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ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಅಪರಾಧಿ
(ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಸೆರ್ ಅರಾಫಾತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ)
ಶುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅವರನ್ನು “ಡಿಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್” ಮಾಡುವ ಕಲ್ಟ್
ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ�ೋಪರ ಕಲ್ಟ್
ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ
ಹಿಟ್ಲರನ “ಕುಪಂಥಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ”(ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಟ್ಸ್)3 ದ
ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಜುಡಾಯಿಸ್ಮ್, ಕ್ರೈಸ್ತಮತ ಮತ್ತು
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೇರಿದಂತೆ,
ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ
ಆಸೆ: ವಿಶ್ವ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು .
ಪ�ೋಪರ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ-ದರ್ಜೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗಳು (ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕೂಡ) ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಳೆತನದ ಸ�ೋಗುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು
ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಪಂಥವನ್ನು
ಬೆಳೆಸುವುದು. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದುನಿಂತು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು-

1940ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ
(ಸೈನೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಕರು)1 ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ತರುಣ
ಪ�ೋಲಿಷ್ ಮಾರಾಟಗಾರ ಔಷ್ವಿಟ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಾಜಿಗಳಿಗೆ
ಸೈನೈಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದನು. ಔಷ್ವಿಟ್ಜ್ ನಿರ್ಮೂಲನ ಶಿಬಿರದ
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದ ಸೈನೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ
ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧದ
ನಂತರ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಿ, ಆತ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ
(ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್) ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದನು ಮತ್ತು 1946ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪಾದ್ರಿ ಎಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1958ರಲ್ಲಿ, ಆತನನ್ನು ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ನ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ
ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆತನ ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ
ಮೂವತ್ತು-ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಆತ ಪ�ೋಪ್
ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II2 ಆಗಿ (ಈಗಿನ ಪ�ೋಪ್, 1990) ಪ�ೋಪ್ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಈಗ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಇಷ್
ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಲವಾರು
ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಲಿಪ-

1 ಹರ್ಮನ್ ಗ�ೋಎರಿಂಗ್, ಹೈನ್ರಿಕ್ ಹಿಮ್ಲರ್, ಮತ್ತು ರೆಯಿನ್ಹಾರ್ಡ್ ಹೇಡ್ರಿಕ್ ರೊಂದಿಗೆ ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪರಿಹಾರ”ವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರು (ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಿಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು) 2 ಟ್ರೆಸನ್ಸ್ ಪೀಸ್, H.W.ಆರ್ಮ್ಬ್ರಸ್ಟರ್, ಬೀಚ್ಹರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಪುಟಗಳು 345-347; ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್, ಆರ್.ಸಾಸೂಲಿ,

ಬ�ೋನಿ & ಗಾಯೆರ್, ಪುಟಗಳು 128-129; ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಂಡ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ಎ.ಸಿ.ಸಟನ್, ’76 ಪ್ರೆಸ್; ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸಲ್ ಟೇಪ್ಸ್”; ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ
ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಟೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜ್ ಪ�ೋಪ್”; ಜ�ೋನ್ಸ್ಟೌನ್ ಒಂದು ಸಿ.ಐ.ಎ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತೇ?, ಮೈಕಲ್ ಮೈಯರ್ಸ್, ಪುಟ 545 3 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ಸ್ ಹೊಲೊಕಾಸ್ಟ್, ಆವ್ರೊ
ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್, ಪುಟಗಳು 32-104
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ಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದುದರಿಂದಲೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ನಂಬುವ
ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು
ಬಹುಮಾನಗಳ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನುಸುಳುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ್ತು
ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತ್ತು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ
ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಶಾಚಿಕ ಒಂದುವಿಶ್ವದವರು ಒಂದು-ವಿಶ್ವ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್, ನಾಜಿ ಆಡಳಿತದ ತಮ್ಮ
ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಯಂತ್ರ (ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು) “ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ�ೋಪ್”ರನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ವಿಷಪೂರಿತ,
ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕೆಳಗೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು
ಅವರಿಗೆ, ನಿಜ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಾದಿ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯ ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಇತರ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆತಂದ ಸುಳ್ಳುಗಾರರನ್ನು ಬಳಸಿ,
ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅಸಂವೈಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರನ್ನು ಮತ್ತು
ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿರಬಹುದಾದ ನಾಜಿ
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರು,
ಯೆಹೂದ್ಯ ರಬ್ಬಿಗಳು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಜ ಯೆಹೂದ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ
ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ರಬ್ಬಿ ಮೋಶೆ ಷ�ೋನ್ಫೆಲ್ಡ್ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ,
“ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ,
ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ. ಚರಿತ್ರೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ.”
“ಎಲ್ಲಾ ಜರ್ಮನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜನರು
ಅವರ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ
ಕೊಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಾ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತೀರದ ಹಸಿವು ಇತ್ತು”4 ಎಂದೂ
ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾನ್ ಪಾಲ್ IIರಂತಹ ನೀತಿಭ್ರಷ್ಟ ಪ�ೋಪರು ಹೇಗೆ, ಈ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದುಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮತ್ತು ಅವರ ಭಯಂಕರ, ನಾಜಿ ಧರ್ಮದ ಜೊಂಬಿ-ರೀತಿಯ ಕುಪಂಥ
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶತಮಾನಗಳಾದ್ಯಂತ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಬುದ್ಧಿಗೆ
ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪೆದ್ದರಾಗಿರುವ, ಪ�ೋಪ್ ದೇವರು, ಎಂಬ ಜೊಂಬಿ-ರೀತಿಯ ಮಂಕುತನದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಕು ಬೂದಿ ಎರಚಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರನ್ನು ಹೊರತರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಬೈಬಲ್
ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತ್ಯವೇದವು’ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಬಲ್] ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ
ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶ�ೋಚನೀಯ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ, ರಹಸ್ಯ
ಕುಪಂಥ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಹೆದರಿಕೆಯ ಪೈಶಾಚಿಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನು,
ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಮಾನವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿ-

