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واتيكان خود را بسان «سفيد برفى» جلوه مى دهد، 
ولى در انجيل گفته شده كه او فاحشه است، «فاحشه 
ی  آيه   ١٩ فصل  (مكاشفه  شيطان  كليسای  بزرگ»، 
٢)١ او از سازمان های دولتى همه كشورها، از جمله 
خود  خبيث  های  كوتوله  عنوان  به  متحده،  اياالت 
دولت  در  نفوذش  و  قدرت  هرچه  كند.  مى  استفاده 
بيشتر مى شود، بيشتر در زير جامه ی دروغين «سفيد 
برفى» خود فرو مى رود و از دولت مانند ابزاری برای 
استفاده  اش  خبيثانه  اعمال  كليه  انداختن  گردن  به 

مى كند. 
دادن،  آزار  جهت  در  قوانينى  اعمال  برای  دليل: 
بدنام كردن، تخريب نمودن و سانسور كردن هر فرد 
و هر تفكری كه خالف كليسای كاتوليک رم باشد، تا 
بدين ترتيب بتواند در جايگاه ملكه شيطانى (فاحشه 

بزرگ) بنشيند.
واتيكان اين مار خوش خط و خال، به دليل آرزوی ديرينه خود در كنترل 
حكومت جهانى و كليسا، توسط تعداد كثيری از مريدان يسوعى متعصب ، كار 
كشته و فدايى خود در كل جهان و دولت اياالت متحده نفوذ كرده كه اكنون 
كنترل سازمان ملل (كه خود واتيكان آن را بنا نهاده)، كاخ سفيد، ٢ كنگره، و 
كليه سازمان های دولتى، ايالتى، فدرال، مدنى و اجتماعى از جمله وزارت كار 
اياالت متحده، آی آر اس ، اف بى آی، ديوان عالى، دستگاه های قضايى، نيروهای 
مسلح، پليس ايالتى، فدرال، و ساير پليس ها، و نيز دستگاه های بانكداری بين 
المللى و ذخاير فدرال (موسوم به ايولميناتى و آگنتور)، اتحاديه های كارگری٣، 

مافيا، و اكثر رسانه های خبری مهم را در دست گرفته.
 كليسای شيطان (واتيكان) به جايگزين كردن قانون اساسى اياالت متحده با 
قوانين جهان-واحد و معيارهای شيطانى خود برای نابودی «بدعت گذاران» (هر 
كسى كه پيرو كليسای كاتوليک نباشد) بسيار نزديک شده است. ژنرال الفايت 
(Lafayette)، واال ترين مشاور و ژنرال رئيس جمهور جرج واشنگتن، پيش بينى 
كرده بود كه: «اگر زمانى آزادی های مردم آمريكا از بين برود، به دست 

كشيشاِن كليسای شيطانى كاتوليک رم اين اتفاق خواهد افتاد.»٤
امروز ما شاهد اوج برنامه ريزيهای دقيقى هستيم كه گيلروی، اسقف اعظم 
كليسای كاتوليک رم، حدود پنجاه سال پيش در استراليا در بخشى از سخنرانى 

خود بيان كرد:
تنهايى  به  خودمان  است:  اين  رم  كاتوليک  كليسای  «شعار 
بدعت گذار  افراد  تمامى  بايد  ما  رم.  كاتوليک  كيشان  هم  برای 
مقدس  پدر  دهيم.  شكست  آرا  صندوق  در  را  كاتوليک)  (غير 
اظهار مى دارد كه تاكتيک های منفى مهلک هستند. درخواست 
پدر مقدس [پاپ] اين است كه به زودی خدمات دولتى صد در 
به  وقتى  كه  شود  دقت  بايد  شوند.  رم  كاتوليک  به  وابسته  صد 
نسبت  بيشتری  دولتى  مشاغل  محرمانه  صورت  به  كاتوليک ها 
به پروتستان ها، يهودی ها و ديگر بدعت گذاران داده مى شود، 

هيچ سوء ظنى ايجاد نشود.»

آيا آی آر اس(سازمان درآمد داخلى)، اف بى آی (دفتر تحقيقات فدرال)، وزارت كار اياالت متحده ی آمريكا، مافيا و اتحاديه های كارگری جزء واتيكان هستند؟
آيا پاپ ارباب همه سازمان های دولتى و همچنين واتيكان است؟

اسرار پاپ
توسط  نفر  ميليون  چندين  فرمود،  خداوند 
آيه   ١٨ فصل  (مكاشفه،  اند  شده  عام  قتل  واتيكان 
بر  در  حقيقت  اين  برای  را  اسنادی  تاريخ   .(٢٤ ی 
از  اروپا  در  مذهبى  عقايد  تفتيش  خالل  در  دارد. 
طرف كليسای كاتوليک رم، ٦٨ ميليون نفر توسط 
كشته  و  ناقص  شكنجه،  عظيم،  مذهبى  فرقه  اين 
شدند.٥ كشتار دسته جمعِى روز سنت برتولوما عامل 
رئيس  شد.٦  ها  پروتستان  از  نفر  هزار  صد  سالخى 
جمهور آبراهام لينكلن با اين سخنان مقام پاپ را به 

خاطر جنگ داخلى مالمت نمود:
و  اهريمنى  تأثير  بدون  جنگ  «اين   
نهانى يسوعيون هرگز امكان پذير نبود. ما 
اكنون  كه  هستيم  پاپ  مقام  مديون  را  اين 
مى بينيم سرزمين مان با خون شريف ترين 
لينكلن  است.»  شده  رنگين  فرزندانش 
اضافه مى كند: «من طرفدار آزادی عقيده به اصيل ترين، جامع 
ترين و واالترين معنای آن هستم. اما مادامى كه پاپ و پيروانش، 
از طريق تمام شوراها، روحانيون، و قوانين كليسايى خود به من 
اعالم مى كنند كه هر گاه مجال بيابند اعتقادشان به آنها فرمان 
مى دهد همسرم را بسوزانند، فرزندانم را خفه كنند، و گردنم را 

بزنند، نمى توانم به آنها آزادی عقيده بدهم.»٧
آبراهام لينكلن به دليل افشا سازی های زيادش در مورد واتيكان، همان گونه 
كه پيش بينى كرده بود كشته شد. بله، يسوعيان طبق دستور العمل رم او را به 

قتل رساندند.٨ واتيكان از زمان آقای لينكلن تاكنون تغييری نكرده است.

اشتباه مهلک جان. اف. كندی

قانون  با  داريد  قصد  «آيا  پرسيد:  كندی  اف.  جان.  از  واتيكان  كه  زمانى 
كليسای رم همگام شويد يا قانون اساسى اياالت متحده؟» آقای كندی 
رئيس  مهلک  اشتباه  بود  اين  متحده»٩.  اياالت  اساسى  «قانون  داد:  پاسخ 
جمهور كندی. فرمان ترور او توسط رم صادر شد؛ سپس، همانند رئيس جمهور 
لينكلن، برنامه ريزی و اجرای آن توسط يسوعيون انجام گرفت. هر كسى هم كه 

راجع به ترور آقای كندی زياد مى دانست ترتيب كارش داده مى شد. 
نمود،  بررسى  و  تحقيق  درخواست  ترور  مورد  در  مّصرانه  آمريكا  كه  زمانى 
ارل وارن، رئيس ديوان عالى (عضوی از انجمن سری شواليه های كلمبوس در 
واتيكان) مسئول انجام اين تحقيقات شد. او – همان طور كه قرار بود – سخنان 
دوپهلوی زيادی گفته و طفره مى رفت، و بعد، پس از گذشت مدت زمانى كافى 
تحقيقات را خاتمه داد. همان گونه كه پاپ مى گويد: «اقدامات منفى، مهلک 
هستند.» بياد داشته باشيد كه رئيس جمهور كندی هواخواه برجسته و شاگرد 

آبراهام لينكلن بود و از آنچه آقای لينكلن مى دانست آگاه بود. 
ميليون  (شش  كشته  ميليون  سى  از  بيش  تلفاتى  با  دوم،  جهانى  جنگ 
يهودی – هولوكاست)١٠، توسط واتيكان – هيتلر، موسولينى و فرانكو كه همگى 

نوشته شده در سال ١٩٨٣ نويسنده: تونى آالمو

١  مكاشفه ١٧: ١-٥، ١٥   ٢ امپرياليسم واتيكان در قرن بيستم، آورو منهتان، صفحه ١٧٠-١٦٧   ٣ امپرياليسم واتيكان در قرن بيستم، آورو منهتان، صفحه ١٦٢   ٤ پنجاه سال در «كليسای» رم، چارلز چينيكى، صفحه ٤٨٣ (نسخه اصلى 
و كامل ١٨٨٦، موجود به صورت PDF، صفحه ٣٤٢)   ٥ سرپوش، جک چيک، صفحه ٣٥   ٦ تاريخ جهان از نقطه نظر يک مسيحى، جلد دو، ای بكا، ١٩٨١، صفحه ٣٥٢   ٧ پنجاه سال در «كليسای» رم، چارلز چينيكى، صفحات ٤٩٨ 
و ٥٠٣ (نسخه اصلى و كامل ١٨٨٦، موجود به صورت PDF، صفحات ٣٥٢، ٣٥٥)   ٨ پنجاه سال در «كليسای» رم، چارلز چينيكى، صفحه ٥١٢ (نسخه اصلى و كامل ١٨٨٦، موجود به صورت PDF، صفحه ٣٦١)   ٩ امريكای واتيكان، 

نينو لبلو، انتشارات Trident Press، صفحات ٧٩، ١٦٦-١٦١   
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اعضای اين مسلک (كليسای شيطانى كاتوليک رم)١١ بودند – و به منظور غلبه 
بر جهان، نه به خاطر مسيح، بلكه برای واتيكان ضد مسيح، رهبری و حمايت 

شد.
آشوب در آمريكای مركزی و جنوبى، حكومت ستمگرانه كاستروی١٢ دست 
پرورده يسوعيون در كوبا و سرتاسر جزاير كارائيب، و تروريسم امروز در لبنان و 
ايرلند از جمله دستاورد های واتيكان مى باشند. اكنون مى بينيد كه چرا خداوند 
كليسای شيطانى كاتوليک رم را مادر هر پليدی روی زمين مى نامد؟ (مكاشفه، 

فصل ١٧ آيه ٥). 
كليسای واتيكان مى دانست كه پس از جنگ جهانى دوم بسياری از مردم 
به اين حقيقت واقف بودند كه اين جنگ تفتيش عقايدی از طرف واتيكان بود، 
از اين رو بايد از يكى از تاكتيک های انحرافى مشهور خود استفاده مى كرد و 
انجمن جان برچ را براه مى انداخت تا همه به جای متهم واقعى (واتيكان) راجع 
به كمونيسم فكر و صحبت كنند (كه آن را نيز واتيكان حمايت مى كند). اين 

