على الصدمة !
في الونة الخيرة  ،تم اكتشاف أن الدين السلمي هو من صنع الفاتيكان  ،الذي أراد أن يجعل العرب سو ا
طا للطوائف
المسيحية الزائفة التي لم تكن راغبة في النضمام إلى الفاتيكان .في القرن الثامن عشر  ،قام الفاتيكان بتسليح مجموعة من
المسلمين مثل مقاتلي الفاتيكان الذين ظهروا حديث اا .كما اتضح فيما بعد  ،أدار قطاع الطرق المسلمون ظهورهم على الفاتيكان ،
.وخلقوا دينهم القوي الذي استولى بالقوة والغزو على الكثير من المناطق العربية  ،حيث استقرت المسيحية بشكل كبير
كما نعلم من التاريخ  ،أثار الفاتيكان الكاثوليك المسيحيين الوروبيين لمهاجمة المسلمين .كان انتقاما للمسلمين المسلحين على
أسنانهم بخيانة عملئهم .هاجم مسيحيو الفاتيكان المزيفون  ،من خلل خداعهم الفاتيكان المنافقين  ،المسلمين بحجة تحرير
القدس .وبهذه الطريقة قاوم المسلمون العرب بشدة حتى يتحول الذين يعتنقون المسيحية العالمية إلى ا .المسلمون ل يدركون
أنهم خدعهم الشيطان موسى  ،وكذلك كل أديان العالم  ،مما ينتقص من المسيحية الحالية! نتيجة للخداع العام  ،ل يستطيع
المؤمنون ول يريدون أن يعرفوا خالقهم وابنه الوحيد الذي كشف عن أنفسهم للعالم في جسد ابن النسان  ،يسوع المسيح.
أصبحت قصة مماثلة في عصرنا حيث
قامت أمريكا بتسليح طالبان الفغانية لطرد الروس .كما نعلم  ،بعد التحرير  ،أدارت طالبان ظهورها لميركا  ،وأصبحت
أعداءها الشرسة  ،وتستمر حتى يومنا هذا .ويترتب على ذلك أن معظم الدول العربية هي جنود شيطان موسى  ،حيث يريدون
خداع العالم كله .إذا لم ير العرب أعينهم  ،تما ام ا مثلما يتحمل اليهود المآسي والكوارث والدمار الكامل! لسوء الحظ  ،هذا لن
!يغيب عن بولندا  ،التي تخدم الفاتيكان  ،لتصبح الوحش الثاني في خدمة الشيطان موسى  ،الذي هو في الواقع لوسيفر
!ملحظة يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على النترنت
.أدخل النص في جوجل .كيف خلق الفاتيكان السلم .سترى ما يكتبه الخرون
!تم نسخ النص من النترنت
كيف خلق الفاتيكان السلم؟
.قصة رائعة يرويها البرتو ريفيرا .اليسوعية السابقة وقد سمعها لول مرة من الكاردينال بي خلل إقامته في الفاتيكان
منذ نشره كانت هناك عدة  ، Chino CA 91708.ص.ب Chick ، 661 .جاء المقال من النبي  ،الذي نشرته منشورات
هجمات على حياة ريفيرا  ،توفي في نهاية المطاف بسبب "التسمم الغذائي" .يعتقد المراقبون أنه قتل .ما أعطاه يأتي من الوقت
.الذي حضرت فيه اجتماعات سرية في الفاتيكان ككاهن يسوعي
لقد أخبرنا اليسوعي الكاردينال أوغسطين بي بشكل يائس كيف أرادت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية استعادة القدس في نهاية "
القرن الثالث .واعتبرت القدس ا
كنز ا ل يقدر بثمن بسبب تاريخها وموقعها الستراتيجي .وكان الهدف جعلها مدينة كاثوليكية
.رومانية
الداة التي كانت ستستخدم لداء هذه المهمة هي أن تكون شعب إسماعيل .لقد وقع العرب الفقراء ضحية لواحدة من أكثر
الخطط الماكرة التي تصورتها قوى الظلم .جاء المسيحيون الوائل بكلمة خالقنا في كل مكان  ،وأقاموا كنائس صغيرة
بالمناسبة  ،لكنهم واجهوا مقاومة كبيرة .اضطهد كل من اليهود والرومان أتباع المسيح لوقف انتشار الدين الجديد .ومع ذلك ،
كان اليهود هم الذين بدأوا تمردات ضد المبراطورية وفي العام  70قبل الميلد .قام الجيش الروماني بقيادة الجنرال تيتوس
 .بتدمير القدس والمعبد اليهودي العظيم  ،قلب دين اليهودية  ...وبذلك حقق نبوءة المسيح الواردة في إنجيل متى 2 :24
في هذا المكان المقدس الذي كان يقف فيه هذا المعبد  ،أصبحت الن قبة الصخرة  ،ثاني أقدس مكان في عالم السلم.
