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حقيقية،  مسيحية  زي كنيسة  يف  الفاتيكان  تتنكر 
«الزانية  عاهرة،  ا  إ يقول:  املقدس  الكتاب  ولكن 
العظيمة»، منظمة شيطانية (رؤيا ١٩: ٢).١ تستخدم 
الفاتيكان فروع الوكاالت احلكومية يف كل دولة، مبا يف 
ا األشرار وكلما حصلت  ذلك الواليات املتحدة، كأعوا
على مزيد من القوة والسيطرة يف احلكومة، ختتفي أكثر 
وأكثر وراء «قناعها املالئكي» حيث أن احلكومة سوف 

ُتستخدم وُتالم على كل أفعال الفاتيكان الشريرة. 
السبب: فرض قوانني ترهق وتؤذي وتدمر وتفرض 
ليست كاثوليكية  فكرة  وعلى كل  اجلميع  على  رقابة 
شيطانية  ملكة  مثل  اجللوس  من  تتمكن  حىت  رومانية 

(العاهرة العظيمة).
وألن الفاتيكان لديها رغبة قدمية يف السيطرة على حكومات العامل والكنيسة 
ا تتمدد مثل األفعى يف حكومات العامل وحكومة الواليات املتحدة  العاملية، فإ
املدربني  املتفانني،  واليسوعيني  املتحمسني،  التابعني  من  الكثري  مع  األمريكية 
ا تسيطر اآلن على األمم املتحدة (صنيعتها)٢، والبيت األبيض  تدريبا عاليا. إ
والكونغرس، وكل والية، وهيئة حكومية فيدرالية، ومدنية واجتماعية، مبا يف ذلك 
الفيدرايل،  التحقيقات  ومكتب  الضرائب،  ومصلحة  األمريكية،  العمل  وزارة 
وشرطة  الفيدرالية  والشرطة  املسلحة،  والقوات  القضائي  والنظام  العليا،  واحملكمة 
الواليات وكافة أنظمة الشرطة، وكذلك النظام املصريف الدويل والنظام االحتياطي 
واحتادات   (Illuminati and Agentur أجنتور  و  املتنورين  (وتدعى  الفيدرايل 
نقابات العمال،٣ واملافيا (نقابة عصابات اجلرمية املنظمة)، ومعظم وسائل اإلعالم 

ذات الوزن.
من إستبدال دستور الواليات  هذه املنظمة الشيطانية (الفاتيكان) قريبة جداً 
واليت  وضعتها  اليت  الشيطانية  الكنسية  والقوانني  الواحد،  العامل  بقوانني  املتحدة 
تدعو إىل املوت للمهرطقني (أي شخص ال يكون روم كاثوليك). اجلنرال الفييت، 
املساعد األكثر احرتاما للرئيس جورج واشنطن، تنبأ بأنه «إذا تم تدمير حريات 
الكاثوليك  الروم  الدين  رجال  يد  على  ستسقط  فإنها  األمريكي،  الشعب 

الشيطانيين».٤
اليوم نرى ذروة اخلطط التفصيلية الواردة يف مقتطفات من خطاب ألقاه رئيس 

أساقفة الروم الكاثوليك غيلروي، قبل حنو مخسني عاما يف اسرتاليا:
الروم  وبزمالئنا  بأنفسنا  نهتم  نحن  هو:  الكاثوليك  الروم  «شعار 
الروم  ( غير  المهرطقين  هزيمة كل  علينا  يجب  فحسب.  الكاثوليك 
بأن  (البابا)  المقدس  األب  يعلن  اإلقتراع.  صناديق  في  الكاثوليك) 
أنه  هي  (البابا)  المقدس  األب  مطالب  قاتلة.  السلبية  التكتيكات 

هل تعتبر دائرة اإليرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العمل في الواليات المتحدة األميركية والمافيا واتحادات نقابات العمال جزءًأ من الفاتيكان؟
وهل يعتبر البابا الرئيس األعلي لجميع الهيئات الحكومية مثلما هو رئيسًا للفاتيكان؟

أسرارأسرار الباباالبابا
وظائف  من   ٪١٠٠ تكون  أن  ينبغي  قريباً 
الخدمات العامة للروم الكاثوليك. ويجب أن 
يُعطى  عندما  الشكوك،  تثار  أال  على  نحرص 
الروم الكاثوليك سراً الوظائف الحكومية أكثر 
والهراطقة  واليهود  للبروتستانت  تعطى  مما 

اآلخرين.»
الفاتيكان،  ِقبل  من  الناس  من  املاليني  ذبح  مت 
يسجل  والتاريخ   .(١٨: ٢٤ (رؤيا  الرب  قال  هكذا 
هذه احلقيقة من خالل حماكم التفتيش الروم الكاثوليك 
للتعذيب  يف أوروبا حيث تعرض ٦٨ مليون شخصاً 
الشيطانية  املنظمة  هذه  يد  على  والقتل  والتشويه 
اجلّبارة.٥ يف مذحبة عيد القديس بارثولوميو، ُذِبح ما 
م الرئيس ابراهام لنكولن البابوية باحلرب  ال يقل عن ١٠٠,٠٠٠ بروتستانيت.٦ ا

األهلية يف هذه الكلمات:
والسري  الشرير  التأثير  دون  من  ممكنة  تكن  لم  الحرب  «هذه 
مخضبة بدماء  لليسوعيين. نحن مدينون للبابوية أننا نرى اآلن أرضناً 
أنبل أبنائها.» وأضاف لنكولن، «أنا مع حرية الضمير في أنبل وأوسع 
وأرفع معانيها. ولكن ال أستطيع إعطاء حرية الضمير إلى البابا وأتباعه 
والهوتييهم  مجامعهم  جميع  خالل  من  لي  يقولون  لطالما  البابويون، 
وخنق أوالدي  وقوانينهم الكنسية أن ضميرهم يأمرهم بحرق زوجتي 

وذبحي عندما يجدون الفرصة.»٧
األعمال  بسبب  تنبأ  متاما كما  باإلعدام،  لينكولن  ابراهام  على  ُحكم  لقد 
الشريرة الكثرية للفاتيكان اليت كشفها. نعم، اغتيل من ِقبل اليسوعيني بتعليمات 

من روما.٨ الفاتيكان مل يتغري منذ زمن السيد لنكولن.
الخطأ المميت لجون كنيدي

عندما ُسئل جون كينيدي من ِقبل الفاتيكان، «هل ستأخذ جانب القانون 
بالقول،  السيد كيندي  م  أجا املتحدة؟»  الواليات  دستور  أو  الكنسي  الروماين 
«دستور الواليات املتحدة.»٩ وكان هذا اخلطأ املميت للرئيس كنيدي. وصدر أمر 
اغتياله من ِقبل روما، مث ُخطط ونُفذ من ِقبل اليسوعيون، متاما كما حصل للرئيس 
لينكولن. وكل من كان يعرف أن الفاتيكان هو املسئول عن اغتيال السيد كنيدي 

مت إسكاته أيضاً.
عندما طالبت أمريكا بإجراء حتقيق، مت جتنيد رئيس احملكمة العليا إيرل وارن (عضو 
 (The Knights of Columbusمنظمة الفاتيكان السرية املسماة فرسان كولومبوس
للقيام بالتحقيق. وقد أجرى الكثري من احلديث املزدوج وخلط األوراق — كما 

طوني أالمو
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كان من املفرتض ومن مث وبعد فرتة كافية من الوقت، أغلق التحقيق. كما يقول 
البابا: «األفعال السلبية قاتلة.» تذكر أن الرئيس كنيدي كان معجباً كبرياً بابراهام 

لينكولن ودرس الكثري عنه وعلم ما كان يعلمه السيد لينكولن.
احلرب العاملية الثانية، وضحاياها األكثر من ثالثني مليون قتيل (ستة ماليني 
يهودي — احملرقة)١٠ متت بتخطيط ورعاية الفاتيكان — هتلر وموسوليين وفرانكو 
كانوا مجيعاً من أعضاء هذه املنظمة الشريرة (منظمة الروم الكاثوليك الشيطانية)١١ 
للفوز بالعامل، ليس من أجل املسيح، ولكن من أجِل الفاتيكان (املسيح الدجال 

.(Antichrist
اإلضطرابات يف وسط وجنوب أمريكا، والطغيان حتت حكم كاسرتو، الذي 
واإلرهاب  الكارييب،  البحر  منطقة  أحناء  مجيع  ويف  يف كوبا  اليسوعيون،١٢  دربه 
ملاذا  تدرك  ان  أميكنك  اآلن  الفاتيكان.  عمل  من  هو  اليوم  وأيرلندا  لبنان  يف 
(رؤيا  األرض  على  رجس  أصل كل  الكاثوليكية  الشيطانية  املنظمة  الرب  يدعو 

١٧: ٥)؟ 
بعد احلرب العاملية الثانية، أدرك الفاتيكان أن الكثري من الناس يدركون حقيقة 
إلستخدام  الفاتيكان  فاضطرت  فاتيكانية،  تفتيش  حماكم  جمرد  احلرب كانت  أن 
واحد من أساليبها املضللة الشهرية وفتحت مجعية جون بريتش لتجعل كل شخص 
اجلاين  من  بدال  أيضا)  الفاتيكان  يرعاها  (اليت  الشيوعية  يف  ويفكر  عن  يتحدث 

احلقيقي (الفاتيكان)، وكان هذا جناحا كبريا بالنسبة هلم.
يرعي الفاتيكان أيضا كل مجاعة إرهابية رئيسية يف العامل. السبب يف ذلك هو 
م اإلرهابية  لرتكيز أفكار الناس على املآسي اجلنونية الغامضة اليت ترتكبها جمموعا
يف الوقت الذي بقي الفاتيكان مشغوًال بتقويض أركان كل حكومات العامل، حىت 
يتمكن من السياده على العامل (السلطة البابوية). عندما تطغى األخبار اإلرهابية، 
اليت  احلريات  على  باالعتداء  اخلاصة  الفاتيكان  أنباء  تقزمي  جداً  صادم  ألمٌر  فإنه 
ضمنها دستور الواليات املتحدة وإلقاء األشخاص الذين ُيسلبون حريتهم الدينية 
يف غياهب السجون وغلق املدارس والكنائس. هذا هو الشيء الذي تسعي إليه 
الفاتيكان حقيقة، سيطرة عاملية على ديننا وحكومتنا. وكلما كان اإلرهاب أكثر 
جنوناً، وغرابة، وغموضاً كلما كان ذلك أفضل. وتعمل وسائل اإلعالم اإلخبارية 
مشغولة  أفكاركم  تبقي  أن  على  الفاتيكان،  عليها  تسيطر  اليت  الرئيسية،  العاملية 
بكل هذا اإلرهاب. اآلن بعد فضح طريقة عملهم سوف تصبح الفاتيكان قريباً 
(ووسائل اإلعالم اليت تسيطر عليها الفاتيكان ورئيس حكومة الواليات املتحدة، 
الذي انضم إليهم تواً) القوة الدافعة للحملة الرامية لوقف كل هذا اإلرهاب (الذي 
م جيدون وقديسون، وأنه ال ميكنهم أن يقوموا  صنعوه بأنفسهم) إليهام اجلميع بأ
برعاية مثل هذا الشيء. (حتديث: مثل مفاوضات تريي ويت يف لبنان إلطالق 

سراح األسري.)
مت  مسيحي،  بأنه  تظاهر  الذي  جونز  جيم  اليسوعي  الكاثوليكي  الشماس 
إىل جنب مع رعيته  التضحية به (ومل ينتحر مبشروب غازي مسموم)، وقتله جنباً 
من ِقبل الفاتيكان جلعل العامل ينظر بضيق وريبة إىل اجتماعات اخللوة للمسيحيني 

األبرياء.١٣ 
هي  وسبعة  نعم،  الرب:  تستوجب كراهية  الستة  األشياء  «هذه 
بغيضة لديه: نظرة إفتخار ولسان كذب وأيدي تسفك دماء األبرياء، 
وشاهد  السوء  إلي  الجريان  سريعة  وأرجل  رديئة  أفكاراً  ينشئ  وقلب 
زور يفوه باألكاذيب ومن يزرع الفتنة بين اإلخوة» (أمثال ٦: ١٦-

١٩). كل هذه األشياء التي يكرهها الرب، هي خصائص الفاتيكان 
الشيطانية. 

