok, akik szodómiát követnek el kisfiúkkal és egymással; 



apácák, akik Wicca “fekete rítusokat” végeznek és leszbikus kapcsolatokat tartanak fenn … 
nap, mint nap - beleértve a vasárnapokat és az ünnepnapokat is -, eretnek dolgokat, 
káromlásokat, megbotránkoztatásokat követnek el s engednek meg maguknak az oltár mellett 
olyanok, akik a papi szolgálatra lettek elhívva. A Krisztus oltárain véghezvitt istentelen 
tetteket és rítusokat bizonyos kardinálisok, főpüspökök és püspökök engedélyével, vagy 
hallgatólagos hozzájárulásával végezhették. A teljes számukat nézve ezek még kisebbséget 
képeznek - az egyháznak talán ha tíz százalékát -, de ennek a kisebbségnek a tagjai nagyrészt 
hihetetlenül magas pozíciókat és rangokat töltenek be. Annak, hogy a pápának ilyen mértékű 
szenvedést kellett elviselnie két oka volt: Az olyan szisztematikusan felépített szervezeti 
kapcsolatok, s ezek hálózatai, amelyek a klérus bizonyos homoszexuális csoportjai és a sátáni 
rendek között építettek ki. És ennek a hálózatnak a mértéktelen hatalma és befolyása.” (u.o. 
492-3. o.).  

„Testületként egy „szent elkötelezettségi esküt” tettek, a delegátus felügyelete alatt. Ezután 
minden egyes ilyen személy az oltár elé járult, ahol ‘bizonyítékát’ adták a személyes 
elkötelezettségüknek. Ujjaikat egy aranytűvel megszúrva vérrel tették rá az ujjlenyomataikat a 
felhatalmazási okmányra. A továbbiakban ‘a római citadella falanxának’ [a babal egy benső 
megnevezése] tagjaként az egész életét és munkásságát a pápaság átformálására fordítja. 
Magasztos hivatalukat pedig többé már nem a ‘Gyenge Névtelen’ [Krisztus] eszközeként 
használják fel, hanem a Herceg [Antikrisztus, Lucifer] elszánt eszközeiként, az Új Korszak 
Emberének minta példájaként.” 

Amikor Martin 1999. július 27.-én hirtelen és gyanús körülmények között meghalt, félbehagyott 

egy könyvet, amiről korábban úgy nyilatkozott, hogy „az minden korábbi munkájánál mélyebbre 
fog menni a témában”. Az utolsó könyvének címe valóban azt érzékelteti, hogy nem csupán a 

helyzetet vázolja, hanem annak okaira is rá kíván mutatni. Már a címe is sokatmondó: 
„Elsődlegesség: Hogyan vált az intézményesített Római Katolikus Egyház az Új Világrend 
eszközévé.” Ebben a munkában már a katolikus egyházban végbemenő sátánizmus konkrét okaira 

is fényt kívánt volna vetni. A tét a pápai hatalom, s ez a könyv jól elemzi a belső viszályokat, és 

azokat a nagy történelmi fordulatokat, amelyek kikezdték a pápai hatalmat. Emellett némi 

előrejelzést kívánt nyújtani ahhoz is, hogy mi várható a Vatikánban az új millennium első 

évtizedeiben.  

Malachi Martin haláláig nem vonta vissza kijelentéseit, és kitartott azon álláspontja mellett, 

miszerint „a római katolikus egyházban jelen van egy sátánista összeesküvőkből álló sötét erő”.  

A szerző bemutatja a modernizációs folyamat állomásait és okait, valamint utal a jezsuiták titkos 

társaságokkal [illuminátusokkal, szabadkőművesekkel] való kapcsolataira is. Levonhatjuk, hogy a 

korunk katolikus egyházában végbemenő ultra liberális tendenciák egy jól megtervezett és 

kivitelezett forgatókönyv alapján mentek végbe. De bizakodva kijelenti, hogy a klérusban egyre 

többen vannak olyanok, akik rádöbbennek a helyzet valóságára, s ez a harc még koránt sem dőlt 

el. Ugyanakkor Martin borúlátó a jövőt illetően: „A gyakorló katolikusok, a tradíciókat követő 
katolikusokat levadásszák majd, mint a galambokat.”  A szerzőnek bizonyára fogalma sem volt 

arról, hogy ezzel egy próféciai kijelentést tett.  