موفقيت بزرگى برای آنها به شمار مى رفت.
مى  حمايت  را  دنيا  در  مهم  تروريستى  های  گروه  تمام  همچنين  واتيكان 
كند. علتش اين است كه افكار مردم را روی تراژدی های غير قابل توضيح و 
در  كند،  متمركز  شوند  مى  مرتكب  تروريستى شان  های  گروه  كه  ای  احمقانه 
حالى خود مشغول متزلزل ساختن تمام دولت های جهان است تا بدين طريق 
بتواند حاكميت جهانى (قدرت پاپى) داشته باشد. زمانى كه خبرهای تروريستى 
منتشر مى شود، چنان تكان دهنده است كه خبر برداشتن قانون اساسى اياالت 
متحده توسط واتيكان، و اخبار مردمى كه از آزادی مذهبى محروم شان مى كنند 
(افرادی كه به زندان مى افتند، مدارس و كليساهايى كه تعطيل مى شوند) ناچيز 
به نظر مى رسند. به هرحال اين حقيقت دارد كه واتيكان به دنبال كنترل جهانى 
مذهب و دولت ماست. هر چه تروريسم احمقانه تر، عجيب تر، نامعقول تر، و 
كمتر قابل توضيح باشد بهتر است. رسانه های بزرگ خبری واتيكان نيز فكر شما 
را همچنان مشغول اين مسائل نگه مى دارد. حال كه با اين روال كاری در معرض 
ديد قرار مى گيرند، فوراً (با كمک رسانه هايشان و رئيس جمهور اياالت متحده 
كه به تازگى به آنها پيوسته است) جهت متوقف ساختن كل جريان تروريسم 
(كه خود مسبب آن بودند) لشكر كشى كرده تا به همه بقبوالنند كه درستكار 
و خداشناس هستند، و اينكه هرگز نمى توانسته اند حامى چنين اعمالى باشند 

(آخرين خبر: مثل مذاكره ی تری ويت در لبنان).
جيم جونز، خادم يسوعى كاتوليكى كه وانمود مى كرد مسيحى است، قربانى 
شد (نه با كول ايد سمى)، بلكه همراه با افرادش توسط واتيكان به قتل رسيد تا 
جهان را بر آن دارند كه با ديدی موشكافانه و همراه با سوءظن به منزوی شدن 

مسيحيان بى گناه بنگرد.١٣ 
«شش چيز است كه يهوه از آنها نفرت دارد، بلكه هفت چيز 
دروغگو  زبان  و  متكبرانه  نگاه  است:  مكروه  وی  جان  نزد  كه 
های  نقشه  كه  دلى  ريزد،  مى  را  گناه  بى  خون  كه  دستهايى  و 
شيطانى مى كشد ، پايهايى كه برای زيان كاری تيزرو مى باشند، 
شاهد دروغگو كه به كذب متكلم مى شود و كسى كه در ميان 
برادران نزاعها بپاشد» (امثال سليمان، فصل ٦ آيات ١٦ الى ١٩). 
شيطانى  واتيكان  را  است  بيزار  آنها  از  يهوه  كه  هايى  اين  (تمام 

داراست).
آيا هرگز توجه كرده ايد كه با وجود اداره گمرک و مهاجرت كه تحت كنترل 
واتيكان مى باشد، ما بدون اينكه مورد تفتيش و تفحس (تجسس، رادار و غيره) 
قرار نگيريم، نمى توانيم از اين كشور خارج شويم؟ اما در دهه ٦٠، وقتى تيموتى 
لری١٤، يسوعى دست پرورده واتيكان، جوانان ملت ما را به سمت اعتياد به مواد 
مخدر سوق داد، به نظر مى رسيد قوانين گمرک و مهاجرت، همانند امروز، قادر 
نبود دهها هزار پوند دارو و مواد مخدری را كه توسط مافيا وارد كشور مى شد 
كشف كند. كشوری كه روزی پاک بود. مافيايى كه تمامى منافع غيرقانونى و 

نامشروع خود (همه ثروت بازار سياهش) را بواسطه واتيكان مشروع جلوه مى 
دهد. شايد به همين دليل بود كه رئيس جمهور آبراهام لينكلن گفت: «من ابر 
بسيار تيره ای را در افق امريكا مى بينم. و اين ابر تيره از سمت رم مى 

آيد.»١٥ 
نگاهى بيندازيد به آنچه انجيل درباره ضد مسيح مى گويد كه موجب تمام 

فساد و خونريزی ها بوده است:
از  و  مقدسين  خون  از  مست  ديدم،  را  [واتيكان]  زن  آن  «و 
شگفت  در  سخت  بهت]  [از  او  ديدن  از  و  عيسى:  شهدای  خون 

شدم.» (مكاشفه، فصل ١٧ آيه ی ٦).
نمود،  عياشي   و  كرد،  تمجيد  را  خويشتن   كه   اندازه اي   «به  
همان قدر عذاب  و ماتم  بدو دهيد: زيرا كه  در دل  خود مى گويد، 
به  مقام  ملكه  نشسته ام  و بيوه  نيستم  و ماتم هرگز نخواهم ديد» 

مكاشفه فصل ١٨ آيه ی ٧).
را  خود  قدرت  و  قّوت  و  دارند،  رأی  يک  ها]  [دولت  ها  «اين 
اعم  جهانى-واحد  حكومت  يعنى  دهند،»  مى   (Beast) وحش  به 
اجتماعى   و  مدنى  فدرال،  دولتى،  حكومتى،  سازمان های  از 
اجرای  توسط  را  قدرت  اين  و  يافته  قدرت  شيطان  دست  به  كه 
دستوراتش به ضد مسيح مى دهد (مكاشفه، فصل ١٧ آيه ی ١٣).

اين ها برخى از آخرين نشانه های پيش از ظهور مجدد مسيح و آخر زمان 
است كه در كتاب مكاشفه انجيل آمده است. يهوه دنيا را با آب١٦ ، و شهر سدوم 
آورانى  پيام  يهوه  مورد،  دو  هر  در  كرد.  ويران  گوگرد١٧  و  آتش  با  را  عموره  و 
فرستاد تا مردم را از عقوبتى كه در راهست آگاه سازند. امروز يهوه با لطف بى 
پايان خود به تمام كاتوليک های رم هشدار مى دهد كه «ای قوم من از ميان 
مند  بهره  بالهايش  از  شده،  شريک  گناهانش  در  مبادا  آييد،  بيرون  او 
شويد.» (مكاشفه فصل ١٨ آيه ی ٤). اگر شما از قوم يهوه هستيد، اگر روح 
القدس حياتبخش زندگى جاويد به شما بخشيده است، پس از كالم يهوه اطاعت 
همانند  نافرمانى  و  نافرمانى،  كار  اين  خالف  زيرا  چرا؟  آئيد.  بيرون  ازآن  نموده 

جادوگری است.١٨ 
بسياری از سازمان های دولتى، ايالتى و فدرال وابسته به واتيكان از قبيل 
سازمان آی آر اس (درآمد داخلى)، اوسها (سازمان ايمنى و بهداشت حرفه ای) ، 
و وزارت كار اياالت متحده، به همراه اتحاديه های كارگری با به ستوه آوردن و 
سوق دادن صدها كسب و كار و تجارت و صنعت به سمت ورشكستگى و تعطيل 
كردن كسب و كار آنها به طور حيرت انگيزی ستون اصلى اقتصاد كشور ما را 
ويران كرده اند.١٩ اين وضعيت، ميليون ها امريكايى را بيكار و گرسنه برجای مى 
گذارد، در حالى كه بنگاه های تجاری وابسته به واتيكان نه تنها هيچ صدمه ای 
نمى بينند، بلكه قطعًا شكوفا مى شوند چرا كه آژانس های دولتى را اداره مى 
كنند. ببينيد يهوه درباره ضد مسيح، زمانى كه به جهنم افكنده مى شود چه 

مى فرمايد:
«آنانى  كه  تو را بينند، بر تو چشم  دوخته ، و در تو تأّمل  نموده ، 
مى گويند:  آيا اين  آن  مرد است  [ضد مسيح] كه  جهان  را متزلزل  
و ممالك  را مرتعش  مى ساخت؛ كه ربع مسكون را ويران مى نمود 
 ١٦ آيات   ١٤ فصل  (اشعيا  ساخت؟»  مى  منهدم  را  شهرهايش  و 

الى ١٧) 

FEDS اردوگاه های كار اجباری واتيكان با اطالع

اردوگاه  واتيكان،  دالری  ميليارد  چند  اقتصادی  بنگاه  چندين  از  يكى  تنها 
كار اجباری مشروبات الكى و شراب آنهاست كه به هيچ وجه مشكلى در زمينه 
كاری ندارد زيرا به طور غيرقانونى از نيروی كار رايگان (هزاران راهب كاتوليک 
رم) استفاده مى كند. اين آژانس های حكومتى فدرال به هيچ كس ديگر اجازه 

١٠ سالنامه لطفًا اطالعات (Information Please Almanac)، ١٩٨٢، صفحه ٩٨   ١١ سرپوش، جک چيک، صفحه ١٩   ١٢ سرپوش، جک چيک، صفحه ٣٥   ١٣ خيانت، انتشارات چيک   ١٤ مصاحبه آخر شب با تيموتى لری، جوالی 
١٩٨٣   ١٥ پنجاه سال در «كليسای» رم، چارلز چينيكى، صفحه ٥١٠ (نسخه اصلى و كامل ١٨٨٦، موجود به صورت PDF، صفحه ٣٥٩)   ١٦ كتاب پيدايش، فصل ٧-٦   ١٧ كتاب پيدايش، ١٩: ٢٤-٢٥   ١٨ اول سموئيل، ١٥: ٢٣   

١٩ ميلياردهای واتيكان، آورو منهتن، صفحه ٢١٥-٢١٤   



٣

عيسى  مان  منجى  و  پدرمان  يهوه،  برای  داوطلبانه  كار  مزايای  از  برداری  بهره 
مسيح را نخواهند داد چرا كه ما همه «بدعت گذار» (غير كاتوليک) هستيم. آری، 
مؤسسات آنها قطعًا بدون هيچ آزار و مزاحمتى در استفاده از نيروی كار رايگان در 
 ٢٠،(Christian Brothers)كارخانه های شراب و مشروب سازی كريستين برادرز
ال سال (La Salle)، و بنديكتين (Benedictine) (اردوگاه های كار اجباری) و 
در بسياری جاهای ديگر، از دره ناپا در كاليفرنيا گرفته تا ايالت نيويورک، رونق 