التغييرات قادمة .استهلك المبراطورية الرومانية الفساد واللمبالة والجشع والقسوة والنحراف والتمرد .كان اضطهاد

.المسيحيين عديم الجدوى لنهم كانوا على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل كلمة خالقنا
كان الخلص الوحيد للشيطان لوقف هذه الموجة هو خلق ثقل موازن للمسيحية  ،وهو دين يهدف إلى تحطيم عمل الخالق .كان
.الحل في روما .جاء هذا الدين من بابل القديمة وكان بحاجة إلى عملية تجميل صغيرة
.لم يحدث هذا بين عشية وضحاها  ،ولكنه بدأ بالفعل في عمل "آباء الكنيسة" الوائل
من ملحظاتهم ظهر شكل الدين الجديد .تم تسمية تمثال المشتري في روما سانت .بيتر  ،تم تغيير تمثال فينوس )وبالتالي
الصور السابقة للهة ملكة السماء  ،إيزيس وأستارتي( إلى صورة مريم العذراء .تم اختيار أحد التلل السبعة المسماة الفاتيكان
كقاعدة رئيسية للدين الجديد  ،حيث كان معبد يانوس الذي كان شيطاناا في الماضي
أصبحت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية  ،التي تسمى سر بابل العظيم  ،أم الفجور ورجاسات الرض  -الثقل الموازن العظيم -
.رؤيا القديس يوحنا 5 :17
لقد حجبت الكلمة الكتابية المستوحاة من روح أبانا الخالق .تم حظر قراءة الكتاب المقدس .لهذا السبب  ،قتل المسيحيون
".الحقيقيون  ،وتم تأسيس الديان  ،وبدأت الحرب  ،وشربت المم على "نبيذ زناها
تشترك الديان الثلثة الرئيسية في شيء واحد  -لكل منها مكانها المقدس الذي يلتمسون فيه الدعم .يرى الكاثوليك الفاتيكان
كمدينة مقدسة .لدى اليهود حائط المبكى الخاص بهم في القدس ولدى المسلمين مكة .تعتقد كل مجموعة أنها تحصل على نوع
من البركة عند زيارة هذه الماكن .في البداية  ،قدم العرب )قبل السلم( هدايا إلى بيت الخالق  ،واستقبل حراس الكعبة
الجميع بأذرع مفتوحة .جلب بعضهم تماثيل لصنامهم  ،والحراس  ،الذين ل يريدون الساءة إلى هؤلء الناس  ،وضعوهم
.داخل الحرم .يقال أن اليهود نظروا إلى الكعبة بوقار كبير حتى بدأوا في التلوث برموز وثنية
بعد خلفات بين تلك القبائل حول بئر زمزم  ،ألقيت عليها كنوز الكعبة وهدايا الحجاج ومغطاة بالرمل .تم نسيان هذا المكان.
بعد سنوات  ،تلقى عبد المطلب رؤية عرض فيها كيف يجد البار .كان جد محمد  ،وبعد العثور على الكنز أصبح بطلا لمكة.
قبل هذا الحدث بفترة وجيزة  ،أصبح أوغسطين أسقفاا في شمال إفريقيا وأصبح معروفاا بتحويل القبائل العربية بأكملها بنجاح.
.حول هؤلء العرب المتحولون نشأت فكرة خلق نبي عربي
توفي والد محمد بسبب الطاعون وأرسل أبناؤه المولودون في مكة إلى الصحراء ليقضوا طفولتهم بين البدو ويتدربون هناك
.ويتجنبون الوبئة التي تلحق المدينة
بعد وفاة والدته وجده  ،التقى محمد وعمه راهباا كاثوليكياا قال  ،بعد معرفة من هو الصبي " ،خذ ابن أخيك وأعاده إلى بلدك ،
وحمايته من اليهود  ،لنهم إذا عرفوا ما أعرفه  ،سيفعلون الكثير من الشر ضده .ابن أخيك سيفعل أشياء عظيمة " .أعلن
الراهب الكاثوليكي الضطهاد المستقبلي لليهود من قبل أتباع محمد .كان الفاتيكان يائسا ا من الستيلء على القدس بسبب أهميتها
.الدينية  ،ولكن تم منعها من قبل اليهود
كان المسيحيون الحقيقيون في شمال إفريقيا مشكلة أخرى بالنسبة لهم .نمت قوة الكاثوليكية  ،لكنها لم تستطع تحمل أي منافسة.
