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Vatikan Pamuk Prenses rolü yapıyor, 
ama İncil onun bir fahişe olduğunu, “bü-
yük fahişe” olduğunu, bir şeytanın kilisesi 
olduğunu söylüyor (Esinleme 19:2).1 Vati-
kan ABD de dahil olmak üzere her ülke-
deki devlet dairelerinin şubelerini kendi 
küçük, şeytani cüceleri olarak kullanıyor. 
Devletten güç ve kontrol aldıkça, “Pamuk 
Prenses” kılığı içinde arka plana daha çok 
karışacak ve devlet bu şekilde onun kötü-
lükleri için kullanılıp suçlanacak. 

SEBEP: Roman Katoliği olmayan bü-
tün fikirleri ve herkesi taciz eden, kötü-
leyen, yok eden ve sansürleyen kanunları 
uygulamaya koymak, böylece şeytani kra-
liçe (büyük fahişe) olarak tahta oturmak.

Yılan Vatikan dünya devletini ve kiliseyi kontrol etmek yö-
nündeki, yüzyıllardır süregelen arzusundan ötürü dünyayı ve 
Amerikan devletini öyle çok sayıda azimli, iyi eğitimli ve adan-
mış Cizvit sofusuyla istila etti ki artık (kendi yarattığı) Birleşmiş 
Milletler’i,2 Beyaz Saray’ı, Kongre’yi, bütün eyalet kurumlarını, 
federal, şehirsel ve sosyal devlet kurumlarını kontrol ediyor. 
Buna ABD Çalışma Bakanlığı, IRS, FBI, Anayasa Mahkemesi, 
yargı sistemleri, silahlı kuvvetler, eyalet polisi, federal polisi ve 
diğer polisler, ayrıca uluslararası bankacılık ve federal rezerv sis-
temleri (bunlara Illuminati ve Agentur deniyor), işçi sendikala-
rı,3 Mafya ve ağır siklet haber basınının çoğu dahil.

Bu şeytanın kilisesi (Vatikan) tek-dünya odaklı, şeytani ve “ka-
firler”e (Roman Katoliği olmayan herkes) ölüm diyen Katolik ki-
lisesi kanunlarını ABD Anayasamızın yerine geçirmeye çok yak-
laştı. General Lafayette, Başkan George Washington’ın en saygın 
yardımcısı ve generali büyük bir öngörüyle şöyle demişti: “Gün 
gelir de Amerika halkının özgürlükleri yok edilirse, hepsi Ro-
man Katolik cadılar meclisinin ruhban takımının eline düşer.”4 

Bugün neredeyse elli yıl önce Avustralya’da, Roman Katoliği 
Başpiskopos Gilroy tarafından yapılan konuşmadan alınan par-
çalarda ayrıntılı planların ulaştığı zirveyi görüyoruz:

“Roman Katolik düsturu, Roman Katoliği kardeş-
lerimizden başkasıyla bir olmamaktır. Bütün kafirleri 
[Roman Katoliği olmayanları] oy sandığında yenme-
miz gerekiyor. Kutsal babamız olumsuz taktiklerin 
ölümcül olduğunu belirtiyor. Kutsal babamızın [papa] 
talepleri, kamu hizmetlerinin yakın zamanda %100 
Roman Katoliklerinden oluşması yönünde. Roman 
Katoliklerine gizlice, Protestanlardan, Yahudilerden 

IRS, FBI, ABD ÇALIŞMA BAKANLIĞI, MAFYA VE İŞÇİ SENDİKALARI VATİKAN’IN BİR PARÇASI MI?  
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PAPANIN SIRLARI
ve diğer kafirlerden daha fazla dev-
let işi verildiğinde kuşku uyanma-
ması için özen gösterilmeli.”

Vatikan milyonlarca milyonlarca in-
sanı katletti, dedi Yahova’mız (Esinleme 
18:24). Tarihte bu gerçeği işaret eden ka-
yıtlar bulunmaktadır. Avrupa’da Roman 
Katolik engizisyonu sırasında 68 milyon 
insan bu dev mezhebin elinde işkenceye 
uğradı, sakatlandı ve öldürüldü.5 Aziz 
Bartholomew Günü Katliamı, nerdeyse 
100.000 Protestan’ın kıyıldığı gündü.6 

Başkan Abraham Lincoln şu sözlerle, İç 
Savaş için papalığı suçladı:

“Cizvitlerin kötücül ve gizli etki-
si olmasaydı, bu savaş hiçbir zaman 

gerçekleşmezdi. Topraklarımızın, en asil oğullarının 
kanıyla kırmızıya bulanmış olduğunu görmemizi pa-
palığa borçluyuz.” Lincoln, “Ben en asil, en geniş ve 
en yüksek anlamıyla vicdan özgürlüğünden yanayım. 
Ama papa ve takipçileri papacılar bana, bütün da-
nışmanları, teologları ve kanon kanunları vasıtasıyla 
vicdanlarının onlara karımı yakmalarını, çocuğumu 
boğazlamalarını ve benim boğazımı kesmelerini em-
rettiğini söyledikleri sürece, onlara vicdan özgürlüğü 
veremem,” diye ekledi.”7 

Abraham Lincoln Vatikan’ın iç yüzünü birçok açıdan ortaya 
çıkarmasından ötürü, tıpkı öngördüğü gibi öldürüldü. Evet, o 
Roma’nın talimatları sonucu, Cizvitlerin suikastına uğradı.8 Va-
tikan Bay Lincoln’ün zamanından beri hiçbir şekilde değişmedi.

J.F.K.’İN ÖLÜMCÜL HATASI

Vatikan John F. Kennedy’ye, “Roman kanon kanunlarına mı, 
yoksa ABD Anayasası’na mı uyacaksın?”  diye sorduğunda, Bay 
Kennedy onlara “ABD Anayasası’na,” cevabını verdi.9 Bu, Başkan 
Kennedy’nin ölümcül hatasıydı. Tıpkı Başkan Lincoln’de oldu-
ğu gibi suikastının emrini veren Roma, planı yapıp uygulamaya 
koyan Cizvitlerdi. Bay Kennedy’nin suikastı hakkında fazla şey 
bilen diğer herkesin de icabına bakıldı. 

Amerika sesini yükselterek soruşturma yapılmasını istedi-
ğinde, soruşturmayı yürütmesi için Başyargıç Earn Warren (Va-
tikan’ın gizli Colombus Şövalyeleri’nin bir üyesi) bu işe atandı. 
Warren’ın bir sözü diğerini tutmuyor, işten kaytarıyordu—yap-
ması gerektiği gibi—ve sonra, yeterli zamanın geçmesinin ardın-
dan soruşturmayı sonlandırdı. Papanın dediği gibi, “Olumsuz 
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1 Esin. 17:1-5, 15   2  Yirminci Yüzyılda Vatikan Emperyalizmi, Avro Manhattan, sf. 167-170    3 Yirminci Yüzyılda Vatikan Emperyalizmi, Avro Manhattan, sf. 162   4  Roma “Kilisesi”nde 50 Yıl, Charles 
Chiniquy, sf. 483 (orij. kısaltılmamış 1886 baskısı, PDF olarak erişilebilir, sf. 342)   5 Sis Perdeleri, Jack Chick, sf. 35   6  Hristiyan Bakış Açısından Dünya Tarihi, Cilt. II, A Beka, 1981, sf. 352   7 Roma 
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hareketler ölümcüldür.” Başkan Kennedy’nin Abraham Lin-
coln’ün büyük hayranı ve öğrencisi olduğunu ve Bay Lincoln’ün 
bildiklerini bildiğini unutmayın. 

Otuz milyondan fazla ölüme (altı milyon Yahudi—Soykı-
rım)10 sebep olan İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan 
ve savaşın mali kaynağı Vatikan’dı—Hitler, Mussolini ve Fran-
co’nun üçü de bu mezhebin (Roman Katolik şeytanın kilisesi)11 
üyeleriydi—ve amaç dünyayı İsa için değil, Vatikan için, Deccal 
için kazanmaktı. 

Orta ve Güney Amerika’daki karmaşa, Cizvitlerden eğitim 
almış olan Castro’nun12 Küba’da ve Karayiplerin dört bir yanın-
da süregelen tiranlığı ve Lübnan’la İrlanda’daki terörizm bugün 
Vatikan’ın işidir. Şimdi Yahova’nın neden Roman Katolik şeyta-
nın kilisesi yeryüzündeki bütün iğrençliklerin anasıdır (Esinle-
me17:5) dediğini görüyor musunuz?

Vatikan İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok insanın sa-
vaşın bir Vatikan engizisyonu olduğunu fark ettiğini anladı, bu 
yüzden meşhur dikkat dağıtıcı taktiklerinden birini kullanarak 
herkesi gerçek suçlu (Vatikan) yerine Komünizm (ki Komü-
nizm’in arkasında da Vatikan desteği bulunmaktadır) hakkında 
düşünmeye ve konuşmaya itmek için John Birch Topluluğu’nu 
kurmak zorunda kaldı. Planları büyük bir başarıya ulaştı.