هل سبق لك أن الحظت أن إدارة اجلمارك واهلجرة األمريكية، اليت تسيطر 
الفحص  عرب  املرور  دون  البلد  هذا  من  اخلروج  من  متكننا  ال  الفاتيكان،  عليها 
والتدقيق (التفتيش والرادار وغريها)؟ ولكن يف عقد الستينات عندما قاد تيموثي 
املخدرات،  إلدمان  أمتنا  شباب  الفاتيكان،  يسوعيي  قبل  من  املدرب  لريي،١٤ 
بدت دائرة اجلمارك واهلجرة غري قادرة حينذاك، كما هي غري قادرة اآلن، على 
الكشف عن عشرات اآلالف من الكيلوغرامات من املخدرات واملؤثرات العقلية 
اليت دخلت إىل أمتنا، اليت كانت يف املاضي أمة عادلة. هذه املواد احملظورة أدخلت 
(أمواهلا  املشروعة  غري  مكاسبها  بغسل كل  تقوم  اليت  املافيا  بواسطة  بالدنا  إيل 
بالسوق السوداء) عن طريق الفاتيكان. رمبا هذا هو السبب لقول الرئيس ابراهام 
السوداء  السحابة  وتلك  أمريكا.  أفق  في  جدًا  مظلمة  سحابة  «أرى  لنكولن 

قادمة من روما.»١٥
أنظر إىل ما يقوله الكتاب املقدس عن املسيح الدجال الذي تسبب يف كل هذا 

الفساد وسفك كل هذا الدم:
َدِم  َوِمْن  يِسيَن  اْلِقدِّ َدِم  ِمْن  َسْكَرى  (الفاتيكان)  اْلَمْرَأَة  «َورَأَْيُت 

ًبا َعِظيًما!» (رؤيا ١٧: ٦). ُشَهَداِء َيُسوَع. فـَتـََعجَّْبُت َلمَّا رَأَيـْتـَُها تـََعجُّ
َعَذابًا  َأْعُطوَها  ذِلَك  ِبَقْدِر  َوتـَنـَعََّمْت،  نـَْفَسَها  َمجََّدْت  َما  «ِبَقْدِر 
َوُحْزنًا. ألَنـََّها تـَُقوُل ِفي قـَْلِبَها: أَنَا َجاِلَسٌة َمِلَكًة، َوَلْسُت َأْرَمَلًة، َوَلْن َأَرى 

َحَزنًا» (رؤيا ١٨: ٧).
ُقْدرَتـَُهْم  اْلَوْحَش  َويـُْعُطوَن  َواِحٌد،  رَْأٌي  َلُهْم  (الحكومات)  «هُؤَالِء 
َوُسْلطَانـَُهْم.» وهذا يعني حكومة عالمية واحدة، وتشمل هيئات حكومة 
الواليات والحكومة الفيدرالية، والمدنية واالجتماعية، المحكومة من 
تحقيقاً  الدجال  للمسيح  السلطة  تلك  تمنح  والتي  الشيطان،  قبل 

ألوامرها (رؤيا ١٧: ١٣).
هذه هي بعض من العالمات األخرية جدا يف سفر الرؤيا بالكتاب املقدس، 
قبل أن يعود السيد املسيح إىل األرض مرة أخرى عند انتهاء الزمان. دمر الرب 
العامل عن طريق املياه،١٦ وسدوم وعمورة بالنار والكربيت.١٧ ويف كلتا املناسبتني، 
رمحته  يف  الرب  حيذر  اليوم  الوشيكة.  التهلكة  حول  يعظون  الرسل  الرب  أرسل 
ِفي  َتْشَترُِكوا  لَِئالَّ  َشْعِبي  يَا  ِمنـَْها  «اْخُرُجوا  الكاثوليك،  الروم  مجيع  ائية  الال
من  واحدا  إذا كنت   .(١٨: ٤ (رؤيا  َضَربَاتَِها»  ِمْن  تَْأُخُذوا  َولَِئالَّ  َخطَايَاَها، 
شعب الرب، وإذا كانت الروح واهبة احلياة قادتك إىل حياة األبدية، فأطع الكلمة 
باخلروج منها، ملاذا؟ ألن عدم القيام بذلك هو العصيان، والعصيان هو عمل من 

أعمال السحر الشرير.١٨ 
دمرت العديد من وكاالت حكومة الواليات واحلكومة الفيدرالية اليت تسيطر 
عليها الفاتيكان مثل مصلحة الضرائب، إدارة السالمة، الصحة املهنية ووزارة العمل 
األمرييكية، جنباً إيل جنب مع النقابات العمالية العمود الفقري االقتصادي لبلدنا 
والصناعات علي  بشكل مذهل من خالل مضايقة وإجبار مئات من الشركات 
اإلفالس واخلروج من قطاع األعمال.١٩ وهذا يرتك املاليني من األمريكيني للبطالة 
واجلوع، يف حني ال يتم مضايقة مؤسسات الفاتيكان على اإلطالق، ال بل تزدهر، 
ا ُتدير الوكاالت احلكومية. أنظر إىل ما يقوله الرب عن املسيح الدجال عندما  أل

يلقى يف جهنم:

١٠ املعلومات السنوية (Information Please Almanac)، ١٩٨٢، ص ٩٨   ١١ ستار من دخان، جاك تشيك، ص ١٩   ١٢ ستار من دخان، جاك تشيك، ص ٣٥   ١٣ الصليب املزدوج، منشورات تشيك   ١٤ مقابلة أخر الليل على حمطة يب يب إس مع تيموثي 
لريي، يوليو ١٩٨٣   ١٥ مخسون عاماً يف كنيسة روما، تشارلز شينيكي، ص ٥١٠ (النسخة األصلية ظهرت عام ١٨٨٦، متوفرة بصيغة PDF، ص ٣٥٩)   ١٦ التكوين، األصحاح ٦-٧   ١٧ التكوين، األصحاح ١٩: ٢٤-٢٥   ١٨ صموئيل األويل، األصحاح ١٥: ٢٣   

اتن، ص ٢١٤-٢١٥    ١٩ مليارات الفاتيكان، أفرو ما



٣

الرَُّجُل  ُهَو  َأهَذا  ِفيَك.  يـََتَأمَُّلوَن  ِإلَْيَك،  يـََتطَلَُّعوَن  يـََرْوَنَك  «اَلَِّذيَن 
(المسيح الدجال) الَِّذي زَْلَزَل اَألْرَض َوَزْعَزَع اْلَمَماِلَك، الَِّذي َجَعَل 

اْلَعاَلَم َكَقْفٍر، َوَهَدَم ُمُدنَُه؟» (أشعياء ١٤: ١٦-١٧).
توافق الحكومة األمريكية علي معسكرات العمل بالسخرة للفاتيكان

التفرض وكاالت احلكومة الفيدرالية قوانني العمل علي الفاتيكان علي الرغم 
واحدة  مؤسسة  جمرد  وهي  والنبيذ  للخمور  بالسخرة  العمل  معسكرات  أن  من 
ليس  واليت  الدوالرات،  مليارات  رأمساهلا  البالغ  العديدة  الفاتيكان  مؤسسات  من 
ا تستخدم بشكل غري مشروع العمالة  لديها أي مشكلة عمالة على اإلطالق أل
احلرة (آالف الرهبان الكاثوليك). ولكن يف نفس الوقت التسمح هذه الوكاالت 
احلكومية الفيدرالية ألي شخص آخر أن يتمتع بنفس امتيازات العمل التطوعي 
إلهلنا وأبينا وخملصنا الرب يسوع املسيح ألننا كلنا «زنادقة» (لسنا روم كاثوليك). 
نعم، مشاريعهم تزدهر بدون ضرر أو مضايقة باستخدام العمالة اجملانية،٢٠ مثل 
مصانع تقطري اخلمور والنبيذ اليت تدعي األخوة املسيحيني، وال سال، والبينديكتني، 
نابا،  وادي  من  الطريق  طول  على  الكثري  وغريها  بالسخرة)  العمل  (معسكرات 

كاليفورنيا، إىل والية نيويورك.
مصلحة الضرائب ووزارة العمل يف الواليات املتحدة اليت يسيطر عليها الفاتيكان 
تعرب اآلن اخلط الدستوري الفاصل بني الكنيسة والدولة، وحتاول بكل طريقة تدمري 
كل الكنائس واملدارس املسيحية احلقيقية. واحدة من هذه الطرق هي إلغاء اإلعفاء 
الضرييب املعطي هلم. هذه املنظمة (مصلحة الضرائب) املناهضة للواليات املتحدة، 
املناهضة لدستور الواليات املتحدة أعطت إعفاء ضرييب جلميع املنظمات الشيوعية 
حماولة  بأي  تقم  ومل   .٣ (ج)   ٥٠١ الداخلية  اإليرادات  لقانون  طبقاً  أمريكا  يف 
جعلت  الضرائب)  (مصلحة  روما  حتصيل  وكالة  منهم.٢١  اإلعفاء  هذا  لسحب 
أيضا من املنظمة الكاثوليكية الرومانية الشيطانية، وتوابعها كافة (الكنيسة اجلامعة 
الواحدة) املنظمات الدينية الوحيدة يف الواليات املتحدة اليت ال يتوجب عليها دفع 
هذا  مت  الدوالرات.٢٢  مليارات  البالغة  أعماهلا  على  ضريبة  حىت  أو  امللكية  ضريبة 
الوحيد  الدين  هو  الفاتيكان  الداخلية.  اإليرادات  قانون  من   ٨٩٢ الفصل  حتت 
الذي يتلقى ماليني متعددة من الدوالرات من املساعدات الفيدرالية سنويا ملدارسها 
اخلاصة.٢٣ وهذا يؤخذ من دوالرات الضرائب اليت تدفعها أنت. وكما يقول رئيس 
األساقفة غيلروي، «نحن نهتم بأنفسنا فقط وأتباع الروم الكاثوليك» و «يجب 

علينا هزيمة كل الهراطقة.»
الكنائس  تدمري  يف  للمساعدة  الشيوعي  احلزب  الفاتيكان  استخدمت  وقد 
من  للتخلص  حماولتها  يف  النازي  احلزب  واستخدمت  الروسية،  األرثوذكسية 
الروم  غريهم — غري  اآلخرين  بأن كل  يقول  الفاتيكان  (ألن  وجمامعهم.  اليهود 

الكاثوليك — هم «هراطقة».)
مصلحة الضرائب — وكالة تحصيل منظمة الروم كاثوليك الشيطانية

بدأ اليسوعيون الروم الكاثوليك النظام املصريف الدويل ٢٤ املسمي املتنورين و 
أجنتور (وألقوا باللوم على اليهود من أجل هذا). شعار روما هو «من لديه أكياس 
املال يدير األمم.» بدأ الفاتيكان كل احلروب (حماكم التفتيش) لتخليص العامل من 
اهلراطقة (غري الروم الكاثوليك)، مث قدمت القروض من البنوك لألمم ليكون لديهم 

ما يكفي من املال خلوض هذه احلروب. حنن حبماقة مسحنا لوكالة التحصيل لدى 
هذه املنظمة الشيطانية بالدخول إىل بالدنا (والء مصلحة الضرائب لروما فقط).

