आय आर एस, एफ बी आय, अमेरिके तील लेबर डिपार्टमेंट (कामगार विभाग), माफिया आणि कामगार संघटना हे व्हॅटिकनचा
भाग आहेत का?
पोप सर्व सरकारी संस्थाचा तसेच व्हॅटिकनचा सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहे का?

पोपची गु पि ते
लेखक टोनी अलामो

१९८३ मध्ये लिहिलेले

व्हॅटिकन स्वत:ला हिमगौरीप्रमाणे निष्पाप व
भोळी असल्याचे दाखवते परं तु बायबलनुसार ती
एक वेश्या, “सर्वात दुष्ट वेश्या” आहे, एक पंथ आहे.
(रे व्ह. १९ :२)१ ती अमेरिके सहित सर्व देशांतील
सरकारी संस्थांच्या शाखांचा उपयोग आपल्या
शिपायांसारखा करून दुष्टपणे वागते (जसा
हिमगौरीने आपल्या बुटक्यांचा उपयोग के ला
होता).शासनाकडू न अधिकाधिक सत्ता मिळत
गेल्यावर तसेच अधिकाधिक नियंत्रण करण्याची
मुभा मिळाल्यावर ती पुन्हा हिमगौरीचे गोंडस
रूप धारण करून मागे रहाते ज्यायोगे तिच्या सर्व
वाईट कामगिरीसाठी शासनालाच जबाबदार व
दोषी ठरवले जावे.
कारण: रोमन कॅ थोलिक नसलेल्या प्रत्येकाला
त्रासदायक आणि निर्बंधक ठरतील, त्यांना
बदनाम आणि उध्वस्त करतील अशा कायद्यांची
अंमलबजावणी करणे व रोमन कॅ थलिक नसलेल्या
सर्व प्रकारच्या कल्पनांवर निर्बंध आणणे जेणेकरून ती सैतानी राणी (दुष्ट
वेश्या) म्हणून राज्य करू शके ल.
संपूर्ण जगातील सरकारांवर तसेच चर्चवर आपलेच नियंत्रण असावे
ही व्हॅटिकनची फार पूर्वी पासूनची इच्छा! आणि म्हणूनच तिने आपल्या
प्रशिक्षित, उत्साही आणि समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या व जेज्युइट
सदस्य असलेल्या साथीदारांसमवेत जगाला आणि अमेरिके च्या सरकारला
सर्पिणीप्रमाणे विळखा घालून ग्रस्त के ले आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून
आता संयुक्त राष्ट्र (जे तिनेच निर्माण के ले होते)२, तिच्याच नियंत्रणाखाली
आहे. व्हाईट हाऊस, काँग्रेस, प्रत्येक राज्य, सांघिक, नागरी व सामाजिक
सरकारी संस्था, आय आर एस, एफ बी आय, अमेरिकन सरकारचा कामगार
विभाग, वरिष्ठ न्यायालय, न्यायव्यवस्था, सैन्यदल, राज्याचे कें द्रिय व इतर
पोलिस दल, इतके च नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बँक व्यवस्था व फे डरल रिझर्व
यंत्रणा (जिचे इल्युमिनाटि व अगेन्टर असे नाव आहे), माफिया, कामगार
संघटना३ आणि बहुतेक सर्व बातम्यांची प्रभावी प्रसार माध्यमे तिच्याच
अधिपत्याखाली आहेत.
ही सैतानी चर्च (व्हॅटिकन), यू.एस.च्या घटनेच्या जागी तिच्या स्वतःचे
एक-जगतीय, सैतानी कायदे (कॅ नन लॉ) आणण्याच्या बेतात आहे ज्याद्वारे
“दांभिक” लोकांना (कु णीही जो रोमन कॅ थलिक नाही) यमसदनास पाठवले
जाईल. अमेरिके चे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे प्रमुख सहाय्यक आणि
सहकारी जनरल लाफायेटे यांनी भविष्यवाणी के ली होती की, “जर कधी
अमेरिकन माणसांचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले तर ते रोमन कॅ थलिक सैतानी
चर्चच्या पाद्रीच्या (पोपच्या) हाताने रसातळाला जातील.”४
पन्नास वर्षांपूर्वी रोमन कॅ थलिक आर्चबिशप गिलरॉय यांनी ऑस्ट्रेलिया
येथे भाषण दिले होते. त्यांनी त्या भाषणात वर्णन के लेल्या सविस्तर
योजनांनी अंतिम टप्पा गाठल्याचे आज आपणास दिसत आहे:
“रोमन कॅ थलिकचे बोधवाक्य रोमन कॅ थलिक लोकांसाठी
के वळ आपण हे आहे. आपण सर्व दांभिक लोकांना (रोमन
कॅ थलिक नसलेल्यांना) निवडणूकीमध्ये हरवलेच पाहिजे. चर्चचे
फादर (पोप) म्हणतात की सर्व नकारार्थी (अस्वीकृ त) डावपेच
जीवघेणे ठरतात. पवित्र पित्याची – पोपची मागणी आहे की, सर्व

सार्वजनिक सेवांमध्ये लवकरच १०० %
लोक रोमन कॅ थलिक असले पाहिजेत. जेव्हा
ज्यू, प्रोटेस्टंट किं वा इतर पाखंडी लोकांपेक्षा
रोमन कॅ थलिक लोकांना गुपचूपपणे अधिक
सरकारी नोकऱ्यांवर घेतले जाईल तेव्हा
कु ठलाही संशय निर्माण होणार नाही याची
काळजी घेतली पाहिजे.”
व्हॅटिकन द्वारा कितीतरी लाख लोकांची
हत्या झाली आहे,असे प्रभु म्हणतो (प्रकटीकरण
१८ :२४ ) आणि इतिहासात याची नोंद
आहे. युरोपमध्ये रोमन कॅ थलिक लोकांनी,
या भल्यामोठ्या सैतानी चर्चने तपासणीच्या
नावाखाली ६८ दशलक्ष लोकांना अधू के ले,
त्यांचा छळ के ला गेला व त्यांची हत्या के ली.५
सेंट बार्थोलोम्यु दिवस हत्याकांडामध्ये किमान
१०० ,००० प्रोटेस्टंट लोकांची हत्या करण्यात
आली.६ राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी या
नागरी युध्दासाठी पोपला पुढील शब्दांत दोषी ठरवले:
“जेज्युइट सदस्यांच्या अभद्र व गुप्त प्रभावाशिवाय हे युध्द
कधीच शक्य झाले नसते. आमची भूमी तिच्या उमद्या पुत्रांच्या
रक्ताने रक्तरं जित झाली आहे यास के वळ रोमन कॅ थलिक पंथ अर्थात
पोप जबाबदार आहे. लिंकन पुढे म्हणाले, “ मी सर्वात उदात्त,
विशाल आणि उच्च स्वरूपाच्या विवेकस्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता आहे,
मात्र जोपर्यंत पोप व त्याचे अनुयायी, त्यांच्या सर्व काउं सिल्स,
धर्मवेत्ते आणि धर्मसूत्र कायदे याद्वारे मला सांगतात की त्यांचा
विवेक त्यांना संधी मिळताच माझ्या पत्नीस जाळण्याची, माझ्या
मुलांचा गळा घोटण्याची आणि माझा गळा कापण्याची आज्ञा
देतो, तोपर्यंत मी पोप, त्याचे अनुयायी, रोमन कॅ थलिक लोक
यांना विवेकस्वातंत्र्य देवू शकत नाही.”
अब्राहम लिंकन यांनी व्हॅटिकनची कृ ष्णकृ त्ये बरेच वेळा उघडकीस
आणल्यामुळे, त्याने स्वतःच भाकीत के ल्याप्रमाणे, त्यांची हत्या करण्यात आली.
होय त्यांचे जेज्युईटद्वारे, रोमच्या आज्ञेनस
ु ार त्यांची हत्या करण्यात आली.८ आणि
लिंकनच्या वेळेपासून आत्तापर्यंत व्हॅटिकनमधे काहीही फरक पडलेला नाही.
जॉन एफ. के नेडी यांची प्राणघातक चूक

जेव्हा जॉन के नेडी यांना व्हॅटिकनद्वारा प्रश्न विचारण्यात आला
होता “आपण रोमन कॅ थलिक चर्चच्या कायद्यांबरोबर रहाल की यू.एस.
च्या घटनेबरोबर?” तेsव्हा त्यांनी त्यांना उत्तर दिले, “मी यू.एस.च्या
घटनेबरोबर राहीन.”९ ही राष्ट्राध्यक्ष के नडी यांच्यासाठी प्राणघातक
घोडचूक ठरली. रोमने त्यांच्या हत्येची आज्ञा दिली आणि नंतर जेज्युईटने
त्याप्रमाणे नियोजन करून, राष्ट्राध्यक्ष लिंकनप्रमाणेच त्यांचीदेखील हत्या
के ली. त्याचप्रमाणे के नेडी यांच्या ह्त्येमागे कु णाचा हात आहे हे ज्यांना
माहित होते त्यांची देखील हत्या करण्यात आली.
जेव्हा अमेरिके मध्ये या हत्येचा तपास करण्यासाठी ओरड सुरू झाली तेव्हा
मुख्य न्यायाधिश अर्ल वॉरे न (जे व्हॅटिकनचे कोलंबस गुप्त सैनिकी संघटनेचे
सदस्य होते) यांची तपासकामासाठी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी खूप
दुतोंडीपणा व फिरवाफिरव के ली - त्यांच्याकडू न हे अपक्षितच होते. आणि

१ रे व्ह. १७ :१ -५ , १५ २ व्हॅटिकन इं पिरिअॅ लिजम इन द ट्वेंटियथ सेंच्युरी, अॅवव्हरो मॅनहॅटन, पृ. १६७ -१७० ३ व्हॅटिकन इं पिरिअॅनलिजम इन द ट्वेंटियथ सेंच्युरी, अॅ व्हरो मॅनहॅटन, पृ. १६२ ४ ५० इयर्स इन द चर्च
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, पृ. ३५२ ७ ५० इयर्स इन द चर्च ऑफ रोम, चार्ल्स्चिनिक्वे , पृ. ४९८ , ५०३ (मूळ विस्तारित प्रत १८८६ , पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध, पृ. ३५२ , ३५५ ) ८ ५० इयर्स इन द चर्च ऑफ रोम, चार्ल्स्चिनिक्वे , पृ. ५१२
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1