Vatikan bunların yanı sıra, dünyadaki bütün ana terörist grup-
larına da destek vermektedir. Bunun sebebi, Vatikan dünyanın bü-
tün devletlerini baltalar, bu sayede dünyaya egemen olmak (papalık 
iktidarı) için çabalarken insanların düşüncelerinin terörist grupla-
rının açıklanamaz, çılgın trajedilere odaklanmaya devam etmesini 
sağlamaktır. Teröristler haberlere çıktığında, bunun Vatikan’ın ABD 
Anayasası’nı kaldırması ve insanların dini özgürlüklerinin ellerin-
den alınmasından (insanların hapse atılması, okullarla kiliselerin 
kapatılması) daha fazla dikkat çekmesi şok edicidir. Ama Vatikan’ın 
peşinde olduğu şey aslında şudur: dünyada dinimizi ve devletimizi 
kontrol etmek. Terörizm ne kadar delice, tuhaf, mantıksız ve açık-
lanamaz olursa, o kadar iyidir. Vatikan’ın ağır siklet haber basını da 
sizi kafanızı bununla meşgul etmeye itiyor. Artık işleyiş şekilleri or-
taya çıktığından, çok yakında (basınlarının ve onlara yakın zaman-
da katılmış olan ABD Başkanı’nın yardımıyla) bütün bu terörizme 
(kendi yarattıkları) son verme amaçlı bir kampanyanın itici gücü 
olacaklar ve böylece herkesi iyi ve dindar olduklarına, hiçbir zaman 
böyle bir şeye destek veremeyeceklerine inandırmaya çalışacaklar 
(Güncelleme: Lübnan’da pazarlığa oturan Terry Waite gibi).

Hristiyan rolü yapan bir Roman Katolik Cizvit diyakozu olan 
Jim Jones cemaatiyle birlikte, dünyanın masum Hıristiyan inziva 
merkezlerini karanlık ve şüphe uyandırıcı görmesini sağlamak 
için Vatikan tarafından öldürüldü (zehirli Kool-aid’le değil).13 

“Yahova bu altı şeyden nefret ederdi: evet, yedisi 
O’nun nazarında iğrençliklerdir: Kibirli bir bakış, 
yalan söyleyen bir dil ve masum kanı döken eller, 
şeytani hayaller kuran bir kalp, aceleyle kötülüğe ko-
şan ayaklar, yalan söyleyen sahte bir tanık ve kardeş-
ler arasına nifak tohumu eken bir insan (Özdeyişler 
6:16-19) (Yahova’nın nefret ettiği bütün bu şeyler 
Şeytan Vatikan’da vardır).

Vatikan kontrolündeki ABD Gümrük ve Göçmen Ofisle-
ri yüzünden bu ülkeden son derece ayrıntılı işlemlerden (ara-

malar, radar, vs) geçmeden çıkamadığımızı hiç fark ettiniz mi? 
Ama 1960’larda, Vatikan’da eğitilmiş Cizvit Timothy Leary14 
ülkemizin gençlerini uyuşturucu bağımlılığına sürüklediğinde 
Gümrük ve Göçmen ofisi, bir zamanlar masum olan ülkemize 
Mafya yoluyla giren on binlerce kilonarkotik madde ve uyuştu-
rucuyu tespit etmekteşu anda olduğu gibi o zaman da başarısız 
oldu. Mafya yasa dışı, haksız kazançlarını (karaborsa parasını) 
Vatikan vasıtasıyla aklıyor. Belki Başkan Abraham Lincoln bu 
yüzden, “Amerika’nın ufkunda kapkara bir bulut görüyorum. 
Ve o kara bulut Roma’dan geliyor” demiştir.15

İncil’in bütün bu yozlaşmaya sebep olan ve bütün bu kanları 
döken Deccal hakkında söylediklerine bakalım:

“Azizlerin kanıyla ve İsa’nın şehitlerinin kanıyla 
sarhoş olmuş kadını [Vatikan] gördüm: ve onu gör-
düğümde büyük bir [hayret içinde] şaşkınlığa düş-
tüm” (Esinleme 17:6).

“Onca işkence ve kederle kendisini nasıl da yücelt-
ti ve enfes bir biçimde yaşadı: o kalbinde dedi ki, ben 
kraliçelik tahtındayım; dul değilim ve yas tutmayaca-
ğım” (Esinleme 18:7).

“Bunlar [bu hükümetler] tek bir düşünce içinde ve 
güçlerini, kuvvetlerini canavara verecekler,” Şeytan’dan 
güç alan, o gücü emirlerini yerine getirerek Deccal’e ve-
ren tek-dünya devleti ve buna devlet kurumları, fede-
ral, kamusal ve sosyal kurumlar dahil (Esinleme 17:13).

Bunlar İsa yeryüzüne geri dönüp zaman hiçliğe dönüşmeden 
önce İncil’in Esinleme kitabından kalan son izlerden bir kısmı. 
Yahova dünyayı suyla16, Sodom ve Gomora’yı ateş ve kükürtle 
yok etti.17 Yahova her ikisinde de yaklaşan kıyametin haberini 
veren ulaklar gönderdi. Bugün Yahova sonsuz merhametiyle Ro-
man Katoliklerini uyarıyor: “Oradan çıkın, İnsanlarım, onun 
günahlarına ortak olmayın ve vebasını bulaştırmasına izin 
vermeyin” (Esinleme 18:4) . Yahova’nın insanlarından biriyse-
niz, hayat veren Ruh sizi sonsuz hayat kavuşturduysa, o zaman 
ondan uzaklaşarak Sözler’e itaat edin. Neden? Çünkü bunu yap-
mamak itaatsizliktir ve itaatsizlik afsundan farksızdır.18 

IRS, OSHA ve ABD Çalışma Bakanlığı gibi Vatikan adına çalı-
şan birçok devlet kurumu ve federal kurum, ayrıca işçi sendikala-
rı, yüzlerce işletme ve kurumu iflasa ve kapanmaya sürükleyerek 
ülkemizin ekonomik belkemiğini şahane bir biçimde kırdılar.19 

Bu, milyonlarca Amerikalının işsiz ve aç kalmasına sebep olurken 
Vatikan şirketleri hiçbir tacize uğramadan serpiliyor, çünkü devlet 
kurumları onların kontrolünde. Yahova’nın Cehennem’e atıldığın-
da Deccal’e olacaklar hakkında söylediklerine bakın:

“Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler: 
Dünyayı sarsan, krallıklarıtitreten, yeryüzünü çöle 
çeviren, kentleri yerle bir eden [Deccal] bu mu?” (Ye-
şaya 14:16-17).

FBI VATİKAN KÖLE İŞÇİ KAMPLARINA GÖZ YUMUYOR

Vatikan’ın çok sayıdaki milyar dolarlık işlerinden sadece biri, 
içki ve şarap imal eden, kanunsuz bir biçimde bedava iş gücü 
(binlerce Roman Katolik keşişi) kullandığından hiçbir iş gücü 
sorunu yaşamayan köle işçi kamplarıdır. Bu federal devlet da-
ireleri başka kimsenin iş gücümüzü Yahova’ya, Baba’mıza ve 

10 Bilgi Lütfen Almanağı, 1982, sf. 98   11 Sis Perdeleri, Jack Chick, sf. 19   12 Sis Perdeleri, Jack Chick, pg. 35   13 Aldatmaca, Chick Yayıncılık   14 PBS Timothy Leary’yle Gece Röportajı, Temmuz 1983   
15 Roma “Kilisesi”nde 50 Yıl, Charles Chiniquy, sf. 510 (orij. kısaltılmamış 1886 baskısı, PDF olarak erişilebilir, sf. 359)   16 Yarat. Böl. 6-7   17 Yarat. 19:24-25   18 I Sam. 15:23   19 Vatikan’ın Milyarları, 
Avro Manhattan, sf. 214-215   
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Kurtarıcımız İsa’ya gönüllü bir biçimde sunmak anlamına gelen 
aynı ayrıcalıktan yararlanmasına izin vermiyor, çünkü biz “ka-
fir”iz (Roman Katoliği değiliz). Evet, onların işletmeleri hiçbir 
hasara ya da tacize uğramadan, Hristiyan Kardeşler,20 La Salle ve 
Benedictine içki ve şarap imalathanelerinde (köle işçi kampları) 
ve Napa Vadisi, Kaliforniya’dan New York Eyaleti’ne dek başka 
birçok imalathanede bedava iş gücünü kullanarak zenginleşiyor.