مى گيرند.
سازمان درآمد داخلى و وزارت كار اياالت متحده كه متعلق به واتيكان مى 
باشند، اكنون از مرز جدا كننده ی كليسا و دولت بر اساس قانون اساسى عبور 
كرده، و به هر طريق سعى در تخريب تمامى كليساها و مدارس بنيادی مسيحى 
دارند. يكى از اين راه ها لغو وضعيت معافيت از ماليات آنهاست. در حالى كه 
اين سازمان ضد امريكايى، ضد قانون اساسى آمريكا (سازمان درآمد داخلى)، بر 
اساس قانون ٥٠١(c)٣ ماليات بر درآمد داخلى، به همه سازمان های كمونيست 
در امريكا معافيت از ماليات داده است و هرگز نخواسته كه اين معافيت را از 
آنها بگيرد.٢١ نماينده ی وصول مطالبات رم (سازمان درآمد داخلى) نيز اطمينان 
حاصل كرده است كه كليسای شيطانى كاتوليک رم، و همه فرقه های وابسته 
به آن (كليسای جهان- واحد) تنها سازمان مذهبى در اياالت متحده است كه 
نبايد ماليات بر دارايى، يا حتى ماليات بر تجارت های چند ميليارد دالری خود 
بپردازد.٢٢ اين كار طبق بند٨٩٢ قانون ماليات بر درآمد انجام شده است. واتيكان 
تنها مذهبى است كه هر سال برای مدارس مذهبى خود چند ميليون دالر از 
دولت فدرال كمک دريافت مى كند.٢٣ اين پول از ماليات پرداختى شما تأمين 
مى شود. همان طور كه اسقف اعظم گيلری مى گويد: «خودمان به تنهايى 
شكست  را  بدعت گذران  تمام  بايد  «ما  و  كاتوليک»،  كيشان  هم  برای 

دهيم.»
ارتدوكس  كليساهای  تخريب  به  كمک  برای  كمونيست  حزب  از  واتيكان 
روسيه و از حزب نازی برای خالص شدن از دست يهودی ها و كنيسه هايشان 
«بدعت گذار»  خودشان  جز  به  همه  گويد  مى  واتيكان  (زيرا  است.  برده  بهره 

هستند — غير كاتوليک های رم.)

آی آر اس (سازمان درآمد داخلى) - نماينده ی وصول 
مطالبات كليسای شيطانى رم

يسوعيون كاتوليک نظام بانكداری بين المللى٢٤ را به نام ايلوميناتى و آگنتور 
راه اندازی نمودند(و يهوديان را برای اين كار مقصر جلوه دادند). شعار رم اين 
است «آنكه كيسه های پول را در دست دارد، ملت ها را اداره مى كند.» 
واتيكان تمام جنگ ها (تفتيش عقايد) را آغاز كرد تا دنيا را از شر بدعت گذاران 
(افراد غير كاتوليک رم) خالص كند و بعد، از بانک های خود به كشورها وام 
داد تا پول كافى برای جنگ با آنها داشته باشند. ما نابخردانه به آژانس وصول 
مطالبات كليسای شيطان اجازه ورود به كشورمان را داديم (آی آر اس (سازمان 

درآمد داخلى) — كه فقط در مقابل رم پاسخگوست).
بر اساس قوانين يهوه در انجيل ، هر پنجاه سال يک بار بايد بدهى هايى 
كه امكان پرداخت آنها وجود ندارد تسويه شود (بخشش بدهى ها). اين سال 
را سال يوبيل مى نامند (الويان ١٠:٢٥). بياييد قانون مرگ و بندگى كليسای 
شيطانى رم را در هم بكوبيم و به قانون يهوه و پسرش عيسى مسيح برگرديم. 
بياييد يک تسويه  حساب كلى داشته باشيم (سال يوبيل). باعث اين بدهى ها 
شيطان (كليسای شيطانى كاتوليک رم) است، برای اينكه به ما صدمه بزند و ما 
را به بردگى مالى بكشاند. ما آغازگر اين جنگ ها نبوديم، ما اين جنگ ها را نمى 
خواستيم، و ما آن پول را قرض نگرفتيم. پس چرا بايد رنج ببريم؟ اين جنگ 

ها تمامًا تفتيش عقايد از طرف كاتوليک رم بود برای شكل دادن دنيا به صورت 
رسانه، كليسا و دولت جهان-واحد يک  جهانى.٢٥

در كنوانسيون كليسای جهان-واحد در ونكوور، برخى از افراد داوطلب ما، از 
مشاهده غرفه ها و نوشتارهای موافق با همجنس گرايى، غرفه ها و نوشتارهای 
كليسای  ترين  بزرگ  اين  كه  كامل،  خدايى  بى  و  مستى،  جادوگری،  با  موافق 
شيطان و مسلک دنيا آنها را ارج مى نهد بسيار متعجب شده بودند. اين افراد 
شيطانى هر كسى را كه كالم حقيقى يهوه، يعنى دوری از شرارت، و وقف به 
نيكى را تعليم دهد٢٦ مسلک يا كليسای شيطان مى نامند. اما آنها اين سازمان 

جهان واحد و رهبر كليسای شيطانى آن، پاپ، را پرستش مى كنند...
«كه او مخالفت مى كند و خود را بلند تر مى سازد از هر چه به 
خدا يا به معبود مسمى شود، [يا پاپى كه به زودی مى آيد] بحدی 
كه مثل يهوه [بزودی خواهد نشست] در هيكل يهوه نشسته [در 
تسالونيكيان  (دوم  است.  يهوه  كه  نمايد  مى  را  خود  اورشليم] 

فصل دوم آيه ی ٤)
«حتى آنكه ظهورش در اثر فعاليت های شيطان خواهد بود با 
انواع آيات و نشانه ها و معجزات فريبنده و هر نوع شرارتى كه 
برای محكومين به هالمت فريبنده است همراه خواهد بود.» (دوم 

تسالونيكيان ٢ فصل ٩ آيه ١٠)
«پدر  را  او  و  زنند  مى  بوسه  او  پاهای٢٧  و  انگشتر  بر  و  زنند  مى  زانو  آنها 
او  خواسته  هر  از  است.٢٨  شده  منع  انجيل  در  كه   ، كنند  مى  خطاب  مقدس» 
اطاعت مى كنند. آنها با ناميدن ما به عنوان كليسای شيطان كه در روح القدس 
راه مى رود و از تمامى خواسته های يهوه پيروی مى كند، گناهى نابخشودنى 
يعنى كفر به روح القدس– را مرتكب مى شوند كه هرگز نه در اين دنيا و نه در 
آن دنيا بخشيده نمى شود (متى فصل ١٢ آيات ٣١ الى ٣٢). اما شيطان اهميتى 

نمى دهد زيرا از اين پيشتر به روح القدس كفر گفته است. 

نشان وحش

شيطان مى خواهد كه به همراه او در دوزخ جاودانه بمانيد.٢٩ و ببينيد اكنون 
برای اينكه شما را به اين مسير سوق دهد، از طريق سازمان های حكومتى ايالتى 
و فدراِل خود ، چه تدبيری انديشيده است: اعمال قانونى از طرف حكومت كه 
و  خريد  اجازه  داشتن  برای  را  تان  پيشانى  يا  دست  روی  بر  نشان  يک  داشتن 
شكل  به  و  ليزر  اشعه  از  استفاده  با  تواند  مى  كار  (اين  كند  مى  الزامى  فروش 
نامرئى انجام شود). يهوه اين نشان را «نشان وحش» مى نامد (مكاشفه٢٠:١٩). 
واتيكان نام های زيبايى برای آن بكار خواهد برد: «نشان صلح، عشق، وحدت، 
دوستى و غيره». و يهوه مى فرمايد هر كس اين نشان را بپذيرد به دوزخ خواهد 

رفت (مكاشفه فصل ١٤ آيات ٩ الى ١١).
پاپ، اين ارباب، و آژانس های حكومت دولتى و فدرالش خواهند گفت كه 
اگر اين نشان را نپذيريم تحريم خواهيم شد (نمى توانيم خريد و فروش كنيم). 
من روزی خود را به دست يهوه خواهم سپرد ، درست همان گونه كه فرزندان 
بنى اسرائيل را چهل سال در صحرای سينا روزی داد. و يهوه دوباره برای پيروان 
با ايمانش كه در مقابل پاپ، آژانس های حكومتى اش، و آن نشان، ايستادگى 

كردند معجزات خواهد نمود.
جهان  رهبران  ساير  همانند  نيز  را  ريگان  جمهور  رئيس  واتيكان،  نيرنگ 
اياالت  سفير  فرستادن  با  او  ناگهانى  اقدام  در  موضوع  اين  است.  كرده  مسحور 
كليسای  فرماندهى  ستاد  و  محلى  (دفاتر  رم  بزرگ  خانه  فاحشه  به  متحده 

شيطان) مشهود است.
آقای رئيس جمهور، شما بيش از حد با آن وزرای دست پرورده يسوعى و 

٢٠ ميلياردهای واتيكان، آورو منهتن، صفحه ١٨٢   ٢١ تا سال ١٩٨٧ تمام سازمان های كمونيستى معاف از ماليات بودند. اكنون، به خاطر مطالب، معافيت از ماليات همه احزاب كمونيستى را برداشتند. هر چند كه كمونيست های واتيكان 
زير نقاب جمهوری خواه و دموكرات چنان در دولت رخنه كرده اند كه ديگر نيازی به معافيت ندارند. بگذريم از كمک های مالى دولت به گروه های «خيريه نما»ی آنها و كمک های چند ميليارد دالری دولت به مدارس وابسته به كليسا 
و ديگر سازمان های برگزيده كمونيستى كاتوليک.   ٢٢ امريكای واتيكان، نينو لبلو، صفحه ٨٧   ٢٣ امريكای واتيكان، نينو لبلو، صفحه ٧٩   ٢٤ امريكای واتيكان، نينو لبلو، صفحه ٤٧-٤٥   ٢٥ كتاب دانيال، فصل ٧، ٨: ٢٣-٢٥، دوم 
تسالونيكيان، ٢: ٣-١٢، مكاشفه، ١٢: ١٢-١٧، فصل ١٣، ١٤: ٨-١١، ١٥: ٢، ١٦: ١٣-١٤، ١٦، ١٩، فصل های ١٧، ١٨، ١٩: ١-٣، ١١-٢١، ٢٠: ١-٤، ٧-١٠   ٢٦ مزمور، ٩٧: ١٠، روميان، ١٢: ٩، اول قرنتيان، ١٠: ٢١، دوم قرنتيان ٦: ١٤-١٨، 

افسسيان، ٥: ٣-١٢، يعقوب، ٤: ٤، اول يوحنا، ١: ٥-٦   ٢٧ بحران كليسا و كشور،١٣٠٠-١٠٥٠، برايان تيرنى، پرنتيس هال، صفحه ٤٩   ٢٨ انجيل متى، ٢٣: ٩   ٢٩ اول پطرس، ٥: ٨، مكاشفه، ١٢: ١١-١٢   
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وابسته به كليسای جهان-واحد دمخور مى شويد، و آنها به شما توصيه های واقعًا 
نادرستى مى  دهند. آيا پول واتيكان و پشتيبانى وسيع واتيكان است كه موجب 
ضد  به  مان  ملت  و  خود  زدن  پيوند  با  آيا  بپيونديد؟  شيطان  كليسای  به  شده 

