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We współczesnym świecie istnieje wie-
le zasłon dymnych, które powodują roz-
proszenie uwagi. Czym one właściwie są i 
dlaczego diabeł je stworzył? Dlaczego to-
warzyszy nam dzisiaj taki zamęt i poczucie 
niepewności? Znam odpowiedź na te py-
tania, ale gdy ją Wam podam, możecie mi 
nie uwierzyć. Jezus powiedział, że nie zro-
zumiecie mnie, ponieważ ludzie tego świata 
nie rozumieją Go (J 1:5). Oznajmił światu 
prawdę, lecz ten powstał przeciwko Nie-
mu, tak jak przeciwko mnie i całemu Jego 
ciału, Kościołowi i woła: „Ukrzyżować Go, 
ukrzyżować, ukrzyżować!”. Dlaczego ludzie 
zrobili to Jemu i Jego ludowi? Dlatego, że 
zarówno On jak i my mówimy im prawdę.

Zwróćcie uwagę na dzisiejsze zamiesz-
ki. Niezbawieni ludzie nie wierzą w dzieła 
Ducha Świętego, który jest Słowem Bożym, 
ale ja Wam przedstawię duchową rzeczy-
wistość. Za każdym razem, gdy szatan pra-
gnie coś zrobić, wywołuje zasłony dymne, 
które służą odciągnięciu Waszej uwagi od 
jego czynów. Tak właśnie diabeł działa na 
ziemi. To diabeł jest sprawcą zamieszania. 
W Pierwszym Liście do Koryntian 14:33 
czytamy: „...albowiem Bóg nie jest Bogiem 
nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich 
zborach świętych [tych narodzonych z Du-
cha Świętego, które służą Panu]”. Tak więc 
powinniście wiedzieć, że gdy powstaje za-
męt, ma on swoje źródło u diabła!

Diabeł dąży do zniszczenia wolności 
wyznania i wolności słowa oraz Konstytu-
cji USA. Na tym zależy mu bardziej niż na 
czymkolwiek innym i dlatego zakazał Biblii 
Króla Jakuba, a promuje zręcznie zmienio-
ne Biblie, które głoszą liczne niebezpieczne 
doktryny. Aby osiągnąć swój cel, prowadzi 
własne oszczercze kampanie wymierzo-
ne przeciwko silnym nowo narodzonym 
chrześcijanom i ich Kościołom. Aresztuje 
prawdziwych chrześcijan, gdyż głoszą oni 
Słowo Boże, które jest jedyną prawdą. 

Fałszywa grupa, która oferuje darmo-
wą pomoc „prawną” chrześcijanom utrzy-
muje, że poligamia1 to taki sam grzech, 
jak homoseksualizm czy lesbijstwo2. To 

obrzydliwe kłamstwo. Chuck 
Colson, który nie jest chrze-
ścijaninem, a katolikiem, robi 
to samo. Z ciekawości wybra-
łem się na jedno ze spotkań z 
panem Colsonem – to katolik! 
Nie ma ani jednego fragmentu 
w Biblii – w oryginale hebraj-
skim, greckim czy w Biblii Króla Jakuba 
– w którym choćby raz potępiono posia-
danie więcej niż jednej żony, jeśli potrafi 
się zapewnić byt im i dzieciom. Miliony 
fałszywych kaznodziejów (fałszywych na-
uczycieli, fałszywych proroków) głoszą fał-
szywą naukę, zamęt i czeka ich wieczność 
w piekle, ponieważ sprawiają, że my, którzy 
głosimy całą Biblię, wychodzimy na tych 
złych, a oni okazują się dobrzy! Wiedzą, że 
przeciętni ludzie nigdy nie czytają Biblii, a 
gdy już to robią, sięgają po fałszywą wer-
sję. Jednak to tylko jeden z wielu sposobów 
ludzi szatana na mącenie w głowie całego 
świata (Ap 12:9, 13:11-14). 

Rząd jest przekonany, że udało mu się 
zwieść Was do tego stopnia, że może ot-
warcie zabronić uczęszczania do mojego 
Kościoła. Znowu próbują dobrać się do na-
szej własności i do własności każdego, kto 
uczęszcza do mojego Kościoła. Porywają 
ich dzieci. Stawiają mi fałszywe zarzuty 
od kiedy tylko zostałem zbawiony w 1964 
roku, zamykają nas w więzieniu na podsta-
wie fałszywych zarzutów i opierają się na 
zeznaniach fałszywych świadków. Diabeł 
zniewolił cały świat i będzie siał jeszcze 
większy zamęt.3 Jeśli ludzie nie przebudzą 
się i nie otworzą swoich umysłów na Boga, 
stracą wszystko – dzieci, majątek, umysły 
i dusze. Otwórzcie swoje umysły na Pana!

Oto niektóre z najnowszych zasłon dym-
nych: niewypłacalność banków, rekordowe 
przejęcia nieruchomości, wysokie bezro-
bocie, ucisk rządu, pożyczki rządowe dla 
producentów samochodów, banków i firm 
ubezpieczeniowych, działania wojskowe w 
Iranie, Iraku i Afganistanie, wysoka inflacja, 
system limitów i handlu, kwestie imigra-
cyjne dotyczące sprowadzenia nielegalnych 

katolików, którzy poprą w wyborach kato-
lików i muzułmanów (którzy są odłamem 
katolicyzmu), terroryzm, ataki wąglikiem, 
rzekome globalne ocieplenie, epidemia 
świńskiej grypy, ustawa zdrowotna, aborcje 
(morderstwa), homoseksualizm, lesbijstwo, 
Obama, muzułmanie, rząd ogólnoświatowy, 
więźniowie w Guantanamo, procesy terro-
rystów w Nowym Jorku, naloty na Kościoły, 
ataki i groźby wobec ludzi w Izraelu, rozgłos 
ośrodka w Wellspring, który tak naprawdę 
jest wznowieniem Cult Awareness Network, 
wysyłanie przez FBI chrześcijan (a właściwie 
byłych chrześcijan) do Wellspring w celu wy-
prania im mózgów i nauczenia, jak kłamać 
na temat pastorów, dyskusje na temat komu-
nizmu, socjalizmu oraz Partia Herbaciana 
(czyli Partia Już Wystarczająco Opodatko-
wanych). Każdy dzień przynosi coś nowego, 
a wolność wyznania i wolność słowa znajdu-
ją się na celowniku i chylą się ku upadkowi.

Dlaczego kłamanie, pomawianie i 
oczernianie nowo narodzonych chrześci-
jan nie jest zbrodnią nienawiści? Jest tak, 
ponieważ jesteśmy celem, bo to my ujaw-
niamy zło ogólnoświatowego rządu Wa-
tykanu. Gospodarze audycji radiowych 
nie ujawniają, skąd biorą się źródła tych 
wszystkich problemów, ponieważ wpadli 
w ręce Rzymu.4 Robią dokładnie to, czego 
oczekuje od nich Watykan, a winić za to 
trzeba Busha i Obamę. Po to zostali wybra-
ni – aby odciągnąć uwagę od Watykanu. 
Obama jest kolejną marionetką Watykanu! 

Watykan chce, żebyście uwierzyli, że je-
steście mądrzy, a on głupi. Chce, żebyście byli 
zdezorientowani i tacy jesteście. Cały świat 
dał się zwieść diabłu (Ap 12:9). Diabeł wraz 
ze swoim ogólnoświatowym rządem pragnie 
przejąć naszą wolność – wolność wyznania i 
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wolność słowa, naszą Konstytucję USA, Kar-
tę praw i Deklarację niepodległości!

Papież mówi: „Do diabła z Konstytucją 
USA!” (Ojciec Leeming, magazyn America, 
23 lipca 1963 r., „Syllabus Errorum” w en-
cyklice papieża Piusa IX Quanta Cura, Fifty 
Years in the „Church” of Rome, Charles Chi-
niquy, America or Rome, Christ or the Pope, 
John L. Brandt, Christian Board of Publica-
tion, Foreign Conspiracy Against the Liberties 
of the United States, Samuel F. Morse, The 
Engineer Corps of Hell, Edwin A. Sherman). 

 Jeśli oddamy im Konstytucję, Kartę 
praw i Deklarację niepodległości, będą 
ścinać chrześcijan i palić ich ponownie 
na stosach. Jeśli my się nie wyrzekniemy 
Chrystusa – i Wy się nie wyrzekniecie! Je-
śli jednak wyrzekniecie się Go, spędzicie 
wieczność w piekle i w jeziorze ognia! Na-
wróćcie się i pokutujcie!

WIEŻE WORLD TRADE CENTER – 
DLACZEGO? 

Dlaczego urzędnicy rządowi brali udzia-
łu w wysadzeniu w powietrze World Trade 
Center? W artykule w San Francisco Exa-
miner (z 11 czerwca 2002 r., sekcja A, str. 9, 
kol. 1-5) pojawia się wypowiedź prawnika 
o nazwisku Stanley Hilton,5 który pozywa 
prezydenta Busha, wiceprezydenta Dicka 
Cheneya, doradczynię ds. bezpieczeństwa 
narodowego Condoleezę Rice, sekretarza 
obrony Donalda Rumsfelda oraz sekretarza 
transportu Normana Mineta, domagając się 
siedmiu miliardów dolarów. Reprezentuje 
rodziny czternastu ofiar. W całym kraju w 
sprawę zaangażowanych jest czterystu po-
wodów. Ten artykuł, jak i wywiad zatytu-
łowany „The Jones Report”, zawiera stwier-
dzenie, że prezydent Bush uczestniczył w 
spisku mającym na celu doprowadzenie 
do ataków 11 września. Mówi się w nich o 
tym, że Bush pomógł wszystko zorganizo-
wać, żeby wszyscy pracownicy zajmujący 
się ochroną w Stanach Zjednoczonych spo-
glądali w odwrotnym kierunku, żeby mogło 
dojść do zniszczenia World Trade Center. 
Ponadto Hilton przyznał, że ma dowody na 
to, iż bin Laden zmarł kilka lat wcześniej z 
powodu niewydolności nerek. Dodaje, że 
Bush posłużył się wrogim wizerunkiem 
[martwego] bin Ladena, aby doprowadzić 
społeczeństwo do szaleństwa, umożliwiając 
w ten sposób swojej administracji umoc-
nienie pozycji politycznej. Jeśli to prawda, 
Rzym, jego ogólnoświatowy rząd i media 
informacyjne (propagandyści) prowadzą 
Was w kolejną ślepą uliczkę, tak jak robią to 
każdego dnia. 

