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วาติกันกำาลังแสดงบทบาทเป็นสโนว์ไวท์ แต่
พระคัมภีร์ไบเบ้ิลกลับบอกว่าเธอเป็นโสเภณี, 
“โสเภณีตัวฉกาจ”, คริสตจักรซาตาน (วิวรณ์ 
19:2)1 เธอใช้หน่วยงานภาครัฐที่กระจายอย่่
ในทุกประเทศ รวมทัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นดังคนแคระน้อยแสนโสมมทัง้หลายของ
เธอ ย่ิงเธอมีพลังและอำานาจควบคุมรัฐบาลมาก
ขึ้นเท่าใด เธอยิ่งจะจางหายไปกับพื้นหลังใน
การแปลงกายเป็น “สโนว์ไวท์” มากข้ึนเท่านัน้ 
และรัฐบาลก็จะถ่กหลอกใช้ และถ่กกล่าวโทษ
ในความชัว่ร้ายทัง้หมดของเธอ

เหตุผล: ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่
คุกคาม, มุ่งร้าย, ทำาลาย, และปิดกัน้ทุกคน และ
ทุกความคิดท่ีไม่ได้เป็นแบบโรมันคาทอลิก เพ่ือ
ให้เธอได้นัง่เป็นราชินีซาตาน (โสเภณีผ่้ย่ิงใหญ่)

เพราะมันคือความปรารถนาของเธอมา
เป็นเวลาช้านานแล้วท่ีจะควบคุมรัฐบาลของ
โลกและคริสตจักร ง่พิษอย่างวาติกัน ได้รังควานโลกและรัฐบาลสหรัฐ 
ด้วยเหล่าสาวกนิกายเยซ่อิตที่ทุ่มเท, มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า, 
และได้ถ่กฝึกมาอย่างช่ำาชองของเธอ ซึ่ง ณ ตอนน้ีเธอได้ควบคุม
สหประชาชาติ (ซ่ึงเธอเป็นผ่้สร้างข้ึนมาเอง),2 ทำาเนียบขาว, สภาคอง
เกรส, หน่วยงานรัฐทุกรัฐ, หน่วยงานรัฐบาลกลาง, หน่วยงานรัฐของ
เมือง, และหน่วยงานรัฐด้านสังคม รวมถึงกระทรวงแรงงานของสหรัฐ, 
IRS, FBI, ศาลฎีกา, ระบบการพิจารณาคดี, กองทัพทหาร, หน่วยงาน
ตำารวจของรัฐ, ตำารวจกลาง, และตำารวจอ่ืน ๆ อีกทัง้ ธนาคารระหว่าง
ประเทศ และระบบสำารองเงินของรัฐบาลกลาง (ท่ีมีช่ือว่า อิลล่มินาติ 
และ เอเจนเทอร์), สหภาพแรงงาน,3 มาเฟีย, และส่ือข่าวสำานักใหญ่ ๆ 
อีกเป็นจำานวนมาก

คริสตจักรซาตานน้ี (วาติกัน) กำาลังจะแทนที่รัฐธรรมน่ญของ
สหรัฐอเมริกาของเรา ด้วยกฎหมายศาสนจักรคาทอลิคแห่งโลกซาตาน
ของเธอ ซ่ึงเป็นกฏหมายแห่งความตายสำาหรับ “คนนอกรีต” (ผ่้ท่ีไม่
ได้เป็นโรมันคาทอลิก) ได้สำาเร็จ นายพล ลาฟาแยต, ผ่้ช่วยและนายพล
ของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตันท่ีได้รับการเคารพมากท่ีสุดคนหน่ึง, ได้
กล่าวพยากรณ์ไว้ว่า “หากเสรีภาพของชาวอเมริกันจะถูกทำาลายลง
ได้นัน้ ก็คงเป็นด้วยน้ำามือของพระสงฆ์นิกายโรมันคาทอลิกนีเ้อง”4 

ในวันน้ี เราได้เห็นจุดส่งสุดของแผนการที่ได้ถ่กกำาหนดและ
วางแผนมาอย่างละเอียด จากข้อความที่ตัดตอนมาจากคำาพ่ดที่กล่าว
ไว้เมื่อเกือบห้าสิบปีที่แล้วในประเทศออสเตรเลีย โดยอาร์คบิชอป
โรมันคาทอลิก กิลรอย:

“คติพจน์ของโรมันคาทอลิค คือ จะต้องมีเพียงเรา
เพื่อนพ้องชาวโรมันคาทอลิกเท่านั้น เราจะต้องชนะ
คนนอกรีต [ผู้ที่ไม่โรมันคาทอลิก] ทัง้หมดในกล่อง
ลงคะแนน พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวว่ากลยุทธ์เชิง
ลบคืออันตรายถึงตาย พระประสงค์ของพระบิดา
ผู้ศักด์ิสิทธ์ิ [สมเด็จพระสันตะปาปา] คือต้องการให้
บริการสาธารณะนั้นควรจะเป็นของโรมันคาทอลิกทัง้ 
100% โดยเร็ว จะต้องระมัดระวังไม่ให้มีความสงสัยใด 

IRS, FBI, กรมแรงงานสหรัฐ, มาเฟีย, และสหภาพแรงงาน เป็นส่วนหน่ึงของวาติกันหรือไม่?
สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นสุดยอดผู้นำาของหน่วยงานของรัฐทัง้หลาย เช่นเดียวกับที่เป็นสุดยอดผู้นำาวาติกันหรือไม่?

ความลับของสมเด็จพระสันตะปาปา
ๆ เกิดขึน้ เมื่อกลุ่มโรมันคาทอลิก
ได้รับงานของรัฐบาลอย่างลับ ๆ 
มากกว่ากลุ่มโปรเตสแตนต์, ยิว, 
และพวกนอกรีตอ่ืน ๆ”

ผ่้คนหลายล้านถ่กสังหารโดยวาติกัน ดัง
ที่พระเยโฮวาห์ได้เคยตรัสไว้ (วิวรณ์ 
18:24) ประวัติศาสตร์ได้จารึกความจริงข้อ
น้ีไว้ ในระหว่างการสอบสวนถึงตายของ
โรมันคาทอลิกในยุโรปนัน้ มีผ่้คนกว่า 68 ล้าน
คนถ่กทรมาน, ถ่กทำาให้พิการ, และถ่กสังหาร 
โดยลัทธิมหึมาน้ี5 การสังหารหม่่วันเซนต์
บาโธโลมิว ได้มีการบันทึกไว้ว่ามีการสังหาร
หม่่ชาวโปรเตสแตนท์มากถึง 100,000 คน
อย่างโหดร้ายทารุณ6 ประธานาธิบดี อับราฮัม 
ลินคอล์นได้กล่าวตำาหนิพระสันตะปาปาว่า
เป็นต้นเหตุของสงครามกลางเมืองด้วยในคำา
กล่าวเหล่าน้ี:

“สงครามครัง้นีจ้ะไม่มีทางเกิดขึน้ได้ หากปราศจาก
อิทธิพลที่เลวร้ายและลึกลับของคณะเยซูอิต นิกาย
โรมันคาทอลิก ท่ีทำาให้ขณะนี้ เราได้เห็นแผ่นดินของ
เราแดงไปด้วยเลือดของเหล่าลูกหลานอันเป็นท่ีรักใน
แผ่นดินของเรา” ลินคอล์นกล่าวเสริมว่า “ผมอยู่เพ่ือ
เสรีภาพของจิตสำานึกท่ีประเสิรฐสุด, กว้างไกลอย่างท่ีสุด, 
และอยู่สูงสุด แต่ผมไม่สามารถมอบเสรีภาพของจิตสำานึก
ให้แก่สมเด็จพระสันตะปาปาและสาวกของเขา, พวก
ลูกน้องพระสันตปะปา, พอกันทีกับส่ิงท่ีพวกเขาบอกผม 
ผ่านทางสภา, นักเทววิทยา, และกฎหมายศาสนจักรคา
ทอลิคทัง้หลายของพวกเขา ว่าจิตสำานึกของพวกเขาส่ังให้
พวกเขาเผาภรรยาผม, แขวนคอลูกๆ ของผม, และเชือด
คอผมเม่ือพวกเขาสบโอกาส”7

เน่ืองมาจากการเปิดโปงวาติกันหลายต่อหลายครัง้ของอับราฮัม 
ลินคอล์น เขาจึงถ่กสังหารตามที่เขาได้เคยถ่กทำานายไว้ ใช่ เขาถ่ก
ลอบสังหารโดยนิกายเยซ่อิตภายใต้คำาสัง่ของโรม8 วาติกันไม่เปลี่ยน
ไปเลยตัง้แต่สมัยของท่านลินคอล์น

ความผิดพลาดร้ายแรงของ เจ.เอฟ.เค.
เมื่อจอห์น เอฟ เคนเนดี้ถ่กถามจากวาติกันว่า “ท่านจะไปกับ

กฎหมายศาสนจักรคาทอลิค หรือรัฐธรรมน่ญสหรัฐ?” นายเคนเนดี้
ตอบพวกเขาว่า “รัฐธรรมน่ญสหรัฐ”9 น่ีเป็นความผิดพลาดร้ายแรง
ของประธานาธิบดีเคนเนดี้ การลอบสังหารเขาถ่กสัง่ตรงมาจากกรุง
โรม จากนั้นจึงถ่กวางแผนและดำาเนินการโดยนิกายเยซ่อิต เช่น
เดียวกันกับในกรณีของประธานาธิบดีลินคอล์น ทุกคนที่ร้่มากเกินไป
เกี่ยวกับการลอบสังหารนายเคนเนดี้ก็จะถ่กจัดการด้วยเช่นกัน 

เมื่ ออเมริการ้องให้มีการสอบสวน หัวหน้าผ้่พิพากษาเอิร์ล 
วอร์เรน (สมาชิกของกลุ่มอัศวินลับของโคลัมบัสของวาติกัน) ก็ได้รับ
คัดเลือกให้ทำาการสืบสวน เขาพ่ดจาวกไปวนมา และกลับไปกลับมา 
เท่าที่เขาได้รับคำาสั่งมา จากนั้นหลังจากระยะเวลาผ่านไปพอเพียง

โดย โทน่ี อาลาโม 
เขียนเมื่อปี 1983
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แล้ว เขาก็ปิดการสืบสวน ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้กล่าวไว้ว่า 
“การกระทำาใด ๆ ในทางลบ เป็นสิ่งที่อันตรายถึงชีวิต” โปรดอย่าลืม
ว่าประธานาธิบดีเคนเนดี้เป็นผ้่เลื่อมใสและเป็นนักเรียนที่ดีของอับรา
ฮัม ลินคอล์น และเขาเองได้ร้่ในสิ่งที่ท่านลินคอล์นร้่

สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ซ่ึงมียอดผ่้เสียชีวิตกว่าสามสิบล้านคน (ชาว
ยิวหกล้านคน-การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว),10 ถ่กเสกข้ึน และสนับสนุน
โดยวาติกัน—ฮิตเลอร์, ม่สโสลินี, และแฟรงโก ต่างก็เป็นสมาชิกของ
นิกายน้ี (คริสตจักรแห่งซาตานโรมันคาทอลิค)11—เพ่ือชนะโลก ไม่ใช่
เพ่ือให้กับพระคริสต์ แต่เพ่ือให้กับวาติกัน, ปฏิปักษข์องพระคริสต์

ความวุ่นวายในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ การปกครองที่กดขี่
ข่มเหงภายใต้คาสโตร ผ่้ซ่ึงได้รับการฝึกจากคณะเยซ่อิต12 ในคิวบาและ
ทัว่ทัง้ทะเลแคริบเบียน และการก่อการร้ายในเลบานอนและไอร์แลนด์ใน
ทุกวันน้ีต่างก็เป็นฝีมือของวาติกัน ตอนน้ีท่านก็เห็นแล้วว่าทำาไมพระเจ้า
ทรงเรียกคริสตจักรแห่งซาตานโรมันคาทอลิกว่าเป็นมารดาแห่งส่ิงท่ีน่า
สะอิดสะเอียนทัง้ปวงบนแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 17:5)? 

