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Autor: Jack T. Chick 

Niebezpieczeństwa związane z ruchem ekumenicznym.                                                          

Wielu Chrześcijan przyłącza się do ruchu ekumenicznego, myśląc że Bóg pobłogosławił ten 
ruch, aby doprowadzić wszystkich Chrześcijan do jedności. Jednak ta książka ujawnia, że 
ruch ekumeniczny nie jest niczym innym jak tylko zasłoną dymną (Smokescreens) 
skrywającą prawdziwe intencje Watykanu, który chce zniszczyć i wykorzenić wszelką 
wolność religijną, żeby rządzić całym światem. 

Oto niektóre z informacji, które znajdziecie w tej książce :                                                                                                      

Rozdział 1 - Opłatek. Bóg widzi różnicę między Wieczerzą Pańską a Katolicką mszą  - zgodnie 
z Prawem Kanonicznym każdy kto lekceważy, lub twierdzi, że Eucharystia tylko symbolizuje 
Chrystusa, a nie jest Jego Ciałem, jest potępiony.                                                                    
Rozdział 2 - Ręka Rzymu. Większość Chrześcijan nie wie nic o swoim dziedzictwie, o 
cierpieniach wczesnego Kościoła Chrystusowego, spowodowanych przez system Rzymsko-
Katolicki. Dowiedzcie się o Masakrze Nocy Św. Bartłomieja i o Masakrze w Irlandii.                                                      
Rozdział 3 - Inkwizycja w XX wieku. Wszyscy wiemy o straszliwej Inkwizycji Żydów, 
Protestantów i Prawosławnych, za panowania Hitlera i Stalina. Hitler powiedział : "Wiele 
nauczyłem się od Zakonu Jezuitów (...) Do tej pory na ziemi, nigdy nie było nic wspanialszego, 
niż hierarchiczna organizacja Kościoła Katolickiego (...) Wiele z tej organizacji przeniosłem do 
mojej własnej partii". Hitler powiedział również: "Jeśli chodzi o Żydów, to prowadzę tę samą 
politykę, którą Kościół Katolicki prowadził przez 1500 lat, kiedy uważał Żydów za 
niebezpiecznych i spychał ich do gett"... etc. Przeczytajcie słowa Katolickiego, Hiszpańskiego 
dyktatora, Franco o Hitlerze, które wydrukowała prasa w dniu śmierci Hitlera.                                                                                 
Rozdział 4 - Nierządnica z Apokalipsy. Dowiedz się dlaczego Instytucja Rzymsko-Katolicka 
jest nierządnicą z Apokalipsy.                                                                                                                                                                                                                                             
Rozdział 5 - Inna Ewangelia. Czy Kościół Rzymsko-Katolicki zmusza swoich wyznawców do 
polegania na innym autorytecie niż Biblia?                                                                                                
Rozdział 6 - Zatuszowanie. Wraz z zakończeniem wielkiej, krwawej Drugiej Wojny 
Światowej, uwaga Protestantów została przeniesiona z Watykanu na walkę z Komunizmem. 
Dowiedzcie się, kto był odpowiedzialny za tę nagłą zmianę i dlaczego?                                                              
Rozdział 7 - Show Buisness. Wielu naszych "ewangelistów" z Telewizji Chrześcijańskiej 
jednoczy się z Katolikami, aby przekazać swoje przesłanie ogromnej liczbie 
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"chrześcijańskich" widzów. Czy ci ewangeliści zapomnieli o historii stojącej za 
prześladowaniami Protestantów? Drugi List do Koryntian: 6:14, mówi: "Nie wchodzcie w 
jarzmo z niewierzącymi, bo jaką społeczność ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo 
światłość z ciemnością? a jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo jaki jest udział 
wierzącego z niewierzącym?"                                                                                   
Rozdział 8 - Upadły Idol. Przeczytaj zaskakujący list napisany przez Wice Prezydenta szkoły 
Katolickiej Belmont Abbey College. Dowiedz się o tym, jak Billy Graham był zapraszany do 
wielu Katolickich college'ów, by głosić kazania dla wielu wydziałów i studentów. Kiedyś 
powiedział swoim słuchaczom, że: "Ewangelia, która założyła ten college (Belmont Abbey 
College), jest tą samą ewangelią, którą głoszę dzisiaj". Mówił o swoich audiencjach z 
Papieżem. Jeśli Chrześcijanie zamierzają bronić przekonań i tradycji instytucji Rzymsko-
Katolickiej, to jak mamy ich zdobyć dla jednego i jedynego prawdziwego Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa?                                                                                                                                                                                              
Rozdział 9 - Zdradzeni? Dowiedz się, w jaki sposób Kościół Rzymsko-Katolicki zdradził 
zarówno Protestantów, jak i Katolików. Jaką szansę na odkrycie prawdziwej drogi do 
zbawienia mają Katolicy, kiedy Prawda jest przed nimi ukrywana?                                                                                                                                      
Rozdział 10 - Najbogatszy człowiek na ziemi. Dowiedz się o wielkich inwestycjach Watykanu 
w korporacjach i bankach na całym świecie, z których wiele znajduje się w Stanach 
Zjednoczonych. Dowiedz się, jak bogaty jest naprawdę człowiek nazywany papieżem.                                                                                                            
Rozdział 11 - Plan uczynienia Ameryki Północnej, Katolickim konytnentem. Odkryj plany 
ustanowione przez Instytucję Rzymsko-Katolicką w celu przejęcia Ameryki Północnej, 
począwszy od czasów pierwszych pielgrzymów do dnia dzisiejszego.                                                                                    

                                                           
Nie walczymy z wyznawcami Rzymskiego Katolicyzmu, który zostali zwiedzeni przez swój             
"kościół". Naszym zadaniem jest zedrzeć maskę z jego twarzy i pozwolić okłamanym 
Rzymskim Katolikom ujrzeć i przekonać się, z czym tak naprawdę są związani. Katolicy muszą 

odnaleźć Chrystusa jako odpowiedź na swoje wątpliwości, a naszym zadaniem jest 

podjęcie próby przekonania ich do Jezusa Chrystusa.                                                                                                            

                         

R o z d z i a ł  1  :  B ó g - O p ł a t e k .                                                                                 

Jest niewielu Chrześcijan, którzy są w stanie dostrzec, to co się tak naprawdę dzisiaj dzieje, 
ale jest również wielu Chrześcijan, którzy wierzą, że wszystko jest w porządku; że wszyscy 
kochają wszystkich; Chrześcijanie, Mormoni, Żydzi, Świadkowie Jehowy, oraz Muzułmanie 
rzekomo służą "temu samemu Bogu", ale na wiele, bardzo odmiennych sposobów. 

Gdybym zapytał: "Czy mógłbyś wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej z Katolikami?"                                                                           
Odpwiedzieliby : "Dlaczego nie?" Dowiedzmy się więc, czy jest jakaś różnica między 
Wieczerzą Pańską a mszą. Zanim przejdę dalej, wyjaśnię, czy opłatek - używany podczas 

Katolickiej mszy i nazywający się "hostią" - jest tym samym,. co chleb, którym Jezus łamał 

się podczas Ostatniej  Wieczerzy z Apostołami. Czy wtedy gdy "hostia" jest konsekrowana i 
ofiarowana jako ofiara na mszy, staje się wtedy "Eucharystią"? Postaram się wyjaśnić w  
potocznym języku to, co jest jedną z wielkich mocy motywujących Instytucję Rzymsko-
Katolicką. Tą mocą jest "Eucharystia". Nazywam ją małym ciasteczkiem Jezusa. Wiem, że 
Katolicy będą czuć się urażeni, ale nic na to nie poradzę. Protestanci muszą sobie 
uprzytomnić, na jakim gruncie stoją w tej sprawie. 
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Instytucja Rzymsko-Katolicka w swoim prawie kanonicznym stwierdza:                                                                              

"Jeśli ktokolwiek zaprzeczy, że ciało i krew, wraz z duszą i boskością naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, a zatem i całego Chrystusa, są rzeczywiście i prawdziwie zawarte w sakramencie 
Najświętszej Eucharystii; lub oznajmi że jest w nim tylko symbolicznie, niech zostanie 
przeklęty ”. (Przeklęty - oznacza być przeklętym pod klątwą).                                                                                                                                                                                  

"Jeśli ktoś powie, że Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, nie ma być adorowany w Świętym 
Sakramencie Eucharystii... i że nie ma być publicznie postawiony przed ludem do 
adorowania, i że Jego adoratorzy są bałwochwalcami, niech będzie przeklęty!"   

                                                                                                                                                                                                  

                                                              
"Służba miłości" Jana Pawła II.                                                                                                                                                          

Wtedy właśnie wychodzi ksiądz trzymając okrągłe ciasteczko w Monstrancji, która wygląda 

jak eksplodujące słońce, a ludzie podchodzą, całują je i oddają mu cześć. Jeśli jakikolwiek 

Protestant powiedziałby: "Hej ludzie! to bałwochwalstwo!", to ten Protestant jest 

przeklęty...                                            
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Na zdjęciu : Rzymsko-Katolicki Chrystus.

                                                                                                                             

                                               
Wieczysta Adoracja: Dwie siostry Benedyktynki z klasztoru Wieczystej Adoracji klęczą 

przed Najświętszym Sakramentem odsłoniętym w Monstrancji w kaplicy klasztornej. Czy 

to w pracy, czy na modlitwie, siostry skupiają swoje życie na Jezusie "obecnym w 

Eucharystii".
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Podsumowując : Instytucja Rzymsko-Katolicka naucza, że należy wierzyć, iż chleb, czyli            
"Hostia", poświęcony we Mszy, staje się rzeczywiście Jezusem Chrystusem, i ma być czczony 
jako Bóg Wszechmogący. Dlatego też już w 1554 r., kapłan niosący "Eucharystię" (małe 
ciasteczko) stanął przed Chrześcijańską rodziną w Szkocji, przywiązaną do słupów i obłożoną   
wysuszonym drewnem, trzymając przed nimi ten kawałek "chleba" i zapytał, czy to, co 
trzyma w ręku, jest rzeczywiście "ciałem, krwią i bóstwem Jezusa Chrystusa?" Kiedy 
odpowiedzieli: "Nie, to jest tylko symbol", asystent kapłana przyłożył swoją płonącą 
pochodnię i podpalił tych Biblijnie wierzących Chrześcijan. Gdy ofiary krzyczały w agonii, 
kapłan podniósł swój krucyfiks i powiedział: "To wszystko, tylko dla większej chwały Bożej".   

                     
To wszystko dalej obowiązuje do dziś, równie mocno, jak w czasach Średniowiecza, tak że                                                                  
każdy, kto powie że "Eucharystia" tylko symbolicznie reprezentuje Jezusa, ten jest przeklęty. 
Sobór Watykański II potwierdził to. Papież Jan XXIII powiedział: "Całkowicie akceptuję 
wszystko, co zostało postanowione i zadeklarowane na posiedzeniu Rady Trydenckiej." 

                                                                                           

Kochani, to Papieskie prawo kanoniczne, tak jak kiedyś, jest aktualne 

również teraz, w naszych czasach.                                                                                                           

                                                       
R o z d z i a ł  2  :  R ę k a  R z y m u .                                                                                      

                                                                                                                             
Ta książka była dla mnie bardzo trudna do napisania. Wielu z Was pomyśli, że to co czyta, 
jest po prostu niewiarygodne. Ja jednak wierzę, że jesteśmy w stanie udowodnić nasze 
stanowisko, zarówno historycznie, jak i Biblijnie. Proszę abyście zwrócili szczególną uwagę 
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na niektóre z cytatów, które zamierzam przedstawić, a zobaczycie co robi szatan aby 
zniszczyć Biblijne Chrześcijaństwo. 

Uważam, że jednym z powodów, dla których Protestanci są dziś tak rozpaczliwie słabi, jest                                               
fakt, że historia została zakłamana. Książki zostały przepisane na nowo. Potrzeba było 
niespełna około dwóch pokoleń, aby wszystko zostało zapomniane, tylko dzięki temu że nie 
było ciągle powtarzane. To jest jak Holokaust II Wojny Światowej, ale Żydzi, dzięki Bogu, 
naciskają, aby w kółko pokazywano filmy o Holokauście w telewizji, po to, aby ludzie 
pamiętali o tym co się stało. Ale jak widzicie, niektóre rzeczy zostały sprytnie zatuszowane i 
przez to uległy zapomnieniu. Większość Chrześcijan nie wie nic o swoim dziedzictwie i 
straszliwej cenie, jaką zapłacili przed nami Ci, którzy stawili opór systemowi Rzymsko-
Katolickiemu. 

Wielu młodych ludzi nie ma pojęcia, czym jest Inkwizycja. To właśnie wtedy, gdy władza 

religijna działała przy użyciu przemocy, kłamstwa i okrucieństwa, zniszczyła wszystko, co 

stanęło na jej drodze. Szatan stępił nasz słuch i stłumił nasze myśli odnoszące się do zbrodni 

z przeszłości, i dzisiaj, my jako Amerykanie, nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, że 

coś takiego dzieje się w naszym kraju. Czy to naprawdę jest możliwe?                                                                                                                                                                                      

Dzisiejsi Chrześcijanie są jak małe źdźbła trawy śpiewające hymny, podczas gdy zbliża się do                                                    
nich ogromna kosiarka! Tą kosiarką jest właśnie instytucja Rzymsko-Katolicka. To są ostre 
słowa, ale musicie pamiętać, że Rzymscy Katolicy z całego serca wierzą, że ich "kościół" jest 
kościołem Jezusa Chrystusa. Wierzą, że Papież jest Jego wikariuszem, czyli Jego 
przedstawicielem na tej ziemi. W strukturze Rzymsko-Katolickiej istnieje nauczanie zwane 
Władzą Doczesną. Władza Doczesna oznacza, że Papież musi kontrolować każdego 
człowieka na  kuli ziemskiej, jego własność, oraz jego religię. Jezuici naciskają właśnie na tę 
doczesną władzę, która oznacza dyktaturę nad całym światem. Wierzą, że jest to jedyna 
droga, a ci, którzy się im sprzeciwiają, są wrogami Ewangelii.                                                                                                      

Ciekawa jest jeszcze jedna sprawa. Premier Trudeau z Kanady, który jest otoczony przez       
Jezuitów, zakłada "cywilne obozy dla internowanych". To taka fantazyjna nazwa dla obozów 
koncentracyjnych. Możesz to sprawdzić w artykule opublikowanym w"Toronto Sun" z 04. 
03. 1982 roku. To jest tuż za naszymi granicami. Wspomniałem wcześniej, że wiele historii 
zostało zatuszowanych. Cofnijmy się i spójrzmy na krwawą historię Watykanu. Poznacie 
wtedy fakty, które pomogą wam samodzielnie zdecydować, czy Papiestwo jest wielką 
nierządnicą, czy nie. Wróćmy teraz do historii i spójrzmy na to, co wydarzyło się we Francji 
podczas Masakry w Noc św. Bartłomieja i tego, co wydarzyło się później w Irlandii. 
Następnie przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w Jugosławii podczas Drugiej Wojny                                                                    
Światowej. 