وفقا لقوانني الرب يف الكتاب املقدس، كل مخسني سنة يتم إجراء مقاصة للديون 
اليت ال ميكن تسديدها (اإلبراء). وهذا ما يسمى سنة اليوبيل (الويني٢٥: ١٠). 
فلنتخلص من قانون الكنيسة الرومانية الشيطاين الذي يؤدي إيل املوت والعبودية 
ولنعود إىل شريعة الرب وابنه يسوع املسيح. دعونا ننال املقاصة (سنة اليوبيل). هذه 
الشيطانية)،  الرومانية  الكاثوليكية  (املنظمة  الشيطان  من  بتحريض  الديون كانت 
لإلساءة إلينا ووضعنا يف عبودية مالية. حنن مل نبدأ هذه احلروب، وال نريد هذه 
احلروب، ومل نقرتض هذا املال. فلماذا علينا أن نعاين؟ هذه احلروب كانت حماكم 
عاملية  وكنيسة  واحدة  عاملية  حكومة  إىل  العامل  لتحويل  رومانية  تفتيش كاثوليكية 

واحدة وإعالم عاملي واحد.٢٥
املتطوعني  من  بعض  ُصدم  فانكوفر، كندا،  يف  واحد  عامل  مؤمتر كنيسة  يف 
م، واملقصورات املؤيدة للسحر وأدبه  لدينا من املقصورات املوالية ملثلي اجلنس وأد
والُسكر والفجور التام الذي متجده أكرب منظمة شيطانية عاملية. يطلق هؤالء الناس 
الشيطانيون علي أي شخص يعظ بكلمة الرب احلقيقية، واليت هي االنفصال عن 
الشر، والتكريس للخري٢٦ اسم املنظمة الشيطانية . لكنهم (الرومان كاثوليك) هم 

من يعبدون هذه املنظمة العاملية الواحدة وزعيمها الشيطاين البابا...
«اْلُمَقاِوُم َواْلُمْرَتِفُع َعَلى ُكلِّ َما يُْدَعى ِإلًها َأْو َمْعُبوًدا، َحتَّى ِإنَُّه (أو 
البابا الذي سيأتي حاًال) َيْجِلُس (يجلس حاًال) ِفي َهْيَكِل الرب (في 

أورشليم) َكِإلٍه، ُمْظِهًرا نـَْفَسُه أَنَُّه ِإلٌه» (َتَساُلونِيِكي الثانية ٢: ٤).
ٍة، َوبِآيَاٍت َوَعَجاِئَب َكاِذبٍَة  «الَِّذي َمِجيُئُه ِبَعَمِل الشَّْيطَاِن، ِبُكلِّ قـُوَّ
َوِبُكلِّ َخِديَعِة اِإلْثِم، ِفي اْلَهاِلِكيَن» (َتَساُلونِيِكي الثانية ٢: ٩-١٠).

م يركعون أمامه ويقبلون خامته وقدميه ٢٧ ويسمونه «األب املقدس» وهو ما  ا
م يدَّعون أننا حنن املنظمة  م يطيعون كل رغبة له. إ حيظره الكتاب املقدس.٢٨ ا
ورمبا  الرب  وإرادة  القدس  الروح  نتبع  الذين  احلقيقيني  املسيحيني  حنن  الشيطانية، 
يرتكبون بذلك خطيئة ال تغتفر (التجديف على الروح القدس) و لن ُيسامح عليها 
أبدا يف هذا العامل وال يف العامل األيت (مىت ١٢: ٣١-٣٢). ولكن الشيطان ال 

يهتم ألنه قد جدف على الروح القدس بالفعل.
ِسَمَة اْلَوْحِش

لك  يهيء  ولكي  جهنم.٢٩  يف  معه  األبدية  تقضي  أن  منك  يريد  الشيطان 
األسباب أن تفعل هذا، انظر اىل ما يعده لك اآلن (من خالل أجهزة حكومة 
الواليات واحلكومة الفيدرالية): ستطبق احلكومة القانون والذي سيلزمك بالضرورة 
أن تأخذ مسة على يدك أو جبينك من أجل السماح لك بالشراء أو البيع (وهذا 
ميكن أن يتم بشكل غري مرئي باستخدام أشعة الليزر). يدعو الرب هذه السمة 
«مسة الوحش» (رؤيا ١٩: ٢٠). سوف يستخدم الفاتيكان امساً مجيال هلا: «مسة 
السالم واحملبة واإلنسجام واملودة، اخل» والرب يقول إذا أخذنا هذه السمة سوف 

نذهب إىل جهنم (رؤيا ١٤: ٩-١١).
سيقول البابا، الرئيس األعلى ووكاالته يف احلكومة الفيدرالية وحكومة الواليات 
أنه إذا مل نتخذ هذه السمة سُنقاَطع (ال ميكننا الشراء أو البيع). أنا على ثقة بأن 
الرب يقيتين كما غذى األطفال العربانيني ملدة أربعني عاماً يف صحراء سيناء. والرب 
اتن، ص ١٨٢   ٢١ حىت عام ١٩٨٧ كانت مجيع املنظمات الشيوعية معفاة من الضرائب. اآلن وبسبب مقااليت رفعوا اإلعفاءات الضريبة عن مجيع األحزاب الشيوعية. ومع ذلك، جتذر شيوعيي الفاتيكان يف احلكومة حتت غطاء من اجلمهوريني  ٢٠ مليارات الفاتيكان، أفرو ما
والدميقراطيني اللذين مل يعودوا حباجة لإلعفاءات. ناهيك عن املنح احلكومية اليت تعطى للمجموعات «اخلريية الزائفة» واملنح احلكومية مبليارات الدوالرت ملدارس األبرشيات وخنبة من املنظمات الشيوعية الكاثوليكية األخرى.   ٢٢ فاتيكان الواليات املتحدة األمريكية، نينو لوبيلو، ص، 
٨٧   ٢٣ فاتيكان الواليات املتحدة األمريكية، نينو لوبيلو، ص ٧٩   ٢٤ فاتيكان الواليات املتحدة األمريكية، نينو لوبيلو، ص ٤٥-٤٧   ٢٥ دانيال، األصحاح ٧، واألصحاح ٨: ٢٣-٢٥، تسالونيكي الثانية ٢: ٣-١٢، رؤيا ١٢: ١٢-١٧، أصحاح ١٣، ١٤: ٨-١١، 
١٥: ٢، ١٦: ١٣-١٤، ١٦، ١٩، أص ١٧، ١٨، ١٩: ١-٣، ١١-٢١، ٢٠: ١-٤، ٧-١٠.   ٢٦ املزمور ٩٧: ١٠، رومية ١٢: ٩، كورنثوس األوىل ١٠: ٢١ كورنثوس الثانية ٦: ١٤-١٨، أفسس ٥: ٣-١٢، يعقوب ٤: ٤، يوحنا األوىل ١: ٥-٦   ٢٧ أزمة الكنيسة 

والدولة ١٠٥٠-١٣٠٠، بريان تريين، برينتس هول، ص ٤٩   ٢٨ مىت ٢٣: ٩   ٢٩ بطرس األوىل ٥: ٨، رؤيا ١٢: ١١-١٢   



٤

سوف يفعل العجائب مرة أخرى ألتباعه املؤمنني الذين يقاومون البابا، ووكاالته 
احلكومية والسمة الشيطانية.

وقد كان الرئيس رجيان خمدوعاً جداً بدهاء الفاتيكان مثل زعماء العامل األخرين. 
هذا واضح من خالل التحرك املفاجئ له بإرسال السفري األمريكي إيل الفاتيكان، 

بيت الدعارة الكبري يف روما (املقر العام هلذه املنظمة الشيطانية).
مع قادة كنيسة العامل الواحد، الذين قام  سيادة الرئيس، أنتم تتسكعون كثرياً 
يقدمون لك بعض النصائح السيئة. هل هو مال  اليسوعيني بتدريبهم، وهم حقاً 
هذه  من  جزءا  تصبح  لكي  يدفعكم  ما  هو  للفاتيكان  الكبري  والدعم  الفاتيكان 
املنظمة الشيطانية؟ هل تبيعون نفسكم اخلالدة من خالل انضمامكم وأمتنا إىل 

املسيح الدجال من أجل املال والسلطة املؤقته؟
الرب يسأل: «َماَذا يـَْنَتِفُع اِإلْنَساُن َلْو َرِبَح اْلَعاَملَ ُكلَُّه َوَخِسَر نـَْفَسُه (اخلالدة)؟» 
(مرقس ٨: ٣٦). بفعلتكم هذه فإنكم اآلن يف ورطة كبرية مع اإلله احلي، إال إذا 
استقمتم وفعلتم الصواب والتخلى علنا عن قراركم حبيث يعرف الرب والناس أين 

تقفون بالضبط.
بكل احرتام، ياسيادة الرئيس، باسم يسوع أقول لكم هذه األشياء. حنن يف 
آخر الزمان، ويوم رجل السياسة قد وىل. علينا مجيعا أن نرتك الناس يعرفون ماهيتنا. 
يقول الكتاب املقدس: «َوَمْن يـُْبِغُض التـَّْوبِيَخ من كلمة الرب فـَُهَو مثل الوحش» 
(أمثال ١٢: ١). سيادة الرئيس وكل رؤساء وملوك العامل، هناك حساب لنا مجيعا، 

وأعتقد انه قادماً قريباً حقاً.
اإلسرائيلي الحقيقي يصدق الرب

أنا لست رجل الهوت إكلرييكي. أنا إسرائيلي حقيقي، مغتسل بدم يسوع، 
ممتلئ بالروح القدس، مرسل من قبل الرب للتبشري بيسوع املصلوب، املقام، احلي، 
الذي سيعود إىل هذه األرض قريباً.٣٠ ولدي السلطة الكاملة من السماء للتبشري 