วาติกันทราบดีว่าหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ผ่้คนจำานวนมากจะฉลาด
พอท่ีจะร่้ความจริงว่าสงครามท่ีเกิดข้ึนนัน้คือการสอบสวนถึงตายของ
วาติกัน ดังนัน้พวกเขาจึงใช้ชัน้เชิงเบี่ยงเบนความสนใจอันอื้อฉาวของ
พวกเขา และเปิดสมาคมจอห์น เบิร์ช เพ่ือให้ทุกคนคิดและพ่ดคุยเก่ียว
กับลัทธิคอมมิวนิสต์ (ซ่ึงวาติกันก็ให้การสนับสนุนอย่่ด้วย) แทนผ่้กระทำา
ผิดท่ีแท้จริง (พวกวาติกัน) น่ีเป็นความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่ของพวกเขา

วาติกันยังได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผ่้ก่อการร้ายรายใหญ่ทุกกลุ่มทัว่
โลก เหตุผลก็เพ่ือทำาให้ความคิดของผ่้คนติดอย่่กับโศกนาฏกรรมบ้าบอ ท่ี
ไม่สามารถอธิบายได้ ท่ีกลุ่มก่อการร้ายของพวกเขาทำา ในขณะท่ีวาติกัน
ยุ่งอย่่กับการทำาลายล้างรัฐบาลของทุกประเทศในโลกเพ่ือท่ีพวกเขาจะ
สามารถมีอำานาจครอบครองโลก (อำานาจของสมเด็จพระสันตะปาปา) 
เม่ือข่าวการก่อการร้ายดังข้ึนมา เร่ืองเหล่าน้ีจะน่าตกใจมากจนกระทัง่ 
มันช่วยกลบข่าวท่ีวาติกันทำาการลบล้างรัฐธรรมน่ญสหรัฐ และข่าวท่ีคน
ถ่กลิดรอนเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขา (ท่ีถ่กตัดสินจำาคุก, โรงเรียน
และโบสถ์ถ่กปิด) น่ีคือเร่ืองจริง ท่ีวาติกันกำาลังพยายามอยากจะได้มาซ่ึง
การควบคุมทัง้หมดของศาสนาและรัฐบาลของพวกเรา ย่ิงพวกก่อการ
ร้ายบ้า, แปลกประหลาด, ไร้เหตุผล, และอธิบายไม่ได้มากเท่าไหร่ ก็
ย่ิงดีมากข้ึนเท่านัน้ ส่ือข่าวรุ่นใหญ่ของวาติกันจะคอยช่วยให้ท่านยุ่งอย่่
กับการคิดเก่ียวกับเร่ืองพวกนัน้ คราวน้ีเม่ือปฏิบัติการของพวกเขาถ่ก
เปิดโปง พวกเขา (ร่วมกับส่ือข่าวของพวกเขา และประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาท่ีเพ่ิงจะสมทบกับพวกเขา) จะกลายเป็นแรงผลักดันการ
รณรงค์เพ่ือหยุดการก่อการร้ายน้ี (ท่ีพวกเขาได้สร้างข้ึนด้วยตัวเอง) เพ่ือ
ทำาให้ทุกคนเช่ือว่าพวกเขาเป็นคนดีและศักดิสิ์ทธิ ์ และพวกเขาจะไม่มี
ทางเคยสนับสนุนอะไรเช่นน้ี (ปรับปรุงล่าสุด: เช่น การเจรจาของ เทอร์
ร่ี เวท ในเลบานอน) จิม โจนส์ พระสงฆ์ในโรมันคาทอลิกคณะเยซ่อิต ผ่้
ท่ีแสร้งทำาเป็นคริสตศาสนิกชนได้ถ่กบ่ชายัญ (ไม่ใช่เพราะถ่กวางยาพิษ) 
ถ่กฆ่าตายพร้อมกับฝ่งชนของเขา โดยวาติกัน เพ่ือจะทำาให้โลกด่แคบ
และน่าหวาดระแวง เม่ือชาวคริสเตียนบริสุทธิม์ารวมตัวกัน13

“หกส่ิงเหล่านีพ้ระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดส่ิง
เป็นท่ีน่าสะอิดสะเอียนสำาหรับพระองค์ สายตาท่ีหย่ิงยโส 
ลิน้มุสา และมือท่ีทำาโลหิตไร้ผิดให้ตก จิตใจท่ีคิดแผน
งานช่ัวร้าย เท้าซ่ึงรีบว่ิงไปสู่ความร้าย พยานเท็จซ่ึงพูด
มุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพ่ีน้อง” 
(สุภาษิต 6:16-19) (วายร้ายวาติกันเป็นทุกส่ิงเหล่านีท่ี้
พระเจ้าทรงเกลียดชัง)

ท่านเคยสังเกตหรือไม่ ว่าศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ
ที่ถ่กควบคุมโดยพวกวาติกัน ทำาให้เราไม่สามารถจะออกไปจาก
ประเทศน้ีโดยไม่ผ่านการสืบสวน (การค้นหา, เรดาร์, ฯลฯ )? แต่ใน
ยุค 1960 เมื่อทิโมธี เลียรี่14 ที่ถ่กฝึกฝนโดยคณะเยซ่อิตของวาติกัน 
ได้นำาเยาวชนในชาตขิองเราไปส่่การติดยาเสพติด ในช่วงเวลานัน้
ด่เหมือนด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจะไม่มีน้ำ ายาอะไรเลย 
อย่างที่พวกเขาเป็นอย่่ตอนน้ี ในการตรวจสอบยาเสพติดเป็นหมื่น ๆ 

กิโลกรัมท่ีเข้ามาในประเทศท่ีเคยดีงามของพวกเราผ่านทางมาเฟีย 
ที่ฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายทัง้หมด (เงินจากตลาดมืด) จาก
ของเถื่อน ผ่านทางวาติกัน บางทีน่ีอาจจะเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดี
อับราฮัม ลินคอล์นได้กล่าวไว้ว่า “ผมมองเห็นเมฆดำาทมิฬบนขอบ
ฟ้าของอเมริกา และเมฆดำาก้อนนัน้เคลื่อนตัวมาจากโรม”15

ด่ที่พระคัมภีร์ไบเบิล้กล่าวไว้เกี่ยวกับปฏิปักษข์องพระคริสต์ที่เป็น
สาเหตุของความทุจริต และการหลัง่เลือดทัง้หมดน้ี

“และข้าพเจ้าเห็นหญิงนัน้ [พวกวาติกัน] เมามายด้วย
โลหิตของพวกวิสุทธิชน และโลหิตของคนทัง้หลายท่ีพลี
ชีพเพ่ือเป็นพยานของพระเยซู เม่ือข้าพเจ้าเห็นหญิงนัน้
แล้ว ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจย่ิงนัก [ความประหลาดใจ]” 
(วิวรณ์ 17:6) 

“เมืองนีท้ำาให้ตนเองได้รับการยกย่องและดำาเนินชีวิต
อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยไร้ยางอายมากเท่าใด จงทรมานและ
ทำาให้เมืองนีโ้ศกเศร้ามากเท่านัน้ เพราะเมืองนีพู้ดในใจอยู่
เสมอว่า ‘เราเป็นราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่มีวันโศก
เศร้า” (วิวรณ์ 18:7)

“กษัตริย์เหล่านี ้ [รัฐบาล] คิดอย่างเดียวกัน พวก
เขาจึงมอบกำาลังและอำานาจของตนแก่สัตว์ร้ายนัน้” ท่ี
เป็นรัฐบาลหน่ึงเดียวของโลก ของรัฐและสันนิบาต ละ
รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐทางสังคมและเมืองจะถูกขับ
เคล่ือนโดยซาตาน เพ่ือให้อำานาจแก่ผู้ต่อต้านพระคริสต์ 
โดยดำาเนินการตามคำาส่ังของเธอ (วิวรณ์ 17:13)

เหล่าน้ีคือบางส่วนของสัญญาณสุดท้ายในหนังสือวิวรณ์ ก่อนท่ีพระ
เยซ่จะทรงกลับมาส่่โลกอีกครัง้ และจะไม่มีเวลาอีกต่อไป พระเจ้าทรง
ทำาลายโลกด้วยน้ำา16 เมืองโสโดมและเมืองโกโมราถ่กทำาลายด้วยไฟและ
กำามะถัน17 ทัง้สองเหตุการณ์น้ีพระเจ้าได้ทรงส่งผ่้ส่งสารมาประกาศถึง
บทลงโทษท่ีกำาลังมาถึง ในวันน้ีพระเจ้าพร้อมด้วยความเมตตาท่ีไม่มี
ท่ีส้ินสุดของพระองค์ได้ทรงส่งคำาเตือนถึงชาวโรมันคาทอลิกทุกคนว่า 
“ประชาชนของเรา จงออกมาจากเมืองนี ้ ถ้าพวกเจ้าไม่อยากมี
ส่วนร่วมในการบาปของเมืองนี ้ และถ้าพวกเจ้าไม่อยากได้รับภัย
พิบัติ [โรคระบาด] ของเมืองนี”้ (วิวรณ์ 18:4) หากท่านเป็นหน่ึงใน
คนของพระเจ้า หากพระวิญญาณ ผ่้มอบชีวิตคือส่ิงท่ีเร่งท่านส่่ชีวิตนิรัน
ดร์แล้ว จงเช่ือพระวาจา โดยการออกมาจากเธอเถิด ทำาไมหรือ? เพราะ
การไม่ทำาตามนัน้คือการไม่เช่ือฟัง และการไม่เช่ือฟังก็เหมือนมนต์ดำา
ของแม่มดหมอผีนัน่เอง18

หลายหน่วยงานรัฐบาลทัง้ของรัฐและรัฐบาลกลางวาติกัน เช่น กรม
สรรพากร, กระทรวงความปลอดภัยและสาธารณสุข, และกระทรวง
แรงงานสหรัฐ พร้อมกับสหภาพแรงงาน ได้ทำาลายกระด่กสันหลังทาง
เศรษฐกิจของประเทศของเราอย่างน่าอัศจรรย์โดยการกลัน่แกล้งและ
บังคับให้หลายร้อยธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องล้มละลายและต้องออก
จากการทำาธุรกิจไป19 ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนชาวอเมริกันนับล้านต้อง
ตกงานและหิวโหย ในขณะท่ีผ่้ประกอบการวาติกันกลับไม่ถ่กคุกคามเลย 
แต่กลับเติบโตเพราะพวกเขาคือคนควบคุมหน่วยงานของรัฐ ลองด่ส่ิงท่ี
พระเจ้าตรัสเก่ียวกับพวกต่อต้านพระคริสต์ในตอนท่ีเขาจะถ่กโยนลงนรก:

“บรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และจะพิจารณาเจ้า
ว่า ‘ชายคนนี ้ [พวกต่อต้านพระคริสต์] หรือท่ีทำาให้โลก
ส่ันสะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทัง้หลาย; ผู้ท่ีได้กระทำา
ให้โลกเป็นเหมือนถ่ินทุรกันดาร และคว่ำา [ทำาลาย] หัว
เมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา” 
(อิสยาห์ 14:16-17)

รัฐบาลกลางรู้เห็นเป็นใจกับค่ายแรงงานทาสวาติกัน
หน่ึงในหลายกิจการท่ีมีทรัพย์สินม่ลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ของวาติกัน ก็คือค่ายแรงงานทาสสุราและไวน์ของพวกเขา ซ่ึงไม่มี
ปัญหาแรงงานใด ๆ เพราะพวกเขาใช้แรงงานเถ่ือนฟรี (นักบวชนิกาย
โรมันคาทอลิกจำานวนหลายพัน) หน่วยงานภาครัฐบาลเหล่านัน้จะไม่

10 อินฟอร์เมชัน่ พลีส อัลมาแนค [Information Please Almanac], 1982, น. 98   11 ม่านควัน [Smokescreens], แจ็ค ชิค [Jack Chick], น. 19   12 ม่านควัน [Smokescreens], แจ็ค ชิค [Jack Chick], น. 35   13 ทรยศ [Double 
Cross], สำานักพิมพ์ชิค   14 สัมภาษณ์รอบดึก พีบีเอส กับ ทิโมธี เลียรี่ [Timothy Leary], กรกฎาคม 1983   15 50 ปีใน “คริสจักร” โรม [Fifty Years in the “Church” of Rome], ชาร์ลส์ ชินิกวิ [Charles Chiniquy], น. 510 (ต้นฉบับ. 
ฉบับ ย่อ 1886, มีในร่ปแบบ PDF, น. 359)   16 ปฐก. บท. 6-7   17 ปฐก. 19:24-25   18 1 ซมอ 15:23   19 เศรษฐีวาติกัน [The Vatican Billions],  แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 214-215   
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อนุญาตให้คนอ่ืนได้รับความเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ในการใช้
แรงงานของเราแด่พระเจ้า พระบิดาของพวกเรา และผ่้ช่วยไถ่บาป
ของเรา พระเยซ่คริสต์ เพราะเราทุกคนเป็น “พวกนอกรีต” (ไม่ใช่
โรมันคาทอลิก) ใช่แล้วผ่้ประกอบการของพวกเขานัน้ต่างเจริญรุ่งเรือง
พร้อมทัง้ไร้ภยันอันตรายหรือไม่มีการคุกคามใด ๆ จากการใช้แรงงาน
ฟรีในพ่ีน้องคริสเตียนของพวกเขา20 ซ่ึงก็คือ โรงกลัน่สุราและไวน์ลา
ซาลและเบเนดิกทีน (ค่ายแรงงานทาส) และอ่ืน ๆ อีกมากมายตลอด
เส้นทางจากหุบเขานาปา แคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐนิวยอร์ก