22 sierpnia 1572 roku rozpoczęła się krwawa Masakra Nocy św. Bartłomieja. Miał to być       
jeden, ale śmiertelny cios, który miał zniszczyć ruch Protestancki we Francji. Król Francji 
sprytnie zorganizował małżeństwo swojej siostry z Admirałem Coligny, głównym przywódcą           
Protestantów. Odbyła się wielka uczta, na której wiele się świętowało. Po czterech dniach 
ucztowania, żołnierze otrzymali rozkaz. O północy wszystkie domy Protestantów w mieście 
zostały otwarte. Zabito Admirała, a jego ciało wyrzucono przez okno na ulicę, gdzie odcięto 
mu głowę i wysłano dla Papieża. Odcięto mu też ręce i przez trzy dni wleczono jego szczątki 
przez ulice, aż w końcu, za nogi, powieszono jego ciało poza miastem.                                                        
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"The New Book Of Martyrs". Masakra Protestantów w Noc św. Bartłomieja.                                                

                                            

                                                                                                                             
Zamordowano też wielu innych znanych Protestantów. W ciągu pierwszych trzech dni          
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zginęło ponad dziesięć tysięcy osób. Ich ciała były wrzucane do rzeki, a krew spływała                                                          
ulicami aż zmieniła się w strumień. Nienawiść Katolików była tak piekielnie wściekła, że        
zabijali nawet swoich własnych zwolenników, jeśli podejrzewali ich, że nie są oni zbyt gorliwi                                                         
w swojej wierze w Papieża. Z Paryża, zniszczenie rozprzestrzeniło się na wszystkie obszary                                               
kraju. Zginęło jeszcze ponad osiem tysięcy ludzi. Bardzo niewielu Protestantów uciekło przed 
furią swoich Katolickich prześladowców.                                                                                                                                             

Podobna masakra miała miejsce w Irlandii w 1641 roku. Spiskowcy na dzień rzezi wybrali 23       

Października, święto Ignatiusa Loyoli, założyciela Zakonu Jezuitów. Zaplanowali oni 

powszechne powstanie w całym kraju. Wszyscy Protestanci mieli zginąć jednocześnie. Aby      

uśpić czujność Protseatntów podczas realizacji planu, okazano im dodatkowe przywileje i 

akty dobroci. Wczesnym rankiem konspiratorzy byli już pod bronią i każdy Protestant, 

którego mogli znaleźć, był natychmiast mordowany. Nie okazywano im żadnej litości.     

Począwszy od dzieci i niemowląt, a skończywszy na osobach w podeszłym wieku, wszyscy 

byli zabijani. Nie oszczędzano nawet inwalidów. Wszyscy zostali osaczeni przez całkowite 

zaskoczenie. Przez lata, wspólnie z Katolikami, żyli w zgodzie, pokoju i bezpieczeństwie, ale 

w tamtych chwilach nie mogli znaleźć miejsca w którym mogliby się schronić. Byli 

masakrowani przez sąsiadów, przyjaciół, a nawet własnych krewnych. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                     
"The New Book Of Martyrs" : Scena z Irlandzkiej Masakry w 1642r., podczas której w 

nieludzki sposób Papiści wymordowali 40 000 niewinnych ludzi.                                                                                                                                                                                                            
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Sama śmierć była dla nich najczęściej najmniej przerażająca, ponieważ kobiety były                                                                                

przywiązywane do słupów, rozbierane do pasa, a następnie, nożycami obcinano im piersi. 

potem były tak pozostawiane, aż umierały z wykrwawienia. Z kolei te, które były w ciąży, 

były przywiązane za ręce do konarów drzew, ich nienarodzone dzieci wyjmowane z ich 

rozprutych brzuchów i rzucane psom, podczas gdy mężowie byli zmuszeni na to patrzeć.                                                    

To, co właśnie przeczytałe(a)ś, jest w pełni i historycznie udokumentowane. Znaleziono to w                                           

"Księdze Męczenników Foxe'a". Kochani, chciałbym, żebyście zauważyli, że oba te mordercze 

ataki Watykanu na Chrześcijan we Francji i w Irlandii, przebiegły według tego samego 

schematu. Przed atakiem następował czas uzdrowienia stosunków, a Katolicy stawali się 

przyjacielscy i ciepli. W obu przypadkach Chrześcijanie dali się zwieść, odczuwając tak wielką 

ulgę, że założyli iż Watykan zmienił swoje stanowisko. Był to ich śmiertelny błąd, który 

kosztował ich życie. Modlę się do Boga, abyście nie zapomnieli o tym, co właśnie                                                                                                

przeczytaliście.                                                           

                                                                                                            
R o z d z i a ł  3  :  I n k w i z y c j a  X X  w i e k u .   

Możesz powiedzieć: "Cóż, to było dawno temu i dziś już tak nie jest". Ale czy Watykan           
naprawdę się zmienił? Spójrzmy na jego działania podczas Drugiej Wojny Światowej. Wielu z 
was nie przeczytało naszej książki o krzyżowcach, THE GODFATHERS, ani książki, THE SECRET 
HISTORY OF THE JESUITS, i dlatego nie wiecie, co naprawdę działo się za kulisami podczas 
Drugiej Wojny Światowej. Pozwólcie więc że przedstawię wam krótki opis tych wydarzeń.                                                  
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Jezuici i Watykan uknuli plan i doprowadzili  do wybuchu Drugiej Wojny Światowej. Machina                     
wojenna Hitlera została zbudowana i sfinansowana przez Watykan, aby podbić świat dla 
Rzymu, a Hitler, Mussolini i Franco zostali obrońcami jego religii. Zostali wyniesieni do 
władzy przez Jezuitów, aby zwyciężyć i podbić świat, oraz ustanowić tysiącletnie panowanie 
Papiestwa. To wszystko jest w pełni udokumentowane w Secret History Of The Jesuits,
opublikowanej przez Chick Publications.                                                                                                                                                                                                                                                         

A teraz przeczytaj, co prasa Hiszpańskiego dyktatora Franco opublikowała 03.05.1945 roku, 
w dniu śmierci Hitlera :              

                                                                                                                                                       
                                                                                       

"Adolf Hitler, syn Kościoła Katolickiego, zginął w obronie        
Chrześcijaństwa.(Katolicyzmu) Nad jego doczesnymi szczątkami stoi 
jego zwycięska moralnie postać męczennika. Bóg wręcza teraz 
Hitlerowi laur zwycięstwa".                                                                                                                     

                                                            
Sam Hitler powiedział: "Wiele się nauczyłem od Zakonu Jezuitów. Do tej pory nie było nic 
bardziej wspaniałego na ziemi, niż hierarchiczna organizacja Kościoła Katolickiego. Wiele z 
tej organizacji przeniosłem do mojej własnej partii."                                                                                                                           

Natomiast Walter Schellenberg, były szef kontrwywiadu Nazistowskiego, oświadczył:                            
                                                                                                                                                                   

"Organizacja S.S. została utworzona przez Himmlera zgodnie z zasadami Zakonu Jezuitów. 
Ich Instrukcje i Ćwiczenia Duchowe napisane przez Ignatiusa Loyolę były dla Himmlera 

wzorem, który starał się dokładnie naśladować. Tytuł I stanowisko Himmlera jako 
najwyższego zwierzchnika SS był odpowiednikiem Generała Jezuitów, a cała struktura 
stanowiła ścisłe odzwierciedlenie hierarchicznego porządku Kościoła Katolickiego."                                                                         

Franz von Papen, inny potężny Nazista, który odegrał zasadniczą rolę w ustanowieniu 
Konkordatu między Niemcami a Watykanem, powiedział :                                                                                              

                                                                                                                     
                                                                                                           

"Trzecia Rzesza jest pierwszą potęgą światową, która nie tylko uznaje, 
ale także wprowadza w życie najwyższe zasady Papiestwa".                                                                                                                           

                                                                                                            
                                                                 

Jeśli nie jesteście świadomi, czym jest Konkordat, to wyjaśniam:  jest porozumieniem 
pomiędzy Watykanem a rządem. Jeśli chodzi o Watykan, to rząd, który podpisał z nim 
Konkordat, staje się częścią "Rządu Bożego", a Watykan w pełni usankcjonowuje ten rząd, 
dając mu "Bożą" ochronę i protekcję na międzynarodowej scenie politycznej.
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Podobnie jak Włochy, Niemcy podpisały Konkordat z Watykanem w Rzymie, w 1933 roku.      

Podpisując Konkordat, Kardynał Pacelli (późniejszy Papież Pius XII), w 1933 roku został 

Sekretarzem Stanu w Watykanie. Drugi od lewej to Franz von Papen, złowrogi Nazista i 

pobożny Katolik, który był hitlerowskim asem dyplomatycznym i agentem Watykanu w 

pomocy w doprowadzeniu Hitlera do władzy. Po prawej stronie (drugi od prawej) widać 

mało znanego Watykańskiego prałata, Montiniego, który później został Papieżem                       

Pawłem VI.                                                                                                                                                            

                                                

                               
Hitler z Biskupem Rzeszy Mullerem i Opatem Schachleiterem, otoczony przez partyjnych    

bossów; Wrzesień 1934. 
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ADOLF HITLER POWIEDZIAŁ :                                                                                                                                                          

"Jestem osobiście przekonany o wielkiej mocy i głębokim znaczeniu Katolicyzmu i nie 
pozwolę, aby była dominowała jakakolwiek inna religia. Dlatego odwracam się od 
Ludendorffa i odrzucam książkę Rosenberga. Została ona napisana przez Protestantów. To 
nie jest książka partyjna. Nie została napisana przez niego jako człowieka Partii. Spory z nim 
można pozostawić Protestantom. Jako Katolik nigdy nie czułem się dobrze w kościele 
ewangelickim ani w jego strukturach. Dlatego będę miał wielkie trudności, przy próbie
uregulowania spraw kościołów Protestanckich. Lud ewangelicki, ani Protestancki w żadym 
razie nie będzie mógł mnie odrzucić. Ale możecie być pewni: będę chronił prawa i wolności 
kościołów i nie pozwolę, aby zostały one naruszone, abyście nie musieli obawiać się o 
przyszłość Kościoła". 

Hitler był również gotów omówić wspólnie z biskupami swoje poglądy na temat kwestii       
Żydowskiej : "Jeśli chodzi o Żydów, to kontynuuję tę samą politykę, którą Kościół Katolicki 
prowadził przez 1500 lat, uznając Żydów za niebezpiecznych i spychając ich do gett itp. Nie 
stawiam narodu nad religią, ale widzę w przedstawicielach tej rasy niebezpieczeństwo dla 
Kościoła i państwa i być może robię Chrześcijaństwu wielką przysługę". ("The Nazi                                   
Persecution of the Churches" J.S. Conway.)

                                                    
                                     

Papież gardził wyznawcami Prawosławia w Jugosławii, Serbami i dlatego zostali skazani na 
śmierć. Dano im tylko jeden wybór: nawrócić się na Katolicyzm, albo umrzeć. 

Dlaczego ich wymordowano? Dlaczego Papież dokonał takiej wendetty na Prawosławnych? 
Jak powiedzieliśmy w naszej księdze o krzyżowcach :" The Godfathers", partia       
komunistyczna została stworzona przez Watykan w celu zniszczenia jednego z jej   
największych wrogów, Kościoła Prawosławnego. Komuniści jednak dwukrotnie odmówili 
Papieżowi zgładzenia członków Cerkwi Prawosławnej, aż w końcu Papież Pius XII stworzył 
machinę, która dokonała tego, czego nie chcieli zrobić komuniści - rzezi wszystkich członków 
Cerkwi i jego duchowieństwa. Zobaczmy, jak do tego doszło.                                                                                                       
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Stane Kukavica, Franciszkański mnich w mundurze Ustaszi. 

                                                                                                                             
Miroslav Filipovic, Franciszkański mnich, komendant obozu koncentracyjnego Jasenovac : 

w sutannie i w mundurze Ustaszi.                                                                                                                                                                                                     

Katoliccy kapłani zamieniali swoje sutanny na mundury strasznych ustaszowskich,     
morderczych  oddziałów i prowadzili najbardziej barbarzyńskie, brutalne najazdy na tych 
ludzi, zabijąc ich i poddając szatańskim torturom, niespotykanym nigdy wcześniej w tym 
wieku. Nie mówimy o tym co było 800 lat temu, ale o 1940 roku. Ja byłem wtedy w liceum.                                           

                          

R o z d z i a ł  4  :  N i e r z ą d n i c a  z  O b j a w i e n i a .                                                                                        

Czy wierzysz, że to religijno-polityczne monstrum jest odstępczym kościołem, który zszedł     
na złą drogę, tak jak mówi nam wielu naszych Chrześcijańskich przywódców i że jest on 
nierządnicą z Apokalipsy? Przyjrzyjmy się pismom i sprawdźmy to sami. W rozdziale 17, 
Księgi Objawienia czytamy : "Pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która rozsiadła się nad
wieloma wodami". W Biblii określeniem wód, nazywa się narody. Dziś Watykan szczyci się 
ponad miliardem swoich wyznawców. Czy nie jest to prawie jedna czwarta ludności ziemi? 

Dalej jest napisane: "Z którą królowie ziemi popełniają nierząd." Jeśli spojrzeć wstecz na    
historię, można zauważyć, że prawie każdy król miał polityczne, ekonomiczne lub religijne 
więzi z Watykanem, począwszy od Konstantyna Wielkiego, który był właściwie pierwszym 
Papieżem i przewodniczył pierwszemu soborowi, ale w rzeczywistości nigdy naprawdę się 
nie nawrócił (Była to tylko zasłona dymna) Większość narodów ma dziś w Watykanie swoich 
przedstawicieli dyplomatycznych.                                                                                                                      

                                                                                                                             
"A mieszkańcy ziemi upijali się winem jej nierządu." Nie tak dawno byliśmy świadkami         
szaleństwa Drugiej Wojny Światowej i tego, jak Jezuici do tego doprowadzili. Biblia mówi 
dalej: "Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat." Purpura i szkarłat to oficjalne barwy 
Watykanu.  "I przyozdobioną złotem, szlachetnymi kamieniami i perłami." Czy wiesz, że 
Watykan jest najbogatszą organizacją religijno-państwową na ziemi?  W dalszej części książki 
zajmę się tym bardziej szczegółowo. Biblia mówi dalej: "A na jej czole było wypisane imię, 
Tajemnica, WIELKI BABILON ". Skąd się wziął Katolicyzm? Poszukajcie jego początków w 
starożytnym Babilonie, a znajdziecie je w Nimrodzie i Semiramidzie. Zostały zmienione tylko 
nazwy, oraz imiona, aby wszystko wyglądało jak Chrześcijańska organizacja.                                                                                                                                                                         
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"Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów, a także siedliskiem wszelkiego 
wstrętnego ducha i ptaków nieczystych." Obj. 18:2                                                                                       

                                                                         
"Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi." Czy mogę wymienić kilka obrzydliwości, które                                                     
wyszły z Rzymu? A więc, mamy Partię Nazistowską, która była obsadzona Jezuitami i wysoko 
postawionymi Katolikami. Następnie mamy partię Komunistyczną, kolejną pochodną, czy też  
odgałęzienie matki nierządnic.                                                                                                                            

                                     
Popatrzcie na te wszystkie nazwiska : Marx, Engels, Stalin, Lenin, Fidel Castro. Wszyscy oni 
byli wyszkoleni i prowadzeni przez Jezuitów. Wkrótce opublikujemy dwie nowe książki, 
które szczegółowo zagłębiają się w ten temat. A więc to są ich dzieci. To tylko niektóre z 
nich, nie wspominając o kilku spirytualistycznych, duchowych kultach, jak np.: voodoo. 
Wyznawcy opętańczego i demonicznego kultu voodoo twierdzą i wierzą że "Kościół 
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Rzymsko-Katolicki jest święty".                                                                                                                                                      

Biblia mówi dalej, "I widziałem kobietę pijaną krwią świętych." Instytucja Rzymsko-Katolicka 
torturowała, okaleczyła i wymordowała 68 milionów ludzi podczas samej tylko, Inkwizycji 
Hiszpańskiej, spośród których wielu było wierzącymi w Biblię Chrześcijanami.                                                                          

                                            

"The New Book Of Martyrs." Rózne rodzaje tortur stosowanych przez Inkwizycję.                                                                                                                            

                                                                                                         
Kim jest więc nierządnica z Objawienia? Czy jest to coś, co nadejdzie w przyszłości, czy 
znajdujemy się w tym teraz? Kochani, to oczywiste, że nierządnica z Objawienia jest 
instytucją Rzymsko-Katolicką, a Bóg nie darzy jej miłością, tylko jej nienawidzi! On chce, żeby
Jego lud wyszedł z niej, tak właśnie objawia się jego miłość. Bóg mówi: "Jeśli mnie kochasz, 
przestrzegaj moich przykazań". (Jan 14:15)                                                                                                                                  

Pod koniec Ciemnych Wieków, kiedy Papieże w bezwzględny sposób kontrolowali Europę, 
Bóg powołał Chrześcijańskich mężczyzn i kobiety, którzy znali Biblię i odważnie ogłosili, że 
zabójcza Rzymsko-Katolicka instytucja jest nierządnicą z Objawienia.                                                                                                                              

                                                                                                                            

R o z d z i a ł  5  :  I n n a  E w a n g e l i a .                                                                                                  

Co ja, jako Chrześcijanin, mogę wiedzieć o nierządnicy z Objawienia? Oskarża się mnie o 
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nienawiść i ukazywanie Katolicyzmu w zbyt jaskrawym świetle. Zobaczmy. 

