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Վատիկանն ինքն իրեն ներկայացնում 
է Սպիտակաձյունիկի դերում, սակայն 
Աստվածաշունչն ասում է, որ այն «մեծ 
պոռնիկ է», պաշտամունք (Յայտնութիւն 19:2):1 
Նա օգտագործում է բոլոր երկրների 
կառավարական ծառայությունները, ներառյալ 
Միացյալ Նահանգները՝ որպես իր արատավոր 
փոքրիկ գաճաճներ: Որքան ավելի շատ 
իշխանություն և հսղկողություն նա ունենա 
կառավարությունում, այնքան ավելի շատ 
կթաքնվի իր Սպիտակաձյունիկի դիմակի 
տակ, որպեսզի կառավարություններին 
օգտագործեն և մեղադրեն իր կատարած 
սատանայական գործերի համար:

ՊԱՏՃԱՌԸ՝ կիրառել օրենքներ, 
որոնք անհանգստացնում, զրպարտում, 
ոչնչացնում և գրաքննում են բոլորին ու 
ամեն միտք, որը Հռոմեական կաթոլիկ չէ, 
որպեսզի նա կարողանա նստել որպես 
սատանայական թագուհի (մեծ պոռնիկ):

Իր աշխարհի կառավարությունները և եկեղեցին կառավարելու 
դարավոր ցանկության պատճառով, օձանման Վատիկանը 
հեղեղել է աշխարհը և Միացյալ Նահանգներն իր եռանդուն, 
լավ ուսուցանված և նվիրված Ճիզվիտ նվիրյալներով և հիմա 
կառավարում է Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը (որը 
հենց ինքն էլ ստեղծել է)2, Սպիտակ տունը, Կոնգրեսսը, բոլոր 
նահանգները, դաշնային, քաղաքացիական, սոցիալական 
կառավարության ծառայությունները, ներառյալ ԱՄՆ 
Աշխատանքային վարչությունը, Հետախուզությունների դաշնային 
բյուրոն, Գերագույն դատարանը, դատական համակարգը, 
Զինված ուժերը, պետական, դաշնային և այլ ոստիկանությունը, 
ինչպես նաև միջազգային բանկային և դաշնային պահուստային 
համակարգը (որոնք կոչվում են Իլյումինատներ և Ագենտուր), 
աշխատանքային միությունները3, և Մաֆիան և բոլոր ազդեցիկ 
զանգվածային լրատվական միջոցները: 

Այս սատանայական եկեղեցին (Վատիկանը) շատ մոտ է այն 
բանին, որ փոխարինի ԱՄՆ Սահմանադրությունը իր մեկ ազգի, 
սատանայական մահվան օրենքները՝ «հերետիկոսով» (բոլոր 
նրանք, ովքեր հռոմեական կաթոլիկ չեն): Գեներալ Լաֆայետը, 
Նախագահ Ջորջ Վաշինգթոնի ամենահարգված օգնականը և 
գեներալը, մարգարեաբար նշել է. «Եթե ամերիկյան ժողովրդի 
ազատությունները ոտնահարվեն, նրանք կմեռնեն Հռոմեական 
կաթոլիկ սատանայական եկեղեցու ձեռքով»:4

Այսօր մենք տեսնում ենք համարյա հիսուն տարի առաջ 
ավստրալիացի Հռոմեական կաթոլիկ Արքեպիսկոպոս Գորիլոյի ելույթի 
ժամանակ ներկայացված մանրամասն ծրագրի կուլմինացիան. 

«Հռոմեական կաթոլիկ կարգախոսն է՝ մենք մեր 
ընկեր կաթոլիկների համար: Մենք պետք է հաղթենք 
քվեարկության ժամանակ բոլոր հերետիկոսներին [ոչ-
հռոմեական կաթոլիկներ]: Սուրբ հայրը նշում է, որ 
բացասական մարտավարությունը ճակատագրական է: 
Սուրբ հոր պահանջն [պապի] այն է, որ շուտով հանրային 

ԱՄՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՆԵՐՔԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՆԵԾ)), ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԴԱՇՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՆ (ՀԴԲ), ԱՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱՖԻԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԱ՞ՍՆ ԵՆ 
ԱՐԴՅՈ՞Ք ՊԱՊԸ ԲՈԼՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՂԵԿԱՎԱՐՆ Է, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՎԱՏԻԿԱՆԻ

ՊԱՊԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ
ծառայությունները պետք է լինեն 
100% հռոմեական կաթոլիկ: Պետք 
է անել ամեն ինչ, որ ոչ մի կասկած 
չծագի, երբ Հռոմեական կաթոլիկները 
գաղտնի կերպով զբաղեցնեն ավելի 
շատ պետական պաշտոններ, քան 
բողոքականները, հրեաները և այլ 
աղանդավորներ»:

Վատիկանը ոչնչնացրել է միլիոնավոր 
մարդկանց, այսպես է ասում ՏԵՐԸ 
(Յայտնութիւն 18:24): Պատմությունը 
պահպանում է այս փաստը: Հռոմեական 
կաթոլիկ ինկվիզիցիայի տարիներին 
Եվրոպայում վաթսունութ միլիոն մարդ է 
չարչարվել, վիրավորվել և սպանվել այս հսկա 
աղանդի կողմից:5 Սուրբ Բարդուղիմեոսի 
Կոտորածի օրը հիշատակվում է 100,000 
բողոքականների դաժան սպանությամբ:6 

Նախագահ Աբրահամ Լինքոլնը մեղադրում 
է պապին քաղաքացիական պատերազմի մեջ, հետևյալ խոսքերով.

«Այդ պատերազմը երբեք հնարավոր չէր լինի առանց  
յիզուիտների չարաբաստիկ և գաղտնի ազդեցության: 
Մենք պարտական ենք պապերին, որ այժմ տեսնում 
ենք մեր հողը հեղեղված մեր ամենավեհ որդիների 
արյունով»: Լինքոլնն ավելացնում է. «Ես կողմ եմ 
խղճի ազատությանն իր ամենավեհ, ամենալայն և 
ամենաբարձր իմաստով: Բայց ես չեմ կարող տալ 
խղճի ազատություն պապին և նրա հետևորդներին՝ 
պապիստներին, այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
նրանք իրենց խորհուրդների, աստվածաբանների և 
եկեղեցական օրենքների միջոցով ասում են, որ իրենց 
խիղճը պատվիրում է իրենց այրել իմ կնոջը, խեղդել 
իմ երեխաներին, և կտրել իմ կոկորդը, երբ այդպիսի 
հնարավորություն լինի»:7 

Աբրահամ Լինքոլնի՝ Վատիկանի մասին բազմաթիվ 
բացահայտումների պատճառով, նա մահվան դատապարտվեց, 
ճիշտ այնպես, ինչպես և կանխագուշակել էր: Այո, նա սպանվել 
է յիզուիտների կողմից՝ Հռոմի հրահանգներով:8 Վատիկանը չի 
փոխվել պրն. Լինքոլնի ժամանակներից:

ՋՈՆ Ֆ. ՔԵՆՆԵԴԻԻ ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՍԽԱԼԸ

Երբ Վատիկանը Ջոն Ֆ. Քենեդիին հարցրեց. «Դուք 
պատրաստվում եք հետևել հռոմեական օրենքների՞ն, թե՝ ԱՄՆ 
Սահմանադրությա՞նը»: Պրն. Քենեդին պատասխանեց, ասելով. «ԱՄՆ 
Սահմանադրությանը»:9 Սա Նախագահ Քենեդիի ճակատագրական 
սխալն էր: Նրա սպանությունը պատվիրվել էր Հռոմի կողմից, ապա 
ծրագրվել և իրականացվել յիզուիտների կողմից, ճիշտ այնպես, 
ինչպես և Նախագահ Լինքոլնինը: Բոլոր նրանք, ովքեր շատ բան 
գիտեին պրն. Քենեդիի սպանության մասին, նույնպես ոչնչացվեցին: 

Երբ Ամերիկան պահանջեց հետաքննություն, գլխավոր դատավոր 
Ըրլ Ուարրենը (Վատիկանի Կոլումբոսի Ասպետներ գաղտնի 
ծառայության անդամ) ներգրավվեց հետաքննություն իրականացնելու 

Հեղինակ՝ Թոնի Ալամո
Գրված 1993թ.-ին
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մեջ: Նա անհեթեթ խոսակցություններ վարեց,խառնակչություններ 
արեց, ինչպես և ենթադրվում էր, ապա, որոշ ժամանակ հետո 
փակեց հետաքննվող գործը: Ինչպես պապն է ասում. «Բացասական 
մարտավարությունները ճակատագրական են»: Հիշեք, որ Նախագահ 
Քենեդին Աբրահամ Լինքոլնի մեծ դավանող և աշակերտն էր ու գիտեր 
այն, ինչ գիտեր պրն. Լինքոլնը:

Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմը իր ավելի քան 
երեսուն միլիոն զոհերով (վեց միլիոն հրեաների Հոլոքոստը),10 

մտածված և ֆինանսավորված էր Վատիկանի կողմից: Հիտլերը, 
Մուսսոլինին և Ֆրանկոն բոլորն այս աղանդի (Հռոմեական 
կաթոլիկ սատանայական եկեղեցի)11 անդամներ էին. աշխարհը 
գրավելու, ոչ հանուն Քրիստոսի, այլ Վատիկանի՝ Հակաքրիստոսի: 

Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայում իրարանցումը, 
յիզուիտների կողմից ուսուցանված Կաստրոյի12 բռնակալությունը 
Կուբայում և ամբողջ Կարիբյան տարածաշրջանում, 
ահաբեկչությունը Լիբանանում և Իռլանդիայում այսօր, այս 
բոլորը Վատիկանի ձեռքի գործերն են: Հիմա տեսնու՞մ եք, թե 
ինչու է Աստված կոչում Հռոմեկան կաթոլիկ սատանայական 
եկեղեցին աշխարհի զզվանքների մայր (Յայտնութիւն 17:5):

Վատիկանը գիտեր, որ Երկրորդ Համաշխարհայինից հետո 
շատ մարդիկ իմաստուն կգտնվեն և կհասկանան, որ պատերազմը 
Վատիկանի ինկվիզիցիան էր, այդ պատճառով էլ նրանք 
օգտագործեցին իրենց հայտնի դիվերսիոն մարտավարությունը և 
բացեցին Ջոն Բիչի Համայնքը, որպեսզի բոլորին ստիպեն մտածել 
և խոսել կոմունիզմի մասին (որը նույնպես ֆինանսավորվում է  
Վատիկանի կողմից), իրական հանցագործի (Վատիկանի) մասին 
խոսելու փոխարեն: Սա մեծ հաջողություն էր նրանց համար: 

Վատիկանը նաև ֆինանսավորում է աշխարհի բոլոր 
հիմնական ահաբեկչական կազմակերպությունները: Դրա 
պատճառը մարդկանց ուշադրությունն անբացատրելի, խելագար 
ողբերգությունների վրա պահելն է, որոնք իրականացնում 
են հենց իրենց ահաբեկչական խմբերը, մինչդեռ Վատիկանը 
զբաղված է աշխարհի բոլոր կառավարությունները խափանելով, 
որպեսզի ունենա աշխարհի տիրապետություն (պապի 
իշխանություն): Երբ ահաբեկչությունների մասին նորությունները 
հայտնվում են, դրանք այնքան ցնցող են լինում, որ ծածկում են 
նորություններն այն մասին, թե ինչպես է Վատիկանը խլում 
ԱՄՆ Սահմանադրությունը և ինչպես մարդիկ զրկվում են 
իրենց կրոնական ազատություններից (ձերբակալվում են, իսկ 
դպրոցներն ու եկեղեցիները փակվում են):

