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ቫቲካን ነጭዋ የበረዶ ልእልትን (ስኖው 
ዋይት) መስላ ትታያለች፥ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ 
ሴተኛ አዳሪ ናት ይላታል፥ “ታላቂትዋ ጋለሞታ፥” 
አምልኮ (ራእይ 19፥2)1። ዩናይትድ ስቴትስን 
ጨምሮ በሁሉም አገራት ያሉትን የመንግስት ቢሮ 
ቅርንጫፎች እንደ ተንኮሎኛዎቹ ትናንሾቹ ድንኮች 
በመንግስት ተጨማሪ ስልጣን እና አመራር በመ
ንግሰት ውስጥ ባገኘች ቁጥር በነጭዋ የበረዶ 
ልእልት (“ስኖው ዋይት”) አሳች መልክ ውስጥ 
ደብዝዛ በመደበቅ መንግስትን ለክፉ ስራዋ መጠቀ
ሚያ እና ተወቃሽ ታደርጋለች።

ምክንያት፥ እንደ ሰይጣናዊ ንግስት (ታላቂትዋ 
ጋላሞታ) ለመቀመጥ ሁሉንም ሰዎች እና የሮማ 
ካቶሊክ ያልሆኑ ሁሉንም ሀሳቦችን የሚያስጨ
ንቁ፥ የሚያሙ፥ የሚያጠፉ እና ሳንሱር የሚያደ
ርጉ ህጎችን ማስፈጸም።

ዘመናት ባስቆጠረው የአለም መንግስትን እና ቤተ ክርስትያንን የመቆጣ
ጠር ፍላጎትዋ ምክንያት ዘንዶ መሰልዋ ቫቲካን የአለም እና የዩ.ኤስ. መንግስ
ትን በቅናት በተሞሉ፥ በከፍተኛ ደረጃ በሰለጠኑ እና በተሰጡ ኢየሱሳዊ ተከ
ታዮች ወራለች፥ የተባበሩትን መንግስታትን (እርስዋ የፈጠረችው)2፥ ዋይት 
ሀውስን፥ የዩ.ኤስ.ምክር ቤትን፥ እያንዳንዱን የሀገረ ግዛት፥ የፌደራል፣ የህዝ
ባዊ እና ማህበረሰባዊ የመንግስት አካላትን፥ የዩ.ኤስ. የሰራተኞች ቢሮ ባለ
ስልጣንን፥ ኢንተርናል ሬቨኒው ሰርቪስን (አይ.አር.ኤስን)፥ ፌደራል ቢሮው 
ኦፍ ኢንቨስቲጌሽንን (ኤፍ.ቢ.አይን)፥ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱን፥ የህግ ስርአትን፥ 
የጦር ሀይሎችን፥ የሀገረ ግዛት፥ የፌደራል እና ሌሎች የፓሊስ ሀይሎችን 
ጨምሮ አለም አቀፋዊ የባንክ እና የፌደራል ተቀማጭ ስርአትን (ኢሉሚናቲ 
እና ኤጀንተር ተብለው የሚጠሩትን)፥ የሰራተኞች ማህበራትን3፥ ማፊያን 
እና ብዙዎቹን ዋና የዜና አውታሮችን በአሁኑ ሰአት ትቆጣጠራለች።

ይህ አምልኮ (ቫቲካን) የእኛን የዩ.ኤስ. ህገ መንግስትን በእርስዋ የአንድ 
አለም፥ ሰይጣናዊ ሞት “ለመናፍቃን” (የሮማ ካቶሊክ ያልሆነ ማንኛውም 
ሰው) ህገ ደንቦች ለመቀየር ተቃርባለች። የጆርጅ ዋሽንግተን የተከበሩ ረዳት 
እና ጄኔራል የነበሩት ጄኔራል ላፍያት በትንቢት “የአሜሪካ ህዝቦች ነጻነት 
ከጠፉ የሚወድቀው በሮማ ካቶሊክ የአምልኮ ካህናት እጅ ነው” ብለው 
ነበረ።4 

ከሃምሳ አመት አካባቢ በፊት በአውስትራልያ የሮማ ካቶሊክ ሊቀ ጻጻስ 
ጊልሮይ በተደረገ ንግግር ውስጥ ከተወሰደ ንባብ በዝርዝር የተሰጡት እቅዶች 
ዛሬ ተፈጽመው ማየት እንችላለን፦ 

“የሮማ ካቶሊክ መመርያ ለእኛ ብቻ ለወገኖቻችን የሮማ ካቶሊ
ኮች ነው። ሁሉንም መናፍቃን [የሮማ ካቶሊክ ያልሆኑን] በድምጽ 
መስጫ ሳጥን ላይ ማሸነፍ አለብን። ቅዱስ አባት ኔጌቲቭ ዘዴዎች 
ገዳይ እንደሆኑ ይናገራል። ቅዱሱ አባት [ጳጳሱ] የህዝብ አገልግ

አይ.አር.ኤስ፥ ኤፍ.ቢ.አይ፥ የዩ.ኤስ. ሰራተኞች ቢሮ ባለስልጣን፥ ማፍያ እና የሰራተኞች ማህበራት የቫቲካን አባላት ናቸውን? 
ጳጳሱ የሁሉም የመንግስት አካላት እንዲሁም የቫቲካን ዋና አለቃ ናቸውን?

የጳጳሱ ሚስጥሮች
ሎቶች 100% በቅርቡ የሮማ ካቶሊክ እን
ዲሆኑ ይጠብቃል። የሮማ ካቶሊኮች ከፕሮ
ቴስታንቶች፥ ከአይሁዳውያን እና ከሌሎች 
መናፍቃን የበለጠ የመንግስት ስራ በሚስ
ጥር ሲሰጣቸው ምንም አይነት ጥርጣሬ እን
ዳይነሳ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት።”

ብዙ ሚሊዬን ሰዎች በቫቲካን ታርደዋል 
ይላል ጌታ (ራእይ 18፥24)። ታሪክ ይህን እውነታ 
ይደግፋል። በሮማ ካቶሊክ የአውሮፓ ምርመራ 
ወቅት፥ 68 ሚሊዬን ሰዎች በዚህ ትልቅ የመና
ፍቃን ማህበር ተደብድበው፥ የአካል ጉዳት ደር
ሶባቸው እና ተገድለው ነበረ።5 በቅዱስ ባርቶሎ
ሚው የእልቂት ቀን ወደ 100,000 ያህል ፕሮ
ቴስታንቶች ታርደዋል።6 ፕሬዚዳንት አብርሃም 
ሊንከን ለእርስ በእርሱ ጦርነት ጳጳሳዊ ስርአትን 

በእነዚህ ቃላት ተጠያቂ አድርገዋል፦
“ይህ ጦርነት ያለ ኢየሱሳውያን የተባሉ የሮማ ካቶሊክ ቀሳ

ውስት ማህበር ክፉ እና ሚስጥራዊ ተጽእኖ አይፈጠርም ነበረ። 
መሬታችንን በገዛ ውድ ልጆቻችን ደም ቀልታ አሁን የምናይበት 
ምክንያት የሮማ ካቶሊክ ሊቀ ጳጳሳዊ ስርአት ነው”። ሊንከን በመ
ጨመር ፥ “እኔ በመልካም፥ በስፋት እና በከፍተኛ ሁኔታ የህሊና 
ነጻነት ደጋፊ ነኝ። ነገር ግን የህሊና ነጻነት ለጳጳሱ እና ለተከታዮቹ 
መስጠት አልችልም፥ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስትያን፥ በሸንጎዋቸው 
፥ በሃይማኖት ሊቃውንት እና ህገ ደንባቸው ሚስቴን እንዲያቃጥ
ሉ፥ልጆቼን እንዲያንቁ እና ጉሮሮዬን እድል ሲያገኙ እንዲያርዱ 
ህሊናቸው እንደሚያዛቸው እስከነገሩኝ ድረስ”።7  

አብርሃም ሊንከን ቫቲካንን በተደጋጋሚ በማጋለጡ ምክንያት አስቀ
ድሞ እንደ ተናገረው ተገድሏል። አዎ፥ በሮም ትእዛዝ ኢየሱሳውያን በሚባል 
በሮማ ካቶሊክ ቡድን ተገድሏል።8 ቫቲካን ከሊንከን ጊዜ በኋላ አልተለወጠ
ችም። 

የጄ.ኤፍ.ኬኔዲ ሞት ያስከተለ ስህተት

ጆን.ኤፍ. ኬኔዲ በቫቲካን እንዲህ ተብሎ በተጠየቀ ወቅት፥ “ከሮማ 
የህገ ደንብ ጋር ወይስ ከዩ.ኤስ. ህገ መንግስት ጋር ትጓዛለህ?” ሚስተር 
ኬኔዲ እንዲህ በማለት መለሰ፥ “የዩ.ኤስ. ህገ መንግስት።”9 ይህ የፕሬዚዳ
ንት ኬኔዲን ሞት ያስከተለ ስህተት ነው። ግድያው በሮም ታዘዘ፥ ከዝያም 
ኢየሱሳውያን በተባለው የሮማ ካቶሊክ ቡድን ታቅዶ ተፈጸመ፥ ልክ የፕሬ
ዚዳንት ሊንከን እንደነበረው። ስለ ሚስተር ኬኔዲ ግድያ ብዙ ያወቀ ሁሉ 
ተገድሏል። 

አሜሪካ ለምርመራው በጮኸች ጊዜ፥ የፍርድ መሪ ኤርል ዋረን (የቫቲካን 
ሚስጥራዊ ናይትስ ኦፍ ኮሎምበስ (ሌላ የቫቲካን ጦር) አባል) ጉዳዩን እን

በ ቶኒ አላሞ
በ 1983 የተጻፈ

1 ራእ. 17:1-5፣ 15   2 ቫቲካን ኢንፔሪያሊዝም ኢን ዘ ቱዌቲየዝ ሴንቸሪ፣ አቭሮ ማንሃተን፣ ገጽ 167-170   3 ቫቲካን ኢንፔሪያሊዝም ኢን ዘ ቱዌቲየዝ ሴንቸሪ፣ አቭሮ ማንሃተን፣ ገጽ 162   4 50 ይርስ ኢን ዘ “ቸርች” ኦፍ ሮም፣ ቻርለስ ቺኒኪይ ፣ ገጽ 
483 (ያላጠረው ዋናው 1886 እትም፣ በፒዲኤፍ መልክ ይገኛል)፣ ገጽ 342)   5 እስሞክእስክሪንስ፣ ጃክ ቺክ፣ ገጽ 35   6 ሂስትሪ ኦፍ ዘ ወርልድ ኢን ኤ ክርስትያን ፐርስፔክቲቭ፣እትም II፣ ኤ ቤካ፣ 1981፣ ገጽ 352   7 50 50 ይርስ ኢን ዘ “ቸርች” 
ኦፍ ሮም፣ ቻርለስ ቺኒኪይ፣ ገጽ 498፣ 503 (ያላጠረው ዋናው 1886 እትም፣ በፒዲኤፍ መልክ ይገኛል፣ ገጽ 352፣ 355)   8 50 ይርስ ኢን ዘ “ቸርች” ኦፍ ሮም፣ ቻርለስ ቺኒኪይ፣ ገጽ 512 (ያላጠረው ዋናው 1886 እትም፣ በፒዲኤፍ መልክ ይገኛል፣ 
ገጽ 361)   9 ቫቲካን ዩኤስኤ፣ ኒኖ ሎቤሎ፣ ትራይደንት ፕሬስ፣ ገጽ  79፣ 161-166   
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ዲያጣራ ተመለመለ። ብዙ ካደናገረ እና ተንኮል ከሰራ በኋላ፥ ማድረግ እን
ደነበረበት፥ ምርመራውን ዘጋ። ጳጳሱ እንደሚሉት፥ “ኔጌቲቭ ስራዎች ገዳይ 
ናቸው።” ፕሬዚዳንት ኬኔዲ የአብርሃም ሊንከን ትልቅ አድናቂ እና ተማሪ 
እንደነበረ እና ሚስተር ሊንከን የሚያውቀውን ያውቅ እንደነበረ ያስታውሱ።

ሁለተኛው የአለም ጦርነት፥ ከ30 ሚሊዬን በላይ ሞትን ያስከተለው (6 
ሚሊዬን አይሁዶች--ጅምላ ጭፍጨፋ)10 በቫቲካን የተቀነባበረ እና የተደገፈ 
ነበረ፤ ሂትለር፥ ሙሶሊኒ እና ፍራንኮ ሁሉም የዚህ መናፍቃን አባላት ነበሩ (የሮማ 
ካቶሊክ አምልኮ)11፤ አለምን ለክርስቶስ ሳይሆን ለቫቲካን ለሀሰተኛው ክርስቶስ 
ለማሸነፍ። 

በመካከለኛ እና በደቡብ አሜሪካ ያለው ቀውስ፥ ኢየሱሳውያን ተብሎ 
በሚጠራው የሮማ ካቶሊክ ቡድን የሰለጠነው ካስትሮ ስር ያለው አምባገነና
ዊነት በኩባ እና በመላው ካሪብያን እና በሊባኖስ እና በአየርላንድ ዛሬ ያለው 
ሽብርተኝነት የቫቲካን የእጅ ስራ ነው። ለምን  እግዚአብሔር የሮማ ካቶሊክ 
አምልኮን በአለም ያለ እያንዳንዱ እርኩሰት እናት እንደሚላት አሁን ማየት 
ትችላላችሁ (ራእይ 17፥5)?