Vatikan’ın IRS ve ABD Çalışma Bakanlığı şimdi kiliseyle dev-
leti birbirinden ayıran anayasal çizgiyi aşıyor ve bütün köktenci 
Hristiyan kiliselerini ve okullarını her bakımdan yok etmeye çalı-
şıyor. Bunun bir yolu vergi muafiyetlerini ellerinden almak. Gel-
gelelim bu anti-Amerikan, anti ABD Anayasası kurum (IRS) Milli 
Gelir Kanunu 501(c)3 aracılığıyla Amerika’daki bütün komünist 
örgütlere vergi muafiyeti sağlıyor. Bu muafiyeti onların elinden al-
maya hiçbir zaman teşebbüs etmediler.21 Roma’nın para toplama 
kurumu (IRS) aynı zamanda Roman Katolik şeytanın kilisesive 
onunla bağlantısı olan herkesin (tek-dünya kilisesiyle) ABD’deki, 
mülk vergisi, hatta milyar dolarlık şirketleri için vergi ödemeyen 
yegane dini kuruluşlar olmasını garanti altına aldı.22 Bu Milli Gelir 
Kanunu’nun 892. Bölümü’nden destek alınarak yapıldı. Vatikan 
her yıl diniokulları için milyarlarca dolar federal yardım alan tek 
din.23 Bu para sizin vergilerinizle ödeniyor. Başpiskopos Gilroy’un 
da dediği gibi, “Roman Katoliği kardeşlerimizden başkasıyla 
bir olmayız” ve “bütün kafirleri yenmeliyiz.”

Vatikan Rus Ortodoks kiliselerinin yok edilmesi için Komü-
nist Parti’den yardım aldı ve Yahudiler ve sinagoglarını yerle bir 
etme teşebbüsünde Nazi Partisi’ni kullandı. (Çünkü Vatikan 
kendisinden başka herkesin “kafir” - Roman Katoliği olmayan-
lar - olduğunu söylüyor.

IRS—ROMAN TARİKATININ PARA TOPLAMA KURUMU

Roman Katolik Cizvitleri, Illuminati ve Agentur adlı ulus-
lararası bankacılık sistemini24 kurdu (ve bunun için Yahudileri 
suçladı). Roma’nın düsturu, “Para çuvallarını elinde tutan, ülke-
leri yönetir”dir. Vatikan bütün savaşları (engizisyonları) dünyayı 
kafirlerden (Roman Katoliği olmayanlardan) arındırmak için 
başlattı, ardından onlarla savaşacak kadar paraları olsun diye 
bankalarından ülkelere borç verdi. Biz de bu şeytanın kilisesinin 
para toplama kurumunun (yalnızca Roma’ya hesap veren IRS’in) 
ülkemize girmesine budalaca izin verdik.

Yahova’nın İncil’deki kanunlarına göre, her elli yılda bir ödene-
meyen borçlar temizlenmelidir (borç affı). Buna jübile yılı denir 
(Levililer 25:10). Haydi, bu tarikat benzeri Roma ölüm ve kölelik ka-
nununu bir kenara bırakalım ve Yahova’nın ve oğlu Rabbimiz İsa’nın 
Sözü’ne geri dönelim. Haydi, borçlar temizlensin (jübile yılı). Bu 
borçların birikmesine sebep olan Şeytan’dır (Roman Katolik şeyta-
nın kilisesi) ve amacı bize zarar vermek, bizi finansal bakımdan köle 
etmektir. Bu savaşları biz başlatmadık, bu savaşları biz istemedik ve 
o parayı biz borç almadık. O halde, neden biz çile çekelim? Bu sa-
vaşların hepsi dünyayı bir tek-dünya devletine, kilisesine ve basınına 
dönüştürme amaçlı Roman Katolik engizisyonlarıydı.25

Vancouver’daki tek-dünya kilisesi toplantısında, gönüllüleri-
mizden bazıları homoseksüellik destekçisi standlar ve literatür-

ler, büyücülük destekçisi standlar ve literatürler, “evrensel” dün-
yanın en büyük tarikatının ve mezhebinin övdüğü sarhoşluk ve 
salt dinsizliği görerek şoka uğradılar. Bu şeytani insanlar gerçek 
Söz’ü, yani kötülükten ayrılmayı ve iyilikle kutsanmayı26 öğütle-
yen sözleri yayan herkese tarikat ya da mezhep diyor. Ama onlar 
bu tek-dünya örgütüne ve tarikat lideri papaya tapıyor...

“Bu adam tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye 
karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, 
hatta kendisini [ya da yakın gelecekteki bir papayı] 
Yahova ilan ederek Yahova’nın Tapınağı’nda [Ku-
düs’te] oturacaktır (II. Selanikliler 2:4).

“İçinde bütün güç, işaretler ve sahte mucizlerle ve 
adaletsizliğin kolay kandırılabilirliğiyle şeytanın işi-
ni takip edenler ölecek ve cehenneme gidecektir (II 
Selanikliler 2:9-10).

Onlar diz çöküyor, onun yüzüğünü ve ayaklarını öpüyor27 ve 
ona “kutsal baba” diyorlar - ki bu İncil’de yasaktır.28 Onlar o ada-
mın her isteğini yerine getiriyor. Bize, Ruh’un izinde yürüyen ve 
Yahova’nın bütün isteklerini yerine getirenlere tarikat diyerek bel-
ki bağışlanamaz, ne bu dünyada, ne öbür dünyada affedilebilecek 
(Matta 12:31-32) bir günah işlediler - Kutsal Ruh’a küfrettiler. Ama 
Şeytan bunu umursamıyor, çünkü o Kutsal Ruh’a çoktan küfretti.

CANAVARIN İŞARETİ

Şeytan sonsuza dek onunla birlikte Cehennem’de kalmanızı is-
tiyor.29 Ve size bunu yaptırmaya çalışırken, bakın devlet kurumları 
ve federal kurumlarla sizin önünüze ne getirdi: mal alıp satabilme 
izni almak için, elinizde ya da alnınızda bir iz taşımanızı (bu lazer 
ışınlarıyla, görünmez bir biçimde yapılabilir) zorunlu hale getiren 
bir kanunun devlet tarafından yaptırımı. Yahova bu işarete “ca-
navarın işareti” (Esinleme 19:20) diyor. Vatikan işaret için “barış, 
sevgi, birlik, arkadaşlık, vs. işareti” gibi çekici isimler kullanacak-
tır. Ve Yahova bu işareti taşımaya başladığımız takdirde Cehen-
nem’e gideceğimizi söylüyor (Esinleme 14:9-11).

Papa, yani süper-patron, onun federal ve devlet kurumları 
bu işareti taşımadığımız takdirde boykot edileceğimizi (mal alıp 
satamayacağımızı) söyleyecek. Ben, tıpkı Sinai Çölü’nde İbrani 
çocukları kırk yıl beslediği gibi, beni beslemesi için Yahova’ya 
güveneceğim. Ve Yahova yine papaya, onun devlet kurumlarına 
ve işarete direnen sadık takipçileri için mucizeler yaratacak. 

Başkan Reagan da diğer dünya liderleri gibi Vatikan’ın hü-
neriylebüyülendi. Bu, onun ABD büyükelçimizi aniden büyük 
Roma genelevine (bu şeytanın kilisesininana ofisine ve genel üs-
süne) göndermesinden bellidir.

Bay Başkan, o Cizvit eğitimi almış tek-dünya kilisesi vaizle-
riyle çok fazla vakit geçiriyorsunuz ve onlar size çok kötü tavsi-
yeler veriyor. Bu şeytanın kilisenin bir parçası olmanızın sebebi 
Vatikan’ın parası ve Vatikan’ın büyük desteği mi? Kendiniz para 
ve geçici güç için Deccal’e katılarak ve ülkemizi de onlara katarak 
ebedi ruhunuzu satar mısınız? 

Yahova, “Bir insan kendi [ebedi] ruhunu kaybedecekse, bütün 
dünyayı kazansa bile bunun kendisine ne yararı olur?” (Markos 
8:36) der. Bunu yaptığınız için şimdi yaşayan Yahova’yla başınız 

20 Vatikan’ın Milyarları, Avro Manhattan, sf. 182   21 1987’ye kadar bütün komünist örgütler vergiden muaftı. Şimdi, benim litaratürüm yüzünden bütün komünist partilerin vergiden muaf statüsünü 
kaldırdılar. Gelgelelim, Vatikan komünistleri Cumhuriyetçi ve Demokrat kılığı altında devletin içinde öyle derine yerleşmiş durumdalar ki, artık vergiden muaf tutulmaya ihtiyaçları yok. Onların “sahte 
hayırsever” gruplarına ve mahalli kilise okullarına ve diğer elit Katolik komünist örgütlerine verilen  multi-milyar dolarlık hükümet burslarından ise söz etmeye bile gerek yok. 22 Vatikan ABD, Nino 
LoBello, sf. 87   23 Vatikan ABD, Nino LoBello, sf. 79   24 Vatikan ABD, Nino LoBello, sf. 45-47   25 Dan. Bölüm 7, 8:23-25, II Sel. 2:3-12, Esin. 12:12-17, Bölüm 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, 
Bölümler 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 Mezm. 97:10, Rom. 12:9, I Kor. 10:21, II Kor. 6:14-18, Efes. 5:3-12, Yak. 4:4, I Yuh. 1:5-6   27  Kilise ve Devlet Krizi 1050-1300, Brian Tierney, Prentice-
Hall, sf. 49   28 Matt. 23:9  29 I Pet. 5:8, Esin. 12:11-12   
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büyük dertte. Kendinize çeki düzen verip doğru yola girmeli, ka-
rarınızı bütün halkın önünde geri almalısınız ki Yahova ve halk 
sizin tam olarak hangi tarafta olduğunuzu bilsin.