كان على الفاتيكان أن يصنع سل اح ا يمكن أن يقضي على كل من اليهود وأولئك الذين يتبعون كلمة خالقنا المسيحي الذين
يرفضون قبول الدين الكاثوليكي .بالنظر إلى إفريقيا  ،رأوا الكثير من العرب هناك يمكنهم استخدامهم للقيام بأعمال سوداء .تم
تحويل بعض العرب الكاثوليك حديث اا إلى مخبرين .تم استخدام البعض الخر كشبكة تجسس لكمال خطة روما  ،خطة للسيطرة
على بقية العرب الذين رفضوا اليمان الكاثوليكي .متى ظهر أوغسطين على المسرح  ،كان يعرف تما اما ما يجري .كانت
.أدياره بمثابة قواعد لولئك الذين يبحثون ويدمرون مخطوطات الكتاب المقدس التي تخص المسيحيين المؤمنين
ص ا يمكن أن يكشف عن نفسه كقائد عظيم  ،ورجل يتمتع بجاذبية يتمتعون به في
أراد الفاتيكان أن يخلق مسي احا للعرب  ،شخ ا
التدريب ويمكنهم توحيد قبائل العرب غير الكاثوليك ومن ثم إنشاء جيش منهم يأخذ القدس إلى البابا .في اجتماع في الفاتيكان ،
:أخبرنا الكاردينال بيا هذه القصة
دورا مه اما جداا في هذه القصة .كانت أرملة تدعى خديجة .أعطت
لعبت المرأة العربية الثرية التي كانت خاد اما مخل ا
صا للبابا ا

ممتلكاتها للكنيسة ودخلت المر  ،وبعد ذلك تم تكليفها بمهمة للقيام بها .كان عليها أن تجد شاباا يمكن للفاتيكان استخدامه لخلق
صا  ،ووضعه  Waraquah ...دين جديد وتأسيس المسيح لبناء إسماعيل .كان لخديجة ابن عم يدعى
كان كاثوليكياا مخل ا
.الفاتيكان كمستشار موثوق لمحمد .كان له تأثير كبير على نبي المستقبل
تم إرسال المعلمين إلى الشاب محمد وبدأ تعليمه .درس محمد تعاليم أوغسطين التي كانت ستعده لدوره المستقبلي .في الوقت
نفسه  ،بدأ الفاتيكان والعرب الكاثوليك في نشر قصص في شمال إفريقيا عن رجل عظيم سيكشف لشعبه قريباا باعتباره المختار
.لخالقنا
أثناء تعليم محمد  ،تم تعليمه أن أعدائه كانوا يهوداا وأن المسيحيين الحقيقيين الوحيدين كانوا كاثولي اكا  ،بينما كان الخرون
.مجرد زنادقة ويجب تدميرهم .لقد آمن كثير من المسلمين بهذه التعاليم
بدأ محمد في تلقي آرائه  ،وساعده مستشاره واراقه في تفسيرها .في السنة الخامسة من نشاط الرسول النبي  ،بدأ أتباعه
.المؤمنون بالضطهاد لنهم رفضوا عبادة الصنام الوثنية في الكعبة
أمر محمد شعبه بالفرار إلى الحبشة  ،حيث منحهم الملك الكاثوليكي نيجوس اللجوء لنه كان لديه وجهة نظر مماثلة لعبادة
.مريم العذراء مثل محمد .حصل المسلمون الوائل على مأوى من حاكم كاثوليكي بفضل تعاليم محمد
في نهاية المطاف  ،سلح محمد مكة  ،مما سمح له بالتخلص من صور وتماثيل اللهة )ومع ذلك  ،احتفظ بالحجر السود
الشهير الذي قبله واعترف به كهدية من رئيس الملئكة جبرائيل .حتى الن  ،إنه داخل الكعبة وهو موضوع للعبادة
السلمية( .يثبت التاريخ أنه قبل ظهور السلم  ،كانت شعوب الجزيرة العربية تعبد القمر كإله وقد تستمر في العبادة .وفقا
للعرب  ،إلههم الذي كان متزوجا من إلهة الشمس .أنجبوا  ،وعبدت ثلث آلهة في العالم العربي باسم "بنات ا" .يظهر التمثال
.المكتشف في حاصور  ،فلسطين عام  ، 1950يجلس ا مع هلل على صدره
ادعى محمد أن لديه رؤى من ا  ،اعترف به كرسوله .هكذا بدأت مسيرة الرسول .قبل وفاته  ،حقق الدين السلمي نجا احا
كبير ا .اتحدت قبائل العرب الرحل باسم ا ورسوله محمد .بعض ملحظات محمد وضعت في القرآن  ،والبعض الخر لم
ا
.ينشر .إنهم الن في أيدي آيات ا  ،أعلى رجال الدين السلمي
وأوضح الكاردينال بي أن هذه الملحظات مخفية لنها تحتوي على أدلة تربط صعود السلم بالفاتيكان .لدى كل الجانبين ما
.يكفي من الدلة والسجلت التي من شأنها تدمير كل الديانتين إذا خرجا في أي وقت
يوصف المسيح في كتابهم  ،القرآن  ،بأنه نبي فقط  ،وليس ابن خالقنا .إذا كان البابا الفاتيكاني يععترف به على أنه التمثيل
الرضي لخالقنا  ،فعند المطالبة بالب القدس  ،فهذا يعني أنه متساو تعالى .ربما هذا سيثير المسلمين للخوف منه باعتباره
.الرجل المقدس التالي
ثور ا منح الجنرالت العرب الحق في غزو شمال إفريقيا وغزوها .دعم الفاتيكان ماليا ا بناء جيش عربي
أصدر البابا فيما بعد ا
:ضخم مقابل ثلث خدمات
القضاء على اليهود والمسيحيين الذين يتبعون الكتاب المقدس والمعترف بهم من قبل الفاتيكان هرطقة 1.
