האם ה ,FBI-רשות המסים ,משרד העבודה האמריקאי ,המאפיה ואיגודי העבודה הם חלק מהוותיקן?
האם האפיפיור הוא הבוס הכול-יכול של כל מוסדות הממשלה ,בנוסף לוותיקן?

סודות האפיפיור
נכתב בשנת  ,1983מאת טוני אלאמו

הייתה אחראית לעינויים ,להטלת מום
ולרצח של  68מיליון בני אדם 5.טבח
ליל ברתולומאוס הקדוש גרם למותם של
 100,000פרוטסטנטים 6.הנשיא אברהם
לינקולן הטיל על האפיפיורות את האחריות
למלחמת האזרחים בארה"ב במילים אלו:
"מלחמה זו לעולם לא הייתה מתאפשרת
אלמלא השפעתם המרושעת והסודית של
הישועים .עלינו לזקוף לחובת האפיפיורות
את העובדה שארצנו מגואלת בדמם של
טובי בניה" .לינקולן הוסיף" ,אני בעד
חופש המצפון במובן האצילי ,הרחב
והנעלה ביותר שלו .אך איני יכול להעניק
חופש מצפון לאפיפיור ולחסידיו ,כל עוד
הם אומרים לי ,באמצעות כל המועצות,
התיאולוגים ,והחוקים הקנוניים שלהם כי מצפונם מורה להם
לשרוף את אשתי ,לחנוק את ילדיי ולשסף את גרוני כאשר
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תיקרה בפניהם ההזדמנות".
בשל הפעמים הרבות שבהן חשף לינקולן את מעשי הוותיקן,
דן אותו הוותיקן למוות ,בדיוק כפי שחזה לינקולן עצמו .כן,
הוא נרצח על ידי הישועים על פי הוראה מרומא 8.הוותיקן לא
השתנה מאז ימיו של מר לינקולן.

הוותיקן מציג את עצמו כ"שלגיה" ,אך
כתבי הקודש אומרים שכת הוותיקן היא
פרוצה" ,הזונה הגדולה" ,כת )ההתגלות
י"ט 1.(2 ,הוא משתמש בסניפים של מוסדות
ממשלתיים בכל מדינה ,כולל ארה"ב,
כ"גמדיו" הקטנים והמרושעים .ככל שהוא
צובר יותר כוח ושליטה בממשלה ,כך הוא
נעלם יותר ויותר ברקע ,במסווה ה"שלגיה"
שלו; כך יוכל לנצל את הממשלה ,אשר
תישא באשמה על כל מעשיו הרעים.
והמטרה לכך היא :לאכוף חוקים
המטרידים ,מרעים ,משחיתים והמצנזרים
כל אדם וכל רעיון שאינו קתולי ,כך שיוכל
לשבת על כס המלכה השטנית )הזונה
הגדולה(.
בשל תשוקתו ארוכת השנים לשלוט על ממשלת העולם
והכנסייה ,הוותיקן הנחשי פשט על העולם ועל ממשלת ארה“ב,
בעזרתם של נאמנים ישועים קנאים רבים במיוחד ,מאומנים היטב
ומסורים ,והצליח להגיע למצב שבו הוא שולט במוסד האו“ם
)יציר כפיו( 2,בבית הלבן ,בקונגרס ,בכל מוסד מדינתי ,פדראלי,
אזרחי וסוציאלי ,כולל מחלקת העבודה של ארה"ב ,מס ההכנסה,
ה ,FBI-בית המשפט העליון ,מערכות המשפט ,הכוחות המזוינים,
כוחות המשטרה המדינתיים ,המשטרה הפדראלית וכוחות משטרה
אחרים ,וכן במערכות הבנקאות הבינלאומית ובמערכות הפדרל
3
ריזרב )המכונים גם אילומינטי ו ,(Agentur-איגודי העובדים,
המאפיה ורוב גופי התקשורת החשובים.
כת זדונית זו )הוותיקן( קרובה מאוד להחליף את חוקת
ארה"ב בחוקיה הקנוניים והשטניים של העולם המאוחד ושל
מוות ל"כופרים" )כל מי שאינו קתולי( .הגנרל לה פאייט ,עוזרו
של הנשיא ג'ורג' וושינגטון והגנרל המכובד ביותר שלו ,קבע
בהצהרתו הנבואית "אם החירויות של העם האמריקאי יושמדו אי
4
פעם ,נפילתם תבוא מידיה של כמורת הכת הקתולית".
כיום אנו רואים את שיא התגשמותן של התכניות המפורטות,
הנמצאות במובאות נאום שנשא הארכיבישוף הקתולי גילרוי
באוסטרליה ,לפני קרוב לחמישים שנה:
"המוטו הקתולי הוא :אנו פועלים לבדנו למען חברינו
בכנסייה הקתולית .עלינו להביס בקלפי את כל הכופרים ]מי
שאינו קתולי[ .האב הקדוש מצהיר כי השימוש בטקטיקות
שליליות הנו גורלי .האב הקדוש ]האפיפיור[ דורש שבקרוב
 100%מאנשי השירותים הציבוריים יהיו קתולים .יש לוודא
שלא יועלה כל חשד כאשר קתולים יקבלו בחשאי יותר משרות
ממשלתיות מאשר פרוטסטנטים ,יהודים וכופרים אחרים".
מיליונים רבים של אנשים נטבחו על ידי הוותיקן; כך אמר
אדוננו )ההתגלות י"ח .(24 ,ההיסטוריה מעידה על עובדה זו.
בימי האינקוויזיציה הקתולית באירופה ,כת זדונית עצומה זו

הטעות הגורלית של ג'ון קנדי
כאשר הוותיקן שאל את ג'ון פ .קנדי" ,האם אתה עומד לנהוג
על פי החוק הקנוני של הוותיקן או על פי חוקת ארה"ב"? ענה
להם מר קנדי "חוקת ארה"ב" 9.זו הייתה הטעות הגורלית של
הנשיא קנדי .רומא ציוותה להתנקש בחייו וההתנקשות בוצעה
ותוכננה על ידי ישועים ,בדיוק כמו ההתנקשות בחייו של הנשיא
לינקולן .כך גם חוסלו כל אלו שידעו פרטים רבים מדי על
ההתנקשות במר קנדי.
כאשר אמריקה זעקה לחקירה ,נשיא בית המשפט העליון
הפדראלי ,ארל וורן )חבר באגודה הסודית של הוותיקן" ,אבירי
קולומבוס"( גויס לבצע את החקירה .הוא הרבה לדבר בכפל לשון
ולהתחמק – כפי שאמור היה לעשות – ואז ,לאחר שעבר פרק זמן
מספיק ,סגר את התיק .כפי שאומר האפיפיור" ,למעשים שליליים
יש תוצאות גורליות" .זכרו שהנשיא קנדי היה מעריץ גדול
ותלמיד של אברהם לינקולן ושהוא ידע את מה שידע מר לינקולן.
מלחמת העולם השנייה ,אשר גבתה את חייהם של יותר
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משלושים מיליון בני אדם )מתוכם ששה מיליון יהודים – השואה(,
נגרמה ומומנה על ידי הוותיקן – היטלר ,מוסוליני ופרנקו היו
כולם חברים בכת זדונית זו )הכת הקתולית( 11שמטרתה – לכבוש
את העולם ,לא למען המשיח אלא למען הוותיקן ,האנטיכריסט
)צורר המשיח(.

 1ההתגלות י"ז" 2 15 ,1-5 ,האימפריאליזם של הוותיקן במאה העשרים" ,מאת אברו מנהטן ,עמודים " 3 167-170האימפריאליזם של הוותיקן במאה העשרים" ,עמוד " 4 162חמישים שנים ב'כנסייה' של רומא" ,צ'ארלס צ'יניקי,
עמוד ) 483הגרסה המקורית מ ,1886-זמינה כ ,PDF-עמוד " 5 (342מסכי עשן" ,מאת ג'ק צ'יק ,עמוד " 6 35היסטוריה של העולם בפרספקטיבה נוצרית" ,כרך  ,2א .בקה ,1981 ,עמוד " 7 352חמישים שנים ב'כנסייה' של רומא",
צ'ארלס צ'יניקי ,עמודים ) 503 ,498עמודים  352ו 355-ב" 8 (PDF-חמישים שנים ב'כנסייה' של רומא" ,צ'ארלס צ'יניקי ,עמוד ) 512עמוד  361ב" 9 (PDF-ארה"ב של הוותיקן" ,מאת נינו לובלו ,בהוצאת טריידנט פרס ,עמודים ,79
" 10 161-166אלמנך 'מידע בבקשה' " ,1982 ,עמוד " 11 98מסכי עשן" ,מאת ג'ק צ'יק ,עמוד 19
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ראו מה אומרים כתבי הקודש על האנטיכריסט ,שגרם לכל
השחיתות הזו וששפך את כל הדם הזה:
דו ִ ׁשים ו ִּמ ַ ּדם
יתי אֶ ת הָ ִא ּ ָׁשה ]הוותיקן[ ִ ׁשכּ ֹו ָרה ִמ ַ ּדם הַ ְ ּק ֹ
"ר ִא ִ
ָ
דולָ ה" )ההתגלות
או ָתהּ הִ ְ ׁש ּת ֹומַ ְמ ִּתי ַׁש ּ ָמה ְ ּג ֹ
או ִתי ֹ
ֵשוּעַ ִּ .כ ְר ֹ
עֵ דֵ י י ׁ
י"ז.(6 ,
אוב וָ אֵ בֶ ל,
רו ְממָ ה עַ ְצמָ הּ וְ ִה ְתעַ ְ ּנגָ ה ּ ֵכן ְּתנ ּו לָ הּ מַ כְ ֹ
"ב ִּמ ָ ּדה ֶׁש ֹ
ַּ
ִּכי אָ ְמ ָרה ִ ּבלְ בָ בָ הּ ֹ :
'יו ֶׁשבֶ ת אֲנִ י ,מַ לְ ּ ָכה; אֵ י ֶנ ִ ּני אַ לְ מָ נָה וְ אֵ בֶ ל לֹא
אֶ ְראֶ ה' " )ההתגלות י"ח.(7 ,
"]הממשלות[ הַ ּ ָלל ּו ּ ַכ ָּונָה אַ חַ ת לָ הֶ ם וְ יִ ְּתנ ּו אֶ ת כּ ֹחָ ם וְ סַ ְמכו ָּתם
לַ חַ יָּה" ,המדובר על ממשלת עולם מאוחד ,כולל מוסדותיה
הממשלתיים האזרחיים ומוסדות הרווחה שלה ,מוסדות המונעים
על ידי השטן ומעניקים את העוצמה הזו לאנטיכריסט כאשר הם
ממלאים את הוראותיה )ההתגלות י"ז.(13 ,
אלו הם כמה מן הסימנים האחרונים בספר "ההתגלות" שבכתבי
הקודש ,לפני שובו של ישוע לארץ וקץ הזמן .אלוהים השמיד את
העולם במים 16,ואת סדום ועמורה באש ובגפרית 17.בשני המקרים
שלח אלוהים שליחים שיטיפו את דבר האבדון הממשמש ובא.
"צא ּו
כיום ,אלוהים ,בחסדו האינסופי ,מזהיר את כל הקתולים ְ
ֹאתיהָ וּפֶ ן ְּת ַק ְ ּבל ּו ִמ ּ ַמכּ ֹו ֶתיהָ " )ההתגלות
ִמ ּ ֶמ ּנָה ,עַ ִּמיֶ ּ ,פן ִּת ְ ׁש ּ ַת ְּתפ ּו ְ ּבחַ ּט ֶ
י"ח .(4 ,אם אתם נמנים עם המאמינים באלוהים ,אם רוח הקדוש,
המעניקה חיים ,העניקה לכם חיי נצח ,צייתו לדבר האלוהים
בכך שתצאו ממנה .מדוע? משום שהסירוב לעשות זאת פירושו
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מרדנות ,ומרדנות כמוה כמעשה כשפים.
מוסדות ממשלתיים רבים ,הן מדינתיים והן פדראליים,
הנשלטים על ידי הוותיקן ,כגון רשות המיסים ,משרד הבטיחות
והגהות ) (OSHAומחלקת העבודה של ארה"ב ,בתוספת איגודי
העובדים ,הרסו את חוט השדרה הכלכלי של ארצנו בכך
שהטרידו ואילצו מאות עסקים ומגזרים לפשוט רגל ולנטוש את
עסקיהם 19.כך נותרו מיליוני אמריקאים מחוסרי עבודה ורעבים,
בעוד שעסקי הוותיקן לא נפגעו בכלל והם משגשגים ,משום
שהם מנהלים את מוסדות הממשלה .ראו מה אומר אלוהים על
האנטיכריסט ,כאשר יושלך לגיהינום:
ַש ִ ּגיחוּ ,אֵ לֶ ָ
יך אֵ לֶ ָ
"רֹאֶ ָ
יך יִ ְתבּ ֹונָנוֲּ :הזֶה הָ ִאישׁ ]האנטיכריסט[
יך י ְ ׁ
כותׂ ָ .שם ּ ֵתבֵ ל ּ ַכ ִּמ ְד ָּבר ,וְ עָ ָריו הָ ָרס" )ישעיהו
מַ ְר ִ ּגיז הָ אָ ֶרץ ,מַ ְר ִעישׁ מַ ְמלָ ֹ
י"ד.(16-17 ,