१९६० च्या दशकात जेज्युईट व्हॅटिकन-प्रशिक्षित टिमोथी लिअरी१४
याने आपल्या देशाच्या युवकांना अमली पदार्थांचे व्यसन लावले, तेव्हा
यू.एस.च्या कस्टम व आस्थलांतर विभागाला, माफिया द्वारे (जे आपल्या
गैरव्यवहारांनी मिळवलेला काळा पैसा पैसा व्हॅटिकनद्वारे लपवतात) या
एके काळी चांगल्या असलेल्या देशात प्रवेश करणारे हजारो पाऊंड वजनाचे
नशीले व अंमली पदार्थ मात्र दिसू शकले नाहीत. म्हणूनच कदाचित अब्राहम
लिंकन यांनी म्हटले होते, “मला अमेरिके च्या क्षितीजावर एक काळाकु ट्ट ढग
येताना दिसतो आहे व तो रोमकडू न येत आहे”१५
ज्या ख्रिस्तविरोधीने हा दुराचार के ला आणि रक्तपात घडवून आणला
तिच्याबद्दल बायबल काय म्हणते ते पहा:
“आणि मी त्या स्त्रीला (व्हॅटिकनला) पाहिले जी संतांचे
आणि येशुच्या शहिदांचे रक्त प्राशन करून तर्र झाली होती:
आणि जेव्हा मी तिला पाहिले, मी खूप विस्मयचकित झालो”
(प्रकटीकरण १७ :६).
“तिने स्वत:चे किती उदात्तिकरण के ले आहे, आणि आनंद घेत
मस्त राहिली आहे, तिला तेवढा छळ आणि दु:ख द्या: ती स्वत:शी
म्हणत असते, “मी राणी आहे, कोणी विधवा स्त्री नाही आणि मी
कु ठलेही दु:ख झेलणार नाही.” (प्रकटीकरण १८ :७).
“या [शासनपद्धती] एकाच विचार पद्धतीने काम करतात आणि त्या
सर्व आपली सत्ता व ताकद पशुच्या हाती सुपुर्द करतील.” म्हणजेच,
या सैतानाची शक्ती लाभलेल्या एक-जगतीय शासन पद्धति - ज्यामध्ये
राज्य आणि कें द्र शासन, नागरी आणि सामाजिक संस्थाचा अंतर्भाव
होतो, व्हॅटिकनच्या आज्ञेचे पालन करून ही शक्ती ख्रिस्त विरोधींच्या
हाती सुपूर्द करतील (प्रकटीकरण१७ :१३ ).
येशू ख्रिस्त पृथ्वीवर येण्यापूर्वीच्या आणि जगाचा नाश होण्यापूर्वीच्या
या बायबलच्या बुक ऑफ रिविलिशन मधील काही शेवटच्या खुणा आहेत.
ईश्वराने पाण्याने१६ हे जग नष्ट के ले आणि सोडाम व गोमोराहाला आग
व गंधकाचा१७ वापर करून जाळू न टाकले. या दोन्ही वेळी ईश्वराने, पुढे
येणाऱ्या विनाशाबद्दल भाकीत करण्यासाठी आपले दूत पाठवले होते. आज
तो अत्यंत दयाळू ईश्वर सर्व रोमन कॅ थलिक लोकांना सांगतो, “माइया
लोकांनो, तिच्यातून बाहेर या यासाठी की तिच्या पापात तुमचा वाटा
असू नये यासाठी की तुमच्यावर तिच्या कोणत्याही पीडा येऊ नयेत.”
(प्रकटीकरण१८ :४ ). जर तुम्ही ईश्वराच्या बाजूने असाल व ईश्वराच्या
पवित्र आत्म्याने शाश्वत जिवनाची इच्छा तुमच्यामध्ये जागृत के ली असेल
तर ईश्वराची आज्ञा माना व व्हॅटिकनच्या विळख्यातून बाहेर पडा. असे न
करणे म्हणजे परमेश्वराची अनुज्ञा करणे ठरे ल आणि आज्ञापालन न करणे
म्हणजे हा सुध्दा चेटकीणीचा अभिचारच ठरे ल१८.
बऱ्याचश्या व्हॅटिकन राज्य व कें द्र सरकारच्या एजंसींनी उदा.
आयआरएस, ओएसएचए, अमेरिकन कामगार विभाग, कामगार संघटनांनी
शेकडो व्यवसाय व उद्योगांचा छळ करून व त्यांना दिवाळखोर करून आपल्या
देशाचा आर्थिक कणा मोडला आहे.१९ यामुळेच लाखो अमेरिकन लोक बेकार
झाले आहेत व भुकेने मरत आहेत. परं तु व्हॅटिकन मधील उद्योगांना मात्र
कु ठलाही त्रास नाही. उलट ते आणखीनच समृद्ध होत चालले आहेत कारण ते
सरकारी एजंसी चालवतात. ख्रिस्तविरोध्याला जेव्हा नरकात जायची वेळ
येईल त्याबद्दल ईश्वर काय म्हणतो ते पहा:
“लोक तुझ्याकडे निरखून पाहतील व तुझ्याबद्दल विचार करतील.
तू एक कलेवर आहेस हे ते पाहतील आणि म्हणतील, “पृथ्वीवर
सगळीकडे ज्याने प्रचंड भय निर्माण के ले होते तो (ख्रिस्तविरोधी )
हाच का? ज्याने शहरांचा विध्वंस करून सर्व जमिनीचे वाळवंट के ले
तो हाच मनुष्य का? (यशया१४:१६ -१७).

बराच काळ घेतल्यानंतर, तपासप्रक्रिया थांबवली. पोपने म्हटल्याप्रमाणे,
“नकारार्थी कृ ती जीवघेण्या ठरतात”. राष्ट्राध्यक्ष के नेडी हे अब्राहम लिंकन
यांचे विद्यार्थी आणि थोर चाहते होते. आणि अब्राहम लिंकनला जे माहीत
होते ते के नेडींनादेखील माहीत होते.
दुसरे महायुध्द ज्यामध्ये ३० दशलक्षाहून अधिक माणसे मृत्यूमुखी
पडली (सहा दशलक्ष ज्यू - होलोकास्ट),१० त्या युध्दाची आखणी व युध्दाला
पुरस्कृ त करणे व्हॅटिकनद्वारे करण्यात आले. हिटलर, मुसोलिनी आणि फ्रँ को
हे सर्वजण रोमन कॅ थलिक पंथाचे११ सदस्य होते - त्यांना जग जिकांयचे होते
ते येशूसाठी नव्हे तर ख्रिस्तविरोधी व्हॅटिकनसाठी.
मध्य व द. अमेरिके तील अशांतता, सैतानी चर्चकडू न प्रशिक्षण घेतलेल्या
कॅस्ट्रो१२ यांनी क्युबात व संपूर्ण कॅरिबियन येथे के लेले क्रू र अत्याचार व
लेबॅनॉन आणि आयर्लंड मधील आजची अतिरे की कृ त्ये ही सर्व व्हॅटिकनचीच
कृ ष्णकृ त्ये आहेत. आता तुम्हाला कळले असेल की ईश्वराने रोमन कॅ थलिक
सैतानी चर्चला पृथ्वीवरील सर्व दुष्कृ त्यांची जननी का म्हटले आहे.
(प्रकटीकरण १७ :५)?
व्हॅटिकनला हे माहित होते की दुसरे महायुध्द घडवून आणण्यात
व्हॅटिकनचा हात आहे हे बऱ्याच लोकांना समजले होते. म्हणूनच लोकांचे
लक्ष दुसरीकडे वेधून घेण्यासाठी त्यांनी जॉन बर्च सोसायटी उघडण्याची
खेळी खेळली आणि लोकांचे लक्ष खऱ्या गुन्हेगाराकडे (व्हॅटिकनकडे) वळू
नये म्हणून साम्यवादाकडे वळवले (साम्यवादाला सुध्दा व्हॅटिकनच पुरस्कृ त
करते.) आणि ही खेळी अत्यंत यशस्वी ठरली.
जगातील प्रत्क
ये प्रमुख अतिरेकी संघटनांनादेखील व्हॅटिकनच पुरस्कृ त
करते. याचे कारण अतिरेकी संघटना ज्या अनाकलनीय, विवेकशून्य, दु:खद
घटना घडवून आणतात त्याबद्दलच्या विचारांमध्ये लोकांना गुत
ं वून ठे वणे
व त्याचवेळी व्हॅटिकन स्वत: जगभरच्या शासनव्यवस्थांना अप्रभावशाली
करण्याचा प्रयत्न करत असते जेणक
े रून पोपची सर्व जगावर सत्ता येईल व सर्व
जगावर त्यांना आपले प्रभुत्व गाजवता येईल.अतिरेकींबाबतच्या बातम्यांना
प्रसिद्धी मिळते तेव्हा व्हॅटिकनने अमेरिके च्या घटनेची तत्वे न पाळल्याच्या
आणि लोकांपासून त्यांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावल्याच्या घटनांच्या (लोकांना
तुरुं गात टाकणे, शाळा व चर्च बंद ठे वणे इ.) बातम्यांना तितके महत्व वाटत नाही,
ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. या कारणासाठीच व्हॅटिकनला आपले सरकार
व आपला धर्म यावर जगभरात नियंत्रण करण्यास हवे आहे. अतिरेकीपणा
जितका अधिक विचित्र, अनाकलनीय किं वा गूढ असेल तितके अधिक चांगले.
व्हॅटिकनची प्रभावशाली प्रसारमाध्यमे सुध्दा तुम्हाला याच गोष्टींच्या
विचारांमध्ये खिळवून ठे वतात. मात्र आता लोकांना त्यांच्या कार्यपध्दतींबद्दल
समजून आल्यामुळे आता ते लवकरच प्रसार माध्यमे व अमेरिके चे राष्ट्राध्यक्ष
यांच्यासह (जे नुकतेच त्यांना सामील झाले आहेत) दहशतवाद थांबवायची
मोहिम हाती घेतील (जो त्यांनी स्वत:च सुरू के ला आहे) आणि लोकांच्या
मनांत विश्वास निर्माण करतात की ते स्वत: अतिशय चांगले, अगदी देवमाणसे
आहेत आणि यासारख्या कृ तींना त्यांनी कधीही पाठींबा दिलेला नव्हता (ताजी
घडामोड: टेरी वैट यांच्या लेबन
ॅ ॉन येथील वाटाघाटी)
जिम जोन्स या रोमन कॅ थलिक जेज्युईट धर्मगुरूच्या सहायकाने
ख्रिश्चन असल्याचे भासवले तेव्हा त्याचा आणि त्याच्या साथीदारांचा वध
व्हॅटिकनद्वारे करण्यात (विष देऊन नव्हे) आला. हे क्रु र कृ त्य करण्याचे
कारण म्हणजे माघार घेणाऱ्या निरपराध ख्रिश्चनांकडे जगाने संशयदॄष्टीने व
संकुचित नजरे ने पहावे.१३
“परमेश्वर पुढील सहा गोष्टींचा तिरस्कार करतो व पुढील सात
गोष्टींनी ईश्वराच्या मनांत घृणा निर्माण होते: गर्विष्ठपणा, खोटे
बोलणारी जीभ, निरपराधांचे रक्त सांडणारे हात, दुष्ट कल्पनांना
थारा देणारे अंत:करण, खोडया, कु रापती काढण्यासाठी पुढे
असणे, खोटे बोलणारा साक्षीदार आणि बंधूभाव न जोपासता
भावाभावांमध्ये/लोकांमध्ये वादावादी निर्माण करणे” (नीतिसूत्रे
६ :१६ -१९ ). (ईश्वराला न आवडणाऱ्या या सर्व गोष्टींचे मूर्तीमंत
रूप म्हणजे सैतानी व्हॅटिकन होय)
तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की, व्हॅटिकनने यू.एस.चे कस्टम
व आस्थलांतर नियंत्रित के ल्यामुळे थर्ड डिग्री सुरक्षेमधून गेल्याशिवाय
(शोधतपास, रडार इ.) आपण या देशाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. परं तु

फे डद्वारे व्हॅटिकन गुलाम कामगार छावण्यांना हिरवा कं दील
व्हॅटिकनच्या अनेक बडया कामधंद्यातील एक मोठा उद्योग म्हणजे “दारू
व वाईन” कारखान्यांत काम करणाऱ्या गुलाम कामगारांच्या छावण्या.या
हजारो दशलक्ष डॉलरच्या उद्योगांना कोणत्याही कामगार समस्या नाहीत
कारण तिथल्या कामगारांना बेकायदेशीरपणे मोफत राबवून घेण्यात येते
(हजारो रोमन कॅ थलिक साधू). या कें द्र सरकारच्या संस्था आपले श्रम

१० इन्फॉरमेशन प्लीज अल्मॅनॅक, १९८२ , पृ. ९८ ११ स्मोकस्क्रीन्स्, जॅक चिक, पृ. १९ १२ स्मोकस्क्रीन्स्, जॅक चिक, पृ. ३५ १३ डबल क्रॉस, चिक पब्लिके शन्स, १४ पीबीएस लेट नाईट इं टरव्हू विथ टिमोथी लिअरी,
जुलै १९८३ १५ ५० इयर्स इन द चर्च ऑफ रोम, चार्ल्स्चिनिक्वे , पृ. ५१० (मूळ विस्तारित प्रत १८८६ , पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध, पृ. ३५९ ) १६ जन. चॅ. ६ -७ १७ जन. १९ :२४ -२५ १८ आय सॅम. १५ :२३
१९ द व्हॅटिकन बिलीयन्स, अव्हरो, मॅनहॅटन, पृ. २१४ -२१५
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आपल्या देवाला, आपल्या पित्याला, आणि आपल्या उद्धारकर्त्याला, प्रभु
येशु ख्रिस्ताला स्वेच्छेने देण्याची सवलत इतर कोणालाही देणारा नाही
कारण रोमच्या मते आपण सर्वजण (रोमन कॅ थलिक नसलेले) पाखंडी
आहोत. ख्रिश्चनब्रदर्स२० ला सेले व बेनेडिक्टाइन दारू व वाईन कारखाने
(गुलाम कामगार छावण्या) व नापा व्हॅली, कॅलिफोर्निया पासून ते न्यूयॉर्क
राज्यापर्यंत त्यांच्या कं पन्याची/संस्थाची कामगारांना मोफतपणे वापरून
भरभराट होते व कामगारांना मोफत राबवून घेतल्याबद्दल त्यांना कें द्र
सरकारकडू न कु ठलाही उपद्रव किं वा जाच होत नाही.
व्हॅटिकनचे आय आर एस आणि अमेरिके तील लेबर डिपार्टमेंट (कामगार
विभाग) आता घटनेने घालून दिलेल्या चर्च व राज्यशासनाला वेगळे
ठे वणाऱ्या कायदेशीर रे षेचे प्रत्येक प्रकारे उल्लंघन करत आहेत. आणि
मूलभूत असलेल्या सर्व ख्रिश्चन चर्च व शाळांचा नाश करण्याचा प्रयत्न
करत आहेत. त्यातील एक रीत म्हणजे त्यांची करातून वगळण्याची सवलत
काढू न घेणे. अमेरिके च्या घटनेच्या व अमेरिके च्या विरोधात असलेल्या
आय आर एस या संघटनेने सर्व साम्यवादी संस्थाना मात्र अंतर्गत महसूल
कोड क्र. ५०१(क)३ खाली करांतून मुक्त होण्याची सवलत दिली आहे
व त्यांना दिलेला हा सवलतीचा दर्जा त्यांच्याकडू न काढू न घेण्याचा त्यांनी
कधीही प्रयत्न के ला नाही.२१ आय आर एस या रोमच्या वसूली संघटनेने असे
सुनिश्चित के ले आहे की रोमन कॅ थलिक सैतानी चर्च आणि त्यांच्याशी संलग्न
असलेले (वन-वर्ल्ड चर्च) धार्मिक संस्था म्हणून काम करणाऱ्या संस्थाना
अमेरिके त, त्यांच्या करोडो अब्ज डॉलर्सच्या व्यवसायासाठी मालमत्ता कर
किं वा कु ठल्याही प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही.२२ ही योजना अंतर्गत
महसूल कोडच्या वि. ८९२ च्या तरतूदीखाली करण्यात आली. व्हॅटिकन हा
एकमेव धर्म आहे ज्याला दरवर्षी कें द्र सरकारद्वारे हजारो दशलक्ष डॉलर्सची
मदत त्यांच्या संकुचित कॅ थलिक शाळांसाठी मिळते.२३ ही सारी मदत तुम्ही
भरत असलेल्या करांमधून के ली जाते. बिशप गिलरॉयने म्हटल्याप्रमाणे,
“आपण एकटेच आपल्या रोमन कॅ थलिक बंधूसाठी असणार आहोत” आणि
“आपण सर्व पाखंडी लोकांना हरवलेच पाहिजे.”
व्हॅटिकनने रशियन पुराणमतवादी चर्चचा नाश करण्यासाठी साम्यवादी
पक्षाची मदत घेतली तर नाझी पक्षाची मदत घेऊन सर्व ज्यूंना व त्यांची
प्रार्थनागृहे काढू न टाकण्याचा प्रयत्न के ला (कारण व्हॅटिकन म्हणते की ते
सोडू न सर्वच जण - रोमन कॅ थलिक नसलेले - पाखंडी आहेत)