Chrześcijaństwo i Rzymski Katolicyzm są doktrynalnie tak daleko od siebie, jak wschód jest 
daleko od zachodu. Pierwsze opiera się na Biblii, a drugie na ludzkich tradycjach. Więc jak 
moglibyśmy pójść wspólnie na kompromis? To niemożliwe. 

Wielu Protestantów i charyzmatycznych Katolików twierdzi, że Duch Święty łączy ich razem. 
Ale czy to jest Duch od Boga? Czy też może to być inny duch? Czy charyzmatyczni Katolicy 
wyszli z nierządnicy z Objawienia? Czy może są wykorzystywani do tego, aby przyciągać 
Protestantów do Rzymu? 

                                                                 
Niektórzy charyzmatyczni Katolicy twierdzą, że po ochrzceniu przez Ducha Świętego mają 
głębszą relację z Maryją, mogą odmawiać różaniec w językach itd. Niczego takiego nie 
znajdziesz w Biblii. To zostało wymyślone przez ludzi. W II Liście do Koryntian 11,2-4 jest 
napisane: "Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym 
mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż 
chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od 
szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego 
myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub 
inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością." Paweł przestrzega tutaj przed 
słuchaniem kogokolwiek, kto głosiłby inną ewangelię.                                                                                                               

W Ewangelia Jana 16:13, mówi: "Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we 
wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie i to co ma przyjść, wam oznajmi."                                                                                                                           

                                                                                                                             
Skoro Duch Święty, który pochodzi od Boga, jest duchem Prawdy, więc jak może     
wprowadzać kogoś w błąd? To niemożliwe. To inny duch, który nie jest od Boga. Szatan jest 
mistrzem zwodzenia, a to jest jego podstępna religijna gra, której zadaniem jest wciągnięcie  
Protestantów pod kontrolę nierządnicy.                                                                                                                                      

Czy Rzym się zmienił? Gdy nierządnica z Apokalipsy przestanie oddawać cześć Maryi,                                                           
odmawiać swoje różańce, odprawiać swoje msze i mówić że Maria jest wolna od grzechu 
pierworodnego tak jak Jezus, ponieważ została poczęta tak jak On, kiedy przyzna że sama 
stworzyła ideę czyśćca; i kiedy kapłani Rzymscy uznają powszechne kapłaństwo wszystkich 
wierzących; kiedy nierządnica z Apokalipsy przestanie robić to wszystko, wtedy uwierzę, że 
się zmieniła. Ludzie mówią, że się zmieniła, ale ona tylko zmieniła swoją taktykę.                                                                    

Jak nierządnica, zwodzi swoje ofiary? Księga Przysłów mówi nam w rozdziale 7, wersety od 6                        
do 10 : "I zobaczyłem między synami młodzieńca głupiego, Który szedł ulicą przy rogu jej, 
drogą postępując ku jej domowi. O zmierzchu pod wieczór, w ciemności, w nocy, i w mroku. I 
oto niewiasta o chytrym sercu w ubiorze wszetecznicy spotkała go."                                                        

                                                         
Potem, wersety 22 i 24 do 27: "Poszedł za nią, jako wół, na rzeź wiedziony, jak głupi do pęta,         
którym bywa karany. Synowie! słuchajcie mnie! Niech się serce wasze nie skłania ku niej, nie 
tułajcie się jej ścieżkami. Bo wielu zraniwszy poraziła, i wielu silnych zabiła. Jej dom jest 
drogą do piekła, idącą w dół do komnat śmierci."

Biblia mówi, że matka wszetecznic zwodzi królów i narody swoim sprytem; że narody zostały                                                          
upite, co oznacza, że są zdezorientowane, niestabilne i mogą zostać łatwo przez nią podbite. 

Dziś ta nierządnica zwodzi i schlebia naszym Chrześcijańskim przywódcom, wierzącym, że        
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jest częścią prawdziwego ciała Chrystusa, ale naprawdę jest odstępczym kościołem. 

                                                                                 

                                                                                            
"The Answer", Marzec 1980 r. Rex spotyka się z Papieżem : "I jakaż to była dla mnie                                                             
ekscytująca chwila, gdy w końcu przywitałem osobiście Papieża Jana Pawła II. Było jasne, 
że słyszał o naszej posłudze. Podzieliłem się z nim naszą wizją na najbliższe trzy lata, aby 
za pomocą telewizji przekazać przesłanie ewangeliczne dla każdego narodu na ziemi".                                                         

                             
"Kiedy rozmawialiśmy, coraz mocniej czułem, że nasze misje są takie same: budować ciało 
Chrystusa; podnosić naszych braci w Panu; zdobywać świat dla królestwa; dzielić się tym 
jasnym przesłaniem, którym podzielił się z nami Jezus... "                                                                                                                     

"Żałuję, że nie było was tam, stojących u mego boku, gdy dzieliłem te kilka chwil z Papieżem        
Janem Pawłem II. Były to bowiem przełomowe chwile w moim życiu osobistym, w moim 
życiu duchowym..."                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                          
Byłem zszokowany oskarżeniem o dzielenie braci. Odwołali się do Pisma Świętego, które                                                                                                                             
mówi: "A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia; 
unikajcie ich." Ale dlaczego pominęli środek wiersetu? Czy jest z nim coś nie tak? Dlaczego 
nie zacytują całości? Jest tam napisane: "A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, 
którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich". Ten 
werset znajduje się na końcu listu do Rzymian, wielkiej księgi o zbawieniu przez wiarę. Mówi 
nam ona, aby unikać tych, którzy uczą czegoś innego niż zbawienie przez wiarę w samego 
Chrystusa. Jest to ostrzeżenie przed kultami. Kultem jest to wszystko, co zaprzecza                                                                      
wystarczalności ofiary Chrystusa. 

                                                                                                                             
Powoduję podział, ale nie między braćmi. Musimy być konkretni co do różnych rodzajów                                                                         
podziałów. Nie wolno nam tworzyć podziałów pomiędzy naszymi braćmi w Chrystusie; 
pomiędzy tymi, którzy trzymają się prawdziwej Ewangelii, wierzącymi że jesteśmy zbawieni 
przez wiarę i tylko przez wiarę. Jednak Biblia mówi, że musimy oddzielić się od tych, którzy 
nauczają fałszywych nauk - innej Ewangelii. Jest to podział na zbawionych i straconych. 

Jezus powiedział w Mat. 10:34 :                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                            

"Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój,        
ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej 
teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę 
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bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie 
jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto 
stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je." . 
Jezus mówi tutaj o separacji. Musimy zająć stanowisko wobec ewangelii bez względu na 
koszty.                                                                                                                                                                                                  

Chciałbym zacytować mojego drogiego brata w Chrystusie. Myślę, że to pomoże umieścić 
rzeczy we właściwej perspektywie. Powiedział :                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                  
„Ponieważ żyjemy w czasach, gdy takie określenia, jak miłość i jedność, są tak atrakcyjne,          
bardzo trudno jest argumentować, że te słowa zostały wyjęte z kontekstu i nie oznaczają 
tego, co naszym zdaniem oznaczają. Miłość bez prawdy jest prostytrucją. Kompromis 
oznacza odrzucenie Ewangelii, a bez Ewangelii nie ma nadziei. W wyborze między jednością 
a prawdą jedność musi ulec prawdzie, ponieważ o wiele lepiej jest dzielić się prawdą niż 
jednoczyć się w błędzie ”.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                          
W Swoim Słowie, Bóg mówi, że Prawda jest niezwykle ważna, abyśmy odstąpili od tych,                 
którzy nie trzymają się prawdy. Bóg powiedział, że powinniśmy wszystko dokładnie zbadać i 
trzymać się tego, co dobre, i odrzucić to, co złe. Czy odważymy się odłożyć na bok to, co 
mówi Bóg?                                                                                                                                                             

                                                                                                                             
Niektórzy twierdzą, że stoimy u progu końca ery Protestanckiej, i zobaczymy narodziny                                                         
megakościoła. Umiłowani, ten megakościół od zawsze tutaj był. Jako lud Boży mamy się 
jemu przeciwstawić i powiedzieć Rzymskim Katolikom, aby wyszli z niego w posłuszeństwie 
Chrystusowi.                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                        
Biblia mówi nam w Liście do Efezjan 5:11: "I nie miejcie niczego wspólnego z bezowocnymi         
uczynkami ciemności, lecz raczej je karćcie”. Karcenie oznacza wyrażanie dezaprobaty, 
karanie, ujawnianie tego, czym jest. Chrystus mówi nam w Księdze Objawienia, rozdział 18, 
wersety 6 i 7, dotyczące matki wszetecznic :                                                                                                  

                                                                                                                             
"Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała, i w dwójnasób oddajcie według jej uczynków ; do kielicha,       
w którym napój mieszała, nalejcie jej podwójną miarę. Ile sama siebie uwielbiała i rozkoszy 
zażywała, tyle udręki i boleści jej zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, 
wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam."                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                
To jedyne miejsce w Piśmie, w którym mówi się, że mamy się bronić. To nasza         
odpowiedzialność. Nierządnica okłamuje swoich Katolickich wiernych. Ona też niszczy 
Protestantyzm. I dzięki Bożej łasce zedrzemy z niej jej samolubne szaty, odsłaniając jej 
brudne kłamstwa, zbrodnie, krew na jej rękach i jej mordercze zamiary wobec ludu Bożego. 
Kiedy ją obnażymy, Katolicy i świat zobaczą, co zrobiła, a wtedy uciekną od niej i zwrócą się 
do Chrystusa.                                                                                                                                                         

                                                                                                                             
W jakiej wojnie biorą udział Chrześcijanie? To wojna duchowa! Nie mamy gromadzić broni i        
prześladować Katolików. Musisz zrozumieć, o co tu chodzi. Jesteśmy uwikłani w duchową 
wojnę o dusze ludzkie. Biblia mówi: "Ponieważ walczymy nie z ciałem i krwią, lecz przeciwko 
zwierzchnościom, władzom, władcom ciemności tego świata, przeciwko niegodziwości 
duchowej na wysokościach”. (Efezjan 6:12)                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                       
Biblia wyjaśnia to w Liście do Efezjan 6, że jeśli to zrobimy, uzbroimy się i będziemy walczyć                             
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duchową bronią, wówczas odniesiemy zwycięstwo. Ale Chrystus musi iść przed nami.
                         

Umiłowani, prowadzimy wojnę duchową. Bądźcie w ofensywie. Nigdy się nie poddawajcie.                                         
Szatan nienawidzi modlitwy. Przejmijcie władzę nad mocami okultystycznymi w imieniu 
naszego Pana. Zaatakujcie bramy piekieł, a ono upadnie. Szatan może nas skrzywdzić tylko 
wtedy, gdy Bóg da mu autorytet, więc blefuje, kłamie i grozi itp. Bez względu na jego 
technikę pomieszania, jeśli Pan Jezus zostanie wywyższony, szatan zostanie zniszczony. A 
kiedy zrobimy to wszystko, musimy mieć jeszcze odwagę, aby wytrwać. Zawsze proście Pana       
o zwycięstwo w swojej bitwie.                                                                                                                          

                                                                                                                             
Czy się mylę, wskazując Katolicyzm jako nierządnicę? Nie! Jestem posłuszny Słowu Bożemu.                                          
Nasze stanowisko może się komuś nie spodobać, ale nie chcemy zadowalać ludzi. W 
Galacjan 1:10 jest napisane: "A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram 
się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą 
Chrystusowym."