Rodzina Busha to marionetki Watykanu, 
tak samo jak Obama. Robili i robią wszyst-
ko to, czego oczekuje od nich Watykan. Pre-
zydent Reagan przyznał mi się, że był zmu-
szony robić to, co polecił mu Watykan!

Alex Jones z „The Jones Report” roz-
mawiał także ze Stanleyem Hiltonem 
(patrz: www.prisonplanet.com/jones_re-
port_031403_hilton.html). Stanley Hilton, 
specjalista ds. terroryzmu sponsorowane-
go przez rząd, oświadczył: „W maju wnie-
śliśmy do sądu sprawę przeciwko Bushowi, 
Cheneyowi, Rumsfeldowi i kilku innym 
terrorystom, którzy kierują rządem Sta-
nów Zjednoczonych, pod zarzutem współ-
udziału w spowodowaniu i umożliwieniu 
oraz podżeganiu do ataków 11 września 
w celu umocnienia własnej pozycji poli-
tycznej”. „Spotykamy się z bardzo silnym 
oporem rządu [ogólnoświatowego rządu 
Watykanu]. Jego członkowie twierdzą, że 
bezpieczeństwo narodowe ma pierwszeń-
stwo przed wszystkim innym. Utrzymują, 
że nie chcą udostępnić żadnych dokumen-
tów. Reprezentuję ludzi, którzy padli ofia-
rą działań rządu”. Hilton dodał ponadto, 
że dysponuje notatkami doradców Busha 
– Wolfowitza, Wormsera, Feitha, Perle’a i 
całej reszty, sporządzonymi na kilka mie-
sięcy przed 11 września, w których żarliwie 
pragnęli „incydentu w stylu Pearl Harbor”. 
„KOLEJNY PEARL HARBOR” byłby szo-
kiem, dzięki któremu mogliby wypełnić 
swój plan. „Mam świadka. Kobieta ta była 
żoną jednego z porywaczy. Znała siedmiu 
z nich, bo ich spotkała. W zasadzie ci arab-
scy porywacze byli podwójnymi agentami. 
To znaczy, że działali na terenie Stanów 
Zjednoczonych przez dziesięć, piętnaście 
lat w tzw. komórkach. Niektórzy z nich po-
sługiwali się określeniem Al-Ka’ida. Uży-
wali też innych nazw. Al-Ka’ida to termin, 
który nic nie znaczy. Można ich równie 
dobrze nazwać Bractwem muzułmańskim 
albo jakoś inaczej. Tworzą szereg komórek, 
które otrzymały pomoc i zachętę do dzia-
łania od rządu Stanów Zjednoczonych. 
Kobieta ta była żoną jednego z terrorystów 
w czasie zamachów bombowych na World 
Trade Center w 1993 roku oraz Oklahoma 
City w 1995 roku. Jej eks-mąż udał się do 
Oklahoma City na kilka tygodni przed za-
machem. Najwyraźniej mieli z nim zwią-
zek. Mamy tu do czynienia z podwójnymi 
agentami, którzy wydają się być arabskimi 
fanatykami. Jednak kobieta ta zwróciła 
uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że tak 
naprawdę nie byli muzułmanami. Bardziej 

interesowało ich odgrywanie roli playboy-
ów, niż czytanie Koranu. To znaczy, że pili 
alkohol i byli niezwykle świeccy. Nie byli 
islamskimi fanatykami jak przekonywali 
nas kryminaliści Busha. Otrzymywali re-
gularną pensję od rządu Stanów Zjedno-
czonych. Zostali zwerbowani przez CIA, 
FBI i kontrwywiad. Dostawali pieniądze i 
mogli wymieniać się informacjami na te-
mat wszelkich działań z agentami rządo-
wymi USA”.

Później Alex Jones powiedział: „Pa-
nie Hilton, niech Pan pozwoli, że przerwę 
Panu w tym miejscu. Wszystko, co Pan po-
wiedział znalazło już potwierdzenie w ra-
portach głównego nurtu. Przedstawił Pan 
to już, składając zeznania pod przysięgą. 
Jednak fakt, który wszystkim z łatwością 
umyka to to, że co najmniej trzech pory-
waczy odbyło szkolenie w Pensacola Naval 
Air Station – nie na jakimś miejscowym 
lotnisku, ale w bazie rządowej. Teraz oka-
zuje się, że ośmiu porywaczy, pod nazwi-
skami, które otrzymaliśmy, nadal żyje na 
Bliskim Wschodzie i udziela wywiadów w 
telewizji. Zna Pan ich twarze i nazwiska. 
To ci sami ludzie. Jest jeszcze Mohammad 
Atta, który trafił do szkoły językowej De-
partamentu Obrony w Monterey”. Rząd 
Stanów Zjednoczonych współpracował z 
muzułmanami przy wielu atakach terrory-
stycznych. Rząd USA musi obchodzić się 
z nimi ostrożnie (co czyni dzisiaj), ponie-
waż w przeciwnym wypadku muzułmanie 
ujawnią ich współpracę (z nimi i z Watyka-
nem podczas 11 września).

Zgadzam się ze wszystkim, co Hilton i 
Jones powiedzieli w tym wywiadzie, z wy-
jątkiem ich dalszych wypowiedzi, w któ-
rych twierdzą, że Żydzi dążą do uzyskania 
władzy nad światem. Bóg powiedział, że 
Rzym tak robi, a nie Izrael.6 Bóg powie-
dział, że zniszczy Rzym7 i będzie walczył 
za Izrael.8 Znajdzie się kilku złych Żydów, 
tak samo jak kilku złych Amerykanów i 
kilku złych ludzi w każdym innym na-
rodzie. Narodem wybranym Boga są 
Izraelici.9 Bóg obwinia Rzym za wszelkie 
obrzydliwości na ziemi.10 Żydzi są prze-
śladowani, ścigani i niesłusznie obwiniani 
za wszystko przez niegodziwy Rzym i jego 
marionetki. Szatan nie lubi Żydów, ponie-
waż napisali Biblię i sam Chrystus, Bóg 
Wszechmogący, jest Żydem.11 Tak więc, 
jeśli słyszycie o ludziach, którzy atakują 
Żydów, są to ludzie, którzy dali się zwieść 
diabłu w Rzymie albo to diabeł we włas-
nej osobie.

5 Stanley jest prawnikiem z 23-letnim doświadczeniem i prowadzi własną kancelarię w San Francisco. Ukończył Szkołę Prawniczą Duke’a i uczył się razem z prokuratorem niezależnym Kennethem 
Starrem. W latach 1979-1980 pracował jako radca senatora Roberta Dole’a w Waszyngtonie. Członek Palestry Stanu Kalifornia od 1975 roku, Hilton praktykuje prawo w San Francisco.  6 Ap rozdz. 17, 
18:1-3  7 Ap 16:17-19, 17:9-18, 18:4-24, 19:1-2, 11-21, 20:7-10  8 Iz 31:4-5, Ez rozdz. 38-39, Za 2:5-9, 10:3-6, 12:2-9, 14:1-3, 12  9 Pwt 7:6-8, 14:2, 32:7-12, Ps 33:12, 135:4, Iz 14:1, 44:1, 45:4, Za 2:7-8  10 
Ap 17:1-13, 15-18, 18:1-3  11 Wj 24:4, Ps 147:19, Jr 30:1-2, Mt 1:1-18, Łk 2:11, 3:23-38, Rz 3:1-2, Hbr 1:1, 2P 1:21, 3:2, 15, Ap 1:1-2, 11, 19  
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Jeden z moich prawników w Nowym Jor-
ku, Ron Kuby, wypowiedział się w dwóch ar-
tykułach pt. „Kłopotliwe pytania w kłopot-
liwych czasach” oraz „World Trade Center: 
horror i tragedia, odwaga i enigma” na te-
mat próby zniszczenia World Trade Center 
w 1993 roku.12 Powiedział: „Mózgiem [za-
machu bombowego na World Trade Center 
w 1993 r.] był rząd Stanów Zjednoczonych. 
Trzeba zacząć od tego, że był to oszukańczy 
spisek, przygotowany przez rząd. Nigdy nie 
doszłoby do czegoś takiego, gdyby nie zosta-
ło to zaplanowane przez rząd”.

Papież, za pośrednictwem swoich 
amerykańskich marionetek, mówi, że 
terroryzm nasili się w Stanach Zjedno-
czonych i przybierze formę ataków bro-
nią chemiczną. Oświadczenia te prze-
raziły Amerykanów do takiego stopnia, 
że zgodzili się prowadzić wojnę z tymi, 
którzy w rzeczywistości nie są tymi zły-
mi, terrorystami. Według setek dobrze 
poinformowanych prawdziwych patrio-
tów w rządzie, złymi, czyli terrorystami, 
tymi samymi, którzy mają broń chemicz-
ną, są: fikcyjny prezydent Stanów Zjed-
noczonych i cała jego administracja pod 
kierownictwem Rzymu. Wielu prezyden-
tów oznajmiało, że nie zrobią kroku bez 
papieża i przysięgali przestrzegać papie-
skich przykazań.