مسيح به خاطر پول و قدرت زودگذر، روح خود را مى فروشيد؟
 خداوند مى پرسد: «شخص  را چه  سود است، هرگاه  تمام  دنيا را ببرد و روح 
[جاودانه]  خود را ببازد؟ (مرقس فصل ٨ آيه ٣٦) اكنون كه اين گونه عمل كرده 
ايد، با يهوه ی زنده دچار مشكل هستيد، مگر اينكه رفتارتان را اصالح كنيد و 
علنًا و رسمًا اعالم كنيد كه از تصميم خود دست بر مى داريد تا خداوند و مردم 

بدانند موضع شما دقيقًا چيست.
آقای رئيس جمهور، با نهايت احترام و به نام عيسى مسيح اين سخنان را به 
شما مى گويم. ما در آخر زمان به سر مى بريم و روزگار سياستمداران به پايان 
گذرد.  مى  چه  ما  درون  بدانند  ديگران  دهيم  اجازه  بايد  ما  همه  است.  رسيده 
مى  دوست  را  معرفت  دارد  مى  دوست  را  تأديب  كه  هر  كه  فرمايد  مى  انجيل 
دارد، اما هر كه از تنبيه نفرت دارد وحشى است. (امثال سليمان فصل ١ آيه 
١٢) آقای رئيس جمهور و همه رؤسای جمهور و پادشاهان جهان، برای همه ما 
يک روز داوری وجود دارد و من معتقدم كه آن روز، خيلى زود فرا خواهد رسيد.

بنى اسرائيلى واقعى به يهوه ايمان دارد

من عضو مدرسه علوم الهياتى نيستم. من يک بنى اسرائيلى واقعى هستم، 
خداوند  توسط  و  بوده،  القدس  روح  از  لبريز  شده،  شسته  مسيح  خون  با  كه 
فرستاده شده ام تا راجع به عيسى موعظه كنم؛ كه به صليب كشيده شد، از 
مردگان برخاست، زنده است و بزودی دوباره به زمين بازمى گردد.٣٠ من از سوی 

يهوه برای بيان اين سخنان اختيار تام دارم.
يک بنى اسرائيلى واقعى كسى است كه به يهوه ايمان دارد، كه اغلب يهوديان 
ندارند زيرا با عدم پذيرش بيش از ٣٠٠ متن در عهد عتيق درباره مسيح موعود، 
او را رد مى كنند. برخى از بنى اسرائيلى ها به اين مسلک روی آورده اند (اصول 
كاتوليک رم). خواست واتيكان اين است كه اين افراد خاخام بشوند تا بتوانند 
آنها را به عنوان جاسوس به كنيسه های اسرائيل بفرستند. و امروزه نيز بعضى از 

اين خاخام های يسوعى رم در آنجا جاسوس هستند.
در جنگ جهانى دوم، لهستان قدرتمندترين كشور تحت كنترل واتيكان بود. 
اگر واتيكان تا اين حد يهوديان را دوست داشته و دارد، چرا اجازه داد بيشترين 
كشتارگاه يهوديان در لهستان باشد؟ چرا واتيكان آن اسناد ضد يهود، «پروتكل 
بزرگان صهيون» را جعل كرد تا گناه تمايالت واتيكان به فرمانروايى بر جهان 
را به گردن ما يهوديان بيندازد؟ چرا نقشه های بانكداران بين المللى واتيكان، 
ايلوميناتى و آگنتورAgentur ، را به گردن ما يهوديان انداخت؟٣١ و اگر كليسای 
شيطانى ضد يهود كاتوليک رم ، يهوديان را تا اين حد دوست دارد، چرا واتيكان 
در كنيسه ها جاسوسانى دارد كه خود را به صورت خاخام جا زده اند؟ خداوند 

مى فرمايد: 
«ای قوم من، راهنمايان شما گمراه كنندگانند و طريق شما را 

خراب مى كنند» (اشعيا فصل ٣ آيه ی ١٢).
معنای  به  كه  كنيد٣٢،  توبه  پس  است،  اكنون  موعود  مسيح  بازگشت  زمان 
پذيرش مسيح موعود و كفاره ای است كه او با ريختن خون خود برای گناهان 
شما داد٣٣ ، يا هالک شويد، كه يعنى چنانچه نپذيريد به دوزخ خواهيد رفت.٣٤ 
رهبرانى مذهبى وجود دارند كه به دليل ارتباطشان با ضد مسيح و كليسای 
شيطانى اش و تمجيد آنها، ميليون ها نفر را به سوی دوزخ هدايت مى كنند: 
(اول  سوزانند.»  مى  داغ  آهن  با  را  وجدانشان  و  گويند،  مى  دروغ  رياكاری  «با 
عنوان  به  را  خود  يسوعى  كشيشان  از  بعضى   .(٢ ی  آيه   ٤ فصل  تيموتاوس 
رم  از  ای  سخاوتمندانه  پاداش  هايشان  سازمان  و  آنها  زنند.  مى  جا  مسيحى 

دريافت كرده اند زيرا توده ای از پيروان ناآگاه و از همه جا بى خبر خود را درست 
به سوی كليسای جهانى شيطان حركت داده اند، جايى كه در نظر دارد كاری 
كند كه همه آنها در آينده نشان وحش٣٥ را بنام پيمان مسيحى، برادری، صلح، 
هيبت، وعشق بپذيرند. مردم به راحتى وارد تفرقه های كليسای شيطانى واتيكان 
شده و بر اين باورند كه درست عمل مى نمايند، «از آنجا كه محبت راستى 
را نپذيرفتند تا نجات يابند» (دقيقًا از كالم يهوه پيروی نكردند). به همين 
دليل يهوه مى فرمايد كه «و بدين جهت يهوه به ايشان عمل گمراهى مى 
فرستد تا دروغ را باور كنندو تا فتوايى شود بر همه كسانى كه راستى را 
باور نكردند بلكه به ناراستى شاد شدند (كل مجموعه ضد مسيح) (دوم 

تسالونيكيان فصل ٢ آيات ٣ الى ١٢).
اين رهبران دروغين پول و روابط سياسى كاتوليک رم را دوست دارند؛ زيرا 
كه آنها را روی آنتن تلوزيون ملى و بين المللى نگه مى دارد، و به آنها كمک مى 
كند كه امپراتوری های كوچک موقتى برای خود و به نام خود برپا كنند، مثل 
شبكه های تلويزيونى، دانشگاه ها، روستاها، و بسياری ديگر از بنگاه های تجاری 

بى فايده و آنچه قرار بود پيمان مسيحى باشد. يهوه مى فرمايد: 
شده  هوا  بر  است  بخاری  دروغگو  زبان  به  گنجها  «تحصيل 

برای جويندگان موت» (امثال سليمان فصل ٢١ آيه ی ٦).
اين رهبران، مقام پاپ را تمجيد كرده و از آن حمايت مى كنند. اغلب به 
عملكردهای  بيشتر  در  را  رم  كاتوليک  روحانيون  و  روند  مى  رم  در  پاپ  ديدن 
اجتماعى خود دخيل مى كنند و بدون هيچ ابايى به آنها اجازه حضور در برنامه 
های راديو و تلويزيونى خود مى دهند. رئيس جمهور ريگان را ترغيب مى كنند 
كه ملت ما را به سمت ضد مسيح (واتيكان) سوق دهد. واتيكان آنها را ترويج 
مى كند و آنها واتيكان را، زيرا دقيقًا مانند هم (دروغگو) هستند. براحتى مى 
توانيد آنها را بشناسيد، و فكر مى كنم مى دانيد چه كسانى را مى گويم (فقط 

تلويزيون خود را روشن كنيد). 
برای پيروان كور آنها دعا كنيد زيرا آنها «به سخنان دروغى كه منفعت 
ندارد اعتماد كرده اند» (ارميا ٨:٧)، و برای اين رهبران كوری كه «به راستى 
تكلم نمى نمايند و زبان خود را به دروغگويى آموخته اند» (ارميا فصل ٩ 
آيه ی ٥)، آنان كه عصا كش كورانشان مى شوند، زيرا عيسى مسيح فرمود هر 
دوی آنها در گودال خواهند افتاد (لوقا باب ٦ آيه ی ٣٩). همچنين عيسى فرمود: 

«و جميع دروغگويان، نصيب ايشان در درياچه افروخته شده 
به آتش و گوگرد خواهد بود.» (مكاشفه فصل ٢١ آيه ٨)، و وارد 
بهشت نخواهند شد «زيرا كه سگان، و جادوگران، و فاسقان ، و 
عمل  به  و  دارد  دوست  را  دروغ  كه  هر  و  پرستان،  بت  و  قاتالن، 
آورد، بيرون مى باشند.» (مكاشفه فصل ٢٢ آيه ی ١٥)، چون همه 
همانند او (شيطان) هستند كه حوا، و اكنون جهان را فريب داده 

است (همه ی مرگ و ميرها با يک دروغ آغاز شد).٣٦ 
عيسى نيامد كه صلح را، بلكه آمد كه شمشير را بياورد (متى فصل 
١٠ آيه ٣٤). او آمد كه تفاوت ميان نور و تاريكى، خير و شر، حقيقت و 
دروغ، هيأت مسيح و ضد مسيح را به ما نشان دهد. او گفت گوسفندانم 
صدای مرا مى شناسند و غريبه را متابعت نمى كنند (يوحنا فصل ١٠ 
آيات ٣ الى ٥، مكاشفه فصل ١٤ آيه ٤). آيا شما صدای عيسى را مى 
شنويد يا صدای پاپ را؟ آيا يكى از گوسفندان عيسى هستيد يا بز ضد 

مسيح؟٣٧ دوست داريد دروغ بشنويد يا حقيقت (كالم يهوه) را؟
تعداد زيادی از شما با پرداخت عشريه به اين سازمان ها از ضد مسيح حمايت 
كرده ايد. از مسيح، و نه از ضد مسيح، حمايت كنيد وگرنه به خاطر حمايت از 
يک دروغ به همان دوزخى مى رويد كه او مى رود. نمايندگان سری واتيكان با 
جامه مبدل به صورت مسيحيان در كليساهای پروتستان پرسه مى زنند تا برای 
ساخت معبدی برای ضد مسيح در اورشليم (هيكل سليمان) پول جمع آوری 
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كنند، و مسيحيان ناآگاه كه فريب خوردن مثل حوا را بى ايمانى نمى دانند، به 
آنها پول پرداخت مى كنند، به جای اينكه با تدبير و خداشناس باشند و برای 
فعاليت های واقعًا مسيحى عشريه بپردازند. عيسى مى فرمايد: «قوم من از عدم 