המהומות במרכז ובדרום אמריקה ,הרודנות בקובה תחת
שלטונו של קסטרו 12,שאומן על ידי הישועים ,ובכל רחבי האיים
הקריביים ,והטרור בלבנון ובאירלנד בימינו ,הם כולם מעשי ידי
הוותיקן .האם אתם מבינים עכשיו מדוע אלוהים מכנה את הכת
הקתולית "אם לתועבות הארץ" )ההתגלות י"ז?(5 ,
הוותיקן ידע שאחרי מלחמת העולם השנייה אנשים רבים יבינו
את העובדה שהמלחמה הייתה אינקוויזיציה של הוותיקן ,והיה
עליהם להשתמש באחת מטקטיקות ההסחה המפורסמות שלהם
ולהקים את אגודת ג'ון בירץ' ,כדי לגרום לכולם לחשוב ולדבר
על הקומוניזם )שגם אותו מממן הוותיקן( במקום על האשם
האמתי )הוותיקן( .זו הייתה הצלחה גדולה עבורם.
בנוסף לכך ,הוותיקן מממן גם את כל ארגוני הטרור הגדולים
בעולם .הסיבה לכך היא הרצון להעסיק את מחשבותיהם של
האנשים בטרגדיות בלתי מוסברות ומטורפות ,שארגוני הטרור
שלהם מבצעים ,בעוד הוותיקן עסוק בחתירה תחת כל ממשלות
העולם ,כך שיוכל להשיג שליטה על העולם )עוצמת האפיפיורות(.
כאשר מגיעות החדשות על מעשי הטרור ,הן מזעזעות כל כך,
עד שהן מגמדות את החדשות על השתלטות הוותיקן על חוקת
ארה"ב ועל שלילת חירויות הדת של אנשים )מאסרים וסגירת
בתי ספר וכנסיות( .זוהי שאיפתו האמתית של הוותיקן :להשיג
שליטה עולמית על דתנו ועל ממשלתנו .ככל שמעשי הטרור
הם מטורפים ,בלתי הגיוניים ובלתי מוסברים יותר ,כך יוטב
לוותיקן .אמצעי התקשורת הבינלאומיים ורבי העוצמה ,הנשלטים
על ידי הוותיקן ,מעסיקים את מחשבותיכם וגורמים לכם להתמקד
בכל מעשי הטרור בעולמנו .אבל כאשר הם ודרך הפעולה שלהם
ייחשפו ,לא רחוק יהיה היום שבו הם )ואמצעי התקשורת שלהם,
בתוספת נשיא ארה"ב ,שבדיוק הצטרף לשורותיהם( יהוו את
הכוח המניע מאחורי המערכה כדי לעצור את כל מעשי הטרור
הללו )שיצרו בעצמם( וכדי לגרום לכולם להאמין שהם טובים
ואלוהיים ושלעולם לא היו יכולים לתת את חסותם למעשים
כאלו )עדכון :כמו מאמצי התיווך של טרי וייט בלבנון כדי
לשחרר את השבויים האמריקאים(.
ג'ים ג'ונס ,ישועי קתולי ,שהציג את עצמו כנוצרי ,הוקרב
)ולא באמצעות רעל שהוכנס לפחיות המשקה הקל 'קול אייד'(
ונרצח ,יחד עם צאן מרעיתו ,על ידי הוותיקן ,כדי לגרום לעולם
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להסתכל בצרות עין ולחשוד באתרי נופש תמימים של נוצרים.
מות,
ֲבות נַפְ שׁ ֹו .עֵ ינַיִ ם ָר ֹ
"ש ׁש-הֵ ּנָהׂ ָ ,שנֵא יְ הוָ ה; וְ ֶׁשבַ עּ ,ת ֹוע ֹ
ֶׁ
בות אָ וֶ ן;
כות ָ ּדם-נ ִָקי .לֵ ב – ח ֵֹר ׁש ,מַ ְח ְ ׁש ֹ
לְ שׁ ֹון ָׁש ֶקר; וְ י ַָדיִ ם ,שׁ ֹפְ ֹ
ַרגְ לַ יִ ם ְממַ ה ֹ
ֲרות ,לָ רוּץ לָ ָרעָ ה .יָפִ יחַ ְּכז ִָבים ,עֵ ד ָׁש ֶקר; ו ְּמ ַׁש ּ ֵלחַ
ְמ ָדנִ יםֵּ ,בין אַ חִ ים" )משלי ו') .(16-19 ,הוותיקן השטני הוא כל
אותם דברים ֶׁש ׁשונא אלוהים(.
האם שמתם לב לכך שבגלל שלטונות המכס וההגירה של
ארה"ב ,הנשלטים על ידי הוותיקן ,איננו יכולים לצאת מגבולות
מדינה זו מבלי לעבור חקירות קשות )חיפושים ,שיקופי רנטגן
וכו'(? אבל בשנות ה 60-של המאה הקודמת ,כאשר טימותי לירי,
שקיבל הכשרה מידי הישועים שבוותיקן 14,הוביל את הנערים
במדינתנו להתמכרות לסמים ,שלטונות המכס וההגירה נראו
חסרי אונים ,בדיוק כפי שהם כיום ,ולא הצליחו לגלות את
עשרות אלפי הקילוגרמים של משככי הכאבים והסמים שהוכנסו
למדינתנו ,שפעם שלטו בה הצדק וההגינות .כל זאת ,באמצעות
המאפיה ,אשר נעזרת בוותיקן כדי להלבין את כל ההכנסות הבלתי
חוקיות שהשיגה בדרכי מרמה )כל הכסף שהשיגה באמצעות השוק
השחור( .אולי משום כך אמר הנשיא אברהם לינקולן" ,אני רואה
15
ענן קודר מאוד באופק של אמריקה .והענן הקודר הזה מגיע מרומא".

סוכני הממשלה הפדראלית מאפשרים
את קיום מחנות העבדים של הוותיקן
אחד מן העסקים הרבים של הוותיקן ,המניבים עבורו מיליארדי
דולרים ,הוא מחנות העבדים שלהם ,המשמשים לייצור משקאות
משכרים ויין .עסק זה אינו סובל מכל בעיית עבודה שהיא ,משום
שהוא עושה שימוש לא חוקי בעבודה ללא תשלום )אלפי נזירים
קתולים( .הסוכנים הפדראליים לא ירשו לאף אדם או גוף אחר
ליהנות מפריבילגיות כאלו של עבודה התנדבותית למען אלוהים,
אבינו ,ולמען מושיענו ,אדוננו ישוע המשיח ,מפני שכולנו
"כופרים" )לא קתולים( .כן ,עסקיהם משגשגים מבלי שאיש
יטריד אותם או יזיק להם ,תוך שהם משתמשים בעבודה ללא
תשלום במבשלות השיכר והיין )מחנות העבדים( שלהם במנזרים
הבנדיקטינים ) ,(Benedictineבמסדרי אחוות האחים הנוצרים
) 20,(Christian Brothersביקב לה סאל ) (La Salleוביקבים רבים
אחרים בעמק נאפה שבקליפורניה ועד למדינת ניו יורק.
רשות המסים ומחלקת העבודה של ארה"ב ,הנשלטות שתיהן
על ידי הוותיקן ,חוצות כעת בכל דרך אפשרית את קו ההפרדה