Size saygıda kusur etmek istemeyiz, Sayın Başkan, ama size 
bunları İsa adına söylüyorum. Zamanın sonundayız ve politika-
cıların dönemi sona erdi. Hepimiz insanlara içimizde ne oldu-
ğunu göstermeliyiz. İncil Yahova’nın Sözü’nden ders almayanın 
barbar olduğunu söyler (Özdeyişler 12:1). Bay Başkan ve dünya-
nın bütün başkanları ve kralları, bilin ki hepimiz için bir karar 
verilecek ve ben o kararın çok yakında verileceğine inanıyorum.

GERÇEK BİR İSRAİLLİ YAHOVA’YA İNANIR
Ben teolog değilim, ilahiyat fakültesinden mezun olmadım. 

Ben İsa’nın kanıyla yıkanmış, içi Kutsal Ruh’la dolmuş ve çarmı-
ha gerilen, yeniden dirilen, hayata dönen ve yakında bu dünya-
ya geri dönecek olan İsa30 hakkında insanlara vaaz vermek için 
Yahova tarafından gönderilmiş gerçek bir İsrailliyim. Bu vaazı 
verirken arkamda Cennet’in tam yetkisi var.

Gerçek bir İsrailli Yahova’ya inanandır, ki birçok Yahudi 
inanmaz, çünkü onlar Eski Ahit’in Mesih’ten söz eden 300’den 
fazla kutsal yazısını reddederek Mesih’i reddediyor. Bazı İsrail-
liler bu mezhebe (Roman Katolikliği) katıldılar. Vatikan onları 
casus olarak İsrail Parlamentosu Knesset’e yerleştirebilmek için 
haham olmalarını istedi. Bu Roman Cizvit hahamlarının bazıları 
bugün casusluk yapıyor. 

II. Dünya Savaşı’nda, Polonya Vatikan’ın kontrol ettiği en 
güçlü ülkeydi. Vatikan Yahudileri bu kadar seviyorsa -o zaman 
da, bugün de -neden Yahudilerin Polonya’da onca kampta kat-
ledilmesine izin verdi? Vatikan neden “Zion’un İhtiyarları’nın 
Protokolleri” adlı, Vatikan’ı biz Yahudileri dünya çapında kont-
rol etme arzusuyla suçlayan anti-semitik belgenin sahtesini yap-
tı? Vatikan neden kendi uluslararası bankacıları Illuminati ve 
Agenturs’un dalaverelerini biz Yahudilerin üzerine yıktı?31 Ve 
bu anti-semitik Roman Katolik şeytanın kilisesi Yahudileri bu 
kadar seviyorsa, Vatikan neden Knesset’e haham rolü yapan ca-
suslar yerleştirdi? Yahova der ki:

“Benim insanlarım, sizi hata yapmaya itenler, hata 
yapmanıza sebep olanlar sizin yolunuzu yok edecek-
ler” (Yeşaya 3:12).

Mesih’in ikinci geliş zamanı şimdi, o yüzden ya tövbe edecek, 
ya yok olacaksınız;32 yani, ya Mesih’i ve O’nun sizin günahları-
nız için döktüğü kanı olan kefareti kabul edeceksiniz33 ya da yok 
olacaksınız, yani bunu yapmadığınız takdirde Cehennem’e gide-
ceksiniz.34 

Deccal ve şeytanın kilisesiyle olan bağlantıları ve her ikisini 
övmelerinden ötürü milyonlarca insanın Cehennem’e gitmesine 
yol açan dini liderler var. “İkiyüzlülükle yalanlar söylüyorlar, vic-
danları akkor bir demirle yanıp kavrulmuş” (I Timoteyus 4:2). 
Bazıları Hristiyan rolü yapan Cizvit rahipleri. Onlar ve örgütleri 
Roma tarafından fazlasıyla ödüllendiriliyor, çünkü onlar hiçbir 
şeyden kuşkulanmayan, cahil mürit sürülerini doğruca Şeytan’ın 
evrensel kilisesine götürüyor. Şeytan gelecekte hepsinin Hristi-
yan kardeşliği, yoldaşlığı, barışı, karizması ve sevgisi adı altında 
canavarın işaretini35 taşımasını planlıyor. İnsanlar Vatikan şeyta-
nın kilisesi bu bölücü planına kolayca kandı ve haklı olduklarını 

düşünüyorlar, “gerçeğin sevgisini tatmadılar ki kurtarılsın-
lar” (Yahova’nın sözüne tam olarak itaat etmediler). Bu yüzden 
Yahova, “onlara kuvvetli yanılsamalar göndereceğini, yalana 
inanacaklarını: gerçeğe inanmayan herkesin lanetleneceğini, 
ama haksızlıkta haz bulacağını [Deccal’in tüm planları] söy-
ledi (II Selanikiler 2:3-12).

Bu sahte liderler Roman Katolik parasını ve siyasal bağlan-
tılarını çok seviyor. Bunlar sürekli ulusal ve uluslararası televiz-
yonlara çıkmalarını sağlıyor ve kendileriyle kendi adları adına 
televizyon şebekeleri, üniversiteler, köyler ve birçok beyhude 
işletme, ayrıca sözde Hrıstiyan yoldaşlıkları gibi geçici, küçük 
imparatorluklar kurmalarına imkan veriyor. Yahova diyor ki:

“Yalan dolanla yapılan servet sis gibi geçicidir ve 
ölüm tuzağıdır “ (Özdeyişler 21:6).

Bu liderler papalığı övüyor ve destekliyor. Sıklıkla papayı 
Roma’da ziyaret ediyor ve sosyal etkinliklerinin çoğuna Roman 
Katolik ruhban takımını dahil ederek onların televizyonlarına, 
radyolarına konuk olmalarına utanmazca izin veriyor. Başkan 
Reagan’ı ülkemizi Deccal’e (Vatikan) götürmesi için teşvik edi-
yorlar. Vatikan onları destekliyor, onlar da Vatikan’ı destekliyor, 
çünkü hepsi birbirine benziyor (yalancılar). Onları rahatlıkla 
görebilirsiniz ve bence kim olduklarını biliyorsunuz (televizyo-
nunuzu açmanız yeterli). 

Onların kör takipçileri için dua edin, çünkü onlar “hiçbir 
yararı olamayacak yalan sözlere inanıyor” (Yeremya 7:8). “Dil-
lerine yalan söylemeyi öğrettiklerinden gerçeği söylemeye ya-
naşmayan” (Yeremya 9:5), kör takipçilerine yol gösteren bu kör 
liderler için de dua edin. Çünkü İsa hepsinin bir hendeğe düşe-
ceğini (Luka 6:39) söyledi. İsa aynı zamanda şunları da dedi: 

“Bütün yalancılar ateş ve kükürtle yanan göldeki 
yerlerini alacaklar” (Esinleme 21:8). Ve Cennet’e gi-
demeyecekler, çünkü “Köpekler, büyücüler, zampa-
ralar, adam öldürenler, puta tapanlar ve yalanı sevip 
yalan söyleyenlerin hepsi dışarıda kalacaklar” (Esin-
leme 22:15), çünkü onlar Havva’yı ve şimdi dünyayı 
kandıran (Şeytan) gibidir (bütün ölümler bir yalanla 
başladı).36 

İsa barış getirmeye gelmedi, kılıcıyla geldi (Matta 10:34). O 
bize ışıkla karanlık arasındaki, iyiyle kötü arasındaki, gerçekle 
yalan arasındaki, İsa’nın vücuduyla Deccal’in vücudu arasında-
ki farkı göstermeye geldi. O dedi ki, “Kuzularım sesimi tanır ve 
başkasının izinden gitmez (Yuhanna 10:3-5, Esinleme 14:4). Siz 
İsa’nın sesini mi duyuyorsunuz, papanın sesini mi? Siz İsa’nın 
kuzularından biri misiniz, yoksa Deccal’in keçilerinden biri 
mi?37 Yalanları mı dinliyorsunuz, yoksa gerçekleri mi (Yaho-
va’nın Sözü’nü)?