معرفت نابود شده اند [به دوزخ مى روند]» (هوشع فصل ٤ آيه ی ٦).
مى  خشمگين  رم  كاتوليک  سخنگويان  شود،  مى  موعظه  يهوه  كالم  وقتى 
شوند و مى گويند «نمى توانند باور كنند كه در اين دوران و روزگار هنوز 
مى  ترويج  را  غيره  و  ورزی  غرض  تعصب،  دشمنى،  كه  هستند  كسانى 
كنند.» اما معنای واقعى سخن اين سفرای واتيكان آن است كه نمى توانند باور 
كنند در اين دوران و روزگار هنوز كسانى هستند كه كالم يهوه، يعنى حقيقت، 
را ترويج كنند و هنوز كسانى هستند كه جرأت بر مال كردن دست شيطان (آنها) 
را دارند. كليساهای فرقه ای و متحجر كه با واتيكان يكى شده اند مى گويند «در 
هيچ جای انجيل ، نه يهوه و نه پسر او، عيسى مسيح، جواب نداده اند و 

به فرزندانشان نيز فرمان نداده اند كه جواب دهند.» 
در كتاب انجيل – از كتاب پيدايش گرفته تا مكاشفه – يهوه، پسرش عيسى 
مسيح، پيشگامان، پيامبران، انبيا شاگردان و رسوالن سر هر موضوعى و هر زمان 
كه با تعليم غلط شيطان روبرو مى شدند، جواب او را داده اند.٣٨ عيسى مسيح به 
ما فرمان داده است كه برای دفاع و حفاظت از انجيل از شمشير (از كالم يهوه) 
را  شيطان  جواب  جسورانه  و  حرارت  با  موضوعى)  هر  سر  (بر  و  كرده  استفاده 
بدهيم.٣٩ اين فرمان ماست كه جواب سفسطه های شيطان (تحريف كالم يهوه) 
را بدهيم، همان گونه كه عيسى جواب شيطان را در كوه وسوسه داد (متى فصل 

٤ آيات ٣ الى ١١).
پولس، از زبان روح القدس، گفت: «كه به كالم يهوه موعظه كنى» تمام كالم 
يهوه (دوم تيموتائوس فصل ٤ آيه ٢). بخشهايى را كه درباره ضد مسيح، انبياء 
دروغين، بحث كردن، مالمت كردن و نكوهش كردن است را از قلم نيندازيد. 
عيسى گفت كه ما زندگى مى كنيم (به بهشت مى رويم) با هر كالمى كه از 
دهان يهوه ی زنده صادر مى شود (متى فصل ٤ آيه ی ٤). اين يعنى كالم درباره 
حقيقت  وقتى  فرمود  عيسى  زيرا  غيره،  و  دروغين،  انبياء  پيامبران  مسيح،  ضد 
(تمامى حقيقت، تمام كلمه) را بشناسيم حقيقت ما را آزاد خواهد ساخت (يوحنا 
آزاد  شما  خواهند  نمى  دروغينش  انبياء  و  مسيح  ضد  اما   .(٣٢ ی  آيه   ٨ فصل 
باشيد زيرا ارباب آنها شيطان است، همان كه دوست دارد مردم را در اسارت نگه 
دارد. اگر نمى خواهند مردم در اسارت باشند پس چرا وقتى همه، كالم يهوه 
(كه شما را از اسارت شيطان آزاد مى كند) تعليم داده مى شود خشمگين مى 
شوند؟ و اگر از اهل شيطان نيستند چرا تعليم كل كالم يهوه را شرارت، دشمنى، 

تعصب و غرض ورزی مى نامند؟
ضد مسيح و انبياء دروغينش مى گويند كه ما نبايد – در باب خدمت به 
خداوند – كاری را با شور و هيجان انجام دهيم. آنها مى گويند اطاعت از فرمان 
يهوه و موعظه و عمل به كالم يهوه با شور و حرارت گناه است. اما در كتاب 
و  شور  پر  يهوه  دستورات  انجام  در  كه  دهد  مى  فرمان  ما  به  عيسى  مكاشفه، 
هيجان باشيم وگرنه ما را مثل آب دهان خود بيرون خواهد انداخت (مكاشفه 
تدهين  يهوه و  نامه  آيين  جسارت (شور و هيجان)  آيه ١٦). غيرت و  فصل ٣ 
شده های او است. اين فرمان ماست كه هر آنچه انجام مى دهيم با غيرت (شور 
و هيجان)، و با تمام قلب و جان خود (متى فصل ٣٧:٢٢) انجام دهيم چنان كه 
گويى برای خداوند انجام مى دهيم (كولسيان، فصل ٣ آيه ی ٢٣). و اگر مردم 
از كالم يهوه (هر كلمه ای از آن) برنجند، يهوه مى گويد كه بى خرد (همچون 
وحوش) هستند. همچنين مى فرمايد كه رنجيدن از كالم او و يا نپذيرفتن آن، 
گناه است.٤٠ نپذيرفتن كالم يهوه، نپذيرفتن مسيح است، و تنها با پذيرش (باور) 
كالم يهوه، كه مسيح است، نجات مى يابيم. «به عيسى مسيح خداوند ]كالم 

يهوه[ ايمان آور تا نجات يابى» (اعمال رسوالن، فصل ١٦ آيه ی ٣١).

واتيكان، از طريق مافيای خود، ابتدا با پورنوگرافى، فحشا، مواد مخدر، توليد 
و توزيع الكل و غيره، اصول اخالقى را در كشور نابود كرد. اكنون با پرهيزكاری 
دروغين سعى دارد قوانين سانسور را در مورد فسادی كه خود در كشور ما و 

سرتاسر جهان ايجاد كرده است اعمال كند.
اين شيوه نيرنگ آميز و پست كليسای شيطان برای قبوالندن خوبى، نجابت، 
برای  او  تالش  اولين  اين  همچنين  شماست.  به  خود،  پرهيزگاری  و  اخالص 
سانسور در سراسر جهان مى باشد.٤١ دومين انگيزه او برای اين كار، سانسور تمام 
سخنرانى ها، از جمله راجع به انجيل مى باشد؛ به جز روشى كه او با ان بخواهد 
انجيل را تعليم دهد كه دقيقًا ضد انجيل است.٤٢ او مى داند كه دنيا از شيوه 
شيطانى اش در انجام كارها آگاه نيست، و مى داند دنيا – كه خبر ندارد خود 
او از اول اين فساد و ابتذال را ايجاد كرده– او را تحسين نموده و به خاطر اين 
عمل «شريف» و هدفمند او را پرستش خواهد كرد. اين كار در جهت دور كردن 
افراد بى اطالع از او و ابزارهايش، از خداوند و كشاندن آنها به سوی خود است.

را  همراهى  بدبختى،  است.  دوزخ  كور،  افراد  اين  برای  او  آتى  های  برنامه 
دوست دارد و شيطان و پيروانش نمى خواهند به تنهايى در آتش بسوزند. آنها 
مى خواهند شما، دلبندانش، ابديت را در عذاب دوزخ با آنها همراه باشيد.٤٣ آيا 
كه  خواهيد  مى  را  چيزی  يا  خواهيد؟  مى  خواهند  مى  شما  برای  آنها  را  آنچه 
عيسى برای شما مهيا ساخته است: شادكامى جاودانى به همراه او و به دور از هر 

شرارتى، به دور از هر نيرنگى، و به دور از هر گونه گزند ممكن؟٤٤ 

رابطه خود را با يهوه درست كنيد

آينده  است.٤٥  كوتاه  بسيار  كه  نكنيد  زندگى  زودگذر،  دنيای  اين  خاطر  به 
خود را با آگاه شدن از نقشه ای كه خالق و فرمانروای كائنات برای شما دارد 
وهمچنين با عدم پذيرش طرح اهريمنى مبرهن كليسای شيطان برای حكمرانى 
زودگذر  و  عبث  بسيار  كه  جهان،  بر  اش  كاتوليک  شيطانى  كليسای  و  شيطان 
است، برای ابديت طرح ريزی كنيد.٤٦ اگر اين كار را نكنيد به خداوند نشان مى 
دهيد كه به اندازه ابليس، كه خود را جانشين يهوه و خوِد «خدا» بر روی كره 
خاكى ناميد، شيطانى و يک معاند (نافرمان) همانند اين شيطان هستيد. رابطه 
خود را با يهوه درست كنيد – همين حاال، قبل از اينكه دير شود (آن گونه كه 
برای ابليس اتفاق افتاد). دود عذاب او تا ابداآلباد باال مى رود(مكاشفه، فصل ١١ 

آيه ی ١٤).
«خداوند مى فرمايد: بياييد تا با همديگر محاجه نماييم. اگر 
گناهان  شما به رنگ ارغوانى باشد مانند برف  سفيد خواهد شد و 
اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم  خواهد شد» بواسطه خون 

عيسى مسيح (اشعيا، فصل ١ آيه ی ١٨).
(پسرش)،  داشت  دوست  همه  از  بيش  كه  را  كسى  خود،  محبت  با  يهوه،   
فرستاد تا جان خود را برای ما فدا كند. مسيح به اندازه ای ما را دوست داشت كه 
جان خود را برای ما فدا كرد و خون خود را برای ما ريخت تا گناهانمان تطهير 
و بخشوده شوند.٤٧ اگر ما به همان اندازه ای كه يهوه و پسرش عيسى مسيح ما 
را دوست داشته اند دوست داشته باشيم، آنگاه از گناهان و شيوه زندگى شرارت 
آميز گذشته خود دست برداشته، كالم يهوه را به درستى مى آموزيم، و حقايق 
آن را به اين جهان، كه مدت های مديد دروغ شنيده است، بازگو مى كنيم – تا 
آنها نيز بتوانند صاحب زندگى باشند كه يهوه و پسرش چنين آزادانه بخشيده 
اند. اما مردم بدون داشتن واعظ كالم (نه واعظى تازه كار، بلكه كسى كه تمامى 

راههای خداوند را آموخته است) چگونه مى توانند آگاه شوند؟٤٨ 
«اما اگر ابا نموده و تمّرد كنيد، شمشير شما را خواهد بلعيد، 

زيرا كه دهان يهوه چنين مى گويد» (اشعيا فصل ١ آيه ی ٢٠). 
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٦