" 12מסכי עשן" ,מאת ג'ק צ'יק ,עמוד " 13 35צלב כפול" )הונאה( ,הוצאה לאור צ'יק פבליקיישנס  14ראיון לילי בערוץ הציבורי  PBSעם טימותי לירי ,יולי " 15 1983חמישים שנים ב'כנסייה' של רומא" ,צ'ארלס צ'יניקי ,עמוד
) 510עמוד  359ב 16 (PDF-בראשית ,פרקים ו'-ז'  17בראשית י"ט 18 24-25 ,שמואל א' ,ט"ו" 19 23 ,המיליארדים של הוותיקן" ,מאת אברו מנהטן ,עמודים " 20 214-215המיליארדים של הוותיקן" ,מאת אברו מנהטן ,עמוד 182
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ו"אוניברסאלית" זאת ,שהנה הגדולה ביותר בעולם .אנשים
שטניים כאלו קוראים למי שמפיץ את הדבר האמתי ,דבר
האלוהים ,שהנו ההפרדה מן הרשע וההתקדשות אל הטוב – 26הם
מכנים זאת כת .אך הם סוגדים לארגון "העולם המאוחד" הזה
ולמנהיג הכת ,האפיפיור...
או קֹדֶ שׁ  ,עַ ד
ֱלו ּ ַה ֹ
מו עַ ל ּ ָכל הַ ִ ּנ ְק ָרא א ֹ
רומֵ ם עַ ְצ ֹ
קומֵ ם ו ְּמ ֹ
"הַ ִּמ ְת ֹ
ֵשב ]בקרוב[ ְ ּבהֵ יכַ ל הָ ֱאלֹהִ ים
ִּכי ]הוא או אפיפיור שיגיע בקרוב[ י ֵׁ
מו ֶׁשהוּא ֱאלֹהִ ים" )איגרת שאול
ירו עַ ל עַ ְצ ֹ
]בירושלים[ ְ ּבהַ ְצהִ ֹ
השנייה אל התסלוניקים ב'.(4 ,
תו הִ יא ְ ּבהֶ ְתאֵ ם לִ פְ עֻ ּ ַלת הַ ָשֹטָ ןְ ,מ ֻל ָּוה
ֲשר ִ ּביאָ ֹ
"אֶ ת הָ ָר ָׁשע א ֶׁ
מופְ ֵתי ֶׁש ֶקר ו ְּבכָ ל ּ ַת ְר ִמית ֶר ַׁשע הַ ְמיֻעָ ִדים
תות ו ְּב ֹ
או ֹ
ְ ּבכָ ל ְּגבו ָּרהּ ְ ,ב ֹ
לִ ְבנֵי הָ אֲבַ דּ ֹון" )איגרת שאול השנייה אל התסלוניקים ב'.(9-10 ,
27
הם כורעים ברך בפניו ומנשקים את טבעתו ואת כפות רגליו
28
וקוראים לו "אב קדוש" ,כינוי האסור על פי כתבי הקודש.
הם נענים לכל משאלותיו .הם מכנים אותנו "כת זדונית" ,את
המתהלכים בדרך רוח הקודש והמצייתים לכל משאלות אלוהים,
בעוד שהם ביצעו אולי את החטא הבלתי נסלח – גידוף כלפי
רוח הקודש – חטא שאין לו כפרה ,לא בעולם הזה לא בעולם
הבא )הבשורה על פי מתי י"ב .(31-32 ,אבל לשטן לא אכפת,
משום שהוא כבר גידף את רוח הקודש.

בין דת למדינה ,המעוגן בחוקת ארה"ב ,ומנסות להרוס את כל
הכנסיות ובתי הספר של הנוצרים ,המאמינים בכתבי הקודש.
אחת הדרכים היא לשלול מן הכנסיות ומבתי הספר הללו את
הסטטוס שלהם כמוסדות פטורים ממס .רשות המיסים ),(IRS
האנטי-אמריקאית ,הפועלת כנגד חוקת ארה"ב ,העניקה פטור
ממס לכל הארגונים הקומוניסטים בארה"ב על פי סעיף 501(c)3
לתקנון מס ההכנסה .הם מעולם לא עשו כל מאמץ שהוא לשלול
פטור זה מהארגונים הקומוניסטים בארה"ב 21.סוכנות הגבייה של
רומא )רשויות המס( אף דאגה לכך שהכת הקתולית הזדונית וכל
מי שקשור אליה )כנסיית העולם המאוחד( יהיו המוסדות הדתיים
היחידים בארה"ב שאינם מחויבים לשלם מס רכוש או אפילו
מס הכנסה על עסקיהם ,המניבים מיליארדי דולרים 22.פטור
זה ניתן על יסוד סעיף  892לתקנון מס ההכנסה של ארה"ב.
כת הוותיקן הזדונית היא הדת היחידה ,המקבלת סיוע פדראלי
מדי שנה ,בשווי של מיליוני דולרים רבים ,עבור בתי הספר
הקהילתיים שלה 23.סכומים אלו מגיעים מכספי המסים שלכם.
כפי שאמר הארכיבישוף גילרוי" ,אנו פועלים לבדנו למען חברינו
לאמונה הקתולית" ו"אנו חייבים לנצח את כל הכופרים".
כת הוותיקן השתמשה במפלגה הקומוניסטית כדי שתסייע
לה להרוס את הכנסיות הרוסיות-אורתודוכסיות ,והיא השתמשה
במפלגה הנאצית בניסיון לחסל את היהודים ואת בתי הכנסת
שלהם )משום שהוותיקן טוען כי כל האחרים הינם "כופרים" – לא
קתולים(.

תו החיה
השטן רוצה שתבלו את כל חייכם במחיצתו בגיהינום ,עד
סוף הדורות 29.וכדי לגרום לכם לעשות זאת ,הוא ,באמצעות
סוכנויות הממשלה המדינתיות והפדראליות שבשליטתו ,רקח
מזימה זו כדי להפיל אתכם :אכיפה ממשלתית של חוק ,המחייב
אתכם לקבל תו על ידכם או על מצחכם כדי שתוכלו לקנות
או למכור )ניתן להטביע תו כזה באופן בלתי נראה ,באמצעות
"תו הַ חַ ּיָה" )ההתגלות י"ט.(20 ,
קרני לייזר( .אלוהים קורא לכך ּ ַ
הוותיקן מכנה תו זה בשמות יפים כמו "תו השלום ,האהבה,
האחדות ,הרעות וכולי" .ואלוהים אומר שאם נקבל על עצמנו
תו זה ,נגיע לגיהינום )ההתגלות י"ד.(9-11 ,
האפיפיור ,בוס-העל ,והגופים המדינתיים והממשלתיים שלו,
יאמרו שאם לא נישא את התו הזה נוחרם )לא נוכל למכור או
לקנות( .אני שם את מבטחי באל שהוא יאכיל אותי ,בדיוק
כפי שהאכיל את בני ישראל במשך ארבעים שנים במדבר
סיני .ואלוהים יעשה שוב נפלאות למען חסידיו הנאמנים ,אשר
מתנגדים לאפיפיור ,לגופים הממשלתיים הסרים למרותו ולתו
החיה.
גם הנשיא רייגן נפל בפח מלכודת הכשפים הערמומית של
הוותיקן ,כפי שקרה למנהיגי עולם אחרים .עובדה זו ברורה
לנוכח הצעד הפתאומי שבו נקט ,כששיגר את שגרירנו האמריקאי
לבית הזונות הרומאי הגדול )משרד הפנים והמטה הכללי של
כת זדונית זו(.
אדוני הנשיא ,זמן רב מדי הנך מסתובב בקרב שרים אלו,
שהוכשרו על ידי הישועים ,והדוגלים בעולם מאוחד ,והם
נותנים לך עצות גרועות במיוחד .האם הכסף של הוותיקן
והגיבוי העצום שהוא מעניק הם אלו הגורמים לך להיות חלק
מכת זדונית זו? האם תמכור את נשמתך הנצחית בכך שתצטרף
בעצמך ,ותצרף את אומתנו ,לשורות האנטיכריסט עבור בצע
כסף ועוצמה זמנית?

רשויות המס של ארה"ב – סוכנות הגבייה
של הכת הרומאית
24

הישועים הקתולים החלו את מערכת הבנקאות העולמית,
המכונה אילומינטי ) (Illuminatiוהסוכן ) ,(Agenturוהאשימו בכך
את היהודים .המוטו של רומא הוא "מי שמחזיק בכסף מנהל את
המדינות" .הוותיקן החל את כל המלחמות )אינקוויזיציות( כדי
לפטור את העולם מכופרים )לא קתולים( ,ולאחר מכן הלווה
כסף ,באמצעות הבנקים שלו ,למדינות כך שיהיה להן די כסף
כדי להילחם .אנו ,בטיפשותנו ,אפשרנו לסוכנות הגבייה של כת
זדונית זו להיכנס לארצנו )רשויות המס ,אשר סרות אך ורק
למרות הוותיקן(.
לפי הציווי האלוהי בתנ"ך ,פעם בכל חמישים שנה אמורה
להיות שנה שבה מסולקים חובות ,שאותם בעליהם אינם יכולים
לשלם .שנה זו מכונה שנת היובל )ויקרא כ"ה .(10 ,הבה ננטוש
את החוק הקנוני של כת הזדון הרומאית ,הדוגל במוות ובשעבוד,
ונשוב אל חוקיו של אלוהים ואל בנו ,ישוע המשיח .הבה נקבע
שנת שמיטה כללית )שנת יובל( .השטן )הכנסייה הקתולית( עודד
את יצירת חובות אלו כדי לפגוע בנו ולגרום לנו לשעבוד כספי.
לא אנו פתחנו במלחמות אלו ,לא אנו רצינו במלחמות אלו
ולא אנו הלווינו כסף זה .מדוע ,אם כן ,אנו צריכים לסבול?
מלחמות אלו הן כולן אינקוויזיציות קתוליות ,שנועדו לעצב את
העולם ליישות גלובאלית ,שבה יאוחדו ממשלה ,כנסייה ואמצעי
25
תקשורת.
בכינוס של כנסיית העולם המאוחד בוונקובר ,כמה מבין
המתנדבים שלנו היו המומים מן הביתנים והספרות ,התומכים
בהומוסקסואלים ,מן הביתנים והספרות התומכים במעשי
כשפים ,מן השכרות והרשעות המוחלטת שמהללת כת זדונית