                                                                                   

R o z d z i a ł  6  :  Z a t u s z o w a n i e .                                                                                              

                                                                                                                             
Kiedy skończyła się Druga Wojna Światowa, Watykan został z rozbitym jajem na całej      
twarzy. Papież Pius XII, po zbudowaniu hitlerowskiej machiny wojennej, ujrzał Hitlera 

przegrywającego walkę z Rosją, więc natychmiast przeskoczył na drugą stronę. Generał 
Eisenhower uratował mu skórę. Papież Pius XII powinien był stanąć przed sędziami w 
Norymberdze. Swoimi zbrodniami wojennymi zasłużył na śmierć. Ale Watykan lawirował i 
pociągał za sznurki, jak tylko mógł, a Papież Pius XII wyszedł z tego bagna czysty i pachnący 
jak róża.                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                         
Zbyt wiele osób wiedziało o tym że Watykan jest odpowiedzialny za Drugą Wojnę Światową,    
więc nadszedł czas na lifting wizerunku i uruchomienie zasłony dymnej. Odbył się Sobór 
Watykański II, po którym matka wszetecznic miała już nowy wygląd i makijaż. Otarła swoje 
usta zakrwawionymi rękoma i powiedziała: "Zmieniłam się. Teraz już lubię Protestantów. Nie 
będę ich już nazywała heretykami, ale oddzielonymi braćmi." Powiedziała Protestantom, 
żeby zapomnieli o przeszłości. Teraz nadszedł czas, by forsować ewangelię miłości. Nadszedł 
czas uzdrowienia. Tak jak we Francji i Irlandii. Pamiętasz...?                                                                                                                          

W księgarniach Ewangelickich było tak wiele książek obnażających nierządnicę, że Watykan                          
musiał stworzyć wspólnego wroga zarówno dla Katolików, jak i Protestantów, aby się 
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zjednoczyli. Biskup Fulton J. Sheen przeprowadził anty-komunistyczny atak, i oto, jak grzyby 
po deszczu, zobaczyliśmy pojawiające się ministerstwa anty-komunistyczne, obnażające 
potwora z Moskwy.                                                                                                                                       

                                                                                                                             
Jezuici byli zajęci na wielu frontach. John Birch Society rozkwitło, wspomagane przez  
Jezuitów, ponieważ ich celem było przeniesienie uwagi Protestantów z Watykanu na 
Komunizm. W tamtym czasie Senator McCarthy grał bardzo ostro. Wydawcy przestali 
wydawać książki obnażające nierządnicę zwracając uwagę czytelników na Komunizm. 
Niektórzy Chrześcijańscy publicyści zostali przekupieni, a inni przestali się sprzeciwiać, aby 
nie powodować niezgody i niepokojów.                                                                                                                                             

Tak więc Watykan osiągnął swoje cele. Ich chłopcy, osadzeni w Protestanckich      
denominacjach, marszczyli brwi na anty-Katolickich kazaniach i zniechęcali do Komunizmu w 
całym kraju. Zostaliśmy uwikłani w Zimną Wojnę z Rosją. Hollywood pod wpływem 
potężnego Katolickiego lobby dostarczyło nam filmy takie jak "Song of Bernadette” i "Going 
My Way”, oraz szereg filmów wychwalających wiarę Katolicką. Z drugiej strony reklamowali 
filmy takie jak "Elmer Gantry” pokazujące pokręconych Protestanckich ewangelistów. 
Pamiętacie "Dragnet”? w telewizji? Chrześcijanin zawsze miał przy sobie wielką Biblię, 
nawet wtedy gdy się uśmiechał po uduszeniu swojej babci na strychu. A księża to były 
zawsze dobre chłopaki. Podobnie jak w popularnym serialu telewizyjnym pod tytułem 
MASH. Jak widzicie, jesteśmy psychologicznie atakowani na wielu frontach.                                                                       

                                                                                   
Ingrid Bergman i Bing Crosby w „The Bells of St. Mary's”, popularnej kontynuacji „Going 
my Way”.                                    
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Bill Christopher, który gra "Father Mulcahy” w coraz popularniejszym programie 

telewizyjnym "MASH”.                                                                                                                                                                

                           

R o z d z i a ł  7  :  S h o w b i z n e s .                                                                                                           

                                                                                                                             
Rzućmy okiem na to, co stało się z naszymi Chrześcijańskimi sieciami telewizyjnymi. Mamy          
Jima Bakkera na PTL; mamy 700 klubów z Patem Robertsonem, a najwięksi na Zachodnim 
Wybrzeżu to Paul i Jan Crouch z ich TBN. Wszystkie one  mają ze sobą coś wspólnego. 
Wszystkie w swoich programach goszczą Katolickie zakonnice i księży.                                                                                                                                  

     

                                                                                            
Oglądałem Paula i Jana na kanale 40, czasami jestem tak wielkoduszny. Oglądam te 
wszystkie zakonnice i księży. Kiedyś usłyszałem, jak Paul i Jan mówią: "Och, nie rozumiem 
mszy, ale jest bardzo interesująca”. Bóg ostrzegł nas jako Chrześcijan, aby nie mieć nic 
wspólnego z uczynkami ciemności.                                                                                                                                                         
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Mają księdza, którego promują w swoim programie sieciowym. Nazywa się Manning. Patrzy        
tęsknym wzrokiem na Protestantów i błaga o fundusze na sponsorowanie Katolickich 
misjonarzy. Więc Chrześcijanie pozbawiają pieniędzy swoich pastorów i kościoły, wysyłając 
pieniądze do TBN, dla tego kapłana. Te małe, stare babcie wysyłają mu miłosne oferty, a 
Watykan jest tylko coraz bogatszy.                                                                                                                                                

Skończyliśmy z Chrześcijańskim show biznesem. Mamy bandę nowych gwiazd śpiewających   
chwytliwe piosenki i swingowe hymny, bijących w bębny, noszących cekiny i mówiących 
nam jak dobry jest Jezus. Przez wiele godzin możemy obserwować różnych grajków i 
śpiewaków. Kto więc czyta Biblię, kiedy może oglądać Chrześcijańską telewizję? Wygląda na 
to, że dla wielu zastąpiła ona Słowo Boże. Oglądają ludzi, zamiast iść do Biblii po odpowiedzi, 
i poznać historię, by dowiedzieć się, co się dzieje.                                                                                                                       

Niektórzy ludzie traktują Channel 40 i PTL jak króliczą łapkę. Myślą, że Bóg ich pobłogosławi,   
jeśli będą mieli włączony ten święty program. Mam przyjaciela, którego tata jest 
nieuzbrojonym Rzymskim Katolikiem. Ten człowiek idzie na mszę, bije swoją żonę, pije swój 
alkohol, ale ogląda Chrześcijańską telewizję każdej nocy. W domu jest pełno posągów 
świętych, Dziewicy Maryi, i krucyfiksów. Upija się na umór. Siedzi tam z cygarem i gorzałką, z 
nogami na krześle i ogląda Pawła i Jana. Jest przekonany, że po obejrzeniu tego programu 
jest na dobrej  drodze do nieba. Kiedy jego zięć próbuje z nim rozmawiać, to on wskazuje na 
uśmiechniętych księży i zakonnice i mówi: "Widzisz? Wszyscy jesteśmy Chrześcijanami".                                                                                                                  

                                                        
Watykan ma teraz własnego satelitę i wkrótce Papież będzie mógł przemawiać do każdego           
Katolika na tej ziemi w tym samym czasie. Wierzę, że w przyszłości zobaczycie, jak nasi 
Chrześcijańscy bohaterowie telewizyjni z gigantycznymi ministerstwami zostaną wkrótce 
zdjęci z anteny jeden po drugim. Wszystkie te telewizje upadną z tego czy innego powodu. A 
ostatnim i jedynym bohaterem będzie jego świętobliwość w Watykanie, a świat go pokocha.          
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Krajowa Katolicka sieć telewizyjna nie jest już marzeniem. Ogromna sieć telekomunikacyjna                                             
już teraz szybko nabiera kształtów, a Amerykańscy planiści mówią, że od jesieni do stycznia 
przyszłego roku około 75 diecezji będzie korzystać z zachodniego satelity komunikacyjnego 
poprzez szereg stacji naziemnych. Plany techniczne nie stanowią żadnego problemu i w 
rzeczywistości są bardzo zaawansowane. Szacuje się, że 75 diecezjalnych stacji naziemnych, 
zwanych "downlinks", otrzyma większość swoich materiałów nadawczych, za          
pośrednictwem satelity, z jednego lub dwóch punktów dystrybucji programów, zwanych 
"uplinks". Jeden z tych uplinks z pewnością znajdzie się w Nowym Jorku. Jeśli zostanie 
zbudowana druga, to będzie na Zachodnim Wybrzeżu, być może w San Francisco lub Los 
Angeles. Uplinks będą obsługiwane przez nowo utworzoną Narodową Katolicką Sieć 
Telekomunikacyjną, a satelita należący do Western Union będzie dzierżawiony, początkowo 
przez pięć godzin dziennie, pięć dni w tygodniu.                                                                                                                              

                                                                                                            
W przyszłym roku będzie jednak poszukiwany dodatkowy czas na nowym satelicie RCA, a w           
ciągu dwóch do trzech lat, planiści mają nadzieję korzystać z satelity przez całą dobę.    
Konsultant techniczny, Satellite System Engineering, w Waszyngtonie, DC, pracuje od 
września ubiegłego roku nad specyfikacjami projektowymi stacji naziemnych, zarówno 
"uplink" jak i "downlink". Oceniał on również oferentów, którzy złożyli oferty na budowę 
systemu. Sukces zależy od jakości programowania. Koszt sam zatroszczy się o siebie, jeśli 
jakość programowania będzie dobra. Po raz pierwszy, Kościół zapewni dobrą alternatywę 
dla domowego środowiska wideo, nie będzie problemu.                                                                                                                              

Wielkość planu, według ojca Michaela J. Dempseya, księdza z Brooklynu, który jest 
dyrektorem projektu satelitarnego, można łatwo porównać z decyzją biskupów z ubiegłego 
wieku, kiedy zgodzili się zbudować Katolicki system szkolnictwa. Zdecydowali się na ten 
system w celu edukacji dużej Katolickiej imigracji po latach 40. XIX wieku, ale "nie wiedząc, 
jakie problemy będzie to oznaczać, ale zbudowali go dla tego nowego świata, który nagle 
urósł do 10 milionów w ciągu 10 lat”. System satelitarny jest najbardziej ekscytującym i z 
pewnością najbardziej kosztownym przedsięwzięciem, jakie biskupi kiedykolwiek podjęli.     

                                                                                                                             
Jednak w przeciwieństwie do systemu szkolnictwa, ogromne koszty systemu satelitarnego        
mają na celu uzyskanie dochodu zarówno od Protestanckich, jak i Katolickich widzów i "są 
wybitnie ekonomiczne”. Jego roczny dochód wynosi około 300–500 mln USD. Dla ojca 
Dempseya takie przykłady dają pewność, że projekt satelity komunikacyjnego nie będzie 
czerpał pieniędzy z CCD, szkół lub parafii. Można go rozpowszechniać lokalnie, aby objąć 
wszystkie systemy kablowe i instytucje w okolicy. Następnie może stopniowo przejść do 
elektroniki, gdy zdobędzie kapitał i otrzyma z tego dochód. Przede wszystkim, mówi ojciec 
Dempsey, poszczególne diecezje powinny "aktywnie uczestniczyć w procesie franczyzy 
lokalnych systemów kablowych”. Systemy kablowe ...                                                                                         

                                                                                  
                                                                                                   

Biblia mówi w 2 Liście do Koryntian 6:14: "Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo                                                    
co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a 
ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z 
niewierzącym? ” a następnie w wersecie 17 mówi dalej: "Dlatego wyjdźcie spośród nich i 
odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego nie dotykajcie; a Ja was przyjmę, i będę wam Ojcem, i 
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wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący ”.                                                                                        

                             
R o z d z i a ł  8  :  U p a d ł y  i d o l .                                                                                 

                         
Watykan zawsze planuje i patrzy w przyszłość, na 25, 50, a nawet 100 lat wcześniej. Po 
Drugiej Wojnie Światowej Watykan musiał zdobyć Amerykański prymat, mieć swojego 
człowieka, przyjaciela, którego mógłby postawić na piedestale, który byłby kochany przez 
wszystkich, i broń Boże, żeby nie był drugim Marcinem Lutrem! Człowieka który podbiłby 
serca Amerykanów i mógłby zostać użyty do wciągnięcia wszystkich ewangelików w ramiona 
Papieża.                                                                                                                                                                      

                                                                                                 
Chcieli człowieka który byłby dobrym mówcą; człowieka z charyzmą, który mógłby                                                                                                                    
wypełniać stadiony; człowieka, który głosi przesłanie ewangelii; ale z drugiej strony; tego, 
który nigdy nie zaatakuje Watykanu. I kiedy go znaleźli, William Randolph Hearst, wydawca 
Rzymsko-Katolicki, wykorzystał swoją sieć gazet do wyniesienia Billy Grahama do sławy.                            

                                                                             
Przez 30 lat Billy Graham przemawiał do tłumów i był bardzo kochany, szanowany i 
naśladowany. Kiedy głosił, był otaczany zaszczytami, a ludzie go wychwalali. Gdy zaś                           

Jezus Chrystus nauczał, to Go zabili.                                                                                                                                                                                                                                    

Często czytam Pismo: "Każdy, kto jest przyjacielem świata, jest wrogiem Boga”. Gazety      
nigdy tak naprawdę nie skrytykowały Billy Grahama. Czasopisma mówiły, że jest jednym z 
najbardziej lubianych ludzi na świecie. W jakiś sposób jednak, w mojej głowie zapalała się 
lampka alarmowa. Kochałem Billy'ego, modliłem się za niego i wspierałem go. Ale czułem, 
że coś jest nie tak.                                                                                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                   
Oakland Tribune, 29 Lipiec 1971 r.                                                                                                                                          
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BELMONT ABBEY COLLEGE.                            
Belmont, Północna Karolina.                                                              
19 Marzec 1965 r.                                                                                                                                                      

                                                                    
                                                                                                                                                                

Pan Julius C. Taylor                                                                                             
100 Cardinal Drive                                                                                              
Taylors, Karolina Południowa.

Drogi Panie Taylor:

Wasz bardzo miły list skierowany do wielebnego Johna Oetgena został mi przekazany w celu 
udzielenia odpowiedzi. Ojciec John nie jest już prezydentem i pracuje na uniwersytecie w 
Karolinie Północnej nad pracą doktorską z literatury.                                                                                                                    

Ja, znając Billy'ego Grahama, zaprosiłem go na rozmowy z Ojcami, Zakonnicami, studentami 
i zaproszonymi gośćmi i z przyjemnością odpowiem na wasze pytania.

Billy Graham wygłosił inspirujące i teologicznie uzasadnione przemówienie, które mógłby 
wygłosić Biskup Fulton J. Sheen lub jakikolwiek inny kaznodzieja Katolicki. Śledzię karierę 
Billy'ego Grahama i muszę podkreślić, że jest on bardziej Katolikiem niż Ewangelikiem, i 
mówię to nie w sposób stronniczy, ale w rzeczywistości.                                                                                                              

Wiedząc o ogromnym wpływie Billy'ego Grahama wśród Protestantów, i uznaniu wśród 
Katolików, za jego pobożne i szczere odwoływanie się do nauk Chrystusa, można śmiało 
założyć że mógłby on zbliżyć do siebie Katolików i Protestantów w zdrowym ekumenicznym
duchu.                                                                                                                                                                                                   

Byłem pierwszym Katolikiem, który zaprosił Billy'ego Grahama; Wiem, że będzie przemawiał 
na trzech innych Katolickich uniwersytetach w przyszłym miesiącu; Wierzę, że w przyszłości 
zostanie zaproszony przez więcej Katolickich szkół wyższych niż kolegiów Protestanckich.

Cieszę się zatem, że mogę odpowiedzieć na pańskie pytanie. Uważam że Billy Graham głosi 
teologię moralną i ewangeliczną najbardziej akceptowalną przez Katolików.