व्हॅंकुवर येथील वन वर्ल्ड चर्चच्या अधिवेशनावेळी आमच्या काही
स्वयंसेवकांना तिथे समलिंगी संबंधांच्या बाजूने असलेले लेखी साहित्य व
बुथ तसेच जादूटोण्याच्या बाजूने असलेले लेखी साहित्य व बुथ, तसेच दारू
पिऊन तर्र झालेले लोक आणि ईश्वराला न आवडणाऱ्या कितीतरी गोष्टी
तिथे होताना दिसल्या, ज्यांची या “वैश्विक” जगताचा सर्वात मोठा संप्रदाय
वाहवा करतो. या सर्व गोष्टी पाहून आमच्या स्वयंसेवकांना धक्काच बसला.
हे सैतानी लोक सत्य जगाची - म्हणजेच वाईटापासून फारकत, ईश्वरप्रति
समर्पण२६ याची शिकवण देणाऱ्यांना संप्रदाय असे संबोधतात. मात्र ते एक
जगतीय संस्थेची व त्या पंथाच्या नेत्याची म्हणजेच पोपची पुजा करतात.
तो विरोध करील आणि ज्याला ईश्वर म्हटले जाते स्वत:ला त्या
सर्व गोष्टींपेक्षा उच्च करील. त्याला (लवकरच होणाऱ्या पोपला) देव
किं वा उपासना करण्याची कोणतीही एखादी वस्तु असे म्हणतील.
येथपर्यंत की तो देवाच्या मंदिरात (जेरूसलेम येथे) जाईल आणि
सिंहासनावर बसेल आणि तो स्वत:ला देव (लवकरच) असे जाहीर
करील. (II थेस्सलनीकाकरांस २ :४ )
दुष्टाचे येणे सैतानाच्या सामर्थ्याने होईल आणि त्याच्या
येण्याबरोबर खोटे चमत्कार, चिन्हे आणि अद्भुत गोष्टी घडतील.
आणि जे नरकाच्या वाटेवर आहेत त्यांच्याविरुद्ध प्रत्येक प्रकारची
दुष्टता फसवणूक व्हावी म्हणून तो आणील.” (II थेस्सलनीकाकरांस
२ :९ -१०)
ते अदबीने वाकू न त्याच्या अंगठीचे व पावलांचे चुंबन घेतात.२७ आणि
त्याला “पवित्र वडील” असे संबोधतात. मात्र बायबलमध्ये असे करण्यास
मनाई आहे.२८ आम्ही- जे इश्वराची आज्ञा पाळतो व त्याच्या चैतन्यात प्रवेश
करतो - त्यांना संप्रदाय असे नाव देवून त्यांनी शक्यतो अक्षम्य पाप के ले आहे
– ते म्हणजे पवित्र आत्म्याची निंदा जे या व येणाऱ्या जगात कधीही माफ
के ले जाणार नाही (मत्तय १२ :३१ -३२). पण सैतान त्याची चिंता करत
नाही कारण त्याने पवित्र आत्म्याची आधीच निंदा के ली आहे.
रानटी पशुची खुण
सैतानाला असे वाटते की तुम्ही जन्मभर त्याच्याबरोबर नरकात खितपत
पडावे२९ आणि असे होण्यासाठी त्याने राज्य व कें द्र सरकारी संस्थांसोबत
काय कारस्थान रचले आहे ते पहा: तुम्हाला काही खरे दी किं वा विक्री
करायची असल्यास तुमच्या हातावर किं वा कपाळावर चिन्ह उमटू न
घ्यायचा सरकारी कायदा अंमलात आणला जाईल (हे काम कदाचित लेसर
किरणांच्या सहाय्याने के ले जाईल म्हणजे ते चिन्ह दिसणार नाही.) ईश्वर
या चिन्हाला “पशुची खुण” असे नाव देतो (प्रकटीकरण १९ :२०). व्हॅटिकन
मात्र या खुणेला शांती, प्रेम एकता, बंधुतेचे चिन्ह असे गोंडस नाव देईल.
मात्र ईश्वर म्हणतो की आपण ही खुण स्वीकारली तर आपण नरकात जाऊ
(प्रकटीकरण १४ :९ -११ ).
पोप, ऊर्फ सर्वोच्च बॉस व त्याच्या राज्य व कें द्र सरकारी संस्थांचे
म्हणणे हे की जर आपण ही खुण स्वीकारले नाही तर आपल्यावर बहिष्कार
टाकला जाईल (आपण खरे दी किं वा विक्री करू शकणार नाही). ज्याप्रमाणे
त्या ईश्वराने सिन्नाई वाळवंटातील हिब्रू मुलांचे चाळीस वर्षे पोषण के ले
त्याचप्रमाणे तो माझेही पोषण करे ल यासाठी मी ईश्वरावर विश्वास ठे वीन.
ईश्वर त्याच्यावर विश्वास ठे वणाऱ्या आणि पोप व त्याच्या राज्य व कें द्र
सरकारी संस्था व खुणेला प्रतिरोध करणाऱ्यांवर भरभरून कृ पा करील.
जगातील इतर नेत्यांप्रमाणेच राष्ट्राध्यक्ष रे गनला सुध्दा व्हॅटिकनद्वारे
फसवण्यात आले आहे. हे त्यांनी अचानकपणे यू.एस.च्या राजदूताला रोमच्या
या मोठया वेश्यागृहात (जे या सैतानी चर्चचे कार्यालय व सर्वसाधारण
मुख्यकार्यालय आहे) पाठवायच्या खेळीवरूनच समजून येते.
श्री. राष्ट्राध्यक्ष, तुम्ही या सैतानी चर्चकडू न प्रशिक्षण घेणाऱ्या, वनवर्ल्ड चर्चच्या मंत्र्यांसोबत खूप वेळ घालवताना दिसता आणि ते तुम्हाला
खरोखरच अत्यंत वाईट सल्ले देत असतात. व्हॅटिकनकडू न मिळणारा
पैसा आणि प्रचंड पाठींब्यामुळे तुम्ही असे करत आहात का? के वळ
पैशांसाठी व तात्पुरत्या सत्तेसाठी, तुम्हाला स्वत:ला आणि आपल्या

आयआरएस — रोमन सैतानी चर्चची, वसूली करणारी संस्था
रोमन कॅ थलिक सैतानी चर्चच्या जेज्युईटने इल्युमिनाटि व अगेन्टर
असे नाव असलेली आंतरराष्ट्रीय बँकींग पद्धती सुरू के ली२४ (मात्र त्या
करता ज्यू लोकांना जबाबदार ठरवले) रोमचे घोषवाक्य म्हणजे, “जो
पैशाची तिजोरी सांभाळे ल तो देश चालवेल”. व्हॅटिकनने रोमन कॅ थलिक
नसलेल्यांची हकालपट्टी करण्यासाठी सरकारी तपासणी (युद्ध) सुरू
के ली आणि त्यांच्या बँकातून देशांना कर्जे दिली जेणेकरून लढण्यासाठी
त्यांच्याजवळ पुरेसे पैसे उरतील. आम्ही मूर्खपणाने या सैतानी चर्चच्या
पंथाला आमच्या देशात येण्याची परवानगी दिली. (आयआरएस ही
संस्था फक्त रोमलाच उत्तरे देते).
ईश्वराच्या बायबलमधील कायद्यानुसार, दर पन्नास वर्षांनी, ज्या कर्जाची
परतफे ड करता येत नाही, अशा कर्जाला मुक्त के ले जाते म्हणजेच त्या
कर्जापासून सुटका के ली जाते. या वर्षाला ज्युबिली वर्ष असे समजले जाते.
(लेवीय२५:१०).रोमन पंथाचा, मृत्यू आणि बंधनाबाबतचा कायदा झुगारून
देऊन आपण परत ईश्वर व त्याचा पुत्र येशन
ु े सांगितलेल्या कायद्याकडे वळू
या आणि ज्युबिली वर्ष साजरे करूया. ही कर्जे सैतानाने (रोमन कॅ थलिक
पंथाने) आपल्याला त्रास देण्यासाठी व आर्थिक बंधनात अडकवून ठे वण्यासाठी
निर्माण के ली आहेत. ही लढाई आपण सुरू के ली नव्हती आणि आपल्याला
ती नकोही होती आणि आपण पैसे उधार घेतले नव्हते. मग त्यासाठी त्रास
का भोगायचा? या सर्व तपासण्या (युद्)धे रोमन कॅ थलिक सैतानी चर्चद्वारे
के ल्या होत्या जेणक
े रून या जगामध्ये एकाच चर्चचे, एकाच शासनपध्दतीचे व
एकाच प्रसारमाध्यमाचे वर्चस्व राहिल.२५

२० द व्हॅटिकन बिलीयन्स, अॅिव्हरो मॅनहॅटन, पृ. १८२ २१ २१ १९८७ पर्यंत सर्व साम्यवादी संस्थांना करमाफी होती. आता ,मात्र माझ्या लेखनामुळे त्यांनी सर्व साम्यवादी पक्षांची करमाफी रद्द के ली आहे. परं तु व्हॅटिकन
साम्यवाद्यांनी लोकतंत्र व लोकशाहीवाद्यांचे रूप धारण करून सरकारमध्ये आपले स्थान इतके मजबूत के ले आहे की त्यांना आता कर माफीची गरजच उरलेली नाही. त्यांच्या “खोट्या धर्मदायी” गटांना आणि कॅ थलिक शाळांना व
उच्च वर्गांतील इतर कॅ थलिक साम्यवादी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कित्येक बिलियन डॉलर्स सरकारी अनुदाने देण्यात येतात, ते वेगळे च! २२ व्हॅटिकन युएसए, निनो लोबे लो, पृ. ८७ २३ व्हॅटिकन युएसए, निनो लोबेलो,
पृ. ७९ २४ व्हॅटिकन युएसए, निनो लोबेलो, पृ. ४५ -४७ २५ डॅन. चॅ. ७ , ८ :२३ -२५ , II थिस. २ :३ -१२ , रे व्ह. १२ :१२ -१७ , चॅ. १३ , १४ :८ -११ , १५ :२ , १६ :१३ -१४ , १६ , १९ , चॅ. १७ , १८ , १९ :१ -३
, ११ -२१ , २० :१ -४ , ७ -१० २६ पीएसए. ९७ :१० , रोम. १२ :९ , I कॉर. १० :२१ , II कॉर. ६ :१४ -१८ , एफ. ५ :३ -१२ ,. जास४ :४ , आय जॉन १:५ -६ २७ द क्रायसिस ऑफ चर्च अँड स्टेट १०५० -१३००
, ब्रायन टिएर्नी प्रेंटाईस हॉल, पृ. ४९ २८ मॅथ्यू. २३ :९ २९ आय. पेट. ५ :८ , रे व्ह. १२ :११ -१२
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देशाला ख्रिस्तविरोधकांशी सामील करून तुम्ही तुमचा चिरं तन आत्मा
विकायला काढणार का?
ईश्वर विचारतो, “मनुष्याने सर्व जग मिळविले व चिरं तन आत्म्याचा
नाश करून घेतला तर त्याला काय लाभ?” (मार्क ८ :३६). असे के ल्याने
तुम्ही जिवंत इश्वरासोबत मोठ्या अडचणीत याल. हा धोका टाळायचा
असेल तर सरळ मागे फिरा, योग्य दिशेने चला आणि सर्व लोकांसमोर तुमचा
बदललेला निर्णय सांगा म्हणजे ईश्वराला आणि साऱ्या जनतेलाही तुमची
भूमिका नक्की काय आहे ते समजेल.
श्री राष्ट्राध्यक्ष, येशूचे नाव घेऊन मी नम्रपणे या गोष्टी तुम्हाला सांगतो
आहे. आता आपण काळाच्या शेवटी आलो आहोत. आता आपण काय आहोत
हे लोकांना समजवून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. बायबल म्हणते की जो
वाग्दंड तुच्छ लेखितो तो पशुसमान असतो (नीतिसूत्रे१२ :१).श्री. राष्ट्राध्यक्ष,
जगातील सर्व राजांना व अध्यक्षांना एक दिवस निवाड्याला सामोरे जावे
लागणार आहे आणि तो निवाडा लवकरच येत आहे.

