Spojenie Jezuitov k vražde
Abraháma Lincolna
Preložila Corascendea

Zatiaľ, čo rád čítal písmo a často citoval Bibliu,
Abrahám nepatril k žiadnym náboženským
skupinám a navyše si jasne uvedomoval
nebezpečenstvo, ktoré predstavovala katolícka
cirkev a jej zlovestný rád jezuitov. Jeho
priatelia, medzi ktorých patril aj Samuel Morse
(objaviteľ telegrafu) a niekoľko amerických
vyslancov, vedeli, ako ho jezuiti nenávidia
a varovali ho čoraz dôraznejšie, až ku dňu jeho
vraždy.
Tento článok vznikol zo snahy odhaliť pravdu,
ktorú americká vláda, katolicizmom ovplyvnení
historici a verejne dokonca aj samotný Lincoln,
vynechali z dejín a zahaľovali pred zrakom verejnosti, z dôvodov, ktoré sa tu
vysvetlia.
Väčšina citátov, ktoré sa považujú za dôkazy proti jezuitom, pochádza od Charlesa
Chiniquy [vyslov Činiki (angl.), Šiniki (franc.)], katolíckeho kňaza, ktorý sa stal
Lincolnovým priateľom a varoval ho o jezuitskom sprisahaní vziať mu život.

Chiniquy (1809 – 1899) bol z Kanady, francúzskeho pôvodu. Jeho najvplyvnejšie
práce sú „Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi“, „Fifty Years in The Church of Rome“ a
„Kňaz, žena a spovednica“, „The Priest, The Woman and The Confessional“. Tieto
knihy vyvolali nedôveru v katolícku cirkev. Podľa jedného kanadského životopisca
je Chiniquy najpopulárnejším autorom všetkých čias. (Wikipédia 2015) „Päťdesiat
rokov v rímskej cirkvi“, „Fifty Years in the Church of Rome" sa dá stiahnuť
zadarmo z internetu v angličtine.
Vložila Corascendea.

„Prví obyvatelia americkej pevniny museli opustiť svoje rodné krajiny a zakopať sa
v neznámej a vzdialenej divočine, aby unikli vašej [jezuitskej] tyranii a krutosti.“ ~
Jezuitstvo odhalené (Varovanie Američanov o Jezuitizme, Americans Warned About
Jesuitism) Claude Pirat; 1851 AD
„Ak budú slobody amerického ľudu kedy zničené, padnú rukami katolíckeho kléru“
~ Lafayette.

M. Fylop-Miller, bývalý prezident Únie Johna Adamsa, v roku 1816 napísal
Jeffersonovi: „Nerád vidím znovuzrodenie jezuitov. Húfy z nich sa budú
predstavovať pod viacerými maskami, než sa kedy predstavoval kráľ bohémov, ako
tlačiari, spisovatelia, vydavatelia, učitelia v školách, atd. Ak si kedy akési
združenie ľudí zaslúžilo večné zatratenie, na tejto Zemi a v pekle, je to toto
spoločenstvo Loylu.
Jefferson mu odpovedal: „Tak ako Vy, aj ja mám námietky voči tomu, aby sa jezuiti
znovu zriadili, lebo sa tým svetlo nahradí tmou.“

Tajná zmluva z Verony
Začiatok devätnásteho storočia bol časom veľkých zmien pre rímske pápežstvo.
Pápežom v tom čase bol Pius VII (1800-23), ktorý vydal odsúdenie biblických
spoločností ako „najodpornejšieho vynálezu, ktorý zničil samotné základy
náboženstva“. Nová éra slobody a republikánstva podstatne znížila pápežskú moc, no
v žiadnom prípade ju neparalyzovala. Klérus tieto slobody prudko nenávidel
a neprestajne sa ich snažil zničiť s cieľom znovuzískania svojej bývalej absolútnej
moci, ako za čias inkvizície. Spojené Štáty – a ich prezident – boli prekážkou, s ktorou
sa bolo treba vysporiadať.
Smrť prezidenta Lincolna bola vyvrcholením dosiahnutia predposledného stupňa
v uskutočnení tajnej zmluvy z Verony, z októbra 1822, pakt do ktorého vstúpili
„vysokí zmluvní činitelia“
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Tajná zmluva z Verony označovala svojich príslušníkov ako „Svätú Alianciu“. Zmluva
mala za cieľ odstrániť európske zastupiteľské vlády a znovunastoliť absolutistické
monarchie. Jej cieľom bolo tiež potlačiť médiá (tlač) a používať náboženstvo na
„udržiavanie národov v pasívnej poslušnosti“. Listina podpísaná 26. Septembra 1822,

okrem iného vyjadrila „poďakovanie pápežovi za to, čo doposiaľ pre Alianciu urobil,
a zároveň ho pozývala k trvalej spolupráci na podmanení národov“. Malo sa to
dosiahnuť zavedením všeobecnej cenzúry, znemožnením slobody slova a rozširovania
akýchkoľvek myšlienok o ľudových právach a úplným potlačením ľudovej vlády.
Bolo to kvôli tomuto sprisahaniu proti americkým republikám zo strany európskych
monarchií, že prezident Monroe prehlásil kongresu, že Spojené Štáty budú považovať
za nepriateľský skutok akékoľvek kroky zo strany Svätej Aliancie, alebo hocktorej
inej európskej moci, o zavedenie nadvlády nad ktoroukoľvek americkou republikou,
alebo ich snahu o získanie práva na územie. Táto vyhláška je známa pod menom
Monroeovská Doktrína. Katolícka cirkev sa smeje do tváre tejto vyhlášky a stala sa
jedným z najväčších majiteľov pôdy v USA.
„V tom istom čase ako bol zvolaný viedenský
kongres v roku 1814, Pápež Pius VII obnovil
spoločenstvo jezuitov (jezuitský rád) ktorý zrušil
pápež Klement XIV 21. júla 1773, pre jeho
nemorálnosť, preto, že bol nebezpečný a preto,
lebo neustále spôsoboval problémy pre samotnú
pápežskú
stolicu.“
~
Potlačená
pravda
o zavraždení Abraháma Lincolna.
Pápež Klement XIV, ktorý zakázal jezuitov, bol
obratom otrávený za svoj čin.
K ďalšiemu posilneniu jezuitov došlo za pontifikátu
nasledovného pápeža Leva XII (ktorý bol pápežom
medzi rokmi 1823-29).

Jezuitská Prísaha
Uskutočnenie plánov zmluvy bolo pod ostrým dohľadom jezuitov. Jezuiti sa vždy báli
a nenávideli rovnosť všetkých ľudí, o ktorej učil Kristus, napriek všetkému ich
ubezpečovaniu, že podporujú kresťanstvo. Plány, ktoré títo muži vypracovali, sú
mimoriadne ďalekosiahle a podrobné, s jediným cieľom:
“…zabezpečiť žiaduce postavenie rímskej cirkvi s jej šestnástimi storočiami intríg
v priebehu nasledujúcich päťdesiat, alebo sto rokov. Konečným cieľom je obrátiť
ručičky času späť, aby sa pápež opäť stal „všeobecným príkazcom“ bez súhlasu
ktorého žiadny vladár na Zemi nemá povolené vládnuť; tak, ako tomu bolo v čase
temna.“ Potlačená pravda o zavraždení Abraháma Lincolna.

