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వావాటికన సోన్ వైట లాగా ఫోజుకొడుతోంది. కానీ అది 
వయ్భిచారిణి అని, “గొపప్పప్ వేశయ్శయ్”” అని, ఒక చెడడ్ మతవిధా-
నము (పర్కటన గర్ంథము 19:2)1 అని పరిశుదధ్ గర్ంథము 
చెపోత్ంది. యునైటెడ సేట్టస్ తో సహా పర్తి దేశములోని 
పర్భుతవ్ సంసథ్ శాఖలను ఆమె తన తొతుత్లైన మరుగుజుజ్ల 
కింద వాడుకొంటునన్ది. ఆమె పర్భుతవ్ములో ఎంత 
ఎకుక్వ అధికారమును ఆధిపతయ్మును పొందుకొంటుందో 
అంత ఎకుక్వగా తనయొకక్ “సోన్ వైట” మారువేష-
ములో తెరవెనుకకు దాగిపోతూ ఉంటుంది. దానివలల్ 
తనయొకక్ పర్తివిధమైన దుషట్కారయ్మునకు పర్భుతవ్మును 
వినియోగించుకుంటుంది. ఆ దుషట్కారయ్ములకు పర్భుతవ్మే 
నిందించబడుతుంది. 

కారణము: ఆమె సాతాను రాణి (పెదద్ వేశయ్) వలె 
ఆసీనురాలై ఉండటానికి రోమన కాయ్ధలిక కు చెందని పర్తి 
ఒకక్రిని, పర్తివిధమైన అభిపార్యములను తోర్సి పుచుచ్ట-
కు, పీడించుటకు, నాశనము చేయుటకు, నిషేధించుటకు చటాట్లను అమలుపరచటానికి. 

ఈ సరప్ము వంటి వాటికన పర్పంచ పర్భుతవ్ముపై మరియు చరిచ్పై ఆధిపతయ్ం 
చెలాయిసూత్, వాటిని నియంతిర్ంచాలనే తన చిరకాల వాంఛ కారణంగా.. పర్పంచ 
పర్భుతవ్మును మరియు యుఎస పర్భుతవ్మును ఉతాస్హవంతులైన, సుశికిష్తులైన, 
అంకితభావం గల జెసూస్ట భకుత్లతో కలుషితం చేసింది. ఫలితంగా ఇపుప్డు ఐకయ్రాజయ్ 
సమితి (ఆమె సృషిట్ంచినదే),2 శేవ్తసౌధం, కాంగెర్స, పర్తి రాషట్రము మరియు కేందర్ పౌర, 
మరియు సాంఘిక పర్భుతవ్ సంసథ్లు, యుఎస లేబర డిపారుట్మెంట, ఐఆరఎస, యఫ బిఐ, 
సుపీర్ంకోరుట్, నాయ్య వయ్వసథ్లు, సాయుధ బలగాలు, రాషట్ర, కేందర్ మరియు ఇతర పోలీసు 
విభాగాలతో పాటు అంతరాజ్తీయ బాయ్ంకింగ మరియు ఫెడరల రిజరువ్ వయ్వసథ్లు 
(ఇలూయ్మినటి మరియు ఏజెంటూర అని పిలుసాత్రు) లేబర యూనియనుల్,3 మాఫియా, 
పర్ఖాయ్తిగాంచిన బడా మీడియా సంసథ్లను ఆమె (వాటికన) నియంతిర్సోత్ంది. 

ఈ చెడడ్ మతవిధానము (వాటికన).. యుఎస రాజాయ్ంగమును తొలగించి, తన ఏక 
పర్పంచము, భినన్మతావలంబీకులకు (రోమన కాయ్థలిక కానివారు ఎవరైనా) మరణకర-
మైన సాతాను చటట్ములను నెలకొలప్డానికి చాలా సమీపముగనునన్ది. 

అధయ్కుష్డు జారిజ్ వాషింగట్న యొకక్ అతయ్ంత గౌరవనీయుడైన జనరల లఫాయేట 
పర్వచనాతమ్కముగ ఇలా చెపెప్ను, “అమెరికా పర్“అమెరికా పర్జల యొకక్ సేవ్చాఛ్సావ్జల యొకక్ సేవ్చాఛ్సావ్తంతర్య్ములు తంతర్య్ములు 
ఎనన్డైనా నాశనమవుతాయంటే.. అవిఎనన్డైనా నాశనమవుతాయంటే.. అవి రోమన కాయ్ధలిక చెడడ్ మతవి రోమన కాయ్ధలిక చెడడ్ మతవిధానము యొకక్ ధానము యొకక్ 
మతాచారయ్వరగ్ంమతాచారయ్వరగ్ం చేతులోల్నే నాశనమవుతాయి.” చేతులోల్నే నాశనమవుతాయి.”4 

గిలార్య అనే రోమన కాయ్ధలిక ఆరిచ్బిషప దాదాపు యభై సంవతస్రాల కిందట 
ఆసేట్ర్లియాలో ఇచిచ్న ఒక పర్సంగములోని కొనిన్ భాగములలో వివరముగా వెలల్డించిన 
పర్ణాళికలు చరమాంకానికి చేరడానిన్ నేడు మనము చూసుత్నాన్ము. 

“రోమన“రోమన కాయ్ధలికుక్లమైన మనం మాతర్మే కాయ్ధలికుక్లమైన మనం మాతర్మే ఉండాలనేది రోమన కాయ్ధలిక  ఉండాలనేది రోమన కాయ్ధలిక 
వారి ధరమ్సూతర్ం. అనయ్మతావలంబనులు (రోమన కాయ్రి ధరమ్సూతర్ం. అనయ్మతావలంబనులు (రోమన కాయ్ధలిక కాని వారిని) ధలిక కాని వారిని) 
అందరినీఅందరినీ ఎనిన్కల వదద్ మనం ఓడించాలి. వయ్ ఎనిన్కల వదద్ మనం ఓడించాలి. వయ్తిరేకమైన తంతర్ములు భయం-తిరేకమైన తంతర్ములు భయం-
కరమైనవని పరిశుదుధ్కరమైనవని పరిశుదుధ్డైన తండిర్ చెపుప్చునాన్రు. పర్డైన తండిర్ చెపుప్చునాన్రు. పర్జాసేవలు తవ్రలో నూటికి జాసేవలు తవ్రలో నూటికి 
నూరుపాళుల్నూరుపాళుల్ రోమన కాయ్ధలిక కి చెంది రోమన కాయ్ధలిక కి చెందినవై యుండాలని పరిశుదధ్ తండిర్ (పోప) నవై యుండాలని పరిశుదధ్ తండిర్ (పోప) 
కోరిక. పొర్టెసెట్ంటుల్, కోరిక. పొర్టెసెట్ంటుల్, యూదులు, మరియు అనయ్మతావలంబికులకంటే రోమన యూదులు, మరియు అనయ్మతావలంబికులకంటే రోమన 

ఐఆరఐఆరఎసఎస, , యఫయఫ బి బిఐ, , యుఎసయుఎస లేబరబర డిపారట్రట్ మెం మెంట, , మాఫియా, , లేబరబర యూనియూనియనుల్యనుల్ ఇవనీన్ఇవనీన్ వాటికనకన లో లో భాగమాగమా?
వాటికనకన కు కు ఈ పర్భుతవ్భుతవ్ సంసథ్సంసథ్లకులకు పోప సూపరసూపర బాసా?

పోప్ యొకక్కక్ రహసయ్రహసయ్ములుములు
కాయ్కాయ్ధలిక వారికి రహసయ్ముగా ఎకుక్వ ధలిక వారికి రహసయ్ముగా ఎకుక్వ పర్భుతవ్ పర్భుతవ్ 
ఉదోయ్గములు ఇచిచ్నపుప్డు ఉదోయ్గములు ఇచిచ్నపుప్డు అనుమానము రాకుండా అనుమానము రాకుండా 
జాగర్తత్ తీసుకొజాగర్తత్ తీసుకొనవలెను.” నవలెను.” 

పర్భువు చెపిప్నటుల్గ (పర్కటన గర్ంథము 18:24) 
లక్షలాది మంది పర్జలు వాటికన చేత ఊచకోత కో-
యబడాడ్రు. ఈ సతయ్ము చరితర్లో లిఖితమైయునన్ది. 
యూరపులో రోమన కాయ్ధలిక వారి విచారణలో 6 కోటల్ 
80 లక్షల మంది ఈ పెదద్ తెగ వారిచేత హింసించబడి, 
అవయవములు తెగనరకబడి, వధించబడిరి.5 పరిశుదధ్ 
బరిత్లోమయి వధ దినమున దాదాపుగ లక్ష మంది పొర్టె-
సెట్ంటల్ను ఊచకోతకోసిరి.6 అంతరుయ్దధ్మునకు కారణము 
పోప ఆధిపతయ్మేనని అధయ్కుష్డు అబర్హాం లింకన ఈ 
కిర్ంది మాటలదావ్రా నిందించెను:

“జెసూస్టల్ యొకక్ కుటిలమై“జెసూస్టల్ యొకక్ కుటిలమైన, గూఢమైన పర్భా-న, గూఢమైన పర్భా-
వము లేకపోతే ఈ వము లేకపోతే ఈ యుదధ్ము ఎనన్టికీ సంభవించేది యుదధ్ము ఎనన్టికీ సంభవించేది 

కాదు. కాదు. దీనికి పోప మతాధికారమే కాదీనికి పోప మతాధికారమే కారణము. ఫలితంగా ఇపుప్డు మన దేశము రణము. ఫలితంగా ఇపుప్డు మన దేశము 
తన అతుయ్తన అతుయ్తత్మ కుమారుల రకత్ముతో ఎరర్బడుటను మనము చూసుత్తత్మ కుమారుల రకత్ముతో ఎరర్బడుటను మనము చూసుత్నాన్ము.” నాన్ము.” 
లింకన ఇంకా ఇలా చెపాప్లింకన ఇంకా ఇలా చెపాప్రు, “అతుయ్తత్మమైన, అతి విశాలమైన, రు, “అతుయ్తత్మమైన, అతి విశాలమైన, అతుయ్నన్తమైన అతుయ్నన్తమైన 
మనఃసాస్కిష్ యొకక్మనఃసాస్కిష్ యొకక్ సేవ్చఛ్కు నేను అనుకూలం. కానీ..  సేవ్చఛ్కు నేను అనుకూలం. కానీ.. పోప మరియు అతని అను-పోప మరియు అతని అను-
చరులైన మతపెదద్లు చరులైన మతపెదద్లు వారికి అవకాశం దొరికినపుడు నా వారికి అవకాశం దొరికినపుడు నా భారయ్ను తగులబెటాట్లని, భారయ్ను తగులబెటాట్లని, 
నా పిలల్నా పిలల్లను గొంతునులిమి చంపాలని, నా గొంతు కోలను గొంతునులిమి చంపాలని, నా గొంతు కోయాలని వారి మనఃసాస్కిష్ యాలని వారి మనఃసాస్కిష్ 
ఆదేశిఆదేశిసోత్ందని.. వారి యొకక్ సలహాసభలు, సోత్ందని.. వారి యొకక్ సలహాసభలు, మతవాదులు, వారి మతపరమైన మతవాదులు, వారి మతపరమైన 
చటట్ముల దావ్చటట్ముల దావ్రా నాకు చెపిప్నంత కాలం పోరా నాకు చెపిప్నంత కాలం పోపు, అతడి అనుచరులైన పాపిసుట్లకు పు, అతడి అనుచరులైన పాపిసుట్లకు 
మనఃసాస్మనఃసాస్కిష్ యొకక్ సేవ్చఛ్ను నేకిష్ యొకక్ సేవ్చఛ్ను నేను ఇవవ్లేను.”ను ఇవవ్లేను.”7

వాటికన గురించి అబర్హాం లింకన అనేక రహసయ్ములను బటట్బయలు చేసిన 
కారణంగా ఆయన ముందుగానే చెపిప్నటుల్గా ఆయన చంపివేయబడాడ్రు. అవును, రోమ 
ఉతత్రువులు మేరకు ఆయన జెసూస్టల్ చేత హతయ్చేయబడాడ్డు.8 అబర్హాం లింకన కాలం 
నుండీ వాటికన మారలేదు. 

జె.యఫ.కె. యొకక్జె.యఫ.కె. యొకక్ పార్ణాంతక పొరపాటు పార్ణాంతక పొరపాటు

“మీరు రోమను మత చటట్ముల పర్కారము నడుచుకొంటారా లేక యుయస రాజాయ్ం-
గము పర్కారము నడుచుకొంటారా?” అని జాన యఫ. కెనెడీని వాటికన అడిగినపుప్డు 
వారికి కెనెడీ ఇలా సమాధానం చెపాప్రు, “యుయస రాజాయ్ంగమును బటేట్.”9 ఇది అధయ్-
కుష్డు కెనెడీ చేసిన పార్ణాంతక పొరపాటు. అతడి హతయ్కు రోమ ఆదేశించింది. జెసూస్టుల్ 
కుటర్ పనిన్ అమలుచేశారు. అధయ్కుష్డైన లింకన ని ఎలా చంపారో అలాగే ఇతనిని చంపారు. 
కెనెడీ హతయ్ గురించి బాగా తెలిసిన వారిని కూడా అంతమొందించారు. 

కెనెడీ హతయ్పై దరాయ్పుత్ చేయించాలని అమెరికా ఎలుగెతిత్నపుడు చీఫ జసిట్స ఎరల్ 
వారెన (వాటికన యొకక్ రహసయ్ నైటస్ ఆఫ కొలంబస సభుయ్డు)ను ఈ దరాయ్పుత్ కోసం 
నియమించారు. అతడు దవ్ందవ్వైఖరి అవలంబించి రెండు రకాలుగా మాటాల్డుచూ చాలా 
కాలం గడిపివేశాడు. ఆ తరువాత పరిశోధనను మూసేశాడు. పోప చెపిప్నటుల్ “వయ్తిరేక 
చరయ్లు చాలా పార్ణాంతకమైనవి.” అధయ్కుష్డు కెనెడీ.. అబర్హాం లింకన యొకక్ గొపప్ 

టోనీ అలాఅలామో చే 19831983లో వార్యబడింయబడింది

1 పర్కటన గర్ంథము 17:1-5, 15   2 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (20వ శతాబద్ంలో వాటికన సామార్జయ్వాదము), ఆవోర్ మన హాటట్న, 167-170 పేజీలు   3 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (20వ శతాబద్ంలో వాటికన సామార్జయ్వాదము), ఆవోర్ 
మన హాటట్న, 162 పేజీ   4 50 Years in the “Church” of Rome (రోమా చరిచ్లో 50 సంవతస్రాలు), చారెల్స చినికీ, 483 పేజీ (1886 నాటి పర్చురణ అసలు పర్తి, పిడిఎఫ లభించును – పిడిఎఫ 342 పేజీ)   5 Smokescreens (పొగ తెరలు), జాక ఛిక, 35వ పేజీ   6 History of the World in a 

Christian Perspective, Vol. II (ఒక కైరసత్వుని దృషిట్లో పర్పంచ చరితర్, 2వ భాగం), ఎ బెక, 1981, 352వ పేజీ   7 50 Years in the “Church” of Rome (రోమా చరిచ్లో 50 సంవతస్రాలు), చారెల్స చినికీ, 498 మరియు 503వ పేజీ (1886 నాటి పర్చురణ అసలు పర్తి, పిడిఎఫ లభించును – పిడిఎఫ 
352 మరియు 355 పేజీ)   8 50 Years in the “Church” of Rome (రోమా చరిచ్లో 50 సంవతస్రాలు), చారెల్స చినికీ, 512 పేజీ (1886 నాటి పర్చురణ అసలు పర్తి, పిడిఎఫ లభించును – పిడిఎఫ 361 పేజీ)   9 Vatican USA (వాటికన యుయస ఏ), నినో లోబెలోల్, టైరడెంట పెర్స 79, పేజీలు 
161-166   
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ఆరాధకుడు, మరియు అతడి అనుచరుడు అని, లింకన కు తెలిసిన విషయాలు ఆయనకూ 
తెలుసునని గురుత్ంచుకోండి. 

మూడు కోటల్ మందికి పైగా చనిపోయిన (అందులో అరవై లక్షల మంది యూదులు – 
మారణహోమం)10 రెండవ పర్పంచ యుదాధ్నిన్ రచించింది, పోషించింది వాటికనే. హిటల్ర, 
ముసొస్లిని, ఫార్ంకో అందరూ ఈ తెగలో (రోమన కాయ్ధలిక తెగ)11 సభుయ్లే. లోకానిన్ కీర్-
సుత్కొరకు జయించుటకు కాక కీర్సుత్ విరోధి అయిన వాటికన కొరకు ఈ యుదధ్ము చేశారు. 