اگر مايلييد نجات يابيد پس اين دعا را بخوانيد، و نجات خواهيد يافت:
خويش  رحمت  مشمول  مرا  گناهكار  روح  من،  يهوه ی  و  خداوند 
است.٥٠  زنده  يهوه ی  پسر  مسيح  عيسى  كه  دارم  ايمان  من  گردان.٤٩ 
برای  را  خود  ارزشمند  خون  و  داد  جان  صليب  روی  او  كه  دارم  ايمان 
بخشش همه گناهان گذشته من جاری ساخت.٥١ ايمان دارم كه خداوند 
عيسى را با قدرت روح القدس از مردگان برخيزانيد و به او دوباره جان 
بخشيد،٥٢ و او در اين لحظه به دست راست خداوند نشسته است و به 
من  مسيح،  عيسى  دهد.٥٣  مى  گوش  من  دعای  اين  به  و  گناه  اعتراف 
در قلب خود را مى گشايم و تو را به قلب خود دعوت مى كنم.٥٤ همه 
گناهان پليد مرا با خون ارزشمند خود كه در جلجتا به جای من بر روی 
صليب ريختى بشوی و پاک كن.٥٥ تو مرا از خود نخواهى راند ای خداوند 
عيسى مسيح؛ گناهان مرا خواهى بخشيد و روح مرا نجات خواهى داد. 
مى دانم زيرا كالم تو، چنين مى گويد.٥٦ كالم تو مى گويد كه هيچ كس 
را از خود نخواهى راند، و اين شامل حال من نيز مى شود.٥٧ بنابراين مى 
مى  و  ای،  داده  مرا  پاسخ  كه  دانم  مى  و  ای،  شنيده  مرا  صدای  كه  دانم 
كه نجات يافته ام.٥٨ سپاسگزارم از تو ای خداوند عيسى مسيح،  دانم 
به خاطر نجات روح من، و سپاسگزاری خود را با انجام فرمان تو و ترک 

گناه نشان خواهم داد.٥٩
عيسى گفت پس از رستگاری شما را به نام پدر، پسر و روح القدس غسل 
تعميد دهند، در حالى كه كامًال در آب فرو مى رويد.٦٠ با پشتكار انجيل ترجمه 

قديم ١٨٩٦ KJV را مطالعه كنيد و آنچه را مى گويد انجام دهيد.٦١
خداوند مى خواهد كه راجع به رستگاری خود به ديگران بگوييد. مى توانيد 
توزيع كننده ادبيات انجيلى از نوشته های واعظ تونى آالمو باشيد. ما كتاب را 
رايگان برای شما مى فرستيم. برای اطالعات بيشتر از طريق تلفن يا ايميل با ما 

تماس بگيريد. اين پيام را با ديگران به اشتراک بگذاريد.
اگر مى خواهيد همانطور كه عيسى مسيح فرمان داد جهان نجات يابد، يهوه 
را در عشرها و هدايا گول نزنيد. يهوه گفت: آيا انسان يهوه را گول زند؟ اما شما 
مرا گول زده ايد و مى گوييد در چه چيز تو را گول زده ايم.در عشرها و هدايا. 
شما سخت ملعون شده ايد زيرا كه شما و تمامى اين امت (و تمامى اين جهان) 
مرا گول زده ايد. تمامى عشرها (عشر ١٠٪ در آمد پايه مى باشد) را به مخزنهای 
من بياوريد تا در خانه من خوراک (خوراک روحانى) باشد (جانها نجات يابند) و 
يهوه صبايوت مى گويد مرا به اينطور امتحان نماييد كه آيا روزنه های آسمان را 
برای شما نخواهم گشاد و چنان بركتى بر شما نخواهم ريخت كه گنجايش آن 
نخواهد بود؟ و يهوه صبايوت مى گويد: خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود 
تا ثمرات زمين شما را ضايع نسازد و مو شما در صحرا بى بار نشود. و همه امت 
ها شما را خوشحال خواهند خواند زيرا يهوه صبايوت مى گويد كه شما زمين 

مرغوب خواهيد بود. (مالكى فصل ٣ آيه ی ٨ الى ١٢) 
 

برخى ديگر از اسرار پاپ

واتيكان آنقدر مرموز است كه بيشتر كشيشان، راهبه ها و اعضای رده های 
پايين تر روحانيون و افرادی كه در سطوح پايين تر سازمان های حكومتى فدرال 
كار مى كنند نمى دانند كه جزئى از بزرگترين كليسای شيطانى جهان هستند 
و نمى دانند كه مى توان رّد مواد مخدر، فحشا، پورنوگرافى، مشروبات الكلى، و 
بازار سياه – هر چيز پليدی – را مستقيمًا تا واتيكان و سازمان های دولتى اش پى 
گيری كنند.٦٢ كسانى كه اين مسلک بزرگ، كليسای شيطانى واتيكان رم را ترک 
كرده اند اظهار داشته اند كه ٦٨ درصد از روحانيون واتيكان مرتكب همجنس 
گرايى و همجنس بازی و فحشا شده اند. يهوه بدون شک اين اعمال را منع كرده 

است و اگر توبه نكنند اين اعمال روح آنها را به دوزخ مى فرستد.٦٣ طى گذشت 
سال ها، بسياری از افراد برجسته، واتيكان را «فاضالب فساد» ناميده اند.

يک كشيش عالى رتبه و يسوعى سابق كه سال ها در واتيكان كار كرده و 
فقط به پاپ جوابگو بود، به من گزارش داد كه وقتى پاپ فعلى، جان پل دوم، 
در كراكو در كشور لهستان كشيش بود، كارگران كارخانه از پاپ آينده (جان 
پل دوم) خشمگين شده بودند. گزارش شده بود كه بسياری از كارگران كارخانه 
مى خواستند او را بكشند، و اعالم كرده بودند كه ديگر نمى خواهند او به آن 
جا بيايد؛ و اگر بيايد كهنه پارچه های روغنى را به سمت او پرت خواهند كرد 
زيرا گزارش شده بود كه او به كودكان خردسال آنها تجاوز كرده است. همچنين 
گزارش دادند كه او (جان پل دوم، پاپ فعلى) همجنس باز است. اين توجيهى 
تبعيض  عدم  خصوص  در  واتيكان  فدرال  دولت  جديد  قوانين  تمام  برای  است 

نسبت به همجنس گراها.
در كتابى كه پاپ جان پل دوم در دوره كشيشى خود راجع به عشق (شهوت) 
از زيگموند فرويد نقل قول مى كند به طوری كه گويى از  نوشته است، مكرراً 
كتاب مقدس نقل قول مى نمايد. زيگموند فرويد يهودی ای بود كه به مذهب 
كاتوليک رم گرويد و به اولين فرد منحرف جهان معروف است. شيطان او را از 
طريق دولت ، كليسا و رسانه جهان- واحد واتيكان و به همراه تمام رشته های 
روانشناسى، ترقى داد تا از كلمات «معصيت» و «گناه» معنای ديگری بسازد. 
بدين ترتيب واتيكان مى توانست با استفاده از روانپزشكان و روانشناسان افرادی 
را كه ايمان خود را به ارتباط ماورايى يهوه با انسان چه در حال و چه در گذشته 
ابراز مى كردند، به موسسه های روانى اعزام دارد. اين روانپزشكان و روانشناسان، 
و رسانه های خبری مهم واتيكان پيوسته هر كسى را كه از طريق كالم يهوه 
دست اين فرقه را – كه يهوه در كتاب مكاشفه «فاحشه» مى نامد – و نيز هر 
كسى را كه روی هر كلمه ای از كالم يهوه تأكيد مى كند، از جمله فرمان مسيح 
به زنده كردن مردگان، شفای بيماران، تبعيد شياطين، تولد دوباره، افشا سازی 
باد  به  كنند،  مى  رو  مكاشفه)  كتاب  (فاحشه ی  شيطان  مقابل  در  ايستادگى  و 
تمسخر مى گيرند (دست مى اندازند).. انحرافات جان پل دوم و فرويد، همان 

طور كه در كتابش به آن اقرار كرده، هم راستا هستند.
كليسای  (فرمانروای  است  يافته  دست  مقام»  ترين  به «عالى  او  كه  اكنون 
شيطانى كاتوليک رم و سازمان های دولتى فدرال) مى تواند قوانينى را مطابق 
با طرز فكرش وضع كند. او اكنون با وضع قوانينى كه مردان و زنان جوان را 
در خوابگاه های دانشجويى مجبور مى كند از يک سرويس بهداشتى استفاده 
كنند، مى خواهد به روياها و تخيالت خود از طريق ما جسم واقعى بپوشاند. مغز 
منحرف وی وقتى مى بيند كه نژاد بشر با اعمال قانون، باالجبار در انحرافات 
جديد كليسايى رم كه بر  آيد. قوانين  شود به وجد مى  شريک مى  وی  روانى 
مبنای انحراف و نابودی است را دو سازمان دولتى فدرال به نام وزارت مسكن و 
توسعه شهری و وزارت آموزش و پرورش به اجرا در مى آورند٦٤ كه بسيار رسمى 
و قانونى به نظر مى رسند، و اين مسئله باعث مى شود به همان اندازه كه كل 
عملكرد واتيكان در پشت تصوير دروغين سفيد برفى پنهان شده است، آن دو 

سازمان نيز خود را در پشت تصويری دروغين پنهان كنند.
در جنگ روحانى بين يهوه و شيطان، ما بسيار مسرور و مشعوفيم زيرا عيسى 
انبيای  بر  همينطور  به  كه  زيرا  است   عظيم  آسمان  در  شما  «اجر  فرمود: 
قبل  از شمـا جفا مى رسانيدند» (متى فصل ٥ آيه ی ١٢) ما قدرتمندترين 
سازمان بنيادين مسيحى در جهان هستيم (و از اين موضوع به خود مى باليم). 
برخى نشريه های دروغين كه سوگند خود را مى شكنند (بعضى كه حتى 
انجيل را به شكلى فريبنده چاپ مى كنند) و به سخنان عيسى مسيح گوش فرا 
نمى دهند كه مى گويد: «بر كسى خشونت روا مداريد و به هيچ كس افترا 
مزنيد» (لوقا فصل ٣ آيه ی ١٤)، ما را در كتاب های خود در زمره كليساهای 
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مكاشفه، ٣: ٢٠   ٥٥ افسسيان، ٢: ١٣-٢٢، عبرانيان، ٩: ٢٢، ١٣: ١٢، ٢٠-٢١، اول يوحنا، ١: ٧، مكاشفه، ١: ٥، ٧: ١٤   ٥٦ متى، ٢٦: ٢٨، اعمال، ٢: ٢١، ٤: ١٢، افسسيان، ١: ٧، كلوسيان، ١: ١٤   ٥٧ متى، ٢١: ٢٢، يوحنا، ٦: ٣٥، 
٣٠-٤٠، روميان، ١٠: ١٣   ٥٨ عبرانيان، ١١: ٦   ٥٩ يوحنا، ٥: ١٤، ٨: ١١، روميان، ٦: ٤، اول قرنتيان، ١٥: ١٠، مكاشفه، ٧: ١٤، ٢٢: ١٤   ٦٠ متى، ٢٨: ١٨-٢٠، يوحنا، ٣: ٥، اعمال، ٣٨-٢، ١٩: ٣-٥   ٦١ تثنيه، ٤: ٢٩، ١٣: ٤، ٢٦: ١٦، 
يوشع، ١: ٨، ٢٢: ٥، دوم تيموتائوس، ٢: ١٥، ٣: ١٤-١٧، يعقوب، ١: ٢٢-٢٥، مكاشفه، ٣: ١٨   ٦٢ مكاشفه، ١٧: ١٦-١٧، ١٨: ٢-٣، ٢٣-٢٤   ٦٣ متى، ١٥: ١٨-٢٠، روميان، ١: ٢٠-٣٢، اول قرنتيان، ٦: ٩-١٠، ١٨، ١٠: ٨، افسسيان، ٥: ٥، 