Իրական է, որ Վատիկանը վերջի վերջո ղեկավարում է մեր 
կրոնը և կառավարությունը: Որքան ավելի խելագար, տարօրինակ, 
ոչ ողջամիտ և անբացատրելի լինի ահաբեկչությունը, այնքան 
լավ: Վատիկանի հիմնական լրատվամիջոցները նույնպես մեզ 
զբաղեցնում են այդ ամենի մասին մտածելով: Հիմա նրանց 
գործելաոճն արդեն բացահայտված է, նրանք շուտով (իրենց 
լրատվամիջոցների և Միացյալ Նահանգների Նախագահի հետ 
միասին, ովքեր վերջերս են միացել նրանց) կսկսեն քարոզարշավ՝ 
դադարեցնելու այդ ամբողջ ահաբեկչությունը (որը հենց իրենք 
են ստեղծել), որպեսզի բոլորին հավատացնեն, որ իրենք լավն 
են և բարեպաշտ, և որ իրենք պարզապես չէին կարող երբեք 
հովանավորել նման բան: (Թարմացում. ինչպիսիք են Թերի 
Ուայթի բանակցությունները Լիբանանում):

Ջիմ Ջոնսը՝ Հռոմեական կաթոլիկ յիզուիտ սարկավագը, 
իրեն ներկայացնելով Քրիստոնյա, զոհաբերվեց (ոչ 
թունավորված խմիչքով), սպանվեց, իր համայնքի հետ միասին 
Վատիկանի կողմից, որպեսզի ստիպի աշխարհին նայել անմեղ 
քրիստոնեական նահանջներին նեղ և կասկածով լի հայածքով:13 

«Նա ծիծաղում է այն ամէնի վրայ, ինչ ատում է Տերը, 
եւ իր հոգու պղծութեան երեսից էլ պիտի կործանուի: Այն 
աչքերը, որ թշնամանքով են նայում, այն լեզուն որ սուտ է 
խօսում, այն ձեռքերը, որ արդար արիուն են թափում, այն 
սիրտը, որ չար խորհուրդներ է նիւթում, այն ոտքերը, որ 
շտապում են չարիքներ գործել, պիտի ոչնչանան: Անիրաի 
վկան բորբոքում է ստությւինը ու գրգռութիյն է գցում 

եղբայրների միջեւ» (Առակներ 6:16-19): (Վատիկանը այն 
բոլոր դևային բաներն է, որ Աստված ատում է): 

Երբևէ նկատե՞լ եք, որ Վատիկանի ղեկավարության տակ 
գտնվող ԱՄՆ Մաքսային և Ներգաղթի ծառայությունների 
շնորհիվ մենք չենք կարող հանգիստ դուրս գալ այս երկրից, 
առանց խուզարկության, ռադարների և այլնի միջով 
անցնելու: Բայց 1960-ականներին, երբ Վատիկանի կողմից 
ուսուցանված յիզուիտ Թիմոթի Լիրին14 տարավ մեր ազգը դեպի 
թմրանյութերից կախվածություն, ԱՄՆ Մաքսային և Ներգաղթի 
ծառայությունները կարծես թե ի վիճակի չէին հայտնաբերել 
տաս հազարավոր կիլոգրամների թմրանյութերի մուտքը մեր 
երբեմնի ազնիվ ազգի մեջ Մաֆիայի միջոցով, որը լվանում է 
բոլոր արգելված դեղամիջոցներից ստացված եկամուտը (սև 
շուկայի փողերը) Վատիկանի միջոցով: Միգուցե այս պատճառով 
էր, որ Նախագահ Աբրահամ Լինքոլն ասել է. «Ես մի սև ամպ եմ 
տեսնում Ամերիկայի հորիզոնում: Եվ մուգ ամպը գալիս է Հռոմի 
կողմից»:15 Տեսեք, թե ինչ է Աստվածաշունչը ասում Նեռի մասին, 
որը պատճառ է դարձել կոռուպցիայի և ամբողջ թափված արյան:

«Եւ տեսայ այդ կնոջը [Վատիկանը]՝ հարբած սրբերի 
արիւնից եւ բոլոր վկաների արիւնից։ Եւ տեսնելով 
նրան՝ մեծապէս [զարմացայ]» (Յայտնութիւն 17:6):

«Որչափ փառաւորեց ինքն իրեն եւ ապրեց 
զեխութեամբ, այդչափ դրան սո՛ւգ հատուցեցէք, քանի 
որ իր սրտում ասում էր. «Միշտ նստած եմ որպէս 
թագուհի եւ երբեք այրի չեմ» (Յայտնութիւն 18:7):

«Սրանք [կառավարությունները] միակամ են եւ իրենց 
զօրութիւնն ու իշխանութիւնը տալիս են գազանին», 
այսինքն՝  ներառյալ մեկ աշխարհի կառավարությանը, 
պետական և դաշնային, քաղաքացիական և սոցիալական 
պետական գործակալություններին, որոնց սատարում 
է Սատանան՝ տալով այդ իշխանությունը Նեռին՝ 
իրականացնելով նրա հրամանները (Յայտնութիւն 17:13):

Սրանք ամենավերջին նշաններից մի քանիսն են Աստվածաշնչի 
Յայտնության գրքում մինչև Հիսուսի վերադարձը աշխարհ և այլևս 
ժամանակ չի լինի: Աստված ավիրեց աշխարհը ջրի միջոցով, 16 
Սոդոմը և Գոմորը՝ կրակով և ծծմբով:17 Երկու դեպքերում էլ Աստված 
ուղարկեց սուրհանդակների, որոնք քարոզեցին առաջիկա 
կործանումը: Այսօր Աստված Իր անսահման ողորմածությամբ 
զգուշացնում է բոլոր Հռոմեական կաթոլիկներին. «Ելէ՛ք դրա 
միջից, ժողովո՛ւրդ իմ, որպէսզի մասնակից չլինէք դրա մեղքերին 
եւ չընդունէք դրա պատուհասները» (Յայտնութիւն 18:4): Եթե դու 
Աստծո ժողովրդից մեկն ես, եթե կյանք տվող Հոգին ոգևորել է քեզ 
դեպի հավիտենական կյանք, ապա ենթարկվիր Խոսքին, դրանից 
դուրս գալով: Ինչ՞ու: Որովհետև դա չանելը անհնազանդություն է, 
և անհնազանդությունը նույնն է, ինչ կախարդությունը:18 

Վատիկանի բազմաթիվ պետական և դաշնային ծառայություններ, 
ինչպիսին են՝ ԱՄՆ Հարկային վարչությունը (ՆԵԾ), Աշխատանքի 
պաշտպանության գրասենյակը և ԱՄՆ Աշխատանքի վարչությունը, 
աշխատանքային միությունների հետ միասին հիանալի կերպով 
խարխրել են մեր երկրի տնտեսական հիմքը` ճնշելով, և 
տանելով շատ բիզնես և արդյունաբերական ընկերությունների 
սնանկության`դուրս մղելով նրանց գործարար աշխարհից: 19 Դա 
բերում է միլիոնավոր ամերիկացիների անգործության և սովի, 
մինչդեռ Վատիկանի ձեռնարկությունները բարգավաճում են, քանի 
որ նրանք են կառավարում պետական ծառայությունները: Տեսեք, 
թե ինչ է ասում Աստված Նեռի մասին, երբ նա կուղարկվի Դժոխք: 
«Ովքեր տեսնեն քեզ, պիտի զարմանան քեզ վրայ եւ ասեն. «Սա 
այն մարդն է [Հակաքրիստոսը], որ ահաբեկում էր երկիրը, ցնցում 
թագաւորներին, աւերակ էր դարձնում աշխարհներ, քանդում նրանց 
քաղաքները, գերիներին չէր թողնում վերադառնալ» (Եսայի 14:16,17):

ԴԱՇՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Է 
ՏՎԵԼ ՍՏՐԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԻՆ

Վատիկանի բազմաթիվ, բազմամիլիարդ ձեռնարկություններից 
մեկը նրանց լիկյորի և գինու ստրկային աշխատանքային 

10 Տեղեկատվությունը հաճոյացնում է Ալմանախը/Information Please Almanac, 1982, էջ. 98   11 Ծխատար վարագույրները/Smokescreens, Ջեք Չիկ, էջ. 19   12 Ծխատար վարագույրները/Smokescreens, Ջեք Չիկ, 
էջ. 35   13 Կրկնակի Խաչը/Double Cross, Չիկ Փաբլիքէյշնզ   14 PBS-ի Ուշ Գիշերվա հարցազրույցը Թիմոթի Լիրիի հետ, Հուլիս 1983   15 50 50 տարի  Հռոմի «Եկեղեցում» Չարլզ Չինիքույ, էջ. 510 (բնօրինակ 
ընդարձակ 1886 թվ-ի տարբերակը մատչելի է PDF տարբերակով, էջ. 359)   16 Ծննդոց Գլ 6-7   17  Ծննդոց 19:24-25   18 Թագաւորութիւններ Ա 15:23   19 Վատիկանի Միլիարդները/The Vatican Billions, Ավրո 
Մանհեթն էջ 214-215   
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ճամբարներ է, որը չունի ոչ մի աշխատանքային խնդիր, 
քանի որ անօրեն օգտագործում է ձրի աշխատանքային ուժ 
(հազարավոր Հռոմեական կաթոլիկ վանականներ): Այս դաշնային 
կառավարության ծառայությունները թույլ չեն տա ոչ մեկին վայելել 
Աստծուն, Մեր Հորը, և մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ծառայելու 
որոշ արտոնությունները, քանի որ նրանք բոլորը հերետիկոսներ 
են (ոչ Հռոմեական կաթոլիկներ): Այո, նրանց ձեռնարկությունները 
բարգավաճում են առանց որևէ կորստի կամ անհանգստության, 
օգտագործելով իրենց Քրիստոնյա Եղբայրներին20, Լա Սելլե և 
Բենեդիկտ լիկյորի և գինու թորման գործարանները (ստրկային 
աշխատանքային ճամբարները) և շատ այլ գործարաններ Նապայի 
Դաշտավայրից, Քալիֆորնիա, մինչև Նյու-Յորքի նահանգ:

Վատիկանի Ներքին եկամուտների ծառայությունը և ԱՄՆ 
Աշխատանքային վարչությունը հիմա արդեն անցել են եկեղեցու 
և նահանգի միջև սահմանադրական բաժանիչ գիծը, և ամեն 
կերպ փորձում են ոչնչացնել Քրիստոնեական եկեղեցիների և 
դպրոցների հիմքերը: Մի ճանապարհը վերջիններիս հարկերից 
ազատելու մասին օրենքի վերացումն էր: Այս հակաամերիկյան, 
ԱՄՆ Սահմանադրությանը դեմ կազմակերպությունը (ՆԵԾ), 
այնուամենայնիվ, տվել է հարկերից ազատման կարգավիճակ 
բոլոր կոմունիստական կազմակերպություններին Ամերիկայում, 
ըստ Ներքին եկամուտների 501(գ) 3 կետի: Նրանք երբեք 
փորձեր չեն ձեռնարկել այս կարգավիճակից զրկել այդ 
կազմակերպություններին:21 Հռոմի հարկահավաք ծառայությունը 
(Ներքին եկամուտների ծառայությունը) նաև արել է ամեն ինչ, որպեսզի 
Հռոմեկան կաթոլիկ սատանայական եկեղեցին և բոլոր նրանք, 
ովքեր կապված են դրա հետ (մեկ աշխարհի եկեղեցին) լինեն միակ 
կրոնական կազմակերպություններն ԱՄՆ-ում, որոնք ազատված 
են գույքահարկից կամ նույնիսկ իրենց բազմամիլիարդ դոլարների 
բիզնեսների համար հարկերից:22 Սա արվում է ըստ Ներքին 
եկամուտների ծառայության 892 կետի: Վատիկանը միակ կրոնն է, 
որը բազմաթիվ միլիարդների դաշնային օգնություն է ստանում իր 
ծխական դպրոցների համար: 23 Այդ գումարները կազմավորվում են 
ձեր վճարած հարկերից: Ինչպես Արքեպիսկոպոս Գոիլրոյնն ասաց. 
«Մենք հանուն միայն բոլոր Հռոմեական կաթոիլիկների» և «մենք 
պետք է հաղթենք բոլոր հերետիկոսներին»:

Վատիկանն օգտագործեց կոմունիստական կուսակցությունը 
Ռուս Ուղղափառ եկեղեցիները ոչնչացնելու նպատակով, և 
օգտագործեց նացիստական կուսակցությունը հրեաներին և 
սինագոգները ոչնչացնելու նպատակով՝ իրականացնելով իր 
ցանկությունը: (Որովհետև Վատիկանն ասում է, որ բոլոր մյուսները, 
իրենցից բացի հերետիկոսներ են՝ ոչ հռոմեական կաթոլիկներ):

ՆԵՐՔԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ.
 ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՍԱՏԱՆԱՅԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՐԿԱՀԱՎԱՔ  

ԹԱԼԱՆՉԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հռոմեական կաթոլիկ յիզուիտները հիմնել են միջազգային 
բանկային համակարգ24, որը կոչվում է Իլյումինատներ և 
Ագենտուր (և մեղադրել է հրեաներին սրա համար): Հռոմեական 
կարգախոսն է. «Նա, ում ձեռքին է փողով տոպրակը, ղեկավարում 
է ազգերին»: Վատիկանը սկսել է բոլոր պատերազմները 
(ինկվիզիցիաները) աշխարհը հերետիկոսներից (ոչ հռոմեական 
կաթոլիկներից) ազատելու համար և ապա վարկեր է տվել 
ազգերին այդ բանկերից, որպեսզի  բավական գումար ունենաև 
կարողանա կռվել հերետիկոսների դեմ: Մենք հիմարաբար 
թույլ ենք տվել այս սատանայական եկեղեցուն՝ պաշտամունքի 
հարկահավաք ծառայությանը, մեր երկիր մտնել (ՆԵԾ, որը 
հաշվետու է միայն Հռոմին):

Համաձայն Աստծո օրենքների, ըստ Աստվածաշնչի, ամեն 
հիսուն տարին մեկ տեղի է ունենում պարտքերից ազատում, որոնք 
չեն կարող այլևս մարված լինել (ազատում): Այդ տարին կոչվում 
է հոբելյանական տարի (Ղևետական 25:10): Եկեք ռմբակոծենք 
Հռոմեական սատանայական եկեղեցու օրենքները և գերությունը 

ու դառնանք դեպի Աստծո օրենքները և Նրա Որդուն, Հիսուս 
Քրիստոսին: Եկեք հավաքագրում անցկացնենք (հոբելյանական 
տարին): Այս պարտքերը ստեղծվել են Սատանայի կողմից 
(Հռոմեական կաթոլիկ սատանայական եկեղեցու), որպեսզի վնասեն 
մեզ և գցեն մեզ ֆինանսական կախվածության մեջ: Մենք չենք սկսել 
այդ պատերազմները, մենք չէինք ուզում այդ պատերազմները, և չէինք 
վերցրել այդ գումարները: Հետևաբար, ի՞նչու պիտի տառապենք: 
Այս պատերազմները Հռոմեական կաթոլիկ ինկվիզիցիաներն էին, 
որոնք նպատակ էին հետապնդում ձուլել աշխարհը մեկ աշխարհի 
կառավարության, եկեղեցու և ԶԼՄ-ների մեջ:25

Մեկ աշխարհի եկեղեցու համաժողովին Վանքուվերում, 
որոշ կամավորներ ցնցված էին համասեռամոլներին աջակցող 
տաղավարների և գրականության առկայությամբ, կախարդությանն 
աջակցող տաղավարներով և գրականությամբ, հարբեցողությունից, և 
ընդհանուր անաստվածությունից, որն այս «համընդհանուր» աշխարհի 
խոշորագույն սատանայական եկեղեցու և աղանդի մեծարումն է: Այս 
սատանայական մարդիկ կանչում են բոլորին, ովքեր ճշմարիտ Խոսքն 
են քարոզում, որը նշանակում է բաժանում չարից, օծումն առ բարին26, 
նրանք դա անվանում են սատանայական եկեղեցի կամ աղանդ: Բայց 
նրանք երկրպագում են այդ մեկ աշխարհի կազմակերպությանը և նրա 
սատանայական եկեղեցու առաջնորդ պապին ...

«Հակառակորդը, որ գոռոզանում է այն ամենի վրայ, 
որ կոչւում է աստուած կամ պաշտամունքի առարկայ, 
մինչեւ այն աստիճան he [կամ միչև որ պապի գալուստը], 
որ նա նստի Աստծու[շուտով կնստի]  տաճարում 
[Երուսաղեմում], եւ ինքն իրեն ցոյց տայ, թէ Աստուած 
Աստուած է» (Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:4): 

«Նրա՝ Անօրէնի գալուստը Սատանայի ներգործութեամբ 
է, ամենայն զօրութեամբ, նշաններով, խաբեբայական 
զօրաւոր գործերով եւ անիրաւութեան բոլոր պատրանքներով 
կորստեան մատնուածների վրայ. եւ այդ ամէնը այն բանի 
փոխարէն, որ չընդունեցին ճշմարտութեան սէրը, որպէսզի 
փրկուեն» (Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:9-10):

Նրանք ծնկի են գալիս և համբուրում են նրա մատանին և 
ոտքերը27 և անվանում են նրան «սուրբ հայր», ինչն արգելված է 
Աստվածաշնչում:28 Նրանք ենթարկվում են նրա ամեն ցանկությանը: 
Մեզ, որ ապրում ենք Աստծո Հոգով և ենթարկվում ենք Աստծո ամեն 
ցանկությանը, պաշտամունք անվանելով, նրանք աններելի մեղք են 
գործել  - հայհոյել են Սուրբ Հոգին – որը երբեք չի ներվում ոչ այս 
աշխարհում, ոչ էլ մյուս (Մատթէոս 12:31-32): Բայց Սատանան չի 
հոգում դրա մասին, քանի որ նա արդեն հայհոյել է Սուրբ Հոգին:

ԳԱԶԱՆԻ ՆՇԱՆԸ

Սատանան ուզում է, որ մենք հավերժություն անցկացնենք 
Դժոխքում իր հետ միասին:29 Եվ որպեսզի ստիպի ձեզ անել 
դա, տեսեք, թե ինչ է պատրաստել ձեր համար իր պետական 
և դաշնային ծառայությունների միջոցով. կառավարության 
օրենքի կիրառում, համաձայն որի անհրաժեշտ է ձեր ձեռքին 
կամ ճակատին նշան ունենալ, որը թույլ կտա ձեզ գնումներ 
կատարել կամ վաճառել (սա կարելի է աննկատելիորեն անել՝ 
օգտագործելով լազերային ճառագայթներ): Աստված այդ նշանը 
անվանում է «գազանի նշան» (Յայտնութիւն 19:20): Վատիկանը 
կօգտագործի մի որևէ գեղեցիկ անուն դրա համար, օրինակ, 
«խաղաղության, սիրո, միության, ընկերության նշան և այլն»: Եվ 
Աստված ասում է, որ եթե մենք այդ նշանը անենք, ապա Դժոխք 
կընկնենք (Յայտնութիւն 14:9-11):

Պապը՝ գերտիրակալը, և իր դաշնային ու պետական 
կառավարական ծառայությունները կասեն, որ եթե մենք 
չընդունենք այս նշանը, ապա կբոյկոտեն մեզ (չենք կարողանա 
գնումներ կամ վաճառքներ կատարել): Ես վստահ եմ, որ Աստված 
կկերակրի ինձ, ճիշտ այնպես, ինչպես նա քառասուն տարի 
կերակրեց եբրայացի երեխաներին Սինայի Անապատում: Եվ 
Աստված հրաշքներ կանի նորից իր հավատքով լի հետևորդների 

20 Վատիկանի Միլիարդները/The Vatican Billions, Ավրո Մանհեթն էջ 182   21 Մինչեւ 1987 թ., բոլոր կոմունիստական կազմակերպությունները ազատված էին հարկերից: Այժմ, իմ գրականության պատճառով, 
նրանք փոխեցին հարկերից ազատված լինելու կարգավիճակը բոլոր կոմունիստական կուսակցությունների համար: Սակայն, Վատիկանի կոմունիստները, այնքան արմատավորված են կառավարության մեջ՝ 
հանրապետականների եւ դեմոկրատների անվան տակ, որ նրանք այլևս հարկերից ազատվելու արտոնությունների կարիք չունեն: Էլ չենք խոսում կառավարության դրամաշնորհների մասին, որոնք տրված են 
իրենց «կեղծ բարեգործական» խմբերի եւ բազմամիլիարդավոր դոլարների պետական դրամաշնորհները,  տրված ծխական դպրոցներին եւ այլ էլիտար կաթոլիկ կոմունիստական կազմակերպություններին:   
22 ԱՄՆ Վատիկան/Vatican USA, Նինո ԼոԲելլո, Տրիդենտ Պրես, էջ. 87   23 ԱՄՆ Վատիկան/Vatican USA, Նինո ԼոԲելլո, Տրիդենտ Պրես, էջ. 79   24 ԱՄՆ Վատիկան/Vatican USA, Նինո ԼոԲելլո, Տրիդենտ Պրես, 
էջ.  45-47   25 Դանիել, Գլ 7, 8:23-25, Թեսաղոնիկեցիներին Բ 2:3-12, Յայտնութիւն 12:12-17,Գլ. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, Գլ. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 Սաղմոս 97:10, Հռոմեացիներին 12:9, 
Կորնթացիներին Ա 10:21, Կորնթացիներին Բ 6:14-18, Եփեսացիներին 5:3-12, Յակոբոս 4:4, Յովհաննէս Ա 1:5-6   27 Եկեղեցու և Պետության Քրիստոսը/The Crisis of Church and State 1050-1300, Բրայան Թիերնեյ, 
Փրենտիս-Հոլ, էջ.  49   28 Մատթէոս 23:9   29 Պետրոս Ա 5:8, Յայտնութիւն12:11-12   
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համար, որոնք դիմակայում են պապին, նրա կառավարական 
ծառայությունների և նրա նշանին:  

Նախագահ Ռեգանը խաբված էր Վատիկանի կախարդությամբ, 
ճիշտ ինչպես աշխարհի այլ ղեկավարները: Սա ակնհայտ է, 
քանի որ նա անսպասելիորեն ուղարկեց մեր ԱՄՆ դեսպանին մեծ 
Հռոմեական հասարակաց տուն (այս սատանայական եկեղեցու 
հիմնական և գլխավոր գրասենյակը):