IRS และกรมแรงงานสหรัฐอเมริกาที่อย่่กับวาติกันตอนน้ีได้ข้าม
เส้นแบ่งของรัฐธรรมน่ญในการแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนจักร และ
ในทุกวิถีทาง ก็มีความพยายามท่ีจะทำาลายทุก ๆ โบสถ์และโรงเรียน
คริสต์ทัว่ไป วิธีหน่ึงคือโดยการเอาสถานะยกเว้นภาษขีองพวกเขา
ออกไป กลุ่มต่อต้านอเมริกัน หรือองค์กรต่อต้านรัฐธรรมน่ญสหรัฐ 
(IRS) น้ี ได้ให้สถานะยกเว้นภาษแีก่องค์กรคอมมิวนิสต์ทัง้หมดใน
อเมริกา ภายใต้ประมวลรัษฎากรภายใน 501(c)3 พวกเขาไม่เคย
พยายามท่ีจะเอาสถานะน้ีออกจากองค์คอมมิวนิสต์เลย21 หน่วยงานจัด
เก็บปล้นสะดมของโรมแห่งน้ี (IRS) ต้องการมัน่ใจว่าคริสตจักรซาตาน
โรมันคาทอลิกและทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (คริสตจักรแห่งโลก) เป็น
องค์กรทางศาสนาเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ต้องจ่ายภาษี
อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่ภาษจีากรายรับม่ลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
จากธุรกิจของพวกเขา22 ส่ิงน้ีจะกระทำาภายใต้มาตรา 892 แห่งประมวล
รัษฎากรภายใน วาติกันเป็นเพียงศาสนาเดียวที่ได้รับเงินหลายลา้น
ดอลลาร์จากความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางในแต่ละปี สำาหรับ
โรงเรียนศาสนาทัง้หลายของพวกเขา23 โดยเงินน้ีได้มาจากภาษขีอง
ท่าน ดังท่ีอาร์คบิชอปกิลได้กล่าวไว้ว่า “จะต้องมีเพียงเราเพ่ือนพ้องชาว
โรมันคาทอลิกเท่านัน้” และ “เราจะต้องชนะคนนอกรีตทัง้หมด” 

วาติกันได้ใช้พรรคคอมมิวนิสต์ช่วยทำาลายคริสตจักรออร์โธดอก
รัสเซีย และเธอใช้พรรคนาซีด้วยความพยายามของเธอที่จะกำาจัดชาว
ยิวและโบสถ์ชาวยิวของเขา (เพราะวาติกันเรียกผ่้อื่นทัง้หมดที่ไม่ใช่
พวกเขา เป็น “คนนอกรีต” หรือพวกไม่ใช่โรมันคาทอลิก)

IRS หน่วยงานจัดเก็บภาษีของคริสตจักรแห่งซาตานโรมัน
คณะเยซ่อิตโรมันคาทอลิกได้เริ่มระบบธนาคารระหว่างประเทศ24 ที่

เรียกว่าอิลล่มินาติและอะเจนเตอร์ (และโทษชาวยิวในเรื่องน้ี) คำาขวัญ
ของกรุงโรมคือ “ชายผ้่หิว้ถุงเงินควบคุมประเทศ” วาติกันก่อให้เกิด
ทุกสงคราม (การสอบสวนถึงตาย) เพื่อกำาจัดโลกของคนนอกรีต (พวก
ที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิก) และให้เงินก้่จากธนาคารของเธอให้กับประเทศ
ต่างๆ เพื่อที่พวกเขาจะมีเงินพอที่จะต่อส่้ในสงครามเหล่านัน้ เราก็ได้
ยินยอมอย่างโง่เขลาให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีของคริสตจักรซาตานน้ี
เข้ามาในประเทศของเรา (IRS ซึ่งฟังโรมเพียงเท่านัน้)

ตามกฎของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิล้ ทุกห้าสิบปีจะมีการล้าง
หน้ีที่ไม่สามารถชำาระคืนได้ (การบรรเทา) ให้เป็นปีเสียงแตร (เลวีนิติ 
25:10) จงไปทำาลายกฎหมายคริสตจักรโรมัน อันเป็นกฎแห่งความ
ตายและการเป็นทาส และกลับไปหากฎของพระเจ้าและพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซ่คริสต์ เราจงมาชำาระหน้ีเหล่าน้ีกันเถิด (ปีเสียงแตร) 
หน้ีเหล่าน้ีถ่กยุแยงให้เกิดโดยพวกซาตาน (ศาสนาโรมันคาทอลิค) เพื่อ
จะทำาร้ายเราและทำาให้เราต้องตกเป็นทาสทางการเงิน เราไม่ได้เริ่มต้น
สงครามเหล่าน้ี เราไม่ต้องการสงครามเหล่าน้ีและเราไม่ได้ยืมเงินนัน้
มา ดังนัน้แล้วทำาไมเราควรจะต้องทนทุกข์? สงครามเหล่าน้ีล้วนคือการ
สอบสวนถึงตายของพวกโรมันคาทอลิกที่ต้องการจะป้ันโลกน้ีให้เป็น 
รัฐบาล, คริสตจักร, สื่อสารมวลชนของโลกใบเดียว25

ในท่ีประชุมคริสตจักรโลกในแวนค่เวอร์ อาสาสมัครบางคนของเราต้อง
ตกใจไปกับบ่ธและวรรณกรรมสนับสนุนพฤติกรรมรักร่วมเพศ, บ่ธและ
วรรณกรรมสนับสนุนเวทย์มนต์, ความมึนเมา, และสิ่งที่เป็นอธรรมทัง้
หลาย ซ่ึงลัทธิและนิกายท่ีใหญ่ท่ีสุดใน “สากล” โลกยกย่อง คนชัว่ร้ายเหล่า

น้ีเรียกใครก็ตามท่ีพ่ดความจริง ซ่ึงเป็นการแยกออกจากความชัว่ร้าย การ
อุทิศตนแก่ความดี26 พวกเขาเรียกส่ิงน้ีว่าลัทธิหรือนิกาย แต่พวกเขากลับ
เคารพบ่ชาองค์กรแห่งโลกน้ีและผ่้นำาศาสนา ว่าสมเด็จพระสันตะปาปา...

“ผู้กีดกัน้ขัดขวางและยกตัวขึน้ต่อสู้อะไร ๆ ที่ได้
ชื่อว่าเป็นพระเจ้า หรืออะไร ๆ ที่เขาไหว้นมัสการนัน้ 
แล้วมัน[หรือที่จะมาเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเร็ว 
ๆ นี]้ ก็น่ัง [จะน่ังเร็วๆ นี]้ ในพระวิหารของพระเจ้า [ใน
กรุงเยรูซาเล็ม] เหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็น
พระเจ้า (2 เธสะโลนิกา 2:4)

“คือผู้นัน้ท่ีมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับ
บรรดาการอิทธิฤทธ์ิและหมายสำาคัญ และการมหัศจรรย์
แห่งความเท็จ และอุบายอธรรมทัง้หลายสำาหรับคนเหล่า
นัน้ท่ีพินาศอยู่” ( 2 เธสะโลนิกา 2:9-10)

พวกเขาคุกเข่าและจ่บแหวนและเท้าของเขา27 และเรียกเขาว่า 
“พระบิดาศักดิส์ิทธิ”์ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในพระคัมภีร์ไบเบิล้28 พวก
เขาปฏิบัติตามความปรารถนาของเขาทุกข้อ แต่พวกเขากลับเรียก
เราว่าลัทธิ ที่เดินอยุ่ในพระวิญญาณ และเชื่อฟังพระประสงค์ทุกข้อ
ของพระเจ้า การทำาเช่นน้ีพวกเขาได้ทำาบาปที่ไม่อาจยกโทษได้ นัน่
คือการด่หมิ่นและผิดต่อพระวิญญาณบริสุทธิซ์ึ่งจะไม่ได้รับการอภัย
ในโลกน้ีหรือในโลกหน้า (มัทธิว 12:31-32) แต่ซาตานไม่ใส่ใจ เพราะ
เขาได้กระทำาการด่หมิ่นและผิดต่อพระวิญญาณบริสุทธิแ์ล้ว

เครื่องหมายของสัตว์ร้าย
ซาตานต้องการให้ท่านใช้ชีวิตนิรันดร์ในนรกกับมัน29 และการท่ีจะ

ทำาให้ท่านทำาเช่นนัน้ได้ ลองมองส่ิงท่ีมันได้ปรุงแต่งข้ึนผ่านหน่วยงาน
รัฐ และรัฐบาลกลางของมันให้ท่านตอนน้ี การบังคับใช้กฎหมายของ
รัฐบาลทำาให้มันจำาเป็นสำาหรับท่านท่ีต้องประทับเคร่ืองหมายบนมือหรือ
หน้าผากของท่านเพ่ือท่ีท่านจะได้รับอนุญาตให้ซ้ือหรือขาย (โดยสามารถ
ทำาได้โดยไม่สามารถมองเห็นโดยใช้ลำาแสงเลเซอร์) พระเจ้าทรงเรียก
เคร่ืองหมายน้ีว่า “เคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย” (วิวรณ์ 19:20) วาติกัน
จะใช้ช่ือท่ีสวยงามเรียกมันว่า “เคร่ืองหมายแห่งสันติภาพ, ความรัก, 
ความสามัคคี, มิตรภาพ ฯลฯ” และพระเจ้าตรัสว่าถ้าเรารับเคร่ืองหมาย
น้ีเราจะไปนรก (วิวรณ์ 14:9-11)

สมเด็จพระสันตะปาปา สุดยอดผ่้นำา และหน่วยงานภาครัฐ และ
รัฐบาลกลางของเขา จะบอกว่าถ้าเราไม่ใช้เคร่ืองหมายน้ีเราจะถ่กคว่ำา
บาตร (ไม่สามารถซ้ือหรือขายได้) ผมจะวางใจในพระเจ้า ว่าพระองค์จะ
ประทานอาหารให้กับผม เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ได้ประทานอาหารให้แก่
ล่กหลานชาวฮิบร่เป็นเวลาส่ีสิบปีในทะเลทรายซีนาย และพระเจ้าจะทรง
ทำาส่ิงมหัศจรรย์อีกครัง้สำาหรับผ่้ติดตามท่ีซ่ือสัตย์ของพระองค์ท่ีต่อต้าน
สมเด็จพระสันตะปาปา, หน่วยงานภาครัฐ, และเคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย 

ประธานาธิบดีเรแกนก็ต้องเวทย์มนต์โดยฝีมือของวาติกันด้วยเช่น
กัน เช่นเดียวกับผ่้นำาระดับโลกอ่ืน ๆ ท่ีเห็นได้ชัดคือการเคล่ือนไหวอย่าง
กะทันหันของเขาในการส่งเอกอัครราชท่ตสหรัฐของเราไปยังซ่องโรมัน
แหล่งใหญ่ (สำานักงานใหญ่และโฮมออฟฟิสของคริสตจักรแห่งซาตานน้ี)

ท่านประธานาธิบดี คุณกำาลังสุงสิงอย่่กับพวกที่ถ่กฝึกมาโดยเยซ่
อิต โดยนักบวชคริสตจักรแห่งโลก และพวกเขากำาลังให้คำาแนะนำ า
บางอย่างที่เลวร้ายเหลือเกินกับท่าน มันคือเงินของวาติกันและผ่้
หนุนหลังรายใหญ่ของวาติกันใช่หรือไม่ ที่ทำาให้ท่านกลายมาเป็นส่วน
หน่ึงของคริสตจักรซาตานแห่งน้ี ท่านจะขายวิญญาณนิรันดร์ของท่าน
โดยการเอาตัวเองและประเทศชาติของเราเข้าร่วมกับปฏิปักษ์ของ
พระคริสต์เพื่อเงินและอำานาจชัว่คราวอย่างนัน้หรือ?

พระเจ้าทรงถามว่า “เพราะถ้าผ่้ใดจะได้ส่ิงของส้ินทัง้โลก แต่ต้อง
ส่ญเสียจิตวิญญาณ [นิรันดร์] ของตน ผ่้นัน้จะได้ประโยชน์อะไร” 
(มาระโก 8:36) โดยการกระทำาเช่นน้ี ขณะน้ีท่านกำาลังมีปัญหาใหญ่กับ
พระเจ้าผ่้ทรงพระชนม์ หากท่านไม่ยืดตัวข้ึนและเร่ิมต้นรับใช้พระเจ้า 

20 เศรษฐีวาติกัน [The Vatican Billions],  แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 182   21   จนกระทัง่ปี 1987 องค์กรคอมมิวนิสต์ทุกองค์กรได้รับการยกเว้นภาษ ีขณะน้ีเป็นเพราะวรรณกรรมของผม พวกเขาจึง
ได้ยกเลิกสถานะยกเว้นภาษอีอกไปจากองค์กรคอมมิวนิสต์ทัง้หมด อย่างไรก็ตามพวกคอมมิวนิสต์ของวาติกันได้ฝังรากลึกในรัฐบาลภายใต้หน้ากากของรีพับลิกันและเดโมแครท จนพวกเขาไม่ต้องการการยกเว้นภาษี
อีกต่อไปแล้ว ไม่ต้องพ่ดถึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มอบให้กับกลุ่ม “การกุศลเทียม” และทุนรัฐบาลม่ลค่าหลายพันล้านดอลล่าของพวกเขาที่ส่งให้ไปโรงเรียนคาทอลิก และองค์กรคอมมิวนิสต์คาทอลิกระดับส่งอื่น ๆ   
22 วาติกัน อเมริกา [The Vatican USA], นิโน โลเบลโล [Nino LoBello], สำานักพิมพ์ไทรเดนท์เพรส [Trident Press], น. 87   23 วาติกัน อเมริกา [The Vatican USA], นิโน โลเบลโล [Nino LoBello], น. 79   24 วาติกัน อเมริกา 
[The Vatican USA], นิโน โลเบลโล [Nino LoBello], 45-47   25 ดนล. บท. 7, 8:23-25, 2 ธส 2:3-12, วว. 12:12-17, บท. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, บท. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 สดด. 97:10, รม. 12:9, 
1 คร. 10:21, 2 คร. 6:14-18, อฟ. 5:3-12, ยก. 4:4, 1 ยน. 1:5-6   27 วิกฤตรัฐและศาสนจักร [The Crisis of Church and State], 1050-1300, ไบรอัน เทียนน่ี [Brian Tierney] , เพรนทีส-ฮอล [Prentice-Hall], น. 49   28 มธ. 23:9   
29 1 ปต. 5:8, วว. 12:11-12   
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และยกเลิกการตัดสินใจของท่านต่อหน้าสาธารณชน ดังนัน้แล้วพระเจ้า
และสาธารณะจึงจะร่้จุดยืนท่ีชัดเจนของท่าน