ذا.
االسرائيلي احلقيقي هو من يصدق الرب، وهو ما مل يؤمن به معظم اليهود، 
م يرفضون املسيح من خالل رفض أكثر من ٣٠٠ سفر من األسفار املقدسة  أل
يف العهد القدمي خترب عن املسيح. حتول بعض اإلسرائيليني إلعتناق هذه املنظمة 
الشيطانية (الكاثوليكية الرومانية). أرادهم الفاتيكان أن يصبحوا حاخامات، حبيث 
ميكن وضعهم يف الكنيست اإلسرائيلي كجواسيس. اليوم، يوجد هناك بعض هؤالء 

احلاخامات اليسوعيني الروم كجواسيس.
يف احلرب العاملية الثانية، كانت بولندا أقوى دولة تسيطر عليها الفاتيكان. إذا 
كانت الفاتيكان حتب اليهود كثريا — عندئذ واليوم — ملاذا كانت تسمح أن 
تكون حظائر الذبح ملعظم اليهود يف بولندا؟ ملاذا قامت الفاتيكان بصياغة وثيقة 
معادية للسامية «بروتوكوالت حكماء صهيون»، ملقية اللوم يف رغبات الفاتيكان 
يف حكم العامل علي اليهود؟ ملاذا قامت بإلقاء اللوم يف خمططات املصرفيني الدوليني 
الفاتيكان  لدي  يوجد  وملاذا  اليهود؟٣١  علي  وأجنتور  اإللوميناتاي  للفاتيكان، 
الشيطانية  املنظمة  هذه  دامت  ما  الكنيست  يف  متنكرين كحاخامات  جواسيس 

الكاثوليكية الرومانية املعادية للسامية حتب اليهود كثريا؟ يقول الرب:
(أشعياء  َمَساِلِكَك»  َطرِيَق  َويـَبـَْلُعوَن  ُمِضلُّوَن،  ُمْرِشُدوَك  «َشْعِبي، 

.(٣: ١٢
لكون،٣٢ إذن التوبة وتعين  اآلن هو زمن اجمليء الثاين للمسيح، فتوبوا وإال 

قبول املسيح والتكفري، فلقد سفك دمه من أجل خطاياكم،٣٣ أو اهلالك، ويعين 
أنك سوف تذهب إىل جهنم إن مل تفعل.٣٤

هناك زعماء دينيون يقودون املاليني من الناس إىل جهنم بسبب عالقتهم مع 
َمْوُسوَمة  أَقـَْوال َكاِذبٍَة،  رِيَاِء  الشيطانية «ِيف  ومنظمته  الدجال  للمسيح  ومتجيدهم 
يسوعيني  البعض كهنة   .(٤: ٢ األوىل  (تيموثاوس  ميتة)»  (ضمائرهم  َضَمائُِرُهْم 
م بسخاء من قبل  م ومكافأة منظما متنكرين يف زي املسيحيني. وقد متت مكافأ
م ساقوا مجاهري جاهلة ساذجة من أتباعهم إىل كنيسة الشيطان العاملية،  روما أل
اليت لديها خطط مستقبلية هلم مجيعاً ألخذ مسة الوحش٣٥ باسم األخوة، والسالم 
والكاريزما واحلب املسيحيني. وقد مت اقتياد الناس بسهولة إىل هذا الفئة من املنظمة 
محبة  يقبلوا  لم  «ألنهم  حق  على  ا  أ يعتقدون  وجعلتهم  للفاتيكان  الشيطانية 
الحق التي تخلصهم» (ال يتبعون كلمة الرب متاما). بسبب هذا، قال الرب أنه 
ُقوا اْلَكِذَب، ِلَكْي يَُداَن (في  «َسيـُْرِسُل ِإلَْيِهُم الرب َعَمَل الضََّالِل، َحتَّى ُيَصدِّ
ُقوا اْلَحقَّ، َبْل ُسرُّوا بِاِإلْثِم (كل جماعة  جهنم األبدية) َجِميُع الَِّذيَن َلْم ُيَصدِّ

المسيح الدجال)» (َتَساُلونِيِكي الثانية ٢: ٣-١٢).
هي  السياسية.  م  وعالقا الكاثوليك  الروم  مال  حيبون  الكذبة  القادة  هؤالء 
تبقيهم على التلفزيون الوطين والدويل، وتساعدهم على بناء امرباطوريات صغرية 
وغريها  والقرى،  واجلامعات  التلفزيون  شبكات  مثل  وبأمسائهم،  ألنفسهم  مؤقتة 
باملنظمات  تسمي  اليت  البعض  وأيضاً  العبثية،  األعمال  مؤسسات  من  الكثري 

املسيحية. يقول الرب:
اْلَمْوِت»  ِلطَالِِبي  َمْطُروٌد  ُبَخاٌر  ُهَو  بِِلَساٍن َكاِذٍب،  اْلُكُنوِز  «َجْمُع 

(أمثال ٢١: ٦).
مايقومون بزيارة البابا  هؤالء القادة ميجدون البابوية ويقدمون الدعم هلا. غالباً 
م  يف روما ويسمحون لرجال الدين الروم الكاثوليك باالنضمام إيل أكثر مناسبا
اإلجتماعية، ويسمحون هلم بالخجل بأن يكونوا ضيوفاً يف برامج التلفزيون والراديو 
التابعني هلم. هم يشجعون الرئيس ريغان لتوجيه أمتنا حنو املسيح الدجال (الفاتيكان). 
ني (كذبة). ميكنك ان  م متشا الفاتيكان يروج هلم، وهم يروجون للفاتيكان أل
تراهم بسهولة، وأعتقد أنك تعرف من هم (فقط شغل جهاز التلفزيون اخلاص بك).

م «ُمتَِّكُلوَن َعَلى َكَالِم اْلَكِذِب الَِّذي َال  صلِّ من أجل أتباعهم العميان، أل
 . م «َال يـََتَكلَُّموَن بِاحلَْقِّ يـَنـَْفُع» (ِاْرِمَيا ٧: ٨) ومن أجل هؤالء القادة العميان أل
م، الذي قال  َعلَُّموا أَْلِسَنتـَُهُم التََّكلَُّم بِاْلَكِذِب» (ِاْرِمَيا ٩: ٥) الذين يقودون عميا

م السيد املسيح يسقط كالمها يف احلفرة (لوقا ٦: ٣٩) وقال عنهم ايضاً: 
وَِكْبرِيٍت»  بَِناٍر  اْلُمتَِّقَدِة  اْلُبَحيـَْرِة  ِفي  فـََنِصيبـُُهْم  اْلَكَذبَِة،  «َوَجِميُع 
(رؤيا ٢١: ٨)، ولن يدخلوا الملكوت، «َألنَّ َخارًِجا اْلِكَالَب َوالسََّحَرَة 
(رؤيا  َوَيْصَنُع َكِذبًا»  ُيِحبُّ  َمْن  وَُكلَّ  اَألْوثَاِن،  َوَعَبَدَة  َواْلَقتـََلَة  َوالزُّنَاَة 
يخدع  واآلن  حواء  خدع  الذي  (الشيطان)  مثله  ألنهم   ،(٢٢: ١٥

العالم (كل الموت بدأ بكذبة).٣٦ 
 مل يأت يسوع ليـُْلِقَي َسَالًما َبْل َسيـًْفا (َمىتَّ ١٠: ٣٤). جاء ليبني لنا 
الفرق بني النور والظلمة، اخلري والشر، الصدق والكذب، بني جسد املسيح 
(يوحنا  غريي  تتبع  وال  صويت  تعرف  خرايف  قال  الدجال.  املسيح  وجسد 
١٠: ٣-٥ و رؤيا ١٤: ٤) هل تسمع صوت يسوع أو صوت البابا؟ هل 
أنت واحد من خراف يسوع أو من ماعز املسيح الدجال؟٣٧ هل حتب أن 

تسمع األكاذيب أو احلقيقة (كلمة الرب)؟
٣٠ مىت ١٠: ٧-٨، ٢٨: ١٨-٢٠، مرقس ١٦: ١٥-٢٠، لوقا ٢٤: ٤٦-٤٨، أعمال الرسل ١: ٨-١١، ١٠: ٣٨-٤٣، كورنثوس األوىل ١: ١٧-٢٤، ٢: ١-٥، ٩: ١٦-١٧، كولوسي ١: ٢٥-٢٩، تيموثاوس الثانية ٤: ١-٢   ٣١ تاريخ العامل، هيو توماس، هاربر 
رو، ص ٤٩٨؛ أملانيا ١٨٦٦-١٩٤٥، جوردون أ. كريغ، أكسفورد، ص ٨٤   ٣٢ يُوئِيل ٢: ٢٨-٣٢، مىت ٢٤: ٣-٥١، لوقا ٢١: ٧-٣٦، تيموثاوس الثانية ٣: ١-٥، بطرس األويل ٤: ٧، رؤيا ٦: ١٢-١٧، ١٤: ٦   ٣٣ مىت ٢٦: ٢٨، رومية ٣: ٢٢-٢٦، ٥: ٨-٢١، 
كولوسي ١: ١٣-١٤، ٢٠-٢٣، عربانيني ٩: ١١-١٤، ١٠: ٥-١٧   ٣٤ أْمثَاٌل ١٥: ٢٤، مىت ٣: ١٢، ١٣: ٢٤-٣٠، ٣٧-٤٣، ٤٧-٥٠، ٢٢: ١٣-١٤ ٢٤: ٤٢-٤٤، ٤٨-٥١، لوقا ٣: ١٧، ٦: ١٩-٣١، ١٣: ٢٦-٢٨، رؤيا ٢٠: ١١-١٥   ٣٥ رؤيا 

١٣: ١٥-١٨، ١٤: ٨-١١، ١٥: ٢، ١٦: ١-٢، ١٩: ٢٠، ٢٠: ٤   ٣٦ التكوين ٣: ٤-٥   ٣٧ مىت ٢٥: ٣١-٤٦، يوحنا ١٠: ١-١٦، ٢٦-٢٨   



٥

دعم العديد منكم املسيح الدجال بدفع الُعشور هلذه املنظمات. إدعم املسيح، 
وليس املسيح الدجال، وإإل ستذهب إىل جهنم معه لدعمك الكذب. يقوم وكالء 
الربوتستانتية  الكنائس  مجيع  بزيارة  املسيحيني  زي  يف  متنكرين  السريني  الفاتيكان 
الدجال،  للمسيح  سليمان)  (هيكل  القدس  يف  املعبد  لبناء  املال  جلمع  املختلفة 
واملسيحيني اجلهلة باحلقيقة، الذين يعتقدون أن االخنداع مثل حواء ليس خطية، 
العشور  ويدفعون  وصاحلني  حكماء  يكونوا  أن  من  بدال  لذلك،  املال  منحوهم 
لألعمال املسيحية احلقيقية. قال يسوع: «َقْد َهَلَك َشْعِبي (ذهب إلى جهنم) ِمْن 