A „hálózat” 

Martin említést tesz bizonyos „anyakápolnákról”, amelyek a sátánisták gyülekezeti helyeként 

szolgálnak a katolikus egyházon belül. Ezeket a kimondottan erre a célra használt gyülekezeti 

helyeket nevezik még „fekete szobának”, illetve az „ördög termének” is, ahol egyebek mellet a 

rituális pedofíliát is elkövetik. Így amikor sátánistákról beszélünk, akkor ne a mozifilmekből 

ismert hamis és tudatosan eltorzított kép villanjon be az elménkbe, hanem az a luciferianizmus, 

amit a világot uralni kívánó háttérhatalom és az ő követőik képviselnek. A szerző által felvázolt 

sátánista rítusok megegyeznek az illuminátusok és okkultisták szexuális rítusaival. Martin azt 

állítja, hogy ezek a sátánisták egy szervezett rend tagjai, és ennek az általa „Lucifer páholyának” 

nevezett összeesküvésnek a tagsága az egyházi hierarchia minden rétegében képviselve van. De 

rámutat arra, hogy katolikus luciferiánusok egy egyetemesebb sátánista szervezet részét képzik:  

„Azok a sátánisták, akikkel én leginkább képben vagyok, azok a New York-i okkult csoportok 
luciferiánusai és sátánistái, és ők valamennyien ügyvédek, orvosok, tervezők, ápolónők, 
pénzügyi szakemberek, üzletemberek, vállalkozók és mintapolgárok. Az adójukat befizetik, 
támogatják a helyi [egyházi, felekezeti] gyülekezeteiket. Némelyek katolikusok, mások 
protestánsok, megint mások zsidók. A polgári életükben mindannyian teljes tiszteletnek 
örvendenek, s valóban példásan viselkednek.”  

„Olyan tények vannak birtokunkban, amelyek rámutatnak, hogy [egyházi] elöljárók, papok és 
apácák, de ezen felül az egyház legfőbb elöljárói közül is sokan [sátáni] gyülekezetek tagjai és 
Sátánt, a Lucifert imádják.”  

Tegyük hozzá, Malachi Martin a hagyományos, vagy tradicionális katolicizmus egy élharcosa volt, 

s mint ilyen, a mi szempontunkból ő és a többi tradicionális katolikus a bibliai Nagy Parázna (Jel. 
17) misztérium vallásának a képviselői. Malachi érdeme leginkább abból áll, hogy bizonyíthatóan 

rámutatott egy jelenségre: a luciferiánusok nem elégednek meg Isten hamis imádatával, nem 

elégednek meg a Jézus nevével való visszaéléssel, hamis képviseletével. Ők Isten és Jézus 

megtagadását követelik, illetve a nyílt színvallást Lucifer/Sátán imádata mellett.  

Persze mások is kongatták a vészharangot, valamikor a 90-es évek közepén egy Milingo nevű 

érsek ugyancsak megvádolta a római hierarchiát a sátánizmus gyakorlásával és akkor az olasz Il 

Tempo és több más nagyobb hírlap le is közölte ezt a hírt.  

A szóban forgó Emmanuel Milingo, katolikus főpüspök és „exorcista” (örögűző), a „Face to Face 
with the Devil”  (Szemtől szembe az ördöggel), című könyv írója. Az 1996. november 18-23. 

között Rómában megtartott, „Fatima 2000” nevet viselő békekongresszuson Milingo egy beszédet 

mondott a világ minden tájáról odalátogató püspököknek, papoknak, apácáknak és egyszerű 

katolikus híveknek. Ennek a beszédének a kivonata aztán megjelent a „The Fatima Crusader” 
1997. téli kiadásában (ez a lap egy keményvonalas, Mária „istenanya” párti szervezetbe tömörült 

katolikus frakció kiadványa, s ez a mozgalom szervezte meg a „Fatima 2000” nevű találkozót is). A 



beszéd kivonata megjelent a The New American 1997. március 3.-i számában is. Milingo a 

következőket mondta: 

