ಐ.ಆರ್.ಎಸ್, ಎಫ್ ಬಿ ಐ, ಯು.ಎಸ್.ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಾಗ, ಮಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಭಾಗವೆ?
ಪೋಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಸೂಪರ್-ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ?

ಪ�ೋಪ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಟ�ೋ�ನಿ ಅಲಾಮೊ
ಅವರಿಂದ

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ�ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ನಂತೆ
ಸ�ೋಗುಹಾಕುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ, “ಮಹಾ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ”, ಒಂದು ಸೈತಾನನ
ಚರ್ಚ್ (ಪ್ರಕಟನೆ 19:2)1 ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವಳು
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕುಬ್ಜರಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದ�ೋ,
ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ, ಅವಳು
ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ “ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ�ೋಕ್ಸ್
ಚರ್ಚ್” ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹ�ೋಗುತ್ತಾಳೆ.
ಕಾರಣ: ಅವಳು ಪೈಶಾಚಿಕ ರಾಣಿಯಂತೆ (ಮಹಾ ಜಾರಸ್ತ್ರೀ) ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ರ�ೋಮನ್
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ, ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡುವ, ನಾಶ
ಮಾಡುವ, ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು.
ವಿಶ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವಳ ಬಹುಕಾಲದ
ಆಸೆಯ ಕಾರಣ, ಸರ್ಪದಂತಹ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವಳ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಈಗ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
(ಅವಳು ರಚಿಸಿದಂಥದ್ದು),2 ವೈಟ್ ಹೌಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ, ಅಮೆರಿಕ
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪೌರ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗ, ಐಆರ್ಎಸ್, ಎಫ್ ಬಿ ಐ,
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ, ಫೆಡರಲ್
ಮತ್ತು ಇತರ ಪ�ೋಲಿಸ್, ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್
ರಿಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಇಲ್ಯುಮಿನಾಟಿ ಮತ್ತು ಅಜೆಂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ),
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು,3 ಮಾಫಿಯಾ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಪಂಥವು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್) ಯುಎಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಏಕಮುಖಿ,
ಪೈಶಾಚಿಕವಾದ, ಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಚರ್ಚಿನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು “ಪಾಷಂಡಿ”(ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಯಾರಾದರೂ)ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ
ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಜೆನರಲ್ ಲಫಯೆಟ್, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಂತೆ
ಹೇಳಿದರು, “ಅಮೇರಿಕದ ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಎಂದಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದಾದರೆ, ಅವು ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಪಾದ್ರಿವರ್ಗದ ಕೈಯಿಂದ
ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.”4
ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಗಿಲ್ರಾಯ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಭಾಷಣದಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನ�ೋಡುತ್ತೇವೆ:
“ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಸಹ-ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಿಗೆ
ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಧ್ಯೇಯ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಷಂಡಿಗಳನ್ನು [ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದವರನ್ನು] ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಸ�ೋಲಿಸಬೇಕು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳು ಮಾರಕವಾದವುಗಳು ಎಂದು ಪೂಜ್ಯ
ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಬೇಗನೆ 100% ರ�ೋಮನ್
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯ [ಪ�ೋಪ್] ಬೇಡಿಕೆ
ಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಯೆಹೂದಿ, ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಷಂಡಿಗಳಿಗಿಂತ
ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ

ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟದಂತೆ
ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.”
ಹಲವು ದಶಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಿಂದಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
(ಪ್ರಕಟನೆ 18:24). ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯುರ�ೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್
ಪಾಷಂಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ಪಂಥವು 68 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು, ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು,
ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿತು.5 ಸೇಂಟ್ ಬಾರ್ಥೊಲ�ೋಮ್ಯೊ
ದಿವಸದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ 100,000 ರಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟರ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.6 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ
ಲಿಂಕನ್ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಪ�ೋಪ್ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು
ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು:
“ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಗಳ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಮಯ
ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನ�ೋಡುವಂತಾದುದಕ್ಕೆ
ಪ�ೋಪರೇ ಕಾರಣ.” ಲಿಂಕನ್ ಹೀಗೂ ಹೇಳಿದರು, “ಅದರ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ,
ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ�ೋಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು,
ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸುಡಲು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲ್ಲಲು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯಲು ಅವರ
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮತ್ತು ಚರ್ಚು ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಹೇಳುವವರೆಗೂ
ನಾನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”7
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಹಲವಾರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳ ಕಾರಣ ಅವರು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದಂತೆಯೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಹೌದು,
ರ�ೋಮ್ ನ ಆದೇಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದರು.8 ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಶ್ರೀ
ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಜೆ.ಎಫ್.ಕೆ ಅವರ ಘಾತಕ ತಪ್ಪು

ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನೆಡಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್, “ನೀವು ರ�ೋಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಿರಾ ಅಥವಾ ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಿರಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರೀ ಕೆನೆಡಿ ಅವರು, “ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧಾನ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ
ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.9 ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆನೆಡಿ ಅವರ ಘಾತಕ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ರ�ೋಮ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು, ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಕನ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ
ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಗಳಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆನೆಡಿ
ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಮೇರಿಕ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
ಅರ್ಲ್ ವಾರೆನ್ ಅವರನ್ನು (ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಗುಟ್ಟಿನ ನೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಸದಸ್ಯ)
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಬ್ಬಂದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ
ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಪ�ೋಪ್ ಹೇಳುವಂತೆ, “ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳು ಘಾತಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.” ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆನೆಡಿ ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಿಂಕನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಇವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಮೂವತ್ತು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ (ಆರು ದಶಲಕ್ಷ ಯೆಹೂದ್ಯರು – ಹೊಲೊಕಾಸ್ಟ್)10 ಕಾರಣವಾದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು, ವ್ಯಾಟಿಕನ್