WATYKAN – ŹRÓDŁO
Jeśli Amerykanie będą zbyt gniewnie 

protestować przeciwko wojnie, to papież 
i jego marionetki w Stanach Zjednoczo-
nych sprowokują wiele innych „jedenastych 
września” i „ataków na Pearl Harbor” w na-
dziei, że wszystkim będzie wstyd, że demon-
strowali przeciwko Bushowi i wojnie. Jednak 
nie zapominajcie, kto stoi za „atakami na 
Pearl Harbor” i za „jedenastymi września”. 
Gdy dojdzie do kolejnego „Pearl Harbor” 
albo „jedenastego września”, pamiętajcie o 
Alamo, o pastorze światowym Tonym Ala-
mo. Przepowiedziałem Wam to, powtarzam 
to samo od 38 lat (teraz już od 45 lat). Kiedy 
w końcu ludzie w Stanach Zjednoczonych i 
na całym świecie zmądrzejecie i dostrzeże-
cie, kto czyni Wam to całe zło?

Powstały miliony książek na temat 
Rzymu i jego papieży. Jeśli nie zechcecie 
uwierzyć, co jest źródłem wszystkich prob-
lemów świata, to one nigdy nie przeminą. 
Jeśli walczycie wyłącznie z marionetkami 
papieża, to jedynie przycinacie gałęzie naj-
gorszej sekty na świecie, a to z kolei daje 
Rzymowi siłę, dopóki Bóg nie zniszczy 

nikczemnych, kierowanych przez szatana, 
mediów tej sekty i bestii raz na zawsze.13

Papież uwielbia, gdy wierzycie, że to 
jego marionetki powodują wszystkie pro-
blemy. Dzięki temu papież, Rzym i Waty-
kan wyglądają niewinnie, niczym królewna 
Śnieżka. Wierzycie, że nie chce kontrolować 
świata, ponieważ mówi w mediach: „Nie 
chcę wojny”. Jednak jego plan kontroli nad 
światem polega na powodowaniu wstrzą-
sów i zaprowadzaniu spokoju – wstrząs i 
spokój, wstrząs i spokój, 11 września i spo-
kój, 11 września i spokój, 11 września i spo-
kój i tak, dopóki nie będzie po jego myśli.

Media papieża mówią: „Zobaczcie, co 
zrobiły te Arabusy”. Jego marionetki to 
szaleńcy. Dają się wykorzystywać papie-
żowi, robiąc to, co im każe. Papież mówi 
Bushowi: „Nie martw się, że cię wyśmieją, 
George. Gdy nienawiść Amerykanów do 
ciebie osiągnie szczyt, sprawimy, że poczu-
ją się jak psy, a ty będziesz bohaterem, gdy 
zaczniemy pogrążać Amerykę w kolejnych 
atakach terrorystycznych, następnych 11 
września. Nie martw się, George. Sprawię, 
że będziesz wielkim człowiekiem. Sprawię, 
że media wyniosą cię na piedestał. Tylko 
nie mów nikomu, że rozmawialiśmy. Mu-
simy chronić nasz rzymski sabat czarow-
nic nade wszystko na świecie. Pamiętaj, 
George, obywatele Stanów Zjednoczonych 
nie pójdą na wojnę, dopóki naprawdę się 
nie wkurzą. Tak więc, im bardziej będą się 
opierać, tym więcej terrorystów i 11 wrześ-
nia im sprawimy, aż zgodzą się na przeję-
cie krajów, które są niezbędne dla naszego 
ogólnoświatowego systemu”.

Marionetki Rzymu w Stanach Zjedno-
czonych udają, że są obrońcami Konstytu-
cji USA, ale zdaniem osób wtajemniczo-
nych jest zupełnie odwrotnie. Propagan-
dziści każą nam wierzyć, że jeśli zabijemy 
Irakijczyków, uwolnimy się od terroryzmu. 
W rzeczywistości jednak, jeśli zabijemy 
tych, którzy nie są terrorystami, pozosta-
ną tylko terroryści. Dlatego Bóg oznajmił 
mi, że zniszczy winnych, dlatego też Bóg 
„jest groźny dla królów ziemi” (Ps 76:13) i 
„straszny jest w sprawach swoich przy sy-
nach ludzkich” (Ps 66:5).

To oczywiste dla milionów ludzi, że rze-
czy, o których mówi Ron Kuby, jak i inne 
informacje zawarte w tych publikacjach, 
są jak najbardziej prawdziwe. Zarówno 
Słowo Boże jak i Jego obietnice są praw-
dziwe.14 Wszystkie problemy dnia wczo-
rajszego i dzisiejszego pochodzą z Rzymu, 

od „MATKI WSZETECZNIC”, Watykanu 
(Ap 17:5). Wiemy, że ci ludzie stanowią 
część rzymskiej sekty i spisku mającego 
na celu sprawowanie władzy nad światem. 
W przeciwnym razie nie robiliby tego, 
co robią w tak rażący sposób. Wiemy, że 
„ogromny czerwony smok”, diabeł, umac-
nia Rzym swoim niegodziwym duchem 
i dosłownie zahipnotyzował cały świat za 
pomocą swoich licznych złych duchów.15

STEROWANIE NAMI, NARODEM
Hermann Goering, nazistowski przy-

wódca, drugi po samym Hitlerze, powie-
dział podczas procesów norymberskich: 
„Oczywiście ludzie [w żadnym kraju] nie 
chcą wojny: jednak mimo wszystko to 
przywódcy krajów planują wojny, i pociąg-
nięcie za sobą ludzi to nic trudnego, czy 
to w demokracji, czy w dyktaturze faszy-
stowskiej, w parlamencie a nawet w dyk-
taturze komunistycznej. Ludzie czy mają 
głos, czy nie, to zawsze można ich nakło-
nić do popierania przywódców. To łatwe. 
Wystarczy im powiedzieć, że ZOSTALI 
ZAATAKOWNI [PRZEZ JAKĄŚ ZŁĄ 
OSOBĘ LUB KRAJ] i zrobią to. Potępią 
pacyfistów [przeciwników wojny] za brak 
patriotyzmu i powiedzą, że narażają kraj 
na niebezpieczeństwo”. Oświadczenie to 
zostało zarejestrowane w dokumentacji z 
procesów w Norymberdze, w Niemczech.16

Dr R. Joseph w książce pt. America Be-
trayed: Bush, bin Laden, 9/1117 napisał: „W 
oparciu o liczne fakty przedstawione i udo-
kumentowane w części II niniejszej książ-
ki, America Betrayed, oskarżamy wysokich 
rangą urzędników FBI, CIA i administracji 
Busha o zdradę i masowe morderstwo niemal 
trzech tysięcy Amerykanów w dniu 11 wrześ-
nia 2001 roku. »Kluczowi pracownicy FBI 
musieli być szpiegami albo [ślepymi] kretami 
pracującymi na zlecenie [papieża]... Kluczowi 
pracownicy FBI... nieustannie w niemal nie-
wytłumaczalny sposób rzucali przeszkody i 
podważali desperackie starania Mineapolis... 
aby powstrzymać terrorystów... którzy za-
planowali przejęcie kontroli nad samolotem, 
żeby wlecieć nim w World Trade Center«. Po-
twierdził to anonimowy zwierzchnik FBI oraz 
Coleen M. Rowley, agentka specjalna FBI oraz 
główna doradczyni prawna oddziału. Jak na-
pisano w części II niniejszej książki pt. Ame-
rica Betrayed, powód, dla którego FBI, CIA i 
administracja Busha nie »połączyły kropek« 
jest taki, że to oni są tymi kropkami”.

Trzy miesiące przed 11 września, w 
numerze tabloidu Sun z 3 lipca 2001 roku 

12 „Troubling Questions in Troubling Times, A Closer Look at the History of Attacks on the World Trade Center”, James S. Adam, 5.10.2001, www.serendipity.li/wot/adam.htm; „TheWorld Trade Cen-
ter: The Horror & Tragedy, the Bravery & Enigma,” James S. Adam, www. newsmedianews.com/wtc.htm; „Interview with Ron Kuby,” Husayn Al-Kurdi,  13 Dn 4:10-15, 20-26, Mt 3:10  14 Pwt 7:9, 2Sm 
7:28, 1Krl 17:24, 2Krn 6:10, Ps 119:89, 121:3, Mt 5:17-18, 24:35, 2Kor 1:9, 20, 6:7, 1Tes 2:13, 5:24, 2Tes 3:3, 2Tym 2:13, Tt 1:2, 2P 3:9, Ap 19:10, 22:6  15 2Tym 3:13, 1P 5:8, Ap 12:9, 12, 13:13-18, 17:9-13, 
18:23, 19:20, 20:10  16 Nuremberg Diary, Gustave Gilbert, powołany przez aliantów psycholog, który rozmawiał z Goeringiem podczas przerwy świątecznej w procesach norymberskich 18.04.1946  17 
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podano, że Watykan przewiduje ogromną 
falę ataków terrorystycznych w Stanach 
Zjednoczonych wczesną jesienią. Watykan 
nie ma proroków. Są zwykłymi polityczny-
mi wichrzycielami i terrorystami. Oczywi-
ście nieco ponad dwa miesiące później w 
World Trade Center uderzyły dwa zdalnie 
sterowane samoloty, które w różnych od-
stępach zdetonowały kilka bomb znajdu-
jących się w budynkach, które ostatecznie 
stały się strefą zero. Zginęły niemal trzy 
tysiące obywateli amerykańskich.

Watykan jest organizacją polityczną. 
Nie zna Boga, ale bluźni Mu w każdy moż-
liwy sposób. Ja, Tony Alamo, dwa miesiące 
przed 11 września zacząłem niezwłocznie 
pisać przesłanie do narodu amerykańskie-
go. Ponadto nagrałem kilka przesłań, w 
których informowałem naród amerykań-
ski i cały świat, że Watykan i jego politycz-
ni przywódcy z całą pewnością rozpoczną 
kampanię terrorystyczną w Stanach Zjed-
noczonych wczesną jesienią 2001 roku. 
Watykan potrafi z łatwością przewidzieć 
ataki terrorystyczne, ponieważ to on i ci, 
których kontroluje, są terrorystami.

W obawie przed kolejnymi atakami ter-
rorystycznymi, zwiedzeni Amerykanie po-
biegli do głowy państwa, a nie do Boga, żeby 
dowiedzieć się, jak powstrzymać terroryzm. 
Przywódcy kraju nie pozostawili Ameryka-
nom nadziei. Najwyższe moce duchowego 
zła tego świata nie chcą, żeby ludzie na zie-
mi mieli „nadzieję”. Okłamują ich, że to w 
nich jest nadzieja, a nie w Bogu.

