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Бившият нунций в САЩ, архиепископ Вигано, моли президента Тръмп да спаси
света от глобалния заговор срещу Бог и човечеството!

На 30 октомври 2020 г. много световни медии публикуваха поредното отворено
писмо на архиепископ Карло Мария Вигано до президента на САЩ Доналд Тръмп.

Господин Президент,

Позволете ми да се обърна към вас в този час, в който съдбата на целия свят е
застрашена от глобален заговор срещу Бог и човечеството. Пиша ви като архиепископ,
като наследник на апостолите, като бивш апостолски нунций в САЩ. Пиша ви насред
мълчанието, както на гражданските, така и на религиозните власти.

Ежедневно усещаме многобройните атаки на онези, които искат да унищожат основата
на обществото: естественото семейство, уважението към човешкия живот, любовта към
страната, свободата на образованието и бизнеса. Виждаме глави на нации и религиозни
лидери, които се примиряват с това самоубийство на западната култура и нейната
християнска душа, докато основните права на гражданите и вярващите се потъпкват.

В ход е глобален план, наречен „Голямото зануляване".

Негов архитект е глобален елит, който иска да покори цялото човечество, налагайки
принудителни мерки, с които драстично да ограничи индивидуалните и граждански
свободи.

В няколко държави този план вече е одобрен и финансиран. В други е все още в ранен
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етап. Зад световните лидери, които са съучастници и изпълнители на този адски
проект, стоят безскрупулни персонажи, които финансират Световния икономически
форум и „Събитие 201”*, популяризирайки техния дневен ред.

Целта на „Голямото зануляване" е налагането на здравна диктатура, която ще въведе
либертицидни** мерки, скрити зад примамливи обещания за осигуряване на универсален
доход и анулиране на индивидуален дълг. Цената на тези отстъпки от Международния
валутен фонд ще бъде отказ от частна собственост и спазване на програма за
ваксинация срещу Covid-19 и Covid-21, насърчавана от Бил Гейтс в сътрудничество с
големите фармацевтични групи.

Отвъд огромните икономически интереси, мотивиращи организаторите на "Голямото
зануляване", налагането на задължителна ваксинация ще бъде придружено от
изискването за здравен паспорт и цифров документ за самоличност, с последващо
проследяване на контактите на населението на целия свят. Тези, които не приемат тези
мерки, ще бъдат затворени в лагери или поставени под домашен арест, а цялото им
имущество ще бъде конфискувано.

Г-н Президент, предполагам, че вече сте наясно - в някои държави „Голямото
зануляване" ще бъде активирано между края на тази година и първото тримесечие на
2021 г. За тази цел се планират допълнителни блокировки, които официално ще бъдат
обосновани с предполагаема втора и трета вълна на пандемията. Вие добре познавате
средствата, които са били използвани за всяване на паника и легитимиране на
драконовските ограничения на индивидуалните свободи, изкусно провокиращи световна
икономическа криза.

Архитектите на тази криза ще я използват за стартиране на "Голямото зануляване".
Така ще нанесат последния удар на свят, чието съществуване и памет искат напълно да
отменят.

Но този свят, г-н Президент, включва хора, с техните убеждения, институции, вяра,
култура, традиции и идеали. Хора и ценности, които не действат като автомати и не се
подчиняват като машини, защото са надарени с душа и сърце. Защото те са обвързани
от духовна връзка, която черпи силата си отгоре, от онзи Бог, който нашите противници
искат да предизвикат, точно както Луцифер правеше в началото на времето с неговия
„Non serviam” ("няма дa служа" - от лат.)
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Много хора се дразнят от това позоваване на сблъсъка между доброто и злото и
използването на „апокалиптични“ нюанси, което според тях разбунва духовете и изостря
разделението. Не е изненадващо, че врагът е ядосан от това, че е разобличен, точно
когато вярва, че е достигнал цитаделата, която се стреми да покори необезпокояван.

Изненадващото обаче е, че няма кой да алармира.

Точно когато съучастието на медиите успя да направи прехода към Новия световен ред
почти безболезнен и незабелязан, на бял свят излизат всякакви измами, скандали и
престъпления. Допреди няколко месеца беше лесно да се очернят като „теоретици на
конспирацията“ осъдилите тези ужасни планове, които сега виждаме да се изпълняват
до най-малките подробности. Никой до миналия февруари никога не би си помислил, че
във всичките ни градове, гражданите ще бъдат арестувани просто за това, че искат да
вървят по улицата, да дишат, да държат бизнеса си отворен, да ходят на църква в
неделя. И все пак сега това се случва по целия свят.

И докато политиците са барикадирани в своите дворци, е обнародват укази подобно
персийски сатрапи, бизнесът пропада, магазините се затварят и хората са
възпрепятствани да живеят, пътуват и работят. Вече се виждат катастрофалните
психологически последици от тази операция. Самоубиват се отчаяни предприемачи, но и
нашите деца, отделени от приятели и съученици, принудени да седят у дома сами пред
компютъра.

И все пак, в центъра на тази мрачна картина, в този очевидно неудържим напредък на
„Невидимия враг“ се появява елемент на надежда. Противникът не знае как да обича и
не разбира, че не е достатъчно да се осигури универсален доход или да се отменят
ипотеките, за да се подчинят масите и да бъдат склонени те да ги маркират като
говеда. Този народ, който твърде дълго е търпял злоупотребите с омразна и тиранична
сила, преоткрива, че има душа. Разбира се, народът не желае да замени свободата си с
хомогенизиране и отмяна на собствената му идентичност. Народът започва да разбира
стойността на семейните и социалните връзки, на корените на вярата и културата,
които обединяват честните хора.

Това голямо зануляване е предопределено да се провали. Защото тези, които са го
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планирали, не разбират, че все още има хора, готови да излязат на улицата, за да
защитят правата си, да защитят близките си, да дадат бъдеще на своите деца и внуци.
Изравнителната безчовечност на глобалистическия проект ще се разбие безславно в
лицето на твърдата и смела опозиция на децата на Светлината. Врагът има Сатана на
своя страна, който знае само как да мрази. Но на наша страна имаме Всемогъщия
Господ - Богът на армиите, подготвен за битка, и Пресвета Богородица, която ще смаже
главата на древната Змия.

„Ако Бог е на наша страна, кой ще бъде против нас?“ (Римляни, 8:31).

Г-н Президент,

Вие добре знаете, че в този решаващ час САЩ се считат за крепостната стена, срещу
която започнаха войната защитниците на глобализма. Доверете се на Господ, подсилен
от думите на апостол Павел: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя“
(Филипяни, 4:13). Да бъдете инструмент на Божественото Провидение е голяма
отговорност, за която със сигурност ще получите цялата държавна подкрепа, от която
се нуждаете, тъй като тя е горещо измолена за Вас от много хора, които Ви подкрепят с
молитвите си.

С тази небесна надежда и увереността в молитвата си за Вас, за Първата дама и за
Вашите сътрудници, от все сърце Ви изпращам моята благословия.

Бог да благослови Съединените американски щати!

Карло Мария Вигано,

Синигер Архиепископ на Улпиана
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Бивш апостолски нунций в Съединените американски щати
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