Z poważaniem                                                                                                                                                                          

Cuthbert E. Allen, O.S.B. Wiceprezes.                                                                                                                                                                                                                     
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Billy Graham i Kościół Rzymsko Katolicki.                                                                                                                                  

Billy Graham na Rzymsko-Katolickim Belmont College, otrzymuje jarzmo RZYMU. Graham                          

otrzymał tytuł doktora honoris causa tego Rzymsko-Katolickiego kolegium. Graham 

powiedział swoim słuchaczom : "Ewangelia, która założyła ten college, jest tą samą 
ewangelią, którą dzisiaj głoszę”.                                                                                                                                                     

Powiedziano mi, że kiedy Anita Bryant wypowiedziała się przeciwko homoseksualistom i 
poprosiła o wsparcie Billy'ego, ten odmówił jej. Rozegrał to świetnie. Anita Bryant przyjęła 
na siebie cały impet prześladowań za swoją wypowiedż, ale nie Billy. Billy był kochany przez 
świat za jego stanowisko.                                                                                                                     

                                                                      
Billy Graham rozpoczął swoją posługę jako fundamentalista, ale wraz z upływem czasu         
zmienił swoje stanowisko. W Catholic Herald z 3 Czerwca 1966 r., Billy Graham jest 
przedstawiany jako przyjaciel Jezuitów w Stanach Zjednoczonych. I Jeszcze jeden kwiatek : 
Dr Billy Graham otrzymał honorowy stopień doktora nauk humanistycznych od Rzymsko-
Katolickiego kolegium w Belmont Abbey w 1967 r. Billy zauważył przy tej okazji, że : "jest to 
czas, w którym Katolicy i Protestanci mogli się spotkać razem jak bracia, podczas gdy jeszcze 
10 lat temu nie byłoby to wogóle możliwe”.                                                                                                    

                                                                               
W Kwietniu 1972 r. Billy Graham otrzymał Międzynarodową Nagrodę Franciszkańską w                
Minneapolis, przyznawaną przez Braci Franciszkańskich za pracę na rzecz prawdziwego 
ekumenizmu. Zanim zacytuję to, co Billy Graham powiedział o Franciszku z Asyżu, najpierw 
pozwólcie mi powiedzieć o Franciszku. Franciszek wierzył, że został zbawiony przez uczynki, 
pomagając biednym. Wierzył on, że w ten sposób zbawia swoją duszę. Franciszek został 
kanonizowany, co oznacza, że został ustanowiony świętym przez instytucję Rzymsko-
Katolicką z powodu jego silnej pozycji w doktrynie dzieł. Wiemy, że jest to niebiblijne. Czy 
wiecie, że Franciszek z Asyżu błogosławił i chrzścił zwierzęta i nadawał im Chrześcijańskie 
imiona?                                                                                                                                                                   

                                                                                                                         
A oto co Billy Graham powiedział o tym dziwnym człowieku: "Chociaż nie jestem godzien                
dotykać nawet sznurowadeł świętego Franciszka, to ten sam Chrystus, który wezwał 
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Franciszka w XIII wieku, również wezwał mnie, abym był jednym z Jego sług w XX wieku”.
                                                       

Kiedy Billy Graham pojawił się w Phil Donahue Show, 11 Października 1979 roku, omawiając 
wizytę Papieża Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych, powiedział: "Myślę, że Amerykanie 
szukają przywódcy, moralnego i duchowego, który w coś wierzy. A on (to znaczy Papież) 
wierzy".  Nie owijał w bawełnę. W rzeczywistości, jego mowa w Bostonie był naprawdę 
ewangelizacyjnym przemówieniem, w którym prosił ludzi, aby przyszli do Chrystusa, aby 
oddali swoje życie Chrystusowi. Mówiłem wtedy : "Dzięki Bogu, mogę teraz cytować kogoś z 
prawdziwym autorytetem". Jakie to tragiczne. Człowiek, który kiedyś używał Biblii jako 
swojego autorytetu, teraz stawia na piedestale Papieża.                                                                                              

                                                                           
Na początku, Billy Graham był wspaniałym narzędziem w ręku Boga, ale dziś widzimy, że 
poddał się ogromnym naciskom i skompromitował się. Teraz idzie ręka w rękę z nierządnicą 
z Apokalipsy.                                                                                                                                                                                                                                             

Kilka lat temu pięciu pastorów z Meksyku przyszło do mnie, prosząc o pomoc. Powiedzieli 
mi, że muszę porozmawiać z Grahamem. Powiedziałem im, że to niemożliwe, byłem tylko 
małym wydawcą traktatów. Potem powiedzieli mi, że Graham zniszczył ich kościoły. 
Powiedział że prowadzi krucjatę, i żeby wszyscy ci którzy nawrócili się do Chrystusa, 
powrócili do swoich pierwotnych kościołów. Pastorzy powiedzieli mi, że ich ludzie poszli za 
instrukcją Grahama i wszyscy wrócili do systemu Rzymsko-Katolickiego. Dwanaście lat ich 
pracy zostało zniszczone w jedną noc.                                                                                                           

                                                                             
Alberto Rivera, były Jezuicki ksiądz, powiedział mi, iż Graham został użyty przez Watykan w 
1950 roku, kiedy wszyscy Jezuici w Ameryce Środkowej i Południowej dostali polecenie, że 
mają zapełnić stadiony Katolikami, kiedy będzie przemawiał Billy Graham. Zostały wydane 
miliony na promowanie Grahama jako największego ewangelisty na świecie.                                           

                                                                                  

                                                                                                                             
Jan Paweł II i Graham. Rok 1982.                                                                                                                                               

28



                           

13 Stycznia 1981 r. The Religious News Service doniósł: "Papież Jan Paweł II odbył prawie 
dwu godzinną, osobistą rozmowę z Billy'm Grahamem, najsławniejszym ewangelistą 
Protestanckim na świecie".                                                                                                                                                            

Po krucjacie w Nowej Anglii, tysiące tych, którzy się zgłosili, jest teraz w trakcie integracji z 
Kościołem Katolickim. Odbyły się spotkania pomiędzy Stowarzyszeniem Grahama i 
duchowieństwem Katolickim na rzecz przeniesienia tych ludzi do Kościoła Rzymskiego. 
Jedno z takich spotkań miało miejsce w Seminarium Papieskim Jana XXIII w Weston, w 
Massachusetts, wieczorem 9 Czerwca 1982 r., kiedy to nazwiska 2100 osób, zostały 
przekazane księżom i zakonnicom.                                                                                                                        

                            
                    

                                                                                                                                  
The Star, 26 Lipiec, 1979 r.

                                                                        
Rzym nie daje nikomu nic za darmo. Czyżby zapłatą Grahama za jego wypromowanie, było 
przedstawienie Papieża Jana Pawła II jako największego moralnego przywódcy świata? Czy 
nie zdawał sobie sprawy, że kiedy to robił, to podarował dla nierządnicy pelerynę poważania 
i szacunku? A wszyscy naśladowcy Grahama, ewangelicy i tłumy innych ludzi na tej ziemi, 
którzy słuchali każdego jego słowa, którzy słyszeli to poparcie i ufając Grahamowi, później  
obdarzali swoim zaufaniem komunistę z Polski ubranego w Papieskie szaty, który twierdził, 
że jest przedstawicielem Chrystusa na tej ziemi. Mogę sobie wyobrazić Papieża 
uśmiechającego się do siebie, kiedy zwycięsko powracał do Rzymu. Przekonał się, że Billy był 
dobrą inwestycją.                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
To zabójcza gra. Graham gdy wykonał swoje zadanie, przestał być potrzebny. Wierzę, że            
Watykan wystawił Billy'ego, kiedy ten wyjeżdżał do Rosji. Wierzący w Chrystusa idą po 
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wskazówki do naszego Pana i do Biblii i modlą się, aby Bóg prowadził ich w Prawdzie. Ale 
Billy przyznał, że zwrócił się o radę do Watykańskich urzędników w sprawie swojej podróży 
do Rosji. Powiedzieli mu, żeby nie krytykował praktyk Komunistów. A kiedy zastosował się 
do ich wskazówek, cierpiący i gnijący w Rosyjskich więzieniach bracia, którzy dostali od 5 do 
10 lat za głoszenie ewangelii, zostali zmiażdżeni, kiedy Billy ogłosił światu, że w Rosji jest 
wolność religijna. Billy Graham... tak bardzo go uwielbiałem i nienawidzę tego mówić, ale 
uważam, że został bardzo sprytnie użyty jako zasłona dymna dla nierządnicy z Objawienia 
Jana. 

                                

R o z d z i a ł  9  :  Z d r a d z e n i ?                                                                              

                                                                                              
Kiedy Katolicki spisek zostaje odkryty lub odsłonięty, Rzym wzywa specjalistów do 
rozwiązania problemu. Są to ludzie, których zadaniem jest zniekształcenie prawdy. Atakują, 
by przeciwstawić się tym, którzy próbują ostrzec innych. W czasie Drugiej Wojny Światowej, 
kiedy Watykan masakrował członków Greckiego Kościoła Prawosławnego w Jugosławii, 
ocalali próbowali dotrzeć do Stanów Zjednoczonych z udokumentowanymi dowodami, aby 
opowiedzieć o tych morderstwach. Gdy zaczęły napływać informacje o tym, co działo się w 
Jugosławii, mistrz manipulacji wypaczający prawdę poruszył się przeciwko niej, nazywając ją 
anty-Katolicką propagandą i bigoterią! Okrucieństwa zostały zminimalizowane, aby 
zdezorientować opinię publiczną.                                                                                                                          

                                                                                                                             
Tym człowiekiem był Louis Adamic. Jego zadaniem było przekonanie narodu                           
Amerykańskiego, że doniesienia o straszliwych masakrach w Jugosławii nie były prawdziwe. 
Adamic i współpracujące z nim Katolickie lobby przekonali Prezydenta Roosevelta i jego 
żonę, Eleanor, że te masakry, najgorsze zbrodnie Drugiej  Wojny Światowej, były tylko 
propagandą. Adamic przekonał panią Roosevelt, że te doniesienia były fałszywe. Kiedy 
odkryła, że są one prawdziwe, było już za późno. Już prawie milion osób spotkała straszliwa 
śmierć.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             
Wśród Chrześcijan są ludzie, którzy są godni zaufania, kochani i szanowani. Ci ludzie,            
świadomie lub nieświadomie, wykonują tę samą co Louis Adamic, pracę dla Watykanu. 
Przytępiają zdolność widzenia i rozumienia Chrześcijan, zapewniając ich, że Papież jest 
naszym przyjacielem. Ich zadaniem jest umniejszanie, ośmieszanie i niszczenie reputacji 
każdego, kto próbuje wszcząć alarm.                                                                                                               

                                                                                                                             
Mówią zaniepokojonym Chrześcijanom, że jest to kłamstwo, żart, nierzetelność, że materiał 
i dowody są oszustwem i powinny być wyrzucone jak śmieci.                                                                                                                                                                                                 

Jezuici potrzebowali kogoś w krytycznej sytuacji, kto chroniłby ich w kręgach Protestanckich. 
Gdyby udało się znaleźć taką osobę, mogłaby ona zdobyć zaufanie jako ktoś kto chroniłby 
ich kościół przed wpływami różnych kultów. Człowiek, który wstąpiłby w szeregi tych, którzy 
obnażają Biblijne błędy Świadków Jehowy, mormonów i religii wschodnich, a jednak nigdy 
nie zaatakowałby instytucji Rzymsko-Katolickiej jako nierządnicy z Objawienia, a jedynie 
odnosiłby się do tego systemu jako do "odstępczego lub apostackiego kościoła 
Chrześcijańskiego", co oczywiście jest sposobem działania którego używają Jezuici. Taka 
osoba mogłaby być bardzo cenna dla sprawy Rzymskiego Katolicyzmu. Taki człowiek mógłby 
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być doskonałą zasłoną dymną. Każdy, kto podnosi się, próbując podnieść alarm o 
nierządnicy z Objawienia, próbując ostrzec Chrześcijan o nowej Inkwizycji, mógłby zostać 
łatwo zestrzelony przez tego znawcę kultów, ponieważ pozostali, stanowiący większość 
ufaliby właśnie jemu.                                                                                                                                             

                         

                                                                                     
Alberto, strona 27. Wydawnictwo Chick Publications.                                                                                                                            

Ta karta I.D. (dowód osobisty) została wydana przez Hiszpański rząd w 1967 roku, pod       
rządami Hiszpańskiego dyktatora Franco. Jego siły bezpieczeństwa były równie 
rygorystyczne, jak Gestapo w Niemczech. Aby otrzymać ten dokument, Alberto musiał 
dostarczyć akt urodzenia, dokumenty potwierdzające jego tożsamość i pozytywny dowód od 
swojej archidiecezji, że jest księdzem. Tak więc, do stworzenia takiego dokumentu, 
potrzebne było współdziałanie kilku zaangażowanych organizacji bezpieczeństwa. Na 
podobnej zasadzie działają nasze CIA i FBI. Aby otrzymać ten dokument, ksiądz Alberto 

Rivera musiał otrzymać potwierdzenie wszystkich tych organizacji. Nie miało znaczenia że 
był księdzem. Dokument ten został wydany przez rząd, który zobowiązał się do 
bezwzględnego poddania się Papieżowi poprzez Konkordat podpisany przez rząd Hiszpanii i 
Watykan.                                                                                                                                                                                             

Jedną z najtrudniejszych decyzji, z jaką przyszło mi się zmierzyć od czasu, gdy zostałem        
Chrześcijańskim wydawcą, było po tym, jak usłyszałem prawdziwą historię dr Rivery i  
zobaczyłem wszystkie jego dokumenty, zdjęcia, dokumenty tożsamości i listy 
potwierdzające, że jest on Jezuickim księdzem. Kiedy w końcu dotarło do mnie, że jesteśmy 
przygotowywani do kolejnej Inkwizycji, zdałem sobie sprawę, w jakim znalazłbym się 
ambarasie, gdybym zaczął bić na alarm, a Chrześcijanie i tak by w to nie uwierzyli. Mógłbym 
stracić reputację i przyjaciół. Gdybym wydrukował historię Alberto, wdałbym się w walkę, 
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która zagroziłaby mojej rodzinie i mojemu własnemu życiu.                                                                                                 

Zdałem sobie sprawę, że żaden inny Chrześcijański wydawca nie zająłby się tym     
zagadnieniem, ponieważ musiałby zejść pod ziemię, a w biznesie byłoby to katastrofą. 
Stanąłem przed Panem w modlitwie i stało się to, czego się obawiałem. Zapytałem Pana, czy 
powinienem zaatakować "matke wszetecznic i obrzydliwości ziemi."                                                                                                        

                                                                               
To kopia ostatniego oficjalnego zaświadczenia, które Alberto otrzymał tuż przed 

wyjazdem z Hiszpanii w 1967 roku. 

Mam zaatakować Watykan? Pan powiedział, że tak. I tak opublikowaliśmy ALBERTO. Miałem 
nadzieję, w głębi serca, że Walter Martin mnie poprze.                                                                                

                                               
Jedna rzecz utkwiła mi w głowie. Dlaczego Walter Martin nie włączył alarmu? Był wielkim           
ekspertem od kultów, zwłaszcza, że znał całą historię Inkwizycji. A jednak milczał. Dlaczego 
Walter Martin broni tego złego systemu, nazywając go Chrześcijańskim kościołem? Ten 
człowiek jest geniuszem. Zna jego historię, a mimo staje w obronie nierządnicy z Apokalipsy.                                               

Dostaję mnóstwo listów, które mówią w jaki sposób Katolicy dzięki naszym publikacjom 
przejrzeli na oczy, a mimo to, mając 60 milionów Katolików, do których trzeba dotrzeć, nikt 
nie chce się angażować. Tak bardzo boją się tego, co inni o nich pomyślą, że wolą siedzieć i 
patrzeć, jak ludzie idą do piekła, niż ryzykować, że kogoś urażą.                                                                 

                                                        
Kiedy Chick Publications zostało zaatakowane za to, co robiliśmy, byłem zdumiony.      
Wydawało się, że istnieje związek między tymi wszystkimi ludźmi, którzy zajmują się 
historią, i że Alberto Rivera jest oszustem. Gary Metz opublikował swój artykuł w 
Cornerstone, Christianity Today i Our Sunday Visitor, Katolickim czasopiśmie. Brian Onken, 
konsultant naukowy Martina, napisał artykuł, który wysadził nas w powietrze i bronił 
Watykanu. Następnie, Bill Jackson w San Jose, i Bart Brewer w San Diego poszli w ich ślady. 
Obydwaj ci ludzie pełnią służbę na rzecz Katolików. A jednak chodzą do kościołów, próbując 
zniszczyć naszą wiarygodność. Dlaczego? Czy to nie czyni was choć trochę podejrzliwymi?      