ด้วยความเคารพ ท่านประธานาธิบดี ในพระนามของพระเยซ่ ผม
จะพ่ดสิ่งเหล่าน้ีกับท่าน เราอย่่ที่จุดสิน้สุดของกาลเวลา และวันเวลา
ของนักการเมืองก็ได้หมดไปแล้ว พวกเราต้องทำาให้ทุกคนร้่ว่ามีอะไร
อย่่ในตัวเรา พระคัมภีร์ไบเบิล้กล่าวว่าผ้่ที่เป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการ
ตักเตือนจากพระเจ้าก็เป็นคนโฉด (สุภาษติ 12:1) ท่านประธานาธิบดี
และราชาทุกพระองค์ในโลกน้ี มีความยุติธรรมสำาหรับเราทุกคน และ
ผมเชื่อว่ามันกำาลังจะเป็นจริงในเร็ววันน้ี

ชาวอิสราเอลที่แท้จริงจะเชื่อในพระเจ้า
ผมไม่ได้เป็นนักวิชาการเทววิทยา ผมเป็นชาวอิสราเอลที่แท้จริง

คนหน่ึง ที่ถ่กชำาระล้างด้วยโลหิตของพระเยซ่ ที่เต็มไปด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ และถ่กส่งมาจากพระเจ้าเพื่อประกาศว่าพระเยซ่
ทรงถ่กตรึงกางเขน, ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ชีพ, ทรงมีชีวิตอย่่, และจะ
กลับมายังโลกน้ีอีกครัง้ในไม่ช้า30 ผมมีอำานาจเต็มมือมาจากสวรรค์เพ่ือ
ประกาศเร่ืองน้ี 

ชาวอิสราเอลท่ีแท้จริงคือคนท่ีเช่ือในพระเจ้า ซ่ึงชาวยิวส่วนใหญ่ทำาไม่
ได้ เพราะพวกเขาปฏิเสธพระเมสสิยาห์ [ผ่้ปลดปล่อยชนชาติยิวตามพระ
คัมภีร์ไบเบ้ิล, พระผ่้ช่วยให้รอดของโลก] โดยปฏิเสธ กว่า  300 บทความ
ในพระคัมภีร์ไบเบ้ิลในพันธสัญญาเดิมท่ีบอกเล่าเก่ียวกับพระเมสสิยาห์ 
ชาวอิสราเอลบางคนได้เปล่ียนมานับถือนิกายน้ี (โรมันคาทอลิก) วาติกัน
ต้องการให้พวกเขากลายเป็นคร่สอนศาสนายิว เพ่ือท่ีจะสามารถวางพวก
เขาไว้ในรัฐสภาของอิสราเอลเพ่ือเป็นสายลับ คร่สอนศาสนาโรมันเยซ่อิต
เหล่าน้ีบางคนก็ยังเป็นสายลับอย่่ท่ีนัน่ในทุกวันน้ี

ในสงครามโลกครั้งที่สอง โปแลนด์เป็นประเทศที่ถ่กวาติกัน
ควบคุมได้มากที่สุด หากในสมัยนัน้หรือในทุกวันน้ี วาติกันรักชาว
ยิวมากจริง ทำาไมจึงยอมปล่อยให้มีการสังหารหม่่ที่ค่ายกักกันชาว
ยิวเป็นจำานวนมากในโปแลนด์? ทำาไมวาติกันจึงได้สร้างเอกสาร
ปลอมต่อต้านชาวยิวเรื่อง “ระเบียบการของผ้่ส่งอายุของไซออน” 
แล้วใส่ร้ายเร่ืองการต้องการครองโลกของวาติกันให้กับพวกเราชาว
ยิว? ทำาไมถึงใส่ความแผนการของอิลล่มินาติและเอเจนเตอร์ นาย
ธนาคารระหว่างประเทศของวาติกัน มาให้พวกเราชาวยิว?31 และ
ทำาไมวาติกันจึงมีสายลับสวมรอยเป็นคร่สอนศาสนายิวในรัฐสภา
ของอิสราเอล หากว่าคริสตจักรซาตานโรมันคาทอลิกที่ต่อต้านชาว
ยิวน้ี รักชาวยิวมากจริง? พระเจ้าตรัสว่า:

“โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผู้นำาของเจ้าทำาเจ้าให้ผิด 
และทำาลายแนวทางทัง้หลายของเจ้า” (อิสยาห์ 3:12)

เวลาของการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเมสสิยาห์คือ เวลาน้ีแล้ว 
ดังนัน้จงสำานึกผิดหรือไม่ก็พินาศไป32 หมายความว่า จงยอมรับใน
พระเมสสิยาห์ และชำาระบาป ซึ่งเป็นโลหิตของพระองค์ที่พระองค์ได้
ทรงหลัง่เพื่อบาปของท่าน33 หรือจงพินาศไป ซึ่งหมายความว่าท่านจะ
ต้องไปนรกถ้าหากท่านไม่ทำาตามน้ี34

มีผ้่นำาทางศาสนาที่นำาผ้่คนนับล้านไปส่่นรก เพราะความเกี่ยวข้อง
และความปิติยินดีของพวกเขาในการยกย่องปฏิปักษ์ของพระคริสต์
และคริสตจักรซาตานของเขา “การหน้าซื่อใจคดของคนที่พ่ดโกหก 
คือทำาไปทัง้ร้่ ๆ เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสำานึก
ผิดชอบของเขา” (1 ทิโมธี 4:2) บางคนเป็นนักบวชคณะเยซ่อิต
ที่แสร้งเป็นเป็นคริสเตียน พวกเขาและองค์กรของพวกเขาได้รับ
รางวัลอย่างงามจากกรุงโรมเพราะพวกเขาได้ต้อนผ้่ติดตามที่ไม่ได้
ร่้เรื่องของพวกเขาเข้าส่่คริสตจักรสากลแห่งซาตาน ที่มีแผนการใน
อนาคต ให้พวกเขาทัง้หมดรับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย35 ในนามของ
มิตรภาพ, ความเป็นพี่เป็นน้อง, สันติภาพ, บารมี, และความรักของ
คริสเตียน ผ้่คนถ่กชักจ่งให้เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจักรซาตานวาติกัน
อย่างง่ายดาย และคิดว่าพวกเขาถ่กต้อง “เพราะเขาทัง้หลายไม่ได้
รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้” (ไม่ได้ปฏิบัติตามพ
ระวจนะของพระเจ้าอย่างถ่กต้อง) ด้วยเหตุน้ี พระเจ้าตรัสว่าพระองค์

จะ “ทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำาเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ: เพื่อ
คนทัง้หลายที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการไม่ชอบธรรม จะ
ได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน (การจัดฉากทัง้หมดของปฏิปักษ์
ของพระคริสต์)” (2 เธสะโลนิกา 2:3-12)

เหล่าผ่้นำาจอมปลอมพวกน้ีรักเงินและเครือข่ายทางการเมืองของ
โรมันคาทอลิก ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้พวกเขาได้ปรากฏอย่่ในโทรทัศน์ระดับ
ชาติและระหว่างประเทศ และส่ิงเหล่าน้ีช่วยสร้างอาณาจักรชัว่คราวเล็ก 
ๆ ให้พวกเขาเอง และสร้างช่ือเสียงให้กับพวกเขา ยกตัวอย่างเช่นเครือ
ข่ายโทรทัศน์, มหาวิทยาลัย, หม่่บ้าน, และหลายองค์กรธุรกิจไร้สาระ
อ่ืน และกลุ่มสัมพันธภาพของคริสตชนจอมปลอม พระเจ้าตรัสว่า:

“การได้คลังทรัพย์มาด้วยลิน้มุสาก็เป็นความอนิจจังท่ี
เคล่ือนไป ๆ  มา ๆ  ของคนท่ีเสาะหาความตาย” (สุภาษิต 21:6).

ผ่้นำาเหล่าน้ียกย่องพระสันตะปาปาและสนับสนุนเขา พวกเขาไป
เย่ียมเยือนสมเด็จพระสันตะปาปาในกรุงโรมบ่อยครัง้และรวมถึงพระ
สงฆ์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อประโยชน์ทางสังคมของพวกเขาเอง 
และช่วยให้พวกเขาได้ออกโทรทัศน์และออกอากาศทางวิทยุอย่างไม่มี
ยางอาย พวกเขาสนับสนุนประธานาธิบดีเรแกนให้เปล่ียนประเทศของ
เรากลายเป็นปฏิปักษข์องพระคริสต์ (วาติกัน) วาติกันส่งเสริมพวกเขา
และพวกเขาส่งเสริมวาติกันเพราะพวกเขาก็เป็นแบบเดียวกัน (พวก
โกหก) ท่านสามารถเห็นพวกเขาได้ง่าย ๆ และผมคิดว่าท่านเองก็ร่้ว่า
พวกเขาเป็นใครบ้าง (แค่เปิดเคร่ืองรับโทรทัศน์ของท่าน)

อธิษฐานให้กับผ้่ติดตามตาบอดของพวกเขา เพราะพวกเขา 
“ด่เถิด เจ้าวางใจในคำาเท็จอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย” (เยเรมีย์ 
7:8) และสำาหรับผ้่นำาตาบอดเหล่าน้ีที่ “ไม่มีใครจะพ่ดความจริงสักคน
เดียว เขาได้สอนลิน้ของเขาให้พ่ดมุสา” (เยเรมีย์ 9:5) ที่นำาไปส่่ความ
ตาบอดของพวกเขา พระเยซ่ทรงกล่าวว่า  ทัง้สองจะตกลงไปในค่น้ำา 
(ล่กา 6:39) พระเยซ่ยังกล่าวว่า

“คนทัง้ปวงท่ีพูดมุสานัน้ จะได้รับส่วนของตนในบึงท่ี
เผาไหม้ด้วยไฟและกำามะถัน” (วิวรณ์ 21:8) และพวก
เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ “ด้วยว่าภายนอกนัน้มีสุนัข คนใช้
เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร คนไหว้รูปเคารพ  
คนใดท่ีรักและกระทำาการมุสา [อยู่มากมาย]” (วิวรณ์ 
22:15) เพราะพวกเขาเป็นเหมือนมัน (ซาตาน) ซ่ึง
หลอกเอวาและตอนนีก้ำาลังหลอกโลก (การตายทัง้หมด
เร่ิมต้นด้วยเร่ืองโกหก)36 

พระเยซ่มิได้นำาสันติภาพมาให้ กลับแต่เป็นดาบ (มัทธิว 
10:34) พระองค์มาเพ่ือแสดงให้เราเห็นความแตกต่างระหว่าง
แสงสว่างและความมืด, ความดีและความชัว่, ความจริง
และความเท็จ, พระกายของพระคริสต์และปฏิปักษข์องพระ
คริสต์ พระองค์กล่าวว่า แกะของเราร่้จักเสียงของเราและของ
คนแปลกหน้านัน้แกะจะไม่ตามเลย(ยอห์น 10:3-5, วิวรณ์ 
14:4) ท่านได้ยินเสียงของพระเยซ่ หรือเสียงของสมเด็จพระ
สันตะปาปา? ท่านเป็นหน่ึงในฝ่งแกะของพระเยซ่ หรือเป็น
แพะของปฏิปักษข์องพระคริสต์?37 ท่านชอบท่ีจะได้ยินคำา
โกหก หรือความจริง(พระวจนะของพระเจ้า)?