నేడు మధయ్ అమెరికా మరియు దకిష్ణ అమెరికాలో సంకోష్భం, కూయ్బాలో మరియు 
కరీబియన అంతటా.. జెసూస్టల్ చేత శిక్షణ పొందిన కాయ్సోట్ర్12 యొకక్ నిరంకుశతవ్ము, 
లెబనానులో ఐరల్ండులో ఉగర్వాదము ఇవనీన్ వాటికన యొకక్ పనులే. భూమి మీద పర్తి 
ఒకక్ హేయమునకు తలిల్ రోమన కాయ్ధలిక విధానమేనని దేవుడు ఎందుకు చెపుత్నాన్డో 
మీకు ఇపుప్డు తెలుసోత్ందా (పర్కటన గర్ంథము 17:5)?

రెండవ పర్పంచ యుదధ్ము తరువాత.. ఆ యుదధ్ము వాటికన యొకక్ విచారణ అనే 
సతయ్మును చాలా మంది తెలుసుకొనాన్రని వాటికన కు తెలుసు. కాబటిట్.. అందరూ వాసత్-
వమైన దోషి ఎవరో చరిచ్ంచకుండా ఉండేలా చేసేందుకు వారు తమ పర్ఖాయ్త దృషిట్మళిల్ంచే 
జితుత్లను ఉపయోగించి.. జాన బిరచ్ సొసైటీని తెరచారు. తదావ్రా అందరూ కమూయ్నిజం 
(దీనిని కూడా వాటికన పోషిసోత్ంది) గురించి ఆలోచిసూత్ చరిచ్ంచేలా చేశారు. ఇది వారికి 
పెదద్ విజయము. 

పర్పంచంలోని పర్తి పర్ధానమైన ఉగర్వాద బృందానిన్ కూడా వాటికన పోషిసుత్ంది. 
దీనికి కారణం.. పర్పంచంలోని పర్భుతావ్లనిన్టినీ తమ ఆధిపతయ్ంలోకి తెచుచ్కుని లోకానిన్ 
తమ సావ్ధీనంలోకి (పోప యొకక్ అధికారము) తీసుకునే చరయ్లోల్ వాటికన తలమున-
కలై ఉండగా.. పర్జలు దీని గురించి కాకుండా తీవర్వాదులు ఒడిగడుతునన్ అరథ్రహిత, 
మతిభర్మించిన దారుణముల గురించి ఆలోచించేలా చేయటమే. ఉగర్వాదుల దారుణాలకు 
సంబంధించిన వారత్లు వచిచ్నపుడు అవి ఎంత దిగార్భ్ంతికరంగా ఉంటాయంటే.. అమెరికా 
యొకక్ రాజాయ్ంగమును కాలదనున్తునన్, పర్జల మత సేవ్చఛ్ను కాలరాసుత్నన్ (జైళల్లో 
పెటట్డం, సూక్ళుల్, చరిచ్లను మూసివేయడం వంటి) వాటికన చరయ్లకు సంబంధించిన 
వారత్లకు పార్ధానయ్ం లేకుండా చేసాత్యి. తమ మతము, తమ పర్భుతవ్ము పర్పంచ ఆధి-
పతయ్మును నెలకొలాప్లనన్దే వాటికన యొకక్ అసలు లక్షయ్ం. ఉగర్వాదం ఎంత ఎకుక్వగా 
మతిలేకుండా, దారుణంగా, అరథ్రహితంగా, నిరేహ్తుకంగా ఉంటే వారికి అంత మంచిది. 
వాటికన  యొకక్ బలమైన వారాత్ పర్చారవాహిని కూడా మిమమ్లిన్ వీటనిన్టి గురించీ 
తీరికలేకుండా ఆలోచించేలా చేసుత్ంది. ఇపుప్డు వారు ఎలా పనిచేసాత్రో బటట్బయలు 
అయినందున.. తాము మంచివారమని, దైవభకిత్ గల వారమని అందరినీ నమిమ్ంచేందుకు, 
ఇలాంటి ఉగర్వాదానిన్ తాము ఎనన్డూ పోర్తస్హించలేదని నమిమ్ంచేందకు.. ఈ ఉగర్వాదం 
మొతాత్నీన్ (వారే సవ్యంగా సృషిట్ంచినది) ఆపివేయాలంటూ వారు (వారి వారాత్ సంసథ్లు, 
మరియు ఇటీవలనే వారితో జత కలిసిన అమెరికా అధయ్కుష్డు) చోదక శకిత్గా తవ్రలో 
ఒక పర్చారానిన్ తీసుకువసాత్రు. (లెబనానోల్ నిరబ్ంధితుల విడుదలకై టెరీర్ వెయట్ చరచ్లు 
జరపటం వంటిది.) 

ఒక కైరసత్వునివలె నటిసుత్నన్ జిమ జోనస్ అనే రోమన కాయ్ధలిక జెసూస్ట డీకన ను 
వాటికన బలిచేసింది (విష పానీయంతో ఆతమ్హతయ్ వలన కాదు), అతడిని, అతడి సహ-
చరులను హతయ్ చేసింది. ఈ హతయ్కు అమాయకులైన కైరసత్వుల కూడికలపైన పర్పంచానికి 
అనుమానం కలిగేలా చేయటం వాటికన లక్షయ్ం.13

“ఈ ఆరు“ఈ ఆరు విషయములు యెహోవాకు అసహయ్ములు – అవును,  విషయములు యెహోవాకు అసహయ్ములు – అవును, ఏడును ఏడును 
ఆయనకు హేయములు – అహంకార దృషిట్యు, కలల్ఆయనకు హేయములు – అహంకార దృషిట్యు, కలల్లాడు నాలుకయు, నిర-లాడు నాలుకయు, నిర-
పరాధులను చంపు చేతులును, పరాధులను చంపు చేతులును, దురోయ్చనలు యోచించు హృదయము, కీడుచే-దురోయ్చనలు యోచించు హృదయము, కీడుచే-
యుటకు యుటకు తవ్రపడి పరుగెతుత్ పాదములును, లేనివాతవ్రపడి పరుగెతుత్ పాదములును, లేనివాటిని పలుకు అబదధ్ సాకిష్యు, టిని పలుకు అబదధ్ సాకిష్యు, 
అనన్అనన్దముమ్లలో జగడములు పుటిట్ంచువాడును” (సామెతలు దముమ్లలో జగడములు పుటిట్ంచువాడును” (సామెతలు 6:16-19). 6:16-19). 
(సాతాను సంబంధమైన ఈ వాటికన (సాతాను సంబంధమైన ఈ వాటికన కిర్యలనిన్యు దేవుడు దేవ్షింకిర్యలనిన్యు దేవుడు దేవ్షించుచునాన్రు.) చుచునాన్రు.) 
వాటికన నియంతర్ణలోనునన్ అమెరికా కసట్మస్ మరియు ఇమిమ్గేర్షన వారి నుండి థరడ్ 

డిగీర్ (తనిఖీలు, నిఘా మొదలగునవి)కి లోనుకాకుండా ఈ దేశం నుండి బయటపడలేమని 
మీరు ఎపుప్డైనా గమనించారా? కానీ 1960 దశకంలో జెసూస్ట వాటికన చేత శిక్షణ 
పొందిన తిమోతీ లియరీ14 మన దేశ యవవ్నసుత్లను మాదకదర్వయ్ములకు బానిసలుగా 
మారునటుల్ నడిపించినపుప్డు.. మాఫియా దావ్రా మన దేశంలోకి వందలు, వేల కిలోల 
మాదకదర్వాయ్లు, మతుత్పదారాథ్లు పర్వేశించాయి. ఈ ఇమిమ్గేర్షన మరియు కసట్మస్ వారు 

ఇపప్టిలా తనఖీలు చేసుత్నన్టుల్ నాడు తనిఖీలు చేసి వాటిని పటుట్కోలేకపోయినటుల్ కనిపి-
సుత్ంది. వాసత్వానికి ఈ మాఫియా తన చటట్వయ్తిరేక, అకర్మ పదధ్తులోల్ని ఆరజ్నల (తన బాల్క 
మారెక్ట సొముమ్) లావాదేవీలనీన్ వాటికన దావ్రానే నిరవ్హిసుత్ంది. “అమె“అమెరికా దిగంతంపై రికా దిగంతంపై 
నలల్టి కారుమేఘం ఆవరింనలల్టి కారుమేఘం ఆవరించివుండటం నాకు కనిపిసోత్ంది. ఆచివుండటం నాకు కనిపిసోత్ంది. ఆ కారుమేఘం రోమ నుంచి  కారుమేఘం రోమ నుంచి 
వసోత్ంది”వసోత్ంది”15 అని అధయ్కుష్డు అబర్హాం లింకన చెపిప్ంది బహుశా ఇందుకే కావచుచ్. 

ఈ అవినీతికి, ఈ రకత్పాతము అంతటికి కారణమైన అంతయ్కీర్సుత్ గురించి పరిశుదధ్ 
గర్ంథము ఏం చెపుత్నన్దో చూడండి:

“మరి“మరియు ఆ సతరీ (వాటికన) పరియు ఆ సతరీ (వాటికన) పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను యేసు యొకక్ శుదుధ్ల రకత్ముచేతను యేసు యొకక్ హత-హత-
సాకుష్ల రకత్ము చేతను మతిత్లిల్సాకుష్ల రకత్ము చేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని: నేను దానినియుండుట చూచితిని: నేను దానిని చూచి బహుగా  చూచి బహుగా 
ఆశచ్రయ్పడితిని” (పర్కటన గర్ంఆశచ్రయ్పడితిని” (పర్కటన గర్ంథము 17:6). థము 17:6). 

“అది – నేను రాణిని“అది – నేను రాణినిగా కూరుచ్ండుదానను, నేను విధవరాలను కాగా కూరుచ్ండుదానను, నేను విధవరాలను కాను, ను, 
దుఃఖము చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను దుఃఖము చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను గనుక, అది తనున్తాను 
ఎంతగా గొపప్ చేఎంతగా గొపప్ చేసికొని సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేసికొని సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దనను 
దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి” (పర్కటన గర్ందుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి” (పర్కటన గర్ంథము 18:7). థము 18:7). 

“వీరు (పర్భుతవ్ములు) ఏకాభి“వీరు (పర్భుతవ్ములు) ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికా-పార్యము గలవారై తమ బలమును అధికా-
రమును రమును ఆ మృగమునకు అపప్గింతురు,” అదే సాతానుయొకక్ఆ మృగమునకు అపప్గింతురు,” అదే సాతానుయొకక్ అధికారముతో  అధికారముతో 
ఒకే లోకపు పర్భుతవ్ము, ఒకే లోకపు పర్భుతవ్ము, రాషట్రము మరియు సమాఖయ్, పౌరాషట్రము మరియు సమాఖయ్, పౌర సామాజిక పర్భుతవ్పు ర సామాజిక పర్భుతవ్పు 
సంసథ్లు సంసథ్లు ఏరప్డి ఆ అధికారమును అంతయ్కీర్సుత్ఏరప్డి ఆ అధికారమును అంతయ్కీర్సుత్కు అపప్గించి వానియొకక్ ఆజఞ్కు అపప్గించి వానియొకక్ ఆజఞ్లను లను 
పాటింతురు (పర్కటన గర్ంథము 17:13). పాటింతురు (పర్కటన గర్ంథము 17:13). 
కాలము చరమదశకు చేరుకునన్పుడు యేసు తిరిగి భూమి మీదకు వచుచ్టకు ముందు 

పరిశుదధ్ గర్ంథములోని పర్కటన గర్ంథములో పేరొక్నన్ చాలా చివరి సూచనలలోనివి 
ఇవనీన్. 

దేవుడు లోకమును నీటితోను,16 సొదొము, గొమొఱాఱ్లను అగిన్తోను గంధకము-
తోను17 నాశనము చేసెను. ఈ రెండు సందరాభ్లలో, రాబోయే నాశనమును గురించి 
పర్కటించటానికి దేవుడు దూతలను ముందుగానే పంపించెను. ఈ రోజున ఆయనయొకక్ 
అపరిమితమైన కనికరము చొపుప్న పర్తి రోమన కాయ్ధలిక వారిని దేవుడు హెచచ్రిసుత్-
నాన్డు, “నా“నా పర్జలారా మీరు దాని పాపములలో పా పర్జలారా మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని లివారు కాకుండునటుల్ను, దాని 
తెగుళల్తెగుళల్లో ఏదియు మీకు పార్పిత్ంపకుండునటుల్లో ఏదియు మీకు పార్పిత్ంపకుండునటుల్ను దానిని విడిచి బయటకు రండి” (పర్ను దానిని విడిచి బయటకు రండి” (పర్కటన కటన 
గర్ంథము 18:4).గర్ంథము 18:4). మీరు దేవుని పర్జలలో ఒకరైయుంటే, నితయ్జీవముకై జీవమిచుచ్ ఆతమ్ 
మిముమ్ను తవ్రపెటిట్నటల్యితే, దాని నుండి బయటకు వచుచ్నటుల్ మీరు దేవుని వాకయ్ము-
నకు లోబడుడి. ఎందుకనగా అలాగు చెయయ్కపోతే అది అవిధేయతే అవును. అవిధేయత 
అనునది మంతర్విదయ్తో సమానము.18 

ఐఆర యస, ఓషా, మరియు యుయస లేబర డిపారుట్మెంటు వాటితో పాటు కారిమ్క 
సంఘాల వంటి అనేకమైన వాటికన రాషట్ర మరియు ఫెడరల పర్భుతవ్ సంసథ్లు.. వందల-
మంది వాయ్పారసుత్లను, పరిశర్మలవారిని పీడించి, వతిత్డిచేసి దివాళా తీయించి దాదాపు 
వారిని వాయ్పారములను మానివేయునటుల్చేసి, మన దేశపు ఆరిథ్క వెనెన్ముకను ఘోరంగా 
నాశనముచేసెను.19 దీనిమూలంగా లక్షల మంది అమెరికనల్కు పనిలేకుండా చేసి ఆకలి-
బాధలోల్కి నెటిట్వేసింది. మరొకపర్కక్ వాటికన సంసథ్లను ఎటువంటి వేధింపులకు గురి-
చేయరు. పైగా అవి మరింతగా ఆభివృదిధ్ చెందుతూ కళకళలాడుతుంటాయి. కారణం.. 
పర్భుతవ్ సంసథ్లను నడిపించేది వాటికన సంసథ్లే. 

అంతయ్కీర్సుత్ను నరకంలో తోర్యునపుప్డు వానిని గురించి దేవుడు ఏం చెపుత్నాన్రో 
చూడండి:

“నినున్ చూచువారు నినున్ ని“నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు: దానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు: 
భూమిని భూమిని కంపింపచేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు (కంపింపచేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు (అంతయ్కీర్సుత్) ఇతడేనా, అంతయ్కీర్సుత్) ఇతడేనా, 
లోకమును అడవిలోకమును అడవిగా చేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసిగా చేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా?” నవాడు ఇతడేనా?” 
(యెషయా 14:16-17). (యెషయా 14:16-17). 

వాటివాటికన బానిస కారిమ్క శిబికన బానిస కారిమ్క శిబిరాలకు యు ఎస ఫెడరల సంసథ్ల ఆమోదంరాలకు యు ఎస ఫెడరల సంసథ్ల ఆమోదం

వాటికన కునన్ అనేకమైన కోటల్ విలువజేసే సంసథ్లలో వారి మతుత్పానీయముల బానిస 
కారిమ్క శిబిరాలు ఒకటి మాతర్మే. వాటికి ఎటువంటి కారిమ్క సమసయ్లు లేవు. ఎందుకంటే 
వారు చటట్విరుదధ్ంగా ఉచిత కారిమ్కులను (వేలాది మంది రోమన కాయ్ధలిక సనాయ్సులను) 

10 Information Please Almanac (ఇన ఫర మేషన పీల్జ ఆలమ్నాక), 1982, 98 పేజీ   11 Smokescreens (పొగ తెరలు), జాక చిక, 19 పేజీ   12 Smokescreens (పొగ తెరలు) జాక చిక, 35 పేజీ   13 Double Cross (డబుల కార్స), చిక పబిల్కేషనస్   14 PBS Late Night Interview with 

Timothy Leary (విత తిమోతీ లియరీతో పిబియస లేట నైట ఇంటరూవ్య్), జులై 1983   15 50 Years in the “Church” of Rome (రోమా చరిచ్లో 50 సంవతస్రాలు), చారెల్స చినికీ, 510 పేజీ, (1886 నాటి పర్చురణ అసలు పర్తి, పిడిఎఫ లభించును – పిడిఎఫ 369 పేజీ)   16 ఆదికాండము అధాయ్. 6-7   
17 ఆదికాండము 19:24-25   18 1 సమూయేలు 15:23   19 The Vatican Billions (వాటికన కోటుల్), ఆవోర్ మన హాటట్న, 214-215 పేజీలు   
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ఉపయోగించుకుంటారు. ఇతరులెవరూ ఇదే విధమైన పర్తేయ్క హకుక్లు.. మన తండిర్ 
అయిన దేవునికి, మన రక్షకుడు, పర్భువైన యేసు కీర్సుత్కు మన శర్మను సవ్చఛ్ందముగా 
అరిప్ంచుటకు ఈ ఫెడరల పర్భుతవ్పు సంసథ్లు అనుమతించవు. ఎందుకనగా మనమంతా 
అనయ్మతావలంబీకులము (రోమన కాయ్ధలిక వారము కాదు) గనుక. అవును, వారి 
వాయ్పారాలలో – కిర్సిట్యన బర్దరస్,20 లా సెలేల్, బెనెడెకిట్న లికక్ర, వైన డిసిట్లరీలు (బానిస 
కారిమ్క శిబిరాలు) నాపా వాయ్లీ, కాలిఫోరిన్యా నుంచి నూయ్యారక్ రాషట్రం వరకూ గల 
అనేక ఇతర సంసథ్లోల్ ఎటువంటి అవాంతరము కానీ వేధింపులు కానీ లేకుండా ఉచిత 
కారిమ్కులను వినియోగించుకొనుచూ వరిథ్లుల్చునన్వి. 