 “Az ördögöt olyan szigorúan védelemmel látják el a katolikus egyház, mint ahogyan egy állam 
a védett állatokat óvja; biztosítva van számára a menhely, s törvénytelenné van nyilvánítva a 
csapdába ejtése, vagy vadászata. Az ördögöt ma tulajdonképpen azok az egyházfők védik 
leginkább, akik hivatalosan ördögűzők, exorcisták. A kérdésre: vannak-e a kúriában olyanok, 
akik sátánimádók? A papok és püspökök között egészen biztosan, s az egyházi hivatalok e 
szintjén megállnék, ugyanis én egy főpüspök vagyok, s nekem ennél magasabb szinten nincs 
rálátásom a dologra.”   

Milingo azonban ugyancsak hivatkozott bizonyos pápai kijelentésekre, mint VI. Pál pápa már 

idézett szavaira, (miszerint „az ördög füstje beszivárgott a Vatikánba”). Millingo az olyan sátáni 

rítusokkal kapcsolatos tettek elkövetésével vádolja a klérust, mint a rituális szex részét képző 

pedofília, homoszexualitás és a szexualitás egyéb perverz formáinak gyakorlása. 

Ezután újabb és újabb vádak 

és állítások kerültek napfényre 

a vatikáni sátánista rítusokkal 

kapcsolatban, s a médiában 

napirendre kerültek az olyan 

„explosive” tényfeltáró cikkek 

és főcímek, mint a „Sátánista 

rítusok a Vatikánban”! 2006-

ban egy nem ezzel kapcsolatos 

ügy miatt Milingo és négy más 

püspök ki lett közösítve az 

egyházból. Milingo Vatikáni 

útlevelét és diplomáciai 

mentelmét megvonták. 

Egy a The Fatima Crusader-

ben megjelent cikk idézi 

Malachi Martint, a híres ex-

jezsuitát és hírneves írót, aki 

ezt mondta: „Milingo 
főpüspök egy remek püspök, s azok a megállapításai, miszerint Rómában sátánisták működnek, az 
teljesen megfelel az igazságnak. Mindazok, akik az elmúlt 35 évben közelről ismerik a Vatikán 
belső állapotát, azok tisztában vannak azzal, hogy a sötétség hercegének mindig is voltak és ma is 
vannak kiszolgálói Róma Szent Péter kertjében.” 

 



A  Vatikán viselt dolgai 

A sátánizmus önmagában nem új dolog a Vatikánban, a jelenség legalább 1000 éves hagyományra 

tekinthet vissza. Ismerjük Cremonai Liutprand (püspök és történész 922-972) részletes 

leírását az Antapodosis című munkájából, amiben felvázolja, hogy XII. János pápa (955-964) 

miként hívta segítségül különböző pogány istenek és istennők közbenjárását a szerencsejáték 

(kockázás) közben, valamint azt, hogy a „szentatya” gyakran koccintott Sátánra, heves ivászatai 

alkalmával. Szeretőjét, Marciát, aki egy prostituált volt, a saját bordélyházának a felügyelőjévé 

tette.  

Még ennél is rettenetesebb IX. Benedek pápa esete, akit 12 éves korában tettek meg pápává és 

közismerten biszexuális volt, aki állatokkal is szodomizált az orgiákon. Nem mellékesen nagyon 

érdekelte a boszorkányság és a luciferianizmus. Ez a „szentatya” 1032-44 között és 1047-48 között 

viselte a pápai címet. Őt úgy jellemezték, mint „egy démon a pokolból, aki papnak álcázza magát.” 