 21עד  1987כל הארגונים הקומוניסטיים היו פטורים ממס .כעת ,בגלל הספרות שלי ,הם שללו מכל המפלגות הקומוניסטיות את פטור המס שלהן .עם זאת ,אחיזת הקומוניסטים מן הוותיקן בממשלה הנה כה מבוססת ,תחת
מסווה הרפובליקאים והדמוקרטים ,שהם אינם זקוקים לפטורים יותר .ולא הזכרתי עדיין את כל מענקי הממשלה ,הניתנים לקבוצות ה"צדקה לכאורה" שלהם ואת המענקים הממשלתיים בגובה של מיליארדי דולרים ,הניתנים
לבתי ספר קהילתיים ולארגונים אחרים של האליטה הקומוניסטית-קתולית" 22 .ארה"ב של הוותיקן" ,מאת נינו לובלו ,עמוד " 23 87ארה"ב של הוותיקן" ,מאת נינו לובלו ,עמוד " 24 79ארה"ב של הוותיקן" ,מאת נינו לובלו,
עמודים  25 45-47דניאל פרק ז' ,ח' ,23-25 ,איגרת שאול השנייה אל התסלוניקים ב' ,3-12 ,ההתגלות י"ב ,12-17 ,פרק י"ג ,י"ד ,8-11 ,ט"ו ,2 ,ט"ז ,19 ,16 ,13-14 ,פרק י"ז ,פרק י"ח ,י"ט ,11-21 ,1-3 ,כ' 26 7-10 ,1-4 ,תהילים צ"ז,10 ,
איגרת שאול אל הרומיים י"ב ,9 ,איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים י' ,21 ,איגרת שאול השנייה אל הקורינתיים ו' ,14-18 ,איגרת שאול אל האפסיים ה' ,3-12 ,איגרת יעקב ד' ,4 ,איגרת יוחנן הראשונה א'" 27 5-6 ,משבר
הכנסייה והמדינה ,"1050-1300 ,בריאן טירני ,הוצאת פרנטיס-הול ,עמוד  28 49הבשורה על פי מתי כ"ג' 29 9 ,איגרת פטרוס הראשונה ה' ,8 ,ההתגלות י"ב11-12 ,
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מגלים כל חשד – היישר לזרועות הכנסייה האוניברסאלית של
השטן .לרומא יש תכניות עתידיות לגרום לכולם לשאת את
"תו הַ חַ ּיָה" 35בשם הרעות הנוצרית ,האחווה ,השלום ,הכריזמה
ַּ
"תו הַ חַ ּיָה" על ידי הוותיקן
והאהבה .אנשים הובלו בקלות לקבלת ּ ַ
)הכת הקתולית( ,והם חושבים שהם צודקים "וְ זֹאת ִמ ּ ְפנֵי ֶׁשלּ ֹא ִק ְ ּבל ּו
ֲשר יָכְ ל ּו לְ הִ ָּו ַׁשע ָּבהּ " )לא עמדו בדייקנות בדבר
אֶ ת אַ הֲבַ ת הָ אֱמֶ ת א ֶׁ
"ש ֹולֵ חַ לָ הֶ ם מַ דּ וּחִ ים
האלוהים( .משום כך אמר האלוהים כי הוא ׁ
ֲשר לֹא הֶ א ֱִמינ ּו לָ אֱמֶ ת אֶ ּ ָלא
עו ָתם לְ הַ א ֲִמין לַ ּ ֶׁש ֶקר ,לְ מַ עַ ן יִ דּ ֹונ ּו ּ ָכל א ֶׁ
לְ הַ ְט ֹ
חָ פְ צ ּו ָּבעַ וְ לָ ה ]כל המזימה של האנטיכריסט[" )איגרת שאול השנייה אל
התסלוניקים ב'.(3-12 ,
מנהיגיהם הכוזבים של הכנסיות הנוצריות אוהבים את הכסף
הקתולי ואת הקשרים הפוליטיים .כסף וקשרים אלו שומרים על
מקומם בטלוויזיה הלאומית והבינלאומית ומסייעים להם בהקמת
אימפריות קטנות וזמניות עבור עצמם ועל שמם ,כגון רשתות
טלוויזיה ,אוניברסיטאות ,כפרים ועסקים רבים נוספים חסרי
משמעות ,ואגודות נוצריות לכאורה .אלוהים אומר:
רותּ ִ ,בלְ שׁ ֹון ָׁש ֶקר הֶ בֶ ל נִ ָ ּדףְ ,מבַ ְק ֵׁשי-מָ וֶ ת" )משלי
"פֹעַ ל אֹצָ ֹ
ּ
כ"א) .(6 ,קבלת אוצרות מתוך שקר היא הבל של אלו
המועדים להרס עצמי(.
מנהיגים אלו מרוממים את האפיפיורות ותומכים בה .הם
מגיעים לעיתים קרובות אל האפיפיור ברומא וכוללים את
הכמורה הקתולית ברוב האירועים החברתיים שלהם ,ומאפשרים
להם להופיע ללא בושה בשידורי הרדיו והטלוויזיה שלהם .הם
עודדו את צעדו של הנשיא רייגן ,אשר דחף את ארצנו לזרועות
האנטיכריסט )הוותיקן( .הוותיקן מקדם אותם והם מקדמים את
הוותיקן ,משום שהנם בדיוק כמוהו )שקרנים( .ניתן לראותם
בנקל ,ואני מאמין שאתם יודעים מיהם )כל שעליכם לעשות הוא
להפעיל את מקלט הטלוויזיה שלכם(.
התפללו למען חסידיהם העיוורים ,משום שהם "בּ ְֹט ִחים לָ כֶ ם,
הו ִעיל" )ירמיהו ז' ,(8 ,ולמען מנהיגים
ַעל-דִּ ְב ֵרי הַ ּ ָׁש ֶקר – ְל ִב ְל ִּתי ֹ
ר-ש ֶקר"
עיוורים אלו ,אשר "וֶ אֱ מֶ ת לֹא יְ ַד ֵּברוּ; ִל ְּמד ּו ְל ׁש ֹונָ ם דַּ ֶּב ֶׁ
)ירמיהו ט' ,(4 ,אשר מובילים את העיוורים שלהם ,מפני שישוע
אמר כי שניהם יפלו לתוך בור )הבשורה על פי לוקס ו'.(39 ,
כמו כן אמר ישוע:
"וְ כָ ל הַ ְמ ַׁש ְ ּק ִרים – חֶ לְ ָקם ָּבאֲגַ ם הַ בּ ֹועֵ ר ְ ּבאֵ שׁ וְ גָ פְ ִרית"
)ההתגלות כ"א .(8 ,והם לא ייכנסו לגן העדןַּ ,
"בחוּץ יִ ְהי ּו
עו ְבדֵ י אֱלִ ילִ ים וְ כָ ל
הַ ְּכלָ ִבים וְ הַ ְמכַ ּ ְ ׁשפִ ים ,הַ ז ּ ֹונִ ים וְ הַ ְמ ַר ְּצ ִחיםֹ ,
עו ֵׂשהוּ" )ההתגלות כ"ב ,(15 ,משום שהם כמוהו
אוהֵ ב ֶׁש ֶקר וְ ֹ
ֹ
)כמו השטן( ,אשר רימה את חווה וכעת את העולם )כל המוות
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בעולמנו החל בשקר(.
ישוע לא בא להטיל שלום על הארץ ,אלא חרב )הבשורה
על פי מתי י' .(34 ,הוא בא להראות לנו את ההבדל בין אור
לחושך ,טוב ורע ,שקר ואמת ,גופו של המשיח והאנטיכריסט.
הוא אמר שכבשיו )חסידיו( מכירים את קולו ולא יעקבו אחרי
קולם של אחרים .האם אתם מקשיבים לקולו של ישוע או לקול
האפיפיור? האם אתם כבשים מצאן מרעיתו של ישוע ,או עז של
האנטיכריסט? 37האם אתם אוהבים לשמוע שקרים או את האמת
)דבר האלוהים(?
רבים מכם תמכו באנטיכריסט בכך שתרמו כסף לארגונים
אלו .עליכם לתמוך במשיח ,לא באנטיכריסט או שתלכו לאותו
הגיהינום ,שאליו יגיע האנטיכריסט ,משום שאתם תומכים בשקר.
סוכני ותיקן חשאים ,המסווים עצמם כנוצרים ,הולכים לכנסיות

"מה ּת ֹו ֶעלֶ ת ִּת ְצ ַמח ְל ָא ָדם ִאם י ְַרוִ יחַ אֶ ת ָּכל
אדוננו שואל ַ
עולָ ם וְ י ְַפ ִסיד אֶ ת נַ ְפ ׁש ֹו ]הנצחית[?" )הבשורה על פי מרקוס ח',
הָ ֹ
 .(36בעשותך זאת הסתבכת כעת בצרה צרורה עם האלוהים החי,
אלא אם תתקן את דרכיך ותחזור בך פומבית מהחלטתך ,כך
שאלוהים והציבור הרחב ידעו בדיוק מהי עמדתך.
בכבוד רב ,אדוני הנשיא ,בשם ישוע ,אני אומר לך דברים
אלו .אנו נמצאים כעת בקץ כל הימים ,ויומו של הפוליטיקאי
הגיע לקיצו .על כולנו לאפשר לאנשים לדעת מה יש בתוכנו.
כתבי הקודש אומרים כי מי שאינו מקבל תוכחה מדבר האלוהים
הנו בהמתי )משלי י"ב .(1 ,אדוני הנשיא וכולכם ,נשיאים
ומלכים בכל רחבי העולם ,יום הדין ממתין לכולנו ,ואני מאמין
שהוא מגיע בקרוב מאוד.

בן ישראל אמתי מאמין בדבר אלוהים
אינני איש סמינר תיאולוגי .אני בן ישראל אמתי ,חטאיי
נשטפו ונוקו בדמו של ישוע ,התמלאתי ברוח הקודש ,ונשלחתי
על ידי האלוהים כדי להטיף על ישוע אשר נצלב ,קם לתחייה,
חי ,ובקרוב יחזור שוב אל פני האדמה 30.יש לנו סמכות מלאה
מהשמיים להטיף זאת.
בן ישראל אמתי הוא מי שמאמין בדבר אלוהים ,מה שרוב
היהודים אינם עושים ,משום שהם דוחים את המשיח כאשר הם
דוחים יותר מ 300-נבואות בברית הישנה ,אשר מספרות על
המשיח .חלק מבני ישראל המירו את דתם לכת זו )הקתוליות(.
הוותיקן רצה שהם יהפכו לרבנים ,כך שהוא יוכל לשלוח אותם
לכנסת כמרגלים .חלק מהרבנים הישועים הקתולים האלו נמצאים
שם כיום כמרגלים.
במלחמת העולם השנייה ,פולין הייתה המדינה שבה שליטת
הוותיקן הייתה החזקה ביותר .אם הוותיקן אוהב כל כך את
היהודים – כאז כן עתה – מדוע הוא אפשר את הצבת בתי
המטבחיים ,שבהם נרצחו רוב היהודים ,על אדמת פולין? מדוע
זייף הוותיקן את המסמך האנטישמי" ,הפרוטוקולים של זקני
ציון" ,אשר מטיל על היהודים את האשמה לתשוקותיו של
הוותיקן לשלוט בעולם? מדוע הוא הטיל את האשמה במזימות
הבנקאים הבינלאומיים של הוותיקן ,אילומינטי וסוכניו ,עלינו
היהודים? 31ומדוע יש לוותיקן מרגלים המתחזים לרבנים בכנסת,
אם הכת הזדונית והאנטישמית הזו – הכת הקתולית – כל כך
אוהבת את היהודים? אלוהים אומר:
יך מַ ְת ִעים ,וְ ֶד ֶר ְך א ְֹרח ֶֹת ָ
"עַ ִּמי ְמאַ ּ ְ ׁש ֶר ָ
יך ִ ּב ּ ֵלעוּ" )ישעיהו ג',
) .(12עמי ,מנהיגיך יגרמו לך לטעות וללכת בדרכי הרס(.
זמן הביאה השנייה של המשיח הגיע כעת ,לכן עליכם להתחרט
על דרכיכם או להישמד 32,ומשמעות הדבר היא לקבל את המשיח
ואת הכפרה ,אשר הנה בדמו ,שהוא הקיז למען חטאיכם ,או
להישמד 33,ומשמעות הדבר היא שתגיעו לגיהינום אם לא תקבלו
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את המשיח ואת הכפרה.
יש מנהיגים דתיים ,המובילים מיליוני אנשים לגיהינום בשל
הקשר ההדוק שלהם עם האנטיכריסט ,כאשר הם מרוממים אותו
"באֶ ְמצָ עוּת ַמ ִּטיפֵ י ָּכזָב ִמ ְתחַ ְּס ִדים אֲ ֶׁשר ַמ ְצ ּפוּנָ ם
ואת הכת שלוּ ְ ,
ֶׁש ּ ָלהֶ ם ָקהָ ה ְ ּכחו ִ ּׁשים ֶׁש ָ ּקה ּו ְ ּבבַ ְרזֶל ְמלֻ ָּבן" )איגרת שאול הראשונה
אל טימותיאוס ד' .(2 ,חלקם הם כמרים ישועים ,המתחזים
לנוצרים .הם וארגוניהם זכו לתגמול כספי נדיב מידי רומא,
משום שהם הובילו את צאן מרעיתם – ההמונים הבורים שאינם
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דון יֵשׁ וּעַ
של דבר אלוהים ,שהוא המשיח ,אנו נושעים" .הַ אֲמֵ ן ָּבאָ ֹ
וְ ִת ָּו ַׁשע" )מעשי השליחים ט"ז.(31 ,
הוותיקן ,באמצעות המאפיה שלו ,השמיד תחילה את מוסריותה
של ארה"ב בעזרתן של הפורנוגרפיה ,הזנות ,הסמים ,ייצור
והפצת אלכוהול וכולי .עתה ,במעשי צדקנות כוזבים ,מנסה
הוותיקן להביא לחקיקת חוקים שיטילו צנזורה על הלכלוך,
שהוא עצמו יצר ,במדינתנו וברחבי העולם.
זוהי דרך המרמה והרשע ,שבה נוקטת כת זדונית זו כדי
לגרום לכם להאמין שהיא טובה ,הגונה ,טהורה וצדקנית .זהו
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גם ניסיונה הראשון של כת זו לאכוף צנזורה כלל-עולמית.
הסיבה השנייה לכך שהוותיקן רוצה לאכוף את הצנזורה ,היא
הרצון לצנזר את כל הדברים הכתובים והנאמרים ,כולל כתבי
הקודש – מלבד הדרך שבה רוצה הוותיקן להטיף לכתבי הקודש,
דרך שהיא ההפך הגמור מכתבי הקודש 42.הוותיקן יודע שהעולם
אינו מודע לדרכו השטנית לעשיית דברים ,והעולם – אשר אינו
מודע לכך שהוותיקן הוא מי שיצר מלכתחילה את כל הלכלוך
והפריצות האלו – ימחא כפיים לוותיקן ויסגוד לו בשל מעשה
"אציל" זה שתוכנן מראש .כל זה נועד לפתות את כל מי שאינו
מודע לוותיקן ולכלים שבהם הוא משתמש ,להרחיקם מאלוהים
ולדחוף אותם לזרועות הוותיקן.
התוכניות העתידיות של הוותיקן לאנשים עיוורים אלו הן
הגיהינום .הסבל אוהב שתהיה לו חברה ,והשטן וחסידיו אינם
רוצים להישרף לבד .הם רוצים שאתם ,קוראים יקרים ,תחלקו
אתם את הנצח בעינויי הגיהינום 43.האם אתם רוצים את מה
שהם רוצים עבורכם? או שאתם רוצים את הגורל שישוע הכין
עבורכם ,שהוא אושר בלתי נגמר אתו ,הרחק מכל הרשע ,הרחק
44
מכל מעשי המרמה ,והרחק מכל האפשרויות לכל סוג של פגע?