फसले जातात कारण त्यांना वाटते की व्हॅटिकन योग्य कामगिरी करत
आहेत.” (ईश्वराच्या शब्दांचे जसेच्या तसे पालन के ले नाही) म्हणूनच
ईश्वराने म्हटले की तो, “त्यांना अतिशय मोठा भ्रम होऊ द्या, की ते खोटया
गोष्टींवर विश्वास ठे वतील: व जे सत्यावर विश्वास ठे वणार नाहीत आणि
ज्यांना अयोग्य व चुकीच्या गोष्टींमधून आनंद मिळतो ते नरकात जातील.
[ख्रिस्तविरोधांत उभारलेले गट]” (II थेस्सलनीकाकरांस २:३ -१२).
या खोटया नेत्यांना रोमन कॅ थलिक लोकांचा पैसा आणि राजकारणात्तले
संपर्क आवडतात.कारण या मुळे त्यांना देशातल्या व परदेशांतल्या टिव्हीवर
झळकण्यची संधी मिळते व टेलिव्हिजन वाहिन्या, विद्यापीठे , खेडग
े ाव आणि
इतर व्यवसायांमधून त्यांचे नाव झळकते आणि जे ख्रिश्चन फे लोशिप असल्याचे
भासवतात त्यांच्या संगतीत राहणाऱ्यांकडू न त्यांना त्यांच्यासाठी तात्रपु ते का
होईना पण छोटेसे साम्राज्य उभे करण्याची संधी मिळते. ईश्वर म्हणतो:
“जर तुम्ही श्रीमंत होण्यासाठी लबाडी के लीत तर तुमची
संपत्ती लवकरच नाहीशी होईल आणि तुमची संपत्तीच तुम्हाला
मरणाचा मार्ग दाखवील” (नीतिसूत्रे२१:६ ).
ही नेतम
े ड
ं ळी पोपच्या पदाची वाहवा करून त्याला पाठींबाही देतात.
ते वरचेवर रोममधल्या पोपला भेटतात व रोमन कॅथलिक धर्मगुरूं ना
त्यांच्या सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सामील करू घेतात तसेच त्यांना टीव्हीवर
झळकण्याची लाज वाटत नाही अन् रे डिओ प्रसारणामध्ये त्यांची भाषणे
ऐकू येतात.राष्ट्राध्यक्ष रेगनने आपल्या देशाला ख्रिस्त विरोधात म्हणजेच
व्हॅटिकनकडे घेवन
ू जाण्याची चळवळ सुरू के ली आहे त्या चळवळीला ते
उत्तेजन देतात.ते व्हॅटिकनच्या वाढीला पाठींबा देतात तर व्हॅटिकन त्यांना
पाठींबा देते कारण ते एकसारखेच आहेत (खोटारडे) तुम्ही त्यांना ओळखता
(टीव्ही वर सहजपणे बघू शकता) आणि त्यांना पाहून तुम्हाला लगेच समजेल
की ते कोण आहेत.
आधंळेपणाने त्यांचे अनुयायी होणाऱ्यांसाठी प्रार्थना करा कारण ते खोटे
बोलण्यात विश्वास ठे वतात, ज्याने काहीच फायदा होत नसतो (यिर्मया ७
:८) आणि ते आंधळ्या नेत्यांसाठी, जे खरे बोलणार नाहीत: त्यांनी आपल्या
जीभेला खोटे बोलणे शिकवले आहे (यिर्मया९:५ ), जे आपल्या आंधळया
अनुयायांचे नेतृत्व करतात, त्यांचेबद्दल येशू ख्रिस्त म्हणतो, की ते दोघे ही
खडड्यात पडतील. (ल्युक६:३९ ). येशू ख्रिस्ताने असेही म्ह्टले आहे:
“खोटे बोलणाऱ्यांना अग्नीने व गंधकाने धगधगणाऱ्या
तळ्यामध्ये जागा मिळे ल.आणि ते स्वर्गात जाणार नाहीत.”
(प्रकटीकरण२१ :८). परं तु “कु त्रे चेटकी, जादूटोणा करणारे ,
व्यभिचारी, मूर्तिपूजा करणारे , आणि निरनिराळ्या रीतीने
लबाडीकरणारे व लबाड बोलणारे बाहेर राहतील” कारण ते त्या
सैतानाप्रमाणेच आहेत, ज्याने ईव्हला फसवले आणि आता सर्व
जगाला फसवत आहे (सर्व मृत्यू खोटेपणापासूनच सुरू झाले.)३६
येशू ख्रिस्त जगांत शांती आणण्यासाठी आला नव्हता तर
तो तलवार घेऊन आला होता (मॅथ्यू.१०:३४ ).तो आपल्याला
चांगले व वाईट, काळोख व प्रकाश, खोटेपणा व खरे पणा व येशू
ख्रिस्ताचे शरीर आणि ख्रिस्त विरोधकांचे शरीर यांच्यातील फरक
दाखवण्यासाठी आला होता. त्याने म्हटले “माझ्या मेंढयांना माझा
आवाज ओळखता येतो, ते इतर कु णाच्या सूचना पाळणार नाहीत.
(योहान ०:३-५, प्रकटीकरण १४:४ ). तुम्हाला येशूचा आवाज ऐकू
येतो की पोपचा? तुम्ही येशूची मेंढी आहात की ख्रिस्तविरोधात
असणाऱ्यांची बकरी?३७ तुम्हाला सत्य (देवाचा शब्द)ऐकायला
आवडते की असत्य गोष्टी?
तुमच्या पैकी बऱ्याच जणांनी जण या संस्थांना अर्थपुरवठा करून
ख्रिस्तविरोधकांना पाठींबा दिला आहे. खिस्ताला पाठींबा द्या, ख्रिस्तविरोधकांना
नव्हे नाहीतर तुम्ही सुध्दा, खोटेपणाला पाठींबा दिल्यामुळे ,ख्रिस्तविरोधात
असणाऱ्यांबरोबर नरकात जाल. व्हॅटिकनचे गुप्त एजंट जे ख्रिश्चन असल्याचे भासवून
वेगवेगळ्या प्रोटेस्टंट चर्चमध्ये जाऊन, जेरूसलेम मध्ये ख्रिस्तविरोधी लोकांसाठी
(सोलोमनचे देऊळ) देऊळ बांधण्यासाठी पैसे गोळा करतात आणि अज्ञानी ख्रिश्चन
ज्यांना हे अयोग्य वाटत नाही ते ही ईव्हप्रमाणेच फसले जात आहेत व खऱ्या
ख्रिश्चन कार्यासाठी पैसे न देता अशा कारणांसाठी पैसे देत आहेत. येशन
ू े म्हटले,
“ज्ञान नसल्यामुळे माझ्या लोकांचा नाश होतो आहे [नरकांत जा]” ( होशेय ४:६ ).

सच्ची इस्त्रायली व्यक्ती ईश्वरावर विश्वास ठे वते
मी कोणी ईश्वराबाबतचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यापीठातली व्यक्ती
नाही. मी एक सच्चा इस्त्रायली माणूस आहे जो येशूच्या रक्तांत न्हायलेला
आहे आणि पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण आहे. आणि येशूला सुळावर लटकवणे,
थडग्यातून पुनर्जिवीत करणे, जिवंत करून पुन्हा पृथ्वीवर पाठवणे यासंबंधीचे
प्रवचन देण्यासाठी ईश्वराने मला पृथ्वीवर पाठवले आहे.३० आणि हे प्रवचन
देण्यासाठी स्वर्गातून मला पूर्ण परवानगी मिळालेली आहे.
खरी इस्त्रायली अशी व्यक्ती असते जी ईश्वरावर संपूर्णपणे विश्वास ठे वते
मात्र बहुतेक ज्यू लोक ईश्वरावर विश्वास ठे वत नाहीत कारण ते बायबलच्या
जुन्या करारातील मसीहाबाबतच्या ३०० लेखी श्लोकांना नाकारून ते
मसीहाचे अस्तित्व नाकारतात. काही इस्त्रायली व्यक्तींनी या पंथाचा (रोमन
कॅ थलिकवादी) स्वीकार के ला आहे. व्हॅटिकनला त्यांनी ज्यू कायदे शिक्षक
म्हणून काम करायला हवे होते म्हणजे मग त्यांना इस्त्रायलाच्या नेसेटमध्ये
गुप्तहेर म्हणून काम करता आले असते. यातील काही रोमन पंथातील ज्यू
कायदे शिक्षक आज गुप्तहेर म्हणून काम करत आहेत.
पोलंड हा दुसऱ्या महायुध्दांत, सर्वात शक्तीशाली व्हॅटिकन नियंत्रित देश
होता. व्हॅटिकनला तेव्हा आणि आताही जर खरोखरच ज्यूबद्दल इतके प्रेम
आहे तर मग ही पोलंडमध्ये ज्यू लोकांची हत्या करण्याची परवानगी का
देण्यात आली? व्हॅटिकनचे जगभरातील ज्यु लोकांवर राज्य करण्याची इच्छा
आहे, परं तु ते असे भासवतात की अशी इच्छा त्यांची नसून ज्यु लोकांची
आहे. व ज्यूच्या विरोधात असलेले दस्ताऐवज “प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स
ऑफ झियोन” वर बनावट सही का के ली? व्हॅटिकनच्या आंतरराष्ट्रीय बँकर्स,
इल्युमिनाटी व अगेंटर यांच्या योजनांसाठी आम्हा ज्यू लोकांना का दोषी
ठरवण्यात आले?३१ आणि जर हा ज्यू विरोधी, रोमन कॅ थलिकचा पंथ ज्यू
लोकांवर खरोखरच इतके प्रेम करत असेल तर इस्त्रायली नेसेटमध्ये असलेले
गुप्तहेर ज्यू कायदा शिक्षक असल्याचे का भासवतात? ईश्वर म्हणतो:
“ते माझ्या लोकांना चुकीच्या मार्गावर जाण्यासाठी उद्युक्त
करतात आणि मग त्यांच्या चांगल्या मार्गाचे रस्ते बंद करतात”.
(यशया३ :१२).
मसीहा पुन्हा अवतारण्याची वेळ आता आली आहे, म्हणूनच पश्चाताप
करा किं वा नष्ट व्हा,३२ म्हणजेच मसीहाचा आणि प्रायश्चिताचा स्वीकार
करा, म्हणजेच, त्याने तुमच्या पापांसाठी३३ जे रक्त सांडले त्याचा स्वीकार
करा आणि तुम्ही तसे न के ल्यास तुम्ही नरकात जाल३४
ख्रिस्तवोरोधक व त्यांचा पंथ यांच्याशी असलेल्या संबंधांमुळे आणि
त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळत असल्यामुळे बरे चसे धार्मिक नेते लाखो
लोकांना नरकाच्या वाटेवर नेत आहेत. ते व त्यांच्या संस्थाना रोमकडू न
भरघोस मोबदला मिळतो. कारण त्यांनी त्यांच्या अनुयायांद्वारे , संशय न
येईल अशा प्रकारे , हजारो अज्ञानी लोकांना सैतानाच्या वैश्विक चर्चच्या
वाटेकडे नेले आहे .ज्यांची भविष्यातली योजना आहे की या अज्ञानी
लोकांमध्ये बंधुत्व, शांती, प्रेम व अध्यात्मिक तेज रूजवण्याऐवजी व
ख्रिश्चनांचे सहयोगी बनवण्याच्या नावाखाली सैतानाच्या पशुत्वाच्या खुणा
निर्माण करणे.३५ ”लोक सहजपणे व्हॅटिकनच्या या पंथाच्या विभाजनांमध्ये
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देऊन या देशातील नैतिकता नष्ट के ली आणि आता धर्मपरायणतेच्या खोटया
कृ त्यांच्या नावाखाली, या बाबींवर निर्बंध आणून व्हॅटिकन, आपली स्वतःची
या देशांत व जगभर निर्माण के लेली आणि आपली वाईट कृ त्ये झाकू पहात आहे.
आपण अतिशय चांगले, शुध्द, सभ्य व धर्मपरायण आहोत हे भासवण्याचा
हा या सैतानी चर्चचा, फसवा कावेबाज मार्ग आहे. त्याचप्रमाणे जगभरावर
सेंसॉरशिप करण्याचा हा त्यांचा पहिला प्रयत्न आहे.४१ या सेंसॉरशिपचा
दुसरा उद्देश म्हणजे तिला ज्या पध्दतीने बायबलची शिकवण द्यायची आहेजी बायबलच्या पूर्णत: विरूद्ध आहे- त्याचा अपवाद वगळता बायबल सहित
सर्व भाषण नियंत्रित करणे.४२ तिला माहित आहे की या जगाला तिच्या
सैतानी मार्गाने काम करण्याच्या पद्धतींची कल्पना नाही आणि हे जग ज्याला याची कल्पना नाही की हा सर्व बीभत्सपणा व कांड तिनेच निर्माण
के ले आहे - तिची प्रशंसा करे ल आणि या पूर्वनियोजित “उदात्त” कृ त्यासाठी
तिची पूजा करे ल. तिच्याबाबत व ती अवलंब करत असलेल्या मार्गांबाबत
अज्ञानी असलेल्या प्रत्येकाला भुरळ पाडू न ईश्वरापासून दूर नेण्यासाठी व
स्वत:कडे आकर्षित करण्यासाठी हे के ले जाईल.
या आंधळया लोकांसाठी तिची भविष्यातील योजना म्हणजे नर्क . दु:ख
नेहमी कु णाची तरी साथसंगत शोधते आणि सैतान व त्याच्या अनुयायांची
स्वत: एकटेच जळू न खाक होण्याची इच्छा नाही. त्या नरकातल्या यातना
त्यांच्यासंगे अनंत काळ भोगण्यासाठी त्यांना तुम्ही हवे आहात.४३ तुम्हालाही
तेच हवे आहे का जे त्यांना तुमच्यासाठी घडायला हवे आहे? का येशूने
तुमच्यासाठी जे बनवले आहे ते म्हणजे - सर्व वाईट गोष्टी, फसवणूक आणि
कोणत्याही प्रकारच्या दुखापतीपासून दुरावा आणि त्याच्यासोबत चिरं तन
टिकणारा आनंद हे तुम्हाला हवे आहे?४४