చరిచ్ని – రాజాయ్నిన్ విడదీసే రాజాయ్ంగ విభజన రేఖను వాటికన ఆధీనంలోని ఐఆ-
ర యస మరియు అమెరికా లేబర డిపారుట్మెంట ఇపుప్డు అనిన్ విధములుగా అతికర్మిసూత్ 
ఉనాన్యి. పరిశుదధ్ గర్ంథమును నమేమ్ చరిచ్లను, పాఠశాలలను నాశనముచేయుటకు పర్-
యతిన్సూత్ ఉనాన్యి. వాటి పనున్మినహాయింపు హోదాను తొలగించటం అందులో ఒకటి. 
అయితే.. ఈ అమెరికా వయ్తిరేక, అమెరికా రాజాయ్ంగ వయ్తిరేకమైన సంసథ్ (ఐఆర యస).. 
అమెరికాలోనునన్ అనిన్ కమూయ్నిసుట్ సంసథ్లకు ఇంటరన్ల రెవెనూయ్ కోడ 501(సి)3 
పర్కారం మినహాయింపు హోదాను ఇచిచ్ంది. వారి నుంచి ఈ హోదాను తొలగించేందుకు 
వారు ఎనన్డూ పర్యతిన్ంచలేదు.21 రోమన కాయ్ధలిక తెగ మరియు వారికి అనుబంధముగ 
నునన్ (ఏక పర్పంచ చరిచ్) వారు మాతర్మే.. అమెరికాలో ఆసిత్ పనున్ కానీ, వారి కోటాల్ది 
డాలరల్ వాయ్పారములపై పనున్ కానీ చెలిల్ంచాలిస్న అవసరం లేని ఏకైక మత సంసథ్లుగా 
ఉండునటుల్ రోమ యొకక్ వసూళల్ సంసథ్ (ఐఆర యస) చూసుకుంది.22 ఇది ఇంటరన్ల 
రెవెనూయ్ కోడ లోని సెక్షన 892 పర్కారం చేసారు. పర్తి సంవతస్రము తమ పాఠశాలల 
కోసం కోటాల్ది డాలరల్ ఫెడరల సాయానిన్ పొందుతునన్ మతము వాటికన ఒకక్టే.23 ఇది 
మీరు కటేట్ పనున్ డబుబ్ నుండి వెళుత్ంది. “తోటి రోమన కాయ్ధలికుక్లుగా“తోటి రోమన కాయ్ధలికుక్లుగా మనం మాతర్మే  మనం మాతర్మే 
ఉండాలి”ఉండాలి” మరియు “అనయ్“అనయ్మతావలంబీకులను మనం ఓడించి తీరాలి”మతావలంబీకులను మనం ఓడించి తీరాలి” అని ఆరచ్ బిషప 
గిలార్య చెపిప్నటేల్ జరుగుతోంది. 

రషాయ్ ఆరధ్డాకస్ చరిచ్లను నాశనము చేయడానికి వాటికన కమూయ్నిసుట్ పారీట్ సహా-
యమును తీసుకుంది. యూదులను, వారి సమాజ మందిరములను నాశనము చేయడా-
నికి నాజీ పారీట్ సహాయమును తీసుకుంది. (ఎందుకంటే తాము తపప్ మిగతావారందరు 
“అనయ్మతావలంబీకులు” – రోమన కాయ్ధలికుక్లు కానివారు అని వాటికన చెపుత్ంది.)

ఐఆరఐఆర యస – రోమన తెగ యొకక్ వసూళల్ యస – రోమన తెగ యొకక్ వసూళల్ సంసథ్ సంసథ్

రోమన కాయ్ధలిక జెసూస్టుల్ ఇలూయ్మినటి మరియు అజెంటూర అను అంతరాజ్తీయ 
బాయ్ంకింగ విధానమును24  పార్రంభించారు (పైగా దీనికి యూదులను నిందించారు). 
“డబుబ్ సంచులు చేతిలోనునన్వాడే రాజయ్ములను ఏలును” అనన్ది రోమ యొకక్ 
సిదాధ్ంతం. పర్పంచము నుంచి భినన్మతావలంబికులను (రోమన కాయ్ధలిక కాని వారిని) 
నిరూమ్లించడానికి అనిన్యుదాధ్లనూ (విచారణలు) వాటికన పార్రంభించింది. ఆ 
యుదాధ్లలో పోరాడటానికి ఆయా దేశాలకు కావలసిన డబుబ్ను తన బాయ్ంకుల నుంచే 
అపుప్లుగా ఇచిచ్ంది. ఈ తెగ యొకక్ వసూళల్ సంసథ్ను మనం మన దేశంలోకి అవివేకంగా 
అనుమతించాం (ఐఆర యస – రోమ కు మాతర్మే జవాబు చెపుత్ంది.)

పరిశుదధ్ గర్ంథములోని దేవుని నాయ్యవిధుల పర్కారము, చెలిల్ంచలేని ఋణములను 
పర్తి యాభై సంవతస్రాలకు తొలగించాలి (ఇదొక ఊరట). దీనిని హితవతస్రము అని 
అందురు (లేవీకాండము 25:10). మతసంబంధమైన రోమను మరణ, బానిస చటట్మును 
చెతత్బుటట్లో పడవేసి దేవుని యొకక్ మరియు ఆయన కుమారుడైన కీర్సుత్ యేసు యొకక్ 
నాయ్యవిధులకు తిరిగి వెళుల్దముగాక. మనం తొలగించుకుందాం (హితవతస్రము). 
మనలను బాధించేందుకు, ఆరిథ్క సంబంధమైన బానిసతవ్ములోనికి తీసుకొనివెళేల్ందుకు 
సాతాను (రోమన కాయ్ధలిక తెగ) ఈ అపుప్లనిన్టినీ ఉసిగొలిప్ంది. ఈ యుదాధ్లను 
మనము పార్రంభించలేదు, మనకు ఈ యుదాధ్లు అకక్రలేదు, మనము ఆ డబుబ్ను 
అపుప్గా తీసుకోలేదు. కాబటిట్ మనం ఎందుకు బాధలు పడాలి? లోకానిన్ ఒకే పర్పంచ 
పర్భుతవ్ములోనికి, చరిచ్లోనికి, మీడియాలోనికి మారచ్డానికి ఉదేద్శించిన ఈ యుదాధ్లనీన్ 
కూడా రోమన కాయ్ధలిక విచారణలే.25 

వాంకూవరోల్ జరిగిన ఏక-పర్పంచ చరిచ్ మహాసభకు మన వాలంటీరుల్ కొంతమంది 
వెళిల్నపుప్డు.. అకక్డ పురుష సవ్లింగ సంపరాక్నిన్ సమరిథ్సూత్ ఉనన్ కుటీరాలు, సాహితయ్ం; 
మంతర్తంతర్ములను సమరిథ్సూత్ ఉనన్ కుటీరాలు, సాహితయ్ం; తార్గుబోతుతనము, సంపూరణ్ 
భకిత్హీనతను చూచి దిగార్భ్ంతి చెందారు. ఈ “విశవ్వాయ్పితమైన” పర్పంచంలోని అతి పెదద్ 
తెగ, జాతి పెంచిపోషిసుత్నన్ది వీటిని. మనం చెడు నుండి వేరు పరచబడి మంచితో పర్తేయ్-
కించబడి ఉండాలని చెపేప్ దేవుని సతయ్ వాకయ్మును పర్కటించు వారెవరినైనా, ఈ సాతాను 
సంబంధీకులు ఒక మతసంబంధమైన తెగ లేక జాతి అని పిలుసాత్రు.26 కానీ వారు ఈ 
ఏకపర్పంచ సంసథ్ను, ఆ తెగ నాయకుడైన పోపును ఆరాధిసాత్రు. 

“ఏది“ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని ఎది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని ఎదిరించుచు, రించుచు, 
దానికంతటిపైగా వాడు తనున్దానికంతటిపైగా వాడు తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దే తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవునినని (లేక వునినని (లేక 
తవ్రగా పోపుగా వచుచ్ననితవ్రగా పోపుగా వచుచ్నని) తనున్ కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో ) తనున్ కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో 
(యేరూషలేములో(యేరూషలేములో) (తవ్రలో) కూరుచ్ండును” (2 థెసస్లొనీకయులకు) (తవ్రలో) కూరుచ్ండును” (2 థెసస్లొనీకయులకు 2:4). 2:4).

“వాని రాక అబదధ్ విషయమై“వాని రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైనన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 
సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోనుసూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను, దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ , దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ 
మోసముతోను, నశించుచునన్వారిలో సాతానుసముతోను, నశించుచునన్వారిలో సాతాను కనుపరచు బలమును అనుస- కనుపరచు బలమును అనుస-
రించియుండును” (2 థెసస్లొనీరించియుండును” (2 థెసస్లొనీకయులకు 2:9-10). కయులకు 2:9-10). 
వారు మోకరిలిల్ అతని ఉంగరమును మరియు పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని27 

“పరిశుదుధ్డైన తండీర్” అని పిలిచెదరు. ఇది పరిశుదధ్ గర్ంథమునందు నిషిదధ్పరచబ-
డినది.28 అతని యొకక్ పర్తి కోరికకు వారు లోబడుదురు. పరిశుదాధ్తమ్లో నడుచుకొ-
నుచు దేవుని యొకక్ పర్తి ఆజఞ్కు లోబడుచునన్ మనలను ఒక తెగగా పిలుచుచు వారు 
బహుశా క్షమాపణ లేని పాపమునకు పాలప్డుతునాన్రు. పరిశుదాధ్తమ్ను దూషింటను 
ఈ లోకమందైనను, రాబోవు లోకమందైనను క్షమింపరాని నేరము (మతత్యి సువారత్ 
12:31-32). కానీ సాతాను లెకక్చెయయ్డు. ఎందుకంటే అతడు ఇదివరకే పరిశుదాధ్తమ్ను 
దూషించివుండెను. 

మృగము యొమృగము యొకక్ గురుత్కక్ గురుత్

నీవుకూడ తనతో నితయ్ నరకంలో గడపాలనన్ది సాతాను కోరిక.29 నీవు ఇలా చే-
యడానికి అతడు తన రాషట్ర, కేందర్ పర్భుతావ్ల దావ్రా ఏం చేశాడో, ఏం యుకిత్ంచాడో 
చూడండి. నీవు అమమ్టానికి కానీ, కొనటానికి కానీ అనుమతించటానికి నీ చేతిమీద లేదా 
నీ నుదుటి మీద ఒక గురుత్ వేయించుకోవటం తపప్నిసరిగా చేసూత్ పర్భుతవ్ం ఒక చటట్ం 
రూపొందించేలా చేశాడు (ఇది అగోచరంగా లేజరు కిరణాల దావ్రా చేయవచుచ్). దేవుడు 
ఈ గురుత్ను “మృగము యొకక్ గురుత్” అని అనాన్రు (పర్కటన గర్ంథము 19:20). దీనిని 
వాటికన “శాంతి, పేర్మ, ఐకయ్త, సహవాస” మొదలగు చకక్టి పేరల్తో పిలుసుత్ంది. ఈ 
గురుత్ను మనం వేయించుకునన్టల్యితే మనం నరకానికి వెళాత్మని దేవుడు చెపుత్నాన్డు 
(పర్కటన గర్ంథము 14:9-11). 

మనం గనుక ఈ గురుత్ను వేయించుకోకపోతే మనము బహిషక్రణకు గురవుతామని 
(అమమ్లేము, కొనలేము అని) సూపర బాస అయిన పోప మరియు అతడి ఫెడరల, 
రాషట్ర పర్భుతవ్ సంసథ్లు చెపాత్యి. సినాయి ఎడారిలో హెబీర్ బిడడ్లను నలభై సంవతస్రాలు 
పోషించినటుల్ ననున్ పోషించుటకు నేను దేవునియందు నమిమ్క ఉంచాను. పోపును, అతని 
పర్భుతవ్ సంసథ్ల గురుత్ను వేయించుకొనుటకు ఎదిరించి తనను నమమ్కముగా వెంబడించు 
వారికి దేవుడు అదుభ్తములను మరల చేయును. 

అధయ్కుష్డైన రీగన కూడా పర్పంచంలోని ఇతర నాయకులవలె వాటికన యొకక్ 
జితుత్లకు మోసపోయినవాడే. అతను అకసామ్తుత్గా తీసుకునన్ నిరణ్యముతో యుయస 
రాయబారిని పెదద్ రోమ వయ్భిచార గృహమునకు – (వాటికన) (ఈ తెగ యొకక్ గృహ 
కారాయ్లయము మరియు సాధారణ పర్ధాన కారాయ్లయము) పంపించుటను బటిట్ ఈ 
విషయం సప్షట్మగుచునన్ది. 

అధయ్కాష్, జెసూస్ట శిక్షణ పొందిన, ఏక పర్పంచపు చరిచ్ మినిసట్రల్ చుటూట్ మీరు మరీ 
ఎకుక్వగా తిరుగుతునాన్రు. వారు మీకు చాలా చెడు సలహాలు ఇసుత్నాన్రు. మీరు ఈ 
తెగలో భాగంగా మారేలా చేసుత్నన్ది.. వాటికన వారి యొకక్ ధనము మరియు వాటికన 

20 The Vatican Billions (వాటికన కోటుల్), ఆవోర్ మన హాటట్న, 182 పేజీ   21 1987 వరకూ కమూయ్నిసుట్ సంసథ్లనిన్టికీ పనున్ రాయితీ ఇవవ్బడింది. ఇపుప్డు నేను రాసినదానినిబటిట్ కమూయ్నిసుట్ సంసథ్లనిన్టికీ పనున్ రాయితీని తొలగించారు. అయినా.. రిపబిల్కనుల్ మరియు డెమోకార్టల్ ముసుగులో వాటికన 
కమూయ్నిసుట్లు పర్భుతవ్ంలోనికి ఎంతగా చొచుచ్కుపోయారంటే.. వారికి ఇక ఎంత మాతర్మూ పనున్ రాయితీ అకక్రలేదు. ఇక వారి “బూటకపు ధారిమ్క” బృందాలకు పర్భుతవ్ం ఇచుచ్ నిధుల గురించి, కాయ్ధలిక సూక్ళుల్ మరియు ఉనన్తవరాగ్నికి చెందిన కాయ్థలిక కమూయ్నిసుట్ సంసథ్లకు ఇచుచ్ కోటాల్ది డాలరల్ పర్భుతవ్ 
నిధుల గురించి చెపప్నవసరం లేదు.   22 Vatican USA (వాటికన యుయస ఏ), నినో లోబెలోల్, 87 పేజీ   23 Vatican USA (వాటికన యుయసఏ), నినో లోబెలోల్, 79 పేజీ   24 Vatican USA (వాటికన యుయసఏ), నినో లోబెలోల్, 45-47 పేజీ   25 దానియేలు అధాయ్. 7, 8:23-25, 2 థెసస్లొనీకయులకు 
2:3-12, పర్కటన గర్ంథము 12:12-17, అధాయ్. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, అధాయ్. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 కీరత్నలు 97:10, రోమీయులకు 12:9, 1 కొరింథీయులకు 10:21, 2 కొరింథీయులకు 6:14-18, ఎఫెసీయులకు 5:3-12, యాకోబు 4:4, 
1 యోహాను 1:5-6   27 The Crisis of Church and State 1050-1300 (చరిచ్ మరియు పర్భుతవ్ం యొకక్ కిల్షట్ పరిసిధ్తి 1050-1300), బైరన టయెరీన్, పెర్ంటిస హాల, 49 పేజీ   28 మతత్యి సువారత్ 23:9   29 1 పేతురు 5:8, పర్కటన గర్ంథము 12:11-12   
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యొకక్ పెదద్ అండేనా? మీరు డబుబ్ కొరకు, తాతాక్లికమైన అధికారము కొరకు వారితో 
చేరుట దావ్రా మీ యొకక్ నితాయ్తమ్ను, మన దేశమును అంతయ్కీర్సుత్కు అమిమ్వేయుదురా?