พวกท่านหลายคนได้ให้การสนับสนุนปฏิปักษ์ของพระคริสต์โดย
ให้เงินให้กับองค์กรเหล่าน้ี สนับสนุนพระคริสต์เถิด ไม่ใช่สนับสนุน
ปฏิปักษข์องพระคริสต์ ไม่เช่นนัน้ท่านจะไปยังนรกแบบเดียวกัน
กับพวกเขาเพราะสนับสนุนการโกหก ตัวแทนวาติกันลับที่ปลอมตัว
เป็นคริสตชนกำาลังออกตระเวนไปยังคริสตจักรโปรเตสแตนต์ต่างๆ 
เพื่อหลอกเอาเงินจากพวกเขาไปเพื่อสร้างวิหารในกรุงเยร่ซาเล็ม
ให้กับปฏิปักษข์องพระคริสต์ (วิหารของโซโลมอน) และให้กับพวก
คริสเตียนไม่มีความคิดที่ไม่คิดว่าการถ่กล่อลวงเป็นเรื่องเลวร้าย เช่น
เดียวกับที่เอวาเคยถ่กล่อลวง และพวกเขากำาลังให้เงินกับพวกมัน 
แทนที่จะทำาตัวรอบคอบและดำารงอย่่ในพระเจ้า และบริจาคเงินให้กับ
งานคริสเตียนที่แท้จริง พระเยซ่ตรัสว่า “คนของเราถ่กทำาลาย [ไป
นรก] สำาหรับการขาดความร้่” (โฮเชยา 4:6)

30 มธ. 10:7-8, 28:18-20, มก. 16:15-20, ลก. 24:46-48, กจ. 1:8-11, 10:38-43, 1 คร. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, คส. 1:25-29, 2 ทธ. 4:1-2   31 ประวัติศาสตร์โลก [A History of the World], ฮิวจ์ โธมัส [Hugh Thomas], ฮาร์เปอร์-โรว 
[Harper-Row], น. 498; และ เยอรมันนี 1866-1945 [Germany 1866-1945], กอร์ดอน เอ. เครก [G. Craig], ออกซ์ฟอร์ด, น. 84   32 ยอล. 2:28-32, มธ. 24:3-51, ลก. 21:7-36, 2 ทธ. 3:1-5, 1 ปต. 4:7, วว. 6:12-17, 14:6   33 มธ. 
26:28, รม. 3:22-26, 5:8-21, คส.  1:13-14, 20-23, ฮบ. 9:11-14, 10:5-17   34 สภษ. 15:24, มธ. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, ลก. 3:17, 6:19-31, 13:26-28, วว. 20:11-15   35 วว. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 
16:1-2, 19:20, 20:4   36 ปฐก. 3:4-5  37 มธ. 25:31-46, ยน. 10:1-16, 26-28   
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ตัวแทนโรมันคาทอลิกถึงกับโกรธแค้นเม่ือพระวจนะของพระเจ้าได้
ถ่กประกาศและบอกว่า พวกเขา “ไม่อยากจะเช่ือว่าในวันน้ีและในยุคน้ี ยัง
มีการเทศนาท่ีเต็มไปด้วยความเกลียดชัง, ความลำาเอียง, อคติ, ฯลฯ” แต่
ส่ิงท่ีท่ตวาติกันเหล่าน้ีกล่าวจริง ๆ ก็คือ การท่ีพวกเขาไม่สามารถเช่ือว่าใน
วันน้ีและยุคน้ีว่ายังมีคนเทศนาด้วยพระวจนะของพระเจ้า, ความจริงและ
ว่ามีคนท่ีจะกล้าท่ีจะเปิดเผยซาตาน (พวกเขา) อย่่อีก คริสตจักรโปรแตส
แตนท์ท่ีปลีกตัวออกห่างจากพระเจ้า ท่ีควบรวมกิจการกับวาติกันกล่าวว่า 
“ไม่มีท่ีไหนในพระคัมภีร์ไบเบ้ิล ท่ีพระเจ้าหรือพระบุตรของพระองค์ พระ
เยซ่คริสต์ จะตอบโต้ หรือสัง่ให้ล่ก ๆ เด็กของพวกเขาให้ตอบโต้” 

ในพระคัมภีร์ไบเบิล้ จากหนังสือปฐมกาลถึงหนังสือวิวรณ์ 
พระเจ้า, พระบุตรของพระองค์ พระเยซ่คริสต์, พระสังฆราช, ศาสดา
พยากรณ์, สาวกและอัครสาวก ตอบโต้ซาตานในทุกจุด เมื่อใดก็ตามที่
มีคำาสอนที่ผิดพลาดของเขาเข้ามา38 พวกเราได้รับคำาสัง่โดยพระเยซ่ที่
จะใช้ดาบ (พระวจนะของพระเจ้า) ที่จะปกป้องและรักษาคำาสอนของ
พระคริสต์โดยการตอบกลับซาตาน (ทุกจุด) ด้วยความกระตือรือร้น
และกล้าหาญ39 เราได้รับคำาสัง่ที่จะตอบโต้ความเชื่อที่ผิดของซาตาน 
(การบิดเบือนพระวจนะ) ดังที่พระเยซ่เมื่อครัง้พระองค์ทรงตอบโต้
พญามารบนภ่เขาแห่งการล่อลวง (มัทธิว 4:3-11)

เปาโลได้กล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิว์่า “จงประกาศพระวจนะ” 
ทุกคำา (2 ทิโมธี 4:2) อย่าละทิง้บทความในพระคัมภีร์ไบเบิล้ที่เกี่ยว
กับปฏิปักษข์องพระคริสต์, ผ้่พยากรณ์เท็จทัง้หลาย, การตอบโต้, การ
ประณามและการตำาหนิ พระเยซ่ตรัสว่าเรามีชีวิตอย่่ (ไปสวรรค์) ด้วย
พระวจนะทุกคำาซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มัทธิว 4:4) ซึ่ง
หมายถึงพระวจนะเกี่ยวกับปฏิปักษข์องพระคริสต์, ผ่้พยากรณ์เท็จ
ทัง้หลาย, ฯลฯ เพราะพระเยซ่ตรัสว่าเมื่อเราร้่ว่าความจริง (ความจริง
ทัง้หมด พระวจนะทุกคำา) ความจริงนัน้จะทำาให้ท่านทัง้หลายเป็น
ไท (ยอห์น 8:32) แต่เหล่าปฏิปักษข์องพระคริสต์ และผ่้พยากรณ์
เท็จของเขาไม่ต้องการให้ท่านเป็นไทเพราะหัวหน้าของพวกเขาคือ
ซาตาน ที่ชอบให้คนตกอย่่ในความเป็นทาส ถ้าพวกเขาไม่ต้องการให้
คนเป็นทาส แล้วทำาไมพวกเขาจึงโกรธเมื่อทัง้พระวจนะของพระเจ้า
ได้ถ่กประกาศ (ซึ่งทำาให้ท่านทัง้หลายเป็นไทจากซาตาน)? และทำาไม
พวกเขาจึงเรียกการประกาศพระวจนะทุกคำา ว่าเป็นความชัว่ร้าย, 
ความเกลียดชัง, ความลำาเอียง, และอคติ ถ้าหากพวกเขาไม่ได้มาจาก
ซาตาน?

ปฏิปักษข์องพระคริสต์และผ้่พยากรณ์เท็จของเขาบอกว่า เรา
ไม่ควรทำาอะไรเลยที่ เ ก่ียวข้องกับการรับใช้พระเจ้าด้วยความ
กระตือรือร้น พวกเขาพ่ดว่า การรักษาพระบัญญัติ, ประกาศพระ
วจนะของพระเจ้า, และการทำาตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความ
กระตือรือร้นเป็นบาป แต่ในหนังสือวิวรณ์ พระเยซ่สัง่ให้เรามีความ
กระตือรือร้น ไม่เช่นนัน้พระองค์จะคายเราออกจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ (วิวรณ์ 3:16) ความกระตือรือร้นและความตรงไปตรง
มา (กระตือรือร้นด้วยใจรัก) เป็นพระบัญญัติของพระเจ้าและสิ่งที่
พระองค์ทรงเจิม เราถ่กสัง่ให้ทำาสิ่งใดก็ตามให้เหมือนกับกระทำาต่อ
พระผ้่เป็นเจ้า (โคโลสี 3:23) อย่างสุดจิตสุดใจ (มัทธิว 22:37), ด้วย
ความกระตือรือร้น (กระตือรือร้นด้วยใจรัก) และถ้าผ่้คนร้่สึกขุ่นเคือง
ใจจากพระวจนะของพระเจ้า (ไม่ว่าส่วนใดก็ตาม) พระเจ้าทรงบอก
ว่าเขาพวกนัน้มีความเป็นเดรัจฉาน (เหมือนสัตว์) และพระเจ้าก็บอก
ว่าการร้่สึกขุ่นเคืองด้วยพระวจนะของพระเจ้า หรือปฏิเสธพระวจนะ
ของพระองค์นัน้เป็นบาป40 การปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าคือการ
ปฏิเสธพระคริสต์ และมีเพียงการยอมรับ (ความเชื่อ) ของเราในพระ
วจนะ หรือพระคริสต์เท่านัน้ ที่จะทำาให้เราได้รับความรอด “จงเชื่อ
วางใจในพระเยซ่คริสต์เจ้า [พระวจนะ] และท่านจะรอดได้” (กิจการ 
16:31)

พวกวาติกันได้เคยเริ่มทำาลายศีลธรรมของประเทศโดยใช้มาเฟีย
ของพวกเขา ด้วยภาพลามกอนาจาร, โสเภณี, ยาเสพติด, การผลิต
และการจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ฯลฯ แล้วมา ณ เวลา

น้ี ด้วยการกระทำาเหมือนเคร่งศาสนาจอมปลอม เธอ (พวกวาติกัน) 
กำาลังพยายามจะนำากฎหมายการเซ็นเซอร์สิ่งสกปรกทัง้หมดที่ตัวเธอ
เองได้สร้างขึ้นในประเทศของเราและทัว่โลกมาใช้

น่ีคือวิธีการหลอกลวงอันชัว่ช้าของคริสตจักรซาตานน้ีที่จะทำาให้
ท่านเชื่อว่าเธอเป็นสิ่งที่ดี, เหมาะสม, บริสุทธิ,์ และเคร่งศาสนา น่ียัง
เป็นความพยายามครัง้แรกของเธอในการเซ็นเซอร์โลกทัง้ใบ41 แรง
จ่งใจที่สองของเธอในการเซ็นเซอร์น้ีคือ การเซ็นเซอร์การประกาศ
ทัง้หมด รวมถึงพระคัมภีร์ไบเบิล้ด้วย เว้นไว้แต่เพียงวิธีที่เธอต้องการ
ให้การประกาศพระคัมภีร์ไบเบิล้เป็น ซึ่งเป็นในทางตรงกันข้ามกับ
พระคัมภีร์ไบเบิล้อย่างสิน้เชิง42 เธอร่้ว่าโลกไม่ได้ตระหนักถึงวิธีการ
แบบซาตานของเธอในการทำาสิ่งต่าง ๆ และโลกที่ไม่ได้ระวังตัวว่าเธอ
สร้างความสกปรก และความไร้ศิลธรรมน้ีขึ้นทัง้หมดตัง้แต่แรก จะ
ปรบมือให้เธอและเคารพบ่ชาเธอเพราะการกระทำาซึ่งได้ไตร่ตรองไว้
ล่วงหน้า “อันประเสริฐ” น้ี สิ่งน้ีก็เพื่อล่อลวงให้ทุกคนที่ไม่สนใจเรื่อง
ของเธอและเครื่องมือของเธอให้ห่างไกลจากพระเจ้าและเข้ามาเป็น
พวกเธอนัน่เอง

แผนการในอนาคตของเธอสำาหรับคนตาบอดเหล่าน้ีคือนรก ความ
ทุกข์ยากลำาเค็ญต้องการเพื่อนเสมอ และซาตานและสาวกของมันก็
ไม่ต้องการจะถ่กเผาไหม้เพียงลำาพัง พวกมันต้องการท่าน สหายที่รัก
ของผม เพื่อที่จะร่วมแบ่งปันความทรมานนิรันดร์ในนรกกับพวกมัน43 
ท่านต้องการสิ่งที่พวกมันต้องการให้ท่านหรือ? หรือท่านต้องการสิ่งที่
พระเยซ่ได้เตรียมไว้สำาหรับท่านซึ่งเป็นความสุขนิรันดร์กับพระองค์, 
อันห่างไกลจากความชัว่ร้ายทัง้หลาย, ห่างไกลจากการหลอกลวงทัง้
หลาย, และห่างไกลจากของอันตรายทุกประเภท? 44

เปิดใจของคุณต่อพระเจ้า
อย่ามีชีวิตอย่่เพียงเพื่อโลกที่ไม่ยัง่ยืนน้ี ซึ่งเป็นเพียงชัว่ระยะ

เวลาสัน้ ๆ เท่านัน้45 จงวางแผนในอนาคตอย่างนิรันดร์ของท่าน โดย
เรียนร้่เกี่ยวกับแผนการที่ผ้่สร้างและผ้่ปกครองของจักรวาลได้ทรง
ทำาขึ้นเพื่อท่านไว้แล้ว โดยปฏิเสธแผนการปีศาจอันชัดเจนที่จะครอง
โลกที่ไร้ค่าและไม่ยัง่ยืนน้ีซึ่งมาจากปีศาจ และคริสตจักรซาตาน
โรมันคาทอลิกของมัน46 หากคุณไม่ทำาเช่นนัน้ ก็เป็นการแสดงต่อ
พระเจ้าว่าคุณมีความเป็นซาตานและมีความท้าทายพระองค์มาก
เท่ากับปีศาจที่เรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า หรือ “พระเจ้า” 
ของโลกน้ี เปิดใจของคุณต่อพระเจ้าเสียแต่ตอนน้ี ก่อนที่จะสายเกิน
ไป (เหมือนที่สายไปแล้วสำาหรับปีศาจ) ควันจากนรกของเขาจะพลุ่ง
ขึ้นตลอดกาลเป็นนิตย์ (วิวรณ์ 14:11)

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน ถึง
บาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมัน
จะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ [ผ่าน
ทางโลหิตของพระเยซู]” (อิสยาห์ 1:18)

ในความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงส่งผ่้ท่ีพระองค์รักมากท่ีสุด 
(พระบุตรของพระองค์) ไปหาความตายเพ่ือเรา พระเยซ่ทรงรักเรา
มากจนพระองค์สละชีวิตของพระองค์ และหลัง่โลหิตของพระองค์เพ่ือ
เรา เพ่ือบาปของเราจะได้รับการชำาระล้างและได้รับการอภัย47 ถ้าเรา
รักพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์, พระเยซ่คริสต์, ดังท่ีพระองค์ได้
ทรงรักเราแล้ว เราจะเลิกกระทำาความผิดบาป และเลิกหนทางชีวิตท่ี
ชัว่ร้ายในอดีตของเรา, เรียนร่้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถ่กต้อง และ
ให้ความจริงท่ีถ่กโกหกเป็นเวลานานของพระองค์ได้รับร่้ไปทัว่โลก อัน
จะทำาให้พวกเขาได้รับชีวิตน้ีท่ีพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ทรง
ให้อย่างอิสระ แต่พวกเขาเหล่านัน้จะสามารถร่้ได้อย่างไรหากไม่มีผ่้
ประกาศ (ท่ีไม่ใช่ผ่้เร่ิมต้นท่ีไม่มีประสบการณ์ แต่เป็นบุคคลท่ีได้เรียน
ร่้วิธีการทัง้หมดของพระเจ้า)?48

“แต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏ เจ้าจะถูกทำาลายเสียด้วย
คมดาบ เพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัส
แล้ว” (อิสยาห์ 1:20)

38 มธ. 4:3-11, 16:21-23, วว. 22:18-19   39 อฟ. 4:27, 6:17, 2 ธส. 2:14-15, 2 ทธ. 1:13, ทต. 3:10, ฮบ. 4:12, ยก. 4:7   40 อสค. 20:21-24, ศคย. 7:11-13, ยก. 2:10-11, 1 ยน. 3:4   41 คริสตจักรและรัฐ [Church and State], ชุดที่ 
37, หมายเลข 1, มค. 1984, น. 16   42 อาณาจักรวาติกัน [The Vatican Empire], นิโน โลเบลโล [Nino LoBello], น. 68   43 มธ. 22:13, 25:30-46, มก. 9:43-44, ลก. 3:17, 2 ธส. 1:1-9, 2 ปต. 2:4, 9, วว. 14:10-11   44 อสย. 64:4, 
1 คร. 2:9, วว. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 สดด. 103:15-18, ยน. 12:25, ยก. 1:9-12, 1 ยน. 2:15-17   46 ดนล. 7:7-11, 23-26, วว. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, บท. 18, 19:20   47 มธ. 26:28, กจ. 13:38-39, ฮบ. 9:22, 26, 1 
ยน. 1:7   48 รม. 10:14   
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ถ้าท่านต้องการที่จะรอดพ้น จงกล่าวคำาสวดมนต์น้ีและท่านจะได้
รับสิ่งนัน้:

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาวิญญาณข้าพระองค์ที่
เป็นคนบาป49 ข้าพระองค์เช่ือว่า

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำารงอยู่50 
ข้าพระองค์เช่ือว่าพระองค์สิน้พระชนม์บนไม้กางเขนและหล่ัง
พระโลหิตอันประเสริฐเพ่ืออภัยความบาปทัง้สิน้ท่ีผ่านมาของข้า
พระองค์51 ข้าพระองค์เช่ือว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึน้จากความ
ตายโดยฤทธ์ิอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ52 และพระองค์ทรง
น่ังอยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อรับฟังคำาสารภาพบาป
และคำาอธิษฐานของข้าพระองค์นี5้3 ข้าพระองค์ขอเปิดใจเชิญ
พระองค์เสด็จเข้ามา54 ขอทรงชำาระความบาปอันโสโครกของข้า
พระองค์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐท่ีทรงหล่ังออกเพ่ือข้าพระองค์
ท่ีไม้กางเขน55 พระองค์จะทรงไม่ผลักไสข้าพระองค์ออกไป พระ
เยซูจะทรงอภัยความบาปและช่วยกอบกู้จิตวิญญาณของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่นนีเ้พราะพระคำาของพระองค์กล่าว
ไว้เช่นนัน้56 พระคำาของพระองค์กล่าวว่า พระองค์จะไม่ผลักไสผู้
ใดออกไป ซ่ึงน่ันหมายถึงข้าพระองค์ด้วย57 ข้าพระองค์จึงม่ันใจว่า
พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพระองค์และจะทรงตอบคำาอธิษฐาน
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มั่นใจว่าข้าพระองค์จะได้รับ
ความรอด58 ขอขอบพระคุณพระองค์พระเยซูเจ้าท่ีทรงกอบกู้จิต
วิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสดงความขอบคุณด้วย
การปฏิบัติตามคำาท่ีพระองค์ทรงส่ัง และจะไม่ทำาบาปอีกต่อไป59

เม่ือได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรงตรัสให้เรารับบัพติศมา
โดยการจุ่มตัวมิดลงในน้ำาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ60 ขอให้เราหม่ันศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV 
และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง61 

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอกเล่าเรื่องราวแห่งความ
รอดนี้แก่ผู้คน คุณสามารถเป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ
จาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่
คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมลถึงเราเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปันข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกนี้ได้รับความรอด พระเยซูตรัสไว้ว่า
อย่าปล้นสิบลดและเครื่องถวายของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้นพระเจ้าหรือ” แต่เจ้าท้ัง
หลายได้ปล้นเรา แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราท้ังหลายปล้นพระเจ้าอย่างไร’ 
ก็ปล้นในเร่ืองสิบชักหน่ึงและเคร่ืองบูชาน่ันซี เจ้าท้ังหลายต้อง

ถูกสาปแช่งด้วยคำาสาปแช่ง เพราะเจ้าท้ังหลายท้ังชาติ (และ
โลกใบน้ี) ปล้นเรา จงนำาสิบชัก (สิบลดคือ 10% ของรายได้
เบ้ืองต้นของคุณ) หน่ึงเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพ่ือว่าจะมีอาหาร 
(อาหารฝ่ายวิญญาณ) ในนิเวศของเรา (ความรอดสำาหรับผู้คน) 
และจงลองดูเราในเร่ืองน้ีว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้
เจ้า และเทพรอย่างล้นไหล[จนห้องคลังไม่สามารถจะเก็บกักไว้
ได้]มาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขนาบตัวท่ีทำาลายให้แก่เจ้า เพ่ือว่า
มันจะไม่ทำาลายผลแห่งพ้ืนดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นาของ
เจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังน้ีแหละ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติท้ังส้ินจะเรียกเจ้าว่า ผู้ท่ีได้
รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินท่ีน่าพึงใจ” (มาลาคี 3:8-12) 

นี่คือความลับของสมเด็จพระสันตะปาปาเพิ่มเติม
พวกวาติกันนัน้ลึกลับมากจนกระทัง่ส่วนใหญ่ของพวกพระสงฆ์, แม่

ชีทัง้หลายและสมาชิกในระดับท่ีต่ำากว่าของพระสงฆ์, และผ่้ท่ีทำางานใน
ระดับล่างของหน่วยงานรัฐบาลกลางทัง้หลายนัน้ ไม่ร่้ด้วยซ้ำาว่าพวกเขา

เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจักรซาตานท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ทัง้เร่ืองยาเสพ
ติด, โสเภณี, ภาพลามกอนาจาร, สุรา, และการตลาดมืด ทุกส่ิงท่ีสกปรก
โสมม สามารถจะสืบรอยกลับไปได้ว่ามาจากวาติกันและหน่วยงาน
รัฐบาลของเธอ62 ผ่้แปรพักตร์จากคริสตจักรซาตานใหญ่โรมันคาทอลิก
น้ีได้เคยบอกว่า 68% ของพระสงฆ์วาติกันทำาความผิดเก่ียวกับการรัก
ร่วมเพศ, หญิงรักหญิง, และการผิดประเวณี การกระทำาเหล่าน้ีเป็นส่ิง
ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดของพระเจ้า และจะทำาให้วิญญาณของพวกเขาลง
ส่่นรก หากพวกเขาไม่สำานึกผิด63 ตลอดเวลาหลายยุคหลายสมัย ผ่้คนท่ี
มีช่ือเสียงมากมายต่างเรียกวาติกันว่า “ท่อระบายน้ำาของความทุจริต”

อดีตนักบวชชัน้ส่งของคณะเยซ่อิตท่ีเคยทำางานในวาติกันมาเป็น
เวลาหลายปี และทำางานรับคำาสัง่จากเพียงสมเด็จพระสันตะปาปาเท่านัน้ 
ให้รายงานกับผมว่าเม่ือครัง้ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน, จอห์น 
ปอลท่ีสอง, ยังเป็นบาทหลวงอย่่ท่ีแครกคาว, โปแลนด์ พนักงานโรงงาน
บริเวณนัน้โกรธสมเด็จพระสันตะปาปาในอนาคตคนน้ีมาก (จอห์น ปอล
ท่ีสอง) มีรายงานว่าพนักงานในโรงงานหลายคนอยากจะฆ่าเขา พวก
เขาบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการให้บาทหลวงคนน้ีมาท่ีบริเวณนัน้อีกต่อไป 
และถ้าบาทหลวงคนน้ีมา พวกเขาจะโยนผ้าเป้ือนน้ำามันใส่เขา เพราะมี
รายงานว่าเขาเคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กล่กหลานของพนักงานเหล่า
นัน้ พวกเขายังบอกอีก ว่าบาทหลวงคนน้ี (ผ่้ซ่ึงตอนน้ีคือสมเด็จพระ
สันตะปาปา จอห์น ปอลท่ีสอง) เป็นพวกรักร่วมเพศ และส่ิงน้ีเองสามารถ
อธิบายกฎหมายใหม่ทัง้หลายของรัฐบาลกลางของวาติกัน เก่ียวกับการ
ไม่เลือกปฏิบัติต่อพวกรักร่วมเพศได้

ในหนังสือเก่ียวกับความรัก (ความใคร่) ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา 
จอห์น ปอลท่ีสอง เขียนเม่ือเขายังเป็นบาทหลวง เขาอ้างถึงคำากล่าว
ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ หลายต่อหลายครัง้ ราวกับว่าเขากำาลังอ้างถึงพระ
คัมภีร์ไบเบ้ิล ซิกมันด์ ฟรอยด์ ชาวยิวผ่้เปล่ียนศาสนามาเป็นคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก เป็นท่ีร่้จักกันดีในฐานะบุคคลกามวิตถารท่ีดังท่ีสุดของ
โลก ซาตานโดยผ่านทางรัฐบาลแห่งโลก, คริสตจักร, และส่ือของวาติกัน 
ทำาให้เขาดังข้ึนมา พร้อมกับแวดวงทางจิตเวชทัง้หลาย เพ่ือทำาให้คำาว่า 
“ความบาป” และ “ความผิด” นัน้ไม่มีความหมาย จากนัน้วาติกันยัง
สามารถใช้นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ในการจับคนท่ีนับถือศรัทธาในการ
ติดต่อเหนือธรรมชาติของพระเจ้ากับมนุษย์ทัง้ในปัจจุบันและในอดีตท่ี
ผ่านมาไปไว้ในสถาบันจิตเวช นักจิตวิทยาและจิตแพทย์เหล่าน้ี และส่ือ
ข่าววาติกันสำานักใหญ่จะเย้ยหยัน (ล้อเลียน) อย่่อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ต่อทุกคนท่ีเปิดเผยความจริงโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้า เก่ียวกับค
ริสตจักรซาตานน้ีท่ีพระเจ้าทรงเรียกว่าพวกเขาว่า “หญิงแพศยา” ในพระ
คัมภีร์ไบเบ้ิลวิวรณ์ และล้อเลียนทุกคนท่ียึดมัน่ในพระวจนะทุกคำาของ
พระเจ้า ซ่ึงรวมถึงพระบัญชาของพระคริสต์ท่ีทำาให้คนตายกลับเป็นข้ึน
มา, ท่ีรักษาคนป่วย, ท่ีขับไล่ปีศาจ, ท่ีบังเกิดใหม่อีกครัง้, ท่ีต่อต้านและ
เปิดเผยตัวปีศาจ (หญิงแพศยาแห่งวิวรณ์) ความวิปริตของจอห์น ปอลท่ี
สองและฟรอยด์นัน้ว่ิงขนานกันไป ดังท่ีเขายอมรับในหนังสือของเขา

ตอนน้ีเขาได้มาถึง “การประสบความสำาเร็จส่งสุด” แล้ว (ผ่้ปก
ครองคริสตจักรซาตานโรมันคาทอลิกและหน่วยงานรัฐบาลกลางของ
เขา) เขาสามารถสร้างกฎหมายท่ีสอดคล้องกับวิธีการท่ีเขาคิดได้ ตอน
น้ีเขามีความต้องการท่ีจะให้เราใช้ชีวิตอย่่ในจินตนาการของเขา โดย
ออกกฎหมายบังคับให้ทัง้ชายหนุ่มและหญิงสาวต้องใช้ห้องน้ำาเดียวกัน
ในหอพักวิทยาลัย สมองวิปริตของเขายินดี เม่ือได้เห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์
ถ่กบังคับโดยกฎหมายในร่ปแบบท่ีวิปริตของเขา กฎหมายศาสนา
โรมันคาทอลิกแห่งความวิปริตและความตายใหม่เหล่าน้ีถ่กบังคับใช้
โดยสองหน่วยงานรัฐบาลของเขา ท่ีเรียกว่ากรมการเคหะและการ
พัฒนาเมือง และกรมการศึกษา64 ท่ีฟังด่เป็นทางการมากทีเดียว และ
ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นได้เพียงเสมือนการอำาพรางตัว เหมือนกับปฏิบัติการภา
พลักษณ์สโนว์ไวท์อันหลอกลวงของพวกเขาเท่านัน้เอง 