Birçoğunuz bu örgütlere vergi vererek Deccal’e destek verdi-
niz. Deccal’i değil, İsa’yı destekleyin, yoksa bir yalana destek ver-
diğiniz için siz de onunla aynı Cehennem’e gidersiniz. Hristiyan 
rolü yapan gizli Vatikan ajanları Kudüs’te Deccal için tapınak 
yaptırmak (Süleyman’ın Tapınağı) için para toplama amacıyla 
farklı Protestan kiliselerini geziyor. Ve Havva’nın kandırıldığı 
gibi kandırılmanın dinsizce olmadığını sanan cahil Hristiyanlar, 
temkinli ve dindarca tavranıp gerçek Hristiyan işlerine ondalık 

30 Matt. 10:7-8, 28:18-20, Mark 16:15-20, Luka 24:46-48, Elç. İş. 1:8-11, 10:38-43, I Kor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Kol. 1:25-29, II Tim. 4:1-2  31  Dünya Tarihi, Hugh Thomas, Harper-Row, sf. 498; Almanya 
1866-1945, Gordon A. Craig, Oxford, sf. 84   32 Yoel 2:28-32, Matt. 24:3-51, Luka 21:7-36, II Tim. 3:1-5, I Pet. 4:7, Esin. 6:12-17, 14:6   33 Matt. 26:28, Rom. 3:22-26, 5:8-21, Kol. 1:13-14, 20-23, İbr. 
9:11-14, 10:5-17   34 Özd. 15:24, Matt. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Luka 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Esin. 20:11-15   35 Esin. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4  36 Yarat. 
3:4-5   37 Matt. 25:31-46, Yuh. 10:1-16, 26-28   
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vergi vermektense onlara istedikleri parayı veriyor. İsa demiştir 
ki, “İnsanlarım bilgisizlikten perişan oluyor [Cehennem’e gi-
diyor]” (Hoşea 4:6).

Roman Katolik sözcüleri, Yahova’nın Sözü yayıldığında öf-
keleniyor ve “bugün, bu çağda hala nefret, taraflılık, önyargı, vs 
dersi veren insanlar olduğuna inanamadıklarını” söylüyor. Ama 
bu Vatikan temsilcilerinin aslında söylediği şey, bugün, bu çağ-
da, hala Yahova’nın Sözü’nü, gerçeği yayan insanlar olduğuna ve 
Şeytan’ın (onların) foyasını ortaya çıkarmaya cesaret eden insan-
lar olduğuna inanamadıkları. Vatikan’la birleşen günaha dönen, 
mezhebe bağlı kiliseler “İncil’in hiçbir bölümünde Yahova ya da 
oğlu Yüce İsa karşılık vermez ve çocuklarına karşılık vermeyi 
emretmez” diyor. 

İncil’de—Yaratılış kitabından Esinleme kitabına dek—Yaho-
va, oğlu Yüce İsa, patrikler, peygamberler, mürit ve havariler 
onun sahte doktrinleri ne zaman karşılarına çıksa, her seferinde 
Şeytan’a karşılık vermiştir.38 İsa bize kılıcı (Yahova’nın Sözü’nü) 
kullanarak, Şeytan’a şevkle, cesurca karşılık vererek (her nok-
tada) İncil’de yazanları savunup korumamızı emrediyor.39 Bize 
Şeytan’ın yanıltmacalarına (Söz’ü çarpıtmalarına), İsa’nın Temp-
tation Dağı’nda (Matta 4:3-11) şeytana karşılık verdiği gibi kar-
şılık vermemiz emrediliyor.

Paul Kutsal Ruh adına, “Söz’ü yayın,” dedi ve bununla Söz’ün 
tamamından bahsediyordu (II Timoteyus 4:2). Deccal’i, sahte 
peygamberleri, karşılık vermeyi, ders vermeyi ve azarlamayı ele 
alan kutsal yazıları ihmal etmeyin. İsa yaşayan Yahova’nın ağzın-
dan çıkan her Söz’le (Matta 4:4) yaşadığımızı (Cennet’e gittiği-
mizi) söyledi. Bu Deccal, sahte peygamberler, vb. ile ilgili sözler 
anlamına geliyor, çünkü İsa gerçeği bildiğimizde (bütün gerçeği, 
gerçeğin her bir kelimesini) gerçeğin bizi özgür kılacağını (Yu-
hanna 8:32) söyledi. Ama Deccal ve sahte peygamberleri sizin 
özgür kalmanızı istemiyor, çünkü onların efendisi insanları köle 
etmeyi seven Şeytan’dır. İnsanların köle olmasını istemiyorlar-
sa, neden Yahova’nın Sözü’nün tamamı öğretildiğinde (ki bu sizi 
Şeytan’ın elinden kurtarıp özgür kılar) o kadar öfkelendiler? Ve 
Şeytan’ın uşakları değillerse, neden Söz’ü yaymaya şeytanlık, 
nefret, taraflılık ve önyargı diyorlar? 

Deccal ve sahte peygamberleri bizim hiçbir şeyi—Yahova’ya 
hizmet etmekle ilgili—tutkuyla yapmamamız gerektiğini söylü-
yor. Onlar Yahova’nın emirlerine tutkuyla uymanın, Yahova’nın 
Sözü’nü tutkuyla yaymanın ve yerine getirmenin günah olduğu-
nu söylüyor. Ama Esinleme kitabında, İsa bize hevesli olmamı-
zı emrediyor, yoksa bizi ağzından tüküreceğini (Esinleme 3:16) 
söylüyor. Şevk ve cesaret (tutku) Yahova’nın ve O’nun kutsa-
dıklarının kanunudur. Bize her ne yapıyorsak Yahova’nın adına 
(Koloseliler 3:23), bütün yüreğimizle (Matta 22:37), şevkle (tut-
kuyla) yapmamız emredilmiştir. Ve Yahova insanlar Yahova’nın 
Sözü’ne (herhangi bir bölümüne) gücenirse, onların barbar ol-
duğunu (hayvanlar gibi) söyler. Yahova ayrıca, O’nun Sözü’ne 
gücenmek ya da Söz’ünü reddetmenin günah olduğunu söyler.40 
Yahova’nın Sözü’nü reddetmek İsa’yı reddetmektir ve biz ancak 
İsa’nın ta kendisi olan Söz’ü kabul ederek (ona inanarak) kur-
tarılabiliriz. “Yüce İsa’ya [Söz’e] inanırsanız, kurtarılırsınız. 
(Elçilerin İşleri 16:31)

Vatikan Mafya aracılığıyla önce pornografi, fahişelik, nar-
kotikler, alkol üretimi ve dağıtımı, vb şeylerle ülkenin ahlakını 
mahvetti. Şimdiyse sahte dindarlık eylemleriyle ülkemizde ve 
dünyanın dört bir yanında kendi eliyle yarattığı pisliğe sansür 
kanunları uygulamaya çalışıyor.

Bu, bu şeytanın kilisesinin sizi kendisinin iyi, düzgün, saf ve 
dindar olduğuna inandırma amaçlı aldatıcı, aşağılık yoludur. Bu 
aynı zamanda onun dünya çapındaki ilk sansür teşebbüsüdür.41 

Bu sansür açısından ikinci amacı, İncil de dahil olmak üzere 
bütün konuşma haklarına sansür koymak olacaktır - tabii buna 
İncil’in onun öğretilmesini istediği şekli, yani İncil’in tam tersi 
dahil değildir.42 O dünyanın onun şeytani planlarının farkında 
olmadığını biliyor ve dünya—bütün bu pisliği ve ahlaksızlığı en 
başta onun yarattığını bilmeyen dünya—bu önceden planlı “asil-
ce” hareket için onu alkışlayacak ve ona tapınacak. Bunun amacı, 
onu tanımayan ve insanları Yahova’dan uzaklaştırıp kendine çek-
me yollarını bilmeyen herkesi kandırmaktır. 

Onun bu kör insanlar için gelecekteki planı, Cehennem’dir. 
Keder kendisine arkadaş bulmayı çok sever ve Şeytan’la mürit-
leri Cehennem’de bir başına yanmak istemiyor. Senin, cancağı-
zım, onlarla birlikte sonsuza dek Cehennem işkencesi çekmeni 
istiyorlar.43 Sen de onların senin için istediği şeyi mi istiyorsun? 
Yoksa İsa’nın senin için hazırladığı şeyi, yani O’nunla birlikte, 
bütün kötülüklerden, bütün aldatmacalardan ve zarar görme 
olasılığından uzakta yaşayacağın ebedi mutluluğu mu?44 

GÜNAHLARINA TÖVBE ET VE YAHOVA İÇİN YAŞA

Bu kısacık, geçici dünya için yaşama.45 Ebedi geleceğini, Ev-
renin Yaratıcısı ve Hükümdarı’nın senin için yaptığı planı öğ-
renerek—bu aşikar şeytani tarikatın, şeytan ve Roman Katolik 
tarikatı aracılığıyla dünyayı yönetme amaçlı beyhude, kısacık 
planını reddederek—planla.46 Bunu yapmazsan, bu Yahova’ya 
seni de, kendisini Yahova’nın vekili, bu dünyadaki “Tanrı”nın 
kendisi ilan eden şeytan kadar kötücül ve isyankar kılar. Günah-
larına tövbe et ve Yahova için yaşa- bunu hemen, çok geç olma-
dan (şeytan için çoktan olduğu gibi) yap. Onun Cehennem’den 
gelen dumanı, sonsuza dek yükselecektir (Esinleme 14:11).

“Gelin, şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi 
kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız. 
Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi 
bembeyaz olacak (Yeşaya 1:18).