“ఒకడు లోకమంతటిని సంపాదించుకొని తన (నితయ్మైన) ఆతమ్ను పోగొటుట్కొనిన 
యెడల వానికి ఏమి పర్యోజనము?” (మారుక్ సువారత్ 8:36) అని పర్భువు అడుగుచు-
నాన్రు. నీ వైఖరి పర్భువునకు, పర్జలకు తెలియునటుల్గా నినున్ నీవు మారుచ్కుని, నీ నిరణ్య-
ము తపుప్ అని బహిరంగముగా ఒపుప్కొని, దానిని సరిచేసుకుని, తినన్గా ఉనన్టల్యితే సరి. 
లేనటల్యితే నీవు చేసిన ఈ పనికి సజీవుడైన దేవుని వదద్ నీవు పెదద్ కషట్ములో చికుక్కునాన్వు. 

అధయ్కాష్, నేను మీకు ఈ సంగతులను యేసు నామములో గౌరవపర్దముగా తె-
లియపరచుచునాన్ను. మనము అంతయ్ కాలములో నునాన్ము. మరి ఇంక రాజకీయుల 
దినములు సమాపత్మైనవి. మనలో ఏమునన్దో పర్జలందరికి మనము తెలియపరచవలసి 
ఉనన్ది. గదిద్ంపును అంగీకరించనివాడు పశుపార్యుడు అని పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్-
చునన్ది (సామెతలు 12:1). అధయ్కాష్, మరియు ఈ లోకమునందలి అధయ్కుష్లు మరియు 
రాజులారా.. మనందరికీ నాయ్యతీరుప్ ఉనన్ది. మరియు అది చాలా తవ్రగా రానునన్దని 
నేను నముమ్చునాన్ను. 

నిజమైననిజమైన ఇశార్యేలీయుడు దేవుని నముమ్ను ఇశార్యేలీయుడు దేవుని నముమ్ను

నేను వేదాంత పాఠశాల నుండి వచిచ్న వయ్కిత్ని కాను. నేను నిజమైన ఇశార్యేలీయు-
డను. యేసు రకత్ములో కడుగబడినవాడను. పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడినవాడను. మరియు 
యేసు సిలువ వేయబడి తిరిగిలేచి సజీవుడై తిరిగి తవ్రలో ఈ భూమిమీదకు రానైయునాన్-
డని పర్కటించుటకు దేవుని చేత పంపబడినవాడను.30 దీనిని పర్కటించుటకు పరలోకము 
నుండి నాకు పూరిత్ అధికారము ఇవవ్బడినది. 

ఒక నిజమైన ఇశార్యేలీయుడు ఎవరంటే వాడు దేవుని నమిమ్నవాడు. పాతనిబంధన 
లేఖనములలో మెసస్యయ్ గురించి చెపిప్న 300కు పైగా పర్వచనాలను తిరసక్రించుట 
దావ్రా చాలా మంది యూదులు దేవుని నమమ్రు. కొంత మంది ఇశార్యేలీయులు ఈ 
తెగకు (రోమన కాయ్ధలిక మతం) మారిపోయారు. వీరిని యూదు బోధకులుగా మా-
రాచ్లని వాటికన కోరిక. ఎందుకంటే వారిని ఇశార్యేలు పారల్మెంటులో గూఢచారులుగా 
పెటట్డానికి. వీరిలో కొంత మంది రోమన జెసూస్ట యూదు బోధకులు అకక్డ గూఢచా-
రులుగా ఉనాన్రు. 

రెండవ పర్పంచ యుదధ్ములో వాటికన బలమైన నియంతర్ణలోనునన్ దేశము 
పోలండ. యూదులను వాటికన అంతగా పేర్మిసుత్నన్టల్యితే – అపుప్డు, ఇపుప్డు కూడా 
– యూదులలో అతయ్ధికుల ఊచకోత పోలండోల్నే జరిగేందుకు అది ఎందుకు అనుమ-
తించింది? యూదులకు వయ్తిరేకముగానునన్ “సియోను పెదద్ల ఒడంబడిక పతార్నిన్” 
ఎందుకు రూపొందించింది? ఆ పతర్ము దావ్రా.. పర్పంచ పాలనాధికారము కావాలనన్ 
వాటికన కాంక్షలు యూదులమైన మాకు ఆపాదిసూత్ ఎందుకు నిందించింది? వాటికన 
అంతరాజ్తీయ బాయ్ంకరుల్, ఇలూయ్మినటి మరియు ఏజెంటరల్ కుతంతార్లను యూదులమైన 
మా మీద ఎందుకు నిందమోపింది?31 ఈ యూదు వయ్తిరేక, రోమన కాయ్థలిక తెగ 
యూదులను అంతగా పేర్మిసుత్నన్టల్యితే.. ఇశార్యేలు పారల్మెంటులో యూదు బోధకుల 
ముసుగులో వాటికన గూఢచారులను ఎందుకు నియమించింది? దేవుడు ఇలా చెపుత్నాన్డు: 

“ఓ నా పర్జలారా, మీ నా“ఓ నా పర్జలారా, మీ నాయకులు మిముమ్ తోర్వ తపిప్ంచువాయకులు మిముమ్ తోర్వ తపిప్ంచువారు” (యెషయా రు” (యెషయా 
3:12).3:12). 
మెసస్యయ్ రెండవ రాకడ సమయం ఇపుప్డే. కాబటిట్ మారుమనసునొందుము. లేక 

నశించిపోవుదువు.32 అనగా మెసస్యయ్ను ఆయన పాపపార్యశిచ్తత్మును అంగీకరించు-
ము. అది నీ పాపములకై ఆయన చిందించిన రకత్ము.33 లేకపోతే నశించుదువు. అనగా.. 
నీవు అంగీకరించకపోతే నరకానికి వెళుల్దువు.34

అంతయ్కీర్సుత్తోను, వాడి యొకక్ తెగతోను సంబంధము కలిగియుండి, వాడిని 
హెచిచ్సూత్.. “వేషధారణతో అబదధ్ములాడుచు కాలుతునన్ ఇనుముతో వాతవేయబడిన 
మనసాస్కిష్గలవారై” (1 తిమోతికి 4:2) లక్షల మంది పర్జలను నరకానికి నడిపిసుత్నన్ 
అనేకమంది మతనాయకులునాన్రు. కొంతమంది జెసూస్ట మత ఆచారులుగా కైరసత్వు-
లవలె నటిసుత్నాన్రు. వారు తమ అనుచరులలో అమాయకులు, నిజం తెలియని వారిని 
సాతాను యొకక్ సారవ్తిర్క సంఘములోనికి నడిపించుచునాన్రు. అందుకు గాను వారికి 

రోమ నుంచి పెదద్ మొతత్ములో బహుమానములు అందుతునన్వి. ఇలా అమాయకముగా 
వచిచ్న పర్జలను కైరసత్వ సహవాసము, సోదరభావము, శాంతి, ఆకరష్ణ మరియు పేర్మ 
పేరిట భవిషయ్తుత్లో మృగము యొకక్ గురుత్ను35 వేయించుటకు సాతాను యొకక్ సారవ్తిర్క 
సంఘము పర్ణాళిక. పర్జలు ఈ వాటికన తెగలోనికి సులభంగా నడిపింపబడుతునాన్రు. 
వారు తాము సరియైనదే చేసుత్నాన్మని నముమ్తునాన్రు. “ఎందుకనగా వా“ఎందుకనగా వారు రకిష్ంచబ-రు రకిష్ంచబ-
డుటకు వారు పొందినది సతయ్డుటకు వారు పొందినది సతయ్ము యొకక్ పేర్మ కాదు”ము యొకక్ పేర్మ కాదు” (దేవుని వాకయ్మును ఖచిచ్తంగా 
అనుసరించలేదు). “ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తి“ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు (అంతయ్కీర్సుత్ యొకక్ యందు (అంతయ్కీర్సుత్ యొకక్ 
పూరిత్పూరిత్సాథ్యి వయ్వసథ్) అభిలాష సాథ్యి వయ్వసథ్) అభిలాష గల వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై గల వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై అబదధ్మును అబదధ్మును 
నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి పంపుచునాన్డు” (2 ని దేవుడు వారికి పంపుచునాన్డు” (2 థెసస్లొనీకయులకు థెసస్లొనీకయులకు 
2:3-12).2:3-12). 

ఈ బూటకపు నాయకులు రోమన కాయ్ధలిక డబుబ్ను, రాజకీయ సంబంధాలను 
పేర్మిసాత్రు. ఇది వారిని జాతీయ, అంతరాజ్తీయ టెలివిజనల్లో చూపుతుంది. ఇది వారు 
తమ కొరకు, తమ పేరల్తోను కైరసత్వ సహవాసముల పేరుతో టెలివిజన నెట వరుక్లు, 
యూనివరిస్టీలు, గార్మములు, ఇంకా అనేకమైన వయ్రథ్ వాయ్పార సంసథ్ల తాతాక్లిక చినన్ 
సామార్జయ్ములు నిరిమ్ంచుకునేందుకు సాయపడుతుంది. దేవుడు ఇలా సెలవిసుత్నాన్రు:

“అబదధ్ములాడి ధనము సంపా“అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనినచో లాభము లేదు. అటిట్ దించుకొనినచో లాభము లేదు. అటిట్ పనికి పనికి 
పూనుకొనువాడు చావు కోరలలో చిపూనుకొనువాడు చావు కోరలలో చికుక్కొనును” (సామెతలు 21:6). కుక్కొనును” (సామెతలు 21:6). 
ఈ నాయకులు పోపు యొకక్ అధికారమునకు మదద్తు ఇచిచ్ దానిని హెచిచ్సాత్రు. 

వారు తరచుగా రోములో పోపును సందరిశ్ంచుదురు. వారి సామాజిక వేడుకలనిన్టిలో 
రోమన కాయ్ధలిక మతాధికారులను కలుపుకొంటారు. తమ టెలివిజన, మరియు రేడియో 
పర్సారములలో వారిని నిసిస్గుగ్గా అనుమతిసాత్రు. మన దేశమును అంతయ్కీర్సుత్ (వాటికన) 
చెంతకు నడిపించుటకు అధయ్కుష్డు రీగన చేసుత్నన్ పర్యతాన్లను పోర్తస్హిసాత్రు. వారిని 
వాటికన పోర్తత్స్హిసుత్ంది. వారు వాటికన ను పోర్తస్హిసాత్రు. ఎందుకంటే వారంతా ఒకటే 
రకం (అబదాధ్లకోరులు). వారిని మీరు సులభంగా చూడగలరు. వారు ఎవరో మీకు 
తెలియునని నేననుకుంటునాన్ను (మీ టెలివిజన పెటిట్ చూసేత్ చాలు). 

గుడిడ్గా వెంబడిసుత్నన్అనుచరుల కొరకు పార్రథ్న చెయయ్ండి. ఎందుకంటే వారు నిషర్ప్-
యోజనమైన అబదధ్పు మాటలను నమిమ్రి (యిరిమ్యా 7:8). వీరిని నడిపించిన ఈ గుడిడ్ 
నాయకుల కొరకు పార్రథ్న చెయయ్ండి. ఎందుకంటే వారు “సతయ్ము మాటాల్డరు: వారు 
తమ నాలుకలకు అబదధ్ములు చెపుప్ట నేరిప్ంచిరి” (యిరిమ్యా 9:5). ఎందుకనగా.. 
వారిరువురూ గోతిలో పడనునాన్రని యేసు చెపెప్ను (లూకా సువారత్ 6:39). యేసు ఇంకా 
ఇలా చెపెప్ను:

“అబదీధ్కులందరును అగిన్గంధకలములతో మండు గుండములో (“అబదీధ్కులందరును అగిన్గంధకలములతో మండు గుండములో (మడుగు) మడుగు) 
పాలుపొందురు” (పర్కటన గర్ంథము 21:8), వాపాలుపొందురు” (పర్కటన గర్ంథము 21:8), వారు పరలోకం లోనికి పర్వే-రు పరలోకం లోనికి పర్వే-
శించలేశించలేరు, “కుకక్లును, మాంతిర్కులును, వయ్భిచారు, “కుకక్లును, మాంతిర్కులును, వయ్భిచారులును, నరహంతకులును, రులును, నరహంతకులును, 
విగర్హారాధకులును, అబదధ్మును పేర్విగర్హారాధకులును, అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపట-వెలుపట-
నుందురు” (పర్కటన గర్ంథము 22:15) ఏలయనగా వారు నుందురు” (పర్కటన గర్ంథము 22:15) ఏలయనగా వారు వాడి (సాతాను) వలె వాడి (సాతాను) వలె 
నుందురు. వాడు హవవ్నుందురు. వాడు హవవ్ను మోసగించి ఇపుప్డు లోకమును మోసగింను మోసగించి ఇపుప్డు లోకమును మోసగించుచునాన్డు చుచునాన్డు 
(మరణము అబదధ్ముతో పార్రంభమైనది).(మరణము అబదధ్ముతో పార్రంభమైనది).36

యేసయయ్ ఖడగ్మునేగాని సమాధానమును పంపుటకు రాలేదు (మతత్యి 
సువారత్ 10:34). వెలుగునకు చీకటికి, మంచికి చెడుకు, సతయ్ముకు అబదధ్ముకు, 
కీర్సుత్ శరీరమునకు కీర్సుత్విరోధికి మధయ్ గల తేడాను చూపించుటకు ఆయన 
వచెచ్ను. నా గొఱెఱ్లు నా సవ్రము వినును, అనుయ్ల సవ్రము అవి యెరుగవు. అవి 
ననున్ వెంబడించును, అనుయ్లను వెంబడించవు అని ఆయన చెపెప్ను (యోహాను 
సువారత్ 10:3-5; పర్కటన గర్ంథము 14:4). నీవు యేసు సవ్రమును విందువా 
లేక పోపు సవ్రమును విందువా? నీవు యేసుయొకక్ గొఱెఱ్వా లేక కీర్సుత్విరోధి 
మేకవా?37 నీవు అబదధ్ములను వినగోరుదువా లేక సతయ్మునా (దేవుని వాకయ్ము)? 
మీలో అనేకమంది ఈ కీర్సుత్విరోధి సంసథ్లకు దశమభాగమునిచిచ్ వారికి మదద్తుని-

చాచ్రు. కీర్సుత్ పక్షంగా ఉండండి, కీర్సుత్విరోధి పక్షముగా ఉండవదుద్. అలాకాక అబదధ్ము 
పక్షముగా నుండినందుకు వాడితో పాటు మీరు అదే నరకానికి వెళెల్దరు. వాటికన రహసయ్ 
ఏజెంటుల్ కైరసత్వులవలె మారువేషము వేసుకొని యెరూషలేములో కీర్సుత్విరోధికి గుడి 
(సలోమోను దేవాలయము) కటుట్టకు డబుబ్ సంపాదించుటకు రకరకములైన పొర్టెసెట్ం-

30 మతత్యి సువారత్ 10:7-8, 28:18-20, మారుక్ సువారత్ 16:15-20, లూకా సువారత్ 24:46-48, అపొసత్లుల కారయ్ములు 1:8-11, 10:38-43, 1 కొరింథీయులకు 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, కొలసస్యులకు 1:25-29, 2 తిమోతికి 4:1-2   31 A History of the World (పర్పంచం యొకక్ 
చరితర్), హూజ ధామస, హారప్ర-రో, 498 పేజీ; Germany 1866-1945 (జెరమ్నీ 1866-1945), జి. కైరగ, ఆకస్ ఫరడ్, 84 పేజీ   32 యోవేలు 2:28-32, మతత్యి సువారత్ 24:3-51, లూకా సువారత్ 21:7-36, 2 తిమోతికి 3:1-5, 1 పేతురు 4:7, పర్కటన గర్ంథము 6:12-17, 14:6   33 మతత్యి సువారత్ 
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టు చరిచ్లకు వెళుత్నాన్రు. ఇవి తెలియని అమాయకులైన కైరసత్వులు హవవ్ మోసపోయినటుల్ 
మోసపోవటం భకిత్ హీనతవ్మే అని యెరుగక, విచక్షణ కలిగియుండక, భకిత్కలిగియుండక 
నిజమైన కైరసత్వ సంఘములకు వారి దశమభాగములు ఇవవ్కుండా వీరికి ఇసుత్నాన్రు. “నా “నా 
పర్జలు జాఞ్నము పర్జలు జాఞ్నము లేకయే నశించిపోవుచునాన్రు (నరకానిలేకయే నశించిపోవుచునాన్రు (నరకానికి వెళుల్టకు)” అని యేసయయ్ కి వెళుల్టకు)” అని యేసయయ్ 
చెపెప్చెపెప్ను (హోషేయా 4:6).ను (హోషేయా 4:6).