ನಿಗೂಢ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ�ೋಪರ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಮನ್ ವಿಯೆಸೆನ್ಥಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಸಹಾಯಕ ಡೀನ್
ಆಗಿದ್ದ ರಬ್ಬಿ ಏಬ್ರಹ್ಯಾಮ್ ಕೂಪರ್, ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು
ಜಾನ್ ಪಾಲ್ IIರ ರಹಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾದ ಪಿಎಲ್ಒ
(ಮಾರ್ಚ್ 18, 1990ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜೆಲಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಪುಟ
1Bಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾತಿಸ್ ಚಜನ�ೋವ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಕಥೆ)
ಜೊತೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್ ನ ತೊಡಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು, ಪ�ೋಪರ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಟ್ಟೊ ಆಂಬ್ರೋಸ್. ಒಟ್ಟೊ, ನಾಜಿ
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಿ (ನ್ಯುರೆಂಬರ್ಗ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು). ಅವರಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.5 ಆದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಲೆಗಾಗಿ5 ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. “ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ�ೋಪ್”, ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, ನಿರಂತರವಾಗಿ,
“ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬಂತಹ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯಾಗುವುದಾದರೆ, ಆತ
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ
(ಅಸಲಿಗೆ ಈ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಂಚಕನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು
ಪ್ರಶ್ನೆ).
ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಧರ್ಮಾಂಧ, ಸ್ವಯಂ ವೈಭವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ
ಕುಪಂಥದ ನಾಯಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂಬ
ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು “ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪಿಎಲ್ಒ ಗಾಗಿ ಅವರ ಅಕ್ಕರೆಯ ಕಕ್ಕುಲಾತಿ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ (ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್) ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಿಕಟ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತುಬೈಬಲ್
ಬರೆಯಲು ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ (ಹಳೆಯ
ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೆರಡನ್ನೂ) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕರಾದ
ಉದ್ಧಾರಕರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೈತಾನ ಮತ್ತು
ಅವನ ಚರ್ಚ್ (ವ್ಯಾಟಿಕನ್) ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರನ್ನು(ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ
ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ರ�ೋಮ್
ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ

4 ದ ಹೊಲೊಕಾಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್, ರಬ್ಬಿ ಮೋಶೆ ಶ�ೋನ್ಫೆಲ್ಡ್, ಪುಟಗಳು 14 & 16 5 ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಟೇಪ್ಸ್”; ದ ಕ್ರೈಮ್ ಆಂದ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್ಜೆ.ಬೊರ್ಕಿನ್; ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಟೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜ್ ಪ�ೋಫ್”; ಡೀಲ್ಸ್ - ಸಿ.ಮೋಕ್ & ವಿ.ವಿರ್ಗಾ, 1984, ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು ; ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ರೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1983; ಡೇಲಿ
ನ್ಯೂಸ್, ಜನವರಿ 10, 1980 – “ದೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೆಟ್ ಹಿಪ�ೋಕ್ರಸಿ ಆನ್ ನಾಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್” ಡ್ಯಾನ್ ಡಾರ್ಫ್ಮನ್ ಅವರಿಂದ.
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ಪಾಲ್ II ಮಾನ್ಟೀನಿ ಅವರಿಂದ ಪ�ೋಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಟೀನಿ
ಅವರು ಮಿಲಾನ್ ಮಾಫಿಯ, ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಿ.ಐ.ಎ.
ಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಂತರ ಪ�ೋಪ್ ಪಾಲ್
VI8 ಆದರು.
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಯು.ಎನ್.ಗಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ, ರೈನ್ಹಾರ್ಡ್ ಗೆಹ್ಲೆನ್ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆತ ಗ್ರೇಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಜೆನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಮೇರಿಕದ ಸಿ.ಐ.ಎ. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ, ರೈನ್ಹಾರ್ಡ್ ಗೆಹ್ಲೆನ್ ಅವರಿಂದ
ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಒ.ಎಸ್.ಎಸ್. (ಆಫಿಸ್
ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಟೀಜಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್), ಎಫ್.ಬಿ.ಐ., ಎಸ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು
ಎಸ್.ಡಿ. ಏಜೆಂಟರು (ಎಸ್.ಡಿ., ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಹಿಮ್ಲರ್
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿತ್ತು) ಅದರ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಿಜ, ಇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ನರಾಗಿದ್ದರು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಜೆನರಲ್ ನನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಎ. ಯ
ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.9 ಐ.ಆರ್.ಎಸ್., ವ್ಯಾಟಿಕನ್
ನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹ�ೋದ ನಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು
ಈಗ ಅಮೇರಿಕದ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಉದ್ಯಮ, ಸುದ್ದಿ
ಮಾಧ್ಯಮ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಹುಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು
ಏರಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಡಿದರು, ಪ�ೋಪ್ ಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯುಎನ್ ಗಾಗಲಿ, ಪಿಎಲ್ಒ
ಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಅಪರಾಧ
ಗುಂಪಿಗಾಗಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ (ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜನರು) ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೇವರ ಕ�ೋಪ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ
ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ (ಜೆಕರ್ಯನು 12:2-3, 9,
ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತ್ಯವೇದವು’ ಆವೃತ್ತಿ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ]). ದೇವರು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದುವೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ದೇಶದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಆಗಲಿ,
ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಪಂಥವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸೈತಾನೀಯವೆಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಲವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರೇ
ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನ್ನಾಗಲಿ, ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಪಂಥವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸೈತಾನೀಯವೆಂದಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಕ್ರೈಸ್ತಮತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತಮತವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ
ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಖ�ೋಟಾ ಕ್ರೈಸ್ತಮತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು
ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಿರುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ,
ಕ್ರೈಸ್ತಮತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹ�ೋಲಿಕೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ
ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಸೈತಾನನ ಬಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖ�ೋಟಾ
ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಮೆರಾನೊದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಜೆನೊಅ ಮತ್ತು ರ�ೋಮ್ ಬಂದರುಗಳಿದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ನಾಜಿಗಳ ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು
ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು.
ನೂರಾರು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು
ಗೂಢಚಾರರು ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ6 ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನೆರವಾಯಿತು. ನಾಜಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಯುದ್ಧ
ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು
ರ�ೋಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪರಿಹಾರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು.
ಅವರು ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಿಥುಏನಿಯನರು ವಿಯ ಲುಕುಲ್ಲೊದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆರರಲ್ಲಿ
ರೆವರೆಂಡ್ ಜಾಟುಲೆವಿಸಿಯಸ್ ಅವರನ್ನು ನ�ೋಡಲು ಹ�ೋದರೆ,
ವಿಯ ಡಿ ಪ್ಯಾರಿಯೊನೆಯ ಮೂವತ್ತಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೊವ್
ಹಂಗೇರಿಯನ್ನರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೊ ಡಿ
ಸೇಂಟ್ ಜೆರ�ೋನಿಮಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೀನರ್ ಡ್ರಾಗಾನೊವಿಕ್ ಮತ್ತು
ಮ್ಯಾಗ್ ಜೆರೆಕ್ ಅವರು ಕ್ರೊಯೇಶ್ಯದವರ ಪರಿಹಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ.7 ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ಯಾಸರ�ೋಲಿ, (ಈಗ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್) ಆಗ ಮಿಲಾನ್ ಮಾಫಿಯದವರೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಾಜಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕೊಲೆಗಾರರು ಪರಾರಿಯಾಗಲು
ಕೂಡ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣ
ಅಮೇರಿಕ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಲಾಯನಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಪಾಸ್ ಪ�ೋರ್ಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾನ್

ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಅಮೇರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಭ�ೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್,
ಅಮೇರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತಾನು ನೇಮಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ10
ನೂರಾರು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ನಾಜಿಗಳು) ಬಗ್ಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಕನ್ಸಾಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ
ಆರ್ನಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆತ ಮಾರ್ಚ್ 1990ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಕೊ-

6 ಐ.ಜಿ.ಫಾರ್ಬೆನ್, ಆರ್.ಸಾಸೂಲಿ, ಬ�ೋನಿ & ಗಾಯೆರ್; ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಟೇಪ್ಸ್”; ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಟೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜ್ ಪ�ೋಪ್”;
ಜ�ೋನ್ಸ್ಟೌನ್ ಒಂದು ಸಿ.ಐ.ಎ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತೇ? - ಮೈಕಲ್ ಮೈಯರ್ಸ್, ಪುಟಗಳು 17, 18, 19 & 32 7 ಬ್ಲೋಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಫರ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್, ಪುಟ 179, ಪ�ೋಪ್ ಜಾನ್ ಪೌಲ್ II ಇವರು
ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಜಿ ವಿರ�ೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರೊಬ್ಬ ನಾಜಿ ಆಗಿದ್ದರು. 8 ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, “ದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಟೇಪ್ಸ್”; ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು
ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಟೇಪ್ “ಔಷ್ವಿಟ್ಜ್ ಪ�ೋಪ್” 9 ಜ�ೋನ್ಸ್ಟೌನ್ ಒಂದು ಸಿ.ಐ.ಎ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತೇ? - ಮೈಕಲ್ ಮೈಯರ್ಸ್, ಪುಟ 19 10 ಚರ್ಚ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್,
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1986, ಪುಟಗಳು 17 & 18
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ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧಕರವಾಗಿ
ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಳ್ಳುಗಾರರಿಗೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ, ವೇಶ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, ನಾವು
ಸ�ೋತೆವು (ಸದ್ಯ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ). ಹಾಲಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ ಇದ್ದಂತೆಯೆ ಇಂದೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇಂದು ಅದು ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು
ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿದೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು,
ಸಕ್ರಮವನ್ನುಅಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್
ನಾಜಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಈಗ ಸಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ
ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್
ಅಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಚ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಈಗ ನ�ೋಡಬಹುದಲ್ಲವೇ (ಅವರು ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ)? ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ
ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ (ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಒಂದು ಕಾಳಗವನ್ನು ಗೆದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ). ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ
ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅವರ ಕಪಟತನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನ�ೋಡಿ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನೀಡಿದ ಖ�ೋಟಾ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಭ್ಯತೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನ�ೋಡಿ. ಈ ನಾಜಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು,
ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು
ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನು
ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸು
ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬ�ೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಸುಳ್ಳು ಸೃಷ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು
ಅವಮಾನಕರ ತಪ್ಪಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತವೆ
(ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ).
ಅಪರಾಧಿಯಂತೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ�ೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II,
“ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಹ�ೋಗಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ”11
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ - ಲೂಕ 5:21). ಈ ಅತ್ಯಂತ
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕುಪಂಥದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆತ ದೇವರೆಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ
ಆತ ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಸ್ವಯಂ ಸೈತಾನನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸೈತಾನನ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ, ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಚ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬ�ೋಧಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚ್ ಗಳು ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಗಳು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟಿವೆ (ಇದನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು). ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವೇ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಭಾರಿ
ಗೀಳು ಹಿಡಿದವರೇ ಆರು ದಶಲಕ್ಷ ಅಮಾಯಕ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತ್ತು
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಅನೇಕ ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರ ಮತ್ತುಇತರ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ - ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೆ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಶ್ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ ಪ�ೋಪರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಹ�ೋದರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು; ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರ, “ನಾವು ನಾಜಿ
ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ�ೋಣ.”12 ಆತ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ�ೋಪರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಅವರ ಹುಚ್ಚು ಕನಸಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು
ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆತ ಎಂದೂ
ಸೈತಾನನನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನ ಯಾವುದೇ ದೇವದೂತರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಪದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರಕಟನೆ
14:10-11, 20:10). ಇದನ್ನು ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ
ವಾದವಿವಾದವಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆದ ಪಾಪಿಗಳಾದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಪ
ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟುಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು
ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ (ಯೋಹಾನನು 5:14, 8:11), ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ, ತಾತ, ಮುತ್ತಾತರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಇವರೂ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