                                                                                                                             
Walter Martin w  "Kingdom Of Cults" nigdy nie wspomina o Rzymskim Katolicyzmie jako o 
kulcie, i nigdy nie mówi zagubionym Katolikom, by wyszli z tego systemu nazywanego 
"MATKĄ WSZETECZNIC I OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI" (Ap 17:5)                                                                       

32



                                             
                                                                            

Czy Walter Martin mówi w imieniu Chrystusa? Nie! Robi to tylko Słowo Boże. Ale ten 
człowiek stoi na swoim piedestale, z obiema rękami wypełnionymi oszczerczymi śmieciami 
dostarczonymi przez Watykan i z pro-Katolickich źródeł, I rzuca tym w Alberto Riverę, by 
zniszczyć jego reputację. Dr Rivera mówi, że ma kopie oryginalnych materiałów wysłanych 
do Martina przez przełożonych Watykanu i Jezuitów w Hiszpanii. A co z przeszłością 
Martina? Jego reputacja też może być oszczerczo zniszczona, jak każda inna. Czy to 
zdyskredytuje wszystkich jego informacji na temat mormonizmu i Świadków Jehowy? Nie! 
Bóg wykorzystuje ludzi wbrew nim samym.                                                                                                                                          

Kto jest naprawdę godny bycia użytym przez Boga? Spójrz na Biblię. Mojżesz był mordercą. 
David był cudzołożnikiem. A mimo to, Bóg użył ich pomimo ich ludzkich wad. Naszym 
zadaniem jest nie kopać dołków pod żadnym człowiekiem. Nasz Pan się tym zajmie, a my 
wszyscy zdamy sprawę w Dniu Sądu. Bóg zna każde serce. My nie. Naszym zadaniem jest 
wywyższać Chrystusa i ewangelizować zagubionych.                                                                                     
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Kontrolowane przez Katolików media informacyjne podjęły kampanię przeciwko nam, 
nawet     U.S. News and World Report. Zostaliśmy wysadzeni w powietrze na całym świecie. 
Chrześcijaństwo zrobiło dziś cuda dla Watykanu. Ich artykuł został przedrukowany w 
Europie, Australii, itd. Nie mogłem uwierzyć, ile pieniędzy wydano, by nas uciszyć. Zanim 
książka "ALBERTO" dotarła nawet do Niemiec, jej przesłanie zostało zakłamane w całych 
Niemczech, Francji, Ameryce Południowej, Meksyku, Kanadzie, Azji i Anglii. Co było tak 
ważnego w naszym komiksie ALBERTO, że ta grupa posunęła się tak daleko, aby spróbować 
go zdyskredytować?                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            
Smutną rzeczą jest to, że wszystkie te pieniądze i energia zostały wydane na zniszczenie tego                                             
komiksu ratującego dusze. Mimo tego że we wszystkich księgarniach dla dorosłych mamy 
tak straszne śmieci, nie mówi ani słowa protestu. Ale kiedy wystąpiliśmy przeciwko 
Rzymowi, rozpętało się piekło. Pewien człowiek powiedział mi kiedyś: "Jack, jeśli rzucisz 

kamieniem w ciemną uliczkę i usłyszysz krzyk, to znaczy że w kogoś trafiłeś”. Cóż, sądząc 
po usłyszanym ryku, myślę, że trafiliśmy w coś naprawdę dużego.                                                                

                                         
                                                                                                             

W nocy 2 Lutego 1982 r., oglądałem Kanał 40, Trinity Broadcasting Network z Południowej 
Kalifornii. Harold Bredeson, wybitny lider ekumeniczny rozmawiał z Walterem Martinem. 
Bredeson odwrócił się do kamery i powiedział coś takiego: "Walter Martin był tym, który 
pomógł zaakceptować ten charyzmatyczny ruch przez inne denominacje, bez atakowania 
go." Walter zwiesił głowę i uśmiechnął się. Jak sami widzicie, Walter Martin nazywa 
Rrzymsko-Katolickich charyzmatyków swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Ci ludzie nadal 
uczęszczają na msze i czczą to małe "ciasteczko Jezusa" jako Boga Wszechmogącego. Czy nie 
widzicie tu żadnego niebezpieczeństwa? Wygląda na to, że zostaliśmy zdradzeni!                                                                

Apostoł Paweł powiedział w II Liście do Tymoteusza 4, 14: "Aleksander kotlarz zrobił mi 
wiele złego: Pan wynagrodzi go według jego uczynków". Widzę ogromne duchowe szkody, 
jakie wyrządził Walter Martin, dyskredytując nasze książki, obnażające nierządnicę z 
Apokalipsy, poniewaz pozostał w tym systemie. Zwolennicy Martina nie widzą potrzeby, by 
dotrzeć do Katolików. Z pogardą patrzą na nasz materiał, który mmógłby uratować wiele 
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dusz. Z ciężkim sercem muszę powtórzyć za Pawłem : "niech Pan wynagrodzi - Waltera 

Martina - według jego dzieł".                                                                                                                                                            

Biblia mówi: "Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje 
oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!". (Jer. 17:5) Pomyślcie o tym. Czy to może być 
kolejna zasłona dymna, która sprawi, że Chrześcijanie uwierzą, że nierządnica z Objawienia 
jest naprawdę Chrześcijańskim kościołem? Jezus powiedział: "Wyjdźcie z niego, ludu mój, 
abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego 
spadające". Czy Walter Martin mówi Katolikom, aby wyszli? Nic mi o tym nie wiadomo.                           

                                    
R o z d z i a ł  1 0  :  N a j b o g a t s z y  c z ł o w i e k  n a  Z i e m i ?                                                                                  

                       
Pamiętacie, kiedy Papież przyjechał do Stanów Zjednoczonych? Jak nas zbeształ za nie 
okazywanie miłosierdzia? Że powinniśmy oddać to, co mamy, biednym? Jesteśmy takim 
bogatym narodem. A później, czy pamiętacie wielkie trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 
1980 roku we Włoszech? Pamiętam jak dziś, kiedy Papież wszedł na ten zrujnowany teren, 
podszedł do łóżka jakiegoś biednego, zranionego Włocha , a następnie pełen życzliwości 
położył rękę na jego głowie, uczynił znak krzyża, pobłogosławił go i ...odszedł.                                                                           

                                                                          

                                                                                             
Jan Paweł II : "Pielgrzym Wiary". 

Dziennikarze opowiadali o spustoszeniu, a potem wróciliśmy do Stanów Zjednoczonych i                                                                    
senator Kennedy spojrzał w kamerę ze smutnymi oczami i powiedział: "My, Amerykanie, z 
litości powinniśmy wysłać co najmniej 45 milionów dolarów do tej zdewastowanej wioski, 
aby można było ją odbudować". Pamiętacie to? A teraz zacytuję coś z BILIONÓW 
WATYKANU Avro Manhattana i myślę, że będziecie tak samo wściekli jak ja teraz. Chcę 
zwrócić waszą uwagę na fakt, że informacja ta została opublikowana 10 lat temu, a liczby są 
dziś prawdopodobnie jeszcze bardziej zaskakujące:                                                                                                                           

"Watykan posiada duże, wspólne inwestycje z Rothschildami z Wielkiej Brytanii, Francji i 

35



Ameryki, z Bankiem Hambros, z Credit Suisse w Londynie i Zurychu". W Stanach        
Zjednoczonych jest właścicielem dużych inwestycji w Morgan Bank, Chase-Manhattan Bank, 
First National Bank of New York, Bankers Trust Company i innych. Watykan ma miliardy akcji 
w najpotężniejszych międzynarodowych korporacjach, takich jak Gulf Oil, Shell, General 
Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, T.W.A., itp. 
Według ostrożnych szacunków, w samych Stanach Zjednoczonych wynoszą one ponad 500 
milionów dolarów".                                                                                                                                                                                                                                                           

W oświadczeniu opublikowanym w związku z prospektem emisyjnym, Archidiecezja 
Bostońska wymieniła swoje aktywa na sześćset trzydzieści pięć milionów (635 891 004 
USD), co stanowi 9,9-krotność jej zobowiązań. Daje to wartość netto pięćset siedemdziesiąt 
jeden milionów dolarów (571 704 953 USD). Nie jest trudno wykazać naprawdę 
zdumiewającego bogactwa kościoła, gdy dodamy do tego jeszcze bogactwa dwudziestu 
ośmiu archidiecezji i 122 diecezji USA, z których niektóre są nawet bogatsze niż Bostońska.                                                                                               

                                                                                                                                                                             
                                                                         

Wyobrażenie o nieruchomościach i innych formach bogactwa posiadanych przez Kościół            
Katolicki można wysnuć się z uwag członka Nowojorskiej Konferencji Katolickiej, a 
mianowicie: "że jego kościół prawdopodobnie zajmuje drugie miejsce po rządzie Stanów 
Zjednoczonych pod względem całkowitego rocznego przychodu". Być może jeszcze bardziej 
wymowne jest inne stwierdzenie, wygłoszone przez Katolickiego księdza. Powiedział on : 
"Kościół Katolicki jest prawdopodobnie największą korporacją w Stanach Zjednoczonych. 
Mamy oddziały w każdym Stanie. Nasze aktywa i posiadane nieruchomości przekraczają te 
posiadane przez Standard Oil, A.T.".

                                                                                                                             
"Kościół Katolicki, po zebraniu wszystkich swoich aktywów, jest najpotężniejszym maklerem                                                  
giełdowym na świecie". Watykan, niezależnie od każdego kolejnego papieża, jest coraz 
bardziej zorientowany na USA. "The Wall Street Journal " powiedział, że transakcje 
finansowe Watykanu w samych Stanach Zjednoczonych były tak duże, że bardzo często 
sprzedawał lub kupował złoto za milion lub więcej dolarów.                                                                                                                            

                                                                                                     
Watykański skarb w złocie został oszacowany przez magazyn ONZ na kilka miliardów 
dolarów. Duża część tego złota jest przechowywana w sztabkach złota w Banku Rezerwy 
Federalnej Stanów Zjednoczonych, podczas gdy resztę przechowują banki w Anglii i 
Szwajcarii. Ale to tylko niewielka część bogactwa Watykanu, które w samych Stanach 
Zjednoczonych jest większe niż w pięciu najbogatszych gigantycznych korporacjach w kraju. 
Kiedy dodamy do tego wszystkie nieruchomości, posiadłości, akcje i udziały za granicą, 
wtedy oszałamiająca akumulacja bogactw Kościoła Katolickiego staje się tak ogromna, że nie 
da się jej oszacować.                                                                                                                                    

                                                                                                                             
Kościół Katolicki jest największą istniejącą potęgą finansową, zasobem bogactwa i     
właścicielem nieruchomości. Jest on większym posiadaczem bogactw materialnych niż 
jakakolwiek inna pojedyncza instytucja, korporacja, bank, gigantyczny trust, rząd czy stan 
całego świata. Papież, jako widoczny władca tego ogromnego bogactwa, jest zatem 
najbogatszym człowiekiem XX wieku. Nikt nie jest w stanie realnie ocenić, ile ten majątek  
jest wart w przeliczeniu na dolary.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                  
Przypominam sobie chwilę, w której Papież, najbogatszy człowiek na tej planecie, podszedł       
do tego biednego, małego Włocha, który leżał pośród gruzów, położył rękę na jego głowie i 
powiedział: "Niech cię Bóg błogosławi", a potem odszedł i po prostu go tam zostawił. To 
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musi być szczyt hipokryzji. A potem Senator Kennedy, ministrant Papieża w Stanach 
Zjednoczonych, zrobił wielki ukłon w kierunku poszkodowanych ludzi, chcąc zapłacić 
rachunek za odbudowę ich zniszczonej wioski, tuż obok podwórka Papieża. Co za 
zestawienie!                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             
R o z d z i a ł  1 1  :  P l a n  K a t o l i c k i e j  A m e r y k i .                                                         

                                                                                                                                                            
Zadałem pytanie Albertowi Rivera o odprawy, które otrzymał w Watykanie, kiedy był 
Jezuickim księdzem. Zapytałem go, czy został poinformowany o tym, jak Watykan planuje 
przejęcie Stanów Zjednoczonych. Powiedział mi, że jego indoktrynacja wróciła do czasów 
Pielgrzymów. Ze względu na wiedzę o Inkwizycji i o rzeziach Chrześcijan przez system 
Rzymsko-Katolicki, pierwsi imigranci w Ameryce zaczęli uchwalać prawa, aby utrzymać 
Jezuitów z dala od tego kraju i zakazać odprawiania mszy... aby chronić się przed przejęciem 
przez Rzym. Były to wspólnoty Chrześcijańskie głęboko zaniepokojone nierządnicą z 
Objawienia Jana.                                                                                                                                                     

                                                                                                                             
Jezuici zaczęli przybywać do Ameryki już w drugiej grupie Pielgrzymów. Używali fałszywych                                                                                                       
nazwisk. Przez lata Watykan wysyłał do kolonii tysiące Katolickich rodzin udających 
Protestantów z Anglii, Irlandii i Francji. Odprawiali oni tajne msze wbrew prawu. W tamtych 
czasach żaden Katolik nie mógł zajmować żadnej pozycji w rządzie cywilnym. Dziś Jezuici 

mają już pewność, że ta część naszej historii została wymazana i usunięta raz na zawsze.                              
                                                                                                                             

Kolejnym ważnym posunięciem Jezuitów było zniszczenie, a następnie przejęcie kontroli 
nad        wszystkimi szkołami Chrześcijańskimi w całej Ameryce. Na przestrzeni lat Jezuici, 
działając pod przykrywką, dostawali się do komitetów w zarządach szkół, aby usunąć 
nauczanie Biblii i zastąpić ją psychologią, jak to stwierdzono w Ćwiczeniach Duchowych 
Ignatiusa Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezuickiego. Później w całym kraju powstały 
Katolickie szkoły i uniwersytety pod kierownictwem Jezuitów. Dziś jest ich prawdopodobnie 
więcej niż wszystkich szkół i uczelni Chrześcijańskich razem wziętych.                                                                                 

                                                   
Trzeci etap polegał na wejściu do sądów i prawodawstwa, a także do gałęzi sądownictwa,                                                                                                    
aby przejąć obowiązki sędziów i prawników, w celu manipulowania Konstytucją na ich 
korzyść, aż do czasu, gdy będzie można ją zmienić. Kiedy to zostało już osiągnięte, położono 
nacisk na politykę, aby zawładnąć partiami politycznymi, a następnie armią i prasą. Już 
nawet w czasach Lincolna ponad połowa gazet w Stanach Zjednoczonych była kontrolowana 
przez Watykan.                                                                                                                                                       
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Dr. Alberto Rivera (były Jezuicki ksiądz)