ከሁለተኛው የአለም ጦርነት በኋላ ሰዎች ጦርነቱ የቫቲካን የስራ ውጤት 
መሆኑን እንዳወቁ ቫቲካን ስለአወቀች፥ አንዱን ታዋቂ የማወናበጃ ዘዴ 
መጠቀም እና በትክክለኛ ወንጀለኛ (ቫቲካን) ፈንታ ስለኮሚንዝም (ቫቲካን 
እራስዋ የምትረዳው) ሰዎች እንዲያስቡ እና እንዲያወሩ ለማድረግ ጆን 
ቢርች ማህበርን መክፈት ነበረባት። ይህ ለእነርሱ ትልቅ ስኬት ነበር።

ቫቲካን በአለም ላይ ያሉ እያንዳንዱን የሽብር ቡድን ትረዳለች። የዚህ 
ምክንያት እነዚህ የሽብርተኛ ቡድኖች እየፈጸሙ ያሉትን ማስረዳት የማይ
ቻል፥ በእብደት የተሞሉ አሳዛኝ መከራዎች ላይ የሰዎችን አእምሮ ማስቀረት 
ነው፥ ቫቲካን የሁሉንም የአለም መንግስታት በመሸርሸር በአለም ላይ የበላይ
ነት (ጳጳሳዊ ሃይል) እንዲኖራት በማድረግ ተጠምዳለች። የሽብርተኝነት ዜና 
ሲመጣ፥ በጣም አስደንጋጭ ከመሆኑ የተነሳ ቫቲካን የዩ.ኤስ. ህገ መንግስትን 
የመውሰድዋ እና የሰዎች የሃይማኖት ነጻነቶች የመወሰድ (መታሰር፥ ትምህ
ርት ቤቶች እና ቤተክርስትያኖች መዘጋት) ዜና ቀንሶ ይታያል። ቫቲካን ግን 
የምትፈልገው ትክክለኛ ነገር ይህ ነው፥ የሃይማኖታችን እና የመንግስታችንን 
አለም መቆጣጠር ነው። ሽብርተኝነት በበለጠ በአበደ፥ ግራ በተጋባ፥ ምክ
ንያት የለሽ በሆነ እና ማስረዳት የማይቻል በሆነ ቍጥር የተሻለ ነው። የቫ
ቲካን ታላቅ የዜና አውታር ይህን እንድታስቡ በማድረግ ያጨናንቋቹሃል። 
አሁን በራሳቸው ዘዴ ሰለተጋለጡ፥ በራሳቸው በቅርቡ (በዜና አውታራቸው 
እና በዩናይትድ እስቴትስ ፕሬዚዳንት፥ በቅርቡ የተቀላቀላቸው) ሽብርተኝነ
ትን (እራሳቸው የፈጠሩት) ለማስቆም አንቀሳቃሽ አካል ይሆናሉ፥ ሁሉንም 
ጥሩ እና እንደዚህ አይነት ነገር መቼም መደገፍ እንደማይችሉ ለማሳመን። 
(የቅርብ ጊዜ ዜና፦ እንደ ቴሪ ዌይት ስምምነት በሊባኖስ።) 

ጅም ጆንስ፥ ክርስትያን መሳይ የሮማ ካቶሊክ ኢየሱሳዊያን የተባለው 
ቡድን ዲያቆን፥ ተሰውቷል (በተመረዘ ኩልኤድ በተባለ መጠጥ አይደለም)፥ 
በቫቲካን ከተከታዮቹ ጋር ተገድሏል፥ አለም ንጹህ ክርስትያን የእረፍት ጉዞዎ
ችን በጥርጣሬ እንዲያይ ለማድረግ።13

“እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች ናቸው፥ ሰባትንም 
ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች፤ ትዕቢተኛ ዓይን፥ ሐሰተኛ ምላስ፥ 
ንጹሕን ደም የምታፈስስ እጅ፥ ክፉ አሳብን የሚያበቅል ልብ፥ ወደ 
ክፉ የምትሮጥ እግር፥ በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር በወንድማ
ማች መካከልም ጠብን የሚዘራ” (ምሳሌ 6፥16-19):: (እነዚህን ሁሉ 
እግዚአብሔር የሚጠላቸውን ነገሮች ሰይጣናዊቷ ቫቲካን ነች።)

ቫቲካን በምትቆጣጠረው የዩ.ኤስ. ጉምሩክ እና ስደተኟች ቢሮ አማካ
ኝነት ከሃገር በጥብቅ ምርመራ (ፍተሻ፥ የኤሌክትሪክ መፈተሻ፥ ወ.ዘ.ተ.) 
ሳናልፍ መውጣት እንደማንችል ተገንዝበዋልን? በ1960ዎቹ ግን፥ በቫቲካን 

የሰለጠነው ኢየሱሳውያን ቲሞቲ ሌሪ የተባለው ሰው14 የአገራችን ወጣት ወደ 
ሱሰኝነት ሲመራ፥ በአስር ሺዎች ፓውንድ የሚመዝኑ አደንዛዥ እጾች እና 
ሱስ አስያዥ መድሃኒቶች በማፍያ በኩል፥ ሁሉንም የተከለከለ መጥፎ ትርፍ 
(ሁሉንም የጥቁር ገበያ ገንዘብ) በቫቲካን በኩል የሚያዘዋውር፥ መልካም 
ወደ ነበረችው አገራችን ሲገቡ ስደተኛ እና የጉምሩክ ቢሮ አሁን እንደሚያደ
ርጉት ያን ጊዜም ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም። ምናልባት ለዚህ ይሆናል አብ
ርሃም ሊንከን እንደዚህ ያለው፥ “በጣም የጨለመ ደመና በአሜሪካ አድማስ 
ላይ አያለሁ። እናም ይህ ደመና የሚመጣው ከሮም ነው።”15

ይህን ሁሉ ሙስና ሰለፈጸመው እና ይህን ሁሉ ደም ሰለአፈሰሰው ሃሰተ
ኛው ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ተመልከቱ

“ሴቲቱም [ቫቲካን] በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደም 
ሰክራ አየኋት። ባየኋትም ጊዜ እጅግ [በጣም ደነገጥኩኝ]።”(ራ
እይ 17፥6)::

“ራስዋን እንደ አከበረችና እንደ ተቀማጠለች ልክ ሥቃይና 
ኀዘን ስጡአት። በልብዋ። ንግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ ባልቴትም 
አልሆንም ኀዘንም ከቶ አላይም ስላለች፥”(ራእይ 18፥7)::

“እነዚህ [መንግስታት] አንድ አሳብ አላቸው፥ ኃይላቸውንና 
ሥልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ።” ያም የአንድ አለም 
መንግስት፥ክልል እና ፌደራል ቅርንጫፎችን ጨምሮ፥ በሰይጣን 
ስልጣን አግኝቶ፥ ያንን ስልጣን ለሀሰተኛው ክርስቶስ በመስጠት 
የእርሷን ትዕዛዛት መፈፅም (ራእይ 17፥13)::

ኢየሱስ ወደ ምድር ዳግም ከመምጣቱ በፊት እና ጊዜ ከማብቃቱ 
በፊት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በዩሐንስ ራእይ ውስጥ የተሰጡ የመጨረ
ሻዎቹ ምልክቶች በጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው። እግዚአብሔር ምድርን በውሃ 
አጠፋ16፥ ሰዶም እና ገሞራን በእሳት እና በድኝ።17 በሁለቱም ወቅቶች፥ እግ
ዚአብሔር ሰለሚመጣው ፍርድ የሚሰብኩ መልእክተኞችን ልኳል። ዛሬም 
እግዚአብሔር በማያልቀው ምህረቱ ሁሉንም የሮማ ካቶሊኮች ያስጠነቅ
ቃል፥ “ሕዝቤ ሆይ፥ በኃጢአትዋ እንዳትተባበሩ ከመቅሠፍትዋም እንዳት
ቀበሉ ከእርስዋ ዘንድ ውጡ” (ራእይ 18፥4)። ከእግዚአብሔር ሰዎች አንዱ 
ከሆናችሁ፥ ህይወት የሚሰጠው መንፈስ ወደ ዘለአለማዊ ህይወት ካፈጠና
ችሁ፥ ከእርሷ በመውጣት መጽሐፍ ቅዱስ-እግዚአብሔርን ቃል ይታዘዙ። 
ለምን? ምክንያቱም ይህን አለማድረግ አለመታዘዝ ነው፥ አለመታዘዝ ደግሞ 
ከጥንቆላ ጋር ተመሳሳይ ነው።18 

ብዙ የቫቲካን የክልል እና የፌደራል መንግስት ቅርንጫፎች እንደ አይ.አር.
ኤስ.፥ ኦኤስኤችኤ እና የ.ዩኤ.ስ. የሰራተኛች ቢሮ ባለስልጣን አይነቶች፥ ከሰራ
ተኞች ማህበር ጭምር፥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንግዶች እና ኢንደስትሪዎችን 
በመጫን ወደ ኪሳራ በማስገባት እና ከስራ ውጪ በማድረግ የሃገራችንን ኢኮኖሚ 
አከርካሪ ሰብረዋል።19 ይህ በሚሊዎኖች በሚቆጠሩ አሜሪካውያንን ስራ ያሳጣል 
እንዲሁም ያስርባል፥ በዚህ ጊዜ ግን የቫቲካን የንግድ ድርጅቶች ጫና አይደርስባ
ቸውም፥ ነገር ግን ይስፋፋሉ፥ ምክንያቱም የመንግስት ቅርንጫፎችን ስለሚመሩ። 
ሃሰተኛው ክርስቶስ ወደ ሲኦል ሲወረወር እግዚአብሔር የሚለውን ተመልከቱ፦

“የሚያዩህ ይመለከቱሃል እና፦ በውኑ ምድርን ያንቀጠቀጠ 
መንግስታትንም ያናወጠ፥ አለምን ባድማ ያደረገ፥ ከተሞችንም 
ያፈረሰ፥ ምርከኞችንም ወደ ቤታቸው ያልሰደደ ሰው [ሃሰተኛው 
ክርስቶስ] ይህ ነውን? ብለው ያስተውሉሃል።” (ኢሳ፥ 14:16-17) 

የፌደራል ባለስልጣናት ለቫቲካን የባርያ ጉልበት ማስቀመጫ ፍቃድ 
ይሰጣሉ

ከብዙ ቢሊዮኖች ዶላር የንግድ ድርጅቶች የመጠጥ እና የወይን ጉልበት 
ማስቀመጫዎች አንዱ ነው፥ ምንም የጉልበት ችግር የለባቸውም፥ ምክንያ

10 ኢንፎርሜሽን ፕሊስ አልማናክ፣ 1982፣ ገጽ  98   11 እስሞክእስክሪንስ፣ ጃክ ቺክ፣ ገጽ 19   12 እስሞክእስክሪንስ፣ ጃክ ቺክ፣ ገጽ  35   13 ደብል ክሮስ፣ ቺክ ፐብሊኬሽንስ 14 ፒቢኤስ ሌት ናይት ኢንተርቪው ዊዝ ቲሞቲ ሌሪ፣ ሐምሌ 1983   15 50 
ይርስ ኢን ዘ “ቸርች” ኦፍ ሮም፣ ቻርለስ ቺኒኪይ ፣ ገጽ  510 (ያላጠረው ዋናው 1886 እትም፣ በፒዲኤፍ መልክ ይገኛል፣ ገጽ  359)   16 ዘፍ. ምዕ. 6-7   17 ዘፍ. ምዕ.  19:24-25   18 1 ሳሙ. 15:23   19 ዘ ቫቲካን ቢሊዮንስ፣ አቭሮ ማንሃተን፣ ገጽ 214-215   
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ቱም ነጻ ጉልበት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ስለሚጠቀሙ (በሺዎች የሚቆጠሩ 
የሮማ ቀሳውስት)። እነዚህ የፌደራል መንግስት ቅርንጫፎች ማንንም እንደ
ዚህ አይነት እድል በፈቃደኝነት የነጻ ጉልበት አገልግሎት ለእግዚአብሔር ፥ 
ለአባታችን እና ለአዳኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንሰጥ አይፈቅዱልንም፥ 
ምክንያቱም ሁላችንም “መናፍቃን” (የሮማ ካቶሊኮች ያልሆንን) ስለሆንን። 
አዎ፥ የንግድ ድርጅቶቻቸው ያለምንም ጉዳት እና ጫና የነጻ ጉልበት በመ
ጠቀም ይበለጽጋሉ፥ በእነርሱ የክርስትያን ወንድሞች፥20 ላሳሌ እና ቤኒድክ
ትን ሊከር ኤንድ ዋይን ማጣርያዎች (የባርያ ጉልበት ማስቀመጫ) እና በሌ
ሎችም፥ ከኔፓ ቫሊ ካሊፎርንያ እስከ ኒውዮርክ ስቴት። 