Պրն. Նահագահ, Դուք շատ ժամանակ եք անցկացնում այդ 
յիզուիտների կողմից ուսուցանված, մեկ աշխարհի եկեղեցու 
հետևորդների հետ, և նրանք ձեզ շատ, իսկապես, վատ 
խորհուրդներ են տալիս: Արդյո՞ք Վատիկանի փողերը չեն և 
Վատիկանի պահուստները, որ ստիպում են ձեզ դառնալ այդ 
սատանայական եկեղեցու հետևորդ: Արդյո՞ք կվաճառեք ձեր 
հոգին, ինքներդ ձեզ և ձեր ողջ ազգը՝ միացնելով Հակաքրիստոսին 
փողի և ժամանակավոր իշխանության համար: 

Տերը հարցնում է. «Ի՞նչ օգուտ է մարդուն, եթէ ամբողջ 
աշխարհը շահի, բայց իր անձը [հավերժական] կորցնի» (Մարկոս 
8:36): Անելով սա, դուք մեծ խնդիրներ ունեք կենդանի Աստծո 
հետ հիմա, մինչև չապաշխարեք և ճիշտ ճանապարհով չգնաք ու 
հրապարակավ չզղջաք  ձեր որոշման համար, որպեսզի ՏԵՐԸ և 
հասարակությունը իմանան, թե կոնկրետ որտեղ եք կանգնած:

Հարգարժան, պրն. Նախագահ, Հիսուսի անունով է, որ 
ես ասում եմ սա ձեզ: Մենք ժամանակների վերջում ենք, այն 
օրում, երբ քաղաքական գործչի վերջն է: Մենք պետք է տեղյակ 
պահենք մարդկանց, թե ինչ է մեր մեջ: Աստվածաշունչն ասում 
է, որ նա, ով չի ընդունում նախատիքն Աստծո Խոսքից, նա 
վայրագ է (Առակներ 12:1): Պրն. Նախագահ և աշխարհի բոլոր 
նախագահներ և թագավորներ, դատաստան է լինելու մեր բոլորի 
համար, և կարծում եմ, որ իսկապես շատ շուտ է լինելու:

ԻՍԿԱՆԱՆ ԻԶՐԱՅԵԼԱՑԻՆ ՀԱՎԱՏՈՒՄ Է ԱՍՏԾՈՒՆ

Ես աստվածաբանական ճեմարանից չեմ: Ես իսկական 
իզրայելացի եմ, լվացված Հիսուսի արյունով, լցված Սուրբ 
Հոգով, և ուղարկված Տիրոջ կողմից քարոզելու Հիսուսի խաչված 
լինելու, հարություն առնելու, կենդանի լինելու և շուտով նորից 
այս երկիր վերադառնալնալու մասին:30 Ես Երկնքի կողմից 
տրված բոլոր լիազորություններն ունեմ սա քարոզելու համար: 

Իսկական իզրայելացին, որը հավատում է Աստծուն, ինչը 
հրեաների մեծամասնությունը չի անում, քանի որ հերքում է 
Մեսիային, հերքելով Հին Կտակարանի ավելի քան երեք հարյուր 
սուրբ գրությունները, որոնք պատմում են Մեսիայի մասին: 
Որոշ իզրայելացիներ դարձել են այդ աղանդի (Հռոմեական 
կաթոլիկության) հետևորդ: Վատիկանը ուզում է, որ նրանք 
ռաբբի դառնան, որպեսզի Իզրայելի Կնեսսետում աշխատեն, իբրև 
լրտեսներ: Այնտեղ արդեն կա մի քանի հռոմեացի յիզուիտ ռաբբի:

Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, 
Լեհաստանը Վատիկանի կողմից կառավարվող երկիր էր: 
Եթե Վատիկանը այդքան սիրում է հրեաներին, այն ժամանակ 
և հիմա, ապա ինչու՞ թույլ տվեց, որ Լեհաստանում տեղի 
ունենա հրեաների ամենամեծ կոտորածը: Ինչու՞ է Վատիկանը 
կեղծել հակասեմիտական փաստաթուղթը՝ «Սիոնի Ավագանու 
Արձանագրությունները», Վատիկանի ցանկության՝ ունենալ 
համաշխարհային տիրապետություն, մեղքը գցելով մեզ՝ հրեաներիս 
վրա: Ինչու՞ է Վատիկանի միջազգային բակիրների, Իյումինատների 
և Ագենտուրների նախագծերում մեղադրում մեզ՝ հրեաներիս:31 Եվ 
ինչու՞ Վատիկանը Կնեսսետում ռաբբիների տեսքով լրտեսներ ունի, 
եթե այս հակասեմիտական, Հռոմեական կաթոլիկ սատանայական 
եկեղեցին այդքան սիրում է հրեաներին: Աստված ասում է.

«Ո՛վ իմ ժողովուրդ, ձեր հարկահանները ձեզ ճռաքաղ 
են անում, հարկապահանջները տիրում են ձեզ. ո՛վ իմ 
ժողովուրդ, նրանք, ովքեր երանի են տալիս ձեզ, խաբում 
են ձեզ եւ խոտորում ձեր շաւիղները։» (Եսայի 3:12)

 Մեսիայի երկրորդ գալստյան ժամանակը հիմա է, այնպես որ 
ապաշխարեք կամ մեռեք,32 ինչը նշանակում է ընդունել Մեսիային 

և քավությունը, որը Նրա արյունն է, որը նա թափեց ձեր մեղքերի 
համար,33 կամ մեռնել, ինչը նշանակում է Դժոխք գնալ , եթե 
չապաշխարեք:34 

Կան կրոնական առաջնորդներ, որոնք առաջնորդում են 
միլիոնավոր մարդկանց դեպի Դժոխք՝ Հակաքրիստոսի և 
այս պաշտամունքի հետ իրենց կապվածության և մեծարման 
պատճառով, «թող ոչ ոք քո երիտասարդութիւնը չարհամարհի, այլ 
օրինա՛կ եղիր հաւատացեալներին խօսքով, վարմունքով, սիրով, 
հաւատով, մաքրութեամբ։»: Մի քանի յիզուիտներ քարոզում են, իրենց 
Քրիստոնյա ձևացնելով: Նրանք և նրանց կազմակերպությունները 
շռայլորեն պարգևատրվել են Հռոմի կողմից, որովհետև նրանք 
հավաքել են չկասկածող, անիրազեկ հետևորդների բազմություն 
հենց Սատանայի համընդհանուր եկեղեցում, որն ապագա 
ծրագրեր ունի. նրանց բոլորի վրա գազանի նշան դնելու35 ՝ հանուն 
Քրիստոնեական բարեկամության, եղբայրության, խաղաղության, 
հմայքի և սիրո: Մարդիկ շատ հեշտությամբ կառավարվում են 
Վատկանի պաշտամունքի այս բաժնի կողմից, և մտածում են, որ 
ճիշտ են, «քանի որ նրանք չեն ստացել ճշմարտության սերը, որով 
կարող էին փրկվել» (չեն հետևել Աստծո Խոսքին հավատարմորեն):  
Այս պատճառով Աստված ասաց, որ Նա «կուղարկի նրանց ուժեղ 
պատրանքներ, որ նրանք պետք է ստեն. Եւ դատապարտուեն 
բոլոր նրանք, որ չհաւատացին ճշմարտութեանը եւ հաճոյք գտան 
անօրէնութեան մէջ» (Թեսաղոնիկեցիներին Ա Բ 2: 3-12):

Հռոմեական կաթոլիկ առաջնորդները սիրում են փող 
և քաղաքական կապեր: Դա է նրանց պահում ազգային և 
միջազգային հեռուստատեսության եթերում, և օգնում է 
կառուցել իրենց անունով շատ ժամանակավոր փոքրիկ 
կայսրություններ, ինչպիսիք են՝ հեռուստատեսային 
ցանցերը, համալսարանները, գյուղերը, և շատ ունայն 
բիզնես ձեռնարկությունները և այսպես կոչված 
Քրիստոնեական ընկերությունները: Աստված ասում 
է. «Ով հարստութիւն է կուտակում լեզուի ստութեամբ, 
նա գնում է սնոտի բաների յետեւից եւ պիտի հասնի 
մահուան որոգայթների» (Առակներ 21:6):

Այդ առաջնորդները մեծարում են պապին և աջակցում 
նրան: Նրանք հաճախ են այցելում պապին Հռոմում և ներառում 
Հռոմեական կաթոլիկ հոգևորականությանը իրենց  սոցիալական 
ֆունկցիաների մեծամասնության մեջ և առանց ամոթի տեղ են տալիս 
նրանց իրենց ռադիոկայաններում և հեռուստատեսության մեջ: 
Նրանք խրախուսում են Նախագահ Ռեյգանի ազգի շարժումը դեպի 
Հակաքրիստոս (Վատիկան): Վատիկանն աջակցում է նրանց, նրանք 
էլ՝ Վատիկանին, քանի որ նրանք իրար նման են (խաբեբաներ): Դուք 
կարող եք հեշտությամբ տեսնել նրանց, կարծում եմ գիտեք, ովքեր են 
նրանք (պարզապես միացրեք հեռուստացույցը): 

«Բոլոր ստախօսներին՝ ամբարիշտներին, նրանց 
բաժինը ծծմբով եւ հրով այրուող լճի մէջ է, որ երկրորդ 
մահն է»։ (Յայտնութիւն 21:8): Եւ նրանք չեն մտնելու 
Դրախտ. «Իսկ շներն ու կախարդները, մարդասպաններն 
ու կռապաշտները եւ բոլոր նրանք, որ սիրում են սուտը, 
դուրս պիտի նետուեն» (Յայտնութիւն 22:15): Որովհետև 
նրանք նրա (Սատանայի) նման են, որ գայթակղել է Եվային 
և հիմա արդեն ողջ աշխարհը (մահը սկսվել է ստից)36: 

Հիսուսը չէր եկել միայն խաղաղություն բերելու, 
բայց նաև սուր էր բերել (Մատթէոս10:34): Նա եկել էր 
ցույց տալու տարբերությունը լույսի և խավարի, չարի 
և բարու, ճշմարտության և ստի, Քրիստոսի մարմնի և 
Հակաքրիստոսի միջև: Նա ասաց, Իմ գառները գիտեն 
Իմ ձայնը և ուրիշին չեն հետևի (Յովհաննէս 10:3-5, 
Յայտնութիւն 14:4): Դուք լսու՞մ եք Հիսուսի ձայնը պապից: 
Դուք Հիսուսի գառներից մե՞կն եք, թե Հակաքրիստոսի այծն 
եք:37 Ձեզ դուր է գալիս լսել սու՞տը, թե՝ ճշմարտությու՞նը 
(Աստծո Խոսքը):

Ձեզանից շատերը աջակցել են Հակաքրիստոսին՝ այդ 
կազմակերպություններին տասանորդ վճարելով: Աջակցեք 