פרוטסטנטיות שונות כדי לגבות כספים ,שמטרתם היא לבנות
את בית המקדש בירושלים למען האנטיכריסט )בית המקדש של
שלמה( ונוצרים בורים ,אשר אינם סבורים כי הם חוטאים כאשר
הם מתירים לעצמם ליפול למעשה התרמית ,כפי שעשתה גם
חווה ,נותנים להם את הכסף למטרה זו ,במקום לנהוג כאנשים
זהירים ויראי שמיים ולתת כסף למטרות נוצריות אמתיות .ישוע
אמר" ,נִ ְדמ ּו עַ ִּמי ]נדונו ללכת לגיהינום[ ִמ ְ ּבלִ י הַ ָ ּדעַ ת" )הושע ו'.(6 ,
דוברי הכת הקתולית כועסים כאשר נישאות הטפות של דבר
האלוהים ,ואומרים כי הם "אינם יכולים להאמין כי בימינו אנו
יש עדיין אנשים המטיפים לשנאה ,דעה קדומה וכו' " .אך מה
שאומרים למעשה שגרירים אלו של הוותיקן הוא כי הם אינם
יכולים להאמין כי בימינו יש עדיין אנשים המטיפים את דבר
האלוהים ,את האמת ,וכי יש אנשים שיש להם את האומץ לחשוף
את השטן )אותם( .הכנסיות הפרוטסטנטיות ,שזנחו את האלוהים
והתמזגו עם הוותיקן ,טוענות כי "בשום מקום בתנ"ך אלוהים
או בנו ,ישוע המשיח ,אינם עונים לשטן או מצווים על ילדיהם
להשיב לשטן".
בכתבי הקודש – מספר בראשית ועד לספר ההתגלות – אלוהים,
בנו ישוע המשיח ,האבות ,הנביאים ,תלמידיו של ישוע ושליחיו,
השיבו לשטן על כל נקודה שהעלה ,בכל פעם שנתקלו בתורתו
הכוזבת 38.ישוע ציווה עלינו להשתמש בחרב )דבר האלוהים(
כדי להגן על תורתו האמתית בכך שנשיב לשטן )בכל נקודה(
בלהיטות ובאומץ 39.אנו מצווים להשיב לשקריו של השטן )עיוות
דברי האלוהים( ,כפי שעשה ישוע כאשר הוא השיב לשטן בהר
הפיתוי )הבשורה על פי מתי ד'.(3-11 ,
שאול השליח )הנקרא גם פאולוס השליח( ,באמצעות רוח
הקודש ,אמר "הַ ְכ ֵרז ֶאת הַ דָּ בָ ר ]דבר האלוהים[" )איגרת שאול
השנייה אל טימותיאוס ד' ,(2 ,כל דבר אלוהים )כל כתבי הקודש(.
אל תתעלמו מן הפסוקים בכתבי הקודש אודות האנטיכריסט ,נביאי
השקר ,מתן מענה לשטן ,נזיפה ותוכחה .ישוע אמר כי אנו חיים
)עולים לגן עדן( על פי כל דבר היוצא מפי אלוהים חיים )הבשורה
על פי מתי ד' .(4 ,הכוונה היא למילים אודות האנטיכריסט ,נביאי
השקר וכולי ,משום שישוע אמר כי כאשר אנו יודעים את האמת
)כל האמת ,כל מילה( ,האמת תשחרר אותנו )הבשורה על פי
יוחנן ח' .(32 ,אבל האנטיכריסט ונביאי השקר שלו אינם רוצים
שתהיו חופשיים ,משום שאדונם הוא השטן ,הרוצה להשאיר אנשים
בעבדותם .אם הם אינם רוצים שאנשים יהיו עבדים ,מדוע הם
כועסים כל כך כאשר מטיפים את דבר האלוהים )אשר משחרר
אתכם מן השטן(? ומדוע הם מכנים את הטפת כל דברי האלוהים
רשע ,שנאה ודעה קדומה ,אם הם אינם שליחי השטן?
האנטיכריסט ונביאי השקר שלו טוענים שאל לנו לעשות
דבר – הנוגע לשירות האל – בלהט .לדבריהם ,זהו חטא להפגין
להט בעת שמירה על מצוות האל ,הטפות ומילוי דבר האלוהים.
אבל בספר ההתגלות ציווה עלינו ישוע לנהוג בקנאות ,אחרת
הוא יירק אותנו מפיו )ההתגלות ג' .(16 ,קנאות ואומץ לב )להט(
הם חוקי העזר של האל ומשיחו .אנו מצווים לעשות את כל מה
שאנו עושים כאילו אנו פועלים למען אדוננו )איגרת שאול אל
הקולוסים ג' ,(23 ,בכל לבנו )הבשורה על פי מתי כ"ב(37 ,
ובכל נפשנו )הלהט שלנו( .ואם אנשים נפגעים מדבר האלוהים
)כל דבר שהוא( ,אלוהים אומר שהם בהמיים .וכמו כן אומר
אלוהים כי היפגעות מדברו או דחיית דבריו היא חטא 40.דחיית
דבר האלוהים כמוה כדחיית המשיח ורק באמצעות קבלה )אמונה(