A korabeli híres Péter Damian kardinális ezt mondta róla: „Az a nyomorult a pápaságától 
kezdve az élete végéig az erkölcstelenségen lakmározott.” Dante pedig kijelentette, hogy „IX. 
Benedict alatt a pápaság az erkölcstelenség és kicsapongások addigi legmélyebb pontjára süllyedt.” 
Benedek végül feleségül vette az unokatestvérét és eladta a pápai hivatalát nagybátyjának, akit VI. 

Gergelyként ismerünk. Korunkban a sátánisták VI. Pál pápasága alatt tettek szert komolyabb és 

némileg átláthatóbb befolyásra. 

A jezsuita rend megalapítása, illetve működése is „megér egy misét”.  Ez a rendkívül jól szervezett 

és fegyelmezett rend maga is egy igazi titkos társaságként működött, ami több funkciót töltött be: 

egyaránt volt titkosszolgálat, kémhálózat és elit rohamosztag is. Gyakran követtek el diverzáns 

akciókat és gyilkosságokat. Az eszközökben nem válogattak, mert úgy tartották, hogy a cél 

szentesíti azokat. Mivel mesterei voltak a beépülésnek, az aknamunkáknak és a politikai 

intrikáknak, nagy kihívást jelentettek az európai uralkodók számára. A felszín alatt ugyanis 

gyakori volt a vetélkedés a királyi udvarok és a Vatikán között. A szabadkőművesség ekkoriban 

már aktívan működött a háttérben, ami szintén komoly kihívást jelentett az uralkodóknak, de 

egyben a katolikus egyház számára is. Emiatt a Jezsuiták ellenük is be lettek vetve, így ekkoriban 

ez a két titkos társaság valóban riválisa és esküdt ellensége volt egymásnak.  

1773. július 21.-én XIV. Kelemen pápa kiadta a Dominus ac Redemptor címet viselő 

tájékoztatót, amiben közzé tette a jezsuita rend hivatalos feloszlatását. Ez a döntés nagy stratégiai 

hiba volt, mert elősegítette a szabadkőművesek által mozgásba hozott szekularizmus térnyerését, 

amit az egyház már nem volt képes megfelelően ellensúlyozni az erre szakosodott társulat 

elvesztésével.  

Feloszlatásakor a jezsuita rend tagsága 22,589 főt számlált, 49 provinciában voltak jelen, 669 

iskolát tartottak fenn és 3000 misszionáriust működtettek szerte a világban. Tudvalévően egy jól 

kiépített hálózatot tartottak fenn, különösen nagy befolyásuk volt a távoli spanyol és portugál 

gyarmatokon. A feloszlatásukat követően a jezsuiták „felszívódtak” és a nem katolikus befolyás 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liutprand_of_Cremona
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Damian
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominus_ac_Redemptor


alatt álló országokban, elsősorban Poroszországban és Nagy Katalin cárnő udvarában találtak 

menedéket, illetve új foglalkozást. Számos csalódott jezsuita a korábban rivális titkos társaságok 

keretein belül kamatoztatta a tehetségét. Ezt talán Adam Weishaupt példája mutatja leginkább, 

hiszen az illuminátus rend megalapítója maga is egy jeles jezsuita tanár volt a rend feloszlatásáig. 

Mindenesetre az önmagában is egy érdekes jelenség, hogy három évvel a jezsuita rend feloszlatása 

után, 1776-ban jött létre az illuminátus rend és éppen egy volt jezsuita által. A szélnek eresztett és 

emiatt kiábrándult jezsuita ügynökök egy része az illuminátus körökben talált új otthont és új 

foglalkozást, miközben a katolikus egyház védtelen maradt. 

A napóleoni háborúk idején a Vatikán megpróbálta helyreállítani a katolikus egyház korábbi 

státuszát, de sikertelenül. Amikor azonban Napóleon 1814-ben kénytelen volt lemondani és 

száműzetésbe vonulni, VII. Pius pápa úgy látta, eljött az alkalmas idő és sebtében kiadott egy új 

pápai bullát (Sollicitudo omnium ecclesiarum), amelyben visszaállította a jezsuita rendet. 