َعَدِم اْلَمْعرَِفِة» (هوشع ٤: ٦).
يغضب املتحدثون باسم الروم الكاثوليك عندما يُبشر بكلمة الرب ويقولون 
وهذا  اليوم  هذا  يف  اشخاص  هناك  يزال  ال  أنه  يصدقوا  أن  يستطيعون  م «ال  أ
سفراء  مايقوله  ولكن  ذلك»  اىل  وما  واحملاباة  والتحيز  بالكراهية  يعظون  العصر 
م ال ميكنهم أن يصدقوا أنه اليزال يف  الفاتيكان حقيقًة من خالل ذلك، هو أ
هذا اليوم وهذا العصر هناك أشخاص يعظون بكلمة الرب اليت هي احلقيقة وأن 
هناك أشخاص لديهم الشجاعة لفضح الشيطان (لفضحهم). والكنائس املذهبية 
االيت تركت الرب واندجمت مع الفاتيكان يقولون أن «ال مكان يف الكتاب املقدس 
الرب  أوالد  أمر  أو  باحلقيقة  علي أكاذيبهم  يسوع املسيح  ابنه  أو  اآلب  فيه  يرد 

بالرد عليهم.»
يسوع  وابنه  اآلب  قام  الرؤيا  سفر  إىل  التكوين  سفر  من  املقدس  الكتاب  يف 
املسيح والبطاركة واألنبياء والتالميذ والرسل بالرد علي الشيطان وعلى كل نقطة، 
كلما جاءهم بتعليم خاطئ.٣٨ حنن مأمورون من يسوع باستخدام السيف (كلمة 
نقطة)  (على كل  الشيطان  علي  بالرد  عليه  واحلفاظ  اإلجنيل  عن  للدفاع  الرب) 
الكلمة)  (احنراف  الشيطان  مغالطات  على  بالرد  مأمورون  حنن  وجرأة.٣٩  حبماس 

كما فعل يسوع عندما رد علي الشيطان على جبل التجربة (مىت ٤: ٣-١١). 
قال بولس الرسول بالروح القدس، «إكرز بالكلمة» بكل الكلمة (تيموثاوس 
مل أيات الكتاب املقدس املتعلقة باملسيح الدجال، واألنبياء  الثانية ٤: ٢). ال
الكذبة، بالرد، والتوبيخ، واإلستنكار. قال يسوع أننا حنيا (ننال امللكوت) بكل 
كلمة خترج من فم الرب اإلله احلي (مىت٤: ٤). هذا يعين الكلمات عن املسيح 
الدجال واألنبياء الكذبة اخل، ألن يسوع قال عندما نعرف احلقيقة (كل احلقيقة، 
وأنبيائه  الدجال  املسيح  لكن   .(٨: ٣٢ (يوحنا  حتررنا  احلقيقة  فإن  كل كلمة)، 
الكذبة ال يريدون أن تكون حراً، ألن سيدهم هو الشيطان الذي حيب أن يبقى 
إذن  ملاذا  عبودية،  يف  الناس  يكون  أن  يريدون  ال  إذا كانوا  عبودية.  يف  الناس 
يغضبون، عندما يبشر بكلمة الرب اإلله كلها (اليت حترركم من الشيطان)؟ وملاذا 

يدعون التبشري بكل كلمة الرب شر وكراهية وحتيز لو مل يكونوا من الشيطان؟
املسيح الدجال وأنبيائه الكذبة يقولون لنا أال نفعل أي شيء فيما خيص خدمة 
الرب  وحفظ كلمة  والتبشري  الرب،  وصايا  حفظ  أن  يقولون  هم  بشغف.  الرب 
حبماس خطيئة. ولكن يف سفر الرؤيا، يسوع يأمرنا أن نكون غيورين وإال سيلفظنا 
من فمه (رؤيا ٣: ١٦). احلماس واجلرأة (الشغف) مها نظام الرب اإلله واملمسوح. 
حنن مأمورين بعمل ما نعمل، كما لو كان للرب (ُكوُلوسِّي ٣: ٢٣) بكل قلوبنا 
(مىت ٢٢: ٣٧) حبماس (شغف). وإذا غضب الناس من كلمة الرب (أميا كانت)، 
م غري عقالنيني (مثل البهائم). ويقول الرب إن الغضب من كلمة  يقول الرب أ
الرب أو رفضها خطيئة.٤٠ فرفض كلمة الرب هو رفض املسيح، وحنن ننال اخلالص 

َيُسوَع  بِالرَّبِّ  «آِمْن  املسيح.  هي  اليت  فقط،  الكلمة  (إمياننا)  قبولنا  خالل  من 
اْلَمِسيِح (الكلمة) فـََتْخُلَص» (أعمال الرسل ١٦: ٣١). 

بدايًة دمرت الفاتيكان، من خالل املافيا التابعة هلا أخالق البالد عن طريق 
اإلباحية (بورنوجرايف) والبغاء واملخدرات وتصنيع وتوزيع الكحول، وما إىل ذلك. 
واآلن عن طريق أعمال التقوى الزائفة، حتاول وضع قوانني الرقابة على مجيع البذاءة 

ا بنفسها يف أمتنا والعامل أمجع. اليت أوجد
ا  هذه هي خدعة هذه املنظمة الشيطانية وطريقتها اخلسيسة لتجعلك تعتقد أ
علي  رقابة  تطبيق  يف  األوىل  حماولتها  أيضا  هي  وهذه  وورعة.  ونقية  والئقة  جيدة 
كل العامل.٤١ الدافع الثاين هلذه الرقابة هو فرض رقابة علي الكلمة، مبا يف ذلك 
ا،  التبشري بالكتاب املقدس، باستثناء الطريقة اليت تريد تبشري الكتاب املقدس 
واليت ختالف متاما الكتاب املقدس نفسه.٤٢ هي تعرف أن العامل ليس على بينة من 
ا خلقت كل هذه  طريقة عملها الشيطانية، والعامل — الذي ليس على علم أ
البذاءة والفحشاء يف املقام األول — سوف يستحسنها ويؤهلها بسبب هذا الفعل 
وجيهل  جيهلها  من  الرب كل  عن  وبعيداً  حنوها  لتجذب  وهذا  املتعمد.  «النبيل» 

وسائلها.
حيب  البؤس  جهنم.  هي  االعميان  الناس  هلؤالء  لديها  اليت  املستقبلية  اخلطط 
م  ا وحدهم.  النار  عذاب  يذوقوا  أن  يرغبون  ال  وأتباعه  والشيطان  املشاركة، 
يريدونك، يا عزيزي، أن تشرتك معهم يف عذاب جهنم األبدي.٤٣ فهل تريد ما 
يريدونه لك؟ أو تريد ما أعده يسوع لك، السعادة األبدية معه بعيدا عن كل شر، 

بعيدا عن كل خداع، وبعيدا عن كل احتماالت أي نوع من األذى؟٤٤
تب وكن مع الرب

األبدي  ملستقبلك  خطط  القصري.٤٥  املؤقت  العامل  هذا  أجل  من  تعش  ال 
بفهم اخلطة اليت وضعها اخلالق ورب الكون لك، وذلك برفض خطة هذه املنظمة 
الشيطانية يف حكم العامل من خالل الشيطان ومنظمته الكاثوليكية الرومانية العقيمة 
واملقتضبة.٤٦ إذا مل تقم بذلك، فإنك تظهر للرب أنك شيطاين وعنيد مثل  جداً 
الشرير (الشيطان) الذي يطلق على نفسه وكيل الرب، «إله» بذاته يف هذا العامل. 
تب وكن مع الرب وحاًال قبل فوات اآلوان (كما هو احلال اآلن بالنسبة للشيطان). 

َيْصَعُد ُدَخاُن َعَذاِبِه يف جهنم ِإَىل أََبِد اآلِبِديَن (رؤيا ١٤: ١١).
. ِإْن َكاَنْت َخطَايَاُكْم َكاْلِقْرِمِز تـَبـَْيضُّ  «َهُلمَّ نـََتَحاَجْج، يـَُقوُل الرَّبُّ
دم  خالل  من  َتِصيُر َكالصُّوِف»  َحْمَراَء َكالدُّوِديِّ  ِإْن َكاَنْت  َكالثـَّْلِج. 

يسوع المسيح (ِاَشْعَياَء ١: ١٨).
ليموت من أجلنا. يسوع أحبنا  مبحبة الرب، أرسل لنا ابنه الذي أحبه كثرياً 
كثريا حىت أنه بذل حياته وسفك دمه ألجلنا، ملغفرة خطايانا،٤٧ إذا كنا حنب كما 
أحبنا الرب وابنه يسوع املسيح، فسوف نتخلى عن خطايانا وطريق الرذيلة السابق 
للحياة، ونتعلم كلمة الرب بشكل صحيح، ونقدم حقيقته هلذا العامل الذي ُأخرب 
جماناً.  وابنه  الرب  وهبها  اليت  احلياة  هذه  ينالون  حيث  طويلة،  لفرتة  ياألكاذيب 
ولكن كيف ميكن أن يعرفوا ذلك بدون واعظ (ليس مبتدئا، ولكن شخص تعلم 

كل طرق الرب)؟٤٨
َتَكلََّم»  الرَّبِّ  َفَم  َألنَّ  بِالسَّْيِف.  تـُؤَْكُلوَن  َوَتَمرَّْدُتْم  أَبـَْيُتْم  «َوِإْن 

(ِاَشْعَياَء ١: ٢٠).

٣٨ مىت ٤: ٣-١١، ١٦: ٢١-٢٣، رؤيا ٢٢: ١٨-١٩   ٣٩ أفسس ٤: ٢٧، ٦: ١٧، تسالونيكي الثانية ٢: ١٤-١٥، تيموثاوس الثانية ١: ١٣، تيطس ٣: ١٠، عربانيني ٤: ١٢، يعقوب ٤: ٧   ٤٠ ِحْزِقَيال ٢٠: ٢١-٢٤، زََكريَّا ٧: ١١-١٣، يعقوب ٢: ١٠-١١، 
يوحنا األوىل ٣: ٤   ٤١ الكنيسة والدولة، اجمللد ٣٧، رقم ١، يناير ١٩٨٤، ص ١٦   ٤٢ إمرباطورية الفاتيكان، نينو لوبيلو، ص ٦٨   ٤٣ مىت ٢٢: ١٣، ٢٥: ٣٠-٤٦، مرقس ٩: ٤٣-٤٤، لوقا ٣: ١٧، تسالونيكي الثانية ١: ١-٩، بطرس الثانية ٢: ٤، ٩، رؤيا ١٤: ١٠-

١١   ٤٤ إشعياء ٦٤: ٤، كورنثوس األوىل ٢: ٩، رؤيا ٧: ١٦-١٧، ٢١: ٣-٤، ٢٢-٢٧، ٢٢: ١-٥   ٤٥ مزمور ١٠٣: ١٥-١٨، يوحنا ١٢: ٢٥، يعقوب ١: ٩-١٢، يوحنا األويل ٢: ١٥-١٧   ٤٦ دانيال ٧: ٧-١١، ٢٣-٢٦، رؤيا ١٤: ٨، ١٦: ١٠-١١، 
١٧: ١٥-١٨، أصحاح ١٨، ١٩: ٢٠   ٤٧ ميت ٢٦: ٢٨، أعمال الرسل ١٣: ٣٨-٣٩، عربانيني ٩: ٢٢، ٢٦، يوحنا األويل ١: ٧   ٤٨ رومية ١٠: ١٤   