11 ಲಾಸ್ ಏಂಜಿಲಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 1984 12 ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 1990
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ಬ್ಲಿಂಕ ಮರಣ ಶಿಬಿರ ಕಾವಲುಗಾರ
ಇವಾನ್ ಡೆಮ್ ಜಾನ್ಜುಕ್: ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದದ
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೀವ್ಲೆಂಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಬ್ರೆಂಟರ್
ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಾ ಸಹ�ೋದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ವೈಟ್
ಹೌಸ್ ಸಂವಹನಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬುಕ್ಯಾನಾನ್. ಅವರು
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿಗಳ ಗಡಿಪಾರು ಖಂಡಿಸಿ ಕಟುಟೀಕೆಯ ಓಪ್ಎಡ್ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು (op-ed pieces) ಬರೆದರು.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರೇಗನ್ ಅವರಿಗೆ
ಕೂಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದರು,
ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೂರಾರು
ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ.13
ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಶ್ ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಹ�ೋರಾಟಗಳನ್ನು ಆತ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಕಿರುಕುಳವು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬುಶ್ ಆಡಳಿತವು, ಪ�ೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ IIರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಐ.ಎ. ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ
(ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಶ್ 1976 ಮತ್ತು 1977ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗಾಗಿ ಪೈಶಾಚಿಕ ಸಿ.ಐ.ಎ.ಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.)

ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ,
ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ, ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ,
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯುಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ
(ಲೂಕ 5:21). ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು
ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೌದು, ಆದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಪಾಪಗಳನ್ನಲ್ಲ (ಹತ್ತು ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು) (I
ಯೋಹಾನನು 5:16). ದೇವರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. ನಾವು
ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ
ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹಗಳನ್ನು ತೆರೆದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿಗಳು ಮಾಡುವಂತೆ, ಅವು ಯಾರು
ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವರು ಗ�ೋಪ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾಜಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತದ
ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತ ಹಲವಾರು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ.
ಬುಶ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ
ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ಯೆಗಳು, ಸಾವಿನ ತಂಡಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಕಾರಾಗುವಾ, ಅಂಗ�ೋಲಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಮತ್ತು ಕಾಂಬ�ೋಡಿಯಾಗಳ
ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗನ್ ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಝ್ಲೊ
ಪ್ಯಾಸ್ಜ್ ಟರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ವಿವಿಧ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಬಲಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಯುವ ಗುಂಪು, ಆರ�ೋ ಕ್ರಾಸ್ ನ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಪ್ಯಾಸ್ಜ್ ಟರ್.
ನಿಕೊಲಸ್ ನಾಜರೆಂಕೊ: ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಕೊಸ್ಯಾಕ್ ಎಸ್.
ಎಸ್. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಜಿಒಪಿ ಕೊಸ್ಯಾಕ್
ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ತನ್ನ “ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ
ಶತ್ರು” ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ-ಪರ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲೋರಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲ್ಡಾಉ: ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಐಯರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್
ನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಐಯರ್ನ್
ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಈಸ್ಟ್ ಕ�ೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟರ್.
ಜೆರ�ೋಮ್ ಬ್ರೆಂಟರ್: ಕಳೆದ ವಸಂತದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಲೆಯ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾದ ಟ್ರೆ-

ಕಲ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಕುಪಂಥ ಮತ್ತು ನಾಜಿ
ಜರ್ಮನಿಯ “ಕುಪಂಥಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ”ದ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದರ
ಅರಿವಿರಬೇಕು!!
ಪ�ೋಪರ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಹಲವಾರು
ಸದಸ್ಯರು ಅಪಹರಣ, ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು
ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ�ೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಶ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಟ್
ಹೌಸ್ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ
ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಸೆನೆಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡ�ೋಲ್,14 ಮತ್ತು
ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ (ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ) ಕಲ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಯೆಹೂದ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್ ಯೆಹೂದ್ಯವಲ್ಲ; ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್)15 ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೆ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯ ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ�ೋಪರ,
ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ, ಮತ್ತು ಡ�ೋಲ್ ಅವರ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ
ಸುಳ್ಳು ಆರ�ೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