Yahova sevgisiyle, bizim için ölmesi için en çok sevdiğini (Oğ-
lunu) gönderdi. İsa bizi o kadar sevdi ki, bizim için, bizim günah-
larımız temizlenip affedilebilsin diye hayatını verip kanını döktü.47 
Biz de Yahova ve Oğlu Yüce İsa’yı onların bizi sevdiği kadar sevi-
yorsak, günahlarımızı ve eski günahkar hayatlarımızı bir kenara 
bırakır, Yahova’nın Sözü’nü doğru öğrenir ve O’nun gerçeklerini 
kendisine çok uzun zamandır yalan söylenen bu dünyaya aktarırız 
- böylece onlar da Yahova ve Oğlu’nun böylesine serbestçe verdiği 
bu hayata sahip olabilir. Ama vaizleri olmadan, nasıl bilirler (ace-
mi biri değil, Yahova’nın bütün usullerini öğrenmiş biri)?48 

“Ama reddeder ve isyan ederseniz, kılıç sizi peri-
şan eder: çünkü Yahova’nın ağzından bunlar dökül-
dü” (Yeşaya 1:20).

38 Matt. 4:3-11, 16:21-23, Esin. 22:18-19   39 Efes. 4:27, 6:17, II Sel. 2:14-15, II Tim. 1:13, Titus 3:10, İbr. 4:12, Yak. 4:7   40 Zülk. 20:21-24, Zek. 7:11-13, Yak. 2:10-11, I Yuh. 3:4   41 Kilise ve Devlet,Cilt. 
37, No. 1, Ocak 1984, sf. 16   42 Vatikan İmparatorluğu, Nino LoBello, sf. 68   43 Matt. 22:13, 25:30-46, Mark 9:43-44, Luka 3:17, II Sel. 1:1-9, II Pet. 2:4, 9, Esin. 14:10-11   44 Yeş. 64:4, I Kor. 2:9, Esin. 
7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 Mezm. 103:15-18, Yuh. 12:25, Yak. 1:9-12, I Yuh. 2:15-17   46 Dan. 7:7-11, 23-26, Esin. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Böl. 18, 19:20   47 Matt. 26:28, Elç. İş. 13:38-39, İbr. 
9:22, 26, I Yuh. 1:7   48 Rom. 10:14  
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Kurtarılmak istiyorsanız bu duayı edin; bunu yaparsanız kur-
tarılırsınız:

YAHOVA’m, günahkar ruhuma merhamet et.49 İSA ME-
SİH’in yaşayan  YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanı-
yorum.50 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün eski günahların 
affedilmesi için değerli kanını döktüğüne inanıyorum.51 YAHO-
VA’nın İSA’yı KUTSAL RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine52 ve 
İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı başında otur-
duğuna, günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.53 
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum, 
İSA.54 Kalvari’deki çarmıhta benim yerime döktüğün değerli 
kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.55 Beni geri çevir-
meyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracak-
sın. Bunu biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil öyle diyor.56 
SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna 
ben de dahilim.57 O yüzden, SENİN beni duyduğunu, SENİN 
bana cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.58 Ve ruhumu 
kurtardığın için SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi SE-
NİN buyurduklarını yaparak ve daha fazla günah işlemeyerek 
göstereceğim.59

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen suya batırılmayı ve BABA, 
OĞUL ve KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.60 İncil’in 
Kral James Versiyonunu [the English King James Version] özenle 
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.61

İncil’in yeni versiyonlarından, NIV, NKJV gibi, orijinal yazılar-
dan tercüme edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:1-4 orijinal 
yazılarda şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu yöne-
time bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan yönetim yoktur. Var 
olanlar Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki 
güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, 
Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. 
İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır. 
Yönetimden korkmamak ister misin? İyi olanı yap, yönetimin öv-
güsünü kazanırsın. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın 
hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA DA DEVLET KURUMLARI 
ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan geldiğini söylemek-
tedir.]”

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı anlatmanızı istiyor. Vaiz 
Tony Alamo’nun İncil literatürünün dağıtıcılarından biri olabilir-
siniz. Size literatürü ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi almak 
için bize telefon edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesa-
jı başka biriyle paylaşın.

İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarılmasını istiyorsanız 
YAHOVA’nın ondalık vergi ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA, “Bir 
insan YAHOVA’yı soyar mı? Ama siz BENİ soydunuz. Ama sonra, 
SENİ nasıl soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda 
bir lanet var: çünkü BENİ, hatta bütün bu ulusu [ve bütün dünyayı] 
soydunuz. Bütün ondalık vergilerinizi[ondalık vergisi, brüt gelirinizin 
%10’udur] ambara getirin, böylece BENİM evimde et [manevi yemek] 
olsun [ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu vesile ile hemen kanıtlayın, 
dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pencere-
lerini açmazsam ve sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin olmayaca-
ğını görün. Ve yok ediciyi sizin için cezalandıracağım, o da toprağınız-
daki meyveleri yok etmeyecek; asmanız da tarlada zamanından önce 
meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve 

bütün uluslar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade bir 
diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 
3:8-12).

İŞTE PAPANIN DİĞER SIRLARI

Vatikan o kadar gizemli ki, rahiplerin, rahibelerin ve ruhban ta-
kımının daha alt seviyelerindeki üyelerle federal devlet dairelerinin 
daha alt seviyelerinde çalışan insanlar, kendilerinin dünyanın en 
büyük tarikatının bir parçası olduğunu ve narkotiklerin, fahişeli-
ğin, pornografinin, içkinin ve karaborsanın—bütün pis şeylerin—
kaynağının Vatikan ve onun kontrolündeki devlet daireleri oldu-
ğunu bilmiyor.62 Bu büyük mezhebi, yani Roman Katolik şeytanın 
kilisesini terk edenler Vatikan ruhban takımının %68’inin homo-
seksüellik, lezbiyenlik ve evlilik dışı ilişkilerden suçlu olduğunube-
lirtmektedir. Yahova bütün bu eylemleri kesinlikle yasaklamıştır ve 
bunlar tövbe etmedikleri takdirde, insanların ruhlarının Cehen-
nem’e gitmesine sebep olacaktır.63 Asırlar boyu birçok saygın kişilik 
Vatikan’ın bir “yozlaşmışlık lağımı” olduğunu söylemiştir. 

Yıllarca Vatikan’da çalışmış ve yalnızca papaya hesap vermiş olan 
eski, üst mertebelerdeki bir Cizvit rahibi bana bugünün papası II. 
John Paul Krakov Polonya’da rahipken, fabrika işçilerinin müstakbel 
papaya (II. John Paul) öfkeli olduklarını söyledi. Fabrika işçilerinin 
çoğunun John Paul’ü öldürmek istediği ve onun artık fabrikaya uğ-
ramasını istemediği bildirildi. Ve o fabrikaya gittiğinde üzerine yağ-
lı paçavralar fırlatırlarmış, çünkü onun işçilerin küçük çocuklarını 
taciz ettiği duyulmuş. İşçiler ayrıca onun (artık Papa II. John Paul) 
homoseksüel olduğunu bildirdiler. Bu, homoseksüellere karşı ayrım 
yapılmamasıyla ilgili yeni Vatikan federal devlet yönetmeliğini açık-
lıyor.

Papa II. John Paul rahipken yazdığı aşk (şehvet) konulu kitapta 
Sigmund Freud’un sözlerinden, kutsal yazılardan alıntı yapar gibi 
sürekli alıntı yapıyor. Roman Katolikliği’ne dönmüş bir Yahudi olan 
Sigmund Freud’un dünyanın en tanınmış sapığı olduğu iyi bilinen 
bir gerçektir. Şeytan “günah” ve “suçluluk” gibi kelimeler ortadan 
kalksın diye Vatikan’ın tek-dünya hükümeti, kilisesi ve basını aracı-
lığıyla bu adamı ve bütün psikiyatri alanını yetiştirdi. Vatikan ardın-
dan bu psikolog ve psikiyatrları hem bugün, hem gelecekte Yaho-
va’nın insanoğlu üzerindeki doğaüstü işlerine olan inançlarını dile 
getiren insanları akıl hastanelerine yatırmak için kullanabildi. Bu 
psikologlarla psikiyatrlar ve Vatikan’ın ağır siklet haber basını sürek-
li olarak, Yahova’nın Sözü’yle, Yahova’nın Esinleme’de “fahişe” dediği 
bu şeytanın kilisesinin iç yüzünü ortaya çıkaran herkesi alaya alıyor 
(onlarla dalga geçiyor). Onlar aynı zamanda İsa’nın ölüleri uyandır-
mak, hastaları iyileştirmek, iblisleri kovmak, yeniden doğmak, şey-
tana direnmek ve onun iç yüzünü ortaya çıkarmak (Esinleme’deki 
fahişe) emirleri de dahil olmak üzere, Yahova’nın her Sözü’ne itimat 
eden herkesle alay ediyor. II. John Paul ve Freud’un sapkınlıkları, 
John Paul’ün kitabında da itiraf ettiği gibi birbirine paralel ilerliyor. 