ECHA Z PRZESZŁOŚCI
W książce dr R. Josepha America Betray-

ed czytamy: „Nowy przywódca »wolnego 
świata«, który obiecał »nowy porządek świa-
ta« nie doszedł do władzy demokratyczny-
mi metodami. Został mianowany po tym, 
jak nie udało mu się zdobyć prezydentury 
większością głosów. Ponadto miał poparcie 
banków, przemysłowców i korporacji mię-
dzynarodowych, także tych kontrolowanych 
lub kierowanych przez czołowe rodziny 
amerykańskie oraz ojca George’a Busha”.

Jak dr Joseph zauważa w książce: „w 
roku, w którym objął urząd, w naród ude-
rzyli terroryści. Jeden z najbardziej rozpo-

znawalnych symboli narodu spłonął i runął 
na ziemię”. Dr Joseph dokumentuje: „To 
przebiegła i dobrze zaplanowana intryga. 
Trzeba winić terrorystów – oznajmił rząd 
– zagranicznych terrorystów i ich agentów. 
Ludziom nie powiedziano, że człowiek po-
zornie odpowiedzialny za przebieg docho-
dzenia usunął istotne informacje i zmienił 
raporty policyjne. Zrobił to, aby chronić i 
zatuszować zaangażowanie rządu [Waty-
kanu] w ten podły czyn”. Dr Joseph dalej 
w swojej książce utrzymuje, że „Rządowe 
i krajowe media zostały ostrzeżone, że ter-
roryści wpadli w szał [oraz że] naród jest 
w niebezpieczeństwie, a wolność jest za-
grożona. Ludziom powiedziano, że naród 
i wolność należy chronić przed terrory-
zmem. Przywódca, który obiecał »nowy 
porządek świata« ostrzegł naród, że wy-
łącznie jego partia jest w stanie ochronić 
społeczeństwo przed terroryzmem, oraz że 
tylko jego partia interesuje się bezpieczeń-
stwem państwa. On, jego słudzy i media, 
które go poparły, zażądali od ludzi głosów, 
aby jego partia zdobyła większość rządzą-
cą. Sam z kolei wyśmiał patriotyzm tych, 
którzy byli mu przeciwni. W kierunku 
przeciwników z innych partii padły groźby. 
Pospiesznie wprowadzano nowe ustawy, 
które poparli nawet ci, którzy byli przeciw-
ni jego rządom. Ludziom powiedziano, że 
zmieniono konstytucję, żeby [jak powie-
dzieli propagandziści] chronić obywateli, 
chronić wolność, [i] chronić naród. Prze-
pisy są zbyt liberalne – narzekał przywód-
ca. Ci »powiązani« z »terrorystami« zostali 
schwytani i aresztowani bez zarzutów, a ich 
własność, domy, organizacje charytatywne 
zostały przejęte przez państwo. Obywatele, 
dzieci, urzędnicy rządowi, pracujący męż-
czyźni i kobiety byli zachęcani do szpie-
gowania znajomych, sąsiadów i współpra-
cowników oraz do zgłaszania wszystkich 
i wszystkiego, co wydaje się podejrzane. 
Wszyscy podejrzani byli zatrzymywani bez 
zarzutów, zamykani i odmawiano im pra-
wa do adwokata. Większości z nich później 
już nie widziano ani o nich nie słyszano. 
Potem przywódca zażądał, aby zmienio-
no przepisy o administracji państwowej w 

taki sposób, żeby uprawniały go do zatrud-
niania tylko wybranych przez siebie osób i 
zwalniania tych, które mu się nie podobały. 
Mówiło się, że przywódca domaga się tej 
władzy, żeby mógł chronić ludzi przed ter-
rorystami zagrażającymi państwu. Jednak 
prawdziwi terroryści, ci odpowiedzialni za 
»atak terrorystyczny« [zniszczenie Reichs-
tagu, budynku niemieckiego parlamentu] 
byli agentami rządu, sterowanymi przez 
najpotężniejszych ludzi u władzy. Później 
Herman Goering chwalił się: „Kto spalił 
Reichstag [budynek parlamentu niemie-
ckiego]? To ja go spaliłem”. Dr Joseph pisze 
w książce: „Później ludzie się dowiedzieli, 
choć już nawet wtedy wielu się tego domy-
ślało, że to Hitler, Goering i naziści [partia] 
kazali podpalić Reichstag”.18

Pożar Reichstagu wydarzył się przed 
drugą wojną światową, w nocy 27 lutego 
1933 roku. Naziści podpalili budynek, a 
winą obciążyli komunistów i Żydów. Incy-
dent ten pozwolił im uchwalić dekret, na 
mocy którego przystąpiono do wojny „w 
celu ochrony ludności [Niemiec] i państwa”. 
Dekret ten znosił ochronę konstytucyjną. 28 
lutego 1933 roku, dzień po pożarze, rozpo-
częła się dyktatura Hitlera.19 Dokładnie to 
samo wydarzyło się tutaj w Stanach Zjed-
noczonych po 11 września. To wtedy papież 
i jego marionetki przejęli władzę nad świa-
tem, a przynajmniej tak im się wydawało. 
Jednak nie wszyscy spośród nas, „bydła”, 
nie mają pojęcia, co oni robią.20 Wtedy winę 
przypisali komunistom i Żydom. Dzisiaj, 
bin Ladenowi, który podobno nie żyje od 
lat z powodu niewydolności nerek, krajom 
arabskim lub Saddamowi Husajnowi z Ira-
ku. – Kłamstwa i propaganda, czyż to nie 
cudowne? – mówi papież dziedzic i jego na-
zistowska partia przywódców światowych.21 
Na Biography Channel, 5 marca 2003 roku 
w specjalnym dwugodzinnym dokumencie 
na temat Watykanu głowy państw mówią: 
„Tak jest!”, kłaniają się i całują stopy papieża.

Czy Hitler i Goering nadal żyją? Odpo-
wiedź brzmi: nie. Czy partia nazistowska 
nadal żyje? Tak. Joseph twierdzi, że Bush 
miał za doradców kilku nazistowskich 
zbrodniarzy wojennych.22 Mamy również 

18 America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11, R. Joseph, dr, http://www.universitypresshttp://www.universitypresscalifornia.com/AmericaBetrayed1.html.infohttp://www.universitypresscalifornia.com/
AmericaBetrayed1.html/AmericaBetrayed1.html  19 Encyclopedia Britannica, Wydanie XV; “Who Torched the Reichstag,” www.expatica.com; The Second World War: A Complete History, Martin 
Gilbert; The Second World War, John Keegan  20 Catholic Imperialism and World Freedom, Vatican Imperialism in the 20th Century, Latin America and the Vatican, The Vatican’s Holocaust, The Catholic 
Church Against the Twentieth Century, Vatican Moscow Washington Alliance, and The Vatican in Asia, Avro Manhattan; Catholic Politics, Robert W. Bialek; Engineer Corps of Hell, tł. Edwin A. Sherman; 
America or Rome, Christ or the Pope, John L. Brandt; Roman Catholicism, Loraine Boettner; No Pope Here, Ian R.K. Paisley; Papal Conspiracy Exposed, wielebny Edward Beecher, D.D.; Romanism: A Me-
nace to the Nation, Jeremiah Crowley; The Vatican Against Europe, Edmond Paris; The Truth About Roman Catholicism and the Coming Man-Made, One-World Super-Church, ewangelista A.L. Lindholm; 
Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States: The Numbers of Brutus, Samuel F. Morse  21 Hitler’s Pope, John Cornwell; The Powers That Be, David Halberstam; 911: The Big Lie, Thierry 
Meyssan; The Goebbels Diaries: 1942-1943, Louis P. Lochner, Joseph Goebbels; Final Entries 1945, The Diaries of Joseph Goebbels, tł. Richard Barry, Joseph Goebbels; The Goebbels Diaries: 1939-1941, 
tł. Fred Taylor; The War that Hitler Won: The Most Infamous Propaganda Campaign in History, Robert Edwin Herzstein; The Triumph of Propaganda: Film and National Socialism, 1933-1945, tł. John A. 
Broadwin and V.R. Berghahn, tom 1; The Third Reich: Politics and Propaganda, David Welch; Nazi Propaganda, Z.A.B. Zeman; Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley; Media Control: 
The Spectacular Achievements of Propaganda (Open Media Series), Noam Chomsky  22 America Betrayed, dr R. Joseph, University Press, Kalifornia; The Bush Campaign: Fascists on Board, Tim Wheeler; 
People’s Daily World, wydanie z 22.09.1988 Issue; „The Bush Nazi Connection”, The Draheim Report, Richard N. Draheim, Jr., wydanie 2000, www.lpdallas.org; „Author Links Bush family to Nazis”, 
Herald Tribune, 25.04.2002, HeraldTribune.Com; Nazi and Bush Family History: Government Investigated Bush Family’s financing of Hitler, Carla Binion, 21.12.2000, onlinejournal.com; „G.W. Bush 
Gang: I.G. Farben 2001”, Robert Lederman, 05.01.2001, www.baltach.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html; „How the Bush Family Made Its Fortune from the Nazis”, Robert Lederman, 09.02.2002; 
„The Dutch Connection: How a Famous American Family Made Its Fortune from the Nazis”, John Loftus, 27.09.2000, www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortune-2-9-02.html; George Bush: The 
Unauthorized Biography, Webster G. Tarpley i Anton Chaitkin.  
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ich synów i córki. Dr Joseph dalej podaje, 
że są to „ci sami ludzie, którzy wykorzysta-
li terroryzm i zagrożenie terroryzmem w 
celu umocnienia swojej władzy”. Watykan 
i jego marionetki ponownie zrzucają winę 
za 11 września na innych, na kraje arab-
skie. Zdaniem wielu, samoloty były zdalnie 
sterowane przez kogoś w Stanach Zjedno-
czonych. Zgodnie z licznymi raportami, 
wszyscy pasażerowie zostali zagnani do sa-
molotu, który został zestrzelony nad Pen-
sylwanią.23 Eksperci powiedzieli, że gdyby 
samolot rozbił się, szczątki nie byłyby roz-
rzucone w promieniu 13 kilometrów.