जेव्हा देवाचा शब्द शिकवला जातो तेव्हा रोमन कॅ थलिक प्रवक्त्यांना
राग येतो आणि ते म्हणतात “विश्वास बसत नाही की आजही लोक द्वेषभाव,
पूर्वग्रह, घृणा इ.बद्दल शिकवतात.” पण या व्हॅटिकनच्या दूतांच्या म्हणण्याचा
खरा अर्थ असा आहे की त्यांचा विश्वास बसत नाही की आजही असे काही
लोक आहेत की जे ईश्वराच्या खऱ्या शिकवणीबाबत व सत्याबाबत प्रवचन
देतात आणि या जगांत असेही काही लोक आहेत ज्यांच्याकडे सैतानाचे
(त्यांचे) पितळ उघडे पाडण्याची हिंमत आहे.धर्माचा त्याग करणारी
सांप्रदायिक चर्च, जीव्हॅटिकनमध्ये विलिन झाली आहेत, ती म्हणतात की,
“बायबलमध्ये कु ठे ही ईश्वर किं वा त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त, उलट उत्तरे देत
नाही किं वा त्याच्या मुलांना अशी आज्ञा देत नाही की त्यांनी उलट उत्तरे
द्यावीत.”
बायबलमध्ये — जेनेसिस पुस्तकापासून ते रिविलेशनच्या पुस्तकापर्यंत
— ईश्वर, त्याचा मुलगा येशू, देवाचे लोक, प्रेषित, शिष्य, ऍपॉस्टल यांनी
ज्या ज्या वेळी सैतानाचे खोटे तत्व त्यांच्या मार्गांत आले त्या त्या प्रत्येक
वेळी सैतानाला प्रत्युत्तर दिल्याचे आढळते.३८ येशूने आम्हाला बचावासाठी
व ख्रिस्ताच्या शिकवणीचे-गॉस्पेलचे जतन करण्यासाठी तलवार म्हणजेच
ईश्वराचा शब्द वापरून, शौर्य व उत्साहाने सैतानाला प्रत्युत्तर देण्याची
आज्ञा दिली आहे.३९ आम्हाला सैतानाच्या खोटया कृ तींना (इश्वराचा शब्द
फिरवणे) प्रत्युत्तर देण्याची आज्ञा दिली आहे.येशू ख्रिस्ताने माउं ट ऑफ
टेंपटेशन वर सैतानाला जसे प्रत्युत्तर दिले होते त्याचप्रमाणे आम्हालाही
सैतानाच्या खोटया कृ तींना (श्वराचा शब्द फिरवणे) प्रत्युत्तर देण्याची आज्ञा
दिली आहे. (मत्तय४:३ -११)
“पवित्र आत्माद्वारे ” पॉल यांनी म्हटले, “इश्वराच्या शब्दाचा उपदेश
कर, संपूर्ण शब्दाचा” (II तीमथ्थाला४:२). ख्रिस्तविरोध्यांसंबंधीची, खोटे
प्रेषित, उलट उत्तरे देणे, टिका करणे, आणि नापसंती दर्शवणे यासंबंधीची
वचने वगळू नका. येशू ख्रिस्ताने म्हटले की आपण जिवंत ईश्वराच्या तोंडातून
बाहेर पडलेल्या प्रत्येक शब्दाचे पालन करतो म्हणजेच (स्वर्गात जातो)
(मत्तय ४ :४). याचा अर्थ हा की ख्रिस्तविरोध्यांबाबतचे शब्द, खोटया
प्रेषितांबाबतचे शब्द इ., कारण येशूने म्हटले आहे की जेव्हा आपल्याला
सत्य माहित असते (सर्व सत्य, प्रत्येक शब्द), तेव्हा ते सत्य आपल्याला मुक्त
करते (योहान८ :३२). पण ख्रिस्त विरोध्यांना आणि खोटया प्रेषितांना
तुम्ही मुक्त झालेले नको असते कारण त्यांचा स्वामी सैतान आहे ज्याला
लोकांना बंधनात अडकवून ठे वायला आवडते. जर त्यांना लोकांना बंधनात
अडकवून ठे वायला आवडले नसते तर मग त्यांना ईश्वराच्या वचनांबाबतची
संपूर्ण शिकवण (जी तुम्हाला सैतानापासून मुक्त करते) दिल्यास राग का
येतो? आणि ते जर सैतानाचे अनुयायी नसतील तर मग ईश्वराच्या संपूर्ण
वचनांच्या प्रवचनाला ते वाईट, द्ष
वे , पूर्वग्रह, दुजाभाव का म्हणतात?
ख्रिस्त विरोधी आणि त्याचे खोटे प्रेषित म्हणतात की आपण ईश्वर
सेवेशी संबंधित कोणतेही कार्य अत्यंत आवडीने करू नये. त्यांचे म्हणणे हे की
ईश्वराची आज्ञा पाळणे, प्रवचन देणे आणि ईश्वराच्या शब्दांचे आवडीने पालन
करणे पाप आहे. पण ख्रिस्ताच्या रिविलेशन पुस्तकामध्ये, येशूने आपल्याला
नेहमी उत्साही रहाण्याची आज्ञा दिली आहे अन्यथा तो आपल्याला त्याच्या
मुखातून थुंकून बाहेर फे के ल. (प्रकटीकरण(३ :१६). उत्साह आणि धीटपणा
(तीव्र आवड) हे ईश्वर व त्यावर अभिषेक करणाऱ्यांचे दोन नियम आहेत.
आपण ईश्वरासाठी जे कोणतेही कार्य करू ते पूर्ण मनापासून, आवडीने व
उत्साहाने, करण्याची आज्ञा ईश्वराने दिली आहे (कलस्सैकरांस ३:२३)
(मत्तय२२ :३७ ) आणि जर लोकांना ईश्वराच्या शब्दांचा (किं वा त्यापैकी
कोणत्याही एका शब्दाचा) राग येत असेल तर ते (जंगली श्वापदांप्रमाणे) क्रू र
आहेत असे ईश्वर सांगतो. आणि ईश्वर असेही सांगतो की त्याच्या शब्दांचा
राग येणे किं वा त्याचे शब्द झिडकारणे म्हणजे पाप आहे.४० ईश्वराचे शब्द
नाकारणे म्हणजे येशू ख्रिस्ताला नाकारणे आणि फक्त ईश्वराच्या वचनांचे
पालन के ल्यानेच (विश्वास ठे वल्यानेच) आपला बचाव होऊ शकतो. “येशू
ख्रिस्तावर [ईश्वराचा शब्द] विश्वास ठे वा आणि तसे के ल्यास तुमचा बचाव
होईल” (प्रेषितांची कृ त्ये १६ :३१).
व्हॅटिकनने माफियांच्या मार्फ त पहिल्यांदा अश्लिल साहित्य, वेश्यावृत्ती,
अंमली पदार्थ, दारू लिकर यांचे उत्पादन व विक्री या सारख्या गोष्टींना चालना