Zmluva jasne znamenala rozšírenie motívov jezuitov do politickej oblasti za
súčasného potlačenia vplyvu všetkých protestantských vlád. Motívy jezuitov sú
v tomto smere zakotvené v ich prísahe.
Tu je výňatok z Extrémnej prísahy jezuitov: … „Ďalej prehlasujem, že doktríny cirkvi
Anglie a Škótska, kalvinistov, hugenotov a iných, spadajúcich pod meno protestantov
alebo liberálov, sa majú považovať za zatratenecké a zatratení majú byť všetci tí,
ktorí sa ich nevzdajú.“ Prísaha katolíckeho kňaza (John Lyons, bývalý katolícky kňaz
v stati kolovanej v Glenside, v Pensylvánii.)
Jezuiti a politické sily Svätej Aliancie sa čoskoro
zamerali na Spojené Štáty. Spojené Štáty boli pre iné
národy príkladom toho, ako sa nová republika môže
osamostatniť, a to dvíhalo nádeje iným „rebelantom“.
Ak by sa Aliancii podarilo urobiť zo SŠ príklad podľa
svojho vlastného želania, pomohlo by im to ľahšie
rozdrviť akékoľvek iné „nové“ ľudové zastupiteľské
vlády. Čoskoro na to, si vtedy veľmi mladý americký
národ zvolil svojho 16. prezidenta, ktorý pevne veril
v zastupiteľskú vládu a tento muž sa stal prekážkou,
ktorú na základe prísahy jezuitov, treba zvrhnúť a zničiť.

Lincolnova obhajoba Charlesa Chiniquy
Ďalšia významná séria udalostí zahrňuje rímskokatolíckeho kňaza menom Charles
Chiniquy. Zatiaľ čo je pravda, že jezuitskí kňazi hrajú na oboch stranách, tento muž sa
zdal byť na základe jeho skutkov čestným človekom. Chiniquy sa vytrvalo ozýval
kedykoľvek skutky cirkvi protirečili Biblii, čím neustále rozcuchával perie biskupom
a dokonca aj Vatikánu.
Stal sa obeťou falošných obvinení zo strany biskupových
agentov. V novembri 1855 sa jeho prípad dostal na
trestný súd v Kankakee (Illinois). Chiniquy vyhral prvé
kolo súdneho boja proti moci biskupa z Chicaga.
Právnikom za obžalobu bol Peter Spink, ktorý sa odvolal
proti rozsudku na súd v Urbane, v Champaignskom kraji.
Chiniquy sa s ťažkým srdcom chystal opustiť budovu
súdu, keď ho oslovil neznámy človek a povedal mu:
„Sledoval som Váš prípad od začiatku. Je to ťažší prípad,
ako si myslíte. Na nešťastie pre Vás, ak bojujete proti
jedinému biskupovi platí, že bojujete proti všetkým biskupom sveta. Spoja sa so
všetkými svojimi prostriedkami a vplyvom na strane biskupa O'Regana, aby Vás

umlčali, napriek tomu, že ho nenávidia a opovrhujú ním. Napriek tomu, že Vaši dvaja
právnici sú skúsenými odborníkmi, budete potrebovať niečo silnejšie v Urbane.
Pokúste sa zabezpečiť si služby Abraháma Lincolna zo Springfieldu. Ak Vás ten muž
bude obhajovať, je zaručené, že zo smrteľného konfliktu vyjdete ako víťaz!“...
„Abrahám Lincoln je najlepším právnikom a najčestnejším mužom, ktorého máme v
Illinois.“ ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi.
Kňaz poslal Lincolnovi telegram, v ktorom ho požiadal o jeho služby a v priebehu
dvadsiatich minút sa mu vrátila odpoveď:
„Áno. Budem obhajovať Vašu česť a Váš život v priebehu konaní nasledujúceho mája
v Urbane.- Abrahám Lincoln.“
V ironickom zvrate okolností, o niekoľko minút potom, čo Lincoln odoslal svoju
odpoveď, Spink mu poslal telegram, v ktorom ho požiadal o jeho služby nasledujúceho
mája v Urbane na strane diecézy. Samozrejme, čestný pán Lincoln mal už svoje
služby prisľúbené.

Stretnutie Chiniquy s Lincolnom
19. mája 1856 v Urbane, v Champaignskom kraji, Chiniquy stretol Abraháma Lincolna
po prvý krát a neskôr takto popísal ich stretnutie: Vtedy som stretol pána Abraháma
Lincolna po prvý raz. Bol to muž obrovskej postavy; ale videl som ho ako ešte
ozrutnejšieho v zmysle ušľachtilých vlastností jeho srdca a mysle. Nedalo sa s ním
hovoriť päť minút bez toho, že by ho človek nemiloval. Jeho tvár vyžarovala takú
láskavosť a čestnosť a jeho osoba taký príťažlivý magnetizmus, že už po krátkom
rozhovore sa človek cítil pripútaný k nemu tými najušľachtilejšími pocitmi srdca.
Ruku mi stláčal s týmito slovami: „Mýlili ste sa, keď ste mi písali vo svojom
telegrame, že Vás nepoznám. Ja Vás poznám, na základe Vašej povesti, ako
odhodlaného odporcu proti tyranii vášho biskupa a ako nebojácneho ochráncu vašich
krajanov v Illinois; Veľa som o Vás počul od dvoch kňazov a včera večer, Vaši
právnici, páni Osgood a Paddock, ma oboznámili s tou skutočnosťou, že váš biskup
nasadzuje všetky svoje prostriedky, aby sa Vás zbavil. Dúfam, že to bude ľahká
úloha, poraziť jeho plány a ochrániť Vás pred jeho machináciami.“
Potom sa ma opýtal, ako som sa dostal k tomu, že som požiadal o jeho služby.
Odpovedal som mu tak, že som mu popísal, ako mi neznámy dobroprajník poradil, aby
som si vybral pána Abraháma Lincolna za jedného z mojich právnikov, z toho dôvodu,
že „je najlepším právnikom a najčestnejším mužom v Illinois“. Moja odpoveď mu
vyvolala úsmev na tvári, ten nenapodobniteľný a jedinečný úsmev, ktorý by sa dal
nazvať „lincolnovským úsmevom“ a povedal: „Ten neznámy dobroprajník by akiste
bol povedal väčšiu pravdu, ak by bol povedal, že Abrahám Lincoln je najškaredším
právnikom v krajine!“ a na to sa rozosmial. ~ „Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi“.