Wiele osób relacjonuje, że wszyscy naj-
ważniejsi agenci federalni nie przyszli do 
pracy albo opuścili budynek szybko przed 
wybuchami w Oklahoma City i World 
Trade Center.24 Wiemy, że Watykan był za-
mieszany, ponieważ Bóg nazwał go „MA-
CIERZĄ... OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI” 
(Ap 17:5). Powiedziano nam, że mamy do 
czynienia z kontynuacją NSDAP, której 
członkowie są obecnie agentami rządo-
wymi w naszym kraju. Zdaniem nie tylko 
Josepha, ale i tysięcy innych osób, nasze 
siły zbrojne są wysyłane w niewłaściwe 
kierunki, aby posłużyć za mięso armatnie. 
Nasze siły zbrojne służą do prowadzenia 
działań wojennych w miastach, przeciw-
ko obywatelom amerykańskim, tak jak w 
Waco. Są szkoleni w tym celu, ponieważ 
Watykan zdaje sobie sprawę, że obywatele 
świata zaczynają go demaskować. Tak więc 
planują coś, co nazywają „wojną miejską” 
– Amerykanie zabijają Amerykanów i ana-
logicznie w innych krajach. Wychwalają 
precyzyjność swojej broni i umiejętności 
swoich żołnierzy. Wychwalają swoje prze-
mówienia przeciwko Bogu i Jego ludowi, 
tak jak robili to rzecznicy Sennacheryba w 
36 rozdziale Księgi Izajasza.25

W książce dr Josepha można także 
przeczytać, że „podobnie jak naziści, któ-
rzy po ataku terrorystycznym na Reichs-
tag wydali nowe edykty [obwieszczenia 
publiczne wydane przez władze federalne 
lub państwowe], które skutkowały zniesie-
niem gwarantowanych w konstytucji praw 
obywatelskich, administracja Busha wy-
dała własne edykty po 11 września”. „Hit-
ler wykorzystał zagrożenie terrorystycz-
ne jako temat przewodni kampanii, aby 
umocnić swoją władzę i zdobyć kontrolę 
nad niemieckim parlamentem. George 

Bush i jego zespół skorzystali z tego same-
go planu”. Z książki tej wynika, że admini-
stracja Busha wzorowała się dokładnie na 
Hitlerze, Goeringu i NSDAP.

Joseph napisał: „Pierwsze powiąza-
nia nazistów z rodziną Busha dostrzegł 
Kongres USA w 1934 roku, przekonany, 
że Hamburg-America Line oraz Union 
Bank, pod kierownictwem Prescotta Bus-
ha finansowały ruch nazistowski w Niem-
czech i Stanach Zjednoczonych. Korpo-
racje związane z Bushem albo kierowane 
przez niego i jego kolesi współpracowały 
z nazistami i finansowały ich i ich zwolen-
ników od 1924 roku”. Robert Lederman w 
wydaniu Philadelphia City Paper.net z 18 
stycznia 2001 roku, w artykule pt. „Gang 
Busha” oświadczył, że „rodzina Bushów 
była kluczowym graczem w tworzeniu 
przemysłowej potęgi [hitlerowskiej] Trze-
ciej Rzeszy [dla Watykanu]”.26 

„W 1942 roku rodzina Bushów nadal 
prowadziła interesy z nazistami, mimo że 
Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjed-
noczonym. W rezultacie rząd przejął trzy 
firmy Bushów za naruszenie ustawy o han-
dlu z wrogiem. Jak mieliśmy przekonać się 
później, robienie interesów z tymi, którzy 
zabijają Amerykanów to rodzinna tradycja 
Bushów. W październiku 1942 roku rząd 
Stanów Zjednoczonych usiłował uniemoż-
liwić rodzinie Bushów prowadzenie dzia-
łalności biznesowej. Nakaz przeniesienia 
tytułu własności nr 248 wydany przez rząd 
USA w 1942 roku skutkował przejęciem 
aktywów Union Banku, ponieważ służyły 
one do wspierania działań wojennych na-
zistów i były z nimi ściśle powiązane. W 
tamtym roku wystawiono jeszcze dwa inne 
nakazy przeniesienia tytułu własności i 
doszło do przejęcia kolejnych dwóch firm, 
kierowanych przez bank Bushów i jego 
partnerów, które miały nazistowskie po-
wiązania: Holland American Trading Cor-
poration oraz Seamless Steel Equipment 
Corporation. Prescott Bush był zmuszony 
zrezygnować, przynajmniej oficjalnie, z 
powodu powiązań z nazistami.

„Po zakończeniu wojny, Bush nego-
cjował z przyjaciółmi w rządzie wymianę 
swoich nazistowskich aktywów i kontaktów 
za polityczne przysługi, włącznie z popar-
ciem podczas starań o polityczny urząd. Z 
ogromną [watykańską] pomocą Busha i jego 
kolesi, a w szczególności Allena Dullesa, za-

trudniono nazistów, którzy zostali ważnymi 
członkami [watykańskiej] amerykańskiej 
organizacji wywiadowczej, którą później 
nazwano CIA – organizacji, którą wkrótce 
miał kierować George H.W. Bush. Jak poda-
je Christopher Simpson z BBC News i UPI, 
naziści zostali zatrudnieni, sprowadzeni do 
Stanów Zjednoczonych, a następnie otrzy-
mali dofinansowanie od CIA [Busha], żeby 
zbudować fundament siły republikańskiej 
prawicy po drugiej wojnie światowej. Kilku 
nazistów zostało głównymi pomocnikami [i 
doradcami] podczas kampanii Busha”. Dla-
tego nasz rząd oddał przemysł do Niemiec, 
Japonii, Tajwanu i innych krajów. Nasz kraj 
został osłabiony, nasi obywatele nie mają 
pracy, a część z nich stała się nawet bezdom-
na przez tych potworów. Dlaczego pozwala-
my im to robić? Dlaczego nie modlimy się 
do Boga, żeby zemścił się za takie zło? Co 
zrobimy my i co zrobią oni, jeśli Bóg ich nie 
powstrzyma? Jeśli narodziliście się z wody 
i Ducha, Bóg usłyszy Was i wysłucha wa-
szych modlitw. Albo ocali dusze tych ludzi, 
albo ich zabije, jak oni zabijali innych.

JAKI OJCIEC, TAKI SYN
„Gdy George H.W. Bush kandydował na 

urząd prezydenta w 1988 roku, podobnie jak 
jego ojciec, Prescott Bush, został zmuszony 
do wyrzeczenia się powiązań z nazistami. 
Waszyngtoński tygodnik Jewish Week ujaw-
nił relacje na linii Bush – naziści przez co 
Bush musiał zwolnić wielu nazistowskich 
i neonazistowskich doradców. Naturalnie 
po wyborach czterech z tych neonazistów 
wróciło do stada i otrzymało dobrze płatne 
stanowiska w Partii Republikańskiej”.27

Adwokat z San Francisco Stanley Hil-
ton powiedział, że „Bush spiskował, żeby 
doprowadzić do ataków 11 września dla 
własnych korzyści politycznych i posłużył 
się [nieżyjącym] Osamą bin Ladenem w 
roli kozła ofiarnego”.28 Rzecznik Busha, Ari 
Fleischer, oświadczył: „Spodziewamy się 
głosów poparcia jesienią z uwagi na woj-
nę z terroryzmem”.29 W książce Josepha, 
a także w wielu innych, jest mowa o tym, 
że Hitler i Goering uznali to za najlepszy 
sposób na zdobycie głosów i poparcia swo-
jego narodu. Czy nazistowscy doradcy Bu-
sha powiedzieli mu to samo? Czy mieli coś 
wspólnego z 11 września, z World Trade 
Center i z niemal trzema tysiącami ofiar? 
Tak bez ogródek twierdzi dr Joseph, Hilton 
i wiele innych osób.

23 Reuters, 13 września za „Troubling Questions in Troubling Times”, James S. Adam, 05.10.2001; CNN, 13.09 wywiad z Daryn Kagan (prowadząca CNN) i Brianem Cobellem (korespondentem CNN), 
Raport policji stanowej w stanie Pennsylvania, www.serendipity.li/wtc.html  24 America’s Reichstag Fire, www.serendipity.nofadz.com; „Victim’s Mother Asks Why No ATF Were Killed in Bombing”, 
CNN News, 23.05.1995, www.apfn.org; „911 The Road To Tyranny”, 888-253-3139, Alex Jones, 3001 S. Lamar #100, Austin, TX 78704; „FBI Advanced Knowledge in 1993, OKC, 9/11 Attacks?”, Woody 
Voinche, www.onlineathens.com; „No Prior Warning at WTC on 911?”, William Thomas, www.rense.com/general22/wtcc.htm  25 2Krl rozdz. 18, 2Krn rozdz. 32  26 „The Bush Gang” Robert Lederman, 
www.citypaper.net/articles/011801/sl.slant.shtml  27 America Betrayed: Bush, bin Laden, 9-11, R. Joseph, dr; „Pentagon Report Reveals Multiple Blasts in Oklahoma City Bombing”, Freedom Network 
News, czerwiec/lipiec 1996  28 San Francisco Examiner, 11.06.2002, sekcja A, s. 9, kol. 1-5  29 „Bush Adviser Suggests War as Campaign Theme”, Richard L. Berke, N.Y. Times, 19.01.2002, sekcja A, s. 
15, kol. 4; „Bush Adviser Infuriates Democrats with Strategy Outlined at RNC Meetings”, Thomas B. Edsall, Washington Post, 19.01.2002, s. 2A; America Betrayed: Bush, bin Laden, 9-11, R. Joseph, dr  
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Dr Joseph kontynuuje: „Zespół Bus-
ha wprowadził także program Operation 
TIPS, który zachęca dziesiątki tysięcy li-
stonoszów, pracowników służb miejskich 
i inne osoby z dostępem do prywatnych 
domów do szpiegowania obywateli ame-
rykańskich i zgłaszania podejrzanych za-
chowań. Podobne programy wprowadzali 
naziści, gdy tylko doszli do władzy. W 
październiku 2001 Kongres przegłosował 
Patriot Act bez zorganizowania debaty na 
ten temat. Ustawa ta stanowiła poważny 
»prawny« atak na swobody obywatelskie i 
Konstytucję. Organizacja American Civil 
Liberties Union (Amerykański Związek 
Obrony Praw Obywatelskich) określiła 
Patriot Act jako »ustawę znacząco zwięk-
szającą uprawnienia rządowych organów 
ścigania przy jednoczesnym podtrzyma-
niu trendu degradowania mechanizmu 
kontroli i równowagi, na którym polegali 
Amerykanie, i który bronił wolności jed-
nostki«. – Ustawa ta bazuje na bezzasad-
nym założeniu, że o bezpieczeństwo nale-
ży dbać kosztem swobód obywatelskich. – 
skomentowała Laura W. Murphy, dyrektor 
Biura Narodowego ACLU w Waszyngto-
nie. – USA Patriot Act daje organom ści-
gania na terenie całego kraju nadzwyczaj-
ne nowe uprawnienia, które nie podlegają 
odpowiedniej kontroli prawnej”.