దేవుని వాకయ్ము పర్కటించినపుప్డు రోమన కాయ్ధలిక పర్తినిధులు ఆగర్హించారు. 
వారు “ఈ రోజులోల్ మరియు ఈ కాలంలో కూడా దేవ్షమును గురించి, పక్షపాతము 
గురించి బోధిసుత్నాన్రనన్ది నమమ్లేము” అంటునాన్రు. కానీ ఈ వాటికన రాయబారులు 
వాసత్వముగా ఏం చెపుత్నాన్రంటే.. వారు నమమ్లేకపోయినపప్టికీ ఈ రోజులోల్ ఈ కాలంలో 
ఇపప్టికీ దేవుని వాకయ్మును, సతయ్మును బోధిసూత్.. సాతాను (వారి) బండారానిన్ 
బయటపెటుట్ దముమ్నన్వారు ఉనాన్రు. వాటికన లో కలిసిపోయిన వెనుకకుజారిపోయిన 
సంఘముల మతశాఖలు “దేవుడుగాని లేక ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్గాని 
సాతానుకు ఎదురు సమాధానం చెపిప్నటుల్ గానీ, ఎదురు సమాధానం చెపుప్నటుల్గా తమ 
పిలల్లకు ఆదేశించినటుల్గానీ పరిశుదధ్ గర్ంథములో ఎకక్డా లేదు” అని అంటాయి. పరిశుదధ్ 
గర్ంథములో – ఆదికాండము నుండి పర్కటన వరకు – దేవుడు, ఆయన కుమారుడైన 
యేసుకీర్సుత్, పితరులు, పర్వకత్లు, శిషుయ్లు, మరియు అపోసత్లులు అందరూ.. వారికి 
ఎపుప్డు అబదధ్ సిదాధ్ంతము ఎదురు వచిచ్నా పర్తి విషయంలోనూ సాతానుకు ఎదురు 
సమాధానం చెపాప్రు.38 మేము రోషంతో ధైరయ్ంతో సాతానుకు ఎదురు సమాధానం చెపిప్ 
(పర్తి విషయంలోనూ) సువారత్ను కాపాడుకొనుటకు, నిలుపుకొనుటకు ఖడగ్మును (దేవుని 
వాకయ్ము) ఉపయోగించుటకు యేసు చేత ఆజాఞ్పించబడినాము.39 శోధనకొండ మీద 
సాతానుతో యేసయయ్ తిరిగి ఎలా జవాబు పలికారో అలాగే సాతాను చెపుప్ అబదాధ్లకు 
(దేవుని వాకయ్మును తికమకచేసిన దానికి) మేము కూడ తిరిగి బదులివవ్డానికి ఆజాఞ్పిం-
చబడినవారము (మతత్యి సువారత్ 4:3-11). 

 “దేవుని వాకయ్మును” ఆ వాకయ్మంతటినీ పర్కటించుమని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనిన 
పౌలు చెపెప్ను (2 తిమోతికి 4:2). కీర్సుత్విరోధిని గురించి, అబదధ్ పర్వకత్లను ఎదురించి 
జవాబు చెపుప్టలో, గదిద్ంచుటలో, చీవాటుల్ పెటుట్టలో లేఖనములను విడిచిపెటట్కుము. 
సజీవుడైన దేవుని నోటి నుండి వచుచ్ పర్తి మాట పర్కారము మనము జీవించుదుమని 
(పరలోకం వెళుల్దుమని) యేసు చెపెప్ను (మతత్యి సువారత్ 4:4). అనగా కీర్సుత్ విరోధిని 
గురించిన, అబదధ్ పర్వకత్ల గురించి చెపిప్న మాటలు మొదలగునవి. ఎందుకంటే మనకు 
సతయ్ము (సరవ్సతయ్ము, పర్తి వాకయ్ము) తెలిసినపుప్డు ఆ సతయ్ము మనలను విడిపించును 
(యోహాను సువారత్ 8:32) అని యేసు చెపెప్ను. కానీ నీవు విడుదల పొందుట కీర్సుత్వి-
రోధికి, అబదధ్ పర్వకత్లకు ఇషట్ం లేదు. ఎందుకంటే వారి యజమానుడు సాతాను కాబటిట్. 
వాడు మనుషుయ్లను బంధనములలో ఉంచుటను కోరుచునాన్డు. మనుషుయ్లు బంధన-
ములలో ఉండుట వారు ఇషట్పడనపుప్డు, దేవుని వాకయ్మంతా (అది నినున్ సాతాను నుండి 
విడిపించును) పర్కటించుచునన్పుప్డు వారు అంతగా కోపగించుకొనుట ఎందుకు? వారు 
సాతాను పక్షముగ నునన్వారు కాకపోతే మరియెందుకు దేవుని వాకయ్ పర్కటన చెడడ్దని, 
దేవ్షము కలిగి, పక్షపాతముతో ఉంటునాన్రు? 

వాంఛతో దేవుని సేవించుట వంటివి మనము చెయయ్కూడదని కీర్సుత్ విరోధి మరియు 
అబదధ్ పర్వకత్లు చెపుప్చునాన్రు. దేవుని ఆజఞ్లు పాటించుట, దేవుని వాకయ్మును వాంఛతో 
పర్కటించుట పాపమని వారు చెపుత్నాన్రు. కానీ పర్కటన గర్ంథములో, రోషము గలిగియుం-
డవలెనని లేకపోతే నోటినుండి ఉమిమ్వేయుదునని యేసు ఆజాఞ్పించెను (పర్కటన గర్ంథము 
3:16). రోషము మరియు ధైరయ్ము (వాంఛ) ఈ రెండూ దేవుని యొకక్ మరియు ఆయనచే 
పటాట్భిషికుత్లైన వారి యొకక్ కటుట్బాటుల్. మనము ఏమిచేసినా సంపూరణ్ హృదయముతోను 
(మతత్యి సువారత్ 22:37) రోషముతోను (వాంఛతోను) పర్భువు కొరకు చెయయ్వలెనని 
మనకు ఆజాఞ్పించబడినది (కొలసస్యులకు 3:23). దేవుని వాకయ్ము వలన (దానిలో 
దేనితోనైనా) మనుషులు అభయ్ంతరపడినటల్యితే అలాంటివారు పశుపార్యులని దేవుడు 
చెపుత్నాన్రు. అంతేగాక దేవుని వాకయ్మును నిందించి తిరసక్రించుట పాపమని దేవుడు 
చెపుప్చునాన్రు.40 దేవుని వాకయ్మును తిరసక్రిసుత్నాన్రంటే వారు కీర్సుత్ను తిరసక్రించటమే. 
మనము కీర్సుత్ అయివునన్ దేవుని వాకయ్మును అంగీకరించుట వలన (నముమ్టవలన) 
మాతర్మే మనము రకిష్ంపబడుదుము. “పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ (వా“పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ (వాకయ్మైయునన్) నందు కయ్మైయునన్) నందు 
నమిమ్కయుంచుము.. నీవునమిమ్కయుంచుము.. నీవు రకిష్ంపబడుదువు” (అపొసత్లుల కారయ్ములు 16:31 రకిష్ంపబడుదువు” (అపొసత్లుల కారయ్ములు 16:31).).

ఈ వాటికన తన మాఫియా దావ్రా లైంగికచితార్లు, వయ్భిచారము, మాదకదర్వయ్ములు, 
మతుత్పానీయములను తయారుచేసి వాటిని పంపిణీ చేయుట దావ్రా దేశము యొకక్ నైతిక 
విలువలను నాశనము చేసింది. ఇపుప్డు భకిత్గలిగినటుల్ నటిసూత్.. మన దేశము మీద, 
లోకమంతటి మీద తానే చలిల్న బురదను కనబడకుండా చేయుటకు నిషేధ చటట్ములను 
తీసుకొని రావడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నన్ది. 

ఈ తెగ.. తాను మంచిదాననని, మరాయ్దకలదాననని, నిరమ్లమైనదాననని, భకిత్గ-
లిగినదాననని నినున్ నమిమ్ంచుటకు మోసపూరితంగా ముసుగువేసుకుని ఇలా చేసుత్ంది. 
పర్పంచ వాయ్పత్ంగా నిషేధం (సెనాస్ర షిప) తెచుచ్టకు ఈ తెగ యొకక్ తొలి పర్యతన్మి-
ది.41 ఈ నిషేధంతో (సెనాస్ర షిప) ఆమె రెండవ ఉదేద్శం ఏమిటంటే.. పరిశుదధ్ గర్ంథము 
పూరిత్గా వయ్తిరేకమైన విధంగా తన ఉదేద్శానుసారముగా తాను చేసుత్నన్ పర్సంగములు 
తపప్.. పరిశుదధ్ గర్ంథముతో సహా పర్తివిధమైన పర్సంగములను నిషేధించటం.42 తన 
యొకక్ సాతాను చరయ్లు లోకము ఎరుగదని ఆమెకు తెలుసు. ఈ బురద, అశీల్లం 
అంతటినీ తొలుత తానే సృషిట్ంచిందని తెలియని లోకము.. ఇపుప్డు తన ముందసుత్ పర్-
ణాళిక పర్కారము చేసుత్నన్ “ఘనమైన” పర్యతాన్లను అభినందిసూత్, తనను ఆరాధిసాత్రని 
ఆమెకు తెలుసు. తన గురించి, తన యొకక్ పనాన్గముల గురించి ఎరుగని పర్తి ఒకక్రినీ 
పర్భువుకు దూరపరచి, తన దగగ్రకు తెచుచ్కొనుటకు ఆమె అనుసరించే పదధ్తి ఇది. 

ఈ గుర్డిడ్వారి కోసం ఆమె వదద్ ఉనన్ భవిషయ్తుత్ పర్ణాళికలు నరకము. దురవసథ్ అనే-
దానికి సహచరులు కావాలి, కాబటిట్ సాతాను వాడి అనుచరులు ఒంటరిగా కాలచ్బడడానికి 
ఇషట్పడరు. నరకము యొకక్ బాధను వారితోకూడ నీవు ఎలల్కాలమూ పంచుకోవాలని 
వారు నినున్ కోరుచునాన్రు మితర్మా.43 నీకొరకు వారు కోరుచునన్ది నీవు కోరుదువా? లేక 
సమసత్మైన దుషట్తవ్మునకు, సమసత్మైన మోసమునకు, ఎలాంటి హానికరమైన వాటికిని 
దూరముగా, నీకొరకు యేసయయ్ ఆయనతో సిదధ్పరచిన నితయ్మైన సంతోషమును నీవు 
కోరుదువా?44 

దేవునితో సరిపడుముదేవునితో సరిపడుము

సంకుచితమై తాతాక్లికమైన ఈ లోకము కోసం జీవించవదుద్.45 ఈ సాతాను 
మరియు అతని రోమన కాయ్ధలిక తెగచే వయ్రథ్మైన సంకుచితమైన సాతాను మతసంబం-
ధమైన లోకపరిపాలన అనే ఆలోచనను తిరసక్రించుము.46 సృషిట్కరత్, విశవ్పాలకుడు నీ 
కొరకు సిదధ్ము చేసిన పర్ణాళికను తెలుసుకొనుట దావ్రా నీ నితయ్ భవిషయ్తుత్ పర్ణాళికను 
రచించుకొనుము. నీవు అలా చెయయ్కపోతే.. ఈ దయయ్ము లాగ తాను దేవుని పర్తినిధి 
అని ఈ లోకానికి తానే “దేవుడ”నని తనున్తాను పిలుచుకొనే సాతాను సంబంధీకుడవని, 
దేవునిని ధికక్రించువాడవని, దేవునికి కనిపిసుత్ంది. దేవునితో సరిపడుము – ఆలసయ్ం 
కాకముందే (సాతానుకు ఇపప్టికే జరిగనటుల్). నరకము నుండి వారి బాధ సంబంధమైన 
పొగ యుగయుగములు లేచును (పర్కటన గర్ంథము 14:11).

“రండి మన వివాదము తీ“రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము, అని యెహోవా ఈ మాట రుచ్కొందము, అని యెహోవా ఈ మాట సెలవిసుత్-సెలవిసుత్-
నాన్రు: మీ పాపములు రకత్నాన్రు: మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమము వలె తెమువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమము వలె తెలల్బడును; లల్బడును; 
కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి గొకెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి గొఱెఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును” యేఱెఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును” యేసు రకత్ము దావ్రా సు రకత్ము దావ్రా 
(యెషయా 1:18).(యెషయా 1:18). 
దేవుడు మనపై తన పేర్మచేత.. ఆయన ఎంతగానో పేర్మించిన దానిని (ఆయన 

కుమారుని) మనకొరకు చనిపోవుటకు పంపెను. యేసు మనలను ఎంతగా పేర్మిం-
చాడంటే.. మన పాపములు కడిగివేయబడి క్షమించబడునటుల్ ఆయన తన పార్ణమును 
బలియిచిచ్, తన రకత్మును చిందించెను.47 దేవుడు, ఆయన కుమారుడైన కీర్సుత్ మనలను 
పేర్మించినటుల్ మనము పేర్మించినటల్యితే, అపుప్డు దేవుడు మరియు ఆయన కుమారుడు 
ఉచితంగా ఇచిచ్న ఈ జీవితము వారు పొందునటుల్గా, మన పాపములను మన పార్చీన 
దుషట్మైన జీవితమును విడిచిపెటిట్, దేవుని వాకయ్మును సరిగాగ్ నేరుచ్కొని, ఎంతో కాలంగా 
అబదధ్ములను నమిమ్న ఈ లోకమునకు ఆయన సతయ్ములను మనము ఇచెచ్దము అయితే 
బోధించువాడు లేకుండా వారు ఎలాగ తెలుసుకొందురు (పర్భువు మారగ్ములనీన్ ఎరుగ-
నివాడు కాక నేరుచ్కొనన్వాడు)?48 

“సమమ్తిం“సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరుపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదు- ఖడగ్ము పాలగుదు-
రు: యెహోవా ఇలాగుననే సెరు: యెహోవా ఇలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్రు” (యెషయా 1:20). లవిచిచ్యునాన్రు” (యెషయా 1:20). 