Svojím výrečným spôsobom Lincoln úplne vyvrátil svedectvá desiatich falošných
svedkov a klamstvá katolíckych kňazov (menami Lebel a Carthuval). Všetkých
jedenásť protestantov v porote jednohlasne vydalo rozsudok „Nevinný“, ale jediný
katolík v porote hlasoval proti Chiniquy. Súd rozpustil porotu na základe toho, že
nebola schopná rozhodnúť mimo akýchkoľvek pochybností (zatiaľ, čo jediný katolík
bol zodpovedný za pochybnosti). Chiniquy ostal vo väzení po dobu piatich mesiacov
až do ďalšieho zasadania súdu 19. októbra 1856.
20. októbra 1856 povolali reverenda Lebela ako prvého, aby za žalobu podal svoje
svedectvo o charaktere Chiniquy. Jeho výpoveď trvala takmer hodinu. Začal
prehlásením, že „Chiniquy bol jedným z najodpornejších mužov a že každý druh zlej
povesti o ňom neustále koloval“. Potom prikročil k popisu všetkých tých zlých
povestí a prehlásil, že môže dokázať pravdivosť jednej. „Pán Chiniquy“, svedok
falošne tvrdil súdu, „sa pokúsil robiť tie najnehoráznejšie veci s mojou vlastnou
sestrou, Madam Bossey. Ona sama mi popísala celý príbeh pod prísahou a bola by tu
dnes, aby odhalila svetu tohto zlého muža, ak by nebola nútená k mlčaniu doma kvôli
vážnej chorobe“.
Lincoln, právnik za obhajobu, vykonal silný krížový výsluch a predložil dvanásť
ctihodných svedkov, ktorí prehlásili pod prísahou, že pán Lebel bol ožran
a naničhodník. Povedali, že preto je natoľko verejným nepriateľom Chiniquy, lebo
tento ho mnoho krát karhal za jeho súkromné a verejné neresti, a že oni by neverili
jediné slovo, ktoré by vyšlo z Lebela, hoc aj pod prísahou. Napriek tomu, súdna sieň
ostala pod vplyvom niektorých z falošných obvinení, ktoré niektorí členovia poroty
považovali za pravdivé. O desiatej večer súd odročili a nariadili jeho pokračovanie v
nasledujúci deň ráno.
Chiniquy stretol Lincolna vo svojej ubytovni a neskôr popísal, čo nasledovalo: „Drahý
pán Chiniquy“, povedal pán Lincoln, „napriek tomu, že dúfam, že zajtra zničím
svedectvo pána Lebela proti Vám, musím priznať, že vidím veľké nebezpečenstvá
pred nami. Nemám najmenšie pochyby o tom, že každé jeho slovo bola krivoprísažná
lož; no obávam sa, že porota si myslí niečo iné. Ja som dosť dobrým znalcom v týchto
veciach. Mám pocit, že naši porotcovia si myslia, že ste vinný. Jestvuje len jedna
cesta ako dokonale zničiť silu falošného svedectva – a to ďalším priamym svedectvom
proti tomu, čo tvrdil, alebo dôkazom z jeho vlastných úst, že vydal falošné svedectvo.
Zlyhal som v dosiahnutí tohto cieľa včera večer, napriek tomu, že som do podstatnej
miery zmenšil silu jeho svedectva. Nemohli by ste dokázať, že máte alibi, alebo
predviesť svedka, ktorý tam bol v tom istom dome v ten deň, ktorý by priamo a plne
vyvrátil, čo Váš zarytý nepriateľ povedal proti Vám?“
Ja (Chiniquy) som odpovedal: „Ako by som to mohol spraviť, keď boli dostatočne
prefíkaní na to, aby neudali presný deň môjho údajného zločinu?“
„Máte pravdu, máte úplnú pravdu, pán Chiniquy“, odpovedal pán Lincoln, „nakoľko
odmietli udať presný deň, túto možnosť nemáme. Ešte som nevidel dvoch tak

vycvičených podvodníkov, ako sú títo dvaja kňazi. Za plánom, ktorý ukuli s cieľom
Vás zničiť sa nepochybne skrývajú schopnosti Satana. Je zrejmé, že pôvodcom
sprisahania je biskup. Pamätáte sa, ako som prinútil Lebela, aby sa priznal, že odkedy
sa stal hlavnou postavou Vašej obžaloby, teší sa blízkemu priateľskému vzťahu
s biskupom z Chicaga? Napriek tomu, že sa nevzdávam nádeje, že Vás zachránim
z pazúrov Vašich nepriateľov, nerád by som pred Vami tajil, že mám niekoľko
dôvodov obávať sa, že Vás uznajú vinným a odsúdia Vás k ťažkej pokute, ak nie do
väzenia, napriek tomu, že som si istý, že ste úplne nevinný. Je veľmi pravdepodobné,
že zajtra budeme musieť čeliť tej Lebelovej sestre. Jej choroba je pravdepodobne
výhovorkou, aby sa sem nemusela dostaviť, až kým jej brat nepripraví verejnú
mienku v jej prospech. V každom prípade, ak sa nedostaví, vyšlú dákeho
zmierovacieho sudcu, aby vyhotovil jej písomné svedectvo pod prísahou, čo bude
ťažšie vyvrátiť, než by bolo jej ústne prehlásenie. Tá žena je zjavne v rukách biskupa
a jej brata kňaza a je ochotná prisahať na hocčo, čo jej nakážu. Nepoznám nič
ťažšieho, ako vyvracať také svedectvá zo strany nežného pohlavia, hlavne keď nie sú
prítomné v súdnej sieni. Jedinou istou cestou ako zajtra zabezpečiť kladný rozsudok
je, že by všemohúci zobral na seba naše úlohy a ukázal by Vašu nevinu! Obráťte sa na
neho a modlite sa, lebo len on Vás môže zachrániť.“ Pán Lincoln mal mimoriadne
ustarostený výraz na tvári pri týchto slovách, ktoré sa mi vryli hlboko do Duše.
Často sa ma pýtali, či Abrahám Lincoln vyznával niektoré z náboženstiev? Nikdy som
nepochyboval o jeho hlbokej dôvere v božiu spravodlivosť, odkedy som počul tie
slová z jeho úst v tej hodine úzkosti. Nebol som schopný zatajiť hĺbku svojho žiaľu.
Horúce slzy mi stekali po tvári ako hovoril a jeho tvár odrážala priateľský súcit, na
ktorý nikdy nezabudnem. Bez toho, že by som bol schopný vydať zo seba slovo,
odobral som sa do svojej izby. Bolo takmer jedenásť hodín. Zamkol som za sebou
dvere a padol na kolená, aby som sa modlil, no naďalej som nedokázal zo seba vydať
slovo. To hrozné ohováranie pod prísahou zo strany kňaza z mojej vlastnej cirkvi sa
mi ozývalo v ušiach! Moja česť a moje dobré meno tak kruto a navždy zničené! Všetci
moji priatelia a moji drahí ľudia navždy v pochybách o mojom charaktere! A navyše
toho, odsúdenie, ktoré na mňa zajtra uvrhnú za prítomnosti celej krajiny, ktorej oči
boli upreté na mňa! ~ Charles Chiniquy, Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi.
Od jedenástej večer až do tretej hodiny ráno Charles Chiniquy volal Boha o pomoc
v modlitbe, počas ktorej mu neprestali stekať slzy po tvári. Jeho rozpoloženie, do
ktorého sa dostal vďaka tak silným nepriateľom, ako boli falošní svedkovia nasadení
chicagskou diecézou, sa zdalo byť beznádejným. Napadlo ho, že možno ho Boh
opustil.
O tretej ráno niekto klopal na dvere ... bol to Abrahám Lincoln, s
povzbudivými slovami: „Hlavu hore pán Chiniquy, tých krivoprísažných kňazov mám
v hrsti. Ich satanické sprisahanie je odhalené a ak neodletia skôr, než vyjde slnko, je
dosť pravdepodobné, že ich budú lynčovať. Vďaka pánu, ste zachránený!“
Noviny Chicaga sa poponáhľali písať o prichádzajúcom konci Chiniquy. Správa, že by
ho obesili, nadchla rímskych katolíkov nad všetky očakávania. Jedny také noviny
kúpil priateľ pána Chiniquy menom Terrien, ktorého manželka, Narcisse, prezradila,