የቫቲካን አይአርኤስ እና የ.ዩኤ.ስ. የሰራተኞች ጉዳይ ቢሮ በመንግስት 
መካከል ያለውን ህገ መንግስታዊ መለያ መስመር ጥሰዋል፥ በቤተክርስት
ያን እና በመንግስት፥ እንዲሁም በሁሉም መንገድ፥ እናም ሁሉንም መሰረ
ታዊ የክርስትያን ቤተ ክርስትያኖች እና ትምህርት ቤቶችን ለማጥፍት እየሞ
ከሩ ነው። አንዱ መንገድ ከግብር ነጻ የመሆን መብትን መውሰድ ነው። ይህ 
የጸረ አሜሪካ፥ የጸረ የዩ.ኤስ. ህገ መንግስት ድርጅት (አይ.አር.ኤስ.) ግን በአ
ሜሪካ ላሉ ሁሉ የኮሚኒስት ድርጅቶች ከግብር ነጻ የመሆን መብት በውስጥ 
ገቢ ደንብ 501(c)3 ውስጥ ሰጥቶአቸዋል። ይህን መብት ከእነርሱ ለመው
ሰድ ሞክረው አያውቁም።21 የሮም ሰብሳቢ ድርጅት (አይ.አር.ኤስ.) የሮማ 
ካቶሊክ አምልኮ እና ከእርስዋ ጋር የተያያዙ ሁሉ (የአንድ አለም ቤተ ክርስ
ትያን) የንብረት ግብር ወይም በብዙ ቢሊዮን ዶላር ንግዶች ላይ ግብር የማ
ይከፍሉ ብቸኛ በዩ.ኤስ. ያሉ የሃይማኖት ድርጅቶች እንዲሆኑ አድርጓል።22 
ይህ የሚከናወነው ከኢንተርናል ረቨንዩ ደንብ ክፍል 892 ስር ነው። ቫቲካን 
ለካቶሊክ ትምህርት ቤቶች በየአመቱ በብዙ ሚሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር 
የፌደራል እርዳታ የሚያገኝ ብቸኛ ሃይማኖት ነው።23 ይህ ግብር ከምትከፍ
ሉት ዶላራችሁ የሚመጣ ነው። ሊቀ ጳጳስ ጊልሮይ እንደሚለው፥ “እኛ ብቻ 
ለወገኖቻችን የሮማ ካቶሊኮች” እና “ሁሉንም መናፍቃን ማሸነፍ አለብን።”

ቫቲካን የራሽያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያኖችን ለማሸነፍ የኮሚኒስት 
ፓርቲን ተጠቅማለች፥ እንዲሁም የናዚ ፓርቲን አይሁዶችን እና ምኩራቦ
ቻቸውን የማጥፍት ሙከራዋ ላይ ተጠቅማለች። (ምክንያቱም ቫቲካን ከእ
ነርሱ ውጪ ያሉ “መናፍቃን” ናቸው ሰለምትል፤ የሮማ ካቶሊክ ያልሆኑ) 

አይ.አር.ኤስ. -- የሮማ አምልኮ መሰብሰብያ ቅርንጫፍ

የሮማ ካቶሊክ ኢየሱሳውያን ተብሎ የሚጠራው ቡድን ኢሉሚናቲ 
እና አጀንተር የተባለ አለም አቀፋዊ የባንክ ዘዴ24 ጀመረ (ከዛም አይሁዶ
ችን ለዚህ ተጠያቂ አደረገ)። የሮም መመርያ፥ “የገንዘብ ከረጢቱን የሚ
ይዘው ሰው ሃገሪቱን ይመራል” ነው። ቫቲካን ሁሉንም ጦርነቶች አለምን 
ከመናፍቃን (የሮማ ካቶሊክ ካልሆኑ ማጽዳት ጀመረች፥ ከዛም ለጦርነቱ 
በቂ ገንዘብ እንዲኖራቸው ከባንኮችዋ ገንዘብ አበደረች። ይህም የአምልኮ 
ሰብሳቢ ድርጅት (አይ.አር.ኤስ. - ተጠሪነቱ ለሮም ብቻ የሆነ) በሞኝነት ሃገ
ራችን እንዲገባ ፈቀድንለት። 

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳለው ህግጋት መሰረት፥ ሊከፈል ያለተ
ቻለን እዳ በየሃምሳ አመቱ ይሰረዛል (እረፍት)። ይህም የኢዩቤልዩ አመት 
ይባላል (ዘሌ.2፥10)። ይህ አምልኮአዊ የሮማ የሞት እና የእስራት ህገ-ደንብ 
ትተን ወደ እግዚአብሔር ህግ እና ወደ ልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ እንመለስ። 
እነዚህ እዳዎች እኛን ለመጉዳት እና ወደ ገንዘብ እስራት ለማስገባት በሰይ
ጣን (የሮማ ካቶሊክ አምልኮ) የተቀነባበሩ ናቸው። እነዚህን ጦርነቶች እኛ 
አላስጀመርንም፥ እነዚህን ጦርነቶች እኛ አልፈለግንም እና ይህን ገንዘብ እኛ 
አልተበደርንም። ስለዚህ ለምን እንሰቃያለን? እነዚህ ጦርነቶች አለምን ወደ 

አንድ አለም መንግስት፥ ቤተ ክርስትያንን እና የዜና አውታርን መቀየርያ 
የሮማ ካቶሊክ ፈተናዎች ናቸው።25  

በቫንኪዩቨር የአንድ አለም ቤተ ክርስትያን ጉባኤ ላይ፥ የግብረሶዶማዊ
ነት ደጋፊ ዳሶች እና ስነ ጽሁፍ፥ የጥንቆላ ደጋፊ ዳሶች እና ስነጽሁፍ፥ ሰካራ
ምነት እና ሙሉ ለሙሉ ሃጥያተኝነት፥ ይህ “አለም አቀፋዊ” የአለም ትልቁ 
አምልኮ እና የመናፍቃን ቡድን የሚያወድሰው፥ አንዳንድ ነጻ አገልጋዬችን 
አስደንግጦ ነበረ። እነዚህ ሰይጣናውያን ሰዎች እውነተኛን ወንጌል የሚሰብክ 
ማንኛውም ሰውን፥ ይህም ከክፋት መለየት፥ ለመልካም መለየት26-- ይህን 
አምልኮ ወይም መናፈቃዊነት ብለው ይጠራሉ። ነገር ግን እነሱ ይህን የአንድ 
-አለም ድርጅት እና የአምልኮን መሪ፥ ጳጳሱን፥ ያመልካሉ...

“[የእግዚአብሔር ተጻራሪ እና እራሱን እግዚአብሔር ብሎ 
ከሚጠራው በላይ የሚያደርግ] እኔ [በቅርብ የሚመጣው ጳጳስ] 
እግዚአብሔር [በቅርብ በቦታው ይቀመጣል] ነኝ ብሎ አዋጅ እየ
ነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ [በኢየሩሳሌም] እስኪቀመጥ 
ድረስ፥ አምላክ ከተባለ ሁሉ ፥ ሰዎችም ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ 
እራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው እርሱ ነው” (2 ተሰ. 2፥4)። 

“ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ፥ 
የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞች ድን
ቆችም በዓመፅም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሠራር ነው” (2 
ተሰ. 2፥9-10)።

ተንበርክከው ቀለበቱን እና እግሩን እየሳሙ27 “ቅዱስ አባት” ይሉታል፥ 
ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ የተከለከለ ነው።28  ለእርሱ ፍላጎቶች ሁሉ ይታዘዛሉ። 
እኛን አምልኩ በማለታቸው፥ በመንፈስ የምንረማመድ እና የእግዚአብሔርን 
ሁሉንም ፍላጎት የምንታዘዝን፥ ምናልባትም ይቅር ሊባል የማይችል ሃጥያ
ትን ፈጽመዋል--መንፈስ ቅዱስን መሳደብ--መቼም በዚህ አለም ወይም በሚ
መጣው አለም ይቅር የማይባል (ማቴ. 12፥ 31-32)። ነገር ግን ሰይጣን ግድ 
አይለውም ምክንያቱም አስቀድሞ መንፈስ ቅዱስን ሰለተሳደበ።

የአውሬው ምልክት

ሰይጣን ዘለአለምን ከእርሱ ጋር በሲኦል እንድታሳልፍ ይፈልጋል።29 
እናም ይህን እንድታደርጉ ለማድረግ፥ በራሱ ክልል እና በፌደራል የመንግ
ስት ቅርንጫፎች በኩል ምን አሁን እንዳዘጋጀላችው ተመልከቱ፤ ለመግዛት 
ወይም ለመሸጥ በእጃችሁ ወይም በግንባራችሁ ላይ ምልክት (ሳይታይ ይህን 
በሌዘር ጨረር መስራት ይቻላል) እንዲኖር የሚያስገድድ ህግ የመንግስት አስ
ፈጻሚነት ነው። እግዚአብሔር ይህን ምልክት “የአውሬው ምልክት” ይለዋል 
(ራእይ. 19፥20)። ቫቲካን ቆንጆ ስም ያመጣለታል “የሰላም ምልክት፥ ፍቅር፥ 
አንድነት፥ህብረት ወ.ዘ.ተ.” እናም እግዚአብሔር ይህንን ምልክት ከወሰድን 
ወደ ሲኦል እንገባለን ይላል (ራእይ. 14፥9-11)።

ጳጳሱ፥ ዋናው አለቃ፥ እና የእርሱ የክልል እና የፌደራል መንግስት ቅርን
ጫፎች፥ ይህን ምልክት ካልወሰድን ከተካፋይነት እንታገዳለን ይላሉ (መግ
ዛትም ሆነ መሸጥ አንችልም)። እንዲመግበኝ እግዚአብሔርን አምነዋለው፥ 
ልክ የዕብራውያን ልጆችን በበረሃ ለአርባ አመታት በሰነአ በረሃ እንደመገባ
ቸው። እግዚአብሔር እንደገና ድንቅ ነገሮችን ዳግም ለታማኝ ተከታዮቹ ያደ
ርጋል፥ ጳጳሱን፥ የእርሱን የመንግስት ቅርንጫፎችን እና ምልክቱን ለሚቃ
ወሙ። 

ፕሬዚዳንት ሬገንም እንደሌሎቹ የአለም መሪዎች ሁሉ በቫቲካን ዘዴ ተታሏል። 
ይህም የእኛን የዩ.ኤስ. አምባሳደር ወደ ትልቋ የሮም የሴተኛ አዳሪ ቤት (የዚህ 
አምልኮ ዋና ቢሮ እና አጠቃላይ ዋና ጽሕፈት ቤቶች) በድንገት በመላክ ታይቷል። 

20 ዘ ቫቲካን ቢሊዮንስ፣ አቭሮ ማንሃተን፣ ፣ ገጽ 182   21 እስከ 1987 ድረስ ሁሉም የኮሚኒስት ድርጅቶች ግብር አይከፍሉም ነበር። አሁን፥ በጽሁፌ ምክንያት፥ግብር ያለመክፈል መብትን ከሁሉም የኮሚኒስት ድርጅቶች አንስተዋል።ነገር ግን የቫቲካን 
ኮሚኒስቶች እንደ ሪፐብሊካኖች እና ዴሞክራቶች በመመሰል በመንግስት ውስጥ ስር ስለሰደዱ አሁን ነጻ መደረግ አያስፈልጋቸውም። “ለሀሰት-እርዳታ” የሚሰጣቸውን የመንግስት ድጎማ እና ለቤተ-ክህነት፥ ት/ቤቶች እና ለሌሎች ታላላቅ የካቶሊክ የኮሚኒስት 
ድርጅቶች የሚሰጣቸውን የብዙ ቢሊዮኖች የመንግስት ድጎማ ሳንጠቅስ ነው። 22 ቫቲካን ዩኤስኤ፣ ኒኖ ሎቤሎ፣ ገጽ  87   23 ቫቲካን ዩኤስኤ፣ ኒኖ ሎቤሎ፣ ገጽ 79   24 ቫቲካን ዩኤስኤ፣ ኒኖ ሎቤሎ፣ ገጽ 45-47   25 ዳን. ምዕ. 7 8:23-25፣ 2ኛ ተሰ. 
2:3-12፣ ራእ. 12:12-17፣ ምዕ. 13፣ 14:8-11፣ 15:2፣ 16:13-14፣ 16፣ 19፣ ምዕ. 17፣ 18፣ 19:1-3፣ 11-21፣ 20:1-4፣ 7-10   26 መዝ. 97:10፣ ሮሜ. 12:9፣ 1ኛ ቆሮ. 10:21፣ 2ኛ ቆሮ. 6:14-18፣ ኤፌ. 5:3-12፣ ያዕ. 4:4፣ 1ኛ ዮሐ. 1:5-6   27 ዘ ክራይሲስ ኦፍ ቸርች ኤንድ 
እስቴት 1050-1300፣ ብራያን ታየርኒ፣ ፕሬንቲስ-ሆል፣ ገጽ  49   28 ማቴ. 23:9  29 1ኛ ጴጥ. 5:8፣ ራእ. 12:11-12   
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ክቡር ፕሬዚዳንት፥ በሮማ ካቶሊክ ውስጥ ኢየሱሳውያን ተብሎ በሚጠ
ራው ቡድን በሰለጠኑ፥ ከአንድ አለም ቤተ ክርስትያን አገልጋዮች ጋር ብዙ 
እየዋልክ ነው፥ እናም አንዳንድ በጣም መጥፎ ምክር እየሰጡህ ነው። የቫቲ
ካን ገንዘብ እና የታላቅዋ ቫቲካን ድጋፍ ነው የዚህ አምልኮ አባል እያደረገህ 
ያለው? ለገንዘብ እና ለጊዜያዊ ስልጣን የዘለአለም ነፍስህን፥ እራስህን እና ሃገ
ራችንን ለሃሰተኛው ክርስቶስ ትሸጣለህን?