عبرانيان، ١٢: ١٦-١٧، ١٣: ٤، مكاشفه، ٢١: ٨   ٦٤  امريكای واتيكان، نينو لبلو، صفحه ٧٩-٧٨   
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شيطان قرار داده اند. به خاطر دروغ های آشكارشان، و به دليل ضرورت پاسداری 
از تماميت كار يهوه بايد اين نشريه های شرارت بار را مورد بررسى قرار مى داديم 

و البته پى برديم كه توسط كليسای شيطانى يسوعى واتيكان اداره مى شوند.
«خداوند يهوه صبايوت مى فرمايد: شما را چه شده است كه 
(اشعيا  نماييد؟»  مى  خرد  را  فقيران  روی  و  كوبيد،  مى  مرا  قوم 

فصل ٣ آيه ی ١٥).
آيا نمى دانيد «آنچه آدمى بكارد، همان را درو خواهد كرد» 
ايد  كرده  ديگران  با  آنچه  يهوه  و  ٧)؟  ی  آيه   ٦ فصل  (غالطيان 
من  آن  از  فرمايد: «انتقام  مى  يهوه  كند...  مى  شما  با  برابر  چند 
(روميان  داد»  خواهم  مكافات  «من  داد»  خواهم  جزا  من  است؛ 

فصل ١٢ آيه ی ١٩، عبرانيان فصل ١٠ آيه ٣٠).
ما شادمانيم، زيرا به خاطر دروغ هايى كه درباره ما گفته اند پاداش ما عظيم 

است (عيسى مسيح چنين فرمود) (متى فصل ٥ آيات ١١ الى ١٢).
او  مهم  خبری  های  رسانه  و  واتيكان  فدرال  دولتى  های  سازمان  همچنين 
(متفقًا) چنين شادمانى عظيم و پاداش فراوان در بهشت را برای ما ممكن ساخته 
سال  پانزده  طى  و  كشانده  دادگاه  به  غلط  های  اتهام  با  را  ما  مشتركًا  زيرا  اند 
اخير به طور پيوسته اقدام به كارزارهايى افترا آميز٦٥ عليه ما نموده اند. با انجام 
تحقيقات، پى برديم كه رسانه های خبری مهم٦٦ و همچنين سازمان های دولتى 
مذكور به صورت پنهانى تحت كنترل و/يا مالكيت واتيكان هستند. عيسى مسيح 
تو را سپاس و ستايش مى گوييم كه اين حقايق را به ما نشان دادی، و قطعى 

ترين پاداش ما را تضمين كردی. حضرت داوود در مزمور مى نويسد: 
مشورت  هم  با  فرمانروايان  و  خيزند  برمى  زمين  «پادشاهان 
مى نمايند، بر ضد يهوه و بر ضد فرستاده اش، و مى گويند بياييد 
بندهای ايشان را بگسليم و زنجيرهای آنها را از خود بيندازيم. 
او [يهوه] كه بر آسمان ها نشسته است مى خندد؛ پروردگار بر 
ايشان استهزا مى كند.آنگاه  با خشم خود با آنها سخن مى گويد، 
و با غضب خود ايشان را آشفته  خواهد ساخت .» (مزامير فصل ٢ 

آيات ٢ الى ٥) 

جزايى خوفناک برای كسانى كه در مقابل خداوند مى جنگند

عيسى  پسرش  يهوه،  با  كه  را  بختانى  نگون  اين  همگى  خود  دعاهای  در 
مسيح، روح القدس، و مسح شدگان يهوه مى جنگند به ياد آريد. زيرا اگر به 
اين كار ادامه دهند قطعًا جزايى خوفناک در انتظار آنها خواهد بود. ما نيز مثل 
پدرمان كه در آسمان است، و پسرش عيسى مسيح، نمى خواهيم كسى به دوزخ 
برود. به همين دليل است كه به همه مردم تعليم مى دهيم كه به نام خداوند 
عيسى مسيح دعا كنند كه بتوانند مسيح را منجى خود دانسته و با خدمت به 
او، به جای انجام اعمال نادرست و بى ثمر كه پايانى جز زندگى ابدی در دوزخ و 
لعن و نفرين ندارد، شروع به انجام كار های نيک نمايند. (نه اينكه برای شيطان 
يا توهين كنندگان به روح القدس دعا كنيد، خير برای آنها دعا نمى كنيم (اول 
يوحنا، فصل ٥ آيه ی ١٦). كليسای ما با وجود جفاها و اذيت ها، همان گونه 
كه عيسى فرمود، گسترش يافته و بسيار قدرتمندتر شده است. اگر يهوه تا اين 
اندازه دنيا را دوست دارد، پس چرا ما نداشته باشيم؟ اين افشاء با عشق نوشته 
شده است تا انسان های گرانمايه ديگر فريب واتيكان و همدستانش را نخورند، 

نشان وحش را نپذيرند، و به دوزخ نروند.٦٧ 
در كل تاريخ تا به امروز، هر كسى كه از حقايق مربوط به كليسای شيطان 
(كليسای شيطانى كاتوليک رم) و همدستانش پرده برداشته است، بدعت گذار، 
شرور، خطرناک، مرموز، متعصب مذهبى، و غيره ناميده شده است طعمه ای 

برای فعاليت های گسترده آنها در زمينه ترور شخصيت شده اند.
آنها همچنين مى گويند كه ما پارانويای واتيكانى داريم. آيا آبراهام لينكلن 

ها  ميليون  تمام  آيا  و  بودند؟  واتيكانى  پارانويای  دچار  هم  كندی  اف.  جان.  و 
مردمى كه امروز مورد آزار و اذيت و مزاحمت سازمان های حكومتى ايالتى و 
فدرال واتيكان قرار گرفته اند، به عالوه آنهايى كه بيكار و گرسنه هستند (بعضى 
آنها را وادار به دزدی كرده بود)، هم  در حبس بسر مى برند، چون گرسنگى 

پارانويای واتيكان دارند؟
 كليسای شيطانى كاتوليک رم به خاطر اين افشا سازی به گونه ای عمل 
خواهند كرد كه گويى آنها (از بين همه مردم) مورد آزار قرار گرفته اند و به 
شكلى معصومانه خواهند گفت: «چرا اين برای ما اتفاق مى افتد؟» و مى داند 
كه افراد بى اطالع از اعمال او نسبت به او احساس همدردی خواهند كرد. (من 
هيچ احساس همدردی با شيطان ندارم.) من كالم يهوه را ننوشتم، فقط آن را 

وعظ مى كنم. خداوند از خوبى بيزار نيست، بلكه تنها از بدی بيزار است.٦٨
واتيكان و افرادش در اظهار بى گناهى و پارسايى، شايسته دريافت جايزه 
آكادمى اسكار برای بهترين ايفای نقش هستند؛ و نيز به خاطر طراحى گريم و 
لباسى كه ظاهر سفيد برفى او را به نمايش مى گذارد. در زير آن جامه سفيد 
با  ظاهر  در  او  دارد.  وجود  وخامت  به  رو  و  چركين  جراحاتى  و  عفونت  برفى، 
كمر  پشت  اما  دارم»،  دوستت  «برادر،  گويد:  مى  و  زند  مى  لبخند  ماليمت 

باريكش دستهايى آغشته به خون شهيدان پنهان است.٦٩
واتيكان  چگونه  دهد  مى  نشان  كه  كنم  مى  بيان  را  ای  نمونه  جا  اين  در 
دوم  جهانى  جنگ  ديد  كه  وقتى  گذارد.  مى  سرپوش  خود  كارهای  بر  هميشه 
(يكى ديگر از اقدامات واتيكان برای تفتيش عقايد) دارد از دست مى رود، فوراً، 
و در آن واحد ، يک هزار يهودی را مخفى كرد تا پس از كشتن شش ميليون 
يهودی بتواند بگويد: «ما يهوديان را پناه داديم و از آنها مراقبت كرديم؛ 
ما يهوديان را دوست داريم.» اين واقعيت كاری است كه واتيكان انجام داد.

در  كه  است  مديدی  های  مدت  واتيكان  كرديم؛  آكادمى  جايزه  از  صحبت 
 ، كاتوليک  قدرتمند  البى  نفوذ  تحت  هاليوود،  داشته.٧٠  حضور  سينما  صنعت 
فيلم هايى مثل «آهنگ برنادت»، «به راه خود مى روم» و تعداد زيادی از فيلم 
های مهيج كه كليسای شيطانى كاتوليک آنها را تجليل مى كند، را به خورد ما 
داده است. از سوی ديگر، فيلم هايى مثل «المر گنتری» را، كه مبلغان متقلب 
«دام»  تلويزيونى  مجموعه  اند.  كرده  تشويق  را  دهد،  مى  نشان  را  پروتستان 
(Dragnet) را به خاطر داريد؟ فرد مسيحى را هميشه با انجيل بزرگى در دست 
نشان مى داد، در حالى كه پس از خفه كردن مادر بزرگ در اتاق زيرشيروانى 
لبخند مى زند.٧١ و هميشه ستاره های مورد احترام و دارای دستمزد باال مثل 
بينگ كراسبى و بری فيتزجرالد نقش كشيشان را بازی مى كردند. مى بينيد، 
های  جبهه  در  جهان)  های  دولت  همه  و  جهان-واحد  كليسای  (رهبر  واتيكان 

زيادی به لحاظ روانشناسى به ما ضربه مى زند.
واتيكان با حفظ نقش خود به عنوان سفيد برفى، با استفاده از رسانه های 
خود قطعه پر زرق وبرق تبليغاتى سه ساعته ای را در شبكه سى بى اس نمايش 
پوشى  عيب  شيطان  كليسای  رهبر  يعنى،  خود  سفالى  خدای  از  كه  دهد  مى 
ميكند. مطمئنم كه ماجرای پرتاب كهنه پارچه های روغنى در متن داستان از 

قلم افتاده بود.
در كليسای شيطانى كاتوليک رم افراد نازنين زيادی وجود دارند كه ثروتمند 
نيستند، بعضى حتى بسيار فقيرند، و به دنبال جايگاه و مقام واال نمى باشند. 
اغلب آنها بسيار متواضع اند، اين افراد عادی، از شرارتى كه كليسای شيطانى رم 
مرتكب شده و مى شود كامًال بى اطالعند؛ كليسايى شيطانى كه به آنها گفته 
قلب  يهوه  (او  است  آگاه  آنها  صادق  قلب  از  يهوه  چون  است.  كليسا  يک  شده 
های ماست)، به اين مردم ناآگاه مى گويد: «از او بيرون آييد، ای قوم من» 
(مكاشفه فصل ٤ آيه ی ١٨). پس بياييد دعا كنيم كه به زودی بيرون بيايند.