že vydala falošné svedectvo proti kňazovi. Bola dosť chorá na to, aby cestovala do
Urbany, ale povedala svojmu manželovi, že skutok sa udial, keď bola v spoločnosti
druhej ženy, slečny Filomény Moffatovej. Slečnu Moffatovú okamžite predviedli pred
súd a ona popísala ako Lebel ponúkol svojej sestre 160 akrov, ak podá falošné
svedectvo proti Chiniquy. Hotovo!
Uvedomujúc si, že je odhalený, Lebel, sa vzdal obžaloby Charlesa Chiniquy. Abrahám
Lincoln nenechal kňazov uniknúť bez úhonu v priebehu svojich záverečných slov.
Plne a jasne sa zasadil proti jezuitskej moci, keď dôrazne a nahlas vyslovil tieto
slová:
„Tak dlho, ako mi Boh dá srdce, ktorým budem cítiť, mozog, ktorým budem myslieť,
alebo ruku, ktorou uskutočním svoju vôľu, nasadím ich plne proti moci, ktorá sa
pokúsila zneužiť súdnu mašinériu na zničenie práv a charakteru amerického občana.“

Náklady za obhajobu
Keď rozruch utíchol, Chiniquy sa opýtal, na koľko vychádza účet za jeho právnické
služby. Odpoveď pána Lincolna Chiniquy podal takto: „Drahý pán Chiniquy, som
pyšný a považujem to za svoju česť, že som bol pozvaný k Vašej obhajobe. Konal som
v tejto veci viac ako priateľ, než ako právnik. Peniaze, ktoré by som od Vás prijal, by
mi pokazili radosť, ktorú mám z účasti na Vašom boji. Váš prípad je v celej mojej
praxi jedinečný. Nikdy som nestretol muža tak kruto prenasledovaného, ako ste boli
Vy, a ktorý by si to bol zaslúžil tak málo. Vaši nepriatelia sú vtelení Satani. Ešte som
nevidel natoľko pekelné sprisahanie, ako ukuli proti Vám. Ale spôsob, ktorým ste boli
zachránený z ich pazúrov, zjavenie mladej a inteligentnej slečny Moffatovej, ktorú
skutočne poslal Boh v hodine núdzi keď, opäť sa musím priznať, som si myslel, že
všetko je takmer stratené, je jedným z najneobyčajnejších javov, aké som kedy videl.
Pripomína mi to čo mi matka hovorievala, keď som bol mladý, a na čo som často
zabúdal, že náš pán si vypočúva naše modlitby.“
„Túto myšlienku, ktorú zasadil do môjho mladého srdca vplyv mojej matky, som mal
na mysli, keď som Vám povedal ,Modlite sa, lebo len Boh Vás môže zachrániť‘, ale
priznám sa Vám, že moja viera nebola natoľko hlboká, že by som bol veril, že Vaša
modlitba bude vypočutá natoľko rýchle a skvele prostredníctvom zjavenia tej
zaujímavej mladej dámy včera večer. Ak máme hovoriť o tom, že čo mi dlhujete,
alebo koľko mi dlhujete, nedlhujete mi nič! Nakoľko, predpokladám, že ste na dne.
Viem, že náklady takého súdneho konania musia byť obrovské. Vaši nepriatelia Vás
chcú zničiť. Mám im dopomôcť k Vášmu zničeniu, zatiaľ čo dúfam, že mám právo
začleniť sa medzi Vašich najúprimnejších a najoddanejších priateľov?“
„Máte pravdu“, odpovedal som mu (Chiniquy); „Ste najoddanejší a najušľachtilejší
priateľ, akého mi Boh kedy dal, a som takmer na dne vďaka mojím nepriateľom. Ale

Vy ste otcom pomerne veľkej rodiny a musíte sa o nich starať. Vaše cestovné
náklady spojené s Vaším príchodom sem zo Springfieldu; Vaše hotelové náklady
v priebehu dvoch sedení, na ktorých ste ma obhajovali, musia byť podstatné. Nedá sa
Vám dať nič za takú prácu a výdavky.“ „Dobre! Dobre!“ odpovedal, „Dám Vám dlžný
úpis na podpísanie.“ Na to vzal malý kus papiera, na ktorý napísal:

Urbana, 23. mája 1853
Preplatiť A. Lincolnovi päťdesiat dolárov
za prijatú hodnotu.
C. Chiniquy
Keď som to uvidel, povedal som: „Drahý pán Lincoln, toto je vtip. Nemôžete žiadať
len päťdesiat dolárov za služby, ktoré sú hodné aspoň dva tisíc.“ Na to ma potľapkal
pravou rukou po pleciach so slovami: „Podpíšte to, bude to stačiť. Zbytok narátam
boháčom“, pritom sa rozosmial.
Ako Abrahám Lincoln písal svoj účet, z úľavy od myšlienkového napätia, z veľkej
láskavosti môjho dobrodinca a obhajcu v tom, ako málo mi rátal za takú službu,
a z hroznej predtuchy, že jedného dňa za to zaplatí svojím životom, som nedokázal
zadržať slzy.
Keď skončil, obrátil sa ku mne a spýtal sa ma „Otec Chiniquy, prečo plačete? Nemáte
príčinu byť najšťastnejším človekom na Zemi? Úspešne ste porazili svojich
nepriateľov a všetko Vaše trápenie končí víťazoslávne pre Vás.“
„Drahý pán Lincoln“, odpovedal som, „dovoľte mi prezradiť Vám, že radosť, ktorú by
som prirodzene cítil z takého víťazstva, sa v mojej mysli topí v obavách, akú cenu za
to zaplatíte Vy. V tom dave bolo prinajmenšom desať, alebo dvanásť jezuitov z
Chicaga a zo St. Louis, ktorí sa dostavili, aby si vypočuli ako budem odsúdený do
väzenia. Namiesto toho, ste zvolali blesky a hromy z neba aj zeme na ich hlavy! Nič
sa nedá prirovnať k výrazu šialeného hnevu voči Vám na ich tvárach, keď ste ma
nielen vytiahli z ich krutých pazúrov, ale steny súdnej budovy sa triasli od nadľudsky
výrečného odsúdenia ich hanebnosti, satanického zla a úplného opovrhovania
kresťanskými a ľudskými hodnotami v rámci sprisahania, ktoré ukuli proti mne. Moju
Dušu trápi a slzy mi tečú, lebo mám dojem, že som si prečítal Váš rozsudok smrti
v ich nenávistných očiach. Treba sa len pozrieť, koľko iných ušľachtilých ľudí im už
padlo za obeť!“
„Neplačem za seba, ale za Vás, pane. Oni Vás zabijú a musím Vám povedať, že ak by
som bol na ich mieste a oni boli na mojom, bolo by to mojou prísažnou povinnosťou
Vás zabiť, alebo nájsť muža, ktorý by to urobil.“ ~ Potlačená pravda o zavraždení
Abraháma Lincolna – citát Chas. Chiniquy v rozhovore s Abe Lincolnom po súdnom
konaní v Urbane 23. mája 1853- (s odvolaním sa na prísahu jezuitov.)