ጌታ ይጠይቃል፥ “ሰው አለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም [የዘለአ
ለም] ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል?” (ማር. 8፥36)። ይህን በማድረግህ፥ 
አሁን ከህያው እግዚአብሔር ጋር ትልቅ ችግር ውስጥ ነህ፥ መንገድህን 
ቀይረህ ለህዝቡ ውሳኔህን በማሳወቅ ያለህን ትክክለኛ አቋም ጌታ እና 
ህዝቡ ይወቁ። 

ክቡር ፕሬዚዳንት፥ በጌታ በኢየሱስ ስም እነዚህን ነገሮች እልሀለው። 
በመጨረሻ ጊዜ ላይ ነው ያለነው እና የፓለቲከኛው ጊዜ አብቅቷል። ሁላ
ችንም በውስጣችን ምን እንዳለ ለሰዎች ማሳወቅ አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ 
በእግዚአብሔር መታረምን የሚጠላ ደንቆሮ ነው ይላል (ምሳ. 12፥1)። ክቡር 
ፕሬዚዳንት እና እናንተ ሁላችሁ ፕሬዚዳንቶች እና የአለም ነገስታት፥ ለሁላ
ችንም ፍርድ አለ፥ እናም በጣም በቅርቡ ይመጣል ብዬ አምናለሁ።

እውነተኛ እስራኤላዊ በእግዚአብሔር ያምናል

የመንፈሳዊ ትምህርት ቤት ሰው አይደለሁም። እውነተኛ እስራኤላዊ ነኝ፥ 
በኢየሱስ ደም የታጠብኩ፥ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላሁ እና የተሰቀለውን፥ 
ከሞት የተነሳውን፥ በህይወት ያለውን፥ እና በቅርቡ ወደዚህ ምድር የሚ
መጣውን ኢየሱስ እንድሰብክ በጌታ የተላኩ።30 ይህን እንድሰብክ ከሰማይ 
ሙሉ ስልጣን አለኝ።

እውነተኛ እስራኤላዊ በእግዚአብሔር የሚያምን ነው፥ ብዙ አይሁዶች 
አያምኑም፥ ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ስለ መሲሁ የሚናገሩ ከ300 በላይ 
ጥቅሶችን ስላልተቀበሉ መሲሁን አልተቀበሉትም። አንዳንድ እስራኤላው
ያን ወደዚህ አምልኮ ተቀላቅለዋል (የሮማ ካቶሊክ እምነት)። ቫቲካን በእ
ስራኤል ሸንጎ ውስጥ እንደ ሰላይ ለማስቀመጥ የአይሁድ መሪዎች እንዲ
ሆኑ ፈልጋቸዋለች። አንዳንድ እንደዚህ ያሉ የሮማ ካቶሊክ ኢየሱሳውያን 
ተብሎ የሚጠራው ቡድን አባል የሆኑ የአይሁድ መሪዎች አሁንም እዛ በሰ
ላይነት አሉ።

በሁለተኛው የአለም ጦርነት፥ ፓላንድ በቫቲካን የምትመራ ጠንካራ ሃገር 
ነበረች። ቫቲካን አይሁዶችን በጣም ከወደደች--ያኔ እና አሁን- ለምን የብዙ 
አይሁዳውያን መታረጃ በረት በፓላንድ እንዲሆን ፈቀደች? ለምን ቫቲካን 
የጸረ-ሴም ሰነዶችን አስመስላ ሰራች፥ “የፂዮን ሽማግሌዎች ስነ-ስርአቶች”፥ 
የቫቲካን አለምን የመግዛት ፍላጎት እኛ አይሁዶች ላይ በማሳበብ? የቫቲካንን 
የአለም አቀፍ የባንክ ሰራተኞች፥ ኢሊሙናቲ እና አጀንተርስ፥ ዘዴ እኛ አይ
ሁዶች ላይ ለምን አላከከች?31 እና ለምን ቫቲካን በእስራኤል ሸንጎ ውስጥ 
የአይሁድ መሪዎች የሚመስሉ ሰላዮች ኖሯት፥ ይህ ጸረ-ሴም የሮማ ካቶሊክ 
አምልኮ አይሁዶችን በጣም ከወደደ? እግዚአብሔር ይላል:-

“ህዝቤንስ አስገባሪዎቻቸው ይገፏቸዋል፥ አስጨናቂዎችም ይሰ
ለጥኑባቸዋል” (ኢሳ.3፥12) ይላል።

የመሲሁ ዳግም ምጽአት ጊዜ አሁን ነው፥ ሰለዚህ ንስሃ ግቡ ወይም 
ጥፉ፥32 ይህም መሲሁን እና ቤዛውን ተቀበሉ ማለት ነው፥ ለእኛ ሃጥያት 
ያፈሰሰውን ደሙ፥33 ካልተቀበላችሁ ወደ ሲኦል ትሄዳላችሁ ማለት ነው።34  

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ወደ ሲኦል የሚመሩ መሪዎች አሉ፥ 
ከሃሰተኛው ክርስቶስ እና ከእርሱ አምልኮ ጋር ግንኙነት እና አድናቆት 
ሰለአላቸው፥ “በኋለኞች ዘመናት አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስት እና 

በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ፥ 
ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል፥በገዛ ህሊናቸው እንደሚቃጠሉ ደንዝዘው” 
(1 ጢሞ. 4፥2)። አንዳንዶቹ ክርስትያን የሚመስሉ የሮማ ካቶሊክ ኢየ
ሱሳውያን የተባለው ቡድን ቀሳውስት ናቸው። እነርሱ እና የእነርሱ ድር
ጅቶች ከሮም ጥሩ ሽልማት አግኝተዋል፥ ምክንያቱም ያልጠረጠሩ እና 
ያላወቁ ብዙ ተከታዮቻቸውን በቀጥታ ወደ ሰይጣን አለም አቀፋዊ ቤተ-
ክርስትያን መርተዋል፥ ለሁሉም የወደፊት እቅዶች ወደ አሉት፥ የአውሬ
ውን35 ምልክት በክርስትና ወዳጅነት፥ ወንድማዊነት፥ ሰላም፥ ለዛ እና 
ፍቅር ስም እንዲወስዱ ማድረግ። ሰዎች በቀላል ወደ እነዚህ ቫቲካን የአ
ምልኮ ክፍል ተመርተዋል እናም ትክክል እንደሆኑ ያስባሉ፥ ምክንያቱም 
“እንዲድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ሰለአልተቀበሉ” (የእግዚአብሔርን 
ቃል በትክክል አልተከተሉም)። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ይህንን 
ተናገረ “ሰለዚህም ምክንያት በእውነት ያላመኑ ነገር ግን በአመጽ ደስ 
ይላቸው [አጠቃላይ የሃሰተኛው ክርስቶስ ተቋም] የነበሩ ሁሉ ፍርድን 
እንዲቀበሉ ሃሰትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር የስህተት አሰራር ይልክባ
ቸዋል” (2 ተሰ. 2፥11-12)። 

እነዚህ ሃሰተኛ መሪዎች የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስትያንን ገንዘብ እና የፓ
ለቲካ ግንኙነቶች ይወዳሉ። በብሔራዊ እና በአለም አቀፍዊ ቴሌቪዥን ያቆ
ያቸዋል፥ እናም ለእነርሱ እና ለስማቸው ጊዜያዊ ትንንሽ ግዛቶች እንዲገነቡ 
ይረዳቸዋል፥ እንደ ቴሌቪዥን ጣብያዎች፥ ዩኒቨርሲቲዎች፥ መንደሮች እና 
ሌሎች ከንቱ የንግድ ድርጅቶች የክርስትያን ተብዬ ህብረቶች። እግዚአብ
ሔር እንዲህ ይላል:-

“በሐሰተኛ ምላስ መዝገብ ማከማቸት የሚበንን ጉም ነው፤ 
ይህን የሚፈልጉ ሞትን ይፈልጋሉ” (ምሳ. 21፥6)::

እነዚህ መሪዎች ጳጳሱን ያከብራሉ እንዲሁም ይደግፋሉ። ጳጳሱም በሮም 
ብዙ ጊዜ ይጎበኙታል፥ የሮማ ካቶሊክ ካህናትን በብዙ ማህበራዊ ዝግጅቶቻ
ቸው ላይ ያሳትፏቸዋል እና ያለ ሃፍረት በቴሌቭዥን እና በሬድዬ ስርጭቶቻ
ቸው ላይ ይፈቅዱላቸዋል። ሃገራችንን ወደ ሃሰተኛው ክርስቶስ (ቫቲካን) እን
ዲመራ ፕሬዚዳንት ሬገንን ያበረታቱታል። ቫቲካን ታበረታታቸዋለች ፥ እነር
ሱም ቫቲካንን ያበረታታሉ፥ ምክንያቱም አንድ ስለሆኑ (ሃሰተኞች)። በቀላሉ 
ልታይዋቸው ትችላላችሁ፥ እናም ማን እንደሆኑ ታውቃዋቸዋላችሁ ብዬ አስ
ባለሁ (ቴሌቭዥናችሁን ክፈቱ)።

ለታወሩት ተከታዮቻቸው ፀልዩ፥ ምክንያቱም “እነሆ፥ በማትረ
ቡበት በሃሰት ቃል ታምናችኋል” (ኤር. 7፥8)፥ “እንዲሁም ለእነዚህ 
የታወሩ መሪዎች “ሃሰትን መናገርንም ምላሳቸው ተምሯል፥ ክፉም 
ለማድረግ ይደክማሉ” (ኤር. 9፥5)፥ የታወሩትን የሚመሩ፥ ኢየሱስ 
ሁለቱም በጉድጓድ ውስጥ ይወድቃሉ ብሏል (ሉቃ. 6፥39):: ኢየሱስ 
እንዲህም ብሏል፦ 

“የሐሰተኛዎችም ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል 
ባሕር ነው” (ራእ. 21፥8):: እናም መንግስተ ሰማያት አይገቡም፥”ው
ሻዎችና አስማተኛዎች ሴሰኛዎችም ነፍሰ ገዳዮችም ጣዖትንም የሚ
ያመልኩት ውሸትንም የሚወዱና የሚያደርጉ ሁሉ በውጭ አሉ” 
(ራእይ 22፥15) ምክንያቱም እንደርሱ ናቸውና (ሰይጣን) ሔዋንን 
ያታለለው እና አሁን ደግሞ አለምን (ሁሉም ሞት በውሸት ነው 
የጀመረው)::36 

ኢየሱስ ሰላምን ለማምጣት አልመጣም፥ ሰይፍን እንጂ (ማት. 
10፥34)። ክርስቶስ የመጣው  በብርሃን እና በጨለማ፥ በበጎ እና 
በክፉ፥ በእውነት እና በሃሰት፥ በክርስቶስ አካል እና በሃሰተኛው 
ያለውን ልዩነት ሊያሳየን ነው። በጎቼ ድምጼን ያውቁታል እናም 

30 ማቴ. 10:7-8፣ 28:18-20፣ ማር. 16:15-20፣ ሉቃ. 24:46-48፣ ሐዋ 1:8-11፣ 10:38-43፣ 1ኛ ቆሮ. 1:17-24፣ 2:1-5፣ 9:16-17፣ ቆላ. 1:25-29፣ 2ኛ ጢሞ. 4:1-2  31 ኤ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ወርልድ፣ ሂው ቶማስ፣ ሃርፐር-ሮው፣ ገጽ  498; 
ጀርመኒ 1866-1945፣ ጎርደን ኤ. ክሬግ፣ ኦክስፎርድ፣ ገጽ  84   32 ኢዮኤ. 2:28-32፣ ማቴ. 24:3-51፣ ሉቃ. 21:7-36፣ 2ኛ ጢሞ. 3:1-5፣ 1ኛ ጴጥ.4፥7፣ ራእ. 6:12-17፣ 14:6   33 ማቴ. 26:28፣ ሮሜ. 3:22-26፣ 5:8-21፣ ቆላ. 1:13-14፣ 
20-23፣ ዕብ. 9:11-14፣ 10:5-17   34 ምሳ. 15:24፣ ማቴ. 3:12፣ 13:24-30፣ 37-43፣ 47-50፣ 22:13-14፣ 24:42-44፣ 48-51፣ ሉቃ. 3:17፣ 6:19-31፣ 13:26-28፣ ራእ. 20:11-15   35 ራእ. 13:15-18፣ 14:8-11፣ 15:2፣ 16:1-2፣ 19:20፣ 20:4  
36 ዘፍ. 3:4-5   
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ሌላን አይከተሉም ብሏል (ዩሐ. 10፥3-5፥ ራእ. 14፥4)። የኢየሱስን 
ድምጽ ወይስ የጳጳሱን ድምጽ ነው የምትሰሙት? ከክርስቶስ በጎች 
አንዱ ናችሁ ወይስ የሃሰተኛው ክርስቶስ ፍየል?37 ሃሰትን ወይስ 
እውነትን (የእግዚአብሔር ቃል) መስማት ትወዳላችሁ?

የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ቃል አቀባዮች የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር 
ይናደዳሉ እናም፥ “በዚህ ቀን እና ጊዜ ጥላቻ፥ መድሎ እና አግባብ የሌለው 
አመለካከት፥ ወ.ዘ.ተ. እስከ አሁን የሚሰብኩ ሰዎች መኖራቸው ማመን እንደ
ሚያቅታቸው” ይናገራሉ። ነገር ግን እነዚህ የቫቲካን አምባሳደሮች በእርግጥ 
እያሉ ያሉት በዚህ ቀን እና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል፥ እውነቱን እስከ አሁን 
የሚሰብኩ ሰዎች መኖራቸው እና ሰይጣንን (እነርሱን) ለማጋለጥ የሚደፍሩ 
ሰዎች መኖራቸውን ለማመን አለመቻላቸውን ነው። ወደ ኋላ የተንሸራተቱ፥ 
ወገን የያዙ፥ ከቫቲካን ጋራ የተቆራኙ ቤተ ክርስትያናት “በየትኛውም የመጽ
ሐፍ ቅዱስ ክፍል፥ እግዚአብሔር ወይም ልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ መልስ አይ
ሰጥም ወይም ልጆቻቸው እንዲመልሱ አያዝም” ይላሉ።

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከዘፍጥረት መጽሐፍ እስከ ዩሐንስ ራእይ 
መጽሐፍ ድረስ፥ እግዚአብሔር፥ ልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ፥ የእምነት አባቶች፥ 
ነቢያት፥ ደቀ መዛሙርት እና ሐዋርያት በሁሉም ነጥቦች ለሰይጣን መልስ 
ሰጥተዋል፥ ሃሰተኛ ትምህርቱ በመንገዳቸው በመጣ ጊዜ ሁሉ።38 ለመከላ
ከል እና ወንጌሉን ለማቆየት፥ ለሰይጣን በቅናት እና በድፍረት ለመመለስ39 
(በሁሉም ነጥብ)፥ ሰይፍን (የእግዚአብሔር ቃልን) እንድንጠቀም በኢየ
ሱስ ታዘናል። ለሰይጣን ሃሰቶች (ቃልን በመጠምዘዝ) መልስ እንድንሰጥ 
ታዘናል፥ ልክ ኢየሱስ በፈተናው ተራራ እንደ አደረገው (ማቴ. 4፥3-11)።

ፓውሎስ፥ በመንፈስ ቅዱስ እንዲህ አለ “ቃሉን ስበኩ” ሁሉንም ቃል (2 
ጢሞ. 4፥2)። ስለ ሃሰተኛው ክርስቶስ፥ ሃሰተኛ ነብያት፥ መልስ መስጠት፥ 
ዘለፋ እና መገሰፅ የሚናገሩ ጥቅሶችን አታስወጡ። ኢየሱስ ከእግዚአብሔር 
አፍ በሚወጣ ቃል ስለ ሃሰተኛው (ወደ ገነት መሄድ) ተናግሯል (ማቴ. 
4፥4)። ይህ ማለት ሰለሃሰተኛው ክርስቶስ፥ ስለ ሃሰተኛ ነብያቶች፥ ወ.ዘ.ተ. 
ያሉ ቃላት ናቸው፥ ምክንያቱም እውነትን ስናውቅ (ሁሉንም እውነት፥ እያ
ንዳንዱን ቃል) እውነት ነጻ ታወጣናለች (ዩሐ. 8፥33)። ነገር ግን ሃሰተኛው 
ክርስቶስ እና የእርሱ ሃሰተኛ ነብያቶች ነጻ እንድትሆኑ አይፈልጉም፥ ምክን
ያቱም አለቃቸው ሰይጣን ነው፥ ሰዎችን በእስር ማቆየት የሚወድ። ሰዎች 
በእስር እንዲቆዩ ካልፈለጉ ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ለምን ይበሳ
ጫሉ (ከሰይጣን ነጻ የሚያወጣችሁ)? ለምንድነው ሙሉ ቃሉን መስበክ 
ክፋት፥ ጥላቻ፥ መድሎ እና ጭፍን አስተሳሰብ ነው የሚሉት፥ ከሰይጣን 
ካልሆኑ በስተቀር?

ሃሰተኛው ክርስቶስ እና የእርሱ ሃሰተኛ ነብያት ምንም መስራት 
እንደሌለብን ይናገራሉ፥ እግዚአብሔርን ከማገልገል ጋር በተገናኝ፥ 
በስሜት። የእግዚአብሔርን ህግጋትን መጠበቅ፥ መስበክ እና የእግዚአ
ብሔርን ቃል በፍቅር (በከፍተኛ ስሜት) መፈጸም ሃጥያት ነው ይላሉ። 
በዩሐንስ ራእይ መጽሐፍ ውስጥ ግን ኢየሱስ ታታሪዎች እንድንሆን 
ያዘናል አልያም ከአፍ አውጥቶ ይተፋናል (ራእ. 3፥16)። ትጋት እና 
ድፍረት (በስሜት መሞላት) የእግዚአብሔር እና እርሱ የቀባው ውስጠ 
ደንቦች ናቸው። የምናደርገውን ሁሉ ለጌታ እንድናደርግ (ቆላ. 3፥23)፥ 
በሙሉ ልባችን እንድንሆን (ማቴ. 22፥37)፥ በትጋት (በሙሉ ስሜት) 
እንድንሆን ታዘናል። እናም ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ከተከፉ (በየ
ትኛውም)፥ አእምሮ የሌላቸው (እንደ አውሬ) ናቸው ይላል እግዚአ
ብሔር። በቃሉ መከፋት ወይም መቃወም ሃጥያት ነው ይላል እግዚአ
ብሔር።40 የእግዚአብሔርን ቃል መቃወም ክርስቶስን መቃወም ነው፥ 
ቃሉን በመቀበል፥እርሱም ክርስቶስ ነው፥ ብቻ ነው ልንድን የምንች

ለው። “በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ (ቃሉ) እመን አንተ እና ቤተሰቦችህ 
ትድናላችሁ” (ሐዋ. 16፥31)።

ቫቲካን፥ በማፍያ በኩል፥ በመጀመርያ የሐገሪቱን ግብረ ገባዊነት በፖርኖ
ግራፊ፥ በሴተኛ አዳሪነት፥ በአደንዛዥ እጽ፥ አልኮል በማምረት እና በማከፋ
ፈል ወ.ዘ.ተ. አጠፋች። አሁን በውሸት ያዘነች በማስመሰል የሳንሱር ህጎችን 
በሃገራችን እና በአለም ዙርያ ሙሉ በፈጠረቻቸው ሁሉም እድፎች ላይ ለማ
ምጣት እየሞከረች ነው።

ይህ አምልኮ አሳሳች፥ እርኩስ ዘዴ አለው፥ ጥሩ፥ ጨዋ፥ ንጹህ እና 
ጻድቅ እንደሆነች ለማሳመን። ይህ ዳግም አለምን ሙሉ ለማፈን የመጀ
መርያ ሙከራዋ ነው።41 ሁለተኛ ሙከራዋ በዚህ አፍኝነት የሚሆነውን 
ሁሉንም ንግግር ሳንሱር ማድረግ ነው፥ መጽሐፍ ቅዱስን በመጨመር - 
መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሰበክ ከምትፈልግበት ዘዴ ውጪ፥ ይህም የመጽሐፍ 
ቅዱስ ቀጥተኛ ተቃራኒ ነው።42 አለም እርሷ ነገሮችን የምትፈጽምበት ሰይ
ጣናዊ አለም እንዳላወቀ ተረድታለች፥ እናም አለም - ይህን ሁሉ እድፍ እና 
ጨዋ ቢስነት በመጀመርያ ደረጃ እርሷ እንደፈጠረች የማያውቅ፥ ያጨበጭ
ብላያታል እና ያመልካታል፥ ምክንያቱም ደግሞ ይህ አስቀድሞ የታሰበበት 
“መልካም” ድርጊት ነው። ይህ ደግሞ እርሷን እና መሳሪዎችዋን ያላወቁ እያ
ንዳንዱን ሰው ከጌታ ወደ እርሷ እራስዋ ለመሳብ ነው። 

ለነዚህ የታወሩ ሰዎች ያላት የወደፊት እቅዶችዋ ሲኦል ነው። መከራ ተባባሪ 
ይወዳል፥ እናም ሰይጣን እና ተከታዮቹ ብቻቸውን መቃጠል አይፈልጉም። እና
ንተን ይፈልጋሉ፥ ውድ ልብ፥ ከእነርሱ ጋር በሲኦል ስቃይ ዘላለምን እንድትካ
ፈሉ።43 እነርሱ ለእናንተ የሚፈልጉትን ትፈልጋላችሁ? ወይስ ጌታ ለእናንተ ያዘ
ጋጀውን ትፈልጋላችሁ? ይህም የዘለአልም ደስታ ከእርሱ ጋር ከክፉ ሁሉ መሸሽ 
ነው፥ ከሁሉም ማታለል፥ ከሁሉም አይነት የጉዳት አጋጣሚዎች በመሸሽ።44

ከእግዚአብሔር ጋር ነገራችሁን አስተካክሉ

ለዚች ጊዜያዊ አለም አትኑሩ፥ በጣም አጭር ለሆነ ጊዜ።45 የወደፊታች
ሁን በዘለአለማዊነት አቅዱ፥ የምድር ፈጣሪ እና ገዢ ያቀደላችሁን እቅድ 
በመማር፥ የዚህ ግልጽ የሆነ የሰይጣናዊ አምልኮ አለምን በሰይጣን እና 
በእርሱ የሮማ ካቶሊክ አምልኮ የመግዛት ከንቱ እና አጭር እቅድን በመቃ
ወም።46 ይህን ካላወቃችሁ፥ ልክ እንደዚህ ዲያቢሎስ፥ እራሱን የእግዚአብ
ሔር ተተኪ ብሎ የሚጠራው አምላክ በዚህ አለም፥ ሰይጣናዊ እና እንቢተኛ 
እንደሆናችሁ ለእግዚአብሔር ያሳየዋል። ከመዘግየቱ በፊት (ለድያቢሎስ እን
ደሆነው) አሁኑኑ ከእግዚአብሔር ጋር ተስተካከሉ። ጭሱ ከሲኦል ወደላይ 
ይነሳል፥ ከዘለአለም እስከዘለአም (ራእ. 14፥11)። 

“ኑና እንወቃቀስ ይላል እግዚአብሔር፤ ኃጢአታችሁ እንደ 
አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች፤ እንደ ደምም ብትቀላ እንደ 
ባዘቶ ትጠራለች” በኢየሱስ ደም አማካኝነት (ኢሳ. 1፥18)።

በእግዚአብሔር ፍቅር፥ ከሁሉም አስበልጦ የወደደውን (ወንድ ልጁን) 
እንዲሞትልን ላከው። ኢየሱስ በጣም ስለወደደን ህይወቱን አሳልፎ ሰጠ 
እና ደሙን ለእኛ አፈሰሰ፥ ሃጥያታችን እንዲሻር፥ ይቅር እንድንባል።47 እግ
ዚአብሔር እና ልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደወደደን ከወደድን፥ ሃጥያታች
ንን እና የቀድሞ ክፉ የህይወት መንገዳችንን እንተወዋለን፥ የእግዚአብሔ
ርን ቃልን በትክክል እንማራለን እና የእርሱን እውነታዎች ለብዙ ጊዜ ለተ
ዋሸለት ለዚህ አለም እንሰጣለን፥ እግዚአብሔር እና ልጁ በነጻ የሰጧቸው 
ህይወት እንዲኖራቸው። ግን ያለ ሰባኪ እንዴት ሊያውቁ ይችላሉ (እንደጀ
ማሪ ሳይሆን፥ ነገር ግን ሁሉንም የጌታን መንገዶች እንደተማረ)?48  

“እምቢ ብትሉ ግን ብታምፁም፥ ሰይፍ ይበላችኋል፤ የእግዚአ
ብሔር አፍ ይህን ተናግሮአልና” (ኢሳ. 1፥20)::

37 ማቴ. 25:31-46፣ ዮሐ 10:1-16፣ 26-28   38 ማቴ. 4:3-11፣ 16:21-23፣ ራእ. 22:18-19   39 ኤፌ. 4:27፣ 6:17፣ 2ኛ ተሰ. 2:14-15፣ 2ኛ ጢሞ. 1:13፣ ቲቶ 3:10፣ ዕብ. 4:12፣ ያዕ. 4:7   40 ሕዝ. 20:21-24፣ ዘካ. 7:11-13፣ ያዕ. 2:10-11፣ 1ኛ 
ዮሐ 3:4   41 ቸርች ኤንድ እስቴት፣ እትም 37፣ No. 1፣ ጥር 1984፣ ገጽ 16   42 ዘ ቫቲካን ኤምፓየር፣ኒኖ ሎቤሎ፣ ገጽ  68   43 ማቴ. 22:13፣ 25:30-46፣ ማር. 9:43-44፣ ሉቃ. 3:17፣ 2ኛ ተሰ. 1:1-9፣ 2ኛ ጴጥ. 2:4፣ 9፣ ራእ. 14:10-11   
44 ኢሳ. 64:4፣ 1ኛ ቆሮ. 2:9፣ ራእ. 7:16-17፣ 21:3-4፣ 22-27፣ 22:1-5   45 መዝ. 103:15-18፣ ዮሐ. 12:25፣ ያዕ. 1:9-12፣ 1ኛ ዮሐ. 2:15-17   46 ዳን. 7:7-11፣ 23-26፣ ራእ. 14:8፣ 16:10-11፣ 17:15-18፣ Ch. 18፣ 19:20   47 ማቴ. 26:28፣ 
ሐዋ. 13:38-39፣ ዕብ. 9:22፣ 26፣ 1ኛ ዮሐ. 1:7   48 ሮሜ 10:14   
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ለመዳን ከፈለጋችሁ ይህን ጸሎት ጸልዩ እናም ትድናላችሁ፦ 
ጌታዬ እና አምላኬ፥ ለነፍሴ ምህረት አድርግላት፥ ሃጥያተኛዋን።49 