1 ಪ್ರಕಟನೆ 17:1-5, 15 2 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಮ್ ಇನ್ ದ 20th ಸೆಂಚ್ಯುರಿ, ಆವ್ರೊ ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟಗಳು 167-170 3 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಮ್ ಇನ್ ದ 20th ಸೆಂಚ್ಯುರಿ, ಆವ್ರೊ ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟ 162 4 50 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಚ್”
ಆಫ್ ರ�ೋಮ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಿನಿಕ್ವಿ, ಪುಟ 483 (ಮೂಲ ಪೂರ್ಣ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಪುಟ 342) 5 ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಜಾಕ್ ಚಿಕ್, ಪುಟ 35 6 ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಸಂಪುಟ II, ಎ ಬೆಕ, 1981, ಪುಟ
352 7 50 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಚ್” ಆಫ್ ರ�ೋಮ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಿನಿಕ್ವಿ, ಪುಟಗಳು 498 & 503 (ಮೂಲ ಪೂರ್ಣ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಪುಟ 352, 355) 8 50 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಚ್” ಆಫ್ ರ�ೋಮ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಿನಿಕ್ವಿ, ಪುಟ 512
(ಮೂಲ ಪೂರ್ಣ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಪುಟ 361) 9 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನೀನೊ ಲೊಬೆಲ್ಲೊ, ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಪುಟಗಳು 79, 161-166 10 ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ಮನ್ಯಾಕ್, 1982, ಪುಟ 98
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– ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಯಾದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗಾಗಿ
ಗೆಲ್ಲಲು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿತು – ಹಿಟ್ಲರ್, ಮುಸೊಲಿನಿ, ಮತ್ತು
ಫ್ರ್ಯಾಂಕೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು (ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್).11
ಇಂದು, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಜೆಸ್ಯುಟ್-ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ12 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಬಿಯನ್ ಆದ್ಯಂತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ
ಕೈಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ದೇವರು ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ (ಪ್ರಕಟನೆ 17:5) ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೀಗ ತಿಳಿಯಿತಲ್ಲವೇ?
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಯುದ್ಧವು ಚರ್ಚಿನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶವು ಅನೇಕ
ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಯ (ವ್ಯಾಟಿಕನ್) ಬದಲು
ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್ (ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ) ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಆಲ�ೋಚಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಷಯಾಂತರಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಾನ್ ಬರ್ಚ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ನಡೆಸುವ ವಿವರಿಸಲಾಗದ,
ಹುಚ್ಚುತನದ ದುರಂತಗಳತ್ತ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ತಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು (ಪ�ೋಪರ ಪ್ರಭುತ್ವ) ತನ್ನ ಕೈವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅದರ ಆಲ�ೋಚನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ (ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದು) ಸುದ್ದಿಗಳ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೇ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಗೇಡಿತನದ್ದೊ, ವಿಕರಾಳವೊ, ಅನ್ಯಾಯವೊ, ಮತ್ತು ಅವಿವರಣೀಯವೊ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವ್ಯಾ ಟಿಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು
ಕೂಡ ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಲ�ೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಾವು
ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ದೈವ ಭಕ್ತರು, ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಾವು ಎಂದೂ
ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಬೇಗನೆ
(ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಈಗಷ್ಟೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್
ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ) ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು (ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದು) ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ (ಅಪ್
ಡೇಟ್: ಲೆಬನಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆರಿ ವೇಟ್ ಸಂಧಾನದಂಥದ್ದು).
ಅಮಾಯಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಶ್ರಯಧಾಮಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ತೀರಾ ಸಂಕುಚಿತ
ಮತ್ತು ಸಂಶಯಭರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ�ೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಂದರೆ
ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯನ ಸ�ೋಗುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಮ್ ಜ�ೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯು, ಅವರ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್
ನಿಂದ ಬಲಿಯಾದರು (ವಿಷ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕೂಲ್-ಏಡ್ ನಿಂದಲ್ಲ), ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.13
“ಯೆಹ�ೋವನು ಹಗೆಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಆರು ಇವೆ. ಏಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತ�ೋರುತ್ತವೆ. ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಣು, ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಲಿಗೆ, ನಿರ್ದೋಷಿಗಳ
ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಕೈ, ದುರಾಲ�ೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೃದಯ, ಕೇಡುಮಾಡಲು ತ್ವರೆಪಡುವ ಕಾಲು, ಅಸತ್ಯವಾಡುವ ಸುಳ್ಳುಸಾಕ್ಷಿ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವವನು, ಈ ಏಳೇ.” (ಜ್ಞಾನ�ೋಕ್ತಿಗಳು 6:16-19) (ದೇವರು ದ್ವೇಷಿಸುವ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೇ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಟಿಕನ್.)
ವ್ಯಾಟಿಕನ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಯು.ಎಸ್. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯ (ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್) ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾದ ತನಿಖೆಗೆ
(ಹುಡುಕಾಟಗಳು, ರೇಡಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಒಳಗಾಗದೆ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹ�ೋಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ 1960 ರ
ದಶಕದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಟಿಮೊಥಿ ಲಿಯರಿ14 ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ಯುವಕರನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಚಟಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡಿದಾಗ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ
ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಬಾಹಿರ, ಅನ್ಯಾಯಾರ್ಜಿತ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು (ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಹಣ)
ಖಾತಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಮಾಫಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಹಸ್ರಗಟ್ಟಲೆ ಪೌಂಡ್ ನಾರ್ಕೊಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರವಾಹ�ೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಆಗ ಇಮಿ-

ಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅದು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿಯೇ
ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು,
“ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಕ್ಷಿತಿಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಮೋಡ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು
ಆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ರ�ೋಮ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ.”15
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ
ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನ�ೋಡಿ:
“ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು [ವ್ಯಾಟಿಕನ್] ದೇವಜನರ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಯೇಸುವಿಗ�ೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಹತರಾದವರ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತಳಾಗಿರುವದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನ�ೋಡಿ [ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆನು]”
(ಪ್ರಕಟನೆ 17:6).
“ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭ�ೋಗಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳ�ೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾತನೆಯನ್ನೂ ದುಃಖವನ್ನೂ ಕೊಡಿರಿ. ಅವಳು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ, ದುಃಖವನ್ನು ಕಾಣುವದೇ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳು” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:7)
“ಅವರು [ಸರ್ಕಾರಗಳು] ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,” ಅಂದರೆ, ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ, ಪೌರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸೈತಾನನಿಂದ ಸಶಕ್ತಗೊಂಡು, ಅವಳ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 17:13)
ಬೈಬಲ್ ನ ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕಾಲವು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತಾಗುವ ಮೊದಲು ಬರುವ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು. ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿದರು,16 ಸೊದ�ೋಮ್
ಮತ್ತು ಗೊಮೋರಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗಂಧಕಗಳಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿದರು.17
ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಮುಂಬರುವ ಅಳಿವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ಅಪರಿಮಿತ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಅವಳನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ; ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು; ಅವಳಿಗಾಗುವ
ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:4).ನೀವು ದೇವಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವದಾಯಕ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಂತಕಾಲ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ
ಅವಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನುಡಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ
ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಅವಿಧೇಯತೆ, ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯತೆಯು ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ
ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.18
ಐಆರ್ಎಸ್, ಒಎಸ್ಎಚ್ಎ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳೊಡನೆ ಯು.ಎಸ್. ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಾಗಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ
ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನೂರಾರು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ
ಹೊರಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಶ
ಮಾಡಿವೆ.19 ಇದು ದಶಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಮೇರಿಕನ್ನರನ್ನು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಪೀಡೆಗೊಳಗಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವವರು. ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವರು
ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನ�ೋಡಿ:
“ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡವರು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನ�ೋಡುತ್ತಾ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿ
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕದಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಲ�ೋಕಗಳನ್ನು ಕಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನು ಇವನ�ೋ (ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರ�ೋಧಿ)? ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವರು”
(ಯೆಶಾಯ 14: 16-17).
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗುಲಾಮರ ಶಿಬಿರಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ
ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಓಕೆ

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಹಲವಾರು ಬಹುಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಲಿಕ್ಕರ್
ಮತ್ತು ವೈನ್ ಗುಲಾಮರ ಶಿಬಿರ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು (ಸಹಸ್ರಾರು ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ
ಅರ್ಪಿಸುವ ಅದೇ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಜಾಕ್ ಚಿಕ್, ಪುಟ 19 12 ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಜಾಕ್ ಚಿಕ್, ಪುಟ 35 13 ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಚಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ 14 ಟಿಮಥಿ ಲಿಯರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಿಬಿಎಸ್ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ, ಜುಲೈ 1983 15 50 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ “ಚರ್ಚ್” ಆಫ್
ರ�ೋಮ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಿನಿಕ್ವಿ, ಪುಟ 510 (ಮೂಲ ಪೂರ್ಣ 1886 ಆವೃತ್ತಿ, ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಪುಟ 359) 16 ಆದಿಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 6-7 17 ಆದಿಕಾಂಡ 19:24-25 18 ಸಮುವೇಲನು ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 15:23 19 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್, ಆವ್ರೊ
ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟ 214-215
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ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ "ಪಾಷಂಡಿಗಳು” (ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದವರು).
ಹೌದು, ಅವರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ಇಲ್ಲದೆ ಏಳಿಗೆ
ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್,20 ಲಾ ಸಾಲ್, ಮತ್ತು ಬೆನಿಡಿಕ್ಟೈನ್ ಲಿಕರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಗುಲಾಮ ಕೂಲಿ ಶಿಬಿರಗಳು) ಮತ್ತು
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾದ ನಾಪಾ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ
ಹಲವಾರು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕೂಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಐಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್. ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಾಗ ಈಗ ಚರ್ಚ್
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಭಜನ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರೈಸ್ತ
ಚರ್ಚ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು
ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವರ ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಮೇರಿಕ-ವಿರ�ೋಧಿ, ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧಾನ-ವಿರ�ೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಆರ್ಎಸ್), ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಕ�ೋಡ್ 501(ಸಿ)3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡಿಲ್ಲ.21 ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ರ�ೋಮ್ ನ ಸಂಗ್ರಹಣ
ಏಜೆನ್ಸಿ (ಐಆರ್ಎಸ್), ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ
ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ (ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಚರ್ಚ್) ಮಾತ್ರವೇ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ
ಬಹುಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ
ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್.22 ಇದನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಕ�ೋಡ್
(ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆವೆನ್ಯು ಕ�ೋಡ್)ನ ಪರಿಚ್ಛೇದ 892ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಹುಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಆಗಿದೆ.23 ಇದು ನಿಮ್ಮ
ತೆರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಗಿಲ್ರಾಯ್ ಹೇಳುವಂತೆ, “ನಾವು
ನಮಗೆ, ಸಹ-ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ” ಮತ್ತು “ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಷಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ�ೋಲಿಸಬೇಕು.”
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರಷ್ಯದ ಆರ್ಥೊಡ�ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಪಕ್ಷದ ನೆರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಾಧನಾ
ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾಜಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿತು
(ಏಕೆಂದರೆ ತಾವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ “ಪಾಷಂಡಿಗಳು” –ಎಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ).

ವ್ಯಾನ್ಕೂವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಚ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ “ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ”
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೇರಿಸುವ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪರ ಬೂತ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು, ವಾಮಾಚಾರ ಪರ ಬೂತ್
ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು, ಪಾನಮತ್ತತೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಯಿತು.
ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾದ26 ನಿಜವಾದ ಬೈಬಲನ್ನು
ಉಪದೇಶಿಸುವ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಸೈತಾನನ
ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಪಂಗಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ-ಸಂಸ್ಥೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ನಾಯಕ ಪ�ೋಪ್ ರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
“ಯಾವುದು ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದ�ೋ ಯಾವುದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವುದ�ೋ ಅದನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಏರುವ ಆ ಪುರುಷನು [ಅತಿ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಪ�ೋಪ್ ಆಗುವವನು] ತನ್ನನ್ನು
ತಾನೇ ದೇವರೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ [ಬೇಗನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ]” (II ಥೆಸಲ�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:4).
“ಆ ಅಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವದು. ಅದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ
ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ದುರ್ನೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ
ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ವಿನಾಶದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗ�ೋಸ್ಕರ ಸಂಭವಿಸುವದು. ” (II ಥೆಸಲ�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:9-10).
ಅವರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಅವನ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ27 ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು “ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ
ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.28 ಅವರು ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮನ್ನು
ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಕರೆದು, ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ – ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ದೂಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇಹದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಮತ್ತಾಯ 12:31-32). ಆದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇದರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈಗಾಗಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮೃಗದ ಚಹರೆ

ನೀವು ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಸೈತಾನನ
ಬಯಕೆ.29 ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು
ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನ�ೋಡಿ: ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಇದನ್ನು ಲೇಸರ್
ಕಿರಣ ಬಳಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು). ದೇವರು ಈ ಗುರುತನ್ನು “ಮೃಗದ
ಚಹರೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 19:20). ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ
ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, “ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಐಕ್ಯತೆ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಇತ್ಯಾದಿಯ ಗುರುತು”
ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಗುರುತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೇವರು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 14: 9-11).
ನಾವು ಈ ಚಹರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಸೂಪರ್-ಬಾಸ್ ಆದ ಪ�ೋಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಸಿನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಇಬ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿದಂತೆ, ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ನಾನು
ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ�ೋಪ್, ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು
ಆ ಚಹರೆಯನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಪುನಃ
ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಗನ್ ಕೂಡ, ಇತರ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಂತೆಯೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ
ಮರುಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ರ�ೋಮನ್ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಕ್ಕೆ (ಈ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ
ಮನೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ) ನಮ್ಮ ಯು.ಎಸ್. ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನೀವು ಆ ಜೆಸ್ಯುಟ್-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ, ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಚ್ ಪಾದ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಆ
ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀವು ಈ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ಭಾಗವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೆ?

ಐಆರ್ಎಸ್ – ರ�ೋ�ಮನ್ ಸ�ೈತಾನ ಚರ್ಚ್ ನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಏಜೆನ್ಸಿ

ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜೆಸ್ಯುಟರು ಇಲುಮಿನಾಟಿ ಮತ್ತು ಅಜೆಂಟರ್ ಎಂಬ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು24 (ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು). ರ�ೋಮ್ ನ ಧ್ಯೇಯ ಸೂತ್ರ, “ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣದ
ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳುವನು” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು
ಪಾಷಂಡಿಗಳಿಂದ (ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದವರು) ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ
ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು (ಚರ್ಚ್ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ವಿರ�ೋಧಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡಲು ದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಹಣ ಇರುವಂತೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಾವು ಮೂರ್ಖರಂತೆ
ಈ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು (ಐಆರ್ಎಸ್- ಕೇವಲ ರ�ೋಮ್ ಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿ).
ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ, ಪ್ರತಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಾಲಗಳ ತೀರಿಸುವಿಕೆ ಇರುವುದು (ಒಂದು ಪರಿಹಾರ).
ಇದನ್ನು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 25:10).
ನಾವು ರ�ೋಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಕಾನೂನಿನ ಸಾವು ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ
ದೇವರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗ�ೋಣ. ನಾವು ಸಾಲತೀರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋಣ (ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರ). ಈ ಸಾಲಗಳು ನಮಗೆ
ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು
ಸೈತಾನನ ಚಿತಾವಣೆಯಾಗಿವೆ (ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್). ನಾವು ಈ
ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು
ನಾವು ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ,
ಚರ್ಚ್, ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.25