Najprv sa pokúsil obrátiť to na žart, keď povedal: „Podpíšte to, bude to môj rozsudok
smrti.“ No keď som to podpísal, zvážnel a povedal:
„Viem, že jezuiti nikdy nezabudnú, ani neodpustia. Človek sa však nemá starať o to, že
kedy a ako zomrie, ale aby sa čestne zastával svojich povinností až do svojej smrti.“
…s tými slovami odišiel, nechajúc ma samého. ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkviChas. Chiniquy.
Nasledovný citát potvrdzuje čoho sa Lincoln a Chiniquy obávali: Charles Sauvestre (v
preklade Edwina A. Shermana) píše „...V ktoromkoľvek mieste katolíckeho sveta
niekto urazí jezuitu, alebo mu odporuje, nezáleží na tom, či sa jedná o úplne
bezvýznamného človeka, môže si byť istý, že pomsta ho neminie – tá je zaručená.“

John Wilkes Booth – Prvý dej
John Booth, obľúbený divadelný herec, sa nenarodil ako
rímsky katolík, ale do roku 1860 začal prechádzať na toto
náboženstvo. V roku 1860 ho prijali do katolíckej
organizácie ,Kniežatá Zlatého Kruhu‘, Knights of the
Golden Circle. Kniežatá Zlatého Kruhu „si dali za cieľ
uchovať otroctvo v územiach na pobreží karibského mora,
ktorým dali meno ,Zlatý Kruh‘.“ Pečať týchto kniežat
niesla podobu kríža, ktorý sa podobal na maltský kríž,
ktorý používali Kniežatá z Malty. Kniha vydaná v roku
1866 s názvom Veľké Sprisahanie, The Great Conspiracy,
popisuje túto udalosť a cituje nasledovný výňatok z listu, ktorý vlastnou rukou napísal
J.W. Booth neznámej osobe, pravdepodobne akémusi jezuitskému spojencovi (ktorého
odpovede niesli iba podpis „Veritas“, čo je v latinčine, v jazyku jezuitov, „Pravda“).

„Vážený pane: Na stretnutí K.G.C. ma prijali a bol som zasvätený... Oznámili mi, že
Lincoln, ten prekliaty slabomyseľný milovník negrov, bude zaprisahaný do funkcie,
ale ja si z celého svojho srdca želám, ,že by ten deň svetlo sveta nikdy neuvidel‘....
Jedna vec mi je veľmi jasná, Juh sa musí podujať na rozhodný krok. Musí hodiť
rozbušku do rúk nepriateľa, ktorá spôsobí teror a zdesenie, kamkoľvek sa dostane.
Viete, čo tým myslím, tak nebuďte prekvapený.
Úprimne, Váš, John Wilkes Booth."

Chiniquy popisuje sprisahanie Jezuitov
Vojna! Prvý výstrel, ktorý znamenal začiatok konfederatívneho odporu, zaznel 12.
apríla 1861; len mesiac potom, čo prehlásili Abraháma Lincolna za prezidenta

Spojených Štátov 4. marca 1861. Vystrelil ho na Fort Sumter generál Beauregard,
ktorý sa hlásil k rímskym katolíkom a pochádzal z dobre známej jezuitskej rodiny.
Štáty americkej konfederácie sa pripravovali na vojnu a pápež dal ich vodcovi
Jeffersonovi Davisovi požehnanie stať sa ich novým prezidentom. Pápežstvo chcelo
zničiť ľudovú americkú vládu a stratégia „rozdeľ a panuj“ bola dobre osvedčeným
nástrojom.
Navyše, katolícka cirkev mala nesmierne výhody z južného obchodu s otrokmi a bola
rozhodnutá chrániť si svoje záujmy proti možnosti ich prípadného oslobodenia.
Jeden pokus o vraždu Lincolna sa už podarilo prekaziť na ceste do Filadelfie cez
Baltimore, kam šiel na svoje zaprisahanie do úradu. Lincoln si uvedomoval, že
Washington bol prešpikovaný ,zradcami‘ a nestrácal čas, než vykorenil týchto vrahov
národa a nahradil ich osobami, ktorým dôveroval. Pápežstvo si nemohlo dovoliť, aby
sa mu prekazili jeho plány v tejto časti hry, a preto ukuli sprisahanie zabiť Lincolna
počas jeho zastávky v Baltimore. Istý taliansky holič oddaný Rímu mal zabiť Lincolna
dýkou pri odchode zo stanice, zatiaľ čo prezident bude sedieť vo voze. Plán bol
odhalený a Lincoln si zmenil trasu. Nastúpil na skorší vlak za doprovodu Williama H.
Pinkertona, šéfa detektívnej agentúry toho istého mena. Bol to však len prvý pokus
o ktorom sa vedelo a nemal ostať posledný.
Ďalšie stretnutie Lincolna s Chiniquy sa konalo v auguste 1861. Chiniquy sa dozvedel
od istého rímskokatolíckeho kňaza, ktorého presvedčil opustiť zblúdilosť pápežstva,
že sa medzi jezuitami pripravovalo sprisahanie zavraždiť prezidenta a vybral sa
navštíviť svojho priateľa, aby ho varoval.
Lincoln ho vítal: „Teším sa Vás opäť vidieť.“ Potom pokračoval: „Vidíte, že Vaši
priatelia jezuiti ma ešte nezavraždili. Ale boli by tak urobili keď som prechádzal cez
ich najoddanejšie mesto Baltimore, ak by som im nebol pokazil ich plány tak, že som
cestoval inkognito o niekoľko hodín skôr, ako ma očakávali. Máme dôkaz, že skupinu,
ktorú vybrali na zorganizovanie mojej vraždy, viedol zbesilý rímsky katolík menom
Byrne; skladala sa takmer výlučne z rímskych katolíkov a navyše, boli v nej dvaja
preoblečení kňazi, ktorí ich viedli a povzbudzovali. Je mi veľmi ľúto, že mám tak málo
času na naše stretnutie: ale nenechám Vás odísť bez toho,
že by som vám povedal, že pred niekoľkými dňami som
stretol pána Morseho, učeného vynálezcu elektrickej
telegrafie: povedal mi, že keď bol v Ríme, nie je tomu dlho,
podarilo sa mu nájsť dôkazy veľmi vážneho sprisahania proti
tejto krajine a všetkým jej ustanovizniam. Je zrejmé, že do
značnej miery vďačíme za túto strašnú vojnu, v ktorej hrozí,
že sa jej krv a trosky rozšíria do celej krajiny, intrigám
pápežových vyslancov.“
„Škoda, že profesor Morse (vľavo) musel odísť z Ríma skôr,