Zapytałem Dr. Riverę: Jak wygląda dziś sytacja w armii? Jak skatolicyzowane jest nasze      
wojsko?                                                                                                                                                                             
Dr Rivera odpowiedział : Przerażająco.                                                                                                                                                                                                                                            
Następnie zapytałem o obraz sytuacji politycznej.                                                                                                  
Dr Rivera odpowiedział : Jest jeszcze gorzej.                                                                                                                     
A co z Katolicką strukturą w sądownictwie?                                                                                                                   
Dr Rivera potrząsnął głową i powiedział: To bardzo bolesne z powodu ogromnej Jezuickiej 
penetracji tej sfery. Większość orzeczeń sądowych zniekształca i wypacza Konstytucję 
Stanów Zjednoczonych, aby odebrać nam wolności, przygotowując drogę do anarchii w celu 
ostatecznego przejęcia Stanów Zjednoczonych.                                                                                                                              
Czy to przygotowuje drogę dla zbliżającej się Inkwizycji?                                                                                                                             
Rivera : To prawda. Najpierw dla anarchii. Zostaliśmy poinformowani, że po tych wszystkich 
latach penetracji i infiltracji, będą potrzebne zamieszki i anarchia, aby w końcu przejąć 
władzę. Do czasu, gdy instytucja Rzymsko-Katolicka będzie gotowa do przejęcia władzy pod 
względem politycznym, wojskowym, edukacyjnym i religijnym. Oznacza to, że będzie miała 
do tego pewne podstawy prawne i będzie to możliwe dzięki Konkordatowi, który został już 
przygotowany i jest już negocjowany. Widzę już teraz, to co zostało mi przekazane podczas 
spotkań informacyjnych w Watykanie.                                                                                                                                                                                                             
Wtedy zapytałem : Czy to Watykan stoi za naszą obecną recesją i złą sytuacją gospodarczą, i                               
czy to doprowadzi nas do nadchodzących zamieszek?                                                                                      
Dr Rivera : Tak, to prawda. Widzi pan teraz, że Watykan robi pewne sztuczki z ekonomią. 
Świat przechodzi kryzys ekonomiczny i Watykan chciałby, żebyśmy uwierzyli, że dotyka on 
również ich, ale to tylko przykrywka.                                                                                                                                                                                                                                                         
Wtedy zadałem pytanie : A co z możliwością strajków i jak głęboko są w to zaangażowane 
związki zawodowe?                                                                                                                                       
Rivera : Rzymsko-Katolicka Instytucja tak dobrze to przygotowała, ponieważ związki w tym 
kraju są prowadzone przez Jezuitów, oznacza to, że związki nigdy nie spoczną, dopóki nie 
doprowadzą do tego, że każda branża w tym kraju upadnie.                                                                                                      
Zapytałem ponownie : Co pan widzi jako nadzieję dla Stanów Zjednoczonych? Może 
ożywienie wśród Chrześcijan i zdemaskowanie Rzymu, przez Pastorów głoszących o tym z 
ambon, czy może jest już za późno?                                                                              
Dr Rivera : Nigdy nie jest za późno, bo to jest w rękach Pana. Wierzę w to z całego serca                             
dzięki studiowaniu Biblii i przez moje osobiste doświadczenie z nierządnicą, i że, mówiąc 
proroczo, Bóg wypełni swoje proroctwa i pozwoli, aby te proroctwa miały miejsce w Stanach 
Zjednoczonych. To jest kwestia czasu. Bóg może albo skrócić, albo wydłużyć czas, w którym 
te wydarzenia dojdą do skutku. Instytucja Rzymsko-Katolicka odczuwa wpływ waszych 
publikacji i przesłania, które Bóg dał nam w tych ostatnich dniach, w tym sensie, że sami 
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wiedzą, że jeśli przeprowadzą pewne działania, ludzie natychmiast wykryją i rozpoznają, co 
knuje Watykan.                                                                                                                                                                                       

To jeden z dylematów, przed którymi teraz stoją. Gdyby nie publikacje, które 
wydrukowaliśmy, znajdowalibyśmy się dziś w innej sytuacji. Oznacza to, że Pan dał każdemu 
Chrześcijaninowi, pastorowi i kościołowi w Stanach Zjednoczonych, a nawet tym, którzy się 
nam sprzeciwiają, to że są chronieni i daje nam więcej czasu, aby Chrześcijanie mogli 
odpowiedzieć.                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             
Jeśli będziemy działać zgodnie z wolą Bożą w tych proroczych dniach przeciwko sztuczkom,       
programom i działaniom nierządnicy w Stanach Zjednoczonych, nie będziemy w stanie jej 
zniszczyć; nie będziemy w stanie jej powstrzymać; ale będziemy w stanie zrobić dwie rzeczy : 
po pierwsze, przekazać przesłanie ewangelii zagubionemu narodowi Rzymsko-Katolickiemu; 
i po drugie : będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, aby Kościół Chrześcijański uświadomił 
sobie, że jego misja jest tu i teraz - nie jutro. A Bóg tylko czeka, aż Kościół zacznie działać, 
aby powstrzymać siły zła, moce ciemności, Papieża, Jezuitów i Katolicką instytucję przed 
popełnieniem zbrodni, które ma zamiar wprowadzić w życie w chwili, gdy całkowicie 
przejmie kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi.                                                                                                                          

                                                               
Columbian Squires (oddział Rycerzy Kolumba dla chłopców ze szkół średnich) Inicjacja 

nowych członków w New Heaven. Oficerowie w szatach wyjaśniają nowym kandydatom 

(w białych koszulach) znaczenie Katolickiego dziedzictwa. Life Magazine, 27 maja 1957 r.                                               

                                 
Wtedy zapytałem : Czy są to informacje, które otrzymał pan w Watykanie podczas nauk 
Kardynała Augustyna Bea i Generała Jezuitów Pedro Arrupe?                                                                                                                            
A Dr Rivera powiedział : Tak, a także od poprzedniego Generała Jezuitów.                                            
Czy są bardzo pewni przejęcia Stanów Zjednoczonych?                                                                              
Dr Rivera : Bardzo, bardzo pewni siebie. Mają niezbędne wpływy, aby kontrolować każdą 
partię polityczną, niezależnie od tego, która partia sprawuje władzę, i osiągną swoje cele.      
Więc teraz mają wpływ i kontrolę nad obiema partiami politycznymi?                                                                                           
Dr Rivera : Tak.                                                                                                                                                                                                   
Czy kontrolują naszą korespondencję i media?                                                                                                      
Dr Rivera : Ujmijmy to w ten sposób. Uważam że słowo kontrola, nie jest obecnie właściwym 
określeniem. Powiedzmy że jest to bardzo silny wpływ. Istnieje pewna kontrola, ale nie jest 
to kontrola absolutna w żadnym z obszarów. To dlatego że wciąż jesteśmy błogosławieni 
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faktem, że w FBI, w CIA, w Kongresie, Senacie, Sądownictwie, we wszystkich sferach życia w 
Stanach Zjednoczonych, są jeszcze ludzie z których wielu nawet nie jest Chrześcijanami, ale 
nadal są Amerykanami, którzy wciąż są lojalni wobec zasad Konstytucji, które zostały nam 
dane od początku, a nie tym, które są obecnie.                                                                                                                             
OK, a komu lojalni są Rycerze Kolumba? Na czym polega ich lojalność: Stanom 
Zjednoczonym czy Watykanowi?                                                                                                                                                              
Dr Rivera : Rycerze Kolumba muszą okazywać swoją lojalność papieżowi. Nie mogą opierać 
się na Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ponieważ gdyby to zrobili, zostaliby zniszczeni 
przez Watykan, tak jak inni zostali zniszczeni w przeszłości.                                                                                                                             
Czy Rycerze Kolumba odegrają istotną rolę w ataku na Chrześcijan, kiedy Stany Zjednoczone 
upadną ?                                                                                                                                                                                                                                                  
Dr Rivera : O tak. W ich przysiędze można zobaczyć, jak blisko są związani z papieżem: 
Zobowiązali się, że zostaną zabici lub zniszczeni, jeśli nie spełnią przysięgi i zwracają się z tym 
do Jezuitów. Sa zdecydowani uczynić Amerykę Katolickim krajem.                                                                                                       
Dzięki Bogu mieliśmy zaszczyt wydrukować te książki.                                                                                                                                                                                                      
Dr Rivera powiedział: Tak, to jest przywilej i błogosławieństwo Pana.                                                                     
Zakończyliśmy rozmowę, a potem mu podziękowałem.                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                              

  

                                                                                                              
Polityka obronna Ronalda Reagana została zaatakowana pod koniec Października z dwóch 
przeciwnych kierunków: Groźby nasilonego wyścigu zbrojeń ze strony Leonida Breżniewa i 
przechylenie się w stronę anty-nuklearnego pacyfizmu przez Hierarchię Amerykańskiego 
Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Dwa dni po tym, jak zgromadzenie Amerykańskich biskupów 
Katolickich zakwestionowało moralność broni jądrowej, Breżniew powiedział, że Związek 
Radziecki musi jeszcze bardziej rozszerzyć swój arsenał. Stany Zjednoczone, jak twierdził, 
grożą, że "zepchną świat w ogień wojny atomowej". Jeden z urzędników Białego Domu 
spekulował, że Breżniew chce zrobić coś więcej, niż tylko zapewnić swoich generałów że 
Moskwa dotrzyma kroku wyścigowi zbrojeń. Adiutant powiedział, że Sowiecki wódz ma 
również nadzieję na zamrożenie arsenału broni nuklearnej USA.                                                                                                  

Sekretarz obrony Casper Weinberger zwrócił uwagę na bezpośredni związek między 
Amerykańskimi zwolennikami zamrożenia a wystąpieniem Breżniewa na Kremlu.  
Podkreślając apel Sowieckiego przywódcy o zwiększenie arsenału, Weinberger 

zadeklarował : "To podkreśla bardziej niż cokolwiek, powody, dla których nie doszło do 
zamrożenia". Weinberger i inni urzędnicy próbowali argumentować za bronią nuklearną 
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wraz z Katolickimi biskupami zmagającymi się z teologicznymi aspektami wyścigu zbrojeń. 
Apele miały niewielki wpływ na Komitet biskupów ds. Wojny i Pokoju, który 25 października 
stwierdził, że elementy Amerykańskiej strategii nuklearnej są niemoralne.                                                                                                                 

                                                                                                                             
Stany Zjednoczone argumentowały, że broń nuklearna może być potrzebna do 
powstrzymania konwencjonalnego ataku. Biskupi powiedzieli: "Uważamy, że moralna 
odpowiedzialność za rozpoczęcie wojny nuklearnej nie jest uzasadniona racjonalnymi celami 
politycznymi”.                                                                                                                                                      

                                                                                                                             
Cywilne cele. Ameryka od lat zamerzała zaatakować radzieckie miasta w przypadku wojny 
nuklearnej. Biskupi  stwierdzili że taka polityka jest błędna, nawet jeśli Amerykańskie miasta 
zostaną uderzone pierwsze. Biskupi argumentowali : "Żaden chrześcijanin nie może 
wykonywać rozkazów mających na celu zabijanie niewalczących”.                                                            

                                                                                          
Komitet, na którego czele stał arcybiskup Chicago Joseph L. Bernardin, powiedział, że jego                                                   
stanowisko ma swoje korzenie w Księdze Rodzaju. "Niszczycielski potencjał sił nuklearnych 
zagraża suwerenności Boga nad światem, który powołał do życia". "Moglibyśmy zniszczyć 
Jego dzieło”. To, czy dokument stanie się polityką kościelną, zależało od prawie 300 
członków Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich. Oczekuje się, że doradcy Reagana 

będą nadal przypominać biskupom, że postawa pacyfistyczna może osłabić siły 
odstraszające Ameryki i podważyć rozmowy z Rosją o kontroli zbrojeń.                                                       

                                                                                           
Bardziej zgodny z poglądami administracji był list wysłany przez Nowojorskiego kardynała       
Terence Cooke'a do Katolickich kapelanów wojskowych. Pisał w nim, że od 15 stuleci Kościół 
naucza, że Katolicy mają "prawo i obowiązek chronić swoich ludzi przed niesprawiedliwą 
agresją”.

Life Magazine, 27 Maj, 1957 r. Magazyn "Life” opisał jedną ze struktur Rzymsko-Katolickiej 

władzy w Ameryce. Historia z numeru z 27 maja 1957 roku poświęcona była 75. rocznicy 

istnienia Rycerzy Kolumba. Zdjęcia, wiele kolorowych, przedstawiały pompę z jaka 

odbywała sie uroczystość, a artykuł opisywał Rzymską strategię. Legiony Rzymu są 

niesamowite. Ponad milion praktykujących Katolików tworzy szeregi Rycerzy Kolumba. Są 
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zobowiązani do przejęcia Ameryki pod panowanie Papieża. Są potężni, bogaci i lojalni. Nic 

dziwnego, że Papież czule opisuje Rycerzy jako "prawe świeckie ramię Kościoła 
Katolickiego w Ameryce”.                                                                                                                                                                                                                                                        

Wierzę, że gdybyśmy milczeli, to po pięciu latach było by już po wszystkim. Plany przejęcia 
byłyby w pełni zrealizowane. Nikt nie byłby w stanie tego wstrzymać. Ale ponieważ 
poszliśmy naprzód z ALBERTO, wierzę że cofnęliśmy ich plany co najmniej o 5 lat, dzięki 
naszym modlitwom i nadziei że przy pomocy materiału, który publikujemy, będziemy w 
stanie uniemozliwić ich zamiary.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        
Jakbym słyszał już te uwagi: "Hej, Chick, to są tylko spekulacje. Masz tylko słowa Dr. Rivery 
na ten temat. Jaki masz dowód, że Watykan chce zniszczyć lub przejąć Stany Zjednoczone ?"                                                

                                                                                  
Cóż, większość z was na pewno nigdy nie czytała wielkiego chrześcijańskiego klasyka, 50 
YEARS IN THE 'CHURCH' OF ROME autorstwa Charlesa Chiniquy. Nakład został wyczerpany, 
ale przedrukowaliśmy go w Chick Publications i wierzcie, że Jezuici naprawdę nienawidzą tej 
książki. Zacytuję słowa Abrahama Lincolna dotyczące Wojny Domowej, które znajdują się w 
tej książce :                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             
"Ta wojna nie byłaby możliwa bez złowrogiego wpływu Jezuitów. To Papiestwu           
zawdzięczamy że nasza ziemia jest zbroczona krwią naszych najszlachetniejszych synów. 