20 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್, ಆವ್ರೊ ಮ್ಯಾನ್ಹಾಟನ್, ಪುಟ 182 21 1987ರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ, ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ ಸ�ೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇರೂರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ “ನಕಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ” ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಷ್
ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಹುಕ�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 22 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನೀನೊ ಲೊಬೆಲ್ಲೊ, ಪುಟ 87 23 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ,
ನೀನೊ ಲೊಬೆಲ್ಲೊ, ಪುಟ 79 24 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನೀನೊ ಲೊಬೆಲ್ಲೊ, ಪುಟಗಳು 45-47 25 ದಾನಿಯೇಲನು ಅಧ್ಯಾಯ 7, 8:23-25, II ಥೆಸಲ�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:3-12, ಪ್ರಕಟನೆ 12:12-17, ಅಧ್ಯಾಯ 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19,
ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 97:10, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:9, I ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 10:21, II ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:14-18, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:3-12, ಯಾಕ�ೋಬನು 4:4, I ಯೋಹಾನನು 1:5-6 27 ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್
ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, 1050-1300, ಬ್ರಯನ್ ಟಿಯರ್ನಿ, ಪ್ರೆಂಟಿಸ್-ಹಾಲ್, ಪುಟ49 28 ಮತ್ತಾಯ 23:9 29 I ಪೇತ್ರನು 5:8, ಪ್ರಕಟನೆ 12:11-12
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ಹಣ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ
ವಿರ�ೋಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಿರಾ?
ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲ�ೋಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ತನ್ನ [ಶಾಶ್ವತ] ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?” (ಮಾರ್ಕ
8:36). ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ನಿಲುವು ಏನು ಎಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ
ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯ
ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹ�ೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪಶುಪ್ರಾಯನು ಗದರಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ (ಜ್ಞಾನ�ೋಕ್ತಿಗಳು 12:1)
ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು
ಅರಸರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬಹುಬೇಗನೆ
ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ.

ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೃಗದ ಚಹರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ, ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಹಳ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಸರಿಯೆಂದು ಅವರು ಆಲ�ೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸತ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ” (ದೇವರ ಪದವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ). ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇವರು
ತಾನು “ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು
ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬದೆ ಅನೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ
ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿ ಸೆಟ್-ಅಪ್) ಆನಂದಪಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆ
ಒಳಗಾಗುವರು” (II ಥೆಸಲ�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:3-12).
ಈ ಸುಳ್ಳು ನಾಯಕರು ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಹಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು
ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ
ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೂರದರ್ಶನ ಜಾಲಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು,
ಗ್ರಾಮಗಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇತರ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಗಳು. ದೇವರು
ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
“ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂಪತ್ತು ಚದುರುವ ಹಬೆಯಂತೆ ಅಸ್ಥಿರ, ಅದನ್ನು
ಹುಡುಕುವವರು ಮರಣವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವರು” (ಜ್ಞಾನ�ೋಕ್ತಿಗಳು
21:6)
ಈ ನಾಯಕರು ಪ�ೋಪರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪದೇಪದೇ ರ�ೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ�ೋಪರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಜ್ಜರಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ
ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಗನ್
ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಗೆ (ವ್ಯಾಟಿಕನ್) ಸೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನ್ನು
ಮೇಲೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜನರು (ಸುಳ್ಳುಗಾರರು). ನೀವು
ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನ�ೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ
ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ (ನಿಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ.ಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನ�ೋಡಿ).
ಅವರ ಕುರುಡು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು “ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಸುಳ್ಳುಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ” (ಯೆರೆಮೀಯ 7:8), ಮತ್ತು
“ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಡದೇ ಇರುವ; ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿರುವ”
ಕುರುಡು ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ (ಯೆರೆಮೀಯ 9:5) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಇವರು ಸ್ವತಃ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದು ಅಂಥದ್ದೇ ಕುರುಡರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, ಇಬ್ಬರೂ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ (ಲೂಕ 6:39). ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು:
“ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳುಗಾರರು, ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಪಾಲು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳುರಿಯುವ ಕೆರೆಯೇ” (ಪ್ರಕಟನೆ 21:8), ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ “ನಾಯಿಗಳಂತಿರುವವರೂ ಮಾಟಗಾರರೂ ಜಾರರೂ ಕೊಲೆಗಾರರೂ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರೂ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸುಳ್ಳುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳುಗಾರರು” (ಪ್ರಕಟನೆ 22:15), ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಹವ್ವಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ಜಗತ್ತನ್ನು (ಎಲ್ಲಾ ಸಾವು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು) ವಂಚಿಸಿದವರಂತೆಯೆ (ಸೈತಾನ) ಇದ್ದಾರೆ.36
ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು (ಮತ್ತಾಯ 10:34). ಅವರು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಯ ದೇಹಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತ�ೋರಿಸಲು ಬಂದರು.
ಅವರು, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರ ಸ್ವರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ (ಯೋಹಾನ 10:3-5, ಪ್ರಕಟನೆ 14:4) ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ�ೋಪರ ಸ್ವರ
ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಯ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾ?37 ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಟವಾ
ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನು (ದೇವರ ಪದವನ್ನು) ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಟವಾ?
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಶಾಂಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಗೆ ಅಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ನರಕಕ್ಕೆ
ಹ�ೋಗುವಿರಿ. ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರಂತೆ ಸ�ೋಗುಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗ�ೋಪ್ಯ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಏಜೆಂಟ್

ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಇಸ್ರೇಲಿಯು ದ�ೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ

ನಾನೊಬ್ಬ ಮತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೆಮಿನರಿಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಜ
ಇಸ್ರೇಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿರುವೆನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು, ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಪುನಃ ಬೇಗನೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮರುಳುವುದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು.30 ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವನು ಒಬ್ಬ ನಿಜ ಇಸ್ರೇಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹಾಗೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಉದ್ಧಾರಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಉದ್ಧಾರಕನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಇಸ್ರೇಲಿಯರು ಈ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ
(ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್). ಇಸ್ರೇಲಿ ಕನೆಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಹುಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಅವರು ರಬೈಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಯಸಿತ್ತು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ರ�ೋಮನ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ರಬೈಗಳು ಇಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಟಿಕನ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ
ಮತ್ತು ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟಿತು? ಜಗತ್ತಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಯಕೆಗಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ-ವಿರ�ೋಧಿಯಾದ ಸುಳ್ಳು ದಸ್ತಾವೇಜು, “ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾನ್” ಅನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯಾಕೆ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು? ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳಾದ ಇಲುಮಿನಾಟಿ ಮತ್ತು
ಅಜೆಂಟರ್ ಗಳ ಒಳಸಂಚುಗಳ ಆರ�ೋಪಗಳನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ
ಹೊರಿಸಿತು?31 ಮತ್ತು ಈ ಯೆಹೂದ್ಯ-ವಿರ�ೋಧಿ, ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ
ಚರ್ಚ್ ಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕನೆಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ರಬೈಗಳಂತೆ ಸ�ೋಗುಹಾಕುವ ಬೇಹುಗಾರರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇರಿಸಿದೆ? ದೇವರು ಹೀಗೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
“ಓ ನನ್ನ ಜನರೇ! ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಡೆಯತಕ್ಕ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ” (ಯೆಶಾಯ
3:12)
ಉದ್ಧಾರಕನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಿ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಶವಾಗಿ,32 ಅಂದರೆ ಉದ್ಧಾರಕನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ ಆತನ ರಕ್ತವಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,33 ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಿ,
ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುವಿರಿ.34
ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ
ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ�ೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, “ಇವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡವರು” (I ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 4:2). ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರಂತೆ
ಸ�ೋಗುಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಪಾದ್ರಿಗಳು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು
ರ�ೋಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಂದೇಹ ಪಡದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚಿನ ಒಳಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ,
ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೌಹಾರ್ದ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಶಾಂತಿ, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿ-

30 ಮತ್ತಾಯ 10:7-8, 28:18-20, ಮಾರ್ಕ 16:15-20, ಲೂಕ 24:46-48, ಆಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8-11, 10:38-43, I ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 1:25-29, II ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 4:1-2 31 ಅ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್
ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹ್ಯೂ ಥಾಮಸ್, ಹಾರ್ಪರ್-ರ�ೋ, ಪುಟ 498; ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ 1866-1945, ಜಿ.ಕ್ರೇಗ್, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್, ಪುಟ 84 32 ಯೋವೇಲನು 2:28-32, ಮತ್ತಾಯ 24:3-51, ಲೂಕ 21:7-36, II ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:1-5, I ಪೇತ್ರನಿಗೆ 4:7, ಪ್ರಕಟನೆ 6:12-17,
14:6 33 ಮತ್ತಾಯ 26:28, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:22-26, 5:8-21, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 1:13-14, 20-23, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:11-14, 10:5-17 34 ಜ್ಞಾನ�ೋಕ್ತಿಗಳು 15:24, ಮತ್ತಾಯ 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44,
48-51, ಲೂಕ 3:17, 6:19-31, 13:26-28, ಪ್ರಕಟನೆ 20:11-15 35 ಪ್ರಕಟನೆ 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 36 ಆದಿಕಾಂಡ 3:4-5 37 ಮತ್ತಾಯ. 25:31-46, ಯೋಹಾನನು 10:1-16, 26-28
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ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ಪಾಪ ಎಂದು
ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.40 ದೇವರ ಪದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ದೇವರ ಪದವನ್ನು ನಾವು
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ (ನಂಬುವುದು) ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಹುದು. “ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ [ದೇವರ ಪದ] ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು, ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವೆ”
(ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:31).
ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಅದರ ಮಾಫಿಯಾದ ಮೂಲಕ, ಮೊದಲು ಕಾಮಪ್ರಚ�ೋದಕತೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಮದ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಸುಳ್ಳು ನಾಟಕಗಳಿಂದ
ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಷಿಪ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದು, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಗೌರವಾರ್ಹಳಾದವಳು, ಶುದ್ಧ, ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ಮೋಸದ,
ಕೆಟ್ಟತನದ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ವಿಶ್ವ-ವ್ಯಾಪಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಷಿಪ್ ನತ್ತ ಅವಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿದೆ.41 ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಷಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ
ಬೈಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವುದು – ಬೈಬಲ್ಗೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅವಳ ಬೈಬಲ್ ಉಪದೇಶದ ವಿಧಾನವನ್ನು
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವುದು.42 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವ ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ- ಈ
ಎಲ್ಲ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಳೆ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದರ
ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ-ಈ ಪೂರ್ವಾಲ�ೋಚಿತ “ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ” ಕೃತ್ಯದ ಕಾರಣ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸಿ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು
ಒಂದು ತಂತ್ರ.
ಈ ಕುರುಡರಿಗಾಗಿ ಅವಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಕವಿದೆ. ದುರ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಏಕಾಂಗಿಗಳಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹ�ೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನರಕದ ಯಮಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು, ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯವೇ, ಅವರಿಗೆ
ನೀನು ಬೇಕು.43 ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಯಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಯೇಸು
ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ
ದೂರ, ಎಲ್ಲಾ ಮೋಸದಿಂದ ದೂರ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯ ಎಲ್ಲಾ
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ದೂರ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತ�ೋಷ?44

ಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಗಾಗಿ (ಸೊಲೊಮೋನನ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್
ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹವ್ವ ಮೋಸ ಹ�ೋದಂತೆ ಮೋಸಹ�ೋಗುವುದು
ಧರ್ಮ ಎಂದು ಆಲ�ೋಚಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯರು, ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವುದರ ಬದಲು, ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವುದರ ಬದಲು, ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದಶಾಂಶ ನೀಡುವ ಬದಲು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನ
ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ [ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗಿದ್ದಾರೆ]” (ಹ�ೋಶೇಯನು
4:6) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವರ ಪದವು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ವಕ್ತಾರರಿಗೆ
ಕ�ೋಪ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ “ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು
ಇನ್ನೂ ದ್ವೇಷ, ತಾರತಮ್ಯ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಟಿಕನ್
ರಾಯಭಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಪದವನ್ನು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ,
ಮತ್ತು ಸೈತಾನನನ್ನು (ಅವರನ್ನು) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವ ಹಿಂಜಾರಿರುವ ಮತೀಯ ಪಂಗಡದ ಚರ್ಚ್ ಗಳು “ದೇವರು ಅಥವಾ
ಆತನ ಮಗ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಎದುರಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ
ಎದುರಾಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ – ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟನೆಯವರೆಗೆ – ದೇವರು,
ಆತನ ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಗಳು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಶಿಷ್ಯರು, ಮತ್ತು
ಅಪ�ೋಸ್ತಲರು ಸೈತಾನನಿಗೆ, ಅವನ ಸುಳ್ಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಡಿದರು.38 ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಎದುರಾಡುವ ಮೂಲಕ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ಖಡ್ಗವನ್ನು (ದೇವರ ಪದವನ್ನು) ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು
ಯೇಸು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.39 ಯೇಸು ದುಷ್ಟ ಪ್ರಲ�ೋಭನೆಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
(ಮತ್ತಾಯ 4:3-11) ಸೈತಾನನಿಗೆ ಎದುರಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕೂಡ ಸೈತಾನನ ಕುತರ್ಕಗಳಿಗೆ (ಪದವನ್ನು ತಿರುಚುವುದು) ಎದುರಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೌಲನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದನು, “ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು
ಸಾರು,” ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರು (II ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 4:2). ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿತನ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಎದುರಾಡುವಿಕೆ, ಖಂಡಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ದೂಷಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ
ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ (ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುತ್ತೇವೆ) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು (ಮತ್ತಾಯ 4:4). ಅಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇತ್ಯಾದಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ (ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು), ಸತ್ಯವು
ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು (ಯೋಹಾನ 8:32).
ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಯಜಮಾನನು ಸೈತಾನನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು
ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವಾದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗ (ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು) ಅವರು ಅಷ್ಟೇಕೆ ಕ�ೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?
ಮತ್ತು ಅವರು ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು
ಉಪದೇಶಿಸುವುದನ್ನು, ಅವರು ದುಷ್ಟತನ, ದ್ವೇಷ, ತಾರತಮ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು, ಮತ್ತು
ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಾದದ್ದು ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಹಳ
ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತವಿರ�ೋಧಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು,
ದೇವರ ಪದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪಾಪ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು
ಯೇಸು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗೆ ಉಗುಳುವರು (ಪ್ರಕಟನೆ 3:16). ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ (ತೀವ್ರಾಸಕ್ತಿ) ದೇವರ ಮತ್ತು
ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದವನ ಉಪನಿಯಮ. ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರ್ತನಿಗ�ೋಸ್ಕರ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 3:23) ಪೂರ್ಣಹೃದಯದಿಂದ (ಮತ್ತಾಯ 22:37),
ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ (ತೀವ್ರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ) ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ದೇವರ ಪದದಿಂದ (ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ) ಯಾರಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರೆ ಅವರು ಮೃಗದಂತೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆತನ ಪದದಿಂದ