עשו את הישר בעיני אלוהים
אל תחיו עבור עולם זמני זה ,שהנו כה קצר 45.תכננו את
עתידכם לנצח בכך שתלמדו על התכנית שהכין עבורכם בורא
ושליט היקום – באמצעות דחיית התכנית הברורה הזו של כת
הזדון לשליטה בעולם ,באמצעות השטן והכת הקתולית שלו,
שהנה כה רהבתנית וקצרת טווח 46.אם לא תעשו זאת ,הדבר
יראה לאלוהים שאתם שטניים ומתריסים כמו השטן הזה ,הקורא
לעצמו נציג האלוהים" ,אלוהים" עצמו על פני אדמות .עשו את
הישר בעיני אלוהים – לפני שיהיה מאוחר מדי )כפי שזה כבר
מאוחר מדי עבור השטן( .עשן עינוייָ ו יעלה מהגיהינום לעולמי
עולמים )ההתגלות י"ד.(11 ,
"לְ כוּ-נָא וְ נִ ָּוכְ חָ ה ,יֹאמַ ר יְ הוָ ה; ִאם-יִ הְ י ּו חֲטָ אֵ יכֶ ם ּ ַכ ּ ָׁשנִ ים ּ ַכ ּ ֶׁשלֶ ג
יַלְ ִ ּבינוִּ ,אם-י ְַאדִּ ימ ּו כַ ּת ֹולָ ע ּ ַכ ֶּצמֶ ר יִ הְ יוּ" באמצעות דמו של ישוע
)ישעיהו א') .(18 ,בואו וניווכח יחד ,אמר אלוהים :למרות
שהחטאים שלכם אדומים כשני ,הם ילבינו כשלג; אם יהיו
בצבע ארגמן הם יהפכו ללבנים כצמר – באמצעות דמו
של ישוע(.
באהבתו של האל ,הוא שלח את מי שאהב יותר מכל )את בנו(
למות למעננו .ישוע אהב אותנו כל כך עד שהקריב עבורנו את
חייו והקיז את דמו ,כך שניתן יהיה להסיר את חטאינו ולסלוח
להם 47.אם אנו נפגין אהבה ,כפי שאלוהים ובנו ,ישוע המשיח,
אהבו אותנו ,אנו ננטוש את חטאינו ואת דרכי הרשע שבהן
הלכנו בעבר ,נלמד את דבר האלוהים כהלכה ,ונפיץ אמיתות
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המלוכלכים – ניתן להתחקות אחר עקבותיהם של דברים אלו
ולהגיע לוותיקן ולגופים הממשלתיים שלו 62.אנשים שערקו מכת
גדולה זו ,הכת הקתולית ,הצהירו כי  68%מאנשי הכמורה של
הוותיקן אשמים בהומוסקסואליות ,בלסביות ובניאוף .האל אוסר
לחלוטין על כל המעשים האלו ,ומעשים אלו יגרמו לנשמותיהם
של עושיהם להגיע לגיהינום ,אם לא יביעו חרטה 63.כבר לפני
מאות שנים היו אנשים נכבדים רבים שכינו את הוותיקן "ביב
של שחיתות".
כומר ישועי בכיר לשעבר ,אשר עבד בוותיקן במשך שנים
וסר אך ורק למרותו של האפיפיור ,דיווח לי כי כאשר האפיפיור
הנוכחי ,יוחנן פאולוס השני ,היה כומר בקראקוב שבפולין,
העובדים שבמפעלו זעמו על האפיפיור לעתיד )יוחנן פאולוס
השני( .דווח כי רבים מבין עובדי המפעל רצו להרוג אותו
והצהירו כי אינם רוצים שימשיך להגיע למקום .כאשר הוא
הגיע ,הם השליכו עליו סחבות מלוכלכות בשמן ,כיוון שדווח
כי הוא הטריד מינית ילדים קטנים .כמו כן הם דיווחו כי הוא
)כיום האפיפיור יוחנן פאולוס השני( הנו הומוסקסואל .דברים
אלו מסבירים את התקנות החדשות של הממשלה הפדראלית,
הנשלטת על ידי הוותיקן בדבר אי הפליה נגד הומוסקסואלים.
בספר על אהבה )תאווה( ,שכתב האפיפיור יוחנן פאולוס
השני בהיותו כומר ,הוא שב וציטט את זיגמונד פרויד ,כאילו
הוא מצטט את כתבי הקודש .זיגמונד פרויד ,יהודי שהמיר את
דתו לאמונה הקתולית ,ידוע כסוטה הראשון במעלה בעולם.
השטן ,באמצעות הממשלה ,הכנסייה ואמצעי התקשורת של
העולם המאוחד ,בהנהגת הוותיקן ,גידל אותו ,יחד עם כל תחום
הפסיכיאטריה ,כדי לחסל את השימוש במילים "חטא" ו"אשמה".
כך יכול היה הוותיקן להשתמש בפסיכולוגים ובפסיכיאטרים
כדי לשלוח לאשפוז פסיכיאטרי אנשים ,שהביעו אמונה בנגיעתו
של האל באנושות באמצעים על-טבעיים ,הן כיום והן בעבר.
פסיכולוגים ופסיכיאטרים אלו ,ביחד עם המדיה רבת העוצמה
של הוותיקן ,ממשיכים לשים ללעג כל אדם החושף ,באמצעות
דבר האלוהים ,את הכת הזו ,שאלוהים מכנה "הזונה" בספר
ההתגלות ,וכל אדם המאמין באמונה שלמה בכל דברי האלוהים,
הכוללים את ציוויי המשיח להקים לתחייה את המתים ,לרפא
את החולים ,לגרש שדים ,להיוולד מחדש באמצעות רוח הקודש,
להתנגד ולחשוף את השטן )הזונה מספר ההתגלות( .הסטיות של
יוחנן פאולוס השני תואמות לאלו של פרויד ,כפי שמודה יוחנן
פאולוס בספרו.
לאחר שהגיע לפסגה )שליטה על כת קתולית זדונית זו ועל
גופי הממשלה הפדראלית שבשליטתה( ,יכול היה לחוקק חוקים
התואמים את הלך מחשבתו .כעת הוא רוצה שנחיה לפי הפנטזיות
שלו ,כאשר הוא מחוקק חוקים המאלצים נערים ונערות להשתמש
באותם תאי שירותים במעונות האוניברסיטאות .מוחו הסוטה עולז
כאשר הוא רואה את המין האנושי נאלץ ,על פי חוק ,להשתתף
במעשים ההולמים את סגנון מחשבתו העקום .החוקים הקתולים
הקנוניים החדשים האלו ,חוקי הסטייה והמוות ,נאכפים על
ידי שני גופים של הממשלה הפדראלית שבשליטת האפיפיור,
משרד השיכון והפיתוח העירוני ומשרד החינוך 64.שני שמות אלו
נשמעים רשמיים מאוד ומהווים מסווה ,בדיוק כמו כל תדמית
השלגיה הכוזבת שמטפח הוותיקן.
במלחמה הרוחנית בין אלוהים לשטן ,אנו עולזים ומתמלאים

אלו בעולם ,שזמן כה רב שקרו לו – כדי שיושבי העולם יזכו
לחיים שאלוהים ובנו נתנו באופן חופשי כל כך .אך כיצד הם
יכולים לדעת אמיתות אלו ללא מטיף )לא איש חדש בתפקידו,
48
אלא מי שלמד את כל דרכי האלוהים(?
יתם – חֶ ֶרב ְּתאֻ ְּכלוִּּ ,כי ּ ִפי יְ הוָ ה דִּ ֵּבר"
ם-תמָ אֲנוּ ,ו ְּמ ִר ֶ
"וְ ִא ְּ
)ישעיהו א'.(20 ,
אם ברצונכם להיוושע ,אמרו תפילה זו ,וכך יהיה:
אדוני ואלוהיי ,רחם על נשמתי ,נשמת חוטא 49.אני מאמין כי
ישוע המשיח הוא בן אלוהים חיים 50.אני מאמין כי הוא מת על הצלב
והקיז את דמו לשם קבלת מחילה על כל חטאיי בעבר 51.אני מאמין
52
כי אלוהים הקים את ישוע מבין המתים בכוחה של רוח הקודש,
ושהוא יושב מימין לאלוהים ברגע זה ,ומקשיב לווידוי שלי על חטאיי
ולתפילה זו 53.אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל לבי ,אדוני
ישוע 54.שטוף את כל חטאיי המזוהמים בדם שהקזת במקומי על הצלב
בגולגולתא 55.אתה לא תשיב פניי ריקם ,אדוני ישוע; אתה תסלח
לחטאיי ותושיע את נשמתי .אני יודע זאת משום שדברך ,כתבי
הקודש ,אומר זאת 56.דברך אומר כי אתה לא תשיב פניו של איש
ריקם ,כולל אותי 57.לפיכך ,אני יודע שאתה שמעת אותי ,ואני יודע
שאתה נענית לי ,ואני יודע שנושעתי 58.ואני מודה לך ,אדוננו ישוע
על הושעת נשמתי ואני אפגין בפניך עד כמה אסיר תודה אני בכך
59
שאשמע לציוויך ולא אוסיף לחטוא.
לאחר הישועה ,אמר ישוע כי עלינו להיטבל ,להשקיע את
כל גופנו במים ,בשם האב ,הבן ורוח הקודש 60,ללמוד בחריצות
את כתבי הקודש )התנ"ך המסורתי ,הברית החדשה ]תרגום מאת
פרופסור פרנץ דליטש ותרגום חדש של החברה לכתבי הקודש
61
בישראל[ ,ובנוסח המלך ג׳יימס באנגלית( ולעשות כדבריו.
אדוננו רוצה שאתם תספרו לאחרים על ישועתכם .כל אחד
מכם יכול להפיץ את כתביו התנכיים של הכומר טוני אלאמו.
אנו נשלח לכם כתבים אלו ללא תשלום .לקבלת מידע נוסף,
התקשרו אלינו או שלחו אלינו הודעת דוא"ל .שתפו כתבים אלו
עם אנשים אחרים.
אם ברצונכם שהעולם יינצל ,כפי שמצווה ישוע ,אל תגזלו
מאלוהים את המעשרות והתרומות .אלוהים אמר" ,הֲ יִ ְק ַּבע
]היגזול[ ָא ָדם אֱ ל ִֹהיםּ ִ ,כי ַא ּ ֶתם ק ְֹב ִעים א ִֹתי ,וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתםַּ ,ב ּ ֶמה
ְקבַ עֲ נו ָּך :הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשרְ ,והַ ְּתרו ָּמהַּ .ב ְּמאֵ ָרה ַא ּ ֶתם נֵ ָא ִרים] ,מקוללים[,
וְ א ִֹתי ַא ּ ֶתם ק ְֹב ִעים – הַ גּ ֹויֻ ּ ,כ ּל ֹו ]כל העם וכל העולם הזה[ .הָ ִביא ּו
אוצָ ר,
ל-בית הָ ֹ
ת-כל-הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשר ] 10%מן ההכנסה ברוטו שלכם[ אֶ ֵּ
אֶ ָּ
יתי ]הנשמות שהוצלו[ ,ו ְּבחָ נוּנִ י נָ א
יהי טֶ ֶרף ]מזון רוחני[ ְ ּבבֵ ִ
וִ ִ
אותִ :אם-לֹא ֶא ְפ ּ ַתח לָ כֶ םֵ ,את אֲ ֻרבּ ֹות הַ ּ ָׁש ַמיִ ם,
ָּבזֹאתָ ,א ַמר יְ הוָ ה ְצבָ ֹ
ד-ב ִל ָ
הֲריק ִֹתי לָ כֶ ם ְ ּב ָרכָ הַ ,ע ְ ּ
וַ ִ
ַש ִחת
י-די .וְ גָ ַע ְר ִּתי לָ כֶ ם ָּבאֹכֵ ל ,וְ לֹא-י ְ ׁ
ֹא-ת ַׁש ֵּכל לָ כֶ ם הַ ֶּגפֶ ן ַּב ּ ָ ׂש ֶדהָ ,א ַמר יְ הוָ ה
ת-פ ִרי הָ אֲ ָד ָמה; ְול ְ
לָ כֶ ם אֶ ּ ְ
י-ת ְהי ּו ַא ּ ֶתם ֶא ֶרץ חֵ פֶ ץָ ,א ַמר
אות .וְ ִא ּ ְ ׁשר ּו אֶ ְתכֶ םָּ ,כל-הַ גּ ֹויִ םּ ִ :כ ִ
ְצבָ ֹ
אות" )מלאכי ג'.(8-12 ,
יְ הוָ ה ְצבָ ֹ

כמה סודות נוספים של האפיפיור
הוותיקן הנו כה מסתורי עד שרוב הכמרים ,הנזירות והחברים
בו ,הנמצאים בדרג הנמוך ,כמו גם אנשים העובדים בדרג הנמוך
של גופי הממשלה הפדראליים ,אינם יודעים שהם מהווים חלק
מן הכת הגדולה בעולם ושניתן אפילו להתחקות אחר עקבות של
סמים ,זנות ,פורנוגרפיה ,אלכוהול והשוק השחור – כל הדברים