ako sa dozvedel viac podrobností o tajných plánoch jezuitov proti slobodám
a samotnej existencii tejto krajiny. Chcem, aby ste vedeli, že si želám, aby ste zaujali
jeho miesto a pokračovali v jeho pátraní. Mám v pláne dať Vás do spojenia s mojím
veľvyslancom vo Francúzsku, v úlohe jedného z jeho sekretárov. V tej úctyhodnej
úlohe by ste cestovali z Paríža do Ríma, kde by ste sa na základe údajov, ktoré Vám
poskytne pán Morse, mohli pokúsiť pokračovať v jeho pátraní. ,Ak treba poraziť
Gréka, najlepšie predpoklady na to má druhý Grék‘. Nakoľko ste boli dvadsaťpäť
rokov kňazom v Ríme, nepoznám iného muža v Spojených Štátoch, ktorý by bol
rovnako dobre oboznámený s intrigami jezuitov, ako ste Vy a na oddanosť ktorého by
som sa mohol lepšie spoľahnúť. A keď už budete zamestnancom môjho ambasádora,
dokonca ako jeden zo sekretárov, bude možnosť, že sa ambasádorom čoskoro stanete
Vy. Potrebujem kresťanov v každom úrade verejných služieb, no hlavne vo vyšších
funkciách. Čo si o tom myslíte?“
„Drahý pán prezident“ odpovedal som, „Vaša láskavosť ma premôže. Nič by mi
nemohlo byť milšie, ako vyhovieť Vašej žiadosti. Česť, ktorú mi chcete preukázať je
nad moje schopnosti: ale moje svedomie mi vraví, že nemôžem zanechať kázanie
evanjelia mojim nešťastným kanadským krajanom, ktorí naďalej zotrvávajú
v zblúdilosti pápežstva. Nakoľko som na základe božej prozreteľnosti jediný, kto má
na nich vplyv. Som takmer iste jediný, koho sa biskupi a kňazi v tej úlohe boja.
Nespočetné množstvo pokusov o moju vraždu je toho dôkazom. Okrem toho,
a napriek tomu, že považujem prezidenta Spojených Štátov za podstatne
dôležitejšieho, ako sú vládcovia Francúzska, Ruska a Rakúska, oveľa dôležitejšieho
ako sú najväčší králi sveta, považujem sa za služobníka a ambasádora toho, kto je
ešte oveľa dôležitejší ako je dobrý a veľký prezident Spojených Štátov tak, ako je
nebo nad zemou. Odvolávam sa na Vaše vlastné kresťanské a čestné ponímanie, ako
by som sa mohol vzdať jednej úlohy v prospech druhej?“
Prezident veľmi zvážnel a povedal: „Máte pravdu, máte pravdu! Nič nie je dôležitejšie
pod nebom, ako byť ambasádorom Krista.“ ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas.
Chiniquy

Spiknutie sa prehlbuje
„Je pravdou, že nie som členom žiadnej kresťanskej cirkvi.“
~ A. Lincoln - Rok 1846, krátko po jeho zvolení do snemovne reprezentantov.
Popis z prvej ruky od Charlesa Chiniquy, priateľa prezidenta Únie:
...Na druhý deň som sa dostavil v dohovorenú hodinu do kancelárie môjho
vznešeného priateľa, ktorý mi povedal: „Nemohol som Vám dať včera viac ako desať
minút, ale dnes Vám dám dvadsať. Rád by som počul Váš názor na niečo, čomu
celkom nerozumiem a Vy ste jediný, s kým by som rád o tom hovoril. Nedávno sa ku

mne dostalo veľké množstvo demokratických novín, do ktorých zjavne píšu rímski
katolíci. O mne uverejňujú, že som sa narodil ako rímsky katolík a že som bol
pokrstený kňazom. Na základe toho ma označujú ako zradcu a odpadlíka a sypú na
moju hlavu množstvo nehoráznych lží a urážok. Spočiatku som sa tomu smial, lebo to
nie je pravda. Vďaka Bohu, nikdy som nebol rímskym katolíkom. Jediný rímsky kňaz
na mňa svoju ruku nikdy nepoložil. Ale vytrvalosť, s ktorou rímska tlač predkladá
tieto lži svojim čitateľom, musí mať akýsi zmysel. Prosím povedzte mi čo
najstručnejšie, čo si o tom myslíte.“
„Drahý pán prezident“ odpovedal som, „bola to práve táto čudná historka, ktorú
o Vás uverejnili, čo ma včera priviedlo k Vám. Chcel som o tom niečo povedať, ale
Vy ste boli príliš zaneprázdnený. Môžem povedať, že som plakal ako dieťa, keď som
to čítal po prvý raz. Nakoľko, nie je to len moja mienka, že je to Váš rozsudok smrti,
ale mám to z úst konvertovaného kňaza, že cieľom je vybičovať fanatizmus
rímskokatolíckych vrahov, ktorých, dúfajú, že nájdu skôr alebo neskôr, aby Vás
skosili; to za tým účelom vymysleli tú falošnú historku o tom, že ste sa narodili
v rímskej cirkvi a že ste boli pokrstený kňazom. Týmto spôsobom chcú vypáliť do
Vašej tváre potupné znamenie odpadlíctva a zrady. Nezabudnite, že v rímskej cirkvi
odpadlíctvo znamená vylúčenie zo spoločnosti niekoho, kto nemá právo na život.“ ~
Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas. Chiniquy

„Koho hlava by mohla byť dostatočne slabomyseľná na to, aby nepriznal, že keď
tyran ohrozuje národ, všetky prostriedky sú legálne za účelom zbavenia sa jeho
jarma.“ ~ (Jezuita Malarianna - De Rege.) vyňaté z Jezuitizmus odhalený, Jesuitism
Unveiled, Claude Pirat 1851 AD.
„To, že pápež má právo zvrhnúť heretických a rebelantských kráľov, je súčasťou
viery. Monarchovia, ktorých pápež zvrhol, sa obracajú v nenapraviteľných tyranov
a je dovolené ich zabiť prvému, kto sa k nim dostane. Ak sa verejný záujem
nestretáva s jeho obhajobou v smrti tyrana, vtedy je zákonité, aby ho zavraždil
prvý, čo prichádza.“ ~ Suarez, Defensio Fidei; Kniha VI. c. 4, čísla. 13, 14
„Pápež môže vyrieknuť rozsudok zvrhnutia nad akýmkoľvek vládcom, ak to
prospieva záujmom duchovného rádu.“ ~ Brownson's Review, 1849

Chiniquy pokračoval: „Jezuiti chcú presvedčiť rímskych katolíkov, že ste netvorom,
otvoreným nepriateľom Boha a jeho cirkvi, že ste exkomunikovaným mužom. Lebo
každý odpadlík je na základe svojho odpadlíctva automaticky exkomunikovaný.
Priniesol som Vám teológiu jedného z najučenejších a najuznávanejších jezuitov jeho
času, ktorého meno bolo Busembaum, ktorý, spolu s množstvom druhých, tvrdí, že
muž, ktorý Vás zabije, urobí dobrý a svätý skutok. Navyše, tu je kópia buly Gregora
VII., ktorá prehlasuje, že zabitie odpadlíka alebo heretika a exkomunikovaného
človeka, za akého Vás vyhlásili, nie je vraždou, ale dobrým kresťanským skutkom.

Toto rozhodnutie je zakotvené v cirkevnom práve, ktoré musí každý kňaz študovať
a ktoré musí každý dobrý katolík nasledovať.

Symbol iluminátov je v hornej časti vľavo
a vpravo je symbol jezuitov.