 30 Մատթէոս 10:7-8, 28:18-20, Մարկոս 16:15-20, Ղուկաս 24:46-48, Գործք 1:8-11, 10:38-43, Կորնթացիներին Ա 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Կողոսացիներին 1:25-29, Տիմոթէոսին Բ 4:1-2   31 Աշխարհի Պատմությունը/A 
History of the World, Հյու Թոմաս, Հարփեր-Ռոու, էջ. 498; Գերմանիա 1866-1945, Գորդոն Ա. Կրեյգ, Օքսֆորդ, էջ. 84   32 Յովել 2:28-32, Մատթէոս 24:3-51, Ղուկաս 21:7-36, Տիմոթէոսին Բ 3:1-5, Պետրոս Ա 4:7, 
Յայտնութիւն 6:12-17, 14:6   33 Մատթէոս 26:28, Հռոմեացիներին 3:22-26, 5:8-21, Կողոսացիներին 1:13-14, 20-23, Եբրայեցիներինին  9:11-14, 10:5-17   34 Առակներ 15:24, Մատթէոս 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 
22:13-14, 24:42-44, 48-51, Ղուկաս 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Յայտնութիւն 20:11-15   35 Յայտնութիւն 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4   36 Ծննդոց 3:4-5   37 Մատթէոս 25:31-46, Յովհաննէս 10:1-16, 26-28   
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Քրիստոսին, ոչ թե Հակաքրիստոսին, կամ կգնաք նույն 
Դժոխքը նրա հետ միասին՝ նրա ստերին աջակցելու համար: 
Վատիկանի գաղտնի գործակալները քրիստոնյաների պես 
ծպտված, պտտվում են տարբեր բողոքական եկեղեցիներում՝ 
Երուսաղեմում Հակաքրիստոսի (Սողոմոնի Տաճարը) համար 
տաճար կառուցելու նպատակով փող հավաքելով, և անտեղյակ 
քրիստոնյաները, որոնք կարծում են, որ անաստվածություն չի 
Եվայի նման մոլորեցված լինելը, տալիս են նրանց այդ փողը՝ 
զուսպ և բարեպաշտ լինելու, իսկական Քրիստոնյաների գործերի 
համար տասանորդ վճարելու փոխարեն: Հիսուսն ասաց. «Բայց 
իմ ժողովուրդը նման է քահանային հակաճառողի [գնում են 
Դժոխք]. նրանք կը տկարանան (Օսէէ 4:6)»։

Հռոմեական կաթոլիկ խոսնակները զայրանում են, որ Աստվծո 
Խոսքը քարոզվում է և ասում են, որ «չեն կարող հավատալ, 
որ այսօր և այս դարում դեռ կան մարդիկ, ովքեր քարոզում են 
ատելություն, կողմնակալություն, կանխակալություն և այլն»: 
Բայց իրականում սրա միջոցով Վատիկանի այս դեսպաններն 
ասում են, որ չեն կարող հավատալ, որ այսօր և այս դարում 
դեռ կան մարդիկ, ովքեր Աստծո Խոսքն են քարոզում, 
ճշմարտությունը, և որ կան մարդիկ, ովքեր համարձակվում 
են բացահայտել Սատանային (նրանց): Ուխտադրուժ, 
աղանդավորական եկեղեցինեը, որոնք միացել են Վատիկանին, 
ասում են, որ «ոչ մի տեղ Աստվածաշնչում Աստված կամ Նրա 
Որդին, Հիսուս Քրիստոսը, չեն պատասխանում կամ հրամայում 
իր որդիներին պատասխանել»:

Աստվածաշնչում, Ծննդոց գրքից սկսված մինչև Յայտնութիւն 
գիրքը, Աստված, Իր Որդի Հիսուս Քրիստոսը, պատրիարքները, 
մարգարեները, աշակերտները, և առաքյալները պատասխանում 
են Սատանային ամեն ինչի վերաբերյալ, ամեն անգամ, երբ 
առնչվում են նրա սուտ վարդապետության հետ:38 Մեզ հրամայված 
է Հիսուսի կողմից օգտագործել մեր սուրը (Աստծո Խոսքը)՝ 
Ավետարանը պաշտպանել, Սատանային մեծ եռանդով ու 
համարձակությամբ պատասխանելու միջոցով:39 Մեզ հրամայված 
է պատասխանել Սատանայի մոլորեցումներին (Աստծո Խոսքը 
աղավաղումը), ինչպես որ Հիսուսն արեց, երբ պատասխանեց դևին 
Գայթակղության Սարի վրա (Մատթէոս 4:3-11):

Պողոսը Սուրբ Հոգով, ասաց. «Քարոզեք Խոսքը» ամբողջ 
Աշխարհին (Տիմոթէոսին Բ 4:2): Բաց մի թողեք Հակաքրիստոսի, 
սուտ առաքյալների մասին սուրբ գրությունները, պատասխանելով 
սաստումով և հանդիմանությամբ: Հիսուսն ասել է, որ մենք 
ապրում ենք (գնում ենք Դրախտ) ամեն մի Բառով, որ դուրս է 
գալիս կենդանի Աստծո բերանից (Մատթէոս 4:4): Սա նշանակում 
է բառեր Հակաքրիստոսի մասին, սուտ մարգարեների և 
այլնի մասին, որովհետև Հիսուսը ասել է, երբ մենք գիտենք 
ճշմարտությունը (ողջ ճշմարտությունը, յուրաքանչյուր բառը), 
ճշմարտությունը մեզ ազատ կարձակի (Յովհաննէս 8:32): Բայց 
Հակաքրիստոսը և իր սուտ առաքյալները չեն ուզում, որ դու ազատ 
լինես, քանի որ նրանց տերը Սատանան է, ով սիրում է գերության 
մեջ պահել մարդկանց: Եթե չեն ուզում, որ մարդիկ գերության 
մեջ, ապա ինչու՞ են զայրանում, երբ Աստծո Խոսքը քարոզվում է 
ամբողջությամբ (որը քեզ ազատում է Սատանայից): Եվ ինչու՞ 
են նրանք ամբողջ Աստվածաշնչի քարոզելը անվանում չար, 
ատելություն, կողմնակալություն և նախապաշարմունքային, եթե 
նրանք Սատանայի կողմից չեն: 

Հակաքրիստոսն ու նրա կեղծ մարգարեներն ասում են, որ նրանք 
ոչինչ չեն անում – Աստծուն ծառայելու վերաբերյալ – եռանդով: 
Նրանք ասում են, որ եռանդով Աստծո պատվիրաններին հետևելը, 
քարոզելը և Աստծո Խոսքն անելը մեղք է: Բայց  Յայտնութիւն գրքում, 
Հիսուսը պատվիրել է մեզ լինել եռանդուն, այլապես Նա մեզ դուրս 
կթքի իր բերանից (Յայտնութիւն 3:16): Եռանդը և համարձակությունը 
(կիրքը) Աստծո կանոնադրությունն են և Նրա օծումը: Մեզ 
պատվիրվել է անել այն ամենը, ինչն անում ենք Տիրոջ անունով 
(Կողոսացիներին 3:23) ամբողջ սրտով (Մատթէոս 22:37), եռանդով 

(կրքով): Եվ եթե մարդիկ նեղանում են Աստծո Խոսքից (որևէ մեկից), 
Աստված ասում է, որ նրանք վայրագ են (ինչպես գազանները): Եվ 
Աստված նաև ասում է, որ նեղանալը կամ Նրա Խոսքը մերժելը մեղք 
է:40 Աստծո Խոսքը մերժելը համարժեք է Քրիստոսին մերժելուն, և 
միայն մեր Աստծո Խոսքը, այսինքն՝ Քրիստոսին [Աստվածաշունչը], 
ընդունելով մենք կարող ենք փրկվել: «Հաւատա՛ Տէր Յիսուս 
Քրիստոսին եւ կը փրկուես» (Գործք 16:31):

Վատիկանը իր Մաֆիայի միջոցով, առաջին հերթին ոչնչացրեց 
երկրի բարքերը պոռնոգրաֆիայի, մարմնավաճառության, 
թմրանյութերի, ալկոհոլի արտադրանքի և վաճառքի միջոցով, 
և այլն: Հիմա նա բարեպաշտության կեղծ գործողություններով 
փորձում է առաջ քաշել օրենքներ և մաքրել այն ամբողջ մուրը, 
որը հենց ինքն էլ ստեղծել է մեր ազգի մեջ և ամբողջ աշխարհում: 

Սա այս պաշտամունքի խաբուսիկ, զզվելի ձևն է ստիպել ձեզ 
իր մասին լավը մտածել, որ նա պարկեշտ, մաքուր և բարեպաշտ 
է: Սա նաև իր համաշխարհային գրաքննության առաջին փորձն 
է:41 Նրա երկրորդ դրդապատճառն այս գրաքննության հետ 
կապված կլինի այն, որ նա կհետևի բոլոր խոսքերին, ներառյալ 
Աստվածաշունչը, բացառությամբ, որ այն ձևը, ինչպես նա ուզում 
է քարոզել Աստվածաշունչը դրա ճիշտ հակառակն է:42 Նա 
գիտի, որ աշխարհը տեղյակ չէ իր սատանայական գործերից, և 
աշխարհը, որն անտեղյակ է, որ հենց նա էլ ստեղծել է այս կեղտը  
և անպարկեշտությունը, կծափահարի և կերկրպագի իրեն այս 
կանխամտածված «ազնիվ» արարքների համար… Սա արվում է 
բոլոր նրանց գայթակղելու համար, ովքեր անտեղյակ են նրանից 
և հեռու են պահում իրենց Աստծուց: 

Նրա ապագա ծրագրերն այս մարդկանց վերաբերյալ Դժոխքն 
է: Տառապանքը սիրում է ընկերակցություն, և Սատանան 
ու իր հետևորդները չեն ուզում մենակ վառվել: Նրանք 
ուզում են, սիրելիներս, որ դուք հավերժ ընկերացկեք նրանց 
տառապանքներին Դժոխքում:43 Ուզու՞մ եք, այն ինչ նրանք են  
պլանավորել ձեզ համար, թե ուզու՞մ եք այն, ինչը Հիսուսն է 
պատրաստել ձեզ համար, որն անվերջ երջանկությունն է Նրա 
հետ Սատանայից հեռու, հեռու բոլոր պատրանքներից և հեռու 
բոլոր հնարավոր վնասներից:44 

ԴԱՐՁԵՔ ԱՍՏԾՈՒՆ 

Մի ապրեք այս ժամանակավոր աշխարհում, որն այնքան կարճ 
է:45 Ձեր ապագան ծրագրավորեք հավերժության տեսանկյունից, 
սովորելով տիեզերքի Արարչի և Ղեկավարի ծրագիրը, որը 
նա ձեր համար պատրաստել է, և մերժելով այս ակնհայտ 
սատանայական եկեղեցու իշխանությունը և Հռոմեական կաթոլիկ 
սատանայական եկեղեցին, որն այնքան ունայն ու կարճ է:46 Եթե 
այդպես չանեք, դա ցույց կտա Աստծուն, որ դուք սատանայական 
եք և արհամարհական, ինչպես այս սատանան, որն ինքն իրեն 
կոչում է Աստծո փոխանորդ, «աստված» այս աշխարհում: 
Դարձե´ք Աստծուն, հենց հիմա, քանի դեռ ուշ չէ (ինչպես արդեն 
ուշ է սատանայի համար): Նրա ծուխը Դժոխքից հավերժ վեր է 
բարձրանալու (Յայտնութիւն 14:11):

«Եկէ՛ք խօսենք իրար հետ, -ասում է Տէրը.-եթէ ձեր 
մեղքերը արեան պէս կարմիր են, ապա ես ձեան պէս ճերմակ 
կը դարձնեմ, եթէ որդան կարմիր լինեն, կը սպիտակեցնեմ 
ինչպէս բուրդ»: Քրիստոսի արյունով (Եսայի 1:18):