 48איגרת שאול אל הרומיים י' 49 14 ,תהילים נ"א ,7 ,איגרת שאול אל הרומיים ג' 50 23 ,10-12 ,הבשורה על פי מתי ,כ"ו ,63-64 ,כ"ז ,54 ,הבשורה על פי לוקס א' ,30-33 ,הבשורה על פי יוחנן ט' ,35-37 ,איגרת שאול אל הרומיים
א' 51 3-4 ,מעשי השליחים ד' ,12 ,כ' ,28 ,איגרת שאול אל הרומיים ג' ,25 ,איגרת יוחנן הראשונה א' ,7 ,ההתגלות ה' 52 9 ,תהילים ט"ז ,9-10 ,הבשורה על פי מתי כ"ח ,5-7 ,הבשורה על מרקוס ט"ז ,14 ,12 ,9 ,הבשורה על פי יוחנן
ב' ,21 ,19 ,י' ,17-18 ,י"א ,25 ,מעשי השליחים ב' ,24 ,ג' ,15 ,איגרת שאול אל הרומיים ח' ,11 ,איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ט"ו 53 3-7 ,הבשורה על פי לוקס כ"ב ,69 ,מעשי השליחים ב' ,25-36 ,האיגרת אל העברים י'12-13 ,
 54איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ג' ,16 ,ההתגלות ג' 55 20 ,איגרת שאול אל האפסיים ב' ,13-22 ,האיגרת אל העברים ט' ,22 ,י"ג ,20-21 ,12 ,איגרת יוחנן הראשונה א' ,7 ,ההתגלות א' ,5 ,ז' 56 14 ,הבשורה על פי מתי כ"ו,
 ,28מעשי השליחים ב' ,21 ,ד' ,12 ,איגרת שאול אל האפסיים א' ,7 ,איגרת שאול אל הקולוסיים א' 57 14 ,הבשורה על פי מתי כ"א ,22 ,הבשורה על פי יוחנן ו' ,37-40 ,35 ,איגרת שאול אל הרומיים י' 58 13 ,האיגרת אל העברים י"א6 ,
 59הבשורה על פי יוחנן ה' ,14 ,ח' ,11 ,איגרת שאול אל הרומיים ו' ,4 ,איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ט"ו ,10 ,ההתגלות ז' ,14 ,כ"ב 60 14 ,הבשורה על פי מתי כ"ח ,18-20 ,הבשורה על פי יוחנן ג' ,5 ,מעשי השליחים ב' ,38 ,י"ט,
 61 3-5דברים ד' ,29 ,י"ג ,5 ,כ"ו ,16 ,יהושע א' ,8 ,כ"ב ,5 ,איגרת שאול השנייה אל טימותיוס ב' ,15 ,ג' ,14-17 ,איגרת יעקב א' ,22-25 ,ההתגלות ג' 62 18 ,ההתגלות י"ז ,1-6 ,י"ח 63 23-24 ,2-3 ,הבשורה על פי מתי ט"ו ,18-20 ,איגרת
שאול אל הרומיים א' ,20-32 ,איגרת שאול הראשונה אל הקורינתיים ו' ,18 ,9-10 ,י' ,8 ,איגרת שאול אל האפסיים ה' ,5 ,האיגרת אל העברים י"ב ,16-17 ,י"ג ,4 ,ההתגלות כ"א" 64 8 ,ארה"ב של הוותיקן" ,נינו לובלו ,עמודים 78-79
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מתוך אהבה ,כדי שנשמות יקרות לא יולכו עוד שולל על ידי
הוותיקן וחבר מרעיו ,לא יקבלו על עצמן את תו החיה ולא ילכו
67
לגיהינום.
כל מי שחשף עובדות אודות כת זו )הכת הקתולית( וחבר
מרעיה ,כונה בעבר ,ועד היום ,כופר ,מרושע ,מסוכן ,חשאי,
קנאי דתי וכולי ,ונפל טרף למסעות מסיביים של רצח אופי.
הם גם טוענים כי אנו סובלים מפרנויה לגבי הוותיקן .האם
לאברהם לינקולן ולג'ון פ .קנדי הייתה פרנויה לגבי הוותיקן?
וכל מיליוני האנשים החיים כיום ,שלהם מטרידות ומציקות
הסוכנויות המדינתיות והפדראליות ,הסרות למרות הוותיקן,
בנוסף לכל מחוסרי העבודה והרעבים )וחלקם אף מרצים עונשי
מאסר משום שנאלצו לגנוב ,בשל הרעב שממנו סבלו( ,האם
לכולם יש פרנויה בנוגע לוותיקן?
ובגלל מילים אלו ,אנשי כת הזדון הקתולית ינהגו כאילו הם
)מכל האנשים( נרדפים ויאמרו בתמימות "מדוע זה קורה לנו?"
מתוך ידיעה שאלו ,שאינם מודעים לדברים שעושה כת זו ,יחושו
כלפיה אהדה )אין לי כל אהדה לשטן( .אני לא כתבתי את דבר
האלוהים ,אני רק מטיף אותו .אלוהים אינו שונא את הטוב ,רק
68
את הרוע.
כת הוותיקן הזדונית וחסידיה ראויים כולם לפרס האוסקר
על גילום תפקיד התמימות והאדיקות הטוב ביותר ,כמו גם על
האיפור ועיצוב התלבושות ,אשר משווים לכת מראה חיצוני זך,
כמו שלגיה .אבל מתחת למעטה "שלגיה" זה יש פצעים דולפים
ומלאי כיב ומחלת עור קשה .כלפי חוץ היא מחייכת במתיקות
ואומרת "אני אוהבת אותך ,אחי" ,אבל מאחורי גבה הרזה היא
69
מסתירה ידיים ,שמהן נוטף דם קדושים מעונים.
הנה דוגמה לדרך שבה כת הוותיקן מכסה בכל עת על מעשיה.
כאשר כת זו ראתה שמלחמת העולם השנייה )אינקוויזיציה נוספת
של הוותיקן( עומדת להסתיים בהפסד היא הסתירה במהירות,
ברגע אחד ,אלף יהודים ,כך שלאחר שהרגה ששה מיליון יהודים,
היא תוכל לומר "אנו הסתרנו את היהודים והגנו עליהם; אנו
אוהבים את היהודים" .זוהי האמת לאמיתה בנוגע למה שעשה
הוותיקן.
ואם אנו בדנים בפרסי אוסקר ,הוותיקן מעורב מזה זמן רב
בתעשיית הסרטים 70.הוליווד ,המושפעת מהלובי הקתולי ,סיפקה
לנו סרטים כמו "שירה של ברנדט") "Going My Way" ,הולך
בדרכי( ומספר סרטים מרגשים ,המפארים כת זדונית זו .מצד
שני ,הם קידמו סרטים כמו "אלמר גנטרי" ,שהציגו אוונגליסטים
פרוטסטנטים מושחתים .האם אתם זוכרים את סדרת הטלוויזיה
"דרגנט"? הנוצרי תמיד הוצג כשהוא אוחז בספר גדול של
כתבי הקודש ומחייך לאחר שחנק את סבתא בעליית הגג; 71ואת
דמויות הכמרים גילמו תמיד כוכבים מכובדים ,שזכו לשכר גבוה,
כמו בינג קרוסבי ובארי פיצג'רלד .כפי שאתם רואים ,הוותיקן
)מנהיג כנסיית העולם המאוחד וכל ממשלות העולם( תוקף אותנו
פסיכולוגית בחזיתות רבות.
כדי לשמור על תדמית ה"שלגיה" ,הוותיקן משתמש באחד
מאמצעי המדיה המסיביים שבשליטתו ,ה ,CBS-כדי לקדם
תכנית תעמולתית באורך שלוש שעות ,אשר שימשה את האליל
שלה ,מנהיג הכת ,לרחוץ בניקיון כפיו .אני בטוח כי התקרית
שבה השליכו פועלים במפעל בפולין סחבות טבולות בנפט על
האפיפיור לעתיד הושארה מחוץ לתסריט.
יש הרבה אנשים יפים בכת הקתולית ,שאינם עשירים ,חלקם
אף עניים מאוד ,ואשר אינם שואפים לתפקיד רם דרג .רובם

בשמחה משום שישוע אמר" ,שִׂ ְמח ּו ְו ִגילוּּ ִ ,כי שְׂ כַ ְרכֶ ם ַרב ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם;
יאים ֶׁשהָ י ּו ִל ְפנֵ יכֶ ם" )הבשורה על פי מתי
הֲ ֵרי ָּכ ְך ָר ְדפ ּו אֶ ת הַ ְ ּנ ִב ִ
ה' .(12 ,אנו הארגון הנוצרי החזק ביותר בעולם ,המאמין בתנ"ך
)ואנו גאים מאוד בעובדה זו(.
פרסומים כוזבים מסוימים ,אשר נשבעים שבועת שקר )חלקם
אפילו מדפיסים את כתבי הקודש( ואינם מאמינים לישוע ,אשר
יש ְו ַאל ִּת ְגזְ ל ּו ")הבשורה על פי לוקס ג',
"אל ּ ַת ַע ְ ׁשק ּו ִא ׁ
אמר ַ
 ,(14הכלילו אותנו בספריהם שנכתבו על כתות .בשל שקריהם
הבוטים ובשל הצורך שלנו לתמוך בשלמות עבודת אדוננו ,היה
עלינו לבדוק פרסומים מרושעים אלו וגילינו ,כמובן ,שכת הזדון
של הוותיקן והישועים עומדים מאחוריהם.
ה-לכֶ ם ְּת ַד ְּכא ּו עַ ִּמי וּפְ נֵי עֲנִ ִּיים ִּת ְטחָ נוּ ,נְ אֻ םֲ -א ֹדנָי יְ הוִ ה
"מַ ּ ָ
אות" )ישעיהו ג'.(15 ,
ְצבָ ֹ
"כי מַ ה ּ ֶׁשאָ ָדם ֹזו ֵרעַ  ,אֶ ת זֹאת ַ ּגם יִ ְקצֹר"
האינכם יודעים ִּ
)איגרת שאול אל הגלטים ו' ?(7 ,ואלוהים יעשה לכם אחת
אפיים את מה שעשיתם לאחרים" ...לִ י נ ָָקם וְ ִ ׁש ּ ֵלם ,אָ מַ ר יְ הוָ ה"
)איגרת שאול אל הרומיים י"ב ,19,האיגרת אל העברים י',
.(30
אנו מלאי שמחה כיוון שתגמולנו הוא אדיר ,בשל השקרים
שסופרו אודותינו )כך אמר ישוע( )הבשורה על פי מתי ה',
.(11-12
גופי הממשלה הפדראלית ,שבשליטת הוותיקן ,ואמצעי המדיה
המסיביים העומדים לרשות הוותיקן )כולם כאחד( גם אפשרו
לנו לחוות שמחה גדולה ולזכות בתגמולים שופעים בגן העדן,
משום שיחדיו ,הם תבעו אותנו בבית המשפט בהאשמות שווא
ויזמו מסעות דיבה מתמידים כנגדנו במשך חמש עשרה השנים
האחרונות 65.כאשר חקרנו אותם ,גילינו כי הן אמצעי המדיה
המסיביים 66והן ,כמובן ,גופי הממשלה שצוינו לעיל ,נמצאים
בחשאי תחת שליטתו ו/או בבעלותו של הוותיקן .אנו מודים לך
ומשבחים אותך ,ישוע ,על כך שאתה מראה לנו עובדות אלו
ועל כך שאתה מבטיח לנו את תגמולינו הוודאיים ביותר .מחבר
ספר תהילים ,המלך דוד ,כותב:
רוזְנִ ים ֹנו ְסדוּ-יָחַ ד ]התאחדו[ עַ ל-
"יִ ְת ַי ְּצבוּ ,מַ לְ כֵ י-אֶ ֶרץ ,וְ ֹ
ַשלִ יכָ ה
ימו ,וְ נ ְ ׁ
רו ֵת ֹ
ת-מו ְס ֹ
ֹ
יחו ]ואנשיו[' :נְ נ ְַּת ָקה אֶ
ל-מ ִ ׁש ֹ
יְ הוָ ה ,וְ עַ ְ
ימו' ]הבה ניפטר מהם[ֹ .יו ֵׁשב ַּב ּ ָׁשמַ יִ ם יִ ְ ׂשחָ ק; ֲא ֹדנָי,
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו עֲ ב ֵֹת ֹ
יִ לְ עַ ג-לָ ֹ
מו"
ֲרו ֹנו יְ בַ הֲלֵ ֹ
ימו ְבאַ ּפ ֹו; וּבַ ח ֹ
מו ]השליטים[ .אָ ז יְ ַד ֵּבר אֵ לֵ ֹ
)תהילים ב'.(2-5 ,