38 మతత్యి సువారత్ 4:3-11, 16:21-23, పర్కటన గర్ంథము 22:18-19   39 ఎఫెసీయులకు 4:27, 6:17, 2 థెసస్లొనీకయులకు 2:14-15, 2 తిమోతికి 1:13, తీతుకు 3:10, హెబీర్యులకు 4:12, యాకోబు 4:7   40 యెహేజేక్లు 20:21-24, జెకరాయ్ 7:11-13, యాకోబు 2:10-11, 1 యోహాను 
3:4   41 Church and State (చరిచ్ మరియు పర్భుతవ్ం), 37వ భాగం, నెం. 1, జనవరి 1984, 16 పేజీ   42 The Vatican Empire (వాటికన సామార్జయ్ం), నినో లోబెలోల్, 68 పేజీ   43 మతత్యి సువారత్ 22:13, 25:30-46, మారుక్ సువారత్ 9:43-44, లూకా సువారత్ 3:17, 2 థెసస్లొనీకయులకు 
1:1-9, 2 పేతురు 2:4, 9, పర్కటన గర్ంథము 14:10-11   44 యెషయా 64:4, 1 కొరింథీయులకు 2:9, పర్కటన గర్ంథము 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 కీరత్నలు 103:15-18, యోహాను సువారత్ 12:25, యాకోబు 1:9-12, 1 యోహాను 2:15-17   46 దానియేలు 7:7-11, 23-26, 
పర్కటన గర్ంథము 14:8, 16:10-11, 17:15-18, అధాయ్. 18, 19:20   47 మతత్యి సువారత్ 26:28, అపొసత్లుల కారయ్ములు 13:38-39, హెబీర్యులకు 9:22, 26, 1 యోహాను 1:7   48 రోమీయులకు 10:14   
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మీరు రకిష్ంపబడగోరినయెడల ఈ పార్రథ్న చెపప్ండి, అపుప్డు మీరు రకిష్ంపబడెదరు:
నా పర్భువా నా దేనా పర్భువా నా దేవా, పాపియైన నా ఆతమ్ మీవా, పాపియైన నా ఆతమ్ మీద నీ కనికరముంచుము.ద నీ కనికరముంచుము.4949 యేసుకీర్సుత్ యేసుకీర్సుత్ 

సజీవుడైన దేవుని కుమారుడని నేసజీవుడైన దేవుని కుమారుడని నేను నముమ్చునాన్ను.ను నముమ్చునాన్ను.5050 ఆయన సిలువయందు చని ఆయన సిలువయందు చనిపోయి పోయి 
నా పూరవ్పాపముల క్షమాపణ నా పూరవ్పాపముల క్షమాపణ కొరకు తన పర్శసత్మైన రకత్మును కాకొరకు తన పర్శసత్మైన రకత్మును కారెచ్నని నేను రెచ్నని నేను 
నముమ్చునాన్ను.నముమ్చునాన్ను.5151 పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్ దావ్ పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్ దావ్రా దేవుడు యేసును మృతులలోనుండి లేపెరా దేవుడు యేసును మృతులలోనుండి లేపెనని నని 
నేను నముమ్చునాన్ను,నేను నముమ్చునాన్ను,5252 మరియు మరియు ఆయన ఇపుప్డు దేవుని కుడి పారశ్వ్ ఆయన ఇపుప్డు దేవుని కుడి పారశ్వ్మున కూరొచ్ని నా మున కూరొచ్ని నా 
పాపపు ఒపుప్కోపాపపు ఒపుప్కోలును నా పార్రథ్నను ఆలకిసుత్నాన్లును నా పార్రథ్నను ఆలకిసుత్నాన్రని నేను నముమ్చునాన్ను.రని నేను నముమ్చునాన్ను.5353 పర్ పర్భువైన భువైన 
యేసూ నేను నా హృదయ దావ్యేసూ నేను నా హృదయ దావ్రమును తెరచి మిముమ్ను ఆహావ్నిరమును తెరచి మిముమ్ను ఆహావ్నిసుత్నాన్ను.సుత్నాన్ను.5454 నా సాథ్నమై నా సాథ్నమైన న 
కలవ్రి సిలువలో మీరు కారిచ్కలవ్రి సిలువలో మీరు కారిచ్న పర్శసత్మైన రకత్ములో నా న పర్శసత్మైన రకత్ములో నా మురికి పాపములనిన్టిని కడిగిమురికి పాపములనిన్టిని కడిగి 
వేయుము.వేయుము.5555 పర్భువైన యేసూ మీరు పర్భువైన యేసూ మీరు ననున్ తృణీకరించరు; మీరు నా పా ననున్ తృణీకరించరు; మీరు నా పాపములను పములను 
క్షమించి నా ఆతమ్ను రకిష్క్షమించి నా ఆతమ్ను రకిష్సాత్రు. ఏలయనగా మీ వాకయ్మైన సాత్రు. ఏలయనగా మీ వాకయ్మైన పరిశుదధ్ గర్ంథము ఇలాగ పరిశుదధ్ గర్ంథము ఇలాగ 
సెలవిసుత్నన్దనిసెలవిసుత్నన్దని నాకు తెలుసు. నాకు తెలుసు.5656 మీరు నాతో  మీరు నాతో సహా ఎవరినీ తోర్సివేయరని మీసహా ఎవరినీ తోర్సివేయరని మీ వాకయ్ము  వాకయ్ము 
చెపుప్చునన్ది.చెపుప్చునన్ది.5757 కా కాబటిట్ మీరు నా పార్రథ్నబటిట్ మీరు నా పార్రథ్న వినియునాన్రని నాకు తెలుసు,  వినియునాన్రని నాకు తెలుసు, మీరు నాకు మీరు నాకు 
జవాబు ఇచాచ్రని నేజవాబు ఇచాచ్రని నేను యెరుగుదును, నేను రకిష్ంపబడినాననిను యెరుగుదును, నేను రకిష్ంపబడినానని యెరుగుదును. యెరుగుదును.5858 పర్భువైన  పర్భువైన 
యేసూ, నాయేసూ, నా ఆతమ్ను రకిష్ంచినందుకు మీకు వందనములు. కనుక ఆతమ్ను రకిష్ంచినందుకు మీకు వందనములు. కనుక నేను ఇకను పాపము  నేను ఇకను పాపము 
చేయక మీరు ఆజాఞ్చేయక మీరు ఆజాఞ్పించినటుల్ నడుచుకుని మీకు నాపించినటుల్ నడుచుకుని మీకు నా కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుకొందును. కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుకొందును.5959

రక్షణ తరువాత, తండిర్, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ నామములో నీటియందు పూరిత్గా 
మునుగుట దావ్రా బాపిత్సమ్ము పొందుమని యేసు చెపెప్ను.60 ఇంగీల్షోల్ కింగ జేమస్ వెరష్న 
(K.J.V.) పరిశుదధ్ గర్ంథము మరియు తెలుగులో బైబిల సొసైటి ఆఫ ఇండియా దావ్రా 
పర్చురించబడిన పరిశుదధ్ గర్ంథము శర్దధ్గా చదివి, అది ఏంచెపుత్ందో అలాగు చేయుము.61

నీ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చెపప్వలెనని పర్భువు కోరుచునాన్రు. నీవుకూడ టోనీ 
అలామో పాసట్రుగారి సువారత్ లిటరేచరుకు పంపిణీదారుడు కాగలవు. ఉచితముగా ఆ 
లిటరేచరు మీకు పంపించబడును. మరింత సమాచారము కొరకు ఫోన చెయయ్ండి లేదా 
ఇమెయిల పంపండి. ఈ లిటరేచరు మరెవరితోనైనా పంచుకొనండి. 

యేసయయ్ ఆజాఞ్పించినటుల్ లోకమంతా రకిష్ంపబడవలెనంటే, దేవుని దశమభా-
గములను, కానుకలను నీవు దోచుకొనవదుద్. “దేవుని నుండి మనుషుయ్డు దొంగిలునా? 
అయినా మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి. దేనివిషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని 
మీరందురు? పదియవ భాగమును, పర్తిషాట్రప్ణలను ఇయయ్క దొంగిలితిరి. మీరు శాప-
గర్సుత్లైయునాన్రు: ఈ జనులందరు నాయొదద్ దొంగిలించుచునాన్రు (సమసత్ లోకము). 
నా మందిరములో (ఆతమ్లు రకిష్ంపబడునటుల్) ఆహారముండునటుల్ (ఆతమ్సంబంధమైన 
ఆహారము) పదియవ భాగమంతయు (ఆ ‘దశమ భాగము’ అనగా మీ మొతత్ము 
ఆదాయములో పదవ వంతు) మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీనిని చేసి 
మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా 
దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మీ 
పంటను తినివేయు పురుగులను (సాతాను) నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను 
నాశనము చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలమును రాలప్కయుండునని సైనయ్ములకు 
అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; అపుప్డు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు 
నివసింతురు గనుక అనయ్జనులందరు మిముమ్ను ధనుయ్లందురని సైనయ్ములకధిపతియగు 
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు” (మలాకీ 3:8-12).

పోపు యొకక్ మరిపోపు యొకక్ మరినిన్ రహసయ్ములు ఇవిగోనిన్ రహసయ్ములు ఇవిగో

వాటికన ఎంత రహసయ్మైనదనగా.. అందులో వారి మతసంఘములో కిర్ంది సాథ్యిలో 
పనిచేయు బోధకులకు, సనాయ్సినులకు, ఫెడరల పర్భుతవ్పు సంసథ్లలో కిర్ంది సాథ్యిలో 
పనిచేసేవారికి.. తామంతా పర్పంచంలో అతిపెదద్ చెడు మత వయ్వసథ్లో భాగసావ్ములమని 
తెలియదు. మతుత్పదారథ్ములు, వయ్భిచారము, అశీల్ల చితర్ములు, తార్గుడు, బాల్క మారెక్ట 
– పర్తివిధమైన నీచకారయ్ము – వాటికన నుండి మరియు దాని యొకక్ పర్భుతవ్ సంసథ్ల 
నుండే వసుత్నాన్యనీ వారికి తెలియదు.62 వాటికన మతపెదద్లలో దాదాపు 68 శాతం 
సవ్లింగ సంపరక్ం (పురుషులు పురుషులతోను, సతరీలు సతరీలతోను లైంగిక సంబంధములు 
కలిగియుండుట), పాపభరిత లైంగిక సంబంధాలు అనే నేరాలకు పాలప్డువారని ఈ పెదద్ 
రోమన కాయ్ధలిక మతశాఖ నుంచి బయటపడిన వారు పర్కటించారు. ఇలాంటి చరయ్-

లనీన్ దేవుడు పూరిత్గా నిషేధించెను. వారు పశాచ్తాత్పపడకపోతే అలాంటి వారి ఆతమ్లు 
నరకమునకు వెళుల్ను.63 అనేక యుగముల నుండి అనేకమంది పర్సిదుధ్లు వాటికన ఒక 
“అవినీతి కూపం” అని చెపాప్రు. 

పర్సుత్త పోపు అయిన రెండవ జాన పాల పోలండ లోనునన్ కార్కోవ లో బోధకుడిగా 
పనిచేసినపుప్డు జరిగిన ఘటనల గురించి.. ఇంతకుముందు చాలా సంవతస్రాలు వాటి-
కన లో ఉనన్తపదవిలో పనిచేసి, కేవలం పోపుకు మాతర్మే జవాబుదారీగా ఉండే జెసూస్ట 
బోధకుడు ఒకరు నాతో చెపెప్ను. భవిషయ్తుత్లో కాబోయే పోపు అయిన ఈ రెండవ జాన 
పాల యెడల అకక్డి ఫాయ్కట్రీ శార్మికులు చాలా కోపముగనుండిరని.. అతడిని చంపాలని 
చాలా మంది శార్మికులు తలంచారని, అతడు తమ సమీపములోనికి రావటానికి వారు 
ఎంతమాతర్మూ ఒపుప్కొనలేదని వెలల్డించెను. తమ చినన్ పిలల్లను అతడు వేధిసుత్నాన్డని 
వారికి తెలిసిందని, ఆ తరువాత అతడు తమ సమీపంలోకి వసేత్ వారు అతడిపై చమురుతో 
తడిసిన మురికిగుడడ్లను విసిరేవారని కూడా వివరించాడు. ఇంతేకాక అతడు (పర్సుత్త 
పోప రెండవ జాన పాల) సవ్లింగ సంపరుక్డని కూడా వారు చెపాప్రు. ఇదంతా.. 
వాటికన దావ్రా నియంతిర్ంచ బడుతునన్ మన ఫెడరల పర్భుతవ్ము సవ్లింగ సంపరుక్ల 
పటల్ వివక్షకు వయ్తిరేకంగా చేసిన కొతత్ చటాట్లు ఎందుకో వివరిసుత్ంది. 

రెండవ జాన పాల బోధకుడుగా ఉనన్పుప్డు పేర్మ (కామము) గురించి తాను వార్సిన 
పుసత్కములో సిగమ్ండ ఫార్యెడ గురించి అతడేదో పరిశుదధ్మైన విషయములు వార్సినటుల్ 
తరచుగా ఉదహరించేవాడు. సిగమ్ండ ఫార్యెడ ఒక యూదుడు. అతడు రోమన కాయ్ధలిక గా 
మతం మారుచ్కొనన్వాడు. ఇతడు లోకంలో పర్సిదిధ్గాంచిన విపరీతబుదిధ్ గలవాడని పేరు. 
సాతాను వాటికన ఒకే పర్పంచపు పర్భుతవ్ము, చరిచ్, మీడియా దావ్రా ఇతనిని, ఇతనితో 
పాటు మనోరోగ సంబంధమైన భాగమును హెచిచ్ంచి.. “పాపము” మరియు “అపరాధ 
భావం” అను మాటలను మరుగుచేయ ఉదేద్శించెను. తదావ్రా.. ఈనాడు, గతంలోనూ 
మానవునితో దేవుని లోకాతీత సంబంధముల యందు విశావ్సమును పర్కటించిన వారిని.. 
మానసిక చికితాస్కేందర్ములకు పంపించుటకు మానసికవేతత్లను, మనోరోగనివారణ 
నిపుణులను వాటికన వాడుకోగలదు. ఇది ఒక “వేశయ్” అని దేవుడు పర్కటనలో చెపిప్న 
ఈ తెగను, మతవిధానమును దేవుని వాకుక్ చేత బటట్బయలు చేసే పర్తి ఒకక్రినీ; చని-
పోయినవారిని జీవింపజేయాలని, వాయ్ధిగర్సుత్లను సవ్సథ్పరచాలని, దెయయ్ములను పార-
దోర్లాలని, తిరిగి జనిమ్ంచాలని, సాతానును (పర్కటనలో చెపిప్న వయ్భిచారిణి) ఎదిరించి 
దాని బండారం బటట్బయలు చేయాలని కీర్సుత్ ఇచిచ్న ఆదేశములతో సహా దేవుని యొకక్ 
పర్తి వాకయ్మును ఆచరించు వారినీ ఈ మానసికవేతత్లు, మనోరోగ నివారణ నిపుణులు 
మరియు వాటికన యొకక్ బలమైన వారాత్ మీడియా నిరంతరము హేళనచేసూత్ ఉంటారు. 
రెండవ జాన పాల తన పుసత్కములో అంగీకరించినటుల్ అతడి యొకక్ మరియు ఫార్యిడ 
యొకక్ విపరీత ఆలోచనలు సమాంతరముగానుంటాయి. 

ఇపుప్డు అతడు గొపప్ అధికారమును (రోమన కాయ్ధలిక తెగ యొకక్ మరియు ఫెడరల 
పర్భుతవ్ సంసథ్ల పాలకుడు) చేజికిక్ంచుకునాన్డు కాబటిట్.. అతనికి తోచినటుల్ చటట్ములను 
చెయయ్గలడు. ఇపుప్డు.. కాలేజీ వసతి గృహాలలో యవవ్నసుత్లైన సతరీ, పురుషులు ఒకే 
మరుగుదొడుల్ వాడుటను తపప్నిసరి చేసూత్ చటట్ములు చేయుట దావ్రా అతని విపరీత 
ఊహానుభూతి అనుసారంగా మనం జీవించాలని కోరుకొనుచునాన్డు. మానవ జాతి తన 
చటట్ముల వలన తన యొకక్ వకర్ పదధ్తిలో తపప్నిసరిగా జీవిసుత్ండటానిన్ చూసి వాడి 
విపరీత మెదడు సంతోషించుచునన్ది. వకర్మైన, మరణకరమైన ఈ రోమ చటట్ములను తన 
యొకక్ ఫెడరల పర్భుతవ్ములోని డిపారుట్మెంట ఆఫ హౌసింగ అండ అరబ్న డెవలప మెం-
ట, డిపారట్మెంట ఆఫ ఎడుయ్కేషన అనే రెండు సంసథ్ల దావ్రా అమలు చేయబడుచునన్వి.64 
   ఈ పేరుల్ వినడానికి చాలా అధికారపూరితంగా ఉనన్పప్టికీ.. ‘సోన్ వైట’ ముసుగులో 
వాటికన దాగుకుంటునన్ రీతిగానే ఇవి కూడా ముసుగులోనే ఉనాన్యి. 

దేవునికి సాతానుకు మధయ్ ఆధాయ్తిమ్క యుదధ్ము నందు మనము సంతోషించి బహుగా 
ఆనందించుదుము. ఎందుకంటే.. “పరలోకమందు మీ బహుమానము అధికమగును: 
మీకు ముందునన్ పర్వకత్లు అలాగునే హింసించబడిరి” (మతత్యి సువారత్ 5:12) అని 
యేసయయ్ చెపెప్ను. మనది లోకములో అతయ్ంత బలమైన పరిశుదధ్ గర్ంథము నమేమ్ కైరసత్వ 
సంసథ్ (ఈ వాసత్వమునకు మనము గరివ్ంచుదుము). 