„Rzeczywiście, tak jak nazistowskie 
ustawy wprowadzone siedemdziesiąt lat 
wcześniej, tak Patriot Act, wprowadzony 
w życie przez Busha, zawiesza lub ogra-
nicza wiele praw obywatelskich, zagwa-
rantowanych w Konstytucji. Teraz można 
aresztować każdego bez postawienia mu 
zarzutów, policja ma większe uprawnienia 
i może monitorować prywatne rozmowy 
telefoniczne oraz prowadzić potajemne 
przeszukania przy minimalnym nadzorze 
sądowym, można przejmować dokumen-
tację firm, nawet gdy nie ma podejrzeń o 
popełnienie przestępstwa, obywateli ame-
rykańskich można szpiegować dla celów 
»wywiadowczych« bez żadnego nakazu, 
bibliotekarzy można zmusić, aby dostar-
czali policji listy książek wypożyczanych 
przez osoby będące obiektem zaintereso-
wania, nawet gdy nie ma dowodów na po-
pełnienie przestępstwa”.

Nasz rząd ma być „z ludu, od ludu i dla 
ludu”. To my powinniśmy sprawować wła-
dzę. Politycy powinni być naszymi sługami. 

Zgodzili się być naszymi urzędnikami pań-
stwowymi. Jakim prawem nasi słudzy mają 
czelność panować nad nami? Czelność ich 
i Rzymu, jak podaje Biblia, pochodzi od 
„ogromnego czerwonego smoka... diabła” 
(Ap 12:3, 9). My, naród, zgodnie z Konstytu-
cją USA mamy prawo ich monitorować. Oni 
według Boga popełniają wszystkie zbrodnie. 
To Watykan i jego marionetki należy moni-
torować. To oni ustanowili „obrzydliwość 
spustoszenia” dla szatana (Dn 11:31).

Nie trzeba daleko sięgać pamięcią, żeby 
przypomnieć sobie aferę Watergate Nixo-
na i skandale w Białym Domu z udziałem 
prezydenta Clintona. Nasz rząd, poprzez 
służących, których sobie wybraliśmy, aby 
nam służyli, monitoruje nas, niewinnych. 
Nie mamy takiej mocy, aby popełniać tak 
poważne zbrodnie jak oni. Większość z nas 
nigdy nie należała do partii nazistowskiej 
ani nie robiła z nią interesów. Ja na pewno 
nie. Nigdy nie uczestniczyłem w żadnym 
akcie szpiegowskim ani w żadnym akcie 
zdrady wobec Stanów Zjednoczonych. 
Nigdy też nie podpaliłem ani nie wysa-
dziłem żadnego budynku, nie mówiłem 
ludziom, że ochronię ich w pojedynkę, ani 
nie prowadziłem organizacji przestępczej 
ściągającej haracze, jak robi to Watykan i 
rządy na świecie. Mówią, że ochronią Was 
przed terrorystami. „Płaćcie mi sto dola-
rów miesięcznie, a gwarantuję, że Wasze 
okna będą całe. Jeśli nie zapłacicie mi stu 
dolarów, nie będziecie mieli pewności, czy 
Wasze okna pozostaną całe”. Są to kiepskie 
zagrywki w stylu mafii. Nic dziwnego więc, 
że ludzie nie są w stanie ich przejrzeć. Nie 
znają Boga i nie czytają Jego Słowa, Biblii. 
Dlatego Bóg „jest groźny dla królów zie-
mi” (Ps 76:12) i „straszny jest w sprawach 
swoich przy synach ludzkich” (Ps 66:5). 
Nigdy nikogo nie zamordowałem ani nie 
miałem takiego zamiaru. Kiedyś obowią-
zywały surowe prawa przeciwko zdradzie, 
szpiegostwu i terroryzmowi. Co najmniej 
dziewięćdziesiąt dziewięć procent społe-
czeństwa nigdy nie uczestniczyło w czymś 
takim. Jakim cudem rząd zdołał przeko-
nać wszystkich, że my, naród, powinniśmy 
poddać się monitorowaniu?

W książce America Betrayed: Bush, bin 
Laden, 9/11 możemy przeczytać, że według 
milionów ludzi rodzina Busha jest najbar-
dziej katolicką i nazistowską rodziną, jaka 
kiedykolwiek zajmowała Biały Dom.30 

Wszystkie główne świeckie i ewange-
liczne stacje telewizyjne, radiowe i gazety 
są kontrolowane przez rzymskokatolickich 
jezuitów z Watykanu pod płaszczykiem 
chrześcijaństwa – wilki w owczej skórze.31  
Do tych ludzi i grup należą „Pat Robert-
son, Jerry Falwell, Południowa Konwen-
cja Baptystów, mormoni i tacy świeccy 
przywódcy jak były senator John Ashcroft 
[obecnie były prokurator generalny]”.32

Dr Joseph pisze: „Cudzoziemcom nie 
przysługują żadne prawa, jeśli prezydent 
lub jego prokurator generalny zdecydują 
się je zawiesić. Jeśli dana osoba nie jest oby-
watelem USA, może zostać aresztowana 
na polecenie prezydenta albo prokuratora 
generalnego. Może być przetrzymywana 
w tajemnicy przez nieokreślony czas, a jej 
rozmowy z prawnikami mogą być monito-
rowane. Gdy trybunał wojskowy zadecy-
duje o winie, wyrok może zostać wykona-
ny bez prawa do odwołania i ponownego 
rozpatrzenia sprawy. W rzeczywistości, nie 
przysługuje jej prawo do adwokata”. Brak 
prawa do adwokata? To oznacza, że Rzym 
ponownie rozpoczął inkwizycję, nawet tu-
taj w Ameryce Północnej. „Cudzoziemiec 
może więc zostać aresztowany, osądzony 
i stracony w tajemnicy – to samo dotyczy 
obywatela USA, którego administracja 
Busha uzna za »wrogiego bojownika«”.33

Rzymskie gestapo, które infiltruje nasz 
rząd proponuje, aby oni, którzy są dokład-
nym przeciwieństwem niewinności, mogli 
ponownie wybrać niewinnych ludzi, jak 
przez stulecia czynił to Watykan, niesłusznie 
ich oskarżyć i postawić przed plutonem eg-
zekucyjnym. Czy nie brzmi to jak powtórka 
rzymskokatolickiego rządu nazistów? Do-
kładnie to robili naziści pod kierownictwem 
papieża! Hitler był katolikiem.34 Kształcił się 
na księdza katolickiego, ale papież uznał, że 
można go bardziej skutecznie wykorzystać 
na stanowisku Führera. Fakty te opisał sam 
Hitler w swojej książce pt. Mein Kampf. Wo-
licie nazistowsko-watykański rząd dyktato-
rów czy rząd z narodu, od narodu i dla na-
rodu? Wolicie wolność, którą dawała nam 
kiedyś Konstytucja USA oparta na Biblii? 
Chrystus umarł, żeby nas wyswobodzić z 
niewoli szatana, żebyśmy mogli pójść, jak 
On (Jezus), do nieba.35 Diabeł ma coraz 
mniej czasu i jest nieuważny.36 Gdy ludzie 
dadzą się zwieść diabłu, naprawdę musimy 
się za nich modlić, ponieważ Bóg jest w sta-

30 The Bush Campaign: Fascists on Board, Tim Wheeler, People’s Daily World, 22.09.1988 ; „The Bush Nazi Connection”, The Draheim Report, Richard N. Draheim, Jr., wydanie 2000, www.lpdallas.
org; „Author Links Bush Family to Nazis”, Herald Tribune, 25.04.2002, www.HeraldTribune.com; Nazi and Bush Family History: Government Investigated Bush Family’s Financing of Hitler, Carla Binion, 
21.12.2000, onlinejournal.com; „G.W. Bush Gang: I.G. Farben 2001”, Robert Lederman, 05.01.2001, www.baltach.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html; „How the Bush Family Made Its Fortune from 
the Nazis”, Robert Lederman, 09.02.2002; „The Dutch Connection: How a Famous American Family Made Its Fortune from the Nazis”, John Loftus, 27.09.2000, www.baltech.org/lederman/bush-nazi
-fortune-2-9-02.html; George Bush: The Unauthorized Biography, Webster G. Tarpley i Anton Chaitkin, www.tarpley.net; Rulers of Evil, F.T. Saussy, www.rulersofevil.com  31 Mt 7:15, 24:11, 24, Mk 13:22, 
2Kor 11:13-15, 2P 2:1-2, 1J 4:1, The Humanist, maj/czerwiec 1998, John Swomley, emerytowany profesor etyki społecznej w Szkole Teologicznej św. Pawła w Kansas City, Missouri  32 The Humanist, 
John Swomley, maj/czerwiec 1998  33 America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11, R. Joseph, dr  34 Secret History of the Jesuits, Edmond Paris, www.albertoaic.com; The Holocaust Victims Accuse, rabin 
Moshe Shonfeld, Bnei Yeshivos; The Einsatzgruppen Reports, Yitzhak Arad, Shmuel Krakowski, Shmuel Spector; Hitler’s Pope, John Cornwell  35 J 8:12, 32, 36, 10:9-10, Rz 6:2-11, 8:10-11, Gal. 2:20, Ef 
2:1, 5-6, Kol 2:11-13, 1P 1:3, 22-23, 1J 5:1, 4-5, 11-12, 18  36 1P 5:8, Ap 12:9-10, 12, 20:1-3, 7-8, 10  
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nie przebić się przez ogarniającą ich ciem-
ność i ocalić ich dusze.37