ኢየሱስ ክርስቶስ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ  አምናለሁ።50 በመ
ስቀል ላይ እንደሞተ እና ክቡር ደሙን ለቀድሞ ሃጥያቶቼ ስርየት እንዳፈሰሰ 
አምናለሁ።51 እግዚአብሔር ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ ሃይል ከሞት እንዳስነ
ሳው52 እና በአሁኑ ሰአት በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ የሃጥያቴን ኑዛዜ እና 
ይህን ጸሎት እንደሚሰማ አምናለሁ።53 የልቤን በር ከፍቼ ወደ ልቤ እጋብዝሃ
ለው፥ ጌታ ኢየሱስ።54 እርኩስ ሃጥያቶቼን በሙሉ በእኔ ቦታ በመሆን በቀራን
ዮም ባፈሰስከው በክቡር ደምህ እጠብልኝ።55 አትመልሰኝም፥ ጌታ ኢየሱስ፤ 
ሃጥያቶቼን ይቅር ትልና ነብሴን ታድናለህ። ቃልህ፥ መጽሐፍ ቅዱስ፥ ይህን 
ስለሚል አውቃለሁ።56 ቃልህ ማንንም እንደማትመልስ ይናገራል ያ ደግሞ 
እኔንም ያጠቃልላል።57 ሰለዚህ፥ እንደሰማኸኝ አውቃለሁ፥ እንደመለስክልኝ 
አውቃለሁ እና እንደዳንኩ አውቃለሁ።58 እና አመሰግንሃለሁ፥ ጌታ ኢየሱስ፥ 
ነፍሴን ሰለአዳንክ፥ ምስጋናዬን ያዘዝከውን በማድረግ እና ሃጥያትን ባለመስ
ራት አሳይሃለሁ።59

ከመዳን በኋላ፥ ኢየሱስ ተጠመቁ ይላል፥ ውሃ ውስጥ ሙሉ በሙሉ በመ
ግባት፥ በአብ፥ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ስም።60 መጽሐፍ ቅዱስን በትጋት 
አጥኑ እና የሚለውን አድርጉ።61 ይህ ለእናንተም ሆነ ለሌሎች ይጠቅማል።

በመንፈስ ቅዱስ አልፎ ክርስቶስ እና እግዚአብሄር በአንተ ዉስጥ 
ይኖራሉ፡፡ ሙሉ የሆነዉን የእግዚአብሄር መለኮታዊ ባህሪን በአንተ ዉስጥ 
ልትቀበል የምትችልበት መንገድ አለ፡፡ የእግዚአብሄር መለኮታዊ ባህሪ 
በአንተ ዉስጥ በብዛት ሲኖር፣ በሚሊዬን የሚቆጠሩ ብዙሃን ክርስቲያኖችን 
በቀላሉ ከደኅንነት ያወጣቸውን ፈተናዎች የመቋቋም ብቃት ይኖርሃል:: ለጥ
ምቀቱ በቅዱስ መንፈስ ውስጥ ጸልዩ፡፡ በቅዱስ መንፈስ ውስጥ ጥምቀትን 
እንዴት መቀበለ እንደሚቻል እና በይበልጥ የእግዚአብሄር መለኮታዊ ባህሪ 
እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ለማወቅ፤ በእኛ የተዘጋጀዉን ጽሁፍ ይጠይቁ 
ወይም ይደዉሉልን፡፡ ያለ ቅድስና እግዚአብሄርን ሊያይ የሚችል የለም እና 
(ወደ እብራዊያን 12፡14)። 

ስለ መዳናችሁ ለሌሎች እንድትናገሩ ጌታ ይፈልጋል። የፓስተር ቶኒ አላሞ 
የወንጌል ጽሑፍ አከፋፋይ መሆን ትችላላችሁ። ጽሑፍ በነጻ እንልክላቹሀለን። 
ለተጨማሪ መረጃ ይጻፉልን ወይም ይደውሉልን። ይህን መልእክት ለሌላ 
ሰው ያስተላልፉ። 

አለም ሁሉ እንድትድን ከፈለጋችሁ፥ ኢየሱስ እንደሚያዘው፥ እግዚአብ
ሔርን በአስራት እና በመባ አትስረቁት። እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል፥ “ሰው 
እግዚአብሔርን ይሰርቃልን? እናንተ ግን እኔን ሰርቃችኋል። እናንተም። የሰ
ረቅንህ በምንድር ነው? ብላችኋል። በአሥራትና በኵራት ነው።እናንተ፥ ይህ 
ሕዝብ ሁሉ [ይህ አለም ሁሉ]፥ እኔን ሰርቃችኋልና በእርግማን ርጉሞች 
ናችሁ። በቤቴ ውስጥ [የዳኑ ነፍሳት] መብል [የመንፈሳዊ መብል] እንዲሆን 
አሥራቱን ሁሉ [አሥራት የ10% ከጠቅላላ ገቢ ነው] ወደ ጎተራ አግቡ፤ የሰማ
ይንም መስኮት ባልከፍትላችሁ፥ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈስስላችሁ በዚህ 
ፈትኑኝ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለ እናንተ ነቀዙን እገሥጻ
ለሁ፥ የምድራችሁንም ፍሬ አያጠፋም፤ በእርሻችሁም ያለው ወይን ፍሬውን 
አያረግፍም፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር።የተድላ ምድር ትሆናላች
ሁና አሕዛብ ሁሉ ብፁዓን ብለው ይጠሩአችኋል፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚ
አብሔር” (ሚል. 3፥8-12)።

 እኚህ አንዳንድ ተጨማሪ የጳጳሱ ሚስጥሮች ናቸው

ቫቲካን በጣም ሚስጥራዊ ከመሆንዋ የተነሳ ብዙ ቄሳውስት፥ መነኩሴዎች 
እና የቤተክህነት የበታች አባላት እና የፌደራል መንግስት ቅርንጫፎች የአደ

ንዛዥ ደረጃ ሰራተኞች፥ የአለም ትልቁ አምልኮ አካል እንደሆኑ አያውቁም። 
የአድንዛዥ እጾች፥ ሴትኛ አዳሪ፥ፓርኖግራፊ፥ መጠጥ እና ህገወጥ ገበያ--ሁሉ 
እርኩስ ነገር--የእነዚህ ምንጩ መልሶ ወደ ቫቲካን እና የእርስዋ መንግስት ድር
ጅቶችዋ ያደርሳል።62 ከዚህ ትልቅ የመናፍቃን ቡድን የወጡ፥ የሮማ ካቶሊክ 
አምልኮ፥ 68% የቫቲካን ካህናት ግብረሶዶማውያን፥ የሴት ግብረሶዶማውያን 
እና ዝሙት ፈጻሚዎች እንደሆኑ ተናግረዋል። እነዚህ ሁሉ ተግባራት በእግ
ዚአብሔር በፍጹም የተከለከሉ ናቸው እና ንስሃ ካልገቡ በስተቀር ነፍሳቸው 
ወደ ሲኦል እንዲሄድ ያደርጋሉ።63 ባለፉት ዘመናት ብዙ ታላላቅ ሰዎች ቫቲካን 
ክፋት የተሞላበት ነው ብለዋታል።

የሮማ ካቶሊክ ኢየሱሳውያን ቡድን የቀድሞ ትልቅ ቄስ፥ ከቫቲካን ጋር 
ለአመታት የሰራ እና ተጠሪነቱ ለጳጳሱ ብቻ የነበረ እንደነገረኝ፥ በአሁኑ ጊዜ 
ጳጳስ የሆነው ጆን ፓል ዳግማዊ በክራኮቭ፥ ፓላንድ፥ ቄስ በነበረበት ወቅት 
የፋብሪካ ሰራተኞች የወደፊቱ ጳጳስ ላይ (ጆን ፓል ዳግማዊ) በጣም ተቆጡ። 
ብዙዎቹ የፋብሪካው ሰራተኞች ሊገድሉት ፈልገው እንደነበረ እናም ወደ 
እነርሱ አካባቢ እንዲመጣ እንደማይፈልጉ ተናግረዋል። በመጣ ጊዜ ደግሞ 
በዘይት የተለወሱ ጨርቆችን ይወረዉሩበት ነበረ፥ ምክንያቱም ትንንሽ ልጆ
ቻቸውን እየደፈረባቸው ስለነበር እንደሆነ ይነገራል። እርሱም (የአሁኑ ጳጳስ 
ጆን ፓል ዳግማዊ) ግብረ ሰዶማዊ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህ የቫቲካን የፌ
ደራል መንግስት በግብረ ሶዶማውያን ላይ ያለ ማዳላት አዳዲስ ህጎች ምክን
ያት ያሳያል።

ቄስ በነበረበት ሰአት ጳጳሱ ጆን ፓል ዳግማዊ ስለ ፍቅር (ክፉ ምኞት) 
በጻፈው መጽሐፍ ውስጥ ሲግመን ፍሮይድን በተደጋጋሚ ይጠቅሰው ነበር፥ 
እንደ ተቀደሰ ጸሃፊ። ሲግመን ፍሮይድ፥ ወደ ሮማ ካቶሊክነት የተለወጠ 
አይሁድ፥ በአለማችን ጤነኛ ያልሆነ በወሲብ ብልሹ ባህሪ ያለው ሰው እንደ 
አንደኛ ይታወቃል። ሰይጣን፥ በቫቲካን የአንድ አለም መንግስት ቤተ ክርስ
ትያን እና የዜና አውታር በመጠቀም አስነሳው፥ የአእምሮ ህክምና ጥናት ጋር 
“ሃጥያት” እና “ጥፋት” የተባሉ ቃላትን ለማስወገድ። ቫቲካን የስነልቦና እና 
የስነአእምሮ ሊቃውንትን በመጠቀም እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሰለሚያደር
ገው ተአምራታዊ ስራዎች እና ሰለ እምነት የሚናገሩትን ሰዎች ወደ አእምሮ 
በሽተኞች ሆስፒታል ለማስገባት ትችላለች፥ አሁንም በፊትም። እነዚህ የስነ
ልቦና እና የስነ አእምሮ ሊቃውንት እንዲሁም የቫቲካን ትላልቅ የዜና አው
ታሮች ያለማቌረጥ ይህን አምልኮ በእግዚአብሔር ቃል የሚያጋልጥ እና በእ
ግዚአብሔር ሁሉ ቃል ላይ የሚቆምን ማንኛውም ሰው ላይ ያፌዛሉ (ይቀል
ዳሉ)። ይህን አምልኮ እግዚአብሔር፥ በዩሐንስ ራእይ “ሴተኛ አዳሪ” ብሎ 
ይጠራዋል። የሞቱትን ማስነሳትን፥ የታመሙትን ማዳንን፥ አጋንንትን ማስወ
ጣትን፥ ዳግም መወለድን፥ ዲያብሎስን (የዩሐንስ ራእይ ሴተኛ አዳሪ) መቃወ
ምን እና ማጋለጥን የመሳሰሉ የክርስቶስን ትእዛዛት ያጠቃልላሉ። የጆን ፓል 
ዳግማዊ እና የፍሮይድ ጤናማ ያልሆነ የወሲብ ፍላጎት ይመሳሰላል፥ በመጽ
ሐፉ እንደምናየው። 

አሁን ትልቅ ቦታ ስለደረሰ (የሮማ ካቶሊክ አምልኮ እና የፌደራል መንግ
ስት ቅርንጫፎች ገዢ) እንደ አስተሳሰቡ ህጎችን ማውጣት ይችላል። በኮሌጅ 
መኖርያ ቤቶች ውስጥ ተመሳሳይ መጸዳጃ ቤቶችን ወንዶች እና ሴቶች እንዲ
ጠቀሙ በማድረግ ፍላጎቶቹን እንድንኖርለት ይፈልጋል። የተበላሸው አእምሮ 
የሰው ዘር በህግ ተገዶ በእርሱ የተበላሸ የኑሮ ዘይቤ ሲኖር በማየት ይደሰ
ታል። የእነዚህ የተበላሹ እና የሞት የሆኑ አዲሶቹ የሮማ ህገ ደንቦች በእርሱ 
ሁለት የፌደራል መንግስት ቅርንጫፎች ተፈጻሚ ተደርገዋል፥ የቤት ክፍል 
እና የከተማ ሚኒስትር እንዲሁም የትምህርት ሚኒስትር በሚባሉት።64 ይህ 
ደግሞ መንግስታዊ ያስመስላቸዋል፥ ልክ እንደ የቫቲካን የውሸት የነጯ የበረዶ 
ልእልት መልክ ይህም ይደብቃቸዋል።