حماية الرهبان والكاثوليك 2.
.غزو القدس لقداسته في الفاتيكان 3.
أخيرا في أيدي العرب .لم يتم
مع مرور الوقت  ،نمت قوة السلم إلى أبعاد هائلة  -قتل المسيحيون واليهود  ،وسقطت القدس
ا
مهاجمة الكاثوليك وملجئهم في ذلك الوقت .ولكن عندما تطوع البابا من أجل القدس  ،فوجئ عندما تم رفضه! حقق العرب
كبير ا لدرجة أنهم لم يعودوا خائفين من البابا ول شيء يمنعهم من خططهم الخاصة
.نجا احا عسكرياا
ا
كتب محمد أن إبراهيم أراد أن يقدم لخالقنا ابنه إسماعيل .يقول الكتاب المقدس أن الخالق طلب  Waraquah ،بعد اقتراحات

إسحاق  ،ولكن محمد عمدا تبادل السماء .نتيجة لتعاليم النبي  ،بنى المسلمون المعابد  ،قبة الصخرة في نفس المكان الذي كان
سا للمسلمين  ،مباشرة بعد
يقف فيه معبد يهودي دمر في السبعينيات قبل الميلد.ومنذ تلك اللحظة أصبحت القدس مكاناا مقد ا
مكة .كيف يمكنهم أن يعطوا مثل هذا المكان المقدس للبابا؟
فهم البابا أنه فقد السيطرة على السلم عندما سمع أنهم ينادونه بالكفار .قرر العرب غزو أوروبا ل وذهبوا إلى المعركة .ذهب
.سفراء مسلمون إلى الفاتيكان لطلب ثور يسمح لهم بغزو الدول الوروبية
كان الفاتيكان غاضباا  ،وبدت الحرب حتمية .بدت السلطة على العالم واضحة للبابا  ،ولم يكن ينوي مشاركتها مع أي شخص.
جمع جيوش ما يسمى ب الصليبيون وأرسلوهم إلى حملة صليبية ضد بني إسماعيل .استمر القتال لعدة قرون وكانت القدس
.تبتعد عن الفاتيكان
غزا التراك آسيا الصغرى وسيطرت إسبانيا والبرتغال على المسلمين .دعا هؤلء المسلمون قرية واحدة في البرتغال فاطمة
.تكريما لبنة محمد .لم يدركوا أنه سيصبح معروفاا يو اما ما في جميع أنحاء العالم
بعد سنوات  ،عندما تمركزت القوات العربية في سردينيا وكورسيكا  ،تستعد لغزو إيطاليا  ،نشأت مشكلة خطيرة .أدرك
الجنرالت السلميون أن قواتهم كانت مفرطة في الضغط  ،فقد حان الوقت لمحادثات السلم .كان أحد المفاوضين هو سانت
.فرانسيس أسيزي
وكانت نتيجة المحادثات على النحو التالي :يمكن للمسلمين الستمرار في احتلل أراضي تركيا  ،ويمكن للكاثوليك لبنان .كما
.تم العتراف بحقوق المسلمين في بناء المساجد في الدول المسيحية طالما سمح للكاثوليك بالسفر والعيش في الدول العربية
أخبرنا الكاردينال بي في الفاتيكان أن كل من الكاثوليك والمسلمين التزموا بتدمير واضطهاد عدوهم المشترك :المبشرين
المسيحيين الذين يعترفون بالكتاب المقدس فقط .وبفضل هذا  ،أخذ الشيطان أحفاد إسماعيل من اكتشاف الحقيقة حول معتقداتهم.