„Môj drahý pán prezident,
musím Vám teraz zopakovať,
čo som Vám povedal v Urbane v roku 1856.
Obávam sa, že padnete pod rany jezuitského
vraha, ak nebudete venovať viac pozornosti než
doposiaľ, bezpečnosti Vašej osoby. Spomeňte
si, ako brutálne zavraždili Colignyho za
bartolomejskej noci po tom, čo ho obvinili
z herézy; ako Henry IV zomrel z dýky
jezuitského vraha, Revaillaca 14. mája 1610 zato, že povolil slobodu rozhodovania
svojmu ľudu; a ako Williama Taciturna zastrelil ďalší jezuitský vrah menom Girard
zato, že tento zlomil pápežské jarmo. Rímska cirkev je dnes presne tá istá, akou bola
vtedy; verí v to isté a učí to isté, že má právo a že je jej povinnosťou trestať smrťou
akéhokoľvek heretika, ktorý stojí v ceste jej plánom. Svornosť, s akou katolícke
úrady Spojených Štátov jednoznačne podporujú rebéliu, je nevyvrátiteľným dôkazom,
že Rím chce zničiť túto republiku a nakoľko ste na základe Vašich osobných
schopností, Vašej obľúbenosti, Vašej lásky k Slobode a Vašej pozícii, najväčšou
prekážkou ich satanickým plánom, ich nenávisť je sústredená na Vás; za to Vás
denno-denne preklínajú, je to Vaša hruď, na ktorú budú mieriť svoje rany. Krv mi
tuhne v žilách, keď si predstavím deň, v ktorý by k tomu došlo, skôr či neskôr, keď
Rím pridá k zoznamu všetkých jeho ostaných nespravodlivostí vraždu Abraháma
Lincolna.“
Lincoln mi odvetil: „Ja Vám tiež zopakujem, čo som Vám povedal v Urbane, keď ste
sa po prvý krát so mnou podelili o Vaše obavy, že ma jezuiti zavraždia: „Človek sa
nemá starať o to, že kedy a ako zomrie, ale aby sa čestne zastával svojich povinností
až do svojej smrti. Dnes však dodám, že mám predtuchu, že Boh si ma povolá
pomocou rúk vraha. Jeho vôľa a nie moja, nech sa stane!“ Za tým sa pozrel na svoje
hodiny a povedal, „Je mi ľúto, že tých dvadsať minút, ktoré som zasvätil nášmu
rozhovoru, už takmer ubehlo; Budem Vám navždy vďačný za Vaše varovné slová
o nebezpečenstve, ktoré vidíte, že mi hrozí, zo strany Ríma. Viem, že to nie je
výmysel. Ak by som ako národ bojoval proti protestantskému Juhu, nebezpečenstvo
vraždy by v tom prípade nehrozilo. Národy, ktoré študujú Bibliu, odvádzajú statočný
boj na bojisku a nevraždia svojich nepriateľov. Pápež a jezuiti so svojou pekelnou
inkvizíciou sú jedinými organizovanými silami sveta, ktoré majú prístup k dýke vraha,
aby sa uplatnila voči tým, ktorých nedokážu presvedčiť svojimi argumentmi, ani ich
dobiť mečom.“

„Žiaľ, každým dňom cítim čoraz viac, že nebojujem len proti Američanom Juhu, ale
proti rímskemu pápežovi, jeho zlovestným jezuitom a ich zaslepeným krvilačným
posluhovačom, namiesto skutočným americkým protestantom, ktorých musím brániť.
V tom spočíva skutočné nebezpečenstvo našej situácie. Pokiaľ budú mať nádej, že
dobijú Sever, ušetria ma; ale v deň, kedy porazíme ich armády (a ten deň iste príde,
s božou pomocou), obsadíme ich mestá a prinútime ich ku kapitulácii, vtedy, mám ten
dojem že jezuiti, ktorí sú hlavnými vládcami Juhu, urobia to, čo takmer bez výnimky
urobili v minulosti. Dýka alebo pištoľ jedného z ich prívržencov urobí, čo sa silným
rukám vojnových bojovníkov nepodarilo uskutočniť. Táto občianska vojna je výlučne
politickou záležitosťou v očiach tých, ktorí na rozdiel odo mňa, nevidia nite, ktoré
tajne spriadajú toto hrozné divadlo. V skutočnosti je to viac náboženská, ako civilná
vojna. Rím chce vládnuť a podmaniť si Sever tak, ako vládol a podmanil si Juh, odo
dňa jeho objavenia. Len veľmi málo ľudí je takých, čo nie sú viac menej pod vplyvom
jezuitov, cez svoje manželky, príbuzenské vzťahy a cez priateľov. Niekoľko členov
rodiny Jeffa Davisa patria k rímskej cirkvi. Dokonca aj protestantskí kazatelia sú pod
vplyvom jezuitov bez toho, že by si to uvedomovali. Aby si zaručil svoju pozíciu na
Severe, tak ako ju má na Juhu, Rím robí to, čo spravil v Mexiku a vo všetkých
juhoamerických republikách; občianskymi vojnami paralyzuje ruky vojakov za
Slobodu. Rozdeľuje náš národ s cieľom jeho oslabenia, aby ho mohol doviesť
k pokore a vládnuť mu.“
„Samozrejme že máme niekoľko odvážnych a spoľahlivých dôstojníkov a vojakov
rímskych katolíkov v našej armáde, no takí predstavujú zanedbateľnú menšinu oproti
rímskokatolíckym zradcom, voči ktorým musíme byť na pozore vo dne, v noci.
Skutočnosťou je, že ďaleká väčšina rímskokatolíckych biskupov, kňazov a veriacich,
sú rebelantmi prinajmenšom vo svojich srdciach, ak aj proti nám nemôžu povstať
v skutkoch. Len s veľmi málo výnimkami, verejne podporujú otroctvo. Dá sa z toho
pochopiť, prečo boli tí vlastenci Francúzska, čo boli rozhodnutí, že by vlajka Slobody
viala nad ich veľkou a krásnou krajinou, donútení zastreliť takmer všetkých kňazov
a mníchov ako neoblomných nepriateľov Slobody.
Ich vyhladenie vo Francúzsku bolo jedným z tých hrozných a napriek všetkému
množstvu ľudského umu nevyhnutných krokov; takmer sa to podobalo na príkaz
z neba s cieľom zachrániť Francúzsko. Kiež by mi Boh umožnil, aby k tej istej hroznej
nevyhnutnosti nikdy nedošlo v Spojených Štátoch! No jedna vec je celkom istá; ak by
sa americký ľud dozvedel to, čo viem ja o príkrej nenávisti väčšiny rímskych kňazov
voči našim hodnotám, voči našim školám, naším najsvätejším právam a našej tak
draho zakúpenej slobode, vyhnali by ich zajtra, alebo by ich postrieľali ako zradcov.
Ja si však ponechávam tieto smutné tajomstvá vo vlastnom srdci; Vy ste jediný, komu
som ich odhalil, lebo viem, že Vy ste sa toto všetko dozvedeli už predo mnou.
Dejiny posledného tisícročia nám hovoria, že kedykoľvek sa rímska cirkev nestane
bodákom v srdci slobodného národa, je kameňom na jeho krku a železnou guľou
priviazanou k jeho nohám, aby mu zabránila pohyb v smere civilizácie, pokroku, vedy,
uvedomelosti, šťastia a Slobody.