49 መዝ. 51:5፣ ሮሜ 3:10-12፣ 23   50 ማቴ. 26:63-64፣ 27:54፣ ሉቃ. 1:30-33፣ ዮሐ. 9:35-37፣ ሮሜ 1:3-4   51 ሐዋ. 4:12፣ 20:28፣ ሮሜ 3:25፣ 1ኛ ዮሐ. 1:7፣ ራእ.5:9   52 መዝ. 16:9-10፣ ማቴ. 28:5-7፣ ማር. 16:9፣ 12፣ 14፣ ዮሐ.  2:19፣ 21፣ 10:17-
18፣ 11:25፣ ሐዋ. 2:24፣ 3:15፣ ሮሜ 8:11፣ 1ኛ ቆሮ. 15:3-7   53 ሉቃ. 22:69፣ ሐዋ. 2:25-36፣ ዕብ. 10:12-13   54 1ኛ ቆሮ. 3:16፣ ራእ. 3:20   55 ኤፌ. 2:13-22፣ ዕብ. 9:22፣ 13:12፣ 20-21፣1ኛ ዮሐ.1:7፣ራእ. 1:5፣ 7:14   56 ማቴ. 26:28፣ ሐዋ. 2:21፣ 4:12፣ 
ኤፌ. 1:7፣ ቆላ. 1:14   57 ማቴ. 21:22፣ ዮሐ. 6:35፣ 37-40፣ ሮሜ 10:13   58 ዕብ. 11:6  59 ዮሐ. 5:14፣ 8:11፣ ሮሜ 6:4፣ 1ኛ ቆሮ. 15:10፣ ራእ. 7:14፣ 22:14   60 ማቴ. 28:18-20፣ ዮሐ. 3:5፣ ሐዋ. 2:38፣ 19:3-5   61 ዘዳ. 4:29፣ 13:4፣ 26:16፣ ኢያ. 1:8፣ 
22:5፣ 2ኛ ጢሞ. 2:15፣ 3:14-17፣ ያዕ. 1:22-25፣ ራእ. 3:18   62 ራእ. 17:1-6፣ 18:2-3፣ 23-24   63 ማቴ. 15:18-20፣ ሮሜ 1:20-32፣ 1ኛ ቆሮ. 6:9-10፣ 18፣ 10:8፣ ኤፌ. 5:5፣ ዕብ. 12:16-17፣ 13:4፣ ራእ. 21:8   64 ቫቲካን ዩኤስኤ፣ ኒኖ ሎቤሎ፣ ገጽ. 78-79   
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በእግዚአብሔር እና በሰይጣን መካከል ባለው መንፈሳዊ ጦርነት፥ እን
ደሰታለን እናም በከፍተኛ ደስታ ተሞልተናል፥ ምክንያቱም ኢየሱስ እንዲህ 
ስለ አለ፥ “ዋጋቹህ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፥ ሃሴትም አድርጉ፤ 
ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነብያት እንዲሁ አሳደዋቸዋል እና” (ማቴ. 5፥12)። 
በአለም ላይ ያለው ጠንካራዉ መሰረታዊ የክርስትያን ድርጅት እኛ ነን (እናም 
በዚህ በጣም እንኮራለን)።

አንዳንድ ሃሰት የሚናገሩ ጹሁፎች (አንዳንድ በማሳሳት መጽሐፍ ቅዱስ
ንም ጭምር ያትማሉ) እና እንዲህ ያለውን ኢየሱስን የማይሰሙ ፥ “በማንም 
ግፍ አትስሩ፥ ማንንም በሃሰት አትክሰሱ” (ሉቃ 3፥14)፥ እኛንም በመጽሐፍ
ቸው ስለ አምልኮዎች አጠቃለውናል። በግልጽ ውሸቶቻቸው ምክንያት በእኛ 
ጌታን በሃቀኛ ስራ የመደገፍ ግዴታ ምክንያት እነዚህን ክፉ ጽሑፎች ማየት 
ነበረብን፥ እኛም በሮማ ካቶሊክ ኢየሱሳውያን በተባለው ቡድን እና በቫቲካን 
አምልኮ እንደሚመሩ ደርሰንበታል።

“ሕዝቤንም ለምን ታደቅቁአቸዋላችሁ? የድሆችንስ ፊት ለምን 
ትፈጫላችሁ? ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር” (ኢሳ. 3፥15)::

ይህን አታውቁምን “ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭ
ዳልና” (ገላ. 6፥7)? እናንተ በሰዎች ላይ ካደረጋችሁት በላይ በእና
ንት ላይ እግዚአብሔር ያደርጋል... “በቀል የእኔ ነው፥ እኔ ብድራ
ቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ”  “እኔ ብድራትን እመልሳለሁ” (ሮሜ. 
12፥19, ዕብ. 10፥30)::

ደስተኞች ነን ምክንያቱም ስለእኛ በተናገሩት ውሸቶች የተነሳ ሽልማታችን 
ትልቅ ነውና (ኢየሱስ ስላለ) (ማቴ. 5፥11-12)።

የቫቲካን ፌደራል መንግስት ቅርንጫፎች እና የእርስዋ ከባባድ የዜና አው
ታሮች (በህብረት) በመንግስተ ሰማያት ከፍተኛ ሽልማቶች እንዲኖረን ሁሌ 
እንዳደረጉ ነው፥ ምክንያቱም አብረው በውሸት ክስ ወደ ፍርድ ስለ ወሰዱን 
እና የስም ማጥፍት65 ዘመቻ ላለፉት አስራአምስት አመታት በተደጋጋሚ ስለ
አስነሱብን። በምርመራ፥ ታላላቆቹ የዜና አውታሮች66 እና ከላይ የተጠቀሱት 
የመንግስት ቅርንጫፎች፥ በሚስጥር በቫቲካን የሚመሩ ወይም ንብረት የሆኑ፥ 
አገኘናቸው። እናመሰግንሃለን እና እናከብርሃለን፥ ኢየሱስ፥ እነዚህን ማስረጃ
ዎች ሰለአሳየኸን፥ እና የተረጋገጡትን ሽልማቶች ሰለአረጋገጥክልን። ዘማሪው 
ዳዊት ሲጽፍ፦

“የምድር ነገሥታት ተነሡ፥ አለቆችም በእግዚአብሔርና 
በመሢሑ ላይ እንዲህ ሲሉ ተማከሩ። ማሰርያቸውን እንበጥስ፥ ገመ
ዳቸውንም ከእኛ እንጣል።በሰማይ የሚኖር እርሱ [እግዚአብሔር] 
ይሥቃል፥ ጌታም ይሣለቅባቸዋል። በዚያን ጊዜ በቍጣው ይናገራቸ
ዋል፥ [በታላቅ ቁጣ] ያውካቸዋል” (መዝ. 2፥2-5)::

አስፈሪው ምላሽ እግዚአብሔርን ለሚዋጉ

እነዚህ ያልታደሉ በጸሎታችሁ አጠቃልዋቸው፥ እግዚአብሔርን፥ ልጁን 
ክርስቶስ ኢየሱስን፥ መንፈስ ቅዱስን እና እግዚአብሔር የቀባቸውን የሚዋጉ፥ 
በዚህ ከቀጠሉ የሚያስፈራ ዋጋ ይጠብቃቸዋል። እኛ፥ ልክ በሰማይ እንዳ
ለው አባታችን እና ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ፥ ማንም ወደ ሲኦል እንዲሄድ አን
ፈልግም። ለዛም ነው ሰዎችን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲጸልዩ የምና
ስተምረው፥ ክርስቶስን እንደግል አዳኛቸው እንዲያገኙ እና መልካምን ነገር 
ለእርሱ መስራት እንዲጀምሩ፥ ፍሬ ቢስ በሆነ ጽድቅ በሌለው ስራዎች ቦታ፥ 
መጨረሻው የዘለአለም ሲኦል እና ፍርድ በሆነበት ቦታ። (ለሰይጣን ወይም 
መንፈስ ቅዱስን ለሚሳደቡ ሳይሆን የምንጸልየው፥ ለእነርሱ አንጸልይም [1 
ዩሐ. 5፥16])። ቤተክርስትያናችን በፈተና ውስጥ ስናልፍ ኢየሱስ ይሆናል እን
ዳለው ሰፍታለች እናም የበለጠ ጠንክራለች። እግዚአብሔር አለምን እንዲህ 
ከወደደ፥ እኛ መውደድ የለብንም? ይህ ጽሑፍ የተጻፈው በፍቅር ነው፥ ውድ 

ነፍሳት በቫቲካን እና በተባባሪዎችዋ ከዚህ በላይ መታለል፥ የአውሬውን 
ምልክት መውሰድ እና ወደ ሲኦል መግባት ስለሌለባቸው።67 

ስለዚህ አምልኮ እና ተባባሪዎችዋ እነዚህን እውነታዎች ያጋለጠ እያንዳ
ንዱ ሰው፥ በታሪክም፥ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ መናፍቅ፥ መርዘኛ፥አደገኛ፥ ሚስ
ጥራዊ፥ አክራሪ ሃይማኖተኛ፥ ወ.ዘ.ተ. ተብሏል እና በእርስዋ የማንነት ገዳይ 
ዘመቻ ተበልቷል።

በተጨማሪ፥ የቫቲካን ጤነኛ ያልሆነ ፍርሃት (ፓራኖያ) አለባቸው 
ይሉናል። አብርሃም ሊንከን እና ጆን ኤፍ ኬነዲ የቫቲካን ጤነኛ ያልሆነ 
ፍርሃት (ፓራኖያ) ነበረባቸውን? በቫቲካን ፌደራል እና ክልል መንግስት ቅርን
ጫፎች እየተገፉ እና እየተጨነቁ ያሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች፥ ስራ ያጡ 
እና የተራቡ (አንዳንዶቹ በረሃብ ምክንያት ተገደው በመስረቃቸው በእስር 
ያሉ)፥ እኚህ ሁሉ የቫቲካን ጤነኛ ያልሆነ ፍርሃት (ፓራኖያ) አለባቸውን?

በመጋለጣቸው ምክንያት የሮማ ካቶሊክ አምልኮ ስደት እየደረሰባቸው እንደ
ሆነ ያስመስላሉ (ከሁሉ በእነርሱ ብሶ) እና በንጽህና እንዲህ ይላሉ፥ “ይህ ለምንድ
ነው በእኛ ላይ የሚደርሰው?”፥ የሚሰሩትን ነገሮች የማያውቁ ሰዎች እንደሚያዝ
ኑላቸው በማወቅ። (ለዲያቢሎስ ምንም ሃዘኔታ የለኝም።) የእግዚአብሔር ቃልን 
አልጻፍኩም፥ እሰብካለሁ እንጂ። እግዚአብሔር በጎን አይጠላም፥ ክፉን እንጂ።68 

ቫቲካን እና የእርሷ ሰዎች ሁሉ የአመቱን ምርጥ አክተር ሽልማት (ኦስካር) 
ንጹህ እና አሳዛኝ መስለው በመጫወታቸው መሸለም አለባቸው፥ እንዲሁም 
የማስዋብ እና የሙሉ ልብስ ንድፍ ሽልማት መሸለም አለባቸው፥ የውጪ 
መልኳን የነጯ በረዶ ልእልት ምስል ስላስመሰሉ። ከነጯ የበረዶ ልእልት 
ልብስ በታች የማያቋርጡ መግል የያዙ ቁስሎች እና ትሎች አሉ። በውጪ ደስ 
በሚል መልክ ፈገግ ትል እና “ወንድሜ፥ እወድሃለሁ” ትላለች፥ ነገር ግን በጀ
ርባዋ በሰማአታት ደም የሚንጠባጠብ እጇን ደብቃለች።69

ቫቲካን እራስዋን እንዴት እንደምትሸፍን ምሳሌ እዚህም አለ። ሁለተኛው 
የአለም ጦርነት (ሌላኛው የቫቲካን ምርመራ) በሽንፈት እየተጠናቀቀ መሆኑን 
ስታውቅ፥ በአንድ ጊዜ አንድ ሺህ አይሁዶችን ሸሸገች፥ ስድስት ሚሊዮን ከገደ
ለች በኋላ፥ ይህን ለማለት፥ “አይሁዶችን ደበቅን እና ተከላከልን፤ አይሁዶችን 
እንወዳቸዋለን”። ይህ ቫቲካን ያደረገችው እርግጠኛ እውነታ ነው።

ስለ ፊልም ተዋንያን ሽልማቶች (አካዳሚ አዋርድስ) ስናወራ፥ ቫቲካን 
በፊልም ኢንደስትሪው ውስጥ ለብዙ አመታት ቆይታለች።70 ሆሊውድ፥ 
በሮማ ካቶሊክ ሃያል ባለስልጣን አግባቢነት ተጸእኖ፥ እነዚህ የመሳሰሉ ፊል
ሞችን አሳይታናለች “ዘ ሶንግ ኦፍ በርነዴት”፥ “ጎይንግ ማይ ወይ” እና የተለ
ያዩ የሮማ ካቶሊክ አምልኮን የሚያሞግሱ ፊልሞች። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ 
“ኤልመር ጋንትሪ” አይነት ፊልሞችን ገፍተዋል፥ የማይታመኑ የፕሮቴስታንት 
ወንጌልያውያንን የሚያሳዩ። “ድራግኔት” በቴሌቪዥን ላይ ያስታውሳሉ? ክር
ስትያን ሁልጊዜ ትልቅ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ይታያል፥ በላይኛው የቤት ክፍል 
ውስጥ የሴት አያቱን ካነቀ በኋላ ፈገግ ብሎ።71 እና ሁልጊዜ ቀሳውስቱ በጣም 
የተከበሩ፥ ከፍተኛ ተከፋይ ኮከብ ተዋንያን እንደ ቢንግ ክሮስቢ እና ቤሪ ፌት
ስቬራል አይነቶች ነበሩ። አያችሁ፥ በስነልቦና በየአቅጣጫው በቫቲካን እንመ
ታለን (የአንድ አለም ቤተክርስትያን እና የሁሉም የአለም መንግስታት መሪ)።

የነጯየበረዶ ንግስት ድርሻዋን በመቀጠል፥ ቫቲካን የራስዋን የመገናኛ 
አውታር በመጠቀም የሶስት ሰአታት የሲቢኤስ የሃሰት ዜናዋን በመንዛት የጭቃ 
አምላክዋን፥ የአምልኮ መሪዋን እያስተዋወቀች ነው። እርግጠኛ ነኝ በዘይት የተ
ለወሰ ጨርቅ የተወረወረበትን አጋጣሚ ከጽሑፍ ውጪ ተደርጓል።