13 ಓಲ್ಡ್ ನಾಜಿಸ್, ದ ನ್ಯೂ ರೈಟ್, ಆಂಡ್ ದ ರೀಗನ್ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ರಸ್ ಬೆಲ್ಲಂಟ್; ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ದ ಬುಶ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಫ್ಯಾಷಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬ�ೋರ್ಡ್
14 ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್, ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಲ್ಟ್ ಫಿನಾಮೆನನ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, 1976ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 1979, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸೆನೆಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್
ಡ�ೋಲ್ 15 ಕಲ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ರೇಶೆಲ್ ಆಂಡ್ರೆಸ್; ನೇಲ್ಡ್, ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ
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ಇಂದಿನ ಯು.ಎಸ್. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಕ್ರಮ ಈಗ ಸಕ್ರಮ
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನ್ಯುರೆಂಬರ್ಗ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ

ಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ�ೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಿ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿ. ನೀವು
ಪೂಜಿಸುವ ಪಾದ್ರಿವರ್ಗದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಾದ,
ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಚರ್ಚ್ ನ ಜನರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ
ಯೇಸು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವ, ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಚರ್ಚ್ ನ ಜನರಾದ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರು
ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, “ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬನ್ನಿರಿ; ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು; ಅವಳಿಗಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:4).
ಇವು ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು. “ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ದಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದಂಥ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ
ವಸ್ತುವು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಾಗ
[ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ - ದೇವರ
ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಬೈಬಲ್
ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತ್ಯವೇದವು’ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈಬಲ್]ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು
(ಇದನ್ನು ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ). ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ಲ�ೋಕ
ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. [ಕರ್ತನು] ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನರಪ್ರಾಣಿಯೂ ಉಳಿಯದು; ಆದರೆ ತಾನು
ಆದುಕೊಂಡವರಿಗ�ೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವನು.
ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಕಾಣಬರುವುದು. ಆಗ ಭೂಲ�ೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು
ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವರು, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು” (ಮತ್ತಾಯ 24:15, 21, 22, & 30)
(ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತ್ಯವೇದವು’-ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ನಲ್ಲಿ ಕೆಜೆವಿ ಬೈಬಲ್). ಇಂದು ರಕ್ಷಿತರಾಗದವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು
ಗಮನಿಸಿ, “ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನ�ೋಡಲು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ!!” ಆದರೆ ದೇವರ ಪದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? “ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಶವೆಂಬುದು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ
ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು; ಅವರು ಹೇಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.” (I ಥೆಸಲ�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:3).
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹ ಮಾನವ (ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕುಲ ಅಥವಾ
ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ), ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಲ�ೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದುಹ�ೋಗಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರು
ಇರುವಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ
ಕೆಳಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ, ನೀವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೆ ಮುಖತಃ ನ�ೋಡಲಿರುವ
ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ, ಈಗಲೆ ಸೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ

ನ್ಯುರೆಂಬರ್ಗ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗಳು, ಇಂದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆಯನ್ನು (ಅಕ್ರಮ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು) ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜ�ೋಸೆಫ್
ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಸ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ (ಜ�ೋಸೆಫ್ ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಸ್, ಸಹಜವಾಗಿ, ಹಿಟ್ಲರನ ಸೂತ್ರದ
ಬೊಂಬೆಯಂಥ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗಾಗಿ ಉನ್ನತ
ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಾಜಿ ಪ್ರಚಾರದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು).
ಗೊಯೆಬೆಲ್ ನ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿತ್ತು, “ನಾವು ಸಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಕ್ರಮವಾಗಿರದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದೆವು, ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು.”16
ನಾವು ಇಂದು ಇರುವ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಘಟಸರ್ಪದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೃಗ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಘಟಸರ್ಪವು ಪಿಶಾಚಿ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಘಟಸರ್ಪದಿಂದ
ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್. ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೈತಾನನು ದೇವರಂತೆ
ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಜನರನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರಾದ ನಾವು
ಸೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿರಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೈತಾನನ ಕ�ೋಪವು ಆತನ ಪೈಶಾಚಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು
ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಸುಳ್ಳು ಚರ್ಚ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ
ಸಿಡಿದೇಳುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ�ೋಪ್, ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್
ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು, ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಹಣೆ ಅಥವಾ
ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಲವಂತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತವೆ - ನಿರಾಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಪ್ರಕಟನೆ 13:16-17) ಮತ್ತು
ಮೃಗದ (ಈ ಸೈತಾನನ ಸರ್ಕಾರ) ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವವರು ಸಾಯಬೇಕು (ಪ್ರಕಟನೆ 13:15). ಸೈತಾನನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ
ಉರಿಯುವರು ಎಂದು ದೇವರ ಪದ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 14:911). ಇದು ದೇವರ ಸಂತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಈ
ಸರ್ಕಾರದ, ಈ ಸುಳ್ಳು ಚರ್ಚುಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ದುರದೃಷ್ಟಕರ
ಸೈತಾನನ ನಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು
ಭೂಗತವಾಗುವುದು
ದೇವರ ಪದವನ್ನು ಬ�ೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಕ್ಷಸೀಯ
ಕುಪಂಥದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರು ಭೂಗತರಾಗುವರು. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವ16 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್, ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈಬ್ಯೂನಲ್ಸ್, ಸಂಪುಟ III, ಪುಟ 41.
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ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಸರಿ
ಯಾವುದು, ತಪ್ಪು ಯಾವುದು; ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು; ಬೆಳಕು ಯಾವುದು, ಕತ್ತಲು ಯಾವುದು; ರಕ್ಷಣೆ
ಯಾವುದು, ಕಳೆದು ಹ�ೋಗಿರುವುದು ಯಾವುದು. ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರು, ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾದ ಯೇಸು
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ
ಮರಣ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ
ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದಾಗ
ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಹೀನವಾದದ್ದು! ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆತನ
ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಳೆದುಹ�ೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಸಾಯಲೇಕೆ? (ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು 18:31)
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ (ಯೋಹಾನನು 14:6).
ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತ�ೋರಿ.17 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಮಗ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.18 ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ
ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು
ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.19 ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದರು,20 ಮತ್ತು
ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಆತ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.21 ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನನ್ನ
ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ.22 ಕಾಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ
ಹೊಲಸು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಬಿಡಿ.23 ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ; ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು
ಕ್ಷಮಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವಾದ ಬೈಬಲ್ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.24
ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ.25 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು
ನೀವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.26 ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತ್ತು ನೀವು ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ
ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.27
ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ಯೇಸುವು ತಂದೆಯ, ಮಗನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.28 ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ‘ಸತ್ಯವೇದವು’ [ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕೆಜೆವಿ] ಬೈಬಲ್
ಅನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ.29
ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆಯ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿತರಕರಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು
ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಯೇಸು ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಆತನ ದಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನರಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೀವ�ೋ ನನ್ನಿಂದ
ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ
ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೀರ�ೋ? ದಶಮಾಂಶ, ನನಗ�ೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಇವುಗಳನ್ನೇ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲಾ [ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು] ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವವರಾದ ಕಾರಣ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹಾರಶೂನ್ಯವಾಗದಂತೆ [ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಆಹಾರ] ನೀವು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು [ದಶಮಾಂಶ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 10%] ಯಾವತ್ತೂ ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ; ನಾನು ಪರಲ�ೋಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷ್ಟು ಸುವರವನ್ನು ಸುರಿಯುವೆನ�ೋ
ಇಲ್ಲವ�ೋ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ; ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹ�ೋವನ ನುಡಿ.
ನುಂಗುವ ಹುಳವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆಯುವೆನು, ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ
ಹಣ್ಣು ತ�ೋಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹ�ೋಗದು; ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹ�ೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯರೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು;
ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹ�ೋವನ ನುಡಿ” (ಮಲಾಕಿಯ 3:8-12).
ದ್ವೇಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ದ್ವೇಷವಲ್ಲ
ರ�ೋಮ್ ನಿಂದ ಆದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್
ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ
ಪ�ೋಪ್ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವರು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಎಂದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಪ�ೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, “ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದೇನ�ೋ?” (ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 4:16). ಸೈತಾನನ ನಿಯೋಗಿಯ,
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧಾನದ (ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್
ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ) ಬದಲು, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ,