ದ�ೇವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು

ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ.45 ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ – ಟೊಳ್ಳಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವ, ದೆವ್ವವಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳುವ ಈ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ನಿಚ್ಚಳ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ.46 ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತನ್ನನ್ನು
ತಾನು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ “ದೇವರು” ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೈತಾನನಷ್ಟೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ತ�ೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಿ – ಕೂಡಲೆ, ತಡ
ಮಾಡಬೇಡಿ (ಸೈತಾನನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ಆಗಿರುವಂತೆ). ನರಕದಿಂದ ಅವನ ಹೊಗೆಯು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏರುತ್ತಾ ಹ�ೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 14:11).
“ಬನ್ನಿರಿ, ವಾದಿಸುವ ಎಂದು ಯೆಹ�ೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ; ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳು ಕಡು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಮದ ಹಾಗೆ ಬಿಳುಪಾಗುವವು; ಕಿರಮಂಜಿಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವವು” ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ
ಮೂಲಕ (ಯೆಶಾಯ 1:18).
ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದನ್ನು (ಆತನ ಮಗ)
ನಮಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವಂತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ, ಆತ ನಮಗಾಗಿ
ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು.47 ದೇವರು ಮತ್ತು
ಆತನ ಮಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನಾವೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ನಾವು
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಪದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಬ�ೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು
ಕೊಡುತ್ತೇವೆ – ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನು ಇಷ್ಟು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ
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ಬದುಕನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಉಪದೇಶಕನಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾರು (ಒಬ್ಬ ನವಶಿಷ್ಯನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಕಲಿತಿರುವವನು)?48
“ಒಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಿರಿ; ಈ ಮಾತು
ಯೆಹ�ೋವನೇ ನುಡಿದದ್ದು” (ಯೆಶಾಯ 1:20).
ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಗ ನೀವು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ:
ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತ�ೋರಿ.49
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಗನು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.50
ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.51 ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದರು,52 ಮತ್ತು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಆತ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.53 ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ.54 ಕಾಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಲಸು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಬಿಡಿ.55 ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ; ನೀವು
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವಾದ ಬೈಬಲ್ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.56 ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ.57 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ,
ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.58 ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಭು
ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತ್ತು ನೀವು ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತ�ೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.59
ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ತಂದೆ, ಮತ್ತು ಮಗ, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.60 ಬೈಬಲ್
ನ KAN-0V-063/86-87/5M/X1017A (Kannada) [ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್] ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.61
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 ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ.
ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನರಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೀವ�ೋ
ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೀರ�ೋ? ದಶಾಂಶ, 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 ದಶಾಂಶವನ್ನು [ದಶಾಂಶ ಎಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 10%] ಯಾವಾಗಲೂ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ;
ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳವಿರದಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಯುವೆನ�ೋ ಇಲ್ಲವ�ೋ ಎಂಬುದನ್ನು 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).

ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮದ್ಯ, ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲಸು ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲವಿರುವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮತ್ತು
ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದೆಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲ.62 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ
ಪಾದ್ರಿವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ 68% ಜನರು ಸಲಿಂಗಕಾಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಲಿಂಗಕಾಮ, ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಂಗಡವನ್ನು, ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್
ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.63 ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು
ಗಣ್ಯರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನ್ನು “ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಚರಂಡಿ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಕೇವಲ
ಪ�ೋಪ್ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಪಾದ್ರಿ
ನನಗೆ ಈ ವರದಿ ನೀಡಿದರು: ಇಂದಿನ ಪ�ೋಪರಾದ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ನ ಕ್ರಕೌನಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, (ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II) ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕ�ೋಪಗೊಂಡರು. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು
ಬಯಸಿದರು, ಮತ್ತು ಆತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚಿಂದಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ (ಈಗ ಪ�ೋಪ್ ಜಾನ್
ಪಾಲ್ II) ಒಬ್ಬ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೇರಿಕ
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಳೆ ಹೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತಲ್ಲ.
ಪ�ೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಅವರು ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬರೆದ ಪ್ರೀತಿಯ (ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ) ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಆತ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೇನ�ೋ ಎಂಬಂತೆ ಪದೇ-ಪದೇ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ಸಿಗ್ಮಂಡ್
ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ಜಗತ್ತಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ, ಚರ್ಚ್, ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನು,
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ�ೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಅವರನ್ನು, “ಪಾಪ” ಮತ್ತು “ಅಪರಾಧಿ
ಭಾವನೆ” ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಹ�ೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು. ಆಗ,
ಇಂದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಅಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತ�ೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಮತ್ತು ಮನ�ೋವೈದ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಳಸುವಂತಾಯಿತು.
ಈ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮನ�ೋವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ “ಜಾರಸ್ತ್ರೀ” ಎಂದು ದೇವರು ಕರೆಯುವ ಈ ಸೈತಾನನ
ಚರ್ಚನ್ನು ದೇವರ ಪದದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವರನ್ನು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆದೇಶಗಳಾದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕು, ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಸೈತಾನನನ್ನು (ಪ್ರಕಟನೆಯ
ಜಾರಸ್ತ್ರೀ) ತಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ದೇವರ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಪ�ೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II
ಮತ್ತು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ವಿಕೃತ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿವೆ.
ಈಗ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ತನ್ನ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ
ಅರಸ), ಆತ ತನ್ನ ಆಲ�ೋಚನೆಗಳ ಅನುಸಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಅವರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಈಗ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಆತನ ವಿಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಆತನ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಸಂತ�ೋಷಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಕೃತಿ ಮತ್ತು
ಮರಣಗಳ ಈ ಹೊಸ ರ�ೋಮನ್ ಚರ್ಚ್ ನಿಯಮಗಳು ಅವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ,64 ಇವು ಬಹಳ ಅಧಿಕೃತವೆಂಬಂತೆ
ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಳ್ಳು ಮುಗ್ಧ
ಆರ್ಥೊಡ�ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ನ ರೂಪದಷ್ಟೆ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಸ�ೋಗುಹಾಕಿದಂತಿದೆ.
ದೇವರು ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ನಡುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸ
ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತ�ೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು,