٦

إذا كنت تريد أن ختلص قل هذه الصالة، وسوف ختلص:
ربي وإلهي، ارحم نفسي، أنا الخاطئ.٤٩ أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو 
ابن الرب الحي.٥٠ أؤمن أنه مات على الصليب وسفك دمه الثمين لمغفرة 
بقوة  األموات  بين  من  يسوع  أقام  الرب  أن  وأؤمن  السابقة.٥١  خطاياي  كل 
الروح القدس،٥٢ وأنه يجلس في هذه اللحظة على يمين اآلب ويسمع اعترافي 
بخطيئتي ويسمع هذه الصالة.٥٣ أنا أفتح باب قلبي، وأدعوك إلى قلبي أيها 
الرب يسوع.٥٤ اغسل كل خطاياي القذرة بالدم الثمين الذي سفكته مكاني 
على الصليب في الجلجثة.٥٥ أنت لن تصرف وجهك عني أيها الرب يسوع؛ 
سوف تغفر خطاياي وتنقذ نفسي. أنا أعرف ذلك ألن كلمتك المتجلية في 
عن  وجهك  تصرف  لن  أنك  تقول كلمتك  ذلك.٥٦  تؤكد  المقدس،  الكتاب 
أحد بما فيهم أنا.٥٧ وأنا أعلم أنك سمعتني، وأعرف أنك أجبتني، وأنا أعلم 
أنني خُلصت.٥٨ أشكرك أيها الرب يسوع ألنك أنقذت نفسي، وسوف أعبر 

عن إمتناني بالعمل بوصاياك وأال ارتكب خطيئة فيما بعد.٥٩
واالبن  األب  باسم  متاما،  باملاء  وأُغمر  أُعمد  بأن  يسوع  قال  اخلالص،  بعد 
جيمس  امللك  (نسخة  املقدس  الكتاب  دراسة  على  املواظبة  القدس.٦٠  والروح 

باإلجنليزية أو نسخة فان دايك بالعربية)، والعمل مبقتضاها.٦١
الرب يريد منك أن تتحدث لآلخرين عن جتربتك اخلالصية. ميكن أن تصبح 
موزعاً ملؤلفات القس طوين أالمو اإلجنيلية. وسوف نرسل لك تلك املؤلفات جمانا. 
ملزيد من املعلومات، اتصل بنا أو اكتب لنا رسالة إلكرتونية. تشارك مع شخص 

آخر يف هذه الرسالة.
إذا كنت ترغب يف خالص العامل، وكما أمر يسوع، فال تسلب الرب عشوره 
وتقدمته. قال الرب، «أََيْسُلُب اِإلْنَساُن الرب؟ فَِإنَُّكْم َسَلْبُتُموِين. فـَُقْلُتْم: ِمبَ َسَلبـَْناَك؟ 
ِيف اْلُعُشوِر َوالتـَّْقِدَمِة. َقْد لُِعْنُتْم َلْعًنا َوِإيَّاَي أَنـُْتْم َسالُِبوَن، هِذِه األُمَُّة ُكلَُّها (وهذا 
يَع اْلُعُشوِر (العشر هو ١٠٪ من دخلك اإلمجايل) ِإَىل اْخلَْزانَِة  العامل كله). َهاتُوا مجَِ
َذا، قَاَل  لَِيُكوَن هناك طعام (طعام روحي) يف بييت (األرواح املخلصة)، َوَجرِّبُوِين ِ
َربُّ اْجلُُنوِد، ِإْن ُكْنُت َال أَفـَْتُح َلُكْم ُكَوى السََّماَواِت، َوأَِفيُض َعَلْيُكْم بـَرََكًة َحىتَّ َال 
تُوَسَع. َوأَنـَْتِهُر ِمْن َأْجِلُكْم اآلِكَل (الشيطان) َفَال يـُْفِسُد َلُكْم َمثََر اَألْرِض، َوَال يـُْعَقُر 
َلُكُم اْلَكْرُم ِيف احلَْْقِل، قَاَل َربُّ اْجلُُنوِد. َويَُطوُِّبُكْم ُكلُّ األَُمِم، ألَنَُّكْم َتُكونُوَن أَْرَض 

َمَسرٍَّة، قَاَل َربُّ اْجلُُنوِد» (َمَالِخي ٣: ٨-١٢).
المزيد من أسرار البابا

الفاتيكان غامض جداً حىت أن معظم الكهنة والراهبات، واألعضاء على مستوى 
أدىن من رجال الدين، والناس الذين يعملون على مستوى أدىن يف وكاالت احلكومة 
م جزء من أكرب منظمة شيطانية يف العامل، وأن املخدرات  الفيدرالية، ال يعرفون أ
والفحشاء والبغاء واخلمر والسوق السوداء — وكل شيء قذر — كان مصدرها 
ا احلكومية.٦٢ ذكر املنشقون عن هذه املنظمة الشيطانية الكبرية،  هذه املنظمة ووكاال
ميارسون  الفاتيكان  يف  الدين  رجال  من   ٪٦٨ أن  الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة 
الشذوذ اجلنسي والسحاق والزنا. وكل هذه األفعال حمظورة بشكل مطلق من قبل 
الرب وسوف تؤدي بأرواحهم إىل جهنم إذا مل يتوبوا.٦٣ وعلى مر العصور، أطلق 

العديد من األشخاص البارزين علي الفاتيكان مسمي «جمارى الفساد».
كاهن يسوعي سابق رفيع املستوى كان يعمل يف الفاتيكان لسنوات، وكان 
مسؤوال فقط أمام البابا، ذكر يل أنه عندما كان البابا احلايل، يوحنا بولس الثاين، 

كاهنا يف كراكوف يف بولندا، كان عمال املصانع غاضبني منه (البابا احلايل يوحنا 
بولس الثاين). وذكرهذا الكاهن السابق أن العديد من عمال املصانع كانوا يريدون 
م ال يريدون منه زيارة مصانعهم بعد اآلن.  قتل البابا احلايل، يوحنا بولس الثاين، وأ
وعندما فعل، قاموا بالقاء اخلرق الزيتية يف وجهه ألنه أصبح معروفاً أنه كان يتحرش 
بأطفاهلم الصغار. كما ذكروا أنه (البابا احلايل يوحنا بولس الثاين) مثلي اجلنس. 
وهذا ما يفسر كل قوانني احلكومية الفيدرالية اجلديدة للفاتيكان بشأن عدم التمييز 

ضد املثليون جنسيا.
يف كتاب حول احلب (الشهوة) كتبه البابا يوحنا بولس الثاين عندما كان كاهنا، 
كان يقتبس مراراً من سيغموند فرويد كما لو كان يقتبس من سفر مقدس. سيغموند 
يف  منحرف  أكرب  بأنه  معروف  الرومانية،  الكاثوليكية  إعتنق  يهودي  وهو  فرويد، 
والكنيسة  الواحدة،  العاملية  احلكومة  خالل  من  العامل  أمام  الشيطان  رفعه  العامل. 
العاملية الواحدة للفاتيكان، ووسائل اإلعالم، مع كل حقل الطب النفسي الستبعاده 
عباريت «اخلطيئة» و «الذنب». عندئذ متكن الفاتيكان من استخدام علماء النفس 
واألطباء النفسيني إليداع الذين يعرتفون باإلميان بتعامالت الرب اخلارقة للطبيعة مع 
البشرية (سواء يف احلاضر أو املاضي) يف املؤسسات العقلية. علماء النفس واألطباء 
النفسيني هؤالء ووسائل اإلعالم ذات الثقل التابعة للفاتيكان استهزأت باستمرار 
بأي شخص يكشف، من خالل كلمة الرب، هذه املنظمة الشيطانية اليت يدعوها 
الرب «العاهرة» يف سفر الرؤيا، وملن يقف على كل كلمة الرب، واليت تتضمن أوامر 
املسيح بقيامة املوتى وشفاء املرضى وطرد الشياطني، والوالدة من جديد ملقاومة 
وفضح الشيطان (زانية الوحي). تسري احنرافات يوحنا بولس الثاين وفرويد يف شكل 

مواز، كما يعرتف يف كتابه.
اآلن لقد وصل البابا إيل قمة سلم القوة (حاكم املنظمة الشيطانية الكاثوليكية 
لطريقة  وفقا  قوانني  يسن  أن  ويستطيع  الفيدرالية)  احلكومة  ووكاالت  الرومانية 
تفكريه. فهو اآلن يريدنا أن نعيش أوهامه املنحرفة بسن قوانني جترب كل شبابنا من 
الرجال والنساء أن يتشاركوا يف استخدام نفس املراحيض يف مهاجع الكليات. يفرح 
عقله املنحرف وهو يرى اجلنس البشري قد أجرب بالقانون ملشاطرة شذوذه اجلنسي. 
يد  على  واملوت  الشذوذ  من  اجلديدة  الرومانية  الكنسية  القوانني  هذه  فرض  يتم 
اثنني من وكاالته باحلكومة الفيدرالية، وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية ووزارة الرتبية 
والتعليم،٦٤ مما جيعل األمر يبدو رمسياً جدا، ويعطي أكرب قدر من التخفي لعملية 

الفاتيكان برمتها وجململ الصورة الزائفة املالئكية للفاتيكان.
يف احلرب الروحية بني الرب والشيطان، نفرح ونتهلل ألن يسوع قال: «َأْجرَُكْم 
َعِظيٌم ِيف السََّماَواِت، فَِإنـَُّهْم هَكَذا َطَرُدوا األَنِْبَياَء الَِّذيَن قـَبـَْلُكْم» (مىت ٥: ١٢). 
حنن أقوى منظمة مسيحية مؤمنة بالكتاب املقدس يف العامل (وحنن فخورون جدا 

ذه احلقيقة).
بعض املنشورات الكاذبة، اليت أخلت بأمانة القلم (حيت أن بعضهم قام بطباعة 
األناجيل من باب اخلداع)، والتستمع ليسوع، الذي قال «َالَتْظِلُموا َأَحَداً، والََتُشوا 
بَِأَحٍد» (لوقا ٣: ١٤)، تكلموا عنا يف كتبهم حول املنظمات الشيطانية. كان علينا 
التحقق من هذه املطبوعات الشريرة، بسبب أكاذيبهم الصارخة، وضرورة العمل 
ا املنظمة  ا عمليات تقوم بإدار لتعزيز كمال عمل الرب، وبطبيعة احلال، وجدنا أ

الشيطانية للفاتيكان اليسوعية.
«َما َلُكْم َتْسَحُقوَن َشْعِبي، َوَتْطَحُنوَن ُوُجوَه اْلَباِئِسيَن؟ يـَُقوُل السَّيُِّد 