תגמול איום למי שנאבק באלוהים
זכרו להתפלל עבור חסרי המזל ,אשר נאבקים באלוהים,
בבנו ישוע המשיח ,ברוח הקודש ובאנשיו ,משום שאם הם
ימשיכו בדרכיהם ,מחכה להם תגמול מפחיד למדי .אנו ,כמו
אבינו שבשמים ובנו ,ישוע המשיח ,איננו רוצים שאיש יגיע
לגיהינום .משום כך אנו מנחים את כל האנשים להתפלל בשם
אדוננו ישוע המשיח ,כך שהם יוכלו למצוא את המשיח כמושיעם
האישי ולהתחיל לבצע מעשים טובים; בכך שיפעלו עבורו,
במקום לעשות מעשים עקרים של אי צדק ,המובילים לגיהינום
ולחיי קללה עד סוף הדורות) .לא שאנו מתפללים עבור השטן
או עבור מי שחילל את רוח הקודש ,איננו מתפללים עבורם
]איגרת יוחנן הראשונה ה' .([16 ,כנסייתנו גדלה והתחזקה מאוד,
כפי שאמר ישוע שיקרה לנו תחת הרדיפה .אם אלוהים אהב כל
כך את העולם ,האין עלינו לצעוד בדרכו? מילים אלו נכתבו

" 65האימפריאליזם של הוותיקן במאה העשרים" ,אברו מנהטן ,עמוד " 66 155מסמכי הוותיקן  ,"2וולטר מ .אבוט ,ס.ג' ,עמודים " ;319-331האימפריאליזם של הוותיקן במאה העשרים" ,אברו מנהטן ,עמוד " ,150תיק רוקפלר",
מאת גארי אלן ,פרק " ,6איש אינו מעז לקרוא לכך קונספירציה" ,גארי אלן ,פרק " ,5האנציקלופדיה הלאומית של קולייר" ,1936 ,תחת המילה "אילומינטי" )" ,(Illuminatiהאנציקלופדיה הקתולית" ,תחת המילה "אילומינטי"
)" ,(Illuminatiאינגלושטאט" ) 67 (Inglostadtההתגלות י"ג ,16-18 ,י"ד ,9-11 ,י"ט 68 20 ,תהילים ז' ,12 ,מ"ה ,7-8 ,משלי ח' ,13 ,עמוס ה' ,15 ,איגרת שאול אל הרומיים א' ,18 ,האיגרת אל העברים א' 69 8-9 ,ההתגלות י"ז,1-6 ,
פרק י"ח " 70ארה"ב של הוותיקן" ,נינו לובלו ,עמודים " 71 20-21מסכי עשן" ג'ק צ'יק ,עמוד 46
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"מלחמת קודש" ומתייחס אליה בסלחנות ,ובכך מוכיח שנית
שהוותיקן הנו כת ,הפועלת בניגוד לכתבי הקודש לחלוטין.
לפני חמישים שנה אמר הארכיבישוף גילרוי:
"בזכות השליטה שלנו ]הקתולים[ על משרד הדואר ,יש
למשרד הדואר אמצעים לבדוק את מיקומם של מי שאינם
קתולים ]כופרים[ ,בכל הנוגע לתנועותיהם ולמצבים מסוימים.
וכל עוד יש לנו אנשים כאלו השולטים במשרד הדואר שלנו
ובשירותכם ,איננו צריכים לחשוש מכך שיגלו את פעילותה
הפלילית של המשטרה החשאית שלנו".
לאחר שלמדנו על עובדות אלו ,ברור לנו מדוע משרד הדואר
מנסה כעת לשלול מאתנו את הסטטוס שלנו ,כמי שרשאי לשלוח
כמויות דואר גדולות בעלות נמוכה .הם מדכאים באופן פלילי
את חופש הדיבור ואת חופש הדת ,שתי הערבויות החוקתיות
האחרונות שנותרו לנו ,ואשר אותן מנסה הוותיקן לחסל במהירות
ובשקט .גופים פדראליים ומדיניים ,בעזרת המדיה והמערכות
המשפטיות שלהם בכל מדינה ,תחת הוראות מרומא ,יאמרו
בוודאי כי "סודות האפיפיור" הוא ספרות "שנאה" ,והם יאמרו
לכם שאני אויבכם .אך כפי שאמר שאול השליח ,כך גם אני
"ו ַע ּ ָתה הַ ִאם הָ פַ ְכ ִּתי לָ כֶ ם ְל ֹ
אומרְ ,
אויֵב ְ ּב ָא ְמ ִרי לָ כֶ ם ֶאת הָ אֱ מֶ ת?"
)איגרת שאול אל הגלטים ד'.(16 ,
יש לומר את האמת ,כך שהאנשים יוכלו להימלט משליטת
המנהיגות האכזרית של נציג השטן ,עם חוקיו הדיקטטוריים
ומלאי השנאה ,במקום חוקת ארה"ב האלוהית שלנו )שהיא החוק
בארה"ב( ,כך שאנשים מכל המדינות יוכלו להימלט מתו החיה
ומאש הגיהינום – האם זו שנאה? ישוע אמר כי אמירת האמת
משמעה אהבה ,והוא מצווה עלינו ללכת לכל האומות ולהטיף
את האמת 76,משום שישוע אמר "וְ ֵת ְדע ּו אֶ ת הָ אֱמֶ ת וְ הָ אֱמֶ ת ְּת ַׁשחְ ֵרר
אֶ ְתכֶ ם" )הבשורה על פי יוחנן ח'.(32 ,
אתם יכולים להאמין לאפיפיור או לי .אני חשפתי בפניכם
רק מעט מסודות האפיפיור .אלוהים אמר שארגון האפיפיור
הוא אם כל התועבה עלי אדמות ,לא  99%מהתועבות ,אלא כל
התועבות 77.קראו בכתבי הקודש ותוכלו להיווכח בעצמכם אם
דון
אכן אני אומר לכם את האמת .האמינו באלוהים" .הַ אֲמֵ ן ָּבאָ ֹ
ית ָך" )מעשי השליחים ט"ז.(31 ,
ֵשוּעַ וְ ִת ָּו ַׁשע אַ ּ ָתה ו ְּבנֵי ֵּב ְ
י ׁ

צנועים מאוד .אנשים פשוטים אלו אינם מודעים כלל למעשי
הרשעות שבוצעו ,ושמבוצעים עדיין ,על ידי הכת הקתולית
הזדונית ,שנאמר להם כי היא כנסייה .מכיוון שהאל מכיר את
נשמותיהם הישרות )הוא האל של לבנו( ,הוא אומר לאנשים
"צא ּו ִמ ּ ֶמ ּנָה ,עַ ִּמי" )ההתגלות י"ח .(4 ,אז הבה נתפלל
בורים אלו ְ
שהם יעשו זאת בקרוב.
תזכורת עגומה למנהל העל של השטן )האפיפיור( ,אשר
עומד בראש בית הזונות הרומאי ,ולממשלות המעניקות לו כוח:
שלטונכם יבוא אל קצו בקרוב ,כך אומר אלוהים.
דול ּ ָכזֶה!" )ההתגלות י"ח.(17 ,
"כי ְ ּב ָׁשעָ ה אַ חַ ת הָ ח ֳַרב ע ֶֹׁשר ָ ּג ֹ
ִּ
עולָ ִמים!" )ההתגלות י"ט.(3 ,
עולְ מֵ י ֹ
עולֶ ה לְ ֹ
"עֲ ָׁשנָהּ ֹ
"ר ִא ִ
ָ
ּחות
לש רו ֹ
יתי ִמ ּ ִפי הַ ּ ַת ִ ּנין ו ִּמ ּ ִפי הַ חַ יָּה ו ִּמ ּ ִפי נְ ִביא הַ ּ ֶׁש ֶקר ָׁש ׁ
מות לִ ְצפַ ְרדְּ ִעים" )ההתגלות ט"ז.(13 ,
אות דּ ֹו ֹ
ְטמֵ ֹ
72
הכמורה היהודית הסתיימה בגבעת הגולגולתא; בשום מקום
בכתבי הקודש לא האציל מעולם אלוהים סמכות כמורה על
האיטלקים ,הפולנים ,או כל בני גזע אחר פרט ליהודים .ומכלל
שנים עשר השבטים ,רק בבני שבט לוי בחר אלוהים לשמש
ככוהנים 73.הדבר מוכיח כי הוותיקן פועל בניגוד לכתבי הקודש
וחי בעולם של פנטזיה והעמדת פנים .כאשר ישוע אמר "נִ ְ ׁשלַ ם",
74
הוא הפך לכהן הגדול היחידי )הבשורה על פי יוחנן י"ט.(30 ,
הוותיקן רוצה לעבור מרומא לירושלים .ב 26-בספטמבר
 1973דיווח העיתון "יוסטון כרוניקל" כי הנרי קיסינג'ר ,הרעב
לעוצמה פוליטית ,סייע לכת-על זדונית זו )הוותיקן( כשהציע
כי "ירושלים תהפוך לעיר בינלאומית ,כשהשליטה על המקומות
הקדושים ועל המנהל הדתי תינתן לאפיפיור".
בכתבי הקודש מעולם לא מוזכר "פרוגטוריום" )מקום טיהור
הנפשות ,על פי האמונה הקתולית( או מקום דומה ,אך הכתבים
אומרים במפורש כי " ִ ּנגְ זַר עַ ל ְ ּבנֵי אָ ָדם לָ מוּת ּ ַפעַ ם אַ חַ ת וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן
הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפט" )האיגרת אל העברים ט' .(27 ,ואלוהים אמר כי מדובר
בגן עדן או בגיהינום ,לא בשום אפשרות אחרת .75איש אינו
יכול לקנות את דרכו אל גן העדן ,ואינו יכול לקנות את דרכו
מן הגיהינום.
בשום מקום בברית החדשה לא מוזכר הציווי להרוג אנשים,
שאמונתם שונה משלכם .הוותיקן ,עם זאת ,מכנה הרג כזה

 72ישעיהו נ"ג ,7 ,הבשורה על פי מרקוס ט"ו ,37-39 ,האיגרת אל העברים ב' ,14-18 ,ג' ,1-4 ,ד' ,14-16 ,ה' ,1-6 ,ז 73 19-28 ,שמות כ"ח ,1 ,ל' 74 30 ,האיגרת אל העברים ב' ,14-17 ,ג' ,1 ,ד' ,14-15 ,ה' ,5-10 ,ז' ,26-28 ,ט' 75 11-28 ,איגרת
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