“ఎవనిని బాధపెటట్కయు, ఎవనిమీద అపనింద వేయవదుద్” (లూకా సువారత్ 3:14) 
అని యేసయయ్ చెపిప్న మాటను లెకక్చెయయ్క కొంతమంది అబదధ్ పర్చురణకరత్లు (చివరకు 

49 కీరత్నలు 51:5, రోమీయులకు 3:10-12, 23   50 మతత్యి సువారత్ 26:63-64, 27:54, లూకా సువారత్ 1:30-33, యోహాను సువారత్ 9:35-37, రోమీయులకు 1:3-4   51 అపొసత్లుల కారయ్ములు 4:12, 20:28, రోమీయులకు 3:25, 1 యోహాను 1:7, పర్కటన గర్ంథము 5:9   52 కీరత్నలు 
16:9-10, మతత్యి సువారత్ 28:5-7, మారుక్ సువారత్ 16:9, 12, 14, యోహాను సువారత్ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, అపొసత్లుల కారయ్ములు 2:24, 3:15, రోమీయులకు 8:11, 1 కొరింథీయులకు 15:3-7   53 లూకా సువారత్ 22:69, అపొసత్లుల కారయ్ములు 2:25-36, హెబీర్యులకు 10:12-13   
54 1 కొరింథీయులకు 3:16, పర్కటన గర్ంథము 3:20   55 ఎఫెసీయులకు 2:13-22, హెబీర్యులకు 9:22, 13:12, 20-21; 1 యోహాను 1:7, పర్కటన గర్ంథము 1:5, 7:14   56 మతత్యి సువారత్ 26:28, అపొసత్లుల కారయ్ములు 2:21, 4:12, ఎఫెసీయులకు 1:7, కొలసస్యులకు 1:14   57 మతత్యి 
సువారత్ 21:22, యోహాను సువారత్ 6:35, 37-40, రోమీయులకు 10:13   58 హెబీర్యులకు 11:6   59 యోహాను సువారత్ 5:14, 8:11, రోమీయులకు 6:4, 1 కొరింథీయులకు15:10, పర్కటన గర్ంథము 7:14, 22:14   60 మతత్యి సువారత్ 28:18-20, యోహాను సువారత్ 3:5, అపోసత్లుల కారయ్ములు 
2:38, 19:3-5   61 దివ్తియోపదేశకాండము 4:29, 13:4, 26:16, యెహోషువ 1:8, 22:5, 2 తిమోతికి 2:15, 3:14-17, యాకోబు 1:22-25, పర్కటన గర్ంథము 3:18   62 పర్కటన గర్ంథము 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 మతత్యి సువారత్ 15:18-20, రోమీయులకు 1:20-32, 1 కొరింథీయులకు 
6:9-10, 18, 10:8, ఎఫెసీయులకు 5:5, హెబీర్యులకు 12:16-17, 13:4, పర్కటన గర్ంథము 21:8   64 Vatican USA (వాటికన యుయసఎ), నినో లోబెలోల్. 78-79 పేజీ   
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కొంతమంది వారి అబదధ్ పర్చురణలను నిజాలుగా చూపించటానికి పరిశుదధ్ గర్ంథము 
కూడా పర్చురించారు) ఈ చెడు మత వయ్వసథ్ల గురించి వారి పుసత్కములలో మముమ్ను 
కూడా చేరాచ్రు. వారి ఘోరమైన అసతయ్ములనుబటిట్, పర్భువుయొకక్ యదారథ్మైన 
పరిచరయ్ను ఎతిత్పటట్వలసిన అవసరతనుబటిట్, వీరియొకక్ కుటిలమైన పర్చురణలను 
మేము పరీకిష్ంచవలసివచెచ్ను. అయితే వాటిని వాటికన మతశాఖతో పర్మేయముగలిగిన 
జెసూస్ట వారు చేసిరని మేము కనుగొంటిమి. 

“నా పర్“నా పర్జలను నలుగుగొటిట్ మీరేమిచేయుదురు, బీజలను నలుగుగొటిట్ మీరేమిచేయుదురు, బీదల ముఖములను నూరి దల ముఖములను నూరి 
మీరేమి చేయుదురు? అని సైమీరేమి చేయుదురు? అని సైనయ్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సెనయ్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచుచ్చు-లవిచుచ్చు-
నాన్రు” (యెషయా 3:15). నాన్రు” (యెషయా 3:15). 

“మా“మానవుడు ఏమి వితుత్నో దానినే కోయునని” నవుడు ఏమి వితుత్నో దానినే కోయునని” మీరెరుగరా? (గలతీయులకు మీరెరుగరా? (గలతీయులకు 
6:7). మనుషుయ్లకు మీరు చే6:7). మనుషుయ్లకు మీరు చేసినదానికి దేవుడు అనేక రెటుల్సినదానికి దేవుడు అనేక రెటుల్ మీకు చేయును...  మీకు చేయును... 
“పగతీరుచ్ట నా పని, “పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమునితుత్ను, అని పర్భువు నేనే పర్తిఫలమునితుత్ను, అని పర్భువు చెపుప్చునాన్రు,” చెపుప్చునాన్రు,” 
“నేనే పర్తిఫలముని“నేనే పర్తిఫలమునితుత్ను” (రోమీయులకు 12:19, హెబీర్యులకు తుత్ను” (రోమీయులకు 12:19, హెబీర్యులకు 10:30). 10:30). 
మనుషుయ్లు మనమీద అబదధ్ము చెడడ్మాటలెలల్ చెపిప్నపుప్డు మనము సంతోషిం-

చవలెను ఏలయనగా మన బహుమానము గొపప్ది (యేసు చెపెప్ను) (మతత్యి సువారత్ 
5:11-12). 

వాటికన యొకక్ యు.ఎస. ఫెడరల పర్భుతవ్ సంసథ్లు మరియు దాని యొకక్ వారాత్ 
మీడియా (కటట్గలసి) కూడా.. గత పదిహేను సంవతస్రముల నుండి మన మీద అబదధ్పు 
నిందలు వేసి, మనలను కోరుట్కు లాగి, నిరంతరము మనకు వయ్తిరేకముగ దుషర్ప్చార-
ములు65 చేసినందున మనము ఎంతో సంతోషించునటుల్, పరలోకములో మన బహు-
మానము అధికమగునటుల్ చేసిరి. పరిశోధనలలో తేలినదేమంటే.. ఈ వారాత్ మీడియా66 
మరియు పైన చెపప్బడిన పర్భుతవ్ సంసథ్లు వాటికన రహసయ్ నియంతర్ణలో లేదా దాని 
యాజమానయ్ములో ఉనాన్యని మేము కనుగొనాన్ము. ఈ నిజాలను మాకు తెలియజే-
సినందుకు, మా ఖచిచ్తమైన పర్తిఫలములను నిశచ్యముగ ఖరారు చేసినందుకు మీకు 
వందనములు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము యేసయాయ్. కీరత్నకారుడైన దావీదు ఇలా 
వార్సుత్నాన్డు:

“మనము “మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి, వారి పావారి కటుల్ తెంపుదము రండి, వారి పాశములను మనయొదద్-శములను మనయొదద్-
నుండి పారవేయుదము రండి అని చెనుండి పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు, (వారిని వదిలించుకుందాం) పుప్కొనుచు, (వారిని వదిలించుకుందాం) 
భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికి (మరియు ఆయన పర్జలకు) నికి (మరియు ఆయన పర్జలకు) 
విరోవిరోధముగా నిలువబడుచునాన్రు, ఏలికలు ఏకీభవించి ధముగా నిలువబడుచునాన్రు, ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచు-ఆలోచన చేయుచు-
నాన్రు. ఆకాశమందు ఆసీనుడగువానాన్రు. ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు, పర్భువు వారినిడు నవువ్చునాన్డు, పర్భువు వారినిచూచి చూచి 
అపహసించుచునాన్డు, ఆయన ఉగుర్డై వారిఅపహసించుచునాన్డు, ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును, పర్చండకోపముచేత తో పలుకును, పర్చండకోపముచేత 
వారిని తలల్వారిని తలల్డింపజేయును” (కీరత్నలు 2:2-5). డింపజేయును” (కీరత్నలు 2:2-5). 

దేవునిదేవునికి వయ్తిరేకముగ పోరాడువారికి కి వయ్తిరేకముగ పోరాడువారికి భయంకరమైన పర్తిఫలములుభయంకరమైన పర్తిఫలములు

తండిర్యైన దేవుడు, ఆయన కుమారుడైన కీర్సుత్యేసు, పరిశుదాధ్తమ్ మరియు దేవునిచే 
అభిషికుత్లైనవారికి వయ్తిరేకముగా పోరాడుచునన్ ఈ దురదృషట్వంతులను మీ పార్రథ్నలలో 
చేరచ్ండి, ఎందుకనగా వీరు తమ పోరాటానిన్ కొనసాగించినటల్యితే, వారికి భయం-
కరమైన పర్తిఫలము ఖచిచ్తముగానుండును. పరలోకములోనునన్ మన తండిర్, ఆయన 
కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్వలె మనము కూడా వీరెవవ్రూ నరకానికి వెళల్వలెనని కోరుకొ-
నము. కాబటిట్.. వీరు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను కనుగొని ఆయనను తమ సవ్ంత రక్షకునిగ 
పొందుకొని.. నితయ్నరకములో నశించిపోవునటుల్ చేయు నిషర్ప్యోజనమైన అవినీతి కారయ్-
ములను వీరు చేయక, దేవుని కొరకు శర్మిసూత్ మంచి పనులు చేయుట పార్రంభించునటుల్ 
యేసుకీర్సుత్ నామమున పార్రథ్నచెయయ్వలెనని మేము పర్జలందరికి ఉపదేశించుచునాన్ము. 
(సాతాను కోసం మేము పార్రథ్న చెయయ్డం గాని లేక పరిశుదాధ్తుమ్ని దేవదూషణ చేసినవారి 
గురించి గాని పార్రథ్నచెయయ్వలెనని మేము చెపుప్టలేదు – 1 యోహాను 5:16). 

యేసయయ్ చెపిప్నటుల్గా.. మేము హింసలు పొందునంతగా మా సంఘము విసత్రించి 
పెరిగి బలమైనదిగ నునన్ది. దేవుడు లోకమును అంతగా పేర్మించినపుప్డు మనము 
పేర్మించవలెను గదా? పర్శసత్మైన ఆతమ్లు వాటికన మరియు దాని అనుబంధమైన 
వాటినిబటిట్ మృగము యొకక్ ముదర్ను వేసుకొని నరకమునకు వెళల్కూడదని, ఇంక ఎంత-
మాతర్ము మోసపోకూడదని దీనిని మేము పేర్మతో చెపుప్చునాన్ము.67 

ఈ మతశాఖ యొకక్ (రోమన కాయ్ధలిక మతశాఖ) మరియు దాని అనుబంధమైన 
వాటి యొకక్ వాసత్వములను బహిరగ్తపరచిన పర్తి ఒకక్రిని – చరితర్ మొదలుకొని 
ఇపప్టివరకు – భినన్మతావలంబికులని, దుషుట్లని, పర్మాదకరమైనవారని, రహసుయ్లని, 
పరమత దేవ్షులని మొదలగు రీతిగా నిందించారు. వారందరూ వాటికన యొకక్ పర్తిషట్ను 
హతయ్చేయు భారీ పర్చారానికి బలయాయ్రు. 

మాకు వాటికన అంటే అనవసరమైన భయమనే మానసిక రోగం పటుట్కునన్దని 
కూడా వారు అంటారు. అబర్హాం లింకన మరియు జాన యఫ. కెనడీలకు వాటికన అంటే 
అనవసరమైన భయమనే మానసిక రోగం పటుట్కుందా? ఈ రోజున వాటికన మరియు 
దాని నియంతర్ణలో ఉనన్ యు.ఎస ఫెడరల రాషట్ర పర్భుతవ్ సంసథ్ల దావ్రా హింసకు, 
వేధింపులకు గురవుతునన్.. ఉదోయ్గాలు లేక, ఆకలితో అలమటిసుత్నన్ (ఆకలిబాధ చేత 
దొంగతనం చేసినందువలల్ కొందరు జైళల్లో మగుగ్తునాన్రు) లక్షలాది మంది పర్జలకు 
కూడా వాటికన అంటే అనవసరమైన భయమనే మానసిక రోగం పటుట్కుందా? 

ఇలా బండారం బయటపెటిట్నందువలల్ రోమన కాయ్ధలిక మతశాఖ తామే హిం-
సింపబడుతునన్టుల్ నటిసూత్ ఏమీ ఎరుగుని అమాయకులవలె “మాకు ఎందుకు ఇలాగ 
జరుగుచునన్ది?” అని అంటుంటారు. తాము చేయు పనుల గురించి తెలియని వారు 
తమ పటల్ సానుభూతి చూపించుదురని (నాకు సాతాను పటల్ సానుభూతి లేదు) అలాగ 
నటించుదురు. దేవుని వాకయ్మైన పరిశుదధ్ గర్ంథమును, నేను వార్యలేదు, దానిని నేను 
కేవలము బోధిసాత్ను. దేవుడు చెడును మాతర్మే దేవ్షించును, మంచిని కాదు.68 

అమయాకతవ్ము, భకిత్పరాయణతవ్మును నటిసుత్నన్ందుకు, తన బాహయ్రూపమును 
సోన్ వైట వలె చూపే మేకప మరియు వసత్రధారణ కళకు గాను వాటికన మరియు 
దానియొకక్ జనానికి ఆసాక్ర అవారుడ్ ఇవవ్వలసివునన్ది. దాని సోన్ వైట దుసుత్ల కిర్ంద 
చీముకారుతునన్ కుళిల్న పుండుల్, గజిజ్, తామరలు ఉనాన్యి. బయటకు మాతర్ము మంచి 
చిరునవువ్తో.. “సహోదరుడా నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను” అని చెపుత్ంది. తన ఎముకల 
శరీరం వెనుక మృతవీరుల రకత్ములో తడిసిన చేతులను దాచిపెటుట్కొని ఉంటుంది.69 

వాటికన ఎపుప్డూ తనున్తాను ఎలాగ ముసుగులో దాచుకొంటుందో ఒక ఉదాహరణ 
ఇది. రెండవ పర్వంచ యుదధ్ములో (అది మరొక వాటికన విచారణ) తాము ఓడిపోతు-
నాన్మని తెలిసినపుడు.. వెంటనే ఒక వెయియ్ మంది యూదులను దాచిపెటిట్ంది. తదావ్రా.. 
అరవై లక్షల మంది యూదులను చంపిన తరువాత.. “మేము యూదులను దాచిపెటిట్, 
వారిని రకిష్ంచాము. మేము యూదులను పేర్మిసుత్నాన్ము” అని చెపుప్కునేందుకు ఇలా 
చేసింది. ఇది వాటికన వాసత్వంగా ఏం చేసిందనే నిజం. 

ఇక అకాడమీ అవారుడ్లను గురించి మాటాల్డవలసివసేత్.. వాటికన చాలా కాలంనుండి 
సినిమా పరిశర్మలో ఉంది.70 బలమైన రోమన కాయ్ధలిక మత విధానం చేత బలంగా 
పర్భావితమైన హాలీవుడ “సాంగ ఆఫ బెరాన్డెట,” “గోయింగ మై వే,” లాంటి సినిమాలను, 
ఈ రోమన కాయ్థలిక తెగను కీరిత్సూత్ చాలా సినిమాలను మనకు అందించింది. మరొకవైపు 
పొర్టెసెట్ంట సువారిత్కులను కూర్రంగా చూపిసూత్ “ఎలమ్ర గాంటీర్” వంటి సినిమాలనూ 
తీసుకువచిచ్ంది. టెలివిజనోల్ చూపించిన “డార్గ నెట” ధారావాహిక మీకు గురుత్ందా? 
కైరసత్వుడు అమమ్మమ్ను గొంతుపిసికి చంపేసి తరువాత పెదద్ పరిశుదధ్ గర్ంథముతో నవువ్-
తునన్టుల్గ ఎపుప్డూ చూపిసాత్రు.71 కాయ్ధలిక మత గురువుల పాతర్లు పోషించే బింగ 
కార్స బీ బాయ్రీర్ ఫిటజ్ గెరాలడ్ వంటి నటులు ఎలల్పుప్డూ మంచి గౌరవం, ఎంతో ఎకుక్వ 
జీతాలు పొందారు. మీరు చూడండి.. వాటికన మనలను ఎనోన్ రీతులుగా మానసికంగా 
దెబబ్కొడుతునన్ది. (ఒకే పర్పంచపు సంఘము యొకక్, మరియు సకల లోక పర్భుతవ్ము-
లకు నాయకి.) 

సోన్ వైట వలె తన పాతర్ను కొనసాగిసూత్.. వాటికన తన మటిట్ దేవుడు, తన శాఖ 
నాయకుడికి తెలల్ని సునన్ం వేయటానికి తన మీడియాను ఉపయోగించుకుని సిబియస 
టీ.వీ లో మూడు గంటల పాటు ఉనన్ ఒక పర్తేయ్కమైన కారయ్కర్మం దావ్రా ముందుకు 
తెసోత్ంది. అయితే.. ‘చమురులో తడిచిన మురికి బటట్లను విసిరేసిన’ ఉదంతానిన్ ఈ 
సిర్క్పుట్లో చేరచ్లేదని నేను ఖచిచ్తముగ చెపప్గలను. 