योग्य मार्गाने ईश्वराबरोबर रहा
या क्षणभंगुर जीवनासाठी, जे अतिशय छोटे आहे, जगू नका.४५
विश्वाच्या निर्मात्याने व राज्यकर्त्याने तुमच्यासाठी जी योजना बनवली
आहे ती जाणून घेवून तुमच्या चिरं तन भविष्यकाळाचे नियोजन करा आणि
या सैतानी पंथाने, या जगावर सैतानाने व रोमन कॅ थलिक पंथाने राज्य
करण्याची जी अर्थहीन व संकुचित योजना आखली आहे तिचा स्वीकार
करू नका.४६ जर तुम्ही असे के ले नाही तर तुम्हीदेखील - जो स्वत:ला या
भुतलावरील ईश्वराचा धर्मोदेशेक, “ईश्वर” म्हणवून घेतो त्या सैतानाइतके च
- सैतानी वृत्तीचे व उर्मट असल्याचे समजून येईल. फार उशीर होण्याआधी
- ताबडतोब ईश्वराबरोबर योग्य मार्गाने जोडले जा. (जसा सैतानाला फार
उशीर झालेला आहे). नरकांतून त्याचा येणारा धूर नेहमीकरिता वर येत
राहील. (प्रकटीकरण १४.११ ).
“ईश्वर म्हणतो, या आपण एकत्र येवून बुद्धीवाद करू. जर
तुमची पापे रक्तरं जित असतील तर ती हिमासारखी धवल होऊन
जातील आणि तुम्ही जरी अतिरक्तरं जित पापे के ली असतील
तरी ती लोकरीसारखी शुभ्र होऊन जातील, येशूच्या रक्ताच्या
माध्यमातून. (यशया१:१८ ).
ईश्वराने आपल्यावरील प्रेमामुळे, त्याचे ज्यावर अत्याधिक प्रेम होते त्याला
(त्याच्या पुत्राला) आपल्याकरिता मरण्यासाठी पाठवले. येशच
ू े आपल्यावर
इतके प्रेम होते की त्याने, आपली पापे धुतली जावीत व आपल्याला माफ के ली
जावीत यासाठी स्वत:चे रक्त सांडून प्राण अर्पण के ले व स्वत:चे रक्त सांडले.४७
आपण जर, ईश्वर आपल्यावर करत असणाऱ्या प्रेमाइतके , ईश्वरावर व त्याचा
पुत्र येशव
ु र प्रेम करत असू, तर आपण आपली पापे व जीवन जगण्याचा
आधीचा दुष्ट मार्ग सोडू न देव,ू ईश्वराचा शब्द अचूकपणे शिकू आणि त्याची
सत्ये या जगाला- ज्याला आतापर्यंत खोटे सांगण्यात आले होते – सांग.ु असे
के ल्यास त्यांना ईश्वराने व त्याच्या पुत्राने जे एवढ्या मोकळे पणाने दिलेले
जीवन आनंदाने जगता येईल. पण त्यांना एखाद्या प्रवचनकाराशिवाय कसे
माहीत होईल? (एखाद्या नवशिक्या प्रवचनकार नव्हे तर ज्याने ईश्वराच्या
सर्व मार्गांचा अभ्यास के ला आहे अशा प्रवचनकार)?४८
“पण तुम्ही जर नकार दिला आणि बंड पुकारले, तर तलवार
तुम्हाला खाऊन टाकील; कारण परमेश्वराच्या तोंडचे हे वचन
आहे.” (यशया१:२०).
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जर तुम्हाला तुमचा बचाव व्हावा असे वाटत असेल तर कृ पया ही प्रार्थना
म्हणा आणि तुमचा बचाव होईल:
“हे प्रभू आणि हे ईश्वरा, माझ्या आत्म्यावर, एका पाप्यावर दया कर.४९
माझा विश्वास आहे की येशू ख्रिस्त हा जिवंत ईश्वराचा पुत्र आहे.५० माझा
विश्वास आहे की त्याने माझी आधीची सर्व पापे माफ व्हावीत यासाठी
तो सुळावर मृत्यू पावला आणि स्वत:चे मौल्यवान रक्त सांडले.५१ माझा
विश्वास आहे कि ईश्वराने पवित्र आत्म्याच्या शक्तीद्वारे येशूला मृतावस्थेतून
उठवले आहे,५२ आणि ईश्वराच्या उजव्या बाजूला बसून तो या क्षणाला
माझ्या पापांचा कबुलीजबाब आणि ही प्रार्थना ऐकत आहे.५३ हे येशू ख्रिस्ता,
मी माझ्या हृदयाचे दार उघडू न तुला माझ्या हृदयात येण्याचे आमंत्रन देत
आहे.५४ तु माझ्याऐवजी कॅवलरी येथे क्रु सावर जे रक्त सांडलेस त्या मौल्यवान
रक्ताने माझी सर्व घाणेरडी पापे धुवून काढ.५५ हे येशू ख्रिस्ता, तू मला दूर
करणार नाहीस आणि माझ्या सर्व पापांना माफ करून माझ्या आत्म्याला
वाचवशील. हे मला माहीत आहे कारण तुझा शब्द म्हणजेच बायबल तसे
सांगते.५६ तुझा शब्द सांगतो की तू कोणालाही दूर लोटणार नाहीस आणि
त्यामधे माझाही समावेश होतो.५७ म्हणूनच मला माहित आहे की तू माझी
प्रार्थना ऐकली आहेस मला माहित आहे की तू माझ्या हाके ला उत्तर दिले आहे
आणि मला माहित आहे की तू मला वाचवले आहेस.५८ हे येशू ख्रिस्ता, माझा
आत्मा वाचवल्याबद्दल मी तुझे आभार मानतो आणि तुझी आज्ञा मानून
आणि यापुढे कोणतेही आणखी पाप न करून माझी कृ तज्ञता व्यक्त करतो.५९
येशु म्हणतो की, मुक्ती मिळाल्यानंतर, पिता पुत्र व पवित्र आत्म्याच्या
नावाने पाण्यात पूर्णपणे बुडवून, आपण बाप्तिस्मा घ्यावयाचा आहे.६०
बायबल सोसायटी ऑफ इं डिया, बंगलोर द्वारे प्रकाशित बायबल मराठी
आवृत्ती सखोलपणे वाचा नीट आणि ते जे सांगते ते करा.६१
प्रभु सांगतो की तुम्ही इतरांना तुमच्या मुक्तीबद्दल सांगावे. आपण पॅस्टर
टोनी अलामोच्या गॉस्पेल साहित्याचे वितरक होऊ शकता. आम्ही आपणस
हे साहित्य मोफत देवु. अधिक माहितीसाठी आम्हाला कॉल करा किं वा
ई-मेल करा. हा संदश
े इतरांपर्यंत पोहचवा
जर तुम्हाला येशूच्या आदेशानुसार, हे जग वाचले जावे असे आपल्याला
वाटत असेल तर ईश्वराला टायथिस आणि प्रसादापासून वंचित ठे वू नका.
ईश्वराने म्हटले, मणुष्य देवाला ठकवील काय? तुम्ही तर मला ठकविले आहे;
असे म्हणून तुम्ही म्हणता आम्ही कोणत्या बाबतीत तुला ठकविले आहे?
दशमांश (टायथिस) आणि अर्पणे यासंबंधाने. तुम्ही एका शापाने शापित
झाला आहात: कारण तुम्ही आणि या पूर्ण राष्ट्राने आणि [संपूर्ण जगाने] मला
लुटले आहे.सेनाधीश परमेश्वेर म्हणतो, माझ्या मंदिरात अन्न असावे म्हणून
सगळा दशमांश (टायथिस-तुमच्या एकू ण उत्पन्नाचा दहावा हिस्सा) तुम्ही
भांडारात आणा म्हणजे मी आकाशकपाटे उघडू न जागा पुरणार नाही एवढा
आशीर्वाद तुम्हाकरिता वर्षितो की नाही याविषयी माझी प्रतीती पाहा.
तुमच्या भूमीच्या पिकाची नासाडी होऊ नये म्हणून ते खाऊन टाकणाऱ्यास
मी तुम्हासाठी धमकावीन; तुमच्या बागेतील द्राक्षलतांचे फळ अकाली
गळणार नाही असे सेनाधीश ईश्वर म्हणतो.” (मलाखी३ :८ -१२ ).

व्हॅटिकनचे ६८% पाद्रींना समलिंगी संबंध, लेस्बियन संबंध आणि व्यभिचार
इ.साठी दोषी ठरवले जाऊ शके ल. या सर्व कृ त्यांना ईश्वराने पूर्णत: मनाई
के ली आहे आणि जर त्या सर्वांना या कृ त्यांबाबत पश्चाताप झाला नाही ते
नरकात जातील.६३ फार पूर्वीपासून अनेक नामवंत लोकांनी व्हॅटिकनला
“भ्रष्टाचाराचे गटार” असे नाव दिले आहे.”
व्हॅटिकनमध्ये बरीच वर्षे काम के लेल्या, या धार्मिक गटाच्या एका उच्च
स्तरीय जेज्ई
यु ट पाद्रीने, जो फक्त पोपला उत्तरे देण्यास जबाबदार होता, मला
सांगीतले की जेव्हा आजचा पोप जॉन पॉल II, हा क्राकाव, पोलंड येथे धर्मगुरू
म्हणून काम करत होता तेव्हा कारखान्यातील बऱ्याचशा कामगारांच्या
मनांत त्याच्या विषयी (जॉन पॉल II) विषयी राग निर्माण झाला होता व
बऱ्याचशा कामगारांना असे वाटत होते की त्याला मारून टाकावे आणि त्याने
जवळपासही फिरकू नये आणि तो त्यांच्या जवळपास आलेला दिसला तर
आम्ही त्याच्यावर तेलकट चिंध्या फे कू न मारत असु असे ते कामगार म्हणत,
कारण त्यांना असे समजले होते की तो पोप बनण्यापूर्वी लहान मुलांचे लैंगिक
शोषण करत होता. त्या कामगारांनी असेही सांगीतले की तो (आताचा जॉन
पॉल II )समलिंगी आहे यावरूनच नव्या व्हॅटिकन कें द्र सरकारचे नियम व
कायदे समलिंगी संबध
ं ाबाबत भेदभाव न करणारे आहेत असे दिसून येत.े
पोप जॉन पॉल II यांनी धर्मगुरू असताना प्रेम (वासना) यावर एक पुस्तक
लिहिले ज्यामध्ये सिगमंड फ्रॉईड या ज्यू धर्मीय व्यक्तीच्या उद्गारांचा पुन्हा
पुन्हा उल्लेख के लेला आढळला जणू काही ते एक पवित्र लेखन होते. सिगमंड
फ़्रॉईड हा ज्यू धर्मीय माणसाने, रोमन कॅ थलिक धर्म स्वीकारलेला होता.
एक अत्यंत कामविकृ त व्यक्ती म्हणून सर्व जगाला तो माहित आहे. “पाप”
व “अपराधीपणा”सारखे हे शब्द दूर करण्यासाठी सैतानाने, व्हॅटिकनचे एकजगतीय सरकार, चर्च व माध्यमे यांच्या मदतीने तसेच, संपर्ण
ू मानसशास्त्रीय
क्षेत्राने त्याला मोठे के ले. व्हॅटिकनने आज आणि भूतकाळात देखील ईश्वराच्या
मणुष्यासोबतच्या दैवी व्यवहारावरील श्रद्धा स्वीकारणाऱ्या लोकांना वेड्यांच्या
संस्थांमध्ये टाकण्यासाठी या मानसशास्त्रज्ञ व मानसोपचार तज्ञांचा उपयोग
के ला. जो ईश्वराच्या वचनांद्वारे या पंथाचे- ज्याला ईश्वराने रिविलेशनमध्ये
वेश्या म्हटले आहे- पितळ उघडे पाडतो, आणि जो ईश्वराच्या प्रत्क
ये वनचाचे
पालन करतो, ज्यामधे, मृत व्यक्तीला जीवित करणे, आजारी व्यक्तींना बरे
करणे, सैतानांचा धिक्कार करणे, पुनर्जन्म घेण,े सैतानाला (रिव्हिलेशनमधील
वेश्या) प्रतिकार करून उघडे पाडणे या येशचू ्या आज्ञांचा समावेश होतो, त्या
सर्वांची खिल्ली उडवण्याचे काम मानसशास्त्रज्ञ व मानसोपचार तज्ञ आणि
व्हॅटिकनची भारीभक्कम प्रसार माध्यमे सतत करत असतात. जॉन पॉल II व
फ्रॉईडमधे सारखाच विकृ तपणा भरलेला होता, असे त्याने स्वतःच त्याच्या
पुस्तकांत म्हटले आहे.
आता त्याचा पूर्ण उत्कर्ष झाल्यामुळे (रोमन कॅ थलिक सैतानी चर्चचा आणि
कें द्रीय सरकारी संस्थांचा शासक म्हणून) तो आता त्याला वाटेल तसे कायदे
बनवू शकतो. आणि त्याच्या स्वप्नातील कल्पना आपण पूर्ण कराव्यात यासाठीचे
असे कायदे बनवतो, ज्याद्वारे युवक युवतींना कॉलेजच्या वसतिगृहांत सामाईक
स्वच्छतागृहे वापरावी लागतील. जेव्हा मनुष्यजातीवर, कायद्याद्वारे त्याच्या
विचारधारांपणे वागण्याची सक्ती के ली जाते तेव्हा त्याच्या विकृ त मनाला
आनंद होतो. विकृ ती आणि मृत्यूसब
ं ध
ं ीचे हे नवीन रोमन कॅनन कायदे, गृह
आणि शहरी विकास विभाग आणि शिक्षण विभाग या त्याच्या दोन कें द्रीय
सरकारी संस्थांनी लागू के ले आहेत.६४ हे अगदी अधिकृ तरित्या के ले गेले आहे
असे वाटते आणि व्हॅटिकनने धारण के लेल्या हिमगौरीच्या निष्पाप भोळ्या
प्रतिमेप्रमाणेच त्याचे हे कृ त्य सुध्दा लपून राहिले आहे.
ईश्वर आणि सैतान यांच्यामधील अध्यात्मिक लढाईमुळे आपण खूप
आनंदी व उत्साही होतो कारण येशूने म्हटले आहे, “स्वर्गामध्ये तुमच्यासाठी
एक भले मोठे बक्षिस आहे कारण त्यांनी तुमच्या आधीच्या प्रेषितांना खूप
छळले होते”. (मत्तय५ :१२ ) आपण जगातील मूलभूत व सर्वात शक्तिशाली
ख्रिश्चन संस्था आहोत. (आणि आपल्याला त्याचा अत्यंत अभिमान आहे).
काही खोटया प्रकाशन संस्था, ज्या स्वत:बद्दल खोटी ग्वाही देतात
आणि (काही संस्था तर फसवेगिरी करून बायबल सुध्दा छापतात) येशूची
वचने पाळत नाहीत, येशूने म्ह्टले होते, “कु ठल्याही मनुष्याबरोबर हिंसेने
वागू नका आणि त्यावर खोटे दोषारोप करू नका” (ल्युक३ :१४ )त्यांनी