Zabudol som, že mojich dvadsať minút už dávno ubehlo. Úprimne Vám ďakujem za
nové svetlo, ktoré ste mi sprostredkovali ohľadom nebezpečenstiev, s ktorými sa
stretávam vo svojej pozícii, a navštívte ma opäť, niekedy. Vždy Vás uvítam
s radosťou.“ ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas. Chiniquy

„Tyrana možno zabiť otvorene zbraňami. No najlepšie je použiť podvody a úskok,
aby sa krajina ochránila od súkromných a verejných nebezpečenstiev.“ (R. F.
Jezuita Malarianna. - Reg. Institut. Liber. 6. 1.)
„Je zakotvené vo viere, že pápež má právo zosadiť heretických a rebelantských
kráľov. Monarcha, ktorého zosadil pápež už nie je kráľom, alebo zákonitým
princom: ak odmietne poslúchnuť pápeža po jeho zosadení, vtedy ho treba
považovať za tyrana a môže byť zabitý prvým, kto príde.“
( R. F. Jezuita Suarez
- Defensio Fidei, Liber 6, cap. 4.)

Lincoln vyhlasuje v krajine slobodu
Mnohí z tých, čo poznali Abraháma Lincolna osobne, pociťovali, že v ňom prebýva
prorocký duch a že kdekoľvek šiel a čokoľvek robil, vždy konal s Bohom na mysli
a s jediným cieľom vykonávať jeho vôľu a prácu k jeho oslave. Zatiaľ, čo sa
vyjadroval na tému otrokov, jedného dňa povedal členom svojho kabinetu:
„Nerozhodol som sa proti vyhláseniu slobody otrokom, ponechávam vec otvorenú.
Môžem vás ubezpečiť, že na to myslím vo dne v noci, viac ako na čokoľvek iné.
Urobím v tejto veci tak, ako si to Boh bude želať.“
Niekoľko dní pred vyhlásením nezávislosti povedal niekoľkým svojim poradcom: „Dal
som čestnú prísahu pred Bohom, že ak bude generál Lee vytlačený z Pensylvánie,
výsledok budem korunovať v podobe vyhlásenia slobody otrokom.“ ~ Päťdesiat
rokov v rímskej cirkvi - Chas. Chiniquy
Lincoln dodržal svoju prísahu pred Bohom a človekom a dňa 1. januára 1863
predniesol svoju reč známu pod menom Vyhlásenie nezávislosti, ktorou boli
oslobodení otroci Juhu (sčítanie v roku 1860 vykazovalo viac ako 3 milióny otrokov,
a s ohľadom na to, že dovoz otrokov naďalej pokračoval, ako aj že dochádzalo
k prirodzenému prírastku, celkový počet oslobodených otrokov v roku 1863 bol
podstatne vyšší, prevyšujúc 4 milióny). Tento krok oslobodenia otrokov ekonomicky
ohrozoval Juh, ako aj cirkev, ktorej sa platili príspevky a ktorá sa tešila zo zbierok.
Jezuiti a vlastníci otrokov z Juhu sa ospravedlňovali takýmito výrokmi: „Otrokárstvo
nepredstavuje zločin pred žiadnym zákonom, božím alebo ľudským. Aký dôvod
môžeme mať k tomu, aby sme podkopávali základy otrokárstva s tým istým zápalom,
s ktorým sa snažíme premôcť zlo? Z perspektívy nízkych pomerov, v ktorých africké
hordy žijú, možno obchod s otrokmi považovať za skutok prozreteľnosti. Odmietame

ľudomilstvo, ktoré vidí v človeku iba jednu vec – materiálnu slobodu.“ ~ Doktrína
jezuitov, The Doctrine of the Jesuits - od Guryho. Pravdou ostáva, že bohatstvo
katolíckej cirkvi pochádzalo z peňažných ziskov, tak ako tomu bolo v stredoveku na
základe poddanstva.
Lincoln tiež pomýšľal o ťažkom zdanení alkoholu, alebo dokonca o jeho zákaze. To by
bolo bývalo tvrdou ranou pre katolícke kláštory, ktoré produkovali viac ako 25%
všetkého alkoholu v SŠ v tom čase. Predstavovalo to ďalší dôvod pre vraždu Abe
Lincolna.

Medzinárodní bankári, Rothschildovci (ktorí mali veľmi blízke vzťahy s Vatikánom)
chceli vidieť Abraháma Lincolna mŕtveho, kvôli jeho peňažnej politike. Lincoln
potreboval peniaze na financovanie občianskej vojny a európske banky pod vedením
Rothschildovcov mu ponúkli pôžičky s vysokým úverom. Rothschildovci odvtedy
financovali mnohé vojny – ktorých jedinými víťazmi boli bankári. Namiesto toho, aby
prijal takéto úvery, Lincoln našiel iné spôsoby financovania svojich vojnových
nákladov – dokonca vytvoril americké bankovky so zelenou zadnou stranou, tzv. U.S.
greenbacks. (Vari ešte dôležitejšie, britské banky sa postavili proti Lincolnovej
ochranárskej politike. Niektorí Angličania v 1860-tych rokoch verili, že „britský
slobodný obchod, priemyselný monopol a otrokárstvo idú ruka v ruke.“ Opatrenia,
ktoré Lincoln pripravoval pre obdobie obnovy by boli zničili špekulácie
Rothschildovcov v obchode s komoditami. Lincoln plánoval po vojne uskutočniť
politiku ľahkej rekonštrukcie, ktorá by bola umožnila obnovenie poľnohospodárskej
výroby. Rothschildovci šli opačným smerom, vsádzali na vysoké ceny vyvolané
politikou silnej rekonštrukcie voči Juhu. Cieľom bolo oslabiť Spojené Štáty, aby si
Rothschildovci pod vedením amerických iluminátov mohli podmaniť ich
hospodárstvo.)

„Pápež môže napomínať kráľov a trestať ich smrťou.“ ~ R. F. Jezuita Sanctarel. - Of
the Pope, kapitola. 30, str. 296, práca uverejnená v roku 1625.
„Toho, koho pápež odsúdil, možno zabiť kdekoľvek." ~ R. F. Jezuita Lacroix -

zväzok. 1, str. 294.
„Koho pápež označil za nežiaducu osobu môžeme zabiť kdekoľvek, lebo pápež má
prinajmenšom nepriamu právomoc nad celým svetom, aj vo svetských
záležitostiach.“ ~ R. F. Jezuita Busembaum - Theologia Moralis.

Pápež rozhodne o Lincolnovej smrti
V tom čase bol rímskym pápežom Pius IX (1846-78). Pius bol
prvým pápežom, ktorý sám seba vyhlásil za ,neomylného‘. Mal
blízke spojenie k hlave jezuitov, tiež zvanej čierny pápež, ktorým
bol v tom čase kardinál Giacomo Antonelli (vpravo). Pius mal
veľmi dobrý vzťah s Jeffom Davisom, ktorého písomne oslovoval
takými titulmi, ako „veľavážený pán prezident“ – čím
preukazoval, že uznáva konfederatívne štáty Ameriky ako
nezávislú krajinu a Davisa ako ich vodcu.
Zatiaľ, čo bol 10. júna 1864 na ceste navštíviť tridsať tisíc zranených vojakov
zozbieraných z bojíšť sedem dňovej bitky o Divočinu, Wilderness, a tridsať dňovej
bitky okolo Richmondu, Lincoln pozval Chiniquy na jazdu vo svojom voze, počas
ktorej spolu hovorili. Jediná myšlienka, ktorou sa prezident v tom čase zaoberal bolo,
akú úlohu zohral Rím v tých hrozných bojoch. Chiniquy tu opakuje slová, ktoré
prezident vyslovil viac ako raz:
„Táto vojna by nikdy nebola bývala možnou bez zlovestného vplyvu