రోమన కాయ్ధలిక తెగలో అనేకమంది అందమైనవారునాన్రు. వారు ఐశవ్రయ్వంతులు 
కాదు. కొందరు చాలా బీదవారు కూడా. కొందరు ఉనన్త పదవులు ఆశించని వారు 
ఉనాన్రు. చాలామంది చాలా వినయంగల వారు. సామానుయ్లైన వీరికి.. ఇది చరిచ్ అని 
వీరితో చెపుప్కొనన్ రోమన కాయ్ధలిక తెగ వారు చేసిన, చేయుచునన్ దుషట్ కారయ్ముల 
గురించి తెలియదు. వారి నిజాయితీగల హృదయములను దేవుడు యెరుగును (ఆయన 

65 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (20వ శతాబద్ంలో వాటికన సామార్జయ్వాదము), 155 పేజీ   66 The Documents of Vatican II (వాటికన యొకక్ దసాత్వేజులు – 2), వాలట్ర అబాట, యస.జె. 319-331 పేజీ; Vatican Imperialism in the Twentieth Century (20వ 
శతాబద్ంలో వాటికన సామార్జయ్వాదము), 150 పేజీ; The Rockefeller File (ది రాక ఫెలల్ర ఫైల), గారీ అలెన, అధాయ్. 6; None Dare Call It Conspiracy (అది కుటర్ అని పిలవటానికి ఎవరూ ధైరయ్ం చేయకూడదు), గారీ అలెన, అధాయ్. 5; Collier’s National Encyclopedia (కాలిల్యరస్ నేషనల 
ఎనసైకోల్పీడియా), 1936, సంపర్దింపు “Illuminati” (ఇలూల్య్మినటి); Catholic Encyclopedia (కాయ్ధలిక ఎన సైకోల్పీడియా), సంపర్దింపు “Illuminati” (ఇలూల్య్మినటి), “Ingolstadt” (ఇంగోల సాట్డ)   67 పర్కటన గర్ంథము 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 కీరత్నలు 7:11, 45:6-7, 
సామెతలు 8:13, ఆమోసు 5:15, రోమీయులకు 1:18, హెబీర్యులకు 1:8-9   69 పర్కటన గర్ంథము 17:1-6, అధాయ్. 18   70 Vatican USA (వాటికన యుయసఎ), 20-21 పేజి   71 Smokescreens (పొగ తెరలు), 46 పేజి   
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మన హృదయము యొకక్ దేవుడు). ఈ అజాఞ్నులైన మనుషుయ్లకు “నా“నా పర్జలారా, దాని  పర్జలారా, దాని 
వదద్ నుండి బయటకు రండివదద్ నుండి బయటకు రండి” (పర్కటన గర్ంథము 18:4)” (పర్కటన గర్ంథము 18:4) అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 
కాబటిట్ వారు తవ్రగా వచుచ్నటుల్ మనము పార్రథ్నచేదాద్ము. 

రోమ వయ్భిచార గృహమును నడుపుతునన్ (దుషట్ వాటికన) సాతాను సంబంధ అధి-
నాయకుడు (పోప) మరియు దానికి అధికారమిచుచ్ పర్భుతవ్ములకు ఒక భయంకరమైన 
విషయానిన్ గురుత్చేసుత్నాన్ం.. నీ అధికారం అనునది చాలా సవ్లప్ కాలమే అని పర్భువు 
సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

“అది ఒకక్ ఘడియలో పా“అది ఒకక్ ఘడియలో పాడైపోయెనే” (పర్కటన గర్ంథము 18:17). డైపోయెనే” (పర్కటన గర్ంథము 18:17). 
“ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకిలేచుచునన్ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకిలేచుచునన్ది” (పర్కటన గర్ంథము ది” (పర్కటన గర్ంథము 

19:3). 19:3). 
“మరియు ఆ “మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు 

అబదధ్ పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి అబదధ్ పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడ-మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడ-
లగా చూచితిలగా చూచితిని” (పర్కటన గర్ంథము 16:13). ని” (పర్కటన గర్ంథము 16:13). 
యూదుల యాజకతవ్ము కలవ్రియొదద్ ముగిసినది;72 యాజకతవ్ము యొకక్ అధి-

కారము యూదులకు తపప్ ఇటలీవారికి గాని, పోలండు వారికి గాని, లేక మరి ఏ ఇతర 
జాతి పర్జలకు ఇచిచ్నటుల్ బైబిలోల్ ఎకక్డాలేదు. పనెన్ండు యూదా గోతర్ములలో, లేవీ 
గోతర్ము నుండి మాతర్మే యాజకులను దేవుడు తీసుకొనివచెచ్ను.73 దీనినిబటిట్.. వాటికన, 
లేఖనములకు వయ్తిరేకముగ ఒక ఊహా లోకములో నివసించుచు నమిమ్ంచుచునన్ది. 
“ఇది సమాపత్మాయెను,” అని యేసు చెపిప్నపుప్డు, యేసు మాతర్మే పర్ధాన యాజకుడు 
ఆయెను (యోహాను సువారత్ 19:30).74

రోము నుండి యెరూషలేముకు మారాలని వాటికన కోరుకుంటోంది. 1973 
సెపెట్ంబరు 26న “హూసట్న కార్నికల” అనే పతిర్క చెపిప్నదేమంటే.. రాజకీయ అధికార 
వాంఛ గల హెనీర్ కిసింజర “యెరూషలేము ఒక అంతరాజ్తీయ పటట్ణముగ అగుటకు ఆ 
పవితర్ సథ్లములను, మతసంబంధమైన పరిపాలనను పోపునకు ఇచిచ్ ఈ అధి మతశాఖకు 
(వాటికన) సహాయపడెను.” 

పరెగ్టరీ (purgatory) – తాతాక్లిక శిక్ష విధించే సథ్లం – లేదా అటువంటి సథ్లము 
గురించి పరిశుదధ్ గర్ంథము ఎనన్డూ పర్సాత్వించ లేదు. కానీ, “మనుషుయ్లు“మనుషుయ్లు ఒకక్సారి  ఒకక్సారి 
మృతిపొందుటకు నిరణ్యించబడిమృతిపొందుటకు నిరణ్యించబడినది, కానీ ఇది తీరుప్ తరువాత జరుగుతుందినది, కానీ ఇది తీరుప్ తరువాత జరుగుతుంది” అని ” అని 
పరిశుదధ్ గర్ంథము తేటగా చెపుత్ంది (హెపరిశుదధ్ గర్ంథము తేటగా చెపుత్ంది (హెబీర్యులకు 9:27).బీర్యులకు 9:27). పరలోకము లేదా నరకము 
అంతకుమించి ఏదీలేదని దేవుడు చెపెప్ను.75 పరలోకము వెళుల్టకు మారగ్మును నీవు 
కొనలేవు మరి నరకం తపిప్ంచుకొను మారగ్ము కూడా నీవు కొనలేవు. 

మనం నముమ్తునన్టుల్ ఇతరులు నమమ్కపోతే చంపెయయ్మని కొర్తత్ నిబంధనలో 
ఎకక్డా లేదు. అయితే అలాంటి హతయ్లను “పవితర్ పోరాటము” అని వాటికన చెపుత్ంది. 

వాటిని సమరిథ్సుత్ంది. తదావ్రా అది పూరిత్గా చెడు మత విధానమని, లేఖనములకు వయ్తి-
రేకముగనునన్దని మరోసారి నిరూపించుకొనుచునన్ది. 

యాభై సంవతస్రాల కిర్తం ఆరిచ్ బిషప గిలార్య ఇలా చెపెప్ను:
“పోసాట్ఫీసును మన కాయ్ధలి“పోసాట్ఫీసును మన కాయ్ధలిక వారు నియంతిర్ంచుట చేత.. పోక వారు నియంతిర్ంచుట చేత.. పోసట్లు సట్లు 

డిపారుట్మెంటు కొంత మంది డిపారుట్మెంటు కొంత మంది రోమన కాయ్ధలిక కు చెందని వారోమన కాయ్ధలిక కు చెందని వారిని (భినన్మ-రిని (భినన్మ-
తావలంబికులు), వారి జాతావలంబికులు), వారి జాడలు, కొనిన్కొనిన్ పరిసిథ్డలు, కొనిన్కొనిన్ పరిసిథ్తులలో వారి కారయ్కలాపాలు తులలో వారి కారయ్కలాపాలు 
కనుకోక్కనుకోక్వడానికి మారగ్ం ఉనన్ది. అటువంటి వావడానికి మారగ్ం ఉనన్ది. అటువంటి వారిని మనం పోసాట్ఫీసులపై రిని మనం పోసాట్ఫీసులపై 
నియంతర్నియంతర్ణకు ఉంచినపుడు, వారు మీ సేవలోనునన్పుడుణకు ఉంచినపుడు, వారు మీ సేవలోనునన్పుడు.. మన రహసయ్ పోలీ-.. మన రహసయ్ పోలీ-
సులను నేరపూరితంగా పటుట్సులను నేరపూరితంగా పటుట్కొనుట గురించి మనం భయపడనవసరం లేదు.” కొనుట గురించి మనం భయపడనవసరం లేదు.” 
ఈ వాసత్వాలు తెలిసినపుప్డు, పోసట్ల డిపారుట్మెంటు వారు పర్సుత్తము మన బలక్ 

మెయిల రాయితీని తొలగించుటకు ఎందుకు పర్యతిన్సుత్నాన్రో మనకు అరథ్మవుతుంది. 
మనకునన్ చిటట్చివరి రెండు రాజాయ్ంగ హకుక్లైన వాక సావ్తంతర్య్మును, మతసావ్తంతర్య్-
మును అనాయ్యముగా అణచివేసి పూరిత్గా వాటిని మనకు లేకుండా చేయుటకు వాటికన 
పర్యతిన్సుత్నన్ది. రోమ యొకక్ ఉపదేశానుసారముగా రాషట్ర మరియు ఫెడరల సంసథ్లు, 
పర్తి దేశములోని వాటి వారాత్ సంసథ్లు, నాయ్య వయ్వసథ్లతో పాటు.. “పోప యొకక్ రహ-
సయ్ములు” అనేది “విదేవ్ష” సాహితయ్మని ఖచిచ్తంగా చెపుప్దురు. మరియు నేను మీకు 
శతుర్వును అనికూడ వారు మీకు చెపుప్దురు. కానీ.. అపోసత్లుడైన పౌలు చెపిప్నటుల్.. “నేను 
మీకు సతయ్ము చెపిప్నందున మీకు శతుర్వునగుదునా?” (గలతీయులకు 4:16) అని నేను 
అంటాను. 

దైవపూరితమైన యుయస రాజాయ్ంగమునకు (అది యునైటెడ సేట్టస్ యొకక్ చటట్మై-
యునన్ది) బదులు.. దేవ్షపూరితమైన నియంతృతవ్ రోమను మత సూతర్ములు మరియు 
సాతాను పర్తినిధి యొకక్ కూర్రమైన నాయకతవ్ములో పర్పంచ పాలన నుండి తపిప్ంచు-
కునేందుకు.. సమసత్ దేశములు మృగముయొకక్ ముదర్ను, నరకాగిన్ని తపిప్ంచుకొనేందు-
కు నిజము చెపప్డం దేవ్షపూరితమైనదా? సతయ్ము చెపుప్ట పేర్మించుటయై ఉనన్దని యేసు 
చెపెప్ను. సరవ్లోకమునకు సతయ్మును బోధించమని మనకు ఆజాఞ్పించెను.76 “మీ“మీరు రు 
సతయ్మును తెలుసుకొందురు, సతయ్ము మిముమ్సతయ్మును తెలుసుకొందురు, సతయ్ము మిముమ్లను సవ్తంతుర్లనుగ చేయును” అని లను సవ్తంతుర్లనుగ చేయును” అని 
యేసు చెయేసు చెపెప్ను (యోహాను సువారత్ 8:32పెప్ను (యోహాను సువారత్ 8:32).). 

మీరు పోపునైనా లేదా ననన్యినా నమామ్లి. పోపు యొకక్ కొనిన్ రహసయ్ములను 
మీకు నేను బయలుపరచాను. పోపు యొకక్ సంసథ్ భూమి మీద సమసత్మైన హేయమైన 
దానికి తలిల్ వంటిది. అది.. 99 శాతం హేయమైనది కాదు.. సమసత్ము హేయమైనదే.77 
మీ పరిశుదధ్ గర్ంథము చదవండి.. నేను మీకు సతయ్ం చెపుత్నాన్నో లేదో చూడండి. దేవుని 
నమమ్ండి. “పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను “పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను నముమ్ అపుప్డు నీవు రకిష్ంపబడెదవు” (నముమ్ అపుప్డు నీవు రకిష్ంపబడెదవు” (అపొసత్లుల అపొసత్లుల 
కారయ్ములు 16:31).కారయ్ములు 16:31).

72 యెషయా 53:7, మారుక్ సువారత్ 15:37-39, హెబీర్యులకు 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 నిరాగ్మకాండము 28:1, 30:30   74 హెబీర్యులకు 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 రోమీయులకు 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 
2 కొరింథీయులకు 5:10, హెబీర్యులకు 9:27, యూదా 1:6, 14-15   76 మారుక్ సువారత్ 16:15, లూకా సువారత్ 9:60-62, అపొసత్లుల కారయ్ములు 10:42, రోమీయులకు 10:13-15, 1 కొరింథీయులకు 1:17-18, 2 తిమోతికి 4:2   77 పర్కటన గర్ంథము 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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సమాచారము కొరకు దయచేసి సమాచారము కొరకు దయచేసి (908) 937-5723 నంబరుకు కాల చెయయ్ండి. పర్తి ఆరాధన తరువానంబరుకు కాల చెయయ్ండి. పర్తి ఆరాధన తరువాత భోజనము ఏరాప్టు చేయబడును.త భోజనము ఏరాప్టు చేయబడును.
పాత నిపాత నిబంధనలో కీర్సుత్ను బంధనలో కీర్సుత్ను 333 కంటే ఎకుక్వసారుల్ కంటే ఎకుక్వసారుల్ బయలు పరచిన పర్వచనములు చూపించిన  బయలు పరచిన పర్వచనములు చూపించిన 

The Messiah (ది  (ది మెసస్యయ్) అనే అలామో పాసట్రుగారి మెసస్యయ్) అనే అలామో పాసట్రుగారి పుసత్కము కోసం అడగండి.పుసత్కము కోసం అడగండి.
పాసట్రు అలామో గారి లిటరేచర డిసిట్ర్బూయ్టర అగుట దావ్రా ఆతమ్ల పంటను కోయు పనివానిగ నుండండి. 

మా లిటరేచరు మరియు ఆడియో వరత్మానములు పంపించే ఖరుచ్లతో సహా ఉచితం.
వీటిని ఎవరైనా మీకు డబుబ్కి అమమ్డానికి పర్యతిన్సేత్ దయచేసి, (661) 252-5686 నంబరుకు కాల చెయయ్ండి.

ఈ లిటరేచర నిజమైనఈ లిటరేచర నిజమైన రక్షణ పర్ణాళికను మోసుకొని వె రక్షణ పర్ణాళికను మోసుకొని వెళుత్నన్ది (అపోకా ళుత్నన్ది (అపోకా 4:124:12). దీనిని). దీనిని పారవేయవదుద్, మరెవరికైనా అందించండి పారవేయవదుద్, మరెవరికైనా అందించండి. . 
మీలో ఇతరదేశములలో నునన్వారిని, మీ మీలో ఇతరదేశములలో నునన్వారిని, మీ సవ్ంత భాషలో తరుజ్మా చెయయ్మని మిసవ్ంత భాషలో తరుజ్మా చెయయ్మని మిముమ్లను పోర్తాస్హపరచుచునాన్ము. ముమ్లను పోర్తాస్హపరచుచునాన్ము. 

మీరు దీనిని తిరిగి ముదిర్ంచిరు దీనిని తిరిగి ముదిర్ంచినటల్యితే, దయచేసి ఈ కాపీరైటునునటల్యితే, దయచేసి ఈ కాపీరైటును మరియు రిజిసేట్ర్షన పొందుపరచ్ం మరియు రిజిసేట్ర్షన పొందుపరచ్ండి:డి:
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మీకు ఆసకిత్గలిగిన మిగతా అంశములపై లిటరేచరు కొరకుగాని మరియెకుక్వ సమాచారము కొరకు గాని దయచేసి మముమ్లను సంపర్దించండి.

TELUGU—THE POPE’S SECRETS