ในสงครามทางจิตวิญญาณระหว่างพระเจ้าและซาตาน เรามีความสุข
และช่ืนชมยินดีอย่างเหลือล้นเพราะพระเยซ่กล่าวว่า “เพราะว่าบำาเหน็จของ
ท่านมีบริบ่รณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายท่ีอย่่

49 สดด. 51:5, โรม 3:10-12, 23   50 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4   51 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วว. 5:9   52 สดด. 16:9-10, มธ. 28:5-7, มก. 16:9, 12, 14, ยน. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, 
กจ. 2:24, 3:15, รม. 8:11, 1 คร. 15:3-7   53 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13   54 1 คร. 3:16, วว. 3:20   55 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14   56 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อฟ. 1:7, คส. 1:14   
57 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13   58 ฮบ. 11:6  59 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14   60 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5   61 ฉธบ.  4:29, 13:4, 26:16, ยชว. 1:8, 22:5, 2 ทธ. 2:15, 3:14-17, 
ยก. 1:22-25, วว. 3:18   62 วว. 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 มธ. 15:18-20, รม. 1:20-32, 1 คร. 6:9-10, 18, 10:8, อฟ. 5:5, ฮบ. 12:16-17, 13:4, วว. 21:8   64 วาติกัน อเมริกา [The Vatican USA], นิโน โลเบลโล [Nino LoBello], 
สำานักพิมพ์ไทรเดนท์เพรส [Trident Press], น. 78-79   
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ก่อนท่านเหมือนกัน” (มัทธิว 5:12) พวกเราเป็นองค์กรคริสเตียนดัง้เดิมท่ี
แข็งแกร่งท่ีสุดในโลก (และเราภาคภ่มิใจอย่างมากต่อความจริงนัน้)

ส่ิงตีพิมพ์เท็จบางฉบับ ท่ีแสดงความเท็จต่อตนเอง (บางฉบับทำาแม้
กระทัง่ตีพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิล้อย่างหลอกลวง) และไม่เชื่อฟังพระ
เยซ่ ผ่้ซึ่งกล่าวว่า “อย่ากดขี่ผ่้ใด อย่าหาความใส่ผ่้ใด” (ล่กา 3:14) 
ได้รวมพวกเราไว้ในหนังสือของพวกเขาเกี่ยวกับลัทธิด้วย เพราะการ
โกหกอย่างซ่ึงหน้าของพวกเขาและเพราะความจำาเป็นของเราท่ีจะรักษา
ซ่ือสัตย์ต่องานของพระเจ้า เราจึงต้องตรวจสอบส่ิงพิมพ์เป็นมุ่งร้ายเหล่า
น้ี และแน่นอน พวกเราพบว่าส่ิงพิมพ์เหล่านัน้ได้รับการตีพิมพ์โดยคริสต
จักรซาตานคณะเยซ่อิตแห่งวาติกัน

“ซึ่งเจ้าได้ทุบชนชาติของเราเป็นชิน้ ๆ และได้บดบี ้
หน้าของคนจนนัน้เจ้าหมายความว่ากระไร” องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนีแ้หละ” (อิสยาห์ 3:15)

ท่านไม่รู้หรือว่า “เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะ
เกี่ยวเก็บสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)? และพระเจ้าจะ
ทำาเพื่อคุณนานาประการต่อสิ่งที่คุณได้ทำาเพื่อคนอื่น ๆ 
... “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง”,”เรา
จะตอบสนอง” (โรม 12:19, ฮีบรู 10:30)

เราช่ืนชมยินดีอย่างเหลือล้น เพราะว่าบำาเหน็จของเรานัน้ย่ิงใหญ่
ย่ิงนัก เพราะการนินทาว่าร้ายเท็จทัง้หลายท่ีพวกเขาได้พ่ดเก่ียวกับเรา 
(พระเยซ่กล่าวดังนัน้) (มัทธิว 5:11-12)

หน่วยงานของรัฐบาลกลางวาติกันและส่ือข่าวสำานักงานใหญ่ของเธอ 
(พร้อมใจกัน) ให้โอกาสเราท่ีจะได้มีความสุขอันย่ิงใหญ่ และบำาเหน็จอัน
มากมายในสวรรค์ เพราะพวกเขาได้ร่วมกันพาเราเข้าศาลด้วยข้อหาเท็จ 
และได้เร่ิมหลายต่อหลายการรณรงค์อย่างหม่ินประมาท65 เพ่ือต่อต้าน
เราอย่างต่อเน่ืองในช่วงสิบห้าปีท่ีผ่านมา ในระหว่างการสืบสวน เราพบ
ว่าทัง้ส่ือข่าวขนาดใหญ่66 และแน่นอน หน่วยงานของรัฐบาลกลางดังท่ี
เคยได้กล่าวถึงแล้ว ถ่กควบคุม และ/หรือ เป็นเจ้าของโดยวาติกันอย่าง
ลับๆ พวกเราขอขอบคุณพระองค์ และสรรเสริญพระองค์ พระเยซ่เจ้า ท่ี
ได้ทรงแสดงความจริงเหล่าน้ีต่อพวกเรา และเพ่ือรับประกันว่าพวกเรา
จะได้รางวัลอย่างแน่นอน ดาวิด ผ่้ประพันธ์บทสดุดี ได้เขียนว่า:

“บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตัง้ตนเองขึน้ และ
นักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเยโฮวาห์และผู้รับการเจิม
ของพระองค์ กล่าวว่า ให้เราระเบิดสายแอกของเขาให้ขาด
สะบัน้ และขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา พระองค์ 
[พระเจ้า] ผู้ประทับในสวรรค์จะทรงพระสรวล องค์พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านัน้ แล้วพระองค์จะตรัส
กับเขาทัง้หลายด้วยพระพิโรธ และกระทำาให้เขาสยดสยอง
ด้วยความกริว้ของพระองค์ “(สดุดี 2:2-5)

รางวัลอันน่าสยดสยองสำาหรับผู้ที่
ต่อสู้กับพระเจ้า 

โปรดรวบรวมผ่้โชคร้ายทัง้หลาย ท่ีต่อส่้กับพระเจ้า, พระบุตรของ
พระองค์ พระเยซ่คริสต์, พระวิญญาณบริสุทธิ,์ และผ่้ท่ีพระเจ้าทรงเจิม 
ไว้ในคำาอธิษฐานของท่านด้วย หากว่าพวกเขายังคงกระทำาเช่นน้ีต่อ
ไป จะมีผลตอบแทนอันน่าสยดสยองสำาหรับพวกเขาอย่างแน่นอน พวก
เรา ก็เช่นเดียวกับพระบิดาซ่ึงอย่่ในสวรรค์และพระบุตรของพระองค์, 
พระเยซ่คริสต์, ไม่ปรารถนาให้ใครต้องไปนรก นัน่เป็นเหตุผลท่ีพวกเรา
ขอให้ทุกคนอธิษฐานในนามของพระเยซ่คริสต์ เพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถ
ค้นพบพระคริสต์เป็นพระผ่้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปส่วนบุคคลของพวก
เขา และเริ่มทำาความดีโดยการทำางานเพ่ือพระองค์แทนการทำางานให้กับ
ความอธรรมท่ีไม่เกิดผล ซ่ึงมีจุดหมายปลายทางเป็นนรกและการสาปแช่ง
นิรันดร (หาใช่ว่าเราอธิษฐานต่อปีศาจหรืออธิษฐานต่อผ่้ท่ีได้หม่ินประมาท
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ [1 ยอห์น 5:16]) คริสตจักรของเราได้ขยายตัวและ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อย่างท่ีพระเยซ่ได้ทรงกล่าวไว้ว่าเราจะเป็นเม่ือเรา
ตกอย่่ภายใต้การกดข่ีข่มเหง ถ้าพระเจ้าทรงรักโลกน้ีมาก แล้วเราไม่ควร

จะรักโลกน้ีด้วยหรือ? การเปิดเผยความจริงน้ีถ่กเขียนข้ึนด้วยความรัก 
เพ่ือให้ดวงวิญญาณท่ีมีค่าทัง้หลายจะไม่ถ่กหลอกลวงโดยวาติกันและผ่้
ร่วมงานของเธออีก, ไม่รับเคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย, และไม่ไปนรก67

ทุกคนท่ีเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งซาตานน้ี 
(คริสตจักรแห่งซาตานโรมันคาทอลิค) และเพื่อนร่วมงานของเธอ จะ
ถ่กเรียกตัง้แต่ในอดีตและจนถึงวันน้ีว่าเป็น พวกนอกรีต, ความชัว่
ร้าย, อันตราย, ความลับ, พวกคลัง่ศาสนา, ฯลฯ และได้ตกเป็นเหยื่อ
ให้กับกระบวนการลอบสังหารตัวตนครัง้มโหฬารของเธอ 

พวกเขายังบอกว่าเรามีอาการทางจิตประเภทหวาดระแวงต่อวาติกัน อับ
ราฮัม ลินคอล์น และจอห์นเอฟเคนเนดีมีอาการทางจิตหวาดระแวงต่อวาติกัน
หรือ? และคนเป็นล้านคนในทุกวันน้ีท่ีกำาลังประสบปัญหาและถ่กคุกคามโดย
รัฐบาลกลางและรัฐหน่วยงานภาครัฐของวาติกัน รวมถึงผ่้คนท่ีตกงานและ
หิวโหย (บางคนกำาลังนัง่อย่่ในคุก เพราะพวกเขาถ่กบังคับให้ขโมยเพราะ
ความหิว) พวกเขาทัง้หมดมีอาการทางจิตหวาดระแวงต่อวาติกันหรือ?

เพราะการเปิดเผยน้ี คริสตจักรแห่งซาตานโรมันคาทอลิค จะแสดง
ละครว่าพวกเขา (จากในบรรดาทุก ๆ คน) กำาลังถ่กข่มเหง และจะกล่าว
อย่างไร้เดียงสาว่า “ทำาไมเร่ืองน้ีต้องเกิดข้ึนกับเรา?” เพราะร่้ว่ามีคนท่ีไม่ร่้
เร่ืองส่ิงท่ีเธอทำาจะเห็นอกเห็นใจเธอ (ผมไม่มีความเห็นอกเห็นใจให้กับ
มาร) ผมไม่ได้เขียนพระวจนะของพระเจ้า ผมเพียงแค่ประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้เกลียดชังความดี แต่เกลียดชังมารเท่านัน้68 

วาติกันและคนของเธอล้วนสมควรได้รับรางวัลออสการ์สำาหรับการ
แสดงอันยอดเย่ียมในประเภทความบริสุทธิแ์ละความศักดิสิ์ทธิ ์ อีกทัง้
สำาหรับการแต่งหน้าและการออกแบบเส้ือผ้า ท่ีทำาให้ภาพลักษณ์ของเธอ
ในสายตาคนอ่ืนเป็นเหมือนดังสโนว์ไวท์ และภายในชุดสโนว์ไวท์ของ
เธอ จะพบว่ามีแผลเน่าเป่ือยเต็มไปด้วยหนองและกลากเกล้ือน ภายนอก
นัน้เธอย้ิมหวาน และบอกว่า “ฉันรักคุณพ่ีชาย” แต่ด้านหลังของเธอ เธอ
ซ่อนมือท่ีหยดด้วยเลือดของคนทัง้หลายท่ีถ่กสังหารเพ่ือศาสนา69 

น่ีคือตัวอย่างของวิธีที่วาติกันป้องกันตัวเองเสมอ เมื่อเธอเห็น
ว่าสงครามโลกครัง้ที่สอง (หน่ึงในการสอบสวนถึงตายของวาติกัน) 
กำาลังจะพ่ายแพ้ เธอรีบนำาชาวยิวหน่ึงพันคนไปหลบซ่อนไว้อย่าง
รวดเร็วภายในครัง้เดียว เพื่อที่ หลังจากการฆ่าชาวยิวหกล้านคน เธอ
จะยังสามารถพ่ดว่า “เราได้ให้ที่พักซ่อนและคุ้มครองชาวยิว เรารัก
ชาวยิว” น่ีคือความเป็นจริงที่แท้จริงของสิ่งที่วาติกันทำา