A jezsuita rend visszaállításával a Vatikánnak két fő célja volt: Az egyik az, hogy a félelmetes rend 

keze által visszanyerje a korábbi befolyását, a másik pedig az, hogy elejét vegye a katolikus egyház 

számára legnagyobb kihívást jelentő illuminátus/szabadkőműves kihívásnak. Csakhogy a jezsuita 

ügynököknek legalább egy része ekkor már szabadkőművesként / illuminátusként állt munkába.  

Az 1960-as évek fejleményeit nyilvánvalóvá tették, hogy a tradicionális katolikus klérus már nem 

volt a helyzet ura.  

Malachi Martin egy 1996-ban az American Family Association-nak nyújtott (és később letiltott) 

interjújában kifejtette, hogy ismeretei szerint a római katolikus egyház papságának 1-2%-a 

gyakorló sátánista, akik a rituális szexualitás valamely formáját gyakorolják (A.F.A: 1996. 

augusztus 3.).  Ezt a statisztikai számot egy 1996-ban elvégzett titkos belső vatikáni tudományos 

felmérésre hivatkozva adta meg. A felmérés anyagai kiszivárogtak és a média azonnal publikussá 

tette, így váltak ismerté. A Vatikán soha nem hozott nyilvánosságra egyetlen egy olyan kutatási 

eredményt sem, ami a papjaik és apácáik szexuális életét érinti. Az ilyen dokumentumokat a 

katolikus hierarchia magasabb beosztású és jobbszándékú tagjai hozták nyilvánosságra, titokban 

tartva identitásukat. Az azonban teljesen bizonyos, hogy a katolikus egyházban végbemenő és 

megszűnni nem akaró gyermekmolesztálási probléma legalábbis részben a sátánista rítusokhoz 

köthető.  

 

Összeesküvés gyakorlatok - I. János Pál pápa meggyilkolása? 

 
I. János Pál 1978. augusztusában lett felavatva és mindössze 33 napon át volt pápa. Állítólagosan 

egy szívroham végzett vele, de nagyon sok hithű katolikus makacs meggyőződése az, hogy valami 

oknál fogva meggyilkolták. A családja kimondottan meg van győződve efelől, az unokahúga a 

következőket mondta egy vele készített riportban: „A családunkban senki nem hiszi el azt, hogy a 
nagybátyám szívrohamban halt meg. Soha az életben nem voltak szívproblémái, vagy hasonló 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sollicitudo_omnium_ecclesiarum


betegségei.” (San Juan Star, 1978. október 3.-i száma) Ugyan ez a hírlap az elhunyt pápa fivérével 

is riportot készített, aki megerősítette unokahúgának szavait: 

 „János Pál fivére, Edoardo, aki éppen egy ausztráliai üzleti úton van, azt nyilatkozta, hogy a 
pápát az utolsó, három héttel korábbi orvosi vizsgálatai során teljesen egészségesnek 
nyilvánították.... [kora miatt gyengélkedett] de semmi jele nem volt bármiféle 
szívproblémának.”  - San Juan Star, 1978, okt. 9.-i száma  

A Time magazin (1978. október 9. számából): A korábbi korszakokban az ilyen idő előtti [pápai] 

elhalálozások gyanút keltettek az emberekben: „Ha a Borgiák idejében élnénk” - mondta egy 

fiatal tanár - „akkor most arról szólna a közbeszéd, hogy János Pált megmérgezték.” A hivatalos 

vatikáni nyilatkozat szerint az ilyen irányú állítások „felelőtlenek”. (San Juan Star, 1978. október 

18. száma)  

Konzervatív katolikus körökben azt rebesgetik, hogy I. János Pált megmérgezték. Hivatalosan 

azonban nem lehet megerősíteni a vádakat, ugyanis egy 1975-ben kiadott vatikáni rendelet 

szerint nem lehet a tetemvizsgálatot elvégezni elhunyt pápákon. Ez egy gyanúsan kényelmes 

megoldás egy olyan korszakban, amikor nem életbiztosítás pápának lenni. Mi itt nem kívánunk 

mélyebben foglalkozni az I. János Pál halálával, kapcsolatos elméletekkel - az internet tele van 

ilyen irányú információkkal. Az azonban tény, hogy a halálát követő zúgolódások és összeesküvés 

elméletek is azt mutatják, a Vatikánban hasonlóan működnek a dolgok, mint az illuminátus 

renden, vagy a szabadkőművességen belül.  