यजमानांचा ईश्वर असेही म्हणतो, “मी तुमच्या भल्यासाठी भक्षकाला
फटके देईन म्हणजे तो तुमच्या जमिनीवरील फळांचा नाश करणार नाही
आणि तुमच्या वेलीवर वेळेच्या आधी फळे लागू देणार नाही आणि सर्व देश
तुम्हाला नशीबवान समजतील कारण तुमची जमीनीवर समृध्दी असेल.”
(मलाखी३ :८ -१२ ).
पोपबाबतची आणखी काही गुपिते खाली दिली आहेत
व्हॅटिकन इतके गूढ आहे की बऱ्याचश्या धर्मगुरूं ना, नन आणि त्यांच्या
पाद्रीच्या कनिष्ठ पातळीवरचे सदस्य, कें द्र सरकारच्या कनिष्ठ स्तरांवर काम
करणाऱ्या सदस्यांना, हे सुध्दा माहित नसते की ते जगातल्या सर्वात मोठया
सैतानी चर्चचा एक हिस्सा आहेत आणि अंमली पदार्थ, वेश्याव्यवसाय,
अश्लील साहित्य, दारू आणि काळा बाजार या आणि प्रत्येक घाणेरडी
कृ त्याचे मूळ व्हॅटिकन व तिच्या सरकारी एजंसीमध्ये आढळू शकते.
62या मोठया गटाला, रोमन कॅ थलिक सैतानी चर्चला सोडणारे म्हणतात,
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पंथांबाबतच्या त्यांच्या पुस्तकांमध्ये आपला समावेश के ला आहे. त्यांनी
उघडपणे के लेल्या खोटारडेपणामुळे आणि ईश्वराच्या सच्च्या कार्याला पुष्टी
देण्यासाठी आम्हाला या अभद्र प्रकाशन संस्थांची तपासणी करावी लागली
आणि तेव्हा आम्हाला असे आढळू न आले की त्या संस्था जेज्युईट व्हॅटिकन
पंथाकडू न चालवल्या जात होत्या.
तुम्ही माझ्या लोकांना चिरडिता, दीनांचे तोंड ठे चिता, हे
काय? (यशया३ :१५ ). तुम्हाला हे माहित आहे ना की “आपण जे
व जसे काही पेरतो तसे फळ आपल्याला मिळते.” (गलतीकरांस
६ :७ )?
आणि तुमच्या दुसऱ्यांबरोबरच्या वाईट / चांगल्या वागणुकीची
फळे परमेश्वराकडू न कितीतरी पटीने जास्त प्रमाणांत आपल्याला
शिक्षा किं वा बक्षीस स्वरूपांत मिळतात. “सूड घेणे हे माझे काम
आहे, मी परतफे ड करे न,” ईश्वराने म्ह्टले आहे, “मी भरपाई करे न.”
(रोमकरांस १२ :१९ , इब्री लोकांस १० :३० ).
आपण आनंदी आहोत कारण त्यांनी आपल्याबद्दल जे काही खोटेनाटे
सांगीतले आहे त्याबद्दल आपल्याला भरपाई म्हणून ईश्वराकडू न मोठे बक्षिस
मिळणार आहे. (येशूने असे म्हटले आहे). (मत्तय५ :११ -१२ ).
व्हॅटिकनच्या कें द्र सरकारच्या एजन्सी व भारीभक्कम प्रसार माध्यमांनी
(संगनमताने) सुध्दा स्वर्गामध्ये आपल्यासाठी भरपूर आनंद व बक्षिसे
देण्याची तरतूद के ली आहे कारण त्यांनी त्यांच्याबरोबर आपल्यालाही,
खोटया आरोपांखाली न्यायालयांत खेचले आणि गेले पंधरा वर्षे सतत
आमच्या विरूध्द बदनामी करण्याची मोहिम सुरू ठे वली.६५ तपास करताना
आम्हाला असे आढळले की ही भारीभक्कम प्रसार माध्यमे६६ व अर्थातच
सर्व सरकारी संस्था, ज्यांचा उल्लेख पूर्वी करण्यात आला आहे, गुप्तपणे
व्हॅटिकनच्या मालकीच्या आहेत व त्यांचेद्वारा नियंत्रित आहेत. हे येशू
ख्रिस्ता, आम्ही तुझे आभार मानतो आणि तुझी प्रशंसा करतो कारण सत्य
काय आहे हे तू आम्हाला दाखवून दिले आहेस. आणि काही विशिष्ट बक्षिसे
देण्याची हमी दिलीस. सालमिस्ट डेव्हिड यांनी लिहिल्याप्रमाणे:
“या पृथ्वीचे राजे आणि राज्यकर्ते, ईश्वराच्या व त्याच्यावर
प्रेमाचा अभिषेक करणाऱ्यांच्या विरोधात खलबते करतात आणि
म्हणतात, चला त्या दोघांचे बंध तोडू न टाकू या, आणि आपल्याशी
जुळलेली त्यांची नाळ कापून त्यांना आपल्यापासून दूर करूया.
स्वर्गामध्ये बसलेला तो [ईश्वर] हसेल: आणि त्यांची थट्टा करे ल.
आणि मग तो त्यांच्यावर कोपेल आणि मग आपली नाराजी व्यक्त
करून त्यांना मनस्ताप देईल.” (स्तोत्रसंहिता२ :२-५ ).

ठे वली गेली आहेत आणि त्यांच्या, मोठया प्रमाणावरच्या चारित्र्य हनन
मोहिमेला बळी पडले आहेत.
ते असेही म्हणतात की आम्हाला व्हॅटिकन संशयाचा मानसिक रोग जडला
आहे. पण अब्राहम लिंकन किं वा जॉन एफ. के नेडी यांनाही हा व्हॅटिकन
संशयाचा मानसिक रोग जडला होता का? आणि आजचे लाखो लोक ज्यांना
व्हॅटिकन कें द्र व राज्य शासनाकडू न छळले जाते आणि त्रास दिला जातो
आणि नोकऱ्या नसल्यामुळे ज्यांना उपाशी रहावे लागते नोकऱ्या नाहीत
(काहीजण तुरूं गामध्ये बसले आहेत कारण पोटाची भूक शमवण्यासाठी
त्यांना बळजबरीने चोरी करावी लागली होती), त्या सर्वांनाही व्हॅटिकन
संशयाचा हा मानसिक रोग जडला आहे का?
हे सत्य उघडकीस आणल्यामुळे रोमन कॅ थलिक पंथ असे भासवेल की
त्यांना (सर्व लोकांमध्ये के वळ त्यांना) वाईट वागणूक मिळत आहे आणि
भोळे पणाने विचारे ल, “आमच्याबरोबर हे असे का घडत आहे?” कारण
त्यांना माहित आहे की ज्यांना त्यांच्या कु टील कारस्थानांबद्दल काहीच
माहिती नाही अशा लोकांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटेल (मला मात्र त्या
सैतानाबद्दल अजिबात सहानुभूती वाटत नाही.) ईश्वराचा शब्द (बायबल)
मी लिहिला नाही, मी फक्त त्याबद्दल प्रवचने देतो. ईश्वर चांगल्याचा करत
नाही फक्त वाईटाचा तिरस्कार करतो.६८
व्हॅटिकन आणि तिचे लोक, निष्पापपणा व भक्तिभाव दाखवण्याचा
सर्वोत्तम अभिनय के ल्याबद्दल तसेच उत्तम मेक-अप करून आणि कपडेपट
सजवू्न, बाहेरच्या जगांत हिमगौरीसारखे निष्पाप भोळे रूप धारण
के ल्याबद्दल ऑस्करच्या अॅकेडमी अॅवॉर्डचे मानकरी व्हायला हवेत. मात्र
हिमगौरीच्या वेषाखाली, वाहणाऱ्या सडलेल्या जखमा आहेत ज्यामध्ये किडे
वळवळत आहेत. मात्र वरकरणी हसत ती एकीकडे म्हणते, “बंधूनो, माझे
तुमच्यावर प्रेम आहे, पण दुसरीकडे तिच्याच शहीदांच्या रक्ताने माखलेले
हात ती आपल्या पाठीमागे लपवते.६९
व्हॅटिकन नेहमी स्वत:चा बचाव कसा करत आली आहे याचे एक
उदाहरण इथे देत आहे. दुसरे महायुद्ध (विरूध्द धर्मियांना नष्ट करण्याचा
व्हॅटिकनचा एक प्रयत्न) पराजित होताना जेव्हा तिने पाहिले तेव्हा तिने, सहा
दशलक्ष ज्यू लोकांचा वध करून झाल्यावर, त्वरे ने एक हजार ज्यू लोकांना
सुरक्षितपणे लपवून ठे वले आणि मग म्हटले की, “आम्ही ज्यू लोकांना संरक्षण
दिले आम्ही ज्यू लोकांवर प्रेम करतो.” व्हॅटिकनने प्रत्यक्षांत काय के ले होते
याबाबतचे हे सत्य आहे.
अॅकेडमी अॅवॉर्डसबद्दल बोलायचे झाले तर, व्हॅटिकन बऱ्याच काळापासून
सिनेमा उद्योगांत कार्यरत आहे.७० हॉलिवूडवर तर रोमन कॅथलिक आघाडीचे
खूप वर्चस्व आहे आणि “द साँग ऑफ बर्नाडे”, “गोईंग माय वे” आणि इतर अनेक
सिनेमे सादर करून त्यांनी रोमन कॅ थलिक सैतानी चर्चची स्तुती के ली आहे.
शिवाय “एल्मर गॅंट्री” सारख्या सिनेमाला त्यांनी पुढे नेले ज्यामध्ये कु टिल
प्रोटेस्टंट धर्मोपदेशकांना दाखवले आहे. तुम्हाला टी.व्ही. वरील “ड्ग
रॅ नेट” ही
मालिका आठवते का? ज्यामध्ये नेहमी हातात बायबल घेतलेला, चेहऱ्यावर
हास्य असलेला आणि पोटमाळयावर आजीचा गळा दाबणारा ख्रिश्चन
दाखवला आहे.७१ आणि धर्मगुरूं ची पात्रे नेहमीच सन्मानित, भरघोस मानधन
घेणाऱ्या क्रॉसबी आणि बॅरी फिट्झजेराल्ड यासारख्या नटांनी वठवली आहेत.
व्हॅटिकनने आमच्यावर मानसिकरित्या बऱ्याच प्रकारे वाईट परिणाम के ला
आहे. (वन वर्ल्ड चर्चचे नेते आणि जगातील सर्व सरकारांनी).
हिमगौरीप्रमाणे स्वत:ला भोळी आणि निरपराध असल्याचे भासवून,
व्हॅटिकन स्वत:च्या, मातीच्या ईश्वरी रूपाला म्हणजे सैतानी चर्चच्या
ईश्वराला (पंथाचा नेता पोप), सोनेरी मुलामा चढवून व प्रसार माध्यमांचा
वापर करून, तीन तास सीबीएस वर प्रचार करत आहे. मला माहित आहे की
तो तेलकट चिंध्या फे कू न देण्याचा प्रसंग नक्कीच लेखनातून वगळला असेल.
रोमन कॅ थलिक पंथामध्ये अनेक सुंदर लोक आहेत, जे श्रीमंत नाहीत
किं वा अगदी गरीब आहेत आणि जे उच्च पदाची मागणी करत नाहीत.
खूप जण तर अतिशय विनम्र आहेत. हे सर्वसामान्य लोक, रोमन कॅ थलिक
पंथाने-जी चर्च आहे असे त्यांना सांगण्यात आले आहे - के लेल्या व तो करत
असलेल्या दुष्टपणाबाबत पूर्णत: अज्ञानी आहेत. परं तु ईश्वराला त्यांच्या
अंत:करणाची माहिती आहे (तो आपल्या हृदयाचा ईश्वर आहे) तो या
अज्ञानी लोकांना म्हणतो, “माझ्या माणसांनो, तिच्यातून बाहेर पडा”

ईश्वराविरूध्द भांडणाऱ्यांना मिळणारे भयानक फळ
ईश्वर,त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त, पवित्र आत्मा आणि ईश्वराचे पवित्र लोक या
सर्वांविरूध्द भांडणाऱ्या सर्वांचा तुमच्या प्रार्थनेत समावेश करा कारण ते जर
ईश्वराशी सतत भांडत राहिले तर ईश्वराकडू न त्यांना मिळणारे बक्षिसरुपी
फळ फार भयानक असेल. आम्हाला, आमच्या स्वर्गातील वडिलांप्रमाणे व
त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताप्रमाणे, असे वाटत नाही की कोणालाही नरकात
जावे लागावे. म्हणूनच आम्ही सर्व लोकांना येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रार्थना
करायला सांगतो जेणक
े रून येशू ख्रिस्तामध्ये त्यांना त्यांचा उध्दारकर्ता
मिळे ल. आम्ही त्यांना अधर्मी निष्फळ कामे करण्याऐवजी (ज्याचा परिणाम
म्हणून तुम्ही कायम नरकयातना व नरकवास भोगता) येशू ख्रिस्तासाठी काही
चांगले करायला सांगतो. (आमची प्रार्थना सैतानासाठी किं वा ज्यांनी पवित्र
आत्म्याची निंदानालस्ती के ली आहे त्यांच्यासाठी नसते, त्यांच्यासाठी आम्ही
प्रार्थना करत नाही [I योहान५ :१६ ]). येशु ख्रिस्ताने भाकीत के ल्याप्रमाणे
छळादरम्यान आमच्या चर्चचा विस्तार झाला आहे आणि ते सामर्थ्यशाली
बनले आहे. जर ईश्वराने जगावर इतके प्रेम के ले तर आपण का करू नये? हे
लेखन प्रेमाने लिहिलेले आहे जेणक
े रून इथून पुढे मौल्यवान आत्मे व्हॅटिकन व
त्यांच्या सहयोग्यांद्वारे फसवले जाणार नाहीत व त्यांना रानटी पशूची खूण
स्विकारावी लागणार नाही आणि नरकात ही जावे लागणार नाही.६७
ज्या प्रत्येकाने या पंथाबाबतचे (रोमन कॅ थलिक सैतानी चर्च) व
त्याच्या सहकाऱ्यांबाबतचे सत्य उघडकीस आणले त्या सर्वांना ऐतिहासिक
काळापासून ते आजपर्यंत, पाखंडी, दुष्ट, धोके बाज, गुढ आणि धर्मांध इ.नावे