F.T. Saussy, znawca historii rzymskiego 
katolicyzmu powiedział: „Z uwagi na to, że 
katolicyzm śmierdział zdradą, z domnie-
manym pierwszeństwem papieskiej mitry 
przed koroną brytyjską, większość kolonial-
nej Ameryki odmówiła katolikom prawa 
głosu, sprawowania urzędów, możliwości 
posiadania nieruchomości, a nawet przy-
zwolenia na ich tradycje i rytuały religijne”.38

Według San Francisco Examiner, praw-
nik Stanley Hilton pozwał rząd Stanów 
Zjednoczonych, ponieważ watykaniści, 
którzy zinfiltrowali nasz rząd, wpuścili do 
niego innych rzymskokatolickich nazistów. 
W rezultacie Watykan kontroluje obec-
nie wszystko w Stanach Zjednoczonych, 
za wyjątkiem prawdziwych członków Ko-
ścioła prawdziwego Chrystusa. Nie mogą 
nas kontrolować. Dlatego chcą nas zabić 
albo zamknąć w więzieniu. Biblia mówi, że 
Rzym będzie kontrolował świat, tuż przed 
tym nim Chrystus rozbije go na kawałki, 
zsyłając plagi.39 Świat należy do Boga w 
Chrystusie, a On wróci, żeby go posiąść.40 
„Jest groźny dla królów ziemi” (Ps 76:12).

Według Washington Post z 19 stycznia 
2002 r., str. A2, „jeden z głównych dorad-
ców prezydenta Busha oświadczył dzisiaj, 
że Republikanie wykorzystają prowadzo-
ną przez prezydenta wojnę z terroryzmem 
jako centralny element strategii do zdo-
bycia większości w Senacie i utrzymania 
kontroli w Białym Domu w tegorocznych 
wyborach, które przypadają na połowę ka-
dencji prezydenckiej”.41 Podają to zarówno 
New York Times, jak i Washington Post. 

Komu mamy uwierzyć? Powiem Wam, 
komu powinniśmy wierzyć. Wierzmy 
Bogu. Nie wierzmy tym lisom. Wiem jed-
no: media i rząd podały wiele kłamstw o 
mnie i o moim Kościele, które były powie-
lane w środkach przekazu przez lata, więc 
nie ma takiej możliwości, żebym wierzył 
mediom i rządowi.

Jeśli obywatele jakichś państw sprze-
ciwiają się wojnom, rzymskokatoliccy 
przywódcy tych krajów dadzą im powód 
do wojny. Najświeższe przykłady to spa-
lenie budynku Reichstagu w Niemczech, 
bombardowanie Pearl Harbor i atak samo-
lotowy na World Trade Center. Te i wiele 
innych wydarzeń zostały ujawnione w 
tysiącach książek, a także w takich publi-
kacjach popartych badaniami, jak książki 

Saussy’ego, Josepha i innych, których jest 
zbyt wielu, aby ich wymienić w tym miej-
scu. Ponadto Bóg zarejestrował wszystko 
w Swoim Słowie i w niebie.42 Pamiętajcie, 
Bóg „jest groźny dla [niegodziwych] kró-
lów ziemi” (Ps 76:12) i „straszny jest w 
sprawach swoich przy [niegodziwych] sy-
nach ludzkich” (Ps 66:5).

Papież mówi przywódcom wszystkich 
państw, że da im wysokie stanowiska i 
duże pieniądze z licznych banków i z Urzę-
du Skarbowego, który znajduje się pod 
kontrolą Watykanu, ale pod warunkiem, 
że różne armie świata, a w szczególności 
nasza, będą mu podległe i będą wykony-
wały jego polecenia.43 Przywódcy państw, 
a żaden z nich nie jest zbyt bystry, obawiają 
się tego fałszywego boga i jego kłamstw.

Watykan powiedział nam podczas dru-
giej wojny światowej, że Niemcy przyj-
dą po nas, jeśli nie pójdziemy na wojnę. 
Niemcy nie chcieli wojny i my też nie. Tak 
więc przywódcy naszego i innych krajów 
przygotowali plan ataku na Pearl Harbor, 
na polecenie papieża, a Franklin Roosevelt 
zatwierdził go, żeby nasi obywatele popar-
li wojnę.44 Wiedzieli, że gdy zbombardują 
Pearl Harbor, naród amerykański pójdzie 
na wojnę. Hitler wiedział, że Niemcy pój-
dą na wojnę, jeśli budynek ich parlamentu 
spłonie. Hitler, Goering i pozostali działa-
cze NSDAP spalili Reichstag.45

F.T. Saussy stwierdził: „Po doświad-
czeniach w Pearl Harbor, w Hiroszimie i 
Nagasaki, druga wojna światowa doprowa-
dziła do powstania ONZ. Wojna w Zatoce 
Perskiej prezydenta Busha seniora, podob-
nie jak wojna z terroryzmem jego syna, 
prezydenta George’a W. Busha, przywołała 
wszystkie państwa wraz z Amerykanami 
do ożenku z Rzymem z powodu groźby 
terroryzmem w celu wspólnego doprowa-
dzenia całego świata pod dynamicznie roz-
szerzające się rządy papieża. Tej niedawnej 
zmiany porządku – temat tego, o czym pi-
szę tutaj – można z łatwością doszukać się 
w pierwszym akcie prezydentury Busha se-
niora, którym było wygłoszenie modlitwy.

„W dniu zaprzysiężenia, 20 stycznia 
1989 roku George H.W. Bush był faktycznie 
rzymskim katolikiem, za sprawą wstąpienia 
do Kościoła – należał do protestanckiego 
Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjedno-
czonych, który w rzeczywistości jest zjedno-
czony z rzymskim katolicyzmem i papieżem. 
Jest to Kościół, którego pierwszy biskup zo-

stał wyświęcony w 1784 roku w Aberdeen w 
Szkocji przez trzech biskupów, którzy wielo-
krotnie deklarowali wierność papieżowi”.

„Przez większość swojego dorosłego 
życia G.H.W. Bush był członkiem, a przez 
pewien czas także dyrektorem, Centralnej 
Agencji Wywiadowczej [CIA], organizacji 
powołanej w 1947 roku przez Williama J. 
(Dzikiego Billa) Donovana w celu zapew-
nienia »specjalnych środków«, zabezpiecza-
jących wpływ Watykanu na świat świecki. 
Sfinansowali to amerykańscy podatnicy. 
Donovan był żarliwym katolikiem, odzna-
czonym w lipcu 1944 roku przez papieża 
Piusa XII Wielkim Krzyżem Orderu Rycer-
skiego Świętego Sylwestra. Jest to najwyższe 
wyróżnienie w Watykanie, przyznawane za 
poświęcenie życia publicznej i tajnej służbie 
Kościołowi rzymskokatolickiemu.” 

„Mówi się (a ja mogę tylko domniemy-
wać)” – pisze dalej Saussy – „że pan Bush 
był również masonem 33. stopnia oraz 
członkiem Propagandy Due (P2), tajem-
niczego, paramasońskiego stowarzyszania 
utworzonego przez czołowych francuskich, 
niemieckich, włoskich i amerykańskich 
biznesmenów, polityków i ludzi mediów, 
którzy są oddani Rzymskiemu Kościołowi 
Walczącemu”.46 Winą za wszystkie obrzy-
dliwości na ziemi, których się dopuszczają 
obciążyli Rosjan, komunistów, Niemców, 
Japończyków, Chiny, Koreę, Wietnam, 
Iran, Irak, muzułmanów, Stany Zjedno-
czone, Tony’ego Alamo, Davida Koresha i 
każdego, komu można nadać przerażający 
wizerunek. Robią to za pośrednictwem, jak 
określa to Bóg, swoich ust (Ap 12:15-16), 
czyli mediów. Kogo innego można winić za 
wszystkie te obrzydliwości, jak nie Rzym i 
jego marionetki?47 Bóg powiedział, że jest 
on „MATKĄ WSZETECZNIC I OBRZY-
DLIWOŚCI ZIEMI” (Ap 17:5). Chcecie 
wierzyć Bogu czy im?