17 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51:5, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ. 3:10-12, 23 18 ಮತ್ತಾಯ 26:63-64, 27:54, ಲೂಕ 1:30-33, ಯೋಹಾನನು 9:35-37, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4 19 ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು
4:12, 20:28, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನೆ 5:9 20 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16:9-10, ಮತ್ತಾಯ 28:5-7, ಮಾರ್ಕ 16:9, 12, 14, ಯೋಹಾನನು 2:19, 21, 10:17-18, 11:25,
ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:24, 3:15, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:11, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:3-7 21 ಲೂಕ 22:69, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:25-36, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:12-13 22 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
3:16, ಪ್ರಕಟನೆ 3:20 23 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನೆ 1:5, 7:14 24 ಮತ್ತಾಯ 26:28, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:21, 4:12,
ಎಫೆಸದವರಿಗೆ1:7, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 1:14 25 ಮತ್ತಾಯ 21:22, ಯೋಹಾನನು 6:35, 37-40, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:13 26 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 11:6 27 ಯೋಹಾನನು 5:14, 8:11, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ
6:4, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪ್ರಕಟನೆ 7:14, 22:14 28 ಮತ್ತಾಯ. 28:18-20, ಯೋಹಾನನು 3:5, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38, 19:3-5 29 ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4:29, 13:4, 26:16,
ಯೆಹ�ೋಶುವನು 1:8, 22:5, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯಾಕ�ೋಬನು 1:22-25, ಪ್ರಕಟನೆ 3:18
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ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯೋಣ. ಹೌದು, ನಾವು ವಿವೇಕ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗ�ೋಣ. ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಹಳೆಯ ವಿನಾಶಕಾರಿ
ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರ�ೋಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು
ತೊಡೆದುಹಾಕ�ೋಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯಾರಿಗೇ
ಆಗಲಿ ನಾನು ನೆರವು ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇದೇ
ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇತರ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತುಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ
ಇದೆ. ದೇವರ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕಲು ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಆದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ (II ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 10:3-5). ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ
ಯೇಸು ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. “ಆದರೆ ಕಡೇವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು.” (ಮತ್ತಾಯ 24:13) ಜನರಾದ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ
, ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಯೆಹೂದ್ಯರೆ, ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜನರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಾವು “ಇನ್ನೆಂದೂ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸ�ೋಣ. ಶತ್ರು
ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದರೆ, ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋರಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ, “ಇನ್ನೆಂದೂ ಇಲ್ಲ” – ಟಿ.ಎ.
	ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ�ೋಣ.
ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ, ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್, ಸುವಾರ್ತಾ ಬ�ೋಧಕ,
ಲೇಖಕ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕುಪಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ
ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ
ಕುರಿತು ಹೆಸರಾಂತ ಪರಿಣತ.

ಅವನ ಕ್ರೂರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪರಮಾಧಿಕಾರದಿಂದ
ಪಾರಾಗಲು ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ
ಜನರು ಮೃಗದ ಗುರುತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು - ಅದು ದ್ವೇಷವೆ? ಸತ್ಯವನ್ನು
ಹೇಳುವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬ�ೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು, “ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದು” (ಯೋಹಾನನು 8:32). ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವೂ
ಮಾಡುವಂತಾಗಲು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕು.
ದುಷ್ಟ ಚರ್ಚ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. “ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಫರಿಸಾಯರ (ಚರ್ಚ್ ಗಳು) ಮತ್ತು ಹೆರ�ೋದನ
(ಸರ್ಕಾರ) ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ (ಪಾಪ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ,
ಇದು ಖಚಿತ” (ಮಾರ್ಕ 8:15). ನೀವು ಒಂದ�ೋ ಪ�ೋಪರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು
ಸರಿ ಎಂದು ನ�ೋಡಲು ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ
‘ಸತ್ಯವೇದವು’ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್)ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು
ಓದಿ. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ�ೋಣ, ಮತ್ತು ಈ ಕೂಡಲೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ�ೋಣ. ನಾವು
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದರ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತ�ೋ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಂಬುಗೆ ಇಡುವವರನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಇದು 90ರ ದಶಕ. ನಾವು
ದೇವರ ಬಳಿ; ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗ�ೋಣ. ನಾವು ವಿವೇಕ,
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗ�ೋಣ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯ, ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
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ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯು.ಎಸ್. ತಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ
ಬದುಕಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು (908) 937-5723 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂತರ ಊಟ�ೋಪಚಾರವಿರುತ್ತದೆ.
333ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ತ�ೋರಿಸುವ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ, ದ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿತರಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಗಳ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಸಂದೇಶಗಳು, ಷಿಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಶುಲ್ಕ ರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಶುಲ್ಕ
ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು (661) 252-5686 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪಾಪವಿಮೋಚನೆಯ ನಿಜವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:12).
ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಿ.
ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರೇ, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು
ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನ�ೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ:
© ಕಾಪಿರೈಟ್ 1990, ಜನವರಿ, 2014, ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

KANNADA—Fugitive Pope
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®ನ�ೋಂದಣಿ 1990, ಜನವರಿ, 2014.