६५ व्हॅटिकन इं पिरिअॅ२लिजम इन द ट्वेंटियथ सेंच्युरी, अॅ व्हरो मॅनहॅटन, पृ. १५५ ६६ द डॉक्युमेंट्स्ऑफ व्हॅटिकन II, वॉल्टर एम. अॅबबट, एस. जे. पृ३ १९ -३३१ ; व्हॅटिकन इं पिरिअॅनलिजम इन द ट्वेंटियथ सेंच्युरी, अॅलव्हरो
मॅनहॅटन, पृ. १५० ; द रॉकफे लर फाईल, गॅरी अॅबलन, चॅ. ६ ; नन देअर कॉल ईट कॉन्स्पिरसी, गॅरी अॅपलन, चॅ. 5; कोलिएर्स्नॅशनल एनसायक्लोपिडिया, १९३६ , एस. वी. “इल्युमिनाटी”, कॅ थलिक एनसायक्लोपिडिया, , एस.
वी. “इल्युमिनाटी”, “इं गोलस्टॅड” ६७ रे व्ह. १३ :१६ -१८ , १४ :९ -११ , १९ :२० ६८ पीएसए. ७ :११ , ४५ :६ -७ , प्रोव्ह. ८ :१३ , अॅरमॉस ५ :१५ , रोम. १ :१८ , हिब्रू. १ :८ -९ ६९ रे व्ह. १७ :१ -६ , चॅ. १८
७० व्हॅटिकन युएसए, निनो लोबेलो, पृ. २० -२१ ७१ स्मोकस्क्रीन्स्, जॅक चिक, पृ. ४६
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(प्रकटीकरण१८ :४ ). म्हणून आपण अशी प्रार्थना करूया की ते लवकरच
व्हॅटिकनमधून बाहेर पडतील.
रोमन वेश्यागृह चालवणाऱ्या सैतानी वृत्तीच्या सुपर–बॉसला (पोपला)
आणि त्यांना ताकदवान बनवणाऱ्या सर्व सरकारांना गंभीरपणे एक आठवण
करून द्यायची आहे की तुमची राजवट फार काळ टिकू शकणार नाही, असे
ईश्वरानेच सांगीतले आहे.
“आणि एका घटके त ह्या इतक्या संपत्तीची राख
झाली.”(प्रकटीकरण१८ :१७ ).
“तिचा धुर युगानुयुग वर चढत आहे.” (प्रकटीकरण१९ :३ ).
“तेव्हा मी तीन अशुद्ध आत्मे जे बेडकासारखे दिसत होते ते
पाहिले. ते प्रचंड सापाच्या मुखातून बाहेरआले. श्र्वापदाच्या
मुखातून बाहेर आले, खोट्या संदष्े ट्याच्या मुखातून बाहेर आले. ”
(प्रकटीकरण१६ :१३ ).
ज्यू धर्मगुरूपदाचा अंत कलवारी येथे झाला.७२ बायबलमध्ये कु ठे ही
ईश्वराने, ज्यू वगळता, इटली, पोलंड किं वा इतर वंशाच्या लोकांना
धर्मगुरूपदाचे अधिकार दिले नाहीत. आणि ज्यूंच्या बारा जमातींपैकी
फत लेवी जमातीलाच ईश्वराने धर्मगुरूपद सांभाळायला सांगितले आहे.
७३ यावरून असे दिसून येते की व्हॅटिकन, हे बायबलवर आधारित
नसलेले आणि काल्पनिक जगांत वावरणारे आहे. जेव्हा येशूने म्ह्टले
होते की, “ते आता संपले आहे,” तेव्हा फक्त येशूच महाधर्मगुरू बनला.
(योहान १९ :३०).७४
व्हॅटिकनला रोम पासून जेरूसलेमकडे स्थलांतरित व्हायचे आहे.२६
सप्टेंबर, १९७३ रोजी ह्यूस्टन क्रॉनिकलने माहिती दिली की राजकीय
सत्तेची हाव असलेल्या हेनरी किसिंजर याने या पंथाला (व्हॅटिकनला) असा
प्रस्ताव देऊन मदत के ली की ज्यायोगे “जेरूसलेम एक आंतरराष्ट्रीय शहर
बनेल व सर्व पवित्र स्थानांवर नियंत्रण ठे वण्याची जबाबदारी आणि धार्मिक
प्रशासन पोपद्वारे सांभाळली जाईल”.
बायबलमधे कु ठे ही पर्गेटरीचा (पापक्षालनाचे काल्पनिक ठिकाण) किं वा
तश्याप्रकारच्या स्थळाचा उल्लेख नाही. परं तु बायबल स्पष्टपणे म्हणते की,
“आणि जसे लोकांना एकदाच मरण व नंतर न्यायासनासमोर येणे नेमून
ठे वलेले असते,” (इब्री लोकांस९ :२७ ). आणि ईश्वराने म्ह्टले, तो एकतर
स्वर्ग असेल नाहीतर नरक असेल, याव्यतिरिक्त काहीही नसेल.७५ तुम्ही
तुमचा स्वर्गात जाण्याचा मार्ग विकत घेऊ शकत नाही किं वा नरकांतून बाहेर
येण्याचा मार्गही विकत घेऊ शकत नाही.
नव्या करारामध्ये कु ठे ही असे म्हटलेले नाही की, आपण ज्या प्रकारे
विश्वास ठे वतो त्या प्रकारे इतर लोक विश्वास ठे वत नसतील तर त्यांना
मारून टाकावे. परं तु व्हॅटिकन अशा हत्येला “पवित्र लढाई असे नाव देते

आणि त्याचे समर्थन करते व असे करून सिध्द करते की ती पूर्णपणे सैतानी
चर्च आहे जी बायबलचे अनुसरण करत नाही.
पन्नास वर्षांपूर्वी मुख्य धर्मगुरू गिलरॉय यांनी म्हटले होते:
“पोस्ट ऑफिसवरती आमच्या कॅ थलिक लोकांचे नियंत्रण
असल्यामुळे, पोस्टविभागाला, रोमन कॅ थलिक नसलेल्या काही
विशिष्ट [पाखंडी] लोकांच्या चळवळींबाबतचा आणि काही विशिष्ट
परिस्थितींबाबतचा ठावठिकाणा माहित आहे. आणि अशी माणसे
पोस्ट ऑफिसमध्ये आमच्या नियंत्रणाखाली, तुमच्या सेवस
े ाठी,
असल्याने आमचे गुप्त पोलिस कायद्याचे गुन्हेगार म्हणून सापडले
तरी आम्हाला घाबरायचे कारण रहाणार नाही.”
या सत्य माहितीवरून हे स्पष्टपणे लक्षांत येईल की, सध्या पोस्ट विभाग
आमचा घाऊक दराचा दर्जा का काढू न घेत आहे. व्हॅटिकन, जे दोन प्रकारचे
स्वातंत्र्य गुपचुपपणे हिरावून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे ते म्हणजे आमचे भाषण
स्वातंत्र्य व धर्म स्वातंत्र्य.याबाबतची घटनेने दिलेल्या दोन स्वातंत्र्याबाबतची
हमी व्हॅटिकन गुन्हेगारी पध्दतीने दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
प्रत्येक देशांतील राज्य व कें द्र सरकारी संस्था, त्यांच्या प्रसार माध्यमांतील
बातम्या व न्यायव्यवस्था, रोमच्या सूचनांवरून नक्कीच असे म्हणतील की
“पोपबाबतची गुपिते” हे “तिरस्करणीय” लेखन आहे आणि मी तुमचा शत्रू आहे
असेही ते सांगतील. पण पॉलने बायबलमध्ये जे सांगितले आहे तेच मी सांगतो.
म्हणूनच “मी खरे बोलत असल्याने तुमचा शत्रू आहे असे मानले जावे का?”
(गलतीकरांस४ :१६ ).
जेणेकरून लोकांची सैतानी पोपच्या तिरस्कारणीय, हुकु मशाही व क्रु र
नेतृत्वापासून व जागतिक सत्तेपासून सुटका होईल, जेणेकरून ते रोमन
कॅ नन तत्वांऐवजी आमच्या पवित्र अमेरिकन राज्यघटनेचे अनुसरण करतील
आणि जेणेकरून सर्व देशांच्या लोकांची पशुच्या खुणेपासून व नरकातील
आगीपासून सुटका होईल – अशाप्रकारचे सत्य सांगणे याचा अर्थ द्वेष
पसरवणे होतो काय? येशूने म्हटले की खरे बोलणे म्हणजे प्रेम करणे आणि
येशूने आम्हाला आज्ञा के ली आहे की आम्ही देशोदेशी फिरून सत्य काय आहे
याची शिकवण द्यावी.७६ कारण येशूने म्हटले आहे,मग सत्य काय आहे हे
तुम्हांला समजेल. आणि सत्य तुम्हांला मुक्त करील.” (योहान ८ :३२ )
तुम्ही एकतर माझ्यावर नाहीतर पोपवर विश्वास ठे वू शकता. मी तुम्हाला
पोपबाबतची काही गुपिते उघडी करून सांगीतली आहेत. ईश्वराने म्हटले
की पोपची संस्था, ९९ % घृणास्पद गोष्टींची नव्,हे तर पृथ्वीवरील प्रत्क
ये
घृणास्पद गोष्टींची जनक आहे.७७ बायबल सोसायटी ऑफ इंडिया, बंगलोर
द्वारे प्रकाशित बायबल आवृत्ती वाचा म्हणजे मी खरे बोलत आहे की नाही
हे तुम्हाला समजेल. ईश्वरावर विश्वास ठे वा. “येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठे वा
म्हणजे तुम्ही वाचू शकाल.” (प्रेषितांची कृ त्ये १६ :३१ ).

७२ इसा. ५३ :७ , मार्क १५ :३७ -३९ , हिब्रू. २ :१४ -१८ , ३ :१ -४ , ४ :१४ -१६ , ५ :१ -६ , ७ :१९ -२८ ७३ एक्स. २८ :१ , ३० :३० ७४ हिब्रू. २ :१४ -१७ , ३ :१ , ४ :१४ -१५ , ५ :५ -१० , ७ :२६ -२८ , ९ :११ -२८ ७५ रोम. २ :५ -६
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यू.एस.मध ील ज्या व्यक्तीं, आपले तन, मन, हृदय, ताकद व आत्मा अर्पून ईश्वराच ी से व ा करत ील, अशा व्यक्तींना जगभरात ील,
टोन ी अलामो ख् रिश्चन मिनिस्ट्रिज, अश ी जागा पु र वते क ी जिथे जगण्यासाठ ी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी मिळत ील
न्यूयॉर्क शहरां त दर मं ग ळ्वार ी रात्री ८ वा. व इतर ठिकाण ी प्रत्ये क रात्रीच्या से व ा दे ण ्यात ये त ात. अध िक माह ित ीसाठ ी
कृ पया (९०८) ९३७ - ५७२३ या क्र.वर फोन करा. प्रत्ये क से वे नं त र जे व ण दिले जाईल.
ख् रिश्चन धर्मोपदेश क , श्री.अलामो यां न ी लिह िले ले पु स ्तक “ द मस ीहा ” मागू न घ्या. यामध्ये जु न ्या करारामध ील३३३ च्यावर गोष्टींतू न
ख् रिस्ताबाबतचा पु र ावा दिला आहे.
पॅस्टरपॅस्टर अलामो यां च ्या ले ख ी साह ित्याचे वाटप करून लोकां च ी आत्मोन्नत ी करणारे से व क म्हणू न काम करा.
आमचे सर्व ले ख ी साह ित्य व ऐकण्याचे सं दे श ,शिपिं ग शु ल ्कासह, नि:शु ल ्क पाठवले जातात.
जर त्यासाठ ी कु ण ी तु म च्याकडू न पै से घे त असे ल तर कृ पया पु ढ ील क्र. वर फोन करा. (६६१) २५२ -५६८६ कले क ्ट.
य ा ले ख ी स ा ह ि त ् या द्वा रे मु क्ती स ा ठ ी ख र ा म ा र्ग क ो ण त ा हे द ा ख व ले ज ा ते. (अॅ क ्ट्स ४ :१२ ).
हे स ा ह ि त ्य फे कू न क ा. कृ पय ा दु स ऱ ् या क ो ण ा ल ा त र ी ते व ा च ा य ल ा द्या.
जे कोण ी दु स ऱ्या दे श ां म ध्ये असत ील त्यांन ी कृ पया हे साह ित्य त्यांच्या दे श ां त ील बोल ी भाषां म ध्ये अनु व ादित करावे.
जर आपण हे साह ित्य पु न ्हा प्रकाशित करणार असाल तर कृ पया खाल ील कॉप ीराईट व रजिस्ट्रे श नचा समावे श करा.
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