พ่ดถึงรางวัลออสการ์ วาติกันได้เข้าไปอย่่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
แห่งน้ีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว70 ฮอลลีว่้ดท่ีรับอิทธิพลจากกลุ่มผ่้กดดันท่ี
มีอำานาจภายใต้โรมันคาทอลิค ต่างประโคมใส่พวกเราด้วยภาพยนต์ทัง้
หลายเช่น “เพลงของเบอร์นาเด็ต [The Song of Bernadette]”, “ไป
ตามทางของฉัน [Going My Way]” และภาพยนต์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีทำา
ข้ึน เพ่ือเทิดท่นคริสตจักรซาตานโรมันคาทอลิกอีกจำานวนหน่ึง ในขณะ
เดียวกัน พวกเขาก็ดันภาพยนตร์เช่น “เอลเมอ แกนทร่ี [Elmer Gan-
try]” ท่ีแสดงเร่ืองราวของผ่้เผยแผ่ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ท่ีคดโกง 
ท่านยังจำาเร่ือง “แดรกเน็ต [Dragnet]” ท่ีฉายในโทรทัศน์ได้หรือไม่? 
ชาวคริสเตียนมักจะถ่กสร้างภาพให้มาพร้อมกับพระคัมภีร์ไบเบ้ิลเล่ม
ใหญ่อย่่เสมอ และกำาลังย้ิมหลังจากท่ีเขาได้รัดคอคุณยายคนหน่ึงจนตาย
ในห้องใต้หลังคา71 และพระสงฆ์มักจะเป็นดาราที่เป็นที่เคารพอย่างดี 
และมีค่าตัวแพง เช่น บิง ครอสบ้ี [Bing Crosby] และ แบร์ร่ี ฟิตซ์เจอรัลด์ 
[Barry Fitzgerald] คุณเห็นรึยัง ว่าเราถ่กโจมตีทางจิตวิทยาในหลายด้าน
โดยพวกวาติกัน (ผ่้นำาของคริสตจักรแห่งโลกเดียวและรัฐบาลของโลก)

นอกจากบทบาท สโนว์ไวท์ของเธอ วาติกันยังใช้ส่ือของตัวเองเพ่ือเผย
แพร่สารคดีชวนเช่ือต้นทุนส่งของ ซีบีเอส สามชัว่โมง เพ่ืออำาพรางความชัว่ร้าย
ของผ่้นำาคริสตจักรซาตาน พระเจ้าดินเหนียวของเธอ ฉันแน่ใจว่าเหตุการณ์
การขว้างผ้าเป้ือนน้ำามันจะต้องถ่กตัดออกจากบทของภาพยนต์น้ีแน่นอน 

มีคนมากมายท่ีเป็นคนท่ีดีมากในคริสตจักรซาตานโรมันคาทอลิคซ่ึง
ไม่ได้ร่ำารวย บางคนก็ยากจนมากด้วยซ้ำาไป และผ่้ท่ีไม่ได้ใฝ่หาตำาแหน่ง
ใหญ่โต พวกเขาส่วนมากต่างมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาก คนธรรมดา
เหล่าน้ีไม่ตระหนักถึงความชัว่ร้ายท่ีเคยได้กระทำาและกำาลังกระทำาต่อ

65 จักรวรรดินิยมวาติกันในศตวรรษที่ยี่สิบ [The Vatican Imperialism in the Twentieth Century], แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 155   66 เอกสารของวาติกัน II [The Documents of Vatican II], วอลเตอร์ เอ็ม. 
แอ๊บบ็อท [Walter Abbott], เอส.เจ., น. 319-331; จักรวรรดินิยมวาติกันในศตวรรษที่ยี่สิบ [The Vatican Imperialism in the Twentieth Century], แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 150; แฟ้มของร้อคกีเ้ฟลเลอร์ [The 
Rockefeller File], แกรี่ อัลเลน [Allen], บท 6; ไม่มีใครกล้าเรียกมันว่าสมร่้ร่วมคิด [None Dare Call It Conspiracy] , แกรี่ อัลเลน [G. Allen] , บท 5; สารานุกรมประจำาชาติของคอลลีเออร์ [Collier’s National Encyclopedia], 
1936, เอส.วี. “อิลล่มินาติ [Illumnati]”, สารานุกรมคาทอลิค [Catholic Encyclopedia], เอส.วี. “อิลล่มินาติ [Illumnati]”, “อิงโกชตัทช์ [Ingolstadt]”   67 วว. 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 สดด. 7:11, 45:6-7, สภษ. 8:13, อมส. 
5:15, รม. 1:18, ฮบ. 1:8-9   69 วว. 17:1-6, บท. 18   70 วาติกัน อเมริกา [The Vatican USA], นิโน โลเบลโล [Nino LoBello], น. 20-21   
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ไป โดยคริสตจักรแห่งซาตาน (หรือท่ีพวกเขาได้ยินมาว่าเป็นคริสตจักร) 
โรมันเลยแม้แต่น้อย เพราะพระเจ้าร่้ถึงหัวใจท่ีจริงใจบริสุทธิข์องพวกเขา 
(พระองค์เป็นพระเจ้าของหัวใจของเรา) พระองค์ตรัสกับคนท่ีไม่ประสา
เหล่าน้ีว่า “ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนัน้เถิด” (วิวรณ์ 
18:4) ดังนัน้ให้เราร่วมอธิษฐานให้พวกเขาออกมาโดยเร็วเถิด

คำาเตือนอันน่าสยดสยองถึงสุดยอดหัวหน้าซาตาน (สมเด็จพระ
สันตะปาปา) ผู้ซ่ึงกำาลังขับเคล่ือนซ่องโสเภณีโรมัน และรัฐบาลท่ีให้
อำานาจแก่เธอ รัชสมัยของเธอช่างแสนสัน้ พระเจ้าทรงตรัสดังนี ้

“เพียงในชั่วโมงเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่นัน้ก็
พินาศสูญไปสิน้” (วิวรณ์ 18:17) 

“และควันไฟที่เกิดจากนครนัน้พลุ่งขึน้ตลอดไปเป็น
นิตย์’” (วิวรณ์ 19:3) 

“และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรูปร่างคล้ายกบ
ออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์ร้ายนัน้ 
และออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จ” (วิวรณ์ 16:13)

ความเป็นพระสงฆ์ของชาวยิวส้ินสุดท่ีคาลวาร่ี72 ไม่มีท่ีใดในพระคัมภีร์
ไบเบ้ิลท่ีพระเจ้าเคยให้อำานาจการเป็นพระสงฆ์แก่ชนชาติอิตาลี, ชนชาติ
โปแลนด์, หรือเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่ืน ๆ  นอกเหน่ือจากชาวยิว และจากสิบสองชน
เผ่าของยิว มีเพียงเผ่าเลวีเท่านัน้ท่ีพระเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นพระสงฆ์ได้73 
น่ีแสดงให้เห็นว่าวาติกันอย่่นอกเหนือพระคัมภีร์ไบเบ้ิล และอาศัยอย่่ในโลก
แห่งจินตนาการและนิทานหลอกเด็ก เม่ือพระเยซ่ทรงตรัสว่า “สำาเร็จแล้ว” 
พระเยซ่ก็ทรงกลายเป็นนักบวชชัน้ส่งแต่เพียงผ่้เดียว (จอห์น 19:30)74 

วาติกันต้องการที่จะย้ายจากกรุงโรมไปอย่่ที่กรุงเยร่ซาเล็ม เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 1973 หนังสือพิมพ์ฮุสตัน [Houston Chronicle] 
รายงานว่า เฮนรี่ คิสซิงเจอร์ ผ้่หิวโหยอำานาจทางการเมือง ได้ช่วยสุด
ยอดคริสตจักรซาตานน้ี (วาติกัน) โดยการเสนอให้ “เยร่ซาเล็มเป็น
เมืองนานาชาติ โดยให้การควบคุมสถานที่ศักดิส์ิทธิแ์ละการบริหาร
งานทางศาสนาให้เป็นไปโดย สมเด็จพระสันตะปาปา”

พระคัมภีร์ไบเบ้ิลไม่เคยกล่าวถึงไฟชำาระ หรือสถานท่ีอะไรประเภทนัน้
เลย แต่พระคัมภีร์ไบเบ้ิลเพียงแต่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “มีข้อกำาหนด
สำาหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหน่ึง และหลังจากนัน้ก็จะมีการ
พิพากษาฉันใด” (ฮีบรู 9:27) พระเจ้าตรัสเพียงว่า จะมีเพียงนรกหรือ
สวรรค์เท่านัน้ ไม่มีอะไรอย่างอ่ืนอีกนอกเหนือจากน้ี75 คุณไม่สามารถใช้เงิน
ทางไปสวรรค์ และคุณก็ไม่สามารถใช้เงินซ้ือทางหลบหนีจากนรกได้

ไม่มีตรงไหนในพันธสัญญาใหม่ที่บอกว่า ให้ฆ่าคนที่ไม่เชื่อ
ในหนทางที่เราเชื่อ แต่กลับกันวาติกันเรียกการสังหารเหล่าน้ีว่า 
“สงครามศักดิส์ิทธิ”์ และเห็นด้วยกับการฆ่าเหล่าน้ี สิ่งน้ีเป็นการ

พิส่จน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเธอเป็นพวกซาตานและอย่่นอกเหนือพระ
คัมภีร์ไบเบิล้อย่างสมบ่รณ์แบบ

ห้าสิบปีที่แล้ว อาร์คบิชอป กิลรอย กล่าวว่า
“เพราะคาทอลิกของเราควบคุมท่ีทำาการไปรษณีย์ 

กรมไปรษณีย์จึงมีความสามารถในการตรวจสอบที่อยู่
ของพวกที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิก [นอกรีต] ได้ ถึงความ
เคลื่อนไหวและสถานการณ์ของพวกเขา และในขณะที่
เรามีคนเหล่านีค้วบคุมสำานักงานไปรษณีย์ของเราอยู่ 
และทำางานให้ท่าน พวกเราไม่จำาเป็นต้องกลัวว่าตำารวจ
ลับของเราถูกตรวจจับได้ว่าทำาผิดกฏหมาย”

การร่้ข้อเท็จจริงเหล่าน้ี ก็เป็นท่ีชัดเจนแล้วว่าทำาไมกรมไปรษณีย์ใน
ปัจจุบัน ถึงพยายามท่ีจะไม่ให้ส่วนลดจากการส่งจดหมายเป็นจำานวน
มากกับเรา พวกเขากระทำาความผิดในการกดข่ีเสรีภาพในการพ่ด และ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ซ่ึงการรับรองในรัฐธรรมน่ญสองส่ิงสุดท้าย 
ท่ีพวกวาติกันพยายามจะกำาจัดอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ หน่วยงาน
ของรัฐและรัฐบาลกลาง พร้อมด้วยส่ือข่าวของพวกเขา และระบบการ
พิจารณาคดีในทุกชาติ ซ่ึงอย่่ภายใต้คำาสัง่ของโรม จะต้องพ่ดว่า ความลับ
ของสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นวรรณกรรมแห่ง “ความเกลียดชัง” และ
พวกเขาจะบอกกับท่านว่าผมเป็นศัตร่ของท่าน แต่ดังท่ี อัครท่ตเปาโล
ได้กล่าวไว้ ซ่ึงผมจะขอพ่ดเช่นเดียวกันว่า “ข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นศัตร่
ของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านหรือ” (กาลาเทีย 4:16)

การบอกความจริงเพ่ือให้ผ่้คนสามารถหลบหนีจากการครองของโลก
ภายใต้การนำาท่ีโหดร้าย ของตัวแทนของซาตาน ด้วยหลักการของคริสต
จักรแห่งซาตานโรมันของเขา ท่ีเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความ
เป็นเผด็จการ แทนท่ีจะเป็นรัฐธรรมน่ญสหรัฐอันศักดิสิ์ทธิข์องเรา (ซ่ึง
เป็นกฎหมายในสหรัฐอเมริกา) และเพ่ือให้คนทุกชาติสามารถหลบหนี
เคร่ืองหมายของสัตว์ร้ายและไฟนรก น่ีเป็นความเกลียดชังหรือ? พระเยซ่
ตรัสว่าการบอกความจริงคือความรัก และสัง่ให้เราจงไปส่่ทุกประเทศเพ่ือ
ประกาศความจริง76 ดังท่ีพระเยซ่ตรัสว่า “ท่านทัง้หลายจะรู้จักความ
จริง และความจริงนัน้จะทำาให้ท่านทัง้หลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32) 

คุณสามารถจะเลือกเช่ือสมเด็จพระสันตะปาปาหรือผมก็ได้ ผมได้
เปิดเผยความลับของสมเด็จพระสันตะปาปาให้แก่คุณเพียงไม่ก่ีข้อ
เท่านัน้ พระเจ้าตรัสว่าองค์กรของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นแม่ของส่ิง
ท่ีน่าสะอิดสะเอียนทุกส่ิง ไม่ใช่ 99% ของส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียน แต่เป็น
ส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนทุกส่ิง77 อ่านพระคัมภีร์ไบเบ้ิลฉบับคิงเจมส์ของ
คุณ และด่ว่าผมกำาลังบอกความจริงกับคุณหรือไม่ เช่ือพระเจ้า “จงเช่ือ
วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอด” (กิจการ 16:31)

71 ม่านควัน [Smokescreens], แจ็ค ชิค [Jack Chick], น. 46   72 อสย. 53:7, มก. 15:37-39, ฮบ. 2:14-17, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 อพย. 28:1, 30:30   74 ฮบ. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 รม. 
2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 คร. 5:10, ฮบ. 9:27, ยด. 6, 14-15   76 มก. 16:15, ลก. 9:60-62, กจ. 10:42, รม. 10:13-15, 1 คร. 1:17-18, 2 ทธ. 4:2   77 วว. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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