َربُّ اْلُجُنوِد» (أشعياء٣: ١٥).
٤٩ مزمور ٥١: ٥، رومية ٣: ١٠-١٢، ٢٣   ٥٠ مىت ٢٦: ٦٣-٦٤، ٢٧: ٥٤، لوقا ١: ٣٠-٣٣، يوحنا ٩: ٣٥-٣٧، رومية ١: ٣-٤   ٥١ أعمال الرسل ٤: ١٢، ٢٠: ٢٨، رومية ٣: ٢٥، يوحنا األوىل ١: ٧، رؤيا ٥: ٩   ٥٢ مزمور ١٦: ٩-١٠، مىت ٢٨: ٥-٧، 
مرقس ١٦: ٩، ١٢، ١٤، يوحنا ٢: ١٩، ١٠،٢١: ١٧-١٨، ١١: ٢٥، أعمال الرسل ٢: ٢٤، ٣: ١٥، رومية ٨: ١١، كورنثوس األويل ١٥: ٣-٧   ٥٣ لوقا ٢٢: ٦٩، أعمال الرسل ٢: ٢٥-٣٦، عربانيني ١٠: ١٢-١٣   ٥٤ كورنثوس األوىل ٣: ١٦، رؤيا ٣: ٢٠   
٥٥ أفسس ٢: ١٣-٢٢، عربانيني ٩: ٢٢، ١٣: ١٢، ٢٠- ٢١، يوحنا األوىل ١: ٧، رؤيا ١: ٥، ٧: ١٤   ٥٦ مىت ٢٦: ٢٨، أعمال الرسل ٢: ٢١، ٤: ١٢، أفسس ١: ٧، كولوسي ١: ١٤   ٥٧ مىت ٢١: ٢٢، يوحنا ٦: ٣٥، ٣٧-٤٠، رومية ١٠: ١٣   ٥٨ عربانيني 
١١: ٦   ٥٩ يوحنا ٥: ١٤، ٨: ١١، رومية ٦: ٤، كورنثوس األوىل ١٥: ١٠، رؤيا ٧: ١٤، ٢٢: ١٤   ٦٠ مىت ٢٨: ١٨-٢٠، يوحنا ٣: ٥، أعمال الرسل ٢: ٣٨، ١٩: ٣- ٥   ٦١ التَّْثِنَية ٤: ٢٩، ١٣: ٤، ٢٦: ١٦، َيُشوع ١: ٨، ٢٢: ٥، تيموثاوس الثانية ٢: ١٥، 
٣: ١٤-١٧، رَِساَلُة يـَْعُقوَب ١: ٢٢-٢٥، رؤيا ٣: ١٨   ٦٢ رؤيا ١٧: ١-٦، ١٨: ٢-٣، ٢٣-٢٤   ٦٣ مىت ١٥: ١٨-٢٠، رومية ١: ٢٠-٣٢، كورنثوس األوىل ٦: ٩-١٠، ١٨، ١٠: ٨، أفسس ٥: ٥، عربانيني ١٢: ١٦-١٧، ١٣: ٤، رؤيا ٢١: ٨   ٦٤ فاتيكان 

الواليات املتحدة األمريكية، نينو لوبيلو، ص ٧٨-٧٩   



٧

أال تعلمون «ِإنَّ الَِّذي يـَْزَرُعُه اِإلْنَساُن ِإيَّاُه َيْحُصُد أَْيًضا» (غالطية 
٦: ٧)؟ والرب سوف يجازيك على كل ما قمت به لألخرين. «ِلَي 
و   ١٢: ١٩ (رومية  ُأَجاِزي»  «أَنَا   ،« الرَّبُّ يـَُقوُل  ُأَجاِزي  أَنَا  النـَّْقَمُة 

العبرانيين ١٠: ٣٠).
حنن فرحني ألن أجرنا عظيم بسبب األكاذيب اليت يقولوها عنا، هكذا قال 

يسوع (مىت ٥: ١١-١٢).
وكاالت احلكومة الفيدرالية اليت تسيطر عليها الفاتيكان ووسائل اإلعالم ذات 
ا (معاً) جعلت من املمكن أن يكون لدينا الكثري من الفرح العظيم  الثقل اخلاصة 
محالت  وشنت  بتهم كاذبة  احملكمة  إىل  جلبتنا  ا  أل السماء  يف  الوافر  واألجر 
إفرتائية٦٥ ضدنا باستمرار على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية. من خالل 
التحقيق وجدنا أن كال من وسائل اإلعالم ذات الثقل،٦٦ وبطبيعة احلال الوكاالت 
احلكومية املذكورة آنفا كانتا حتت سيطرة أو ملكية الفاتيكان أو ااإلثنني معا سراً. 
نشكرك ومنجدك يا يسوع إلظهار هذه احلقائق لنا وضمان أجرنا املؤكد. املرمن داود 

النيب يقول:
«قَاَم ُمُلوُك اَألْرِض، َوَتآَمَر الرَُّؤَساُء َمًعا َعَلى الرَّبِّ َوَعَلى َمِسيِحِه 
(شعب الرب)، قَائِِليَن: لِنـَْقَطْع قـُُيوَدُهَما، َوْلَنْطَرْح َعنَّا رُبَُطُهَما (لنتخلص 
منهم) اَلسَّاِكُن ِفي السََّماَواِت (الرب) َيْضَحُك. الرَّبُّ َيْستـَْهِزُئ ِبِهْم. 

ِحيَنِئٍذ يـََتَكلَُّم َعَلْيِهْم ِبَغَضِبِه، َويـَْرُجُفُهْم ِبَغْيِظِه» (مزمور ٢: ٢-٥).
جزاء رهيب لمن يحارب الرب

أذكر يف صالتك كل املنبوذين التعساء الذين يقاتلون الرب اآلب وابنه يسوع 
ذا، فهناك  املسيح والروح القدس ومسحة الرب (شعب الرب)، ألنه إذا ما استمروا 
جزاء رهيب معني هلم. وحنن كأبينا الذي يف السموات وابنه يسوع املسيح ال نود 
أن يذهب أحد اىل جهنم. هذا هو السبب يف أننا نطلب من مجيع الناس الصالة 
باسم الرب يسوع املسيح كي يتمكن هؤالء اخلطاة من العثور على املسيح كمخلص 
شخصي هلم والبدء يف فعل اخلري من خالل العمل ألجله بدال من ارتكاب عمل 
ايته دينونة أبدية والعذاب األبدي يف جهنم. (ليس أننا نصلي من  غري مثمر لإلمث، 
أجل الشيطان أو أولئك اللذين جيدفون على الروح القدس، ال نصلي هلم — رسالة 
يوحنا األوىل ٥: ١٦). توسعت كنيستنا ومنت بشكل أقوى بكثري كما قال يسوع 
ائي للعامل، ينبغي أن  أننا سنفعل هذا حتت االضطهاد. وبسبب حب الرب الال
حنب العامل أيضاً؟ هذا االستعراض مكتوب ُحبب حبيث أن النفوس الكرمية لن ختدع 
بعد ذلك من قبل الفاتيكان وشركائها، ولن تأخذ مسة الوحش، ولن تذهب جلهنم.٦٧

تارخيياً، كل من كشف احلقائق عن هذه املنظمة الشيطانية (الروم الكاثوليك) 
ومتعصباً  ومتكتماً  وخطرياً  وشركائها، وصوال إىل يومنا هذا، ُدعىَّ هرطوقيا وشريراً 
ا هذه املنظمة  دينياً وما إىل ذلك، ووقع فريسة حلمالت تشويه السمعة اليت تقوم 

الشيطانية علي نطاق واسع.
يقولون أيضا أن لدينا جنون الشك بالفاتيكان. هل كان عند ابراهام لنكولن 
الذين  اليوم  الناس  من  املاليني  ومجيع  بالفاتيكان؟  الشك  جنون  وجون كنيدي 
وحكومة  الفيدرالية  احلكومة  جهات  قبل  من  والتحرش  للمضايقات  يتعرضون 
واجلائعني  العمل  عن  العاطلني  أولئك  إىل  باإلضافة  للفاتيكان  التابعة  الواليات 
م أجربوا على السرقة بسبب اجلوع) فهل كل هؤالء  (بعضهم يقبع يف السجون أل

عندهم جنون الشك بالفاتيكان؟

الرومانية  الكاثوليكية  الشيطانية  املنظمة  ستتصرف  االستعراض،  هذا  بسبب 
م (دون كل الناس) يتعرضون لالضطهاد، وسوف يقولون برباءة: «ملاذا  كما لو أ
ا  حيدث هذا لنا؟» مع العلم أن أولئك الذين جيهلون األفعال الشريرة اليت قامت 
سيتعاطفون معها. (ليس لدي أي تعاطف مع الشيطان). أنا مل أكتب كلمة الرب، 

ا. الرب اليكره اخلري، ولكن يكره الشر فقط.٦٨ أنا فقط أعظ 
بالرباءة  أداء  ألفضل  األوسكار  جائزة  يستحقون  مجيعا  وشعبها  الفاتيكان 
والتقوى، وأيضا للماكياج وتصميم املالبس، مما يعطيها املظهر اخلارجي املالئكي 
املتقيحة  القروح  يوجد  املالئكي  ردائها  حتت  لكن  احلقيقية.  املسيحية  للكنيسة 
والقوباء احللقية. يف اخلارج تبتسم بلطف وتقول: «أنا أحبك يا أخي»، ولكن وراء 

ظهرها العظمي ختفي األيدي اليت تقطر بدماء الشهداء.٦٩ 
العاملية  احلرب  أن  رأت  عندما  نفسها.  دائما  تغطي  يبني كيف  مثاال  هاك 
الثانية (حماكم تفتيش آخرى للفاتيكان) خاسرة، أخفت بسرعة، يف حالة واحدة، 
«حنن  القول  أمكنها  يهودي،  ماليني  ستة  قتل  أن  بعد  أنه  حبيث  يهودي  ألف 
قمنا باخفاء ومحاية اليهود؛ حنن حنب اليهود.» هذه هي احلقيقة الفعلية ملا فعله 

الفاتيكان.
باحلديث عن توزيع جوائز األوسكار، فإن الفاتيكان لديه باع طويل يف صناعة 
األفالم.٧٠ هوليوود، وبتأثري قوة لويب املنظمة الشيطانية الكاثوليكية الرومانية قدم 
لنا أفالم مثل «أغنية برناديت» و «الذهاب طريقي» وعدد من األفالم املثرية اليت 
متجد هذه املنظمة الشيطانية الكاثوليكية الرومانية. من ناحية أخرى، دفعوا بأفالم 
مثل «إملر جانرتي Elmer Gantry»، والذي كان شخصية معوجة من االجنيليني 
مت  حيث  التلفزيون؟  شاشة  على   «Dragnet «املصيدة  تذكر  هل  الربوتستانت. 
يف  اجلدة  خنق  أن  بعد  يبتسم  مقدس كبري،  مع كتاب  دائما  املسيحي  تصوير 
العلية.٧١ وكان يلعب دور الكهنة الكاثوليك جنوم معروفون يتقاضون أجورا مرتفعة 
مثل بنج كروسيب وباري فيتزجريالد. كما ترى،فإن الفاتيكان (زعيم الكنيسة العاملية 
جبهات  علي  نفسياً،  املسيحيني،  حنن  يهامجنا  العامل)  حكومات  ومجيع  الواحدة 

متعددة.
لدورها بقناعها املالئكي النقي، تستخدم الفاتيكان وسائل اإلعالم  استمراراً 
التابعة هلا لإلذاعة ثالث ساعات مبنتهى الروعة على حمطة السي يب إس لتقوية 
الصورة املالئكية ملعبودها الرتايب، زعيم املنظمة الشيطانية. أنا متأكد بأن حادثة 

رمي اخلرق الزيتية مل يتم ذكرها يف هذه اإلذاعة. 
أثرياء،  الكاثوليك،ليسوا  الروم  منظمة  يف  اجليدين  الناس  من  الكثري  هناك 
جدا.  متواضعون  معظمهم  رفيعة.  مكانة  عن  يبحثون  وال  جدا،  فقري  وبعضهم 
هؤالء الناس العاديني ال يدركون متاما الشر الذي ارتكب ويرتكب من قبل املنظمة 
م  قلو يعلم  وحده  الرب  ألن  ا كنيسة.  أ هلم  قيل  الذين  الرومانية،  الشيطانية 
الصادقة (أنه رب قلوبنا)، وهو يقول هلؤالء الناس اجلهلة «اْخُرُجوا ِمنـَْها يَا َشْعِبي» 

(رؤيا ١٨: ٤). لذلك دعونا نصلي هلم أن خيرجوا من هذه املنظمة قريباً.
تذكري خميف للرئيس األعلي الشيطاين (البابا) الذي يدير بيت البغاء الروماين 

واحلكومات اليت تعطيها السلطة، ملكك قصري جداً، هكذا قال الرب.
«ألَنَُّه ِفي َساَعٍة َواِحَدٍة َخِرَب ِغنًى ِمْثُل هَذا» (رؤيا ١٨: ١٧).