هشداری جدی برای ارباب شيطانى (پاپ) كه فاحشه خانه رم و دولت هايى 
زمان  فرمايد:  مى  چنين  خداوند  كند:  مى  اداره  را  دهند  مى  قدرت  او  به  كه 

حكمرانى تو بسيار كوتاه است:
٦٥ امپرياليسم واتيكان در قرن بيستم، آورو منهتان، صفحه ١٥٥   ٦٦ اسرار واتيكان ٢، والتر ابوت، اس ِجى، صفحات ٣٣١-٣١٩؛ امپرياليسم واتيكان در قرن بيستم، آورو منهتان، صفحه ١٥٠؛ پرونده راكفلر، گری آلن، فصل ٦؛ كسى 
جرأت ندارد آن را دسيسه بنامد، گری آلن، فصل ٥؛ دايرة المعارف ملى كالير، ١٩٣٦، مدخل «Illuminati»، دايرة المعارف كاتوليک، مدخل «Ingolstadt» ،«Illuminati»   ٦٧ مكاشفه ١٣: ١٦-١٨، ١٤: ٩-١١، ١٩: ٢٠   ٦٨ مزامير، ٧: ١١، 

٤٥: ٦-٧، امثال ٨: ١٣، عاموس، ٥: ١٥، روميان، ١: ١٨، عبرانيان، ١: ٨-٩   ٦٩ مكاشفه، ١٧: ١-٦، فصل ١٨   ٧٠ امريكای واتيكان، نينو لبلو، صفحه ٢١-٢٠   ٧١ سرپوش، صفحه ٤٦   



٨

«زيرا در يک ساعت چنين ثروت عظيمى تباه گرديده است» 
(مكاشفه فصل ١٨ آيه ی ١٧).

«دود آن تا ابد بلند خواهد بود» (مكاشفه فصل ١٩ آيه ی ٣).
از  و  وحشى،  حيوان  دهان  از  و  اژدها،  دهان  از  ديدم  «ومن 
دهان آن پيامبر دروغين سه روح ناپاک مانند سه قورباغه بيرون 

آمد» (مكاشفه فصل ١٦ آيه ١٣).
مقام كهانت يهود در جلجتا به پايان رسيد؛٧٢ يهوه در هيچ جای انجيل اختيار 
مقام كهانت را به ايتاليايى ها، لهستانى ها، يا نژاد ديگری به جز يهودی ها نداده 
است. و از بين دوازده طايفه يهود، يهوه تنها از طايفه الوی كاهن بوجود آورد.٧٣ 
اين نشان مى دهد كه واتيكان مطابق با كتاب مقدس نيست و در دنيای توهم 
و تظاهر زندگى مى كند. وقتى عيسى مسيح گفت: «تمام شد»، او تنها كاهن 

اعظم شد (يوحنا فصل ١٩ آيه ی ٣٠).٤٧ 
واتيكان مى خواهد از رم به اورشليم نقل مكان كند. در ٢٦ سپتامبر سال 
١٩٧٣، روزنامه «هوستون كرونيكل» گزارش داد كه هنری كسينجر، تشنه قدرت 
سياسى، با ارائه اين پيشنهاد كه «اورشليم را به شهری بين المللى تبديل 
كنيم كه اختيار كنترل مكان های مذهبى و مديريت مذهبى آن به پاپ 

داده شود» به اََبر كليسای شيطان كمک كرد.
صريحًا مى  اما  ديگری را ذكر نمى كند،  مشابه  مكان  يا  انجيل هرگز برزخ 
گويد: «و چنانكه مردم را يک بار مردن و بعد از آن جزا يافتن مقرر است» 
(عبرانيان فصل ٩ آيه ی ٢٧). و يهوه گفت كه بهشت است و دوزخ، و نه چيز 
ديگر.٧٥ شما نمى توانيد راهى برای خود به داخل بهشت، و يا راهى برای خود به 

خارج از جهنم بخريد.
ما  همانند  اعتقادشان  كه  را  مردمى  نشده  گفته  جديد  عهد  جای  هيچ  در 
نيست بكشيم. اما واتيكان اين كشتار را «نبرد مقدس» ناميده و چشم خود را بر 
آن مى بندد، و باز هم ثابت مى كند كه كامًال كليسايى شيطانى است و مطابق با 

اصول كتاب مقدس نيست.
پنجاه سال پيش اسقف اعظم گيلروی گفت:

دارد،  پست  اداره  بر  كاتوليک  كليسای  كه  نظارتى  دليل  «به 

مشخص  های  موقعيت  و  ها  فعاليت  بازرسى  امكان  پست  وزارت 
برخى كاتوليک های غير رمى [بدعت گذاران] را دارد. و تا زمانى 
كه چنين افرادی كنترل امور را در اداره پست در دست داشته و 
در خدمت شما هستند جای نگرانى برای شناسايى پليس سری 

مان وجود ندارد.»
با دانستن اين حقايق، مشخص مى شود كه چرا وزارت پست اكنون تالش 
دارد نرخ فله پست را جمع آوری كند. آنها به طور شرم آوری در حال سركوب 
آزادی بيان و آزادی مذهب هستند، دو تضمين قانونى ما كه واتيكان به سرعت 
و بى صدا سعى دارد آنها را لغو كند. سازمان های ايالتى و فدرال، با رسانه های 
خبری و دستگاه های قضايى خود در همه كشورها، طبق دستوراتى كه از رم 
مى گيرند، قطعًا خواهند گفت كه اسرار پاپ ادبيات «نفرت» است و به شما مى 
نيز  من  گفت  رسول  پولس  كه  طور  همان  اما  هستم.  دشمنتان  من  كه  گويند 
شده ام ؟»  شما  دشمن   آيا  مي گويم ،  راست   شما  به   چون   «پس   گويم:  مى 

(غالطيان فصل ٤ آيه ١٦).
حقيقت را بيان مى كنيم برای اينكه مردم بتوانند از سلطه آن رهبريت ظالم 
و جانشين شيطان، با قوانين كليسايى منفور و ديكتاتوری ُرمى خود، به جای 
است)رهايى  متحده  اياالت  قانون  (كه  متحده  اياالت  در  ما  الهِى  اساسِى  قانون 
يابند. ، و برای اينكه مردم تمام مليت ها بتوانند از نشان وحش و آتش دوزخ 
يعنى  حقيقت  بيان  كه  گفت  مسيح  عيسى  است؟  نفرت  اين  يابند‒آيا  رهايى 
عشق، و به ما فرمان داد كه نزد همه ملل حقيقت را تعليم دهيم،٧٦ عيسى فرمود: 
«حقيقت را خواهيد شناخت، و حق شما را آزاد خواهد كرد» (يوحنا فصل 

٨ آيه ی ٣٢).
شما مختار هستيد حرف من را باور كنيد يا حرف پاپ را. من تنها تعدادی 
از اسرار پاپ را برای شما فاش نمودم. يهوه گفت كه تشكيالت پاپ ريشه همه 
پليدی های روی زمين است، نه تنها ٩٩ درصد از پليدی ها، بلكه همه ی آنها.٧٧ 
نسخه انجيل كينگ جيمز را بخوانيد و ببينيد كه آيا من به شما حقيقت را مى 
گويم يا نه. به يهوه ايمان داشته باشيد. «به خداوند عيسى مسيح ايمان بياور 

كه تو نجات خواهى يافت» (كتاب اعمال فصل ٣١ آيه ١٦). 
٧٢ اشعيا، ٥٣: ٧، مرقس، ١٥: ٣٧-٣٩، عبرانيان، ٢: ١٤-١٨، ٣: ١-٤، ٤: ١٤-١٦، ٥: ١-٦، ٧: ١٩-٢٨   ٧٣ خروج، ٢٨: ١، ٣٠: ٣٠   ٧٤ عبرانيان، ٢: ١٤-١٧، ٣: ١، ٤: ١٤-١٥، ٥: ٥-١٠، ٧: ٢٦-٢٨، ٩: ١١-٢٨   ٧٥ روميان، ٢: ٥-٦، 
٥: ١٨، ١٤: ١٠-١٢، دوم قرنتيان، ٥: ١٠، عبرانيان، ٩: ٢٧، يهودا، ٦، ١٤-١٥   ٧٦ مرقس، ١٦: ١٥، لوقا، ٩: ٦٠-٦٢، اعمال، ١٠: ٤٢، روميان، ١٠: ١٣-١٥، اول قرنتيان، ١: ١٧-١٨، دوم تيموتائوس، ٤: ٢   ٧٧ مكاشفه، ١٧: ٣-١٥، ١٨، 

١٨: ٢-١٣، ٢٣-٢٤
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 موسسه سراسری كليسايى مسيحى تونى آالمو مكانى را جهت معيشت همراه با تمامى احتياجات روزمره برای آنانى كه در آمريكا مى خواهند با تمام دل و 
جان و فكر و قوت خداوند را خدمت نمايند فراهم مى دارد. 

جلسات در نيويورک هر سه شنبه ساعت ٢٠:٠٠ و در ديگر مكان ها شبانه برگزار مى شوند. 
برای اطالعات با شماره 5723-937 (908) تماس حاصل فرماييد. در خاتمه هر جلسه با صرف شام از شما پذيرايى به عمل مى آيد. 

از مسئولين بخواهيد كتاب واعظ آالمو "مسيح" را به شما بدهند. اين كتاب ٣٣٣ نبوت راجع به مسيح را در عهد عتيق نشان مى دهد. 
با پخش نوشته های ادبى واعظ آالمو در صيد جانها مثمر ثمر شويد. 

تمامى نوشته های ادبى و پيغامهای شنيداری رايگان مى باشند. 
اگر شخصى مبادرت به دريافت هزينه نمود لطفأ با شماره 5686-252 (661) تماس حاصل فرماييد. 

اين ادبيات بازگوی نقشه حقيقى نجات مى باشد. (اعمال فصل ٤ آيه ی ١٢) 
آن را به دور نريزيد بلكه با ديگران به اشتراک بگذاريد. 

كسانى از شما كه در كشورهای ديگری به سر مى بريد، ما شما را تشويق مى كنيم اين ادبيات را به زبان بومى كشور خود ترجمه كنيد. 
در صورت چاپ خواهشمند است حق چاپ و ثبت را نيز متضمن شويد.  
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برای اطالعات بيشتر و يا برای دستيابى به ادبياتى با موضوعات ديگر با ما تماس حاصل فرماييد. 

PERSIAN—THE POPE’S SECRETS