በጣም ቆንጆ የሆኑ፥ ሃብታም ያልሆኑ ሰዎች በሮማ ካቶሊክ አምልኮ ውስጥ 
አሉ፥ አንዳንዶቹ እንዳውም በጣም ድሃዎች ናቸው እናም ትልቅ ስልጣን የማ
ይፈልጉ ብዙ ትሁቶች ናቸው። እነዚህ መደበኛ ሰዎች በሮማ አምልኮ፥ ቤተ
ክርስትያን ነው ተብሎ ነው የተነገራቸው፥ የተደረገውን እና በመደረግ ላይ 
ያለውን ክፋት አያውቁም። እግዚአብሔር ቅን ልባቸውን ሰለሚያውቅ (የልባ

65 ቫቲካን ኢንፔሪያሊዝም ኢን ዘ ቱዌቲየዝ ሴንቸሪ፣ አቭሮ ማንሃተን፣ ገጽ 155   66 ዘ ዶኪው መንትስ ኦፍ ቫቲካን II፣ ዋልተር ኤም. አቦት፣ ኤስ.ጄ.፣ ገጽ  319-331; ቫቲካን ኢንፔሪያሊዝም ኢን ዘ ቱዌቲየዝ ሴንቸሪ፣ አቭሮ ማንሃተን፣ ገጽ 150; ዘ ሮክፌለር 
ፋይል፣ ጋሪ አለን፣ ምዕ. 6፤ ነን ዴር ኮል ኢት ኮንስፓይሬሲ፣ ጋሪ አለን፣ ምዕ. 5፤ ኮሊኤርስ ናሽናል ኢንሳይክሎፒዲያ፣1936፣ኤስ.ቪ “ኢሉሚናቲ፣” ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ፣፣ኤስ.ቪ “ኢሉሚናቲ፣” “ኢንጎልእስታድት” 67 ራእ. 13:16-18፣ 14:9-11፣ 19:20   
68 መዝ. 7:11፣ 45:6-7፣ ምሳ. 8:13፣ አሞጽ 5:15፣ ሮሜ 1:18፣ ዕብ. 1:8-9   69 ራእ. 17:1-6፣ ምዕ. 18   70 ቫቲካን ዩኤስኤ፣ ኒኖ ሎቤሎ፣ ገጽ 20-21   71 እስሞክእስክሪንስ፣ጃክ ቺክ፣ ገጽ 46   
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ችን አምላክ ነው)፥ ለእነዚህ ለማያስተዉሉ ሰዎች እንዲህ ይላል፥ “ህዝቤ ሆይ፥ 
ከእርስዋ ውጡ” (ራእ. 18፥4)። ሰለዚህ ቶሎ እንዲወጡ እንጸልይ። 

አሰቃቂ ማስታወሻ ለሰይጣናዊ ዋና አለቃ (ጳጳሱ) የሮማ የሴተኛ አዳሪነ
ትን ቤት ለሚያስተዳድረው እና ስልጣንን ለሚሰጣት መንግስታት፥ የግዛት 
ዘመንህ በጣም አጭር ነው፥ ጌታ እንዲህ ይልሃል፦

“ይህን የሚያህል ታላቅ ባለ ጠግነት በአንድ ሰዓት ጠፍቶአልና” 
(ራእ. 18፥17)::

“ጢስዋም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይወጣል” (ራእ. 19፥3)::
“ከዘንዶውም አፍና ከአውሬው አፍ ከሐሰተኛውም ነቢይ አፍ 

ጓጕንቸሮች የሚመስሉ ሦስት ርኵሳን መናፍስት ሲወጡ አየሁ”  
(ራእ. 16፥13)::

የአይሁዳዊ ቅስና በቀራንዮ አብቅቷል፤72 በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 
ውስጥ እግዚአብሔር የቅስና ስልጣንን ለጣልያናውያን፥ ለፓላንዳውያን፥ ወይም 
የሌላ ዘር ሰዎች አልሰጠም፥ ከአይሁዶች በስተቀር። ከአስራ ሁለቱ የይሁዳ ነገዶች 
ደግሞ ከሌዊ ብቻ ነው ቀሳውስትን ያመጣው።73 ይህ፥ ቫቲካን መጽሐፍ ቅዱሳዊ 
እንዳልሆነች እና የህልም እና በአእምሮዋ የተፈጠረችው አለም ውስጥ እንደምትኖር 
ያሳያል። ኢየሱስ “ተፈጸመ” ሲል፥ ኢየሱስ ብቸኛ ሊቀ ካህን ሆኗል (ዬሐ. 19፥30)::74

ቫቲካን ከሮም ወደ ኢየሩሳሌም መዞር ትፈልጋለች። በመስከረም 26፥ 
1973 ሂውስተን ክሮኒክል እንደዘገበው ስልጣን ጥመኛው ሄነሪ ኬስንገር 
ይህንን ሃሳብ በማቅረብ ትልቁን አምልኮ (ቫቲካን) ረድቷል፦ “ቅዱስ ስፍራ
ዎችን በመቆጣጠር ኢየሩሳሌም አለም አቀፍዊ ከተማ ትሆን እና የሃይማኖት 
አስተዳደር ለጳጳሱ ይሰጣል”።

መጽሐፍ ቅዱስ በፍጹም የንስሃ ቦታ ወይም እንደዚህ አይነት ምንም ቦታ 
አይጠቅስም፥ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንዲህ ይላል፥ “ለሰዎችም 
አንድ ጊዜ መሞት ከእርሱም በኋላ ፍርድ እንደተመደበባችው” (ዕብ.9፥27)። 
እናም እግዚአብሔር እንዲህ አለ፥ ወይ መንግስተ ሰማያት ወይ ሲኦል ነው፥ 
ሌላ የለም።75 ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ገንዘብ መክፈል አይቻልም 
እና ከሲኦል በገንዘብ መውጣት አይቻልም።

የቱም ጋር በአዲስ ኪዳን ውስጥ እናንተ በምታምኑበት መንገድ የማያም
ኑትን ግደሉ አይልም። ነገር ግን፥ ቫቲካን እንደዚህ አይነት ግድያን “ቅዱስ 
ጦርነት” ትለዋለች እና ትስማማበታለች፥ ሙሉ በሙሉ የባዕድ አምልኮ እንደ
ሆነች እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዳልሆነች ዳግም በማረጋገጥ። 

ከሃምሳ አመታት በፊት ሊቀ ጳጳስ ጊሊሮይ እንዲህ አለ፦ 
“በእኛ የፓስታ ቤት የካቶሊክ ቁጥጥር ምክንያት የፖስታ አገል

ግሎት ሰጪ ቢሮ አንዳንድ የሮማ ካቶሊክ ያልሆኑ [መናፍቃን] የት 
እንደሆነ እንቅስቃሴያቸው እና  አንዳንድ ሁኔታዎችን ማጣራት እን
ችላለን:: እንደዚህ አይነት ሰዎች በፖስታ ቤት ቊጥጥር እና በአገል
ግሎቶች ላይ እስካሉ ድረስ፥ የሚስጥር ፖሊሶች በወንጀል ይታወ
ቃሉ ብላችሁ መፍራት የለባችሁም::”

እነዚህን እውነታዎች በማወቅ፥ የፓስታ አገልግሎት ቢሮ የእኛን ግዙፉን 
የፓስታ (ቅናሽ) ዋጋ ለመውሰድ በአሁኑ ሰአት ለምን እየሞከረ እንዳለ ግልጽ 
ነው። የመናገር ነጻነትን እና የሃይማኖት ነጻነትን ህገወጥ በሆኑ መንገዶች 
ለማፈን እየጣሩ ነው፥ ሁለቱ የመጨረሻ ህገመንግስታዊ ማረጋገጫዎቻችንን 
ቫቲካን በፍጥነት እና በጸጥታ ለማስወገድ እየሞከረች ነው። የክልል እና የፌደ
ራል ቅርንጫፎች በእያንዳንዱ ሃገር ባላቸው የዜና አውታሮች እና በፍትህ ስር
አቶች፥ በሮም ትእዛዝ መሰረት የጳጳሱ ሚስጥሮች  በእርግጠኝነት “የጥላቻ” 
ነው ይላሉ፥ እናም እኔ ጠላታችሁ እንደሆንኩ ይነግሯችኋል። ግን፥ ሐዋርያው 
ጳውሎስ እንዳለው፥ እኔም እላለሁ፥ “እንኪያስ እውነትን ስለነገርኳችሁ ጠላት 
ሆንሁባችሁን?” (ገላ. 4፥16)።

እውነትን መናገር፥ሰዎች ከሰይጣን ተወካይ፥ ጨካኝ መሪነት ስር ካለው 
አለም ያመልጡ ዘንድ፥ ከእነርሱ የጥላቻ እና ጨካኝ የደንብ መሪዎች ጋር 
ሮመን ካነን መርሆዎች፥ በእኛ የተቀደሰ የዩ.ኤስ. ህገ መንግስት ፈንታ (የዩናይ
ትድ እስቴትስ ህግ ነው) እና ስለዚህ አለም ሃገራት ህዝቦች ሁሉ የአውሬው 
ምልክት እና ከሲኦል እሳት ያመልጡ ዘንድ--ይህ ጥላቻ ነውን? እውነትን 
መናገር ፍቅር ነው ብሏል ኢየሱስ እና ወደአለም ሁሉ እውነትን እየሰበክን እን
ድንሄድ ያዘናል፥76 ኢየሱስ እንዲህ ስለአለ፦ “እውነትንም ታውቃላችሁ እው
ነትም አርነት ያወጣችኋል አላቸው” (ዩሐ. 8፥32)።

ጳጳሱን ወይም እኔን ማመን ትችላላችሁ። የጳጳሱን የተወሰኑትን ብቻ 
ሚስጥሮች ገልጬላችዋለሁ። እግዚአብሔር የጳጳሱ ድርጅት የእያንዳንዱ 
በምድር ላይ ያለ እርኩሰት እናት ናት ይላል፥ የእርኩሰት 99% ሳይሆን፥ 
ነገር ግን እያንዳንዱ እርኩሰት።77 የቀድሞውን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም 
እትም (ኪንግ ጄምስ ቨርዥን) ያንብቡ እና እውነትን እየነገርኳችሁ ይሁን 
ወይም አይሁን እዩ። እግዚአብሔርን እመኑ። “በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ 
እመን አንተ እና ቤተሰቦችህ ትድናላችሁ” (ሐዋ. 16፥31)።

72 ኢሳ. 53:7፣ ማር. 15:37-39፣ ዕብ. 2:14-18፣ 3:1-4፣ 4:14-16፣ 5:1-6፣ 7:19-28   73 ዘፅ. 28:1፣ 30:30   74 ዕብ. 2:14-17፣ 3:1፣ 4:14-15፣ 5:5-10፣ 7:26-28፣ 9:11-28   75 ሮሜ 2:5-6፣ 5:18፣ 14:10-12፣ 2ኛ ቆሮ. 5:10፣ ዕብ. 9:27፣ ይሁዳ 6፣ 14-15   
76 ማር. 16:15፣ ሉቃ. 9:60-62፣ ሐዋ. 10:42፣ ሮሜ 10:13-15፣ 1ኛ ቆሮ.  1:17-18፣ 2ኛ ጢሞ. 4:2   77 ራእ. 17:3-15፣ 18፣ 18:2-13፣ 23-24

ለበለጠ መረጃ ወይም ሌላ ርእስ ላይ የተጻፉ ሊፈልጉዋቸው የሚችልዋቸው ጽሑፎችን እባክዎ ያግኙን።
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የቶኒ አላሞ አለምአቀፍ አገልግሎቶች ለህይወት የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ ያሉበትን የመኖርያ ስፍራ አዘግጅቷል፥ በዩ.ኤስ. ባሉን ስፍራዎች ጌታን በሙሉ 
ልባችሁ፥ ነፍሳችሁ ሀሳባችሁ እና ሀይላችሁ ልታገለግሉ ለምትፈልጉ ሁሉ

በኒውዬርክ ሲቲ አገልግሎቶች ሁሌ ማክሰኛ 8 ፒ.ኤም. እና በምሽት በሌሎች ስፍራዎች ይካሄዳሉ እባክዎ ለበለጠ መረጃ በ 
(908) 937-5723 ይደውሉ። ምግብ ከእያንዳንዱ አገልግሎት በኋላ ይኖራል።

የፓስተር አላሞን መጽሐፍ ይጠይቁ፦ መሲሁ፥ ክርስቶስን በብሉይ ኪዳን ከ333 በላይ በሆኑ ትንቢቶች ማሳየት።
በነፍሳት መከር ውስጥ የፓስተር አላሞ ጽሑፎችን በማከፋፈል ሰራተኛ ይሁኑ።
ሁሉም የጹሁፍ እና የድምጽ መልእክቶቻችን ነጻ ናቸው፥ መጓጓዣን ጨምሮ።

ገንዘብ ለእነዚህ ሊያስከፍሏችሁ ቢሞክሩ በ(661) 252-5686 ይደውሉ (ለመደወል ነጻ ነው)።.
ይህ ጹሁፍ እውነተኛውን የደህንነት እቅድ ይዟል (ሐዋ. 4፥12)።

አይጣሉት፥ ለሌላ ሰው ይስጡ።
በሌሎች ሃገራት ላላችሁ፥ ይህን ጽሑፍ ወደ ራሳችሁ ቋንቋ እንዲተረጎም እናበረታታለን። መልሰው ካሳተሙ፥ እባክዎ ይህን ያጠቃሉ፦
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