II. John Paul artık zirvede olduğundan (Roman Katolik şey-
tanın kilisesinin ve federal devlet kurumlarının lideri) kanunla-
rı düşünce şekline uydurabilecek. O artık üniversite yurtlarında 
genç erkekler ve kızları aynı tuvaletleri kullanmaya zorlayan ka-
nunlar koyarak fantezilerini gerçeğe dönüştürüyor. Onun sapkın 
beyni, insan ırkının kanunlar tarafından onun kendi sapkınca 
hayat tarzına uymaya zorlandığını gördükçe seviniyor. Roma’nın 

49 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   50 Matt. 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   51 Elç. İş. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, IYuh. 1:7, Esin. 5:9   52 Mezm. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 
12, 14, Yuh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Elç. İş. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Kor. 15:3-7   53 Luka 22:69, Elç. İş. 2:25-36, İbr. 10:12-13   54 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20   55 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, IYuh. 
1:7, Esin. 1:5, 7:14   56 Matt. 26:28, Elç. İş. 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14   57 Matt. 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   58 İbr. 11:6   59 Yuh.5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14   60 Matt. 
28:18-20, Yuh. 3:5, Elç. İş. 2:38, 19:3-5   61 Yasa Kit. 4:29, 13:4, 26:16, Yeş. 1:8, 22:5, II Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18   62 Esin. 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 Matt. 15:18-20, Rom. 1:20-32, I Kor. 
6:9-10, 18, 10:8, Efes. 5:5, İbr. 12:16-17, 13:4, Esin. 21:8   
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bu yeni sapkınlık ve ölüm kanunları, Barınma ve Şehir Planlama 
Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı64 adlı, John Paul’ün kontrolündeki 
iki federal devlet kurumu tarafından uygulanıyor. Bunlar kulağa 
çok resmi geliyor ve bu durum onların, Vatikan operasyonunun 
tamamının sahte Pamuk Prenses imajı gibi gizlenmesini sağlıyor. 

Bizler Yahova ve Şeytan arasındaki manevi savaşta sevinçli ve 
çok memnunuz, çünkü İsa “Cennet’teki ödülünüz çok büyüktür: 
sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler” (Matta 
5:12) demiştir. Biz, dünyanın en güçlü köktenci Hristiyan organi-
zasyonuyuz (ve bundan büyük gurur duyuyoruz). 

Yalan iddialarda bulunan, ve “Kimseye şiddet gösterme, kimse-
yi de yalan yere suçlama” (Luka 3:14) diyen İsa’ya kulak vermeyen 
bazı sahte yayınlar (bazıları aldatıcı bir biçimde İncil bile basıyor) bizi 
şeytanın kilisesiyle ilgili kitaplara dahil ettiler. Onların apaçık yalan-
larından ötürü ve Yahova’nın işlerinin bütünlüğünü koruma ihtiyacı 
sebebiyle bu kötü niyetli yayınları kontrol etmemiz gerekti ve elbette 
onların Cizvit-Vatikan şeytanın kilisesi tarafından yönetildiğini öğ-
rendik.

“Ne hakla halkımı eziyor, yoksulu sömürüyorsu-
nuz?” dedi CENNETTEKİ ORDULARIN YAHOVA’SI 
(Yeşaya 3:15).

Bilmiyor musunuz ki, “İnsan ne ekerse onu biçer” 
(Galatyalılar 6:7)? Ve Yahova size, sizin başkalarına 
yaptığınızın kat katını yapar... “Öç benimdir, ben kar-
şılık vereceğim, dedi Yahova,” “Öcünü ben alacağım” 
(Romalılar 12:19, İbraniler 10:30).

Sevinçliyiz, çünkü hakkımızda söyledikleri yalanlardan ötürü 
mükafatımız büyük (İsa öyle diyor) (Matta 5:11-12).

Vatikan’ın federal devlet kurumları ve ağır siklet haber bası-
nı (uyum içinde) aynı zamanda büyük bir sevinç yaşamamızı ve 
Cennet’te bereketli mükafatlar almamızı mümkün kıldı, çünkü iş-
birliği yaparak bizi sahte suçlamalarla mahkemeye verdiler ve son 
on beş yıldır sürekli hakkımızda iftira niteliğinde65 kampanyalar 
sürdürüyorlar. Soruşturma altında, hem ağır siklet haber basını-
nın66, hem de elbette daha önceden sözü edilen devlet kurumla-
rının gizli Vatikan kontrolü ve/veya sahibiyeti altında olduğunu 
gördük. Bize bu gerçekleri gösterdiğin ve bizi en kesin ödüllerle 
mükafatlandıracağın için sana teşekkür ediyor ve şükürlerimizi 
sunuyoruz, İsa. Zebur’un yazarlarından Davut şöyle yazar:

“Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar bir-
leşiyor, Yahova’ya ve meshettiği krala karşı. Koparalım 
onların kayışlarını, diyorlar, atalım üzerimizden bağ-
larını. Göklerde oturan Yahova gülüyor, onlarla eğle-
niyor. Sonra gazabıyla uyarıyor onları, büyük öfkesiyle 
dehşete düşürüyor” (Mezmurlar 2:2-5).

YAHOVA’YA KARŞI SAVAŞANLAR İÇİN KORKU DOLU MÜKAFAT

Dualarınıza Yahova, oğlu Yüce İsa ve Kutsal Ruh’la, ve Yaho-
va’nın meshettiğiyle savaşanları da katın, çünkü onlar buna de-
vam ederse korku dolu bir mükafat alacaklarına kuşku yok. Biz 
de Cennet’teki Babamız ve oğlu Yüce İsa gibi, kimsenin Cehen-
nem’e gitmesini istemiyoruz. O yüzden herkese İsa’yı kişisel Kur-
tarıcıları olarak bulabilmeleri ve iyi şeyler yapmaya başlamaları 
için Rabbimiz İsa’nın adına dua etmeleri ve günahkarlığın meyve 
vermeyen işlerini yerine getirmek yerine O’nun için çalışmaları 
için talimat veriyoruz. O günahkarlığın sonu ebedi Cehennem ve 

lanetlenmedir. (Biz şeytan için ya da Kutsal Ruh’a küfretmiş olan-
lar için dua etmiyoruz, onlar için dua etmeyiz [I Yuhanna 5:16]). 
Kilisemiz, İsa’nın işkence altındayken olacağını söylediği gibi, ge-
nişledi ve çok daha büyük bir güce kavuştu. Yahova dünyayı çok 
sevdiyse, biz de sevmeliyiz, değil mi? Yalanları ortaya çıkaran bu 
yazı, değerli ruhlar Vatikan ve suç ortakları tarafından artık kan-
dırılmasın, canavarın işaretini taşımaya başlayarak Cehennem’e 
gitmesin diye, sevgiyle yazıldı.67

Tarihte bu tarikatla (Roman Katolik şeytanın kilisesi) ve suç 
ortaklarıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkaran herkese bugüne kadar 
kafir, kötü, tehlikeli, sinsi, yobaz, vs. adı takıldı ve bu insanların 
hepsi Vatikan’ın muazzam karakter yok etme kampanyalarının 
kurbanı oldular.

İnsanlar Vatikan paranoyasına kapıldığımızı da söylüyor. Ab-
raham Lincoln ve John F. Kennedy’de Vatikan paranoyası mı var-
dı? Bugün Vatikan’ın federal ve devlet kurumları tarafından taciz 
ve rahatsız edilen herkes, ayrıca işsiz olan, aç kalan herkes (bun-
ların bazıları açlık onları hırsızlığa zorladığı için hapishanede) de 
Vatikan paranoyasına mı sahip? 

Roman Katolik şeytanın kilisesi yalanları ortaya çıkaran bu ya-
zıdan ötürü zulüm çekiyormuş gibi (asıl zulmeden onlarken) dav-
ranacak ve masum masum, “Bu neden bizim başımıza geliyor?” di-
yecek. Vatikan’ın yaptıklarından habersiz olanların Vatikan’a sem-
pati duyacağını biliyorlar (Ben şeytana karşı hiç sempati hissetmi-
yorum).Yahova’nın Sözü’nü ben yazmadım, yalnızca insanlara vaaz 
veriyorum. Yahova iyiden değil, yalnızca kötüden nefret eder.68

Vatikan ve emrinde çalışan insanlar, masumiyet ve dindarlık 
konusunda en iyi oyuncu Oscar’ını, ayrıca kendilerini Pamuk 
Prenses gibi gösterebildikleri için en iyi makyaj ve kostüm ödülü-
nü hak ediyorlar. Pamuk Prenses kıyafetinin altında kanlı, iltihap-
lı yaralar ve kurtlar var. Vatikan dıştan tatlı tatlı gülümsüyor ve 
“Seni seviyorum, kardeşim,” diyor, ama aslında şehitlerin kanları-
na bulanmış ellerini kemikli sırtının arkasında saklıyor.69

Vatikan’ın sırtını nasıl hep kolladığının bir örneğini ele alalım. 
Vatikan II. Dünya Savaşı’nın (bu da bir başka Vatikan engizisyo-
nudur) kaybedilmekte olduğunu gördüğünde, altı milyon Yahu-
di’yi öldürdükten sonra “Yahudileri saklayıp koruduk; Yahudileri 
seviyoruz,” diyebilmek için bin Yahudi’yi tek seferliğine saklayı-
verdi. Vatikan’ın aslında yaptığı budur. 