 

A meghajló kereszt 

Sok katolikus és nem katolikus számára egyaránt a II. Vatikáni 

zsinat utáni pápák kezében nagyon gyakran látható „meghajló 

kereszt”, szimbolizálja leginkább a luciferiánus befolyást. Ezt a 

keresztet Lello Scorzelli (1921-1997) olasz szobrász készítette 

el 1963-ban, VI. Pál pápa felavatásának évében. A pápa 

legelőször 1965. december 8.-án használta nyilvánosan a 

vitákat kavaró II. Vatikáni Zsinat lezárásakor. Így elmondható, 

hogy ez a „törött kereszt”-nek, illetve Scorzelli keresztnek is 

nevezett crozier (pápai bot), a megreformált, II. Vatikáni 

Zsinat utáni katolicizmus egy fő szimbóluma. Méghozzá 

nagyon is találó szimbóluma. A kereszt ugyanis rendkívülien 

torz, ahogyan sok katolikus számára a szóban forgó zsinat is 

eltorzította a hagyományos katolicizmust. Lássuk a jellegzetes 

és szembetűnő motívumokat: A kereszt törzse nem egyenes, 

kissé előrehajló, ahogyan a vízszintes eleme is lefelé ívelő. 

Maga Krisztus egy torz alakként van ábrázolva, s feje mintegy 



meghajolva hanyatlik le. Karjai csaknem függőlegesen lógnak, azt érzékeltetve, hogy a test 

aláesik. A kezei pedig inkább démoni karmokra hasonlítanak. A lábak szemérmetlenül szét 

vannak tárva, illetlenséget, szégyent érzékeltetve, a térdei pedig erősen meghajolnak. Egy modern 

művészeti ábrázolásmódban készült feszületet, vagy tudatos, rejtett, szimbolikus üzeneteket 

láthatunk ebben az alkotásban? 

Nos, azt tudjuk, hogy a luciferiánusok rendkívüli módon kedvelik a szimbolikus üzenetek minden 

formáját. Ez jól látható az általuk irányított, vagy befolyásolt művészeti, vagy szórakoztatóipari 

ágazatokban, látjuk ezt filmekben, a zene és divatiparban, borítólapokon, hirdetéseken, stb. No de 

még ennek a pápai pásztorbotnak is ilyen üzenete lenne? Miután láttuk, hogy az 1963-ban 

lezajlott párhuzamos vatikáni és charlestoni rítusokat a „Herceg” [AK/Lucifer] trónra ültetésének 

céljából tartották meg, akkor inkább az lenne a furcsa, hogy ha az ugyanebben az évben elkészült 

pápai crozier nem tükrözné ezt! De bizony tükrözi, és teszi ezt rendkívül erőteljes módon. A 

kereszt meghajol és leível a „Herceg” előtt, ahogy a megszégyenített „Gyenge Névtelen” is térdet 

hajt előtte, mintegy lógva, aláereszkedve. Ez a pálca a kereszt és Krisztus bukását, 

megszégyenülését kívánja kifejezni és ez koránt sem csupán az ún. „konteós körök” véleménye. 

A konzervatív katolikus körökben ugyanis szintén úgy tekintenek erre a keresztre, mint „ami jól 
jellemzi a II. Vatikáni Zsinat utáni Vatikánt, s ami gúny tárgyává teszi Krisztust, szégyent hoz rá, 
lábbal tiporja és megveti őt, eretnekséget tanít és egy olyan eltorzult hitet közvetít a világ 
számára, ami visszataszító minden igaz katolikus számára.” 

Ferenc pápa gyakrabban használja ezt a pásztorbotot a nyilvános megjelenéseikor, mint tette ezt 

bármely korábbi pápa. Ez talán nem véletlen van így, hiszen ami a szexuális szabadosságot, vagy 

az irányított népvándorlásokat illeti, ő ugyan azokat a nézeteket képviseli, mint amit a háttérerők 

is propagálnak. 