ಪೋಪ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿವೆ

ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಎಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂನ್ಯಾಸಿನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾದ್ರಿವರ್ಗದ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ

48 ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:14 49 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51:5, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:10-12, 23 50 ಮತ್ತಾಯ 26:63-64, 27:54, ಲೂಕ 1:30-33, ಯೋಹಾನನು 9:35-37, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4 51 ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:12, 20:28,
ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನೆ 5:9 52 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 53 ಲೂಕ 22:69, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:25-36, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:12-13 54 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 3:16, ಪ್ರಕಟನೆ 3:20 55 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನೆ
1:5, 7:14 56 ಮತ್ತಾಯ 26:28, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:7, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 1:14 57 ಮತ್ತಾಯ 21:22, ಯೋಹಾನನು 6:35, 37-40, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:13 58 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 11:6 59 ಯೋಹಾನನು 5:14,
8:11, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:4, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪ್ರಕಟನೆ 7:14, 22:14 60 ಮತ್ತಾಯ 28:18-20, ಯೋಹಾನನು 3:5, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38, 19:3-5 61 ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯೆಹ�ೋಶುವ 1:8, 22:5,
2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯಾಕ�ೋಬನು 1:22-25, ಪ್ರಕಟನೆ 3:18 62 ಪ್ರಕಟನೆ 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 ಮತ್ತಾಯ 15:18-20, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:20-32, I ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:9-10, 18, 10:8, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 5:5, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ
12:16-17, 13:4, ಪ್ರಕಟನೆ 21:8 64 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ನೀನೊ ಲೊಬೆಲ್ಲೊ, ಪುಟ 78-79

6

“ಸಂತ�ೋಷಪಡಿರಿ, ಉಲ್ಲಾಸಪಡಿರಿ; ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದು;
ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರಲ್ಲಾ” (ಮತ್ತಾಯ
5:12). ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಮೂಲ ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ (ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ).
ತಾವೇ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು “ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೆದರಿಸಬೇಡಿರಿ; ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸುಳ್ಳು ಆರ�ೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ”(ಲೂಕ 3:14) ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಕೆಲವು ಮೋಸದಿಂದ
ಬೈಬಲ್ ಗಳನ್ನೂ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತವೆ) ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಪ್ರಭುವಿನ
ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ, ನಾವು
ಈ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಅವನ್ನು ಜೆಸ್ಯುಟ್-ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
“ನೀವು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬಡವರ ಮುಖವನ್ನು ಹಿಂಡುವುದೇಕೆ”
(ಯೆಶಾಯ 3:15).
“ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನ�ೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು”
(ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 6:7) ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆ? ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ...
“ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾನೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು
ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ,” “ನಾನೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವೆ” (ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:19, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:30).
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ
ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು) (ಮತ್ತಾಯ 5: 11-12) ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಂತ�ೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಹೇರಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು
ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹ�ೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಪನಿಂದೆಯ65
ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು,66 ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡೂ ಗ�ೋಪ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್
ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು. ಈ
ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತ�ೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಯೇಸು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತನೆಕಾರನಾದ ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ:
“ಯೆಹ�ೋವನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷಿಕ್ತಗೊಂಡವನಿಗೂ ವಿರ�ೋಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ
ಆಲ�ೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡ�ೋಣ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ. ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವಾತನು [ದೇವರು] ಅದಕ್ಕೆ ನಗುವನು;
ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವನು. ಅನಂತರ ಆತನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ
ಕ�ೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸುವನು” (ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2:2-5).

ವೆ? ಅಮೂಲ್ಯ ಆತ್ಮಗಳು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹ�ೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನು
ಮುಂದೆ ಮೋಸಹ�ೋಗದಂತೆ, ಮೃಗದ ಚಹರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ, ಮತ್ತು
ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗದಂತೆ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.67
ಈ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ (ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್) ಬಗ್ಗೆ
ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಹ�ೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಪಾಷಂಡಿ, ದುಷ್ಟ, ಅಪಾಯಕಾರಿ,
ಗ�ೋಪ್ಯ , ಧರ್ಮಾಂಧ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವಳ
ಬೃಹತ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ
ಲಿಂಕನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯಿತ್ತೆ? ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಪಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ�ೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವವರು (ಹಸಿವೆಯ
ಕಾರಣ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು), ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಇದೆಯೇ?
ಈ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರಣ, ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್
ನವರು, (ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು) ತಾವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ,
ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕರಾಗಿ, “ಇದು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ತ�ೋರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ (ನನಗೆ ಸೈತಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕಂಪವಿಲ್ಲ).
ನಾನು ದೇವರ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ.
ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.68
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಮಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೆಯ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಗಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಅವಳ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ�ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೇಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ
ಆಸ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ�ೋಕ್ಸ್
ಚರ್ಚ್ ಉಡುಪಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ�ೋರುತ್ತಿರುವ, ಕೀವು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಹುಣ್ಣುಗಳಿವೆ
ಮತ್ತು ಗಜಕರ್ಣಗಳಿವೆ. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅವಳು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾ, “ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸಹ�ೋದರ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆಯಾದ
ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹುತಾತ್ಮರ ರಕ್ತ ಸ�ೋರುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಳನ್ನು ಅವಳು ಅಡಗಿಸುತ್ತಾಳೆ.69
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ (ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್
ನ್ಯಾಯವಿಚಾರಣೆ) ಸ�ೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆ, ಆರು ದಶಲಕ್ಷ
ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವಳು, ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ “ನಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆವು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು; ನಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು
ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ.
ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದೆ.70 ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ “ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಡೆಟ್”, “ಗ�ೋಇಂಗ್ ಮೈ ವೇ”, ಮತ್ತು
ಈ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಹಲವಾರು ರ�ೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕುಟಿಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್
ಸುವಾರ್ತಾಬ�ೋಧಕರನ್ನು ತ�ೋರಿಸುವ “ಎಲ್ಮರ್ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ”ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು
ಹೊರತಂದರು. ನಿಮಗೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ಡ್ರ್ಯಾಗ್ನೆಟ್” ನೆನಪಿದೆಯೆ? ಕ್ರೈಸ್ತಮತೀಯನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ, ಮೇಲಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ನಂತರ, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.71
ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪಡೆದ, ಅಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ
ಬಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಫಿಟ್ಜೆರಲ್ಡ್ ರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನ�ೋಡಿ,
ನಾವು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಿಂದ (ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು)
ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹೊಡೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಮುಗ್ಧ ಆರ್ಥೊಡ�ೋಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ,
ವ್ಯಾಟಿಕನ್, ಅವಳ ಮಣ್ಣಿನ ದೇವರು, ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನ ನಾಯಕರನ್ನು ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ತ�ೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮೂರು-ಗಂಟೆಯ ಸಿಬಿಎಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚಿಂದಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ.
ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲದ ಹಲವಾರು
ಸುಂದರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಬಡವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು

ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡುವವರಿಗೆ ಘ�ೋರ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೇವರು, ಆತನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ, ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು
ನಿಶ್ಚಿತ ಘ�ೋರ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಬಯಸದಂತೆಯೆ,
ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ತಮ್ಮ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಅಂತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ನರಕ
ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನರಕಯಾತನೆಯಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿಷ್ಫಲವಾದ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು
ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. (ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ [Iಯೋಹಾನ
5:16]). ಹಿಂಸೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೇಸು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಲ್ಲ-

65 ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಮ್ ಇನ್ ದ 20th ಸೆಂಚ್ಯುರಿ, ಪುಟ 155 66 ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ II, ವಾಲ್ಟರ್ ಆಬಟ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಪುಟಗಳು 319-331; ದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಮ್ ಇನ್ ದ 20th ಸೆಂಚ್ಯುರಿ, ಪುಟ 150; ದ ರಾಕಫೆಲರ್ ಫೈಲ್,
ಆಲೆನ್, ಅಧ್ಯಾಯ 6; ನನ್ ಡೇರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ, ಜಿ.ಆಲೆನ್, ಅಧ್ಯಾಯ 5; ಕಾಲಿಯರ್’ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೊಪೀಡಿಯ, 1936, ಎಸ್.ವಿ. “ಇಲುಮಿನಾಟಿ,” ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೊಪೀಡಿಯ, ಎಸ್.ವಿ. “ಇಲುಮಿನಾಟಿ”, “ಇಂಗ�ೋಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್” 67 ಪ್ರಕಟನೆ
13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 7:11, 45:6-7, ಜ್ಞಾನ�ೋಕ್ತಿಗಳು 8:13, ಆಮೋಸನು 5:15, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:18, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 1:8-9 69 ಪ್ರಕಟನೆ 17:1-6, ಅಧ್ಯಾಯ 18 70 ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಯುಎಸ್ಎ, ಪುಟ 20-21 71ಸ್ಮೋಕ್
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಪುಟ 46
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ಅರಸದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಬಹಳ ವಿನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟತನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅರಿತಿರುವುದರಿಂದ (ಆತ
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದೇವರು) ಆತ ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,
“ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬನ್ನಿರಿ” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:4). ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ�ೋಣ.
ವ್ಯಭಿಚಾರದ ರ�ೋಮನ್ ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ದುಷ್ಟ ಸೂಪರ್-ಬಾಸ್ (ಪ�ೋಪ್)ಗೆ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟಸೂಚಕ
ನೆನಪ�ೋಲೆ, ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತ ಬಹಳ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ, ಕರ್ತನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ.
“ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತಲ್ಲಾ” (ಪ್ರಕಟನೆ 18:17)
“ಅವಳ ಹೊಗೆಯು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ” (ಪ್ರಕಟನೆ 19:3)
“ಘಟಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮೃಗದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಪ್ರವಾದಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು
ಹೊರಬರುವದನ್ನು ಕಂಡೆನು” (ಪ್ರಕಟನೆ 16:13).
ಯೆಹೂದ್ಯ ಪಾದ್ರಿತನ ಕಾಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು;72 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವರು ಎಂದೂ ಇಟಾಲಿಯನ್ನರಿಗೆ, ಪ�ೋಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರಿಗೆ, ಅಥವಾ
ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಪಾದ್ರಿತನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಯೆಹೂದ್ಯ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಲೆವಿಯ
ವಂಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು.73 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮತ್ತು ಸ�ೋಗಿನ ಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ
ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು, “ಮುಗಿಯಿತು”, ಎಂದು
ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುವಾದರು (ಯೋಹಾನ 19:30).74
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ರ�ೋಮ್ ನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ
. “ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತವು ಪ�ೋಪ್ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರವಾಗಬೇಕು” ಎಂದು
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಬಲವಿದ್ದ ಹೆನ್ರಿ ಕಿಸಿಂಗರ್ ಈ ಸೂಪರ್-ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್(ವ್ಯಾಟಿಕನ್)ಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26,
1973ರಂದು “ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಕ್ರೋನಿಕಲ್” ವರದಿ ಮಾಡಿತು.
ಬೈಬಲ್ ಯಾವುದೇ ಶುದ್ಧಲ�ೋಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು
ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ,
“ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:27). ಮತ್ತು ದೇವರು, ಒಂದ�ೋ ಸ್ವರ್ಗ
ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನರಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.75 ನೀವು
ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ನರಕದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ನಂಬಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಂತಹ ಕೊಲೆಗ-

ಳನ್ನು “ಪವಿತ್ರ ಯುದ್ಧ” ಎಂದು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ, ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಸೈತಾನನ ಚರ್ಚ್ ನವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪುನಃ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಗಿಲ್ರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು:
“ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದವರು
[ಪಾಷಂಡಿಗಳು] ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಅವರ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಗ�ೋಪ್ಯ ಪೊಲೀಸರು
ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.”
ಈ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕ್
ರೇಟ್ ಮೇಲ್ ಸ್ತೇಟಸ್ ಅನ್ನು. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು
ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನ�ೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭರವಸೆಗಳಾಗಿವೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ರ�ೋಮ್ ನಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಪ�ೋಪ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಎಂಬುದು
“ದ್ವೇಷ” ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪ�ೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಂತೆ,
ನಾನೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದೇನ�ೋ?” (ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 4:16).
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಯು.ಎಸ್. ಸಂವಿಧಾನದ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಕಾನೂನು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು) ಬದಲು, ಸೈತಾನನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ದ್ವೇಷ ಪ್ರಚ�ೋದಕ
ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ರ�ೋಮನ್ ಚರ್ಚ್ ನ ತತ್ತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವನ ಕ್ರೂರ ನಾಯಕತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಜನರು ಪಾರಾಗಲಿ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ
ದೇಶದ ಜನರು ಮೃಗದ ಚಹರೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ ಎಂದು
ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು – ಅದು ದ್ವೇಷವೇ? ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಯೇಸು
ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬ�ೋಧಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತ ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ,76 ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ಸತ್ಯವನ್ನು
ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು” (ಯೋಹಾನ
8:32). ನೀವು ಒಂದ�ೋ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಪ�ೋಪ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ�ೋಪರ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ�ೋಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಸಹ್ಯಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು
ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, 99% ಅಸಹ್ಯಗಳದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸಹ್ಯದ ತಾಯಿ
ಎಂದು.77 ನಿಮ್ಮ KAN-0V-063/86-87/5M/X1017A (Kannada) [ಕಿಂಗ್
ಜೇಮ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ] ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನ�ೋ
ಇಲ್ಲವ�ೋ ಎಂದು ನ�ೋಡಿ. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ. “ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು, ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿ” (ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:31).
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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:
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