Աստծո սիրով, Նա ուղարկեց այն, ինչ որ սիրում էր ամեն ինչից 
ավելի (Իր Որդուն) մեզ համար մեռնելու: Նա Իր կյանքը դրեց և 
Իր արյունը թափեց մեզ համար, որպեսզի մեր մեղքերը մաքրվեն, 
ներվեն:47  Եթե մենք սիրում ենք այնպես, ինչպես Աստված և Նրա 
Որդին, Հիսուս Քրիստոսն են մեզ սիրում, ապա մենք կդադարենք 
մեղքեր գործել և կթողնենք մեր նախկին ամբարիշտ կյանքի 
ուղին, Աստծո Խոսքը ճիշտ կերպով կսովորենք, և կտանք Նրա 
ճշմարտությունը աշխարհին, որին այդքան երկար ժամանակ 
ստել են, որպեսզի նրանք էլ ունենան այս կյանքը, որը Աստված 
և Նրա Որդին այդքան ազատորեն տվել են: Բայց ինչպե՞ս կարող 
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են նրանք իմանալ առանց քարոզիչի (ոչ նորեկ, բայց մեկը, ով 
սովորել է Աստծո բոլոր ճանապարհները)48: 

«Իսկ եթէ չկամենաք ինձ լսել, սո՛ւրը պիտի ուտի ձեզ, 
քանզի Տիրոջ շուրթերն ասացին այս» (Եսայի 1:20):

Եթե ուզում եք փրկվել, ապա ասեք այս աղոթքը և կփրկվեք.
Տեր իմ Աստված, մեղքերիս քավություն եմ խնդրում հոգուս 

համար, ես, որ մեղսավոր եմ:49 Հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն 
Աստծո Որդին է:50 Հավատում եմ, որ նա Կյանքը Տվեց խաչի վրա 
և իր Սուրբ արյունը թափեց իմ գործած բոլոր մեղքերի համար:51 

Հավատում եմ, որ Աստված իր Սուրբ Հոգով վերակենդանացրեց 
Հիսուսին52, և որ Հիսուսը նստում է Աստծո աջ կողմում և այս պահին 
լսում է իմ մեղքերի խոստովանությունը և այս աղոթքը:53 Տեր Հիսուս, 
ես իմ սրտի դուռը բացում եմ և հրավիրում եմ Քեզ իմ սրտի մեջ:54 
Մաքրիր իմ բոլոր մեղքերը Քո Սուրբ արյունով, որ Դու թափեցիր 
խաչի վրա իմ փոխարեն:55 Դու չես թողնի ինձ, Տեր Հիսուս, Դու 
կներես իմ մեղքերը և կփրկես իմ հոգին. Ես գիտեմ, որովհետև Քո 
Խոսքը, Աստվածաշունչն է այդպես ասում:56 Աստծո Խոսքը ասում է, 
որ Դու ոչ ոքից երես չես թեքի, այդ թվում և ինձնից:57 Հետևաբար, ես 
գիտեմ, որ Դու լսել ես ինձ, և պատասխանել ես ինձ, և ես գիտեմ, որ 
փրկված եմ:58 Ես շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս, և ես շնորհակալ կլինեմ 
Քեզ՝ հետևելով Քո հրամաններին և այլևս մեղք չգործելով:59

Փրկությունից հետո, ՀԻՍՈՒՍՆ պատվիրեց մկրտություն 
անցնել, ամբողջովին ընկղմվել ջրի մեջ՝ հանուն ՀՈՐ, և ՈՐԴՈՒ 
և ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ:60 Պետք է ջանասիրաբար ուսումնասիրել ԹՋՎ 
Աստվածաշունչը և անել այն ամենը, ինչ այնտեղ ասված է:61

Աստված ուզում է մնացածներին պատմել քո փրկության 
մասին: Դու կարող ես դառնալ Քահանա Թոնի Ալամոյի 
Ավետարանչական գրականության տարածողը: Մենք անվճար 
կուղարկենք քեզ այդ գրականությունը: Ավելին իմանալու 
համար զանգահարեք կամ էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք 
մեզ: Եվ տարածեք այդ ուղերձը մյուսների հետ: 

Եթե ուզում եք, որ աշխարհը փրկվի, ինչպես Հիսուսն է 
պատվիրում, ապա մի կողոպտեք Աստծուն, իր տասանորդները և 
նվիրատվությունները: Աստված ասում է. «Մի՞թե մարդը կկողոպտի. 
Իսկ դուք կողոպտում եք ինձ: Բայց դուք ասում եք. «Քեզնից ի՞նչ ենք 
կողոպտել: Տասանորդներն ու նվիրաբերությունները: Անեծքով 
անիծված եք, քանի որ կողոպտում եք ինձ, ամբողջ ազգը և նույնիսկ 
ամբողջ աշխարհը: Բոլոր տասանորդները  (համախառն եկամուտի 
10%-ը) ամբար բերեք, որպեսզի Տանս (փրկված հոգիները) մեջ 
ուտելիք լինի (հոգևոր ուտելիք) և ապացուցեք ինձ այդպես»,- 
ասում է Տերը:  Եթե չբացեմ Դրախտի պատուհանները ձեզ համար 
և օրհնություն չթափեմ ձեզ վրա, ուրեմն դուք այլևս դրանից ավել 
օրհնություն չեք կարող ստանալ: Հանուն ձեզ կհանդիմանեմ 
վնաս հասցնողին, որ նա այլևս չավերի ձեր պտուղը, և ձեր այգու 
որթնատունկը անպտուղ չի լինի, ասում է Տերը: Բոլոր ազգերը 
երանի կտան ձեզ և դուք ցանկալի երկիր կդառնաք, ասում է Տերը» 
(Մաղաքիա 3: 8-12):

ԱՀԱ ՊԱՊԻ ԵՎՍ ՄԻ ՔԱՆԻ ԳԱՂՏՆԻՔ

Վատիկանը այնքան խորհրդավոր է, որ քահանաների, 
միանձնուհիների և նրանց հոգևորականության ավելի ցածր 
մակարդակների անդամների մեծ մասը և մարդիկ, ովքեր աշխատում 
են դաշնային կառավարության ծառայություններում ավելի ցածր 
պաշտոններում, չգիտեն, որ աշխարհի ամենամեծ պաշտամունքի 
մասն են կազմում և որ թմրանյութերը, մարմնավաճառությունը 
պոռնոգրաֆիան, խմիչքը և սև շուկան, բոլոր կեղտոտ բաների 
հետքերը տանում են դեպի Վատիկան և նրա կառավարական 
ծառայությունները:62 Այդ մեծ աղանդի, Հռոմեական կաթոլիկ 
եկեղեցու շարքերից դուրս եկածները ասում են, որ Վատիկանի 
հոգևորականության 68% -ը մեղավոր են համասեռամոլության, 
կանացի համասեռամոլության և ապօրինի կենակցության մեջ: Այս 
բոլոր գործողությունները կտրականապես արգելված են Աստծո 
կողմից և դրանց պատճառով նրանց հոգիները կընկնեն Դժոխք, եթե 

չապաշխարեն:63 Դարեր ի վեր շատ հռչակավոր մարդիկ են անվանել 
Վատիկանը «կոռուպցիայի կոյուղի»:

Մի նախկին շատ բարձր պաշտոնով յիզուիտ քահանա, որը 
տարիներ շարունակ աշխատել էր Վատիկանում և հաշվետու էր 
միայն պապին, ասաց ինձ, որ երբ այսօրվա պապը, Հովհաննես Պողոս 
Երկրորդը, քահանա էր Կրակովում, Լեհաստանում, գործարանի 
աշխատողները զայրացել էին ապագա պապի վրա: Նա պատմեց, որ 
գործարանի աշխատողներից շատերը ուզում էին նրան սպանել, և 
նրանք հավաստում էին, որ չեն ուզում նրան այլևս տեսնել: Եվ երբ նա 
գալիս էր, նրանք յուղոտ ցնցոտիներ էին նետում պապի վրա, քանի 
որ ասում էին, որ նա սեռական անհանգստություն էր պատճառում 
իրենց փոքր երեխաներին: Նրանք նաև պատմում էին, որ նա 
(այսօրվա Պապ Հովհաննես Պողոս Երկրորդը) համասեռամոլ է: Սա 
բացատրում է Վատիկանի բոլոր նոր դաշնային կառավարության 
կանոնադրությունները համասեռամոլների դեմ խտրականության 
բացառման վերաբերյալ: 

Պապի գրած սիրո մասին գրքում (սեռական ցանկությունների 
մասին), որը նա գրել էր դեռ քահանա լինելու ժամանակ, նա 
բազմիցս մեջբերում է Զիգմունդ Ֆրեյդին, կարծես մեջբերում է Սուրբ 
գրությունը: Զիգմունդ Ֆրեյդը, հրեա էր, որը կրոնափոխվել է դեպի 
Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցի, շատ լավ հայտնի է որպես աշխարհի 
ամենագլխավոր ուրացող: Սատանան, Վատիկանի մեկ աշխարհի 
կառավարության և լրատվության միջոցով բարձրացրել է նրան, 
ինչպես նաև ամբողջ հոգեբուժական ոլորտը, որպեսզի վերջ դնի 
«մեղք» և «մեղքի զգացում» բառերին: Վատիկանը ապա կարող էր 
օգտագործել հոգեբույժներին և հոգեբաններին նվիրվելու հոգեկան 
հաստատություններում գտնվող մարդկանց, ովքեր հավատք ունեն 
դեպի Աստծո գերբնական գործունեությունը մարդկանց նկատմամբ, 
այսօր և նախկինում: Այս հոգեբույժներն ու հոգեբաններն Վատիկանի 
հիմնական լրատվամիջոցների հետ միասին շարունակաբար 
ծաղրում են ցանկացածին, ով Աստծո Խոսքի միջոցով մերկացնում 
է այս սատանայական եկեղեցուն, որն Աստված «պոռնիկ» է 
անվանել Յայտնությւն գրքում, և բոլոր նրանց, ովքեր ճշտությամբ 
հետևում են Աստծո Խոսքին, որն էլ իր մեջ ներառում է Քրիստոսի 
պատվիրանները՝ կենդանացնել մահացածներին, բուժել 
հիվանդներին, դուրս մղել դևերին, վերածնվել, դիմակայել և 
մերկացնել դևին (Յայտնությւն գրքի պոռնիկին): Պապ Հովհաննես 
Պողոս Երկրորդը և Ֆրեյդի այլանդակությունները զուգահեռ են, 
կողք կողքի, ինչպես և նա ընդունում է իր գրքում: 

Հիմա, երբ նա հաջողությունների է հասել (Հռոմեական 
կաթոլիկ սատանայական եկեղեցու և դաշնային կառավարական 
ծառայությունների ղեկավարը), կարող է օրենքներ մտցնել 
համաձայն իր սեփական մտքերի: Հիմա նա ուզում է, որ մենք 
ապրենք իր երևակայություններով, հաստատելով օրենքներ, 
որոնք կստիպեն երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց 
հանրակացարաններում նույն զուգարաններից օգտվել: Նրա 
այլասերված միտքը ցնցվում է, երբ նա տեսնում է, որ մարդկությունը 
օրենքից դրդված մասնակցում է իր ոճի այլասերվածությանը: Այս նոր 
Հռոմեական այլասերվածության և մահվան կանոնները կիրառվում 
են երկու դաշնային կառավարական ծառայությունների կողմից, 
որոնք կոչվում են Բնակարանային շինարարության և քաղաքային 
զարգացման և Կրթության Նախարարություններ,64 որոնք շատ 
պաշտոնական են հնչում, և դա տալիս է նրանց նույնպիսի 
քողարկվածություն, որքան որ Վատիկանը ունի՝ գործելով որպես 
Սպիտակաձյունիկ:

Աստծո և Սատանայի հոգևոր պատերազմում մենք ուրախանում 
ենք, քանի որ Հիսուսն ասել է. «Ցնծացէ՛ք եւ ուրախացէ՛ք, որովհետեւ 
երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպէս հալածեցին 
մարգարէներին, որոնք ձեզնից առաջ են եղել» (Մատթէոս 
5:12): Մենք աշխարհի ամենահզոր հիմնարար քրիստոնեական 
կազմակերպությունն ենք (և շատ հպարտ ենք այդ փաստով):

Որոշ սուտ հրատարակումներ, որոնք սուտ վկայություններ 
են անում (որոշները խաբուսիկ կերպով նույնիսկ Աստվածաշնչեր 

49 Սաղմոս 51:5, Հռոմեացիներին 3:10-12, 23   50 Մատթէոս 26:63-64, 27:54, Ղուկաս 1:30-33, Յովհաննէս 9:35-37, Հռոմեացիներին 1:3-4   51 Գործք 4:12, 20:28, Հռոմեացիներին 3:25, Յովհաննէս Ա 1:7, 
Յայտնութիւն 5:9   52 Սաղմոս 16:9-10, Մատթէոս 28:5-7, Մարկոս 16:9, 12, 14, Յովհաննէս 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Գործք 2:24, 3:15, Հռոմեացիներին 8:11, Կորնթացիներին Ա 15:3-7   53 Ղուկաս 22:69, Գործք 
2:25-36, Եբրայեցիներին 10:12-13   54 Կորնթացիներին Ա 3:16, Յայտնութիւն 3:20   55 Եփեսացիներին 2:13-22, Եբրայեցիներին 9:22, 13:12, 20-21, Յովհաննէս Ա 1:7, Յայտնութիւն 1:5, 7:14   56 Մատթէոս 26:28, 
Գործք 2:21, 4:12, Եփեսացիներին 1:7, Կողոսացիներին 1:14   57 Մատթէոս 21:22, Յովհաննէս  6:35, 37-40, Հռոմեացիներին 10:13   58 Եբրայեցիներին 11:6   59 Յովհաննէս 5:14, 8:11, Հռոմեացիներին 6:4, 
Կորնթացիներին Ա 15:10, Յայտնութիւն 7:14, 22:14   60 Մատթէոս 28:18-20, Յովհաննէս 3:5, Գործք 2:38, 19:3-5   61 Երկրորդ Օրէնք 4:29, 13:4, 26:16, Եսու 1:8, 22:5, Տիմոթէոսին Բ 2:15, 3:14-17, Յակոբոս 1:22-25, 
Յայտնութիւն 3:18   62 Յայտնութիւն 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 Մատթէոս 15:18-20, Հռոմեացիներին 1:20-32, Կորնթացիներին Ա 6:9-10, 18, 10:8, Եփեսացիներին 5:5, Եբրայեցիներին 12:16-17, 13:4, Յայտնութիւն 
21:8 64 ԱՄՆ Վատիկան/Vatican USA, Նինոլ ԼոԲոլլո, էջ. 78-79   
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են տպագրում) և չեն լսում Հիսուսին, ով ասում է. «Ոչ ոքի մի՛ 
նեղէք, ոչ ոքի մի՛ զրպարտէք» (Ղուկաս 3:12), ներառել են մեզ 
պաշտամունքների մասին իրենց գրքերում: Քանի որ նրանք 
հիասքանչ խաբեբաներ են, և քանի որ մենք կարիք ունենք 
պահպանել Տիրոջ աշխատանքի ամբողջականությունը, մենք 
պարտավոր էինք ստուգել այդ չարագուշակ հրատարակումները, 
և իհարկե, հայտնաբերեցինք, որ դրանք հրատարակվել են 
յիզուիտական Վատիկանի սատանայական եկեղեցու կողմից: 

 «Դուք ինչո՞ւ էք զրկում իմ ժողովրդին եւ ամօթահար անում 
տնանկներին» ,ասում է Տէրը, Զօրութիւնների Տէրը» (Եսայի 3:15):

Չգիտե՞ք, որ «Ինչ որ մարդս սերմանում է, նոյնը եւ կը հնձի» 
(Գաղատացիներին 6:8): 

Եւ Աստված կանի ձեր հանդեպ նույնը, ինչ որ դուք արել 
ուրիշներին… «Իմն է վրէժխնդրութիւնը, եւ ես կը հատուցեմ», 
- ասում է Տէրը»: «Ես կհատուցեմ» (Հռոմէացիներին 12:19; 
Եբրայեցիներին 10:30):

Մենք ուրախ ենք, քանի որ մեր պարգևատրումը մեծ է՝ այն 
բոլոր ստերի համար, որ նրանք ասել են մեր մասին (Հիսուսն է 
ասել այսպես) (Մատթէոս 5:11-12):

Քանի որ Վատիկանի դաշնային կառավարության 
ծառայությունները և նրա հիմնական լրատվամիջոցները միասին 
(միասնաբար) տարել են մեզ սուտ վճարների դատարան և 
շարունակական զրպարտչական65 արշավներ են սկսել մեր 
դեմ արդեն տասնհինգ տարվա ընթացքում, նրանք  հնարավոր 
են դարձրել մեր ուրախությունը և առատ պարգևատրումը 
Դրախտում: Հետաքննությունից հետո մենք հայտնաբերեցին, որ 
հիմնական լրատվամիջոցները66 և, իհարկե, վերոհիշյալ պետական 
մարմինները կառավարվում են և պատկանում են Վատիկանին: 
Մենք երախտապարտ ենք Քեզ և փառք ենք տալիս Քեզ, Հիսուս, 
մեզ այդ փաստերը ցույց տալու համար, և մեր պարգևատրումը 
երաշխավորելու համար: Սաղմոսող Դավիթը գրում է.

«Հաւաքուեցին երկրի թագաւորները, եւ միաւորուեցին 
իշխաններն ընդդէմ Տիրոջ ու նրա օծեալի՝ ասելով.

«Քանդենք նրանց կապանքները եւ թօթափենք 
նրանց լուծը մեզանից»։ Երկնքում բնակուողը կը ծիծաղի 
նրանց վրայ, եւ Տէրը կ՚արհամարհի նրանց։ Այնժամ կը 
խօսի նրանց հետ իր բարկութեամբ, եւ իր զայրոյթով կը 
սարսափեցնի նրանց» (Սաղմոս 2:2-5):

ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ
ԱՍՏԾՈ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՂՆԵՐԻՆ

Ձեր աղոթքների մեջ ներառեք բոլոր այն դժբախտներին, 
որոնք պայքարում են Աստծո, Նրա Որդու և Սուրբ Հոգու դեմ, և 
Աստծո օծյալներին, քանի որ, եթե նրանք շարունակեն, ապա 
հաստատ սարսափելի պարգև են ստանալու: Մենք, ինչպես և 
մեր Հայրը, որը Երկնքում է, և Նրա Որդին, Հիսուս Քրիստոսը, 
չենք ուզում, որ որևէ մեկը Դժոխք ընկնի: Ահա թե ինչու մենք 
հրահանգում ենք մարդկանց աղոթել Տեր Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, որպեսզի նրանք ընդունեն Քրիստոսին որպես իրենց 
անձնական փրկիչ  և սկսեն լավ գործեր անել, աշխատելով Նրա 
համար, անիրավության անպտուղ գործեր անելու փոխարեն, 
որի ավարտը Դժոխքում հավերժությունն է և անեծքը: (Մենք 
չենք աղոթում դևի համար կամ նրանց, ովքեր ապականում են 
Սուրբ Հոգին [Յովհաննէս Ա 5:16]): Մեր եկեղեցին մեծացել և 
հզորացել ինչպես Հիսուսն է ասել, որ կլիներ, հալածանքների 
ժամանակ: Եթե Աստված այդքան սիրում է աշխարհը, արդյո՞ք 
մենք էլ չպետք է սիրենք այն: Այս բացահայտումը գրված է սիրով, 
որպեսզի թանկարժեք հոգիներն այլևս չխաբվեն Վատիկանի և 
նրա գործընկերների կողմից, չընդունեն գազանի նշանն այլևս և 
Դժոխք չընկնեն:67

Բոլոր նրանք, ովքեր սատանայական եկեղեցու (Հռոմեական 
կաթոլիկ սատանայական եկեղեցի) և նրա գործընկերների 
մասին փաստեր են բացահայտել պատմականորեն և մինչև 
հիմա, կոչվել են հերետիկոսներ, արատավոր, վտանգավոր, 

գաղտնի, կրոնական մոլեռանդներ, և այլն, և զոհն են դարձել նրա 
զանգվածային սպանության արշավների: 

Նրանք նաև ասում են, որ մենք Վատիկանի նկատմամբ 
մոլեգնություն ունենք: Արդյո՞ք մոլեգարություն ունեին Աբրահամ 
Լինքոլնը և Ջոն Քեննեդին: Եվ այն բոլոր միլիոնավոր մարդիկ այսօր, 
որոնց հալածում և անհանգաստացնում են Վատիկանի դաշնային 
և պետական կառավարական ծառայությունները, և նաև նրանք, 
ովքեր չունեն աշխատանք և սոված են (նրանցից ոմանք բանտերում 
են նստած, քանի որ ստիպված էին գողանալ՝ սոված չմնալու 
համար), նրանք էլ ունե՞ն մոլեգնություն Վատիկանի նկատմամբ:

Այս բացահայտման պատճառով Հռոմեական կաթոլիկ 
սատանայական եկեղեցին կսկսի իրեն պահել այնպես, կարծես 
թե նրանք (բոլոր մարդկանց միջից) հալածվում են, և անմեղաբար 
կասեն. «Ի՞նչ է կատարվում մեզ հետ», իմանալով, որ նրանք, 
ովքեր անտեղյակ են իր բոլոր արարքներից, համակրանք կզգան 
դեռևս իր նկատմամբ: (Ես համակրանք չունեմ դևի նկատմամբ): 
Ես չեմ գրել Աստծո Խոսքը, ես միայն քարոզում եմ այն: Աստված 
չի ատում բարին, միայն չարը:68 

Վատիկանը և նրա մարդիկ արժանի են Օսկարի մրցանակի 
անկեղծության և սրբության լավագույն բեմադրության համար, 
ինչպես նաև լավագույն դիմահարդարման և հագուստի 
դիզայնի համար, որով նա հանդես է գալիս Սպիտակաձյունիկի 
կերպարով: Իր Սպիտակաձյունիկի կերպարի տակ նա գրգռում, 
ցավ և հիվանդություններ է բորբոքում: Նա ցուցադրական 
ժպտում է և ասում. «Ես սիրում եմ քեզ, եղբայր», բայց նրա 
ոսկրոտ մեջքի ետևում նա իր ձեռքերն է թաքցնում, որոնցից 
նահատակների արյուն է կաթում:69

Ահա մի օրինակ, թե ինչպես է Վատիկանը քողարկում 
ինքն իրեն: Երբ նա տեսավ, որ Երկրորդ Համաշխարհային 
պատերազմում (Վատիկանի հերթական ինկվիզիցիան) 
պարտվում է, նա շատ արագ թաքցրեց, հազար հրեա, վեց միլիոն 
հրեա կոտորելուց հետո, որպեսզի կարողանար ասել. «Մենք 
թաքցրեցինք և պաշտպանեցին հրեաներին, մենք սիրում ենք 
հրեաներին»: Սա, իսկապես, ճշմարտություն է նրա մասին, թե 
ինչ է արել Վատիկանը: 