Vatikán vs. (?) a titkos társaságok 

Az elmúlt néhány évszázad folyamán a Vatikán és az illuminátusok, illetve a szabadkőművesek 

egymás halálos ellenségeinek számítottak a bibliai vonatkozású globális erőharcban. A viszály 

tétje nem más, mint a világ kormányzatainak irányítása, vagyis a világuralom. Ezt a konfliktust 

talán a hidegháború idején a CIA és a KGB között végbemenő titkos aknamunkákhoz 

hasonlíthatjuk leginkább. Hogy melyik fél fog győzedelmesen kikerülni ebből a gigászi tusából? 

Bibliai szempontból először is azt kell leszögezni, hogy ez esetben nem egy jó és egy rossz oldal 

közötti harcról van szó! Ez nem a kereszténység és a luciferiánusok között lezajló küzdelem, 

hanem két istentelen rendszernek a világuralomért folyó érdekharca. 

A katolikus egyház a bibliai nagy paráznaként (Jel. 13:11; 17:1-3), egy krisztusinak mutatkozó, de 

hamis és utálatos vallás képviselője, míg az illuminátus rend és más okkultista társaságok a 

színtiszta luciferiánus/sátánimádó erőket jelenítik meg.   



Mit jelent ez a gyakorlatban? A Vatikán világuralma alatt a világ névlegesen Istent és Krisztust 

szolgálná, de egy hamis, pogány ihletette istentelen és Isten előtt utálatos vallásrendszeren belül, 

ahol tűzzel-vassal üldözik és pusztítják az Isten parancsolatainak megtartóit és Krisztus igazhitű 

követőit (Jel. 12:14; 14:12; 17:4-6). Az illuminátus világuralom alatt pedig kötelező lesz Istent és 

Krisztust megtagadni, azonosulni kell Sátán bűnt éltető életmódjával és a legteljesebb odaadással 

kell őt imádni. A luciferiánusok szintén teljesen el kívánják pusztítani az egy igaz Isten és Fiának 

követőit a föld színéről, de elpusztítják még azokat is, akik csupán névlegesen és hamis módon 

imádják Istent és követik Krisztust (Jel. 17:16-18). A két erő közötti küzdelem hosszú történetét 

ebben az írásban vázoltuk fel részletesebben. 

A nagy párázna leányai - a katolikus egyházból kiszakadt protestantizmus különböző ágazatai - 

ugyancsak a szabadkőművesség befolyása alá került és ennek eredményeként a 

kismillió felekezetre szalámizott protestáns gyülekezetek vezetőinek jelentős része maga is vagy 

szabadkőműves, vagy pedig valamely más titkos rendnek a tagja, ennek megfelelő 

tanításokkal.   

A legfőbb ellentétet tehát Krisztus nevének használata okozza. A katolikus egyház Krisztus nevét 

viseli, kereszténynek vallja magát, noha egészében szinte semmiben nem cselekszik a bibliai 

kereszténységnek megfelelő módon. A luciferiánus társaságok pedig eléggé nyíltan színt valló 

sátánimádók. Így ha sarkosak kívánunk lenni, letudhatjuk annyival, hogy a fehér mágia ütközik a 

fekete mágiával. De a dolog némileg árnyaltabb, hiszen a Vatikán és a protestantizmus is telítve 

van a legsötétebb luciferiánusokkal és ügynökeikkel. A valós harc inkább a névleges keresztény 

egyház azon laikus, jó szándékú és őszinte hívek tömegei ellen folytatódik, akik valóban Istent 

kívánják imádni, noha jelenleg nem a jó helyen, és nem a megfelelő módon teszik ezt. A 

luciferiánusok ezt a réteget kívánják vagy megnyerni, vagy félretenni az útból. Az ilyen 

embereknek egyetlen reménye a „fussatok ki belőle én népem” (Jel. 8:4) bibliai figyelmeztetésre 

való pozitív reakció.   
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