.بدأ الفاتيكان أيضاا عملية تضارب العرب مع اليهود الذين عاشوا معاا في سلم من قبل
بدأ المسلمون ينظرون إلى المرسلين المسيحيين على أنهم رسل الشيطان الذين يحاولون تسميم إيمان أطفال إسماعيل .وهذا
ا
ضئيل جداا بين العرب في مطلع القرن
.يفسر لماذا حققوا نجا احا
لم يتم التخلي عن محاولت السيطرة على السلم .في عام  1910ظهر الشتراكيون في البرتغال .كانت اللفتات الحمراء
كبير ا للكنيسة الكاثوليكية  ،وكان المزيد والمزيد من الناس يديرون ظهورهم لهذه المؤسسة
.تمثل تهديداا
ا
أراد اليسوعيون تضمين روسيا في كل هذا  ،واستخدام قرية فاطيما يمكن أن يساعد في تقريب السلم من الكنيسة .ظهرت
كبير ا  ،وقد أسعد تاريخ الظهورات الجماهير .وكانت النتيجة
العذراء مريم في فاطيما عام  .1917حققت السيدة العذراء نجا احا
ا
.هزيمة سياسية شديدة للشتراكيين
بدأ الكاثوليك في جميع أنحاء العالم بالصلة من أجل روسيا الثورية  ،واستغل اليسوعيون ظهورات فاطيما في شمال إفريقيا ،
معلنين عن تحسن في العلقات مع العالم العربي .بدأ المسلمون يعتقدون أن فاطمة ابنة محمد كانت وراء الظهورات التي خطط
.لها اليسوعيون
في وقت لحق  ،دفع البابا بيوس الثاني عشر النازيين لمهاجمة روسيا لتحويل هذا البلد إلى الكاثوليكية .عندما خسر الحرب ،
تأكد بيوس الثاني عشر من أن فاطمة ل تزال مذكورة  ،وتوجها عام  .1946ليس من قبيل الصدفة أن بيوس الثاني عشر فقط
رأى هذه الرؤى )إنه  - 1950البابا بيوس الثاني عشر يشاهد فاطمة معجزة الشمس أربع مرات في الفاتيكان 30 :أكتوبر و
 31أكتوبر و  1و  8نوفمبر  ،دائ اما الساعة  4:00مسا اء ( .وكانت النتيجة إنشاء جيش من التباع الكاثوليك المتعصبين لسيدة
.فاطيما  ،على استعداد للموت من أجل العذراء المباركة
ثم رتب اليسوعيون عدة ظهورات أخرى لمريم في الصين وروسيا والوليات المتحدة .ما علقة ذلك بالسلم؟ مقتطفات من
بيان السقف شين :إن إعلن السيدة فاطمة هو نقطة تحول في تاريخ  350مليون مسلم .بعد وفاة ابنته  ،كتب محمد أنها أقدس
.امرأة في الجنة  ،مباشرة بعد مريم

كان يعتقد أن العذراء مريم نفسها أرادت أن تععر ف باسم سيدة فاطيما  ،وهذا يعني أن المسلمين الذين يؤمنون بميلد خارق
.للمسيح  ،سيؤمنون أيضاا بإلهه
وأشار السقف شين إلى أن المسلمين استقبلوا بحماسة تماثيل سيدة فاطيما في إفريقيا والهند وأماكن أخرى  ،والمسلمون أنفسهم
].الن أقرب إلى الكنيسة الكاثوليكية] .باستثناء الصوليين
كما نرى  ،قد يكون اليهود والمسلمون قد دمروا العالم الذي تم إنقاذه من الدمار .لقد استولى المسيح الدجال الشيطاني على تلك
!المم التي تسعى الكيانات الموسوية فيها إلى تدمير العالم وأنفسهم
ملحظة في رأيي  ،أصبحت الرض إلى حد ما مركز الكون .إنها قاعة محكمة ضخمة يحكم فيها على جميع سكان الكون.
يجب أن يولد جميع سكان الكون  ،سواء أحبوا ذلك أم ل  ،بشكل متكرر في جسم النسان ليحكموا عليهم سواء كانوا منحلون أم
.ل
إن الفوضى المصطنعة التي تحدث على الرض رائعة لنه لعدة مئات اللف من السنين بفضل النحطاطات الناشئة التي
!تحتاج إلى التخلص منها