W połowie lat sześćdziesiątych sekta 
rzymska, jej rząd i media mówiły: „Bóg nie 
żyje”. To naprawdę mnie rozwścieczyło. Pra-
wie 46 lat temu, w 1964 roku, dzięki mojemu 
pierwszemu nadprzyrodzonemu doznaniu, 
przekonałem się, że Bóg nie jest martwy. 
Niemal wszystkie Jego proroctwa wypełni-
ły się.48 Ci, którzy twierdzą, że Bóg nie żyje, 
sami są martwi, zanurzeni w swoich grze-
chach i występkach.49 Razem z Sue wypo-
wiedzieliśmy wojnę diabłu, głosząc Ewan-
gelię. Dlatego zamknęli mnie w więzieniu 
pod wieloma obrzydliwymi i fałszywymi 

37 Iz 9:2, 42:16, J 1:1-5, 7-13, 3:19-21, 8:12, 11:9-10, Dz 26:16-18, Rz 13:12, 2Kor 4:6, Ef 5:8, 11, 1Tes 5:4-5, 1P 2:9, 2P 1:19, 1J 1:5-7  38 www.tuppersaussy.com/attackonamerica2.htm  39 Dn 2:40-44, 
7:7-11, Ap 13:11-18, 14:8-11, rozdz. 17-18  40 Dn 2:31-35, 44, 7:7-11, 13-14, 21-27, Ap 6:12-17, 10:1-7, 11:15-19, 17:14, 19:7-21, 22:7  41 „GOP Touts War As Campaign Issue, Bush Advisor Infuriates De-
mocrats With Strategy Outlined At RNC Meeting”, Thomas B. Edsall, Washington Post, 19.01.2002, s. 2A; „Bush Adviser Suggests War as Campaign Theme”, Richard Berke, New York Times, 19.01.2002, 
sekcja A, s. 15, Kol 4  42 Pwt 30:19, Hi 16:19, Ps 90:8, Koh 12:14, Mt 12:36, Ap 20:12-15  43 The Dollar and the Vatican, i The Vatican Billions, Avro Manhattan; The Vatican Connection, Richard Hammer; 
Worldly Goods, James Gollin; Vatican, U.S.A., Nino Lo Bello; In Banks We Trust, Penny Lernoux  44 Day of Deceit: The Truth About FDR and Pearl Harbor, Robert B. Stinnett; Pearl Harbor: Mother of 
All Conspiracies, Mark Emerson Willey; Infamy: Pearl Harbor and Its Aftermath, John Toland  45 Nuremberg Diary, Gustave Gilbert  46 TupperSaussy.com  47 2Tes 2:4, 1J 4:3, 2J 7, Ap 17:5-15, 18  48 Jl 
2:1-11, 25-32, Mt 24:4-15, Łk 21:7-12, 16-26, 36, Dz 2:17-20, Ap 6:4-11  49 Ps 14:1, 53:1, Koh 9:5, Rz 1:21-25, 6:16, 2Kor 4:3-4, Ef 2:2-3, 2Tes 1:8-9, 2Tym 3:1-4  
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50 Ap 13:1-4, 12-16, 17:1-9, 12-18, 18:3, 9, 23  51 Catholicism Against Itself, tom I, O.C. Lambert; The Roman Catholic Problem, George W. Elderkin, emerytowany profesor Princeton University; The 
Crisis Of Church & State, Brian Tierney; Out of the Labyrinth, L.H. Lehman; Roman Catholicism, Loraine Boettner; The Wall Of Separation Between Church And State, Conrad H. Moehlman; Gavazzi’s 
Lectures, G.B. Nicolini; America or Rome, Christ or the Pope, John L. Brandt; The Papal Conspiracy Exposed, wielebny Edward Beecher, D.D.; Prompta Bibliotheca, „Papa” artykuł 2, Lucius Ferraris; 
AntiChrist’s Usurption Over Kings and Nations, Ian R.K. Paisley; The Political Claims and Social Aspirations of the Papacy, wielebny Canon O’ Connor; The Vatican Exposed, Rafael Rodriguez Guillén; Four 
Horsemen, The Godfathers, The Prophet, Chick Publications  52 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23   53 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4   54 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9   55 Ps 16:9-10, Mt 
28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, J 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7   56 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13   57 1Kor 3:16, Ap 3:20   58 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5, 
7:14   59 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   60 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13   61 Hbr 11:6   62 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14   63 Pwt 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Joz 
22:5, Mt 22:37-40, Mk 12:29-31, Łk 10:27   64 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12   65 Pwt 4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5, 2Tym 2:15, 3:14-17, Jk 1:22-25, Ap 3:18

zarzutami i usiłują zamknąć moje kościoły. 
Powstało wielu fałszywych proroków.

Według papieży w Rzymie i ich szatańskiej 
religii to oni są Bogiem. Popełniają przestęp-
stwa, jakie im się podobają i nie muszą stawać 
przed sądem tego świata. To jest prawdzi-
wa mafia. Dlatego nigdy nie postawiono ich 
przed sądem za zbrodnie seksualne, których 
dopuścili się na na setkach tysięcy dzieci!

Każdy przywódca każdego państwa na 
świecie znajduje się pod kontrolą Rzymu50, 
włącznie z prezydentem Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Każdy z nich uznał, że 
papież, a teraz także jego marionetki są od-
porni na wszelkie oskarżenia.51

To dlatego chcą zlikwidować Konstytucję 
USA i z tego samego powodu chcą pozbyć 
się chrześcijaństwa. Zabronili ludziom przy-
chodzić do mojego kościoła. Odebrali nasze 
dzieci i skazali mnie na 175 lat więzienia. 
Mam setki tysięcy świadków, a oni mają pięć 
upośledzonych i kłamliwych kobiet, które 
FBI zastraszyło, zniewoliło, przeszkoliło i 
przekupiło, prowadząc stały monitoring, 
wręczając prezenty, dając pracę i wiele in-
nych rzeczy. Przed moim procesem, rząd 
opłacił ich dwutygodniowy udział w progra-
mie w ośrodku Cult Awareness Network o 
nazwie Wellspring, gdzie wyprano im mózgi 
i przygotowano do fałszywych zeznań. Ława 
przysięgłych oparła swoją decyzję na zezna-
niach tych pięciu oszustek zaprogramowa-
nych przez rząd. Jeśli możecie pomóc, zrób-
cie to! Pomóżcie mojemu Kościołowi.

Niech Jezus pomoże Wam już teraz. On 
puka do drzwi Waszych serc. Wpuśćcie 
Go, odmawiając tę modlitwę do Niego:

Mój PANIE i mój BOŻE, zmiłuj się nad 
moją duszą grzeszną52. Wierzę, że JEZuS 
CHRYSTuS jest SYNEM żywego BOGA53. 
Wierzę, że umarł na krzyżu i przelał SWO-
Ją cenną krew na odpuszczenie wszyst-
kich moich dawnych grzechów54. Wierzę, 
że BÓG wskrzesił JEZuSA z martwych 
za sprawą DuCHA ŚWIęTEGO55, oraz że 
TERAZ zasiada po prawicy BOGA i wysłu-
chuje mojego wyznania grzechów oraz tej 
modlitwy56. Otwieram drzwi mojego serca 
i zapraszam CIę do niego, PANIE JEZu.57 
Zmyj moje wszystkie brudne grzechy w 
Swojej cennej krwi, którą przelałeś zamiast 
mnie na krzyżu na Kalwarii.58 TY mnie 
nie odtrącisz, PANIE JEZu; przebaczysz 
mi moje grzechy i uratujesz moją duszę. 
Wiem, ponieważ TWOJE SŁOWO, Biblia 
tak mówi.59 TWOJE SŁOWO mówi, że TY 
nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną.60 
Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie, i 
wiem, że odpowiedziałeś mi, i wiem, że 
jestem zbawiony.31 I dzięki CI składam, 
PANIE JEZu, za ocalenie mojej duszy, a 
wdzięczność swą okazywać będę, czyniąc, 
jak każesz, i nie dopuszczając się grzechu.62

Teraz, gdy jesteś zbawiony, służ BOGU 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem i całą swoją mocą 
(Mk 12:30).63 Daj się ochrzcić poprzez 
pełne zanurzenie w wodzie w imię OJCA, 

SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO.64 Z uwagą 
studiuj Pismo Święte i postępuj zgodnie z 
nim aż do śmierci.65

Następnie, jak nakazuje JEZUS, zostań 
zdobywcą dusz. Jest to możliwe, jeśli sta-
niesz się dystrybutorem publikacji pastora 
Alamo. Drukujemy publikacje pastora Ala-
mo w wielu językach i wysyłamy je za darmo 
na cały świat. Wydajemy miliony dolarów 
na papier i przesyłkę, więc potrzebujemy 
Twojej modlitwy i pomocy finansowej.

Jeśli chcesz zbawienia świata, jak na-
kazuje JEZUS, nie okradaj BOGA z JEGO 
dziesięciny i ofiary. BÓG powiedział: 
„Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać 
BOGA? Jak wy MNIE oszukujecie. Pytacie: 
W czym oszukaliśmy CIĘ? W dziesięcinach 
i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo 
wy — i to cały naród [i świat] — ustawicznie 
MNIE oszukujecie! Przynieście całą dziesię-
cinę [dziesięcina — 10% dochodu brutto] 
do spichlerza, aby był zapas [pokarm du-
chowy] w MOIM domu [zbawione dusze], 
a wtedy możecie MNIE wypróbować w tym 
— mówi PAN ZASTĘPÓW — czy wam nie 
otworzę okien niebieskich i nie wyleję na 
was błogosławieństwa ponad miarę. I zgro-
mię dla waszego dobra szkodnika polnego, 
aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl 
nie będzie już pozbawiona owoców, mówi 
PAN ZASTĘPÓW. I nazywać was będą bło-
gosławionymi wszystkie narody, gdyż bę-
dziecie dla mnie rozkosznym krajem, mówi 
PAN ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z innymi ciekawymi publikacjami.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Całodobowa linia modlitewna i informacyjna: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide zapewnia kwaterunek ze wszystkim co niezbędne do życia tym, którzy w 
naszych oddziałach w USA pragną szczerze służyć PANU całym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Nabożeństwa odbywają się co wieczór o 20:00, a w niedzielę o 15:00 i 20:00 w kościele na terenie Los Angeles: 
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, (661) 251-9424

Darmowy transport na i z nabożeństwa jest zapewniany na rogu Hollywood Blvd. oraz Highland Ave., 
Hollywood, CA codziennie o 18:30, a w niedzielę o 13:30 i 18:30.

Nabożeństwa w Nowym Jorku odbywają się w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także w godzinach wieczornych. Szczegółowe 
informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: (908) 937-5723. PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE PODAWANY JEST POSIŁEK

Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.
Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.

Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.
Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer (661) 252-5686 na koszt odbiorcy.
LITERATURA TA NIESIE PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12). NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.

Tych z was, którzy znajdują się w innych krajach, zachęcamy do tłumaczenia tych publikacji
na ojczysty język. W przypadku przedruku, prosimy o umieszczenie poniższych praw autorskich i rejestracyjnych:
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