Խոսելով Օսկարի մրցանակի մասին, Վատիկանը երկար 
ժամանակ է, ինչ կինո արդյունաբերության մեջ է:70 Հոլիվուդը, 
որ գտնվում է Հռոմեական կաթոլիկ լոբիի ազդեցության տակ, 
ստեղծել է այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են՝՝ «Բերնադետի Երգը», 
«Իմ ճանապարհով գնալով», և մի շարք հուզիչ ֆիլմեր, որոնք 
փառաբանում են Հռոմեական կաթոլիկ սատանայական եկեղեցին: 
Մյուս կողմից, նրանք նաև առաջ էին մղում ֆիլմեր, ինչպիսիք 
էին՝ «Սուտլիկ պորտալ», որը ցույց է տալիս սուտ բողոքական 
ավետարանչականներին: Դուք հիշու՞մ եք «Փոքրիկ ուռկանը» 
հեռուստատեսությամբ: Քրիստոնյան ներկայացված էր մեծ 
Աստվածաշնուչը ձեռքում, ժպտալով՝ տատիկին ձեղնահարկում 
խեղդամահ անելուց հետո:71 Եվ քահանաները միշտ հարգված 
էին և բարձր աշխատավարձով, ինչպիսիք էին՝ Բինգ Քրոսբին և 
Բարրի Ֆիջերալդը: Տեսնում եք, մենք հոգեբանորեն շատ կողմերից 
ենք ճնշված Վատիկանի կողմից (մեկ աշխարհի եկեղեցու և բոլոր 
կառավարությունների ղեկավարը):

Իր դերը որպես Սպիտակաձյունիկ շարունակելով, 
Վատիկանը օգտագործում է իր սեփական լրատվամիջոցները, 
որպեսզի տարածի երեքժամյա CBS վավերագրական 
պրոպագանդան՝ մաքրելով իր կավե աստծուն, իր պաշտամունքի 
առաջնորդին: Ես համոզված եմ, որ յուղոտ գործարանային 
ցնցոտիների միջադեպը ներառված չի  այդ վավերագրական 
հաղորդման մեջ:

Շատ հիանալի մարդիկ կան Հռոմեական կաթոլիկ 
սատանայական եկեղեցում, որոնք հարուստ չեն, նրանցից 
ոմանք նույնիսկ շատ աղքատ են, և չեն փնտրում բարձր 
պաշտոններ: Մեծամասնությունը շատ համեստ է: Այս հասարակ 
մարդիկ բոլորովին անտեղյակ են այն չար բաների մասին, որ 
Հռոմեական սատանայական եկեղեցին արել և անում է, որին 

65 Վատիկանի իմպերիալիզմը քսաներորդ դարում/ Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Ավրո Մանհեթն էջ 155   66 Վատիկանի Բ-ի Փաստաթխթերը/The Documents of Vatican II, Ուալթեր Մ. Աբբոթ, 
Ս. Ջ. էջ 319-331; Վատիկանի իմպերիալիզմը քսաներորդ դարում/ Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Ավրո Մանհեթն էջ 150; Ռոքֆելլերի Փաստաթխթերը/The Rockefeller File, Գարրի Ալլեն, Գլ. 6; Ոչ 
ոք չի Համարձակվում Անվանել Դա Դավադրություն/None Dare Call It Conspiracy, Գարրի Ալլեն, Գլ 5; Քոլլիերսի Ազգային Հանրագիտարան/Collier’s National Encyclopedia, 1936, s.v. “Իլումինատի,” Կաթոլիկ 
Հանրագիտարան/Catholic Encyclopedia, s.v. “Illuminati,” “Ingolstadt”   67 Յայտնութիւն 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 Սաղմոս 7:11, 45:6-7, Առակներ 8:13, Ամոս 5:15, Հռոմեացիներին 1:18, Եբրայեցիներին 1:8-9     
69 Յայտնութիւն 17:1-6, Ch. 18   70 Ն Վատիկան/ԱՄVatican USA, էջ 20-21      71 Ծխատար վարագույրները/Smokescreens, Ջեք Չիկ, էջ. 46   
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նրանց սովորեցրել են ճանաչել որպես եկեղեցի: Որովհետև 
Աստված գիտի նրանց մաքուր սրտերը (Նա մեր սրտի Աստվածն 
է): Նա ասում է այդ անտեղյակ մարդկանց. «Ելէ՛ք դրա միջից, 
ժողովո՛ւրդ իմ» (Յայտնութիւն 18:4): Այնպես որ, եկեք աղոթենք, 
որ նրանք շուտով կանեն դա: 

Մի դաժան հիշեցում սատանայական գերղեկավարին (պապին), 
որը կառավարում է մարմնավաճառության Հռոմեական տունը և 
կառավարությունները, որ ուժ են տալիս նրան, քո թագավորությունը 
շատ կարճ կյանք ունի, այսպես է ասել Տերը. 

«Մէկ ժամում քո այնչափ հարստութիւնը վատնուեց» 
(Յայտնութիւն 18:17):

«Ալէլուիա՜. եւ նրա ծուխը բարձրանում է յաւիտեանս 
յաւիտենից» (Յայտնութիւն 19:3): «Եւ տեսայ, որ վիշապի 
բերանից, գազանի բերանից եւ սուտ մարգարէի 
բերանից ելնում էին երեք անմաքուր ոգիներ՝ նման 
գորտերի» (Յայտնութիւն 16:13):

Հրեական քահանայությունը վերջացավ Կալվարիում,72  
Աստված հրեաներից բացի, երբևէ չի տվել իտալացիներին կամ 
որևէ ուրիշ ազգի քահանայության լիազորությունը: Եվ հրեական 
տասներկու ցեղերից միայն Ղեւտի ցեղից Աստված սերեց չորս 
քահանա: 73 Սա ցույց է տալիս, որ Վատիկանը ոչ սուրբ գրային 
է և ապրում է երևակայության ու պատրանքների աշխարհում: 
Երբ Հիսուսն ասաց. «Վերջացած է», Հիսուսը դարձավ միակ 
Բարձրագույն Քահանան (Յովհաննէս 19:30):74 

Վատիկանը ցանկանում է Հռոմից տեղափոխվել Երուսաղեմ: 
1973թ.-ի սեպտեմբերի 26-ին Հյուստոն Քրոնիքլը  զեկուցեց, որ 
քաղաքականորեն իշխանության ծարավ Հենրի Քիսսինգերը 
օգնել է գերսատանայական եկեղեցուն (Վատիկանին), 
առաջարկելով՝ «որ Երուսաղեմը դառնա միջազգային քաղաք, 
որը կկառավարի սուրբ վայրերը, իսկ դրա կրոնական 
վարչակազմը կտրվի պապին»:

Աստվածաշունչը երբեք չի նշում որևէ քավարան կամ 
նույնատիպի այլ վայր, միայն ասում է. «Եւ ինչպէս որ մարդկանց 
սահմանուած է մէ՛կ անգամ մեռնել եւ այնուհետեւ՝ դատաստան» 
(Եբրայեցիներին 9:27): Եվ Աստված ասում է, որ կամ Դրախտն է 
կամ Դժոխքը, ոչինչ դրանցից բացի: 75 Չես կարող քեզ ճանապարհ 
գնել ոչ Դրախտ, ոչ էլ Դժոխքից դուրս: 

Նոր Կտակարանում որևէ տեղ նշված չէ, որ պետք է սպանել 
մարդկանց, որոնք չեն հավատում այնպես, ինչպես մենք ենք 
հավատում: Վատիկանը, սակայն, այդպիսի մարդասպանությունները 
«սուրբ պատերազմ» է անվանում և հավանություն է տալիս դրանց, 

ապացուցելով, որ այն ամբողջովին սատանայական է և ոչ սուրբգրային:  
Հիսուն տարի առաջ Արքեպիսկոպոս Գիլրոյը ասել է. 

Քանի որ կաթոլիկ իշխանությունը կառավարում էր 
մեր փոստային ծառայությունը, փոստի վարչությունը 
կարող է ստուգել որոշ Հռոմեական կաթոլիկների 
[հերետիկոսների] գտնվելու վայրերը, իրենց բոլոր 
տեղաշարժերը և որոշ իրավիճակներում հայտնվելը: 
Եվ քանի դեռ մեր փոստային ծառայությունն այդպիսի 
մարդու իշխանության տակ է, մենք կարիք չունենք 
վախենալու մեր գաղտնի ոստիկանության քրեական 
բացահայտումից»:

Իմանալով այս փաստերը, արդեն պարզ է, թե ինչու փոստային 
ծառայությունը հիմա փորձում է խլել մեր զանգվածային 
նամակագրական կարգավիճակը: Քրեականորեն հետապնդվող 
խոսքի ազատության և կրոնական ազատությունները մեր երկու 
վերջին սահմանադրական երաշխիքներն են, որ Վատիկանը 
փորձում է արագ և զգույշ կերպով խլել: Պետական և դաշնային 
ծառայությունները, բոլոր ազգերում իրենց լրատվամիջոցների 
և դատական համակարգերի շնորհիվ, Հռոմի ղեկավարման 
ներքո, հաստատ կասեն, որ Պապի Գաղտնիքները  ատելության 
գրականություն է, և կասեն ձեզ, որ ես ձեր թշնամին եմ: Բայց 
Պողոս Առաքյալը ասել է. «և ես էլ կասեմ. Հիմա ինչո՞ւ թշնամի 
դարձայ ձեզ, որ ճիշտը խօսեցի»  (Գաղատացիներին 4:16):

Ասել ճշմարտությունը, որպեսզի մարդիկ կարողանան խուսափել 
աշխարհի տրիապետությունից Սատանայի ղեկավարության 
տակ, իր զզվելի և դիկտատորական Հռոմեական կանոններից, 
աստվածահաճո ԱՄՆ Սահմանադրության փոխարեն (որը 
Միացյալ Նահանգների օրենքն է), և որպեսզի բոլոր ազգերի մարդիկ 
կարողանան խուսափել գազանի նշանից և Դժոխային կրակից. 
արդյո՞ք դա ատելություն է: Հիսուսն ասել է, որ ճշմարտությունն ասելը 
սեր է և պատվիրում է մեզ գնալ բոլոր ազգերի մեջ ՝ ճշմարտությունը 
քարոզելով,76 Հիսուսն ասել է. «Եւ կը ճանաչէք ճշմարտութիւնը, եւ 
ճշմարտութիւնը ձեզ կ՚ազատի» (Յովհաննէս 8:32):

Դուք կարող է հավատալ կամ պապին, կամ ինձ: Ես 
բացահայտեցի ձեզ պապի գաղտնիքներից միայն մի քանիսը: 
Աստված ասում է, որ պապի կազմակերությունը բոլոր զզվելի 
բաների մայրն է, ոչ միայն 99% զզվելի բաների, այլ բոլորի:77  
Կարդացեք Ջեյմս արքայի Աստվածաշունչը և տեսեք, արդյոք ձեզ 
ճշմարտությունն եմ ասում: Հավատացեք Աստծուն. «Եւ նրանք 
ասացին. «Հաւատա՛ Տէր Յիսուս Քրիստոսին եւ կը փրկուես դու 
եւ քո ամբողջ տունը» (Գործք 16:31):

72 Եսայի 53:7, Մարկոս 15:37-39, Եբրայեցիներին 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 Ելք  28:1, 30:30   74 Եբրայեցիներին 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 Հռոմեացիներին 2:5-6, 5:18, 14:10-12, Կորնթացիներին 
Բ 5:10, Եբրայեցիներին 9:27, Յուդա 6, 14-15   76 Մարկոս 16:15, Ղուկաս 9:60-62, Գործք 10:42, Հռոմեացիներին 10:13-15, Կորնթացիներին Ա 1:17-18, Տիմոթէոսին Բ 4:2   77 Յայտնութիւն 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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