«َوُدَخانـَُها َيْصَعُد ِإَلى أََبِد اآلِبِديَن» (رؤيا ١٩: ٣).
«َورَأَْيُت ِمْن َفِم التـِّنِّيِن، َوِمْن َفِم اْلَوْحِش، َوِمْن َفِم النَِّبيِّ اْلَكذَّاِب، 

َثالَثََة َأْرَواٍح َنِجَسٍة ِشْبَه َضَفادَِع» (رؤيا ١٦: ١٣).
اتن، ص ١٥٠؛ ملف روكفلر، جاري ألني، الفصل السادس ؛ ال شيء جيرؤ يسميها  اتن، ص ١٥٥   ٦٦ وثائق اجملمع الفاتيكاين الثاين، والرت أبوت، اس. جي. ص ٣١٩-٣٣١، إمربيالية الفاتيكان يف القرن العشرين، أفرو ما ٦٥ إمربيالية الفاتيكان يف القرن العشرين، أفرو ما
مبؤامرة، جي. آلن، الفصل اخلامس؛ موسوعة كولري الوطنية، ١٩٣٦، مدخل «املتنورين»، املوسوعة الكاثوليكية، مدخل «املتنورين»، و «إجنولشتادت»   ٦٧ رؤيا ١٣: ١٦-١٨، ١٤: ٩-١١، ١٩: ٢٠   ٦٨ مزمور ٧: ١١، ٤٥: ٦-٧، أمثال ٨: ١٣، َعاُموس ٥: ١٥، رومية 

١: ١٨، عربانيني ١: ٨-٩   ٦٩ رؤيا ١٧: ١-٦، أصحاح ١٨   ٧٠ فاتيكان الواليات املتحدة األمريكية، نينو لوبيللو، ص ٢٠-٢١   ٧١ ستار من دخان، جاك تشيك، ص ٤٦   



٨

انتهى الكهنوت اليهودي يف اجللجثة؛٧٢ مل يذكر الكتاب املقدس يف أي موضع 
بأن الرب أعطى يف أي وقت مضى سلطة الكهنوت لإليطاليني والبولنديني أو أي 
جنس آخر من البشر باستثناء اليهود. من اثنيت عشر قبيلة من قبائل اليهود جلب 
الرب كهنة من سبط الوي فقط.٧٣ هذا يدل على أن الفاتيكان اليتبعون اإلجنيل 
ويعيشون يف عامل من اخليال ومن املظاهر. عندما قال يسوع: «َقْد ُأْكِمَل»، يسوع 

فقط أصبح الكاهن األكرب (يوحنا ١٩: ٣٠).٧٤
الفاتيكان تريد أن تتحرك من روما إىل القدس. يف ٢٦ سبتمرب عام ١٩٧٣، 
ذكرت «هيوسنت كرونيكل» أن هنري كيسنجر، املتعطش للسلطة سياسيا، ساعد 
مدينة  القدس  تصبح  اقرتاح «أن  خالل  من  (الفاتيكان)  الشيطانية  املنظمة  هذه 

دولية على أن تعطى السيطرة على األماكن املقدسة واإلدارة الدينية اىل البابا.»
طهر أو أي نوع مشابه للمكان، ولكن الكتاب 

َ
الكتاب املقدس مل يذكر امل

يـُْنونَُة»  املقدس يقول بوضوح: «وََكَما ُوِضَع ِللنَّاِس َأْن َيُموُتوا َمرًَّة ثُمَّ بـَْعَد ذِلَك الدَّ
ا إما اجلنة أو جهنم، وال يوجد شيئاً أخر.٧٥  (عبرانيين ٩: ٢٧). وقال الرب، ا

ال ميكنك شراء طريقك اىل اجلنة، وال تستطيع شراء طريقك للخروج من جهنم.
ال يوجد موضع يف العهد اجلديد يقول بقتل الناس الذين ال يؤمنون بطريقتنا. 
ومع ذلك يدعو الفاتيكان ملثل هذا القتل «احلرب املقدسة» ويوافق عليه، مربهناً 

مرة أخرى أنه شيطاين واليتبع اإلجنيل.
قبل مخسني عاما قال رئيس األساقفة غيلروي:

«ونظرا للسيطرة الكاثوليكية على مكتب البريد فإن إدارة البريد 
لديها الوسائل للتحقق من مكان وجود بعض األشخاص، غير الروم 
الكاثوليك (زنادقة)، في ما يخص تحركاتهم في مواقف معينة. وبينما 
لدينا مثل هؤالء الرجال يتحكمون في مكتب البريد وفي خدمتكم، 

فال داعي أن نخاف أن يكشف النشاط اإلجرامي لشرطتنا السرية.»
مبعرفة هذه احلقائق، فإنه من الواضح ملاذا حتاول إدارة الربيد حاليا أن تسلب 
بشكل  يقمعون  م  ا الربيد.  إرسال  يف  هلا  املعطي  اجلملة  سعر  يف  حق كنيستنا 
حتاول  اليت  الدستوريتان  الضمانتان  وهاتان  الدين،  وحرية  التعبري  حرية  إجرامي 
دوء التخلص منهما. من املؤكد أن وكاالت الواليات والوكاالت  الفاتيكان بسرعة و
الفيدرالية، مع وسائلها اإلعالمية ونظمها القضائية يف كل دولة، بناء على تعليمات 
من روما، ستقول بأن هذه املقالة حول أسرار البابا هي من أدب «الكراهية»، 
وسوف يقولون لكم أنين عدوكم. ولكن كما قال بولس الرسول كذلك أنا أقول 

«أَفـََقْد ِصْرُت ِإًذا َعُدوًّا َلُكْم َألينِّ َأْصُدُق َلُكْم؟» (غالطية ٤: ١٦).
حتت  العامل  سيادة  من  اهلرب  من  الناس  يتمكن  أن  أجل  من  احلقيقة،  قول 
البغيضة  الروماين  الكنسي  القانون  ومبادئ  الشيطان،  لوكيل  القاسية  القيادة 
يف  قانون  هو  (والذي  الصاحل  املتحدة  الواليات  دستور  من  بدال  والديكتاتورية 
الواليات املتحدة)، حبيث أن الناس من مجيع الدول ميكنهم اهلروب من مسة الوحش 
ونار جهنم — هل هذه كراهية؟ قال يسوع إن قول احلقيقة هو احلب وهو يأمرنا 
أن نذهب إىل مجيع الشعوب للوعظ باحلقيقة،٧٦ قال يسوع: «َوتـَْعرُِفوَن اْلَحقَّ، 

َواْلَحقُّ ُيَحرِّرُُكْم» (يوحنا ٨: ٣٢).
ميكنك أن تصدق مايقوله البابا أو ما أقوله أنا. لقد كشفت لكم القليل من 
أسرار البابا. قال الرب إن منظمة البابا الشيطانية هذه هي أصل كل الفواحش على 
األرض، وليس ٩٩٪ من الفواحش، بل كل فاحشة.٧٧ إقرأ نسخة امللك جيمس 
من الكتاب املقدس أو النسخة العربية لفان دايك وحتقق ما اذا كنت أقول لك 
(أعمال  فـََتْخُلَص»  اْلَمِسيِح  َيُسوَع  بِالرَّبِّ  «آِمْن  الرب.  صدِّق  ال.  أم  احلقيقة 

الرسل ١٦: ٣١).
٧٢ إشعياءَ  ٥٣: ٧، مرقس ١٥: ٣٧-٣٩، عربانيني ٢: ١٤-١٨، ٣: ١-٤، ٤: ١٤-١٦، ٥: ١-٦، ٧: ١٩-٢٨   ٧٣ اخلروج ٢٨: ١، ٣٠: ٣٠   ٧٤ عربانيني، ٢: ١٤-١٧، ٣: ١، ٤: ١٤-١٥، ٥: ٥-١٠، ٧: ٢٦-٢٨، ٩: ١١-٢٨   ٧٥ رومية ٢: ٥-٦، 
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توفر كرازة طوني أالمو المسيحية المنتشرة في العالم مكانا للعيش مع جميع األشياء الضرورية للحياة لجميع الذين يريدون حقا خدمة الرب بكل قلوبهم 
ونفوسهم وعقولهم وقوتهم، في مقراتنا في الواليات المتحدة.

تقدم الخدمات في مدينة نيويورك كل يوم ثالثاء في الساعة الثامنة مساءا وفي مواقع أخرى ليال.
يرجى االتصال على الرقم 5723-937 (908) للحصول على معلومات. الوجبات المجانية تقدم بعد كل خدمة.

أسال عن كتاب القس طوني أالمو، «المسيح»، الذي يظهر المسيح من العهد القديم متجليًا في أكثر من ٣٣٣ نبوءة. 
أنت مدعو لتكون عامًال في حصاد النفوس بأن تصبح موزعا لمنشورات القس أالمو.

كل المنشورات والمواعظ السمعية (علي سي دي وكاسيت) مجانية، بما في ذلك تكاليف الشحن.
إذا حاول أي شخص أن يطلب منك مقابل عنها، يرجى اإلتصال بالرقم 252-5686 (661) (collect — علي حساب الطرف اآلخر) 

هذه المنشورات تنطوي على خطة الخالص الحقيقية (أعمال الرسل ٤: ١٢) 
ال ترمي هذه المنشورات بعد قراءتها، بل حاول تمريرها إلى شخص آخر.

نشجع المتواجدون في بلدان أخرى على ترجمة هذا المنشورات
إلى لغتهم األصلية. اذا كنت تريد إعادة الطبع، يرجى بيان حق الطبع والتسجيل:

© حقوق الطبع والنشر ١٩٨٣، ٢٠٠٦، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، جميع الحقوق محفوظة  القس العالمي طوني أالمو ® التسجيل عام ١٩٨٣، ٢٠٠٦، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤

يرجى االتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات أو المراجع في مواضيع أخرى تهمك.

ARABIC—THE POPE’S SECRETS