Chociaż istniały duże różnice zdań między Południem a Północą w kwestii niewolnictwa, 
ani Jeff Davis, ani żaden z przywódców Konfederacji nie odważyłby się zaatakować 
Północy, gdyby nie polegali na obietnicach Jezuitów, że pod maską demokracji, pieniądze 
i broń Katolików, a nawet Francuzów będzie do ich dyspozycji, jesli nas zaatakują. Żal mi 
będzie księży, biskupów i mnichów Rzymu w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie zdadzą 
sobie sprawę, że to oni byli w dużej mierze odpowiedzialni za łzy i krew przelaną w tej 
wojnie. Ukrywam to, co wiem na ten temat, przed wiedzą narodu; bo gdyby ludzie znali 
całą prawdę, ta wojna zmieniłaby się w wojnę religijną i od razu przybrałaby bardziej 
dziki i krwawy charakter.Stałaby się bezlitosna, jak wszystkie wojny religijne. Stałoby się 
wojną eksterminacyjną po obu stronach. Protestanci z Północy i Południa z pewnością 
zjednoczyliby się w celu eksterminacji kapłanów i Jezuitów, gdyby mogli usłyszeć, co 
powiedział mi profesor Morse o spiskach poczynionych w samym mieście Rzym, aby 
zniszczyć tę Republikę, i gdyby mogli dowiedzieć się, jak kapłani, zakonnice i mnisi, którzy 
codziennie lądują na naszych brzegach, pod pretekstem głoszenia swojej religii, pouczania 
ludzi w swoich szkołach, opieki nad chorymi w szpitalach, nie są niczym innym, jak 
wysłannikami Papieża, Napoleona i innych despotów Europy, aby podkopać nasze 
instytucje, zrazić serca naszych ludzi do naszej Konstytucji i naszych praw, zniszczyć nasze 
szkoły i przygotować panowanie anarchii tutaj, tak jak to zrobili w Irlandii, w Meksyku, 
Hiszpanii i wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy chcą być wolni ”.                                                                                                               

A potem Prezydent Abraham Lincoln powiedział:                                                                                                              
                                                                                                                             

"Czyż nie jest absurdem dawanie człowiekowi rzeczy, której przysięgał nienawidzić, 
przeklinać i niszczyć? Czy można to zrobić bezpiecznie? Opowiadam się za wolnością 
sumienia w jej najszlachetniejszym, najszerszym, najwyższym sensie. Ale nie mogę dać 
wolności sumienia Papieżowi i jego naśladowcom, o ile mówią mi, poprzez wszystkie swoje 
rady, teologów i prawa kanoniczne, że ich sumienie każe im spalić moją żonę, udusić moje 
dzieci i poderżnąć mi gardło, kiedy tylko znajdą ku temu okazję! Dziś ludzie wydają się tego 
nie rozumieć. Ale prędzej czy później światło powszechnego rozsądku wyjaśni każdemu, że 
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nie można przyznać wolności sumienia ludziom, którzy przysięgli być posłuszni Papieżowi, 
który udaje, że ma prawo zabijać tych, którzy różnią się od niego zdaniem w kwestii religii".                                                                              

                                                                                                                             
To zostało powiedziane w czasie Wojny Secesyjnej i całkowicie potwierdza informacje, które 
przekazał nam Alberto Rivera.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                        

Czy słyszeliście o tym? Czy dotarło do was to co powiedział Prezydent Abraham Lincoln?      
Musicie zrozumieć, że kiedy Dr Rivera był Jezuickim księdzem pod tą straszną przysięgą i 
indukcją, działał w najtajniejszym obszarze wywiadu Watykanu. Zajmował się brudną robotą 
dla nierządnicy z Objawienia Jana. Czy nie jest logicznym, że Watykan musi się wyprzeć 
jakiejkolwiek wiedzy o istnieniu Alberto Rivery? Wszystkie agencje wywiadowcze robią to 
swoim tajnym agentom. To powszechna wiedza. To, czego się dowiedzieliście z tego 
wywiadu, było tym, co Dr. Rivera otrzymywał w swoich Watykańskich odprawach 
przekazywanych mu przez Generała Jezuitów na temat tego, jak Instytucja Rzymsko-
Katolicka planuje przejąć Stany Zjednoczone.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             
Dr Rivera ujawnił informacje, które są całkowicie zgodne z tym, co mówił Abraham Lincoln,         
aby nas ostrzec. Podczas gdy my bijemy na alarm, Rzym naciska tak mocno, jak tylko może  
w dziedzinie praw obywatelskich, aby zniszczyć naszą wolność religijną i powstrzymać nas 
przed nazywaniem go nierządnicą z Objawienia. W Kanadzie zdelegalizowano już dwie nasze 
książki, nazywając je pornografią. Poruszą niebo i ziemię, aby nie dopuścić nikogo do tego 
materiału i żeby go nie rozpowszechniać.                                                                                                      

                                                                                                                                                              
Czy to, o czym mówię, rzeczywiście się dzieje?  Teraz, kiedy włączycie wieczorne    
wiadomości, zobaczycie wszystko w innym świetle, ponieważ będziecie widzieć rękę Rzymu, 
która jest wiodącą siłą w polityce światowej.                                                                                              

                                                                                                                             
Obudźmy się, ukochani. Pastorzy muszą się obudzić. Również wy diakoni i członkowie 
kościoła musicie się obudzić, ponieważ życie waszych dzieci zostanie zniszczone w ciągu 
kilku krótkich lat, jeśli tego nie zrobicie. Mam na myśli zwłaszcza tych pastorów, którzy 
podsycają w każdym żywiołową miłość, ale którzy bledną i oblewają się zimnym potem, gdy 
pojawia się coś kontrowersyjnego. Pozwólcie, że wam powiem, że oni nienawidzą ziemi, po 
której chodzicie, i darzą was jedynie pogardą. Patrzą na was jak na śmiecie pod nogami. 
Niedawno dowiedziałem się, że w 1949 r. , pewien były Jezuita z Kalifornii powiedział że 
kiedy Watykan przejmie kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi, każdy pastor i jego rodzina 
dostaną kulkę w głowę.                                                                                                                                                                  

                                                                                               
Wysłaliśmy kopię THE GOD FATHERS do 100 lokalnych pastorów i zgadnijcie ilu z nich miało 
odwagę lub uprzejmość, aby odpowiedzieć? Ani jeden. Biblia mówi, że sąd zaczyna się w 
domu Bożym. I jeśli się nie obudzimy, to stanie się tutaj.                                                                                

                                                                                                              
Jeśli pasterzami są odważni mężczyźni, to niech postępują jak mężowie Boży i zaczną głośno   
mówić Słowo Boże z kazalnic, które są ostatnią cienką linią powstrzymującą siły piekielne. 
Kiedy zostanie przerwana, staniemy się podziemnymi kościołami, a potem będą nas ścigać 
jak szczury i okażą tyle samo litości, co w Jugosławii. Zapamiętajcie to co powiedział 
Chorwacki ksiądz: "zabicie siedmioletniego dziecka nie jest grzechem". Tylko tym razem 
może nie być Stanów Zjednoczonych, które będą was bronić. Gdzie będziecie uciekać? Do 
Meksyku? Kanady? Do Irlandii? Zapomnijcie o tym. Nie będzie gdzie uciekać, ukochani. Tylko 
do Pana, a czas ucieka. Jesteśmy na skraju przepaści. Czas uklęknąć, przestać się wygłupiać i 
przyjmować pobożne pozy.                                                                                                                        
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Jeśli twój pastor nie ma odwagi sprzeciwić się Rzymowi, musisz go uświadomić poprzez te                      
informacje, oraz że jego obowiązkiem jest uświadomienie kościoła. A jeśli on tego nie zrobi, 
to ty musisz powstać i to zrobić.                                                                                                                            

                                                                                           
Jesteśmy na wojnie kochani , i dziękuję Bogu, że Pan polecił nam przygotować amunicję, 
pod      postacią wydawnictw Chick Publications, których będziecie potrzebować, i które 
dadzą wam wsparcie, abyście wiedzieli, jak stawić czoła zwiedzionym Rzymskim Katolikom. 
Jeśli nie zamienicie swojego  kościoła w kościół zdobywający dusze, to nierządnica was 
rozszarpie i pożre na śniadanie.. Czy już zapomnieliście o przerażających krzykach, które 
rozdzierały ciszę podczas masakry w Noc św. Bartłomieja? Czy zapomnieliście o młodych 
ciężarnych matkach w Irlandii, przywiązywanych za ręce do gałęzi drzew i błagających o 
litość, podczas gdy psy walczyły pod nimi o ich nienarodzone dzieci? Czy zapomnieliście  o
zakrwawionych nożach w łapach tych szyderczo uśmiechających się  fanatyków, 
kierowanych przez księży, zarzynających te Chrześcijańskie damy? Czy zapomnieliście o 
krwawych łaźniach, opisanych w Księdze Męczenników Foxe'a? Watykan chce, żebyście o 
tym zapomnieli. Czy zapomnieliście, co wydarzyło się w Jugosławii ... o Katolickich księżach 
nabijających dzieci na sztachety, gdy te krzyczały w agonii w 1940 roku? Lepiej będzie dla 
was, jeśli nigdy o tym nie  zapomniecie! I nie zapominajcie, że tuż przed każdym atakiem, tak 
jak dzisiaj, ukochani, panował czas pokoju, miłości i dobroci. I nie zapominajcie, że milion 
Rycerzy Kolumba w Stanach Zjednoczonych zmieniło Amerykę w papieskie państwo. 
Niech Bóg nam dopomoże. Nie wierzycie, że historia może się powtórzyć? Nadszedł czas, 
aby otrzeźwieć, przemienić się w duchowych żołnierzy i zacząć uzbrajać się w hełm 
zbawienia i tarczę wiary oraz miecz Ducha, wierząc, że siły ciemności mogą zostać 
powstrzymane.                                                             

                                                                                                                            
Jan Paweł II : "Pielgrzym Wiary".

                                                                                                                        
Mamy wspólnego wroga, ukochani. Nadszedł czas, aby wrócić do Chrystusa i zacząć 
okazywać miłosierdzie i współczucie Katolikom, którzy zostali zdradzeni przez swoich 
przywódców. Jeśli tego nie zrobimy, ich krew splami nasze ręce. Musimy starać się pozyskać 

ich dla Chrystusa.                                                                                                                                                                           
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WNIOSKI                                                                                                         

                                                                                                                                             
Czy to oznacza, że nasza walka toczy się z Rzymsko-Katolickimi wiernymi, którzy zostali
zdradzeni przez ich przywódców? Nie. Nasza walka toczy się z nierządnicą z Objawienia Jana, 
matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Bóg każe nam walczyć z tym systemem. Naszym 
zadaniem jest zdarcie pokojowej maski z jego twarzy i pokazanie biednym Rzymskim 
Katolikom, z czym są tak naprawdę związani - z niewolą i z faktem, że wszyscy znajdą się  
jeziorze ognia. Muszą zostać oswobodzeni. Muszą poznać Chrystusa jako jedyną odpowiedź. 
Prawdą nie jest Maryja i reszta nie-Biblijnych śmieci, którymi są karmieni. Naszym zadaniem 
jest przekonać ich do Chrystusa.                                                                                                                      

                                                                                                                  
Ukochani, nie jesteśmy po to, aby przypodobywać się pastorom, kościołom czy         
denominacjom. Musimy i chcemy podobać się Chrystusowi. Postawmy wszystko na jedną 
kartę. To Jego wojna. To Jego walka. On nas pobłogosławił. Budujmy i umacniajmy się  w 
wierze, ponieważ wiemy, że Bóg gromadzi armię i zamierzamy pozyskać do niej bardzo 
cennych Rzymskich Katolików. O to w tym wszystkim chodzi. WYGRYWAJMY tych ludzi! Nie 
rzucajmy w nich kamieniami! Nie jesteśmy Nazistami. Nie jesteśmy Ku Klux Klanem. 
Odnośmy się z troską do tych ludzi. Nie bądźmy samolubnymi, kochającymi ten świat i siebie 
samych, którzy wolą patrzeć, jak oni idą do piekła, nie bójmy się zaryzykować tego że mogą 
się poczuć obrażeni Prawdą. Rzućmy wszystko na szalę, aby spróbować pozyskać ich dla 
Chrystusa. I dzięki Bożej łasce to zrobimy. Niech Katolicy w całym kraju staną się zbawionymi 
w takiej liczbie, aby w Watykanie zaczęto się martwić. Módlmy sie do Bogu, abyśmy mogli 
ujrzeć światło nadziei w tunelu, że Katolicy zostaną zbawieni. Abyśmy w całym kraju mogli 
ujrzeć jak Katolicy otwierają i przecierają oczy mówiąc : "Żegnam cię Rzymie, to co mówi 
Chick to prawda”, jak zaczynają czytać książki, takie jak SECRET HISTORY OF THE JESUITS, 
albo 50 LAT W "KOŚCIELE" RZYMU; widzieć księży i zakonnice przychodzących do Chrystusa 
i opuszczających Rzymski system; widzieć jak oszuści, przemieniają się w ludzi głoszących 
Prawdę. Nadszedł czas, abyśmy uklęknęli się przed Chrystusem i zawołali do Pana, aby ci 
wszyscy Rzymscy Katolicy zostali zbawieni. Pola są dojrzałe do żniw, a teraz nastała godzina, 
aby głosić ewangelię, iść naprzód i zdobyć wszystkie te drogocenne dusze dla Chrystusa.                                                                     

                                                                                                    
Niech cię Bóg błogosławi. Dziękuję ci za poświęcenie czasu na przeczytanie tej książki.

                                                               
P.s : Czy pamiętacie jak stowarzyszenia Johna Bircha pojawiały się w całych Stanach                                                                
Zjednoczonych, a ludzie krzyczeli: "To jest to! Komuniści nadchodzą! Chcą nas zniewolić. 
Zostało nam tylko kilka lat". Czy pamiętacie gorliwość i żarliwość Chrześcijan organizujących 
się, by walczyć z tym komunistycznym monstrum, nawet jeśli oznaczało to połączenie sił z 
Rzymskimi Katolikami, aby go powstrzymać? Kochani, to była wielka zasłona dymna, która 
odwróciła uwagę Chrześcijan od działań Watykanu i jego dążeń do zdobycia panowania nad 
całym światem.                                                                                                                                                   

                                                                 
I oto znowu nadchodzi to samo. Zmieniono tylko nazwy. Najnowszy ruch został nazwany          
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"Ruchem New Age” i działa z pełną mocą. Ale kto za nim stoi?                                                               
                                                 

Wiemy, że jest to obrzydliwość, a Biblia mówi nam, że matką wszetecznic i obrzydliwości                                                           
ziemi jest nierządnica z Objawienia Jana. To instytucja Rzymsko-Katolicka. Bądźcie pewni 
tego że Jezuici, Iluminaci, Opus Dei i Masoni kierują jej działaniami, a ich rezultatem będzie 
kolejna gigantyczna zasłona dymna, która już odwraca uwagę Chrześcijan od Watykanu, 
podczas gdy Watykan potajemnie używa tego ruchu, aby osiągnąć swój cel.                                            

                                                                                         
Biskup Fulton Sheen w przeszłości atakował Komunizm i chociaż był to temat zastępczy, to i      
tak atakował go złośliwie dalej, tylko po to aby osiągnąć swoje cele. Katolicy spróbują 
zmobilizować Chrześcijan do wspólnego ataku na "Ruch New Age”. Chrześcijanie już się tym 
emocjonują, a Jezuici śmieją się z nich do rozpuku.                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  
Drogi Jack'u,

                                           
Dorastałem w Niemczech Zachodnich, w przeważającej mierze Katolickim regionie i sporo      
dowiedziałem się o niektórych z tych rzeczy, o których opowiedziałeś. Osobiście, zapadły mi 
w pamięć stalowe klatki wiszące na wieżach katedry w Munster, w których byli głodzeni 
Ana-Baptyści, dopóki nie umarli, a ptaki nie zjadły ich ciał. Te klatki można było ciągle 
oglądać jeszcze 27 lat temu. Czy są tam dalej? Nie wiem. Osobiście uważam, że nie wiemy 
nawet połowy o tym, jak było w tamtych czasach naprawdę. K., Linden, N.J.                                                                                                             
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