Oscar ödüllerinden söz etmişken, Vatikan uzun zamandır film 
sektöründedir.70 Güçlü bir Roman Katolik lobisinin etkisinde olan 
Hollywood, bize “Bernadette’in Şarkısı,” “Yolumda Giderken” ve 
bu Roman Katolik şeytanın kilisesini göze hoş gösteren başka 
birçok heyecan verici film sunmuştur. Diğer yandan, sapkın Pro-
testan vaizlerini resmeden “Elmen Gantry” gibi filmleri de da-
yatmışlardır. Televizyonda çıkan “Dragnet”i hatırlıyor musunuz? 
Hristiyan orada hep elinde büyük bir İncil’le, tavanarasında nine-
yi boğazladıktan sonra gülümserken resmedilmiştir.71 Ve rahipler 
her zaman Bing Crosby ve Barry Fitzgerald gibi saygı gören, yük-
sek ücretli yıldızlardı. Görüyorsunuz ya, Vatikan (tek-dünya kili-
sesinin ve bütün dünya devletlerinin lideri) bize psikolojik açıdan 
birçok cepheden vurdu.

Vatikan Pamuk Prenses rolüne devam ederek kendi basınını 
kil tanrısını, yani tarikat liderini aklayan üç saatlik bir büyük CBS 
propagandasının tanıtımını yapmak için kullanıyor. Yağlı paçavra 
fırlatılması olayının senaryoya dahil edilmediğinden eminim. 

64 Vatikan ABD, Nino LoBello, sf. 78-79   65  Yirmici Yüzyılda Vatikan Emperyalizmi, Avro Manhattan, sf. 155   66 Vatikan Belgeleri II, Walter M. Abbott, S.J., sf. 319-331; Yirmici Yüzyılda Vatikan 
Emperyalizmi, Avro Manhattan,sf. 150; Rockefeller Dosyası, Gary Allen, Böl. 6; Kimsenin Komplo Demeye Cesareti Yok Gary Allen, Böl. 5; Collier’ninUlusal Ansiklopedisi, 1936, a.a “Illuminati,” Katolik 
Ansiklopedisi,a.a “Illuminati,” “Ingolstadt”   67 Esin. 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 Mezm. 7:11, 45:6-7, Özd. 8:13, Amos 5:15, Rom. 1:18, İbr. 1:8-9   69 Esin. 17:1-6, Böl. 18   70 Vatikan ABD, Nino 
LoBello, sf. 20-21   71 Sis Perdeleri, Jack Chick, sf. 46   
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Roman Katolik kilisesinde o kadar zengin olmayan, hatta bazı-
ları çok yoksul olan ve statüsünü yükseltmeye çalışmayan birçok 
güzel insan var. Çoğu son derece alçakgönüllü. Bu sıradan insan-
lar kendilerine kilise olduğu söylenen Roman tarikatının yaptığı 
ve hala yapmakta olduğu şeytani işlerin farkında değil. Yahova 
onların kalplerinin içten olduğunu bildiğinden (o bizim kalbimi-
zin Yahova’sı) bu cahil insanlara, “Ondan ayrılın, insanlarım,” 
(Esinleme 18:4) diyor. Onların da en kısa zamanda bu talimata 
uyması için dua edelim.

“Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu” 
(Esinleme 18:17).

“Onun dumanı sonsuza dek tütecek” (Esinleme 
19:3).

“Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın 
ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya 
benzer üç kirli ruhun çıktığını gördüm” (Esinleme 
16:13).

Yahudi rahipliği Calvary’de sona erdi72; Yahova İncil’in hiçbir 
yerinde İtalyanlara, Polonyalılara ya da Yahudiler dışında başka 
herhangi bir insan ırkına rahiplik yetkisi vermemiştir. Ve Yahova 
on iki Yahudi kabilesinden, yalnızca Levi kabilesinden rahipler çı-
karmıştır.73 Bu Vatikan’ın İncil’e uymadığını ve fantezilerle uydur-
malardan ibaret bir dünyada yaşadığını göstermektedir. İsa, “Bitti,” 
dediğinde, İsa tek Yüksek Rahip haline geldi (Yuhanna 19:30).74

Vatikan Roma’dan Kudüs’e taşınmak istiyor. 26 Eylül 1973’te, 
Houston Chronicle gazetesi politik güce aç Henry Kissinger’ın bu 
süper-tarikata (Vatikan) “kutsal yerlerin ve dini yönetim kontro-
lünün papaya verilerek Kudüs’ün  uluslararası bir şehir haline ge-
tirilmesi”ni teklif ederek yardım ettiği bildirdi.

İncil hiçbir zaman araf ya da benzeri bir yerden söz etmez, 
ama İncil açıkça, “İnsanlara bir kez ölme görevi verilmiştir, 
ama bundan sonra yargı gelir” (İsrailliler 9:27) demektedir. Ve 
Yahova, “Ya Cennet, ya Cehennem—başka bir seçenek yok” de-
miştir.75 İnsan para vererek Cennet’e gidemeyeceği gibi para vere-
rek Cehennem’den de kurtulamaz. 

Yeni Ahit’in hiçbir yerinde, bizim inandığımız şekilde inanma-
yan insanların öldürülmesi gerektiği söylenmez. Gelgelelim Vati-

kan bu tür cinayetlere “kutsal savaş” diyor ve buna onay veriyor, 
bu şekilde de tarikatlığını ve İncil’e aykırılığını yeniden tekrarlıyor. 

Başpiskopos Gilroy elli yıl önce şöyle demiştir:
“Katolikler olarak postaneyi kontrol ettiğimiz için, 

posta kurumunun bazı hareketler ve durumlar bakı-
mından birtakım Roman Katoliklerinin [kafirler] ye-
rini kontrol etme imkanına sahiptir. Ve bizim postane-
mizde ve sizin hizmetinizde kontrol sahibi olan böyle 
adamlarımız varken, gizli polisimizin suçlarının tespit 
edilmesinden korkmamıza gerek yoktur.”

Bu gerçekleri bildiğimizde, posta kurumunun neden şu anda 
toplu posta statümüzü elimizden almaya çalıştığını anlamak zor 
değil. Bu kurum, Vatikan’ın çabucak ve sessizce ortadan kaldır-
maya çalıştığı son iki anayasal garantimiz olan konuşma ve din 
özgürlüğünü kısıtlayarak suç işliyor. Federal kurumlar ve devlet 
kurumları, her ülkedeki haber basınları ve yargı sistemleriyle, 
Roma’nın talimatı üzerine kesinlikle Papanın Sırları’nın “nefret” 
literatürü olduğunu iddia edecekler ve size benim sizin düşmanı-
nız olduğumu söyleyecekler. Ama havari Paul’ün de dediği gibi, 
“Gerçeği söylüyorum diye, sizin düşmanınız mı oldum?” (Galat-
yalılar 4:16) diyorum. 

İnsanlar Yüce ABD Anayasamız (Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki kanun) yerine nefret dolu ve diktatör Roma kanon pren-
siplerini benimseyen Şeytan’ın Vekili’nin zalimce liderliğinin 
altındaki dünya egemenliğinden kaçabilsinler diye, her ulustan 
insan canavarın işaretinden ve cehennem ateşinden kurtulabil-
sin diye gerçeği söylemekten bahsediyorum—bu nefret midir? 
İsa gerçeği söylemenin sevgi olduğunu söyledi ve bütün uluslara 
ulaşıp gerçeği yaymamızı emrediyor;76 çünkü İsa, “Gerçeği öğre-
neceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” (Yuhanna 8:32) dedi.

İster papaya inanın, ister bana. Bu yazıyla size papanın sırla-
rından yalnızca birkaçını açıkladım. Yahova papanın örgütünün 
dünyadaki bütün iğrençliklerin anası olduğunu, iğrençliklerin 
%99’nun değil, hepsinin anası olduğunu söylemiştir.77 Gerçeği 
söyleyip söylemediğimi görmek için Kral James Onaylı İncil’inizi 
okuyun. Yahova’ya inanın. “Yüce İsa’ya inanın; inanırsanız kur-
tarılırsınız” (Elçilerin İşleri. 16:31). 

72 Yeş. 53:7, Mark 15:37-39, İbr. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 Mıs. Çık. 28:1, 30:30   74 İbr. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, II Kor. 5:10, İbr. 
9:27, Yah. 6, 14-15   76 Mark 16:15, Luka 9:60-62, Elç. İş. 10:42, Rom. 10:13-15, I Kor. 1:17-18, II Tim. 4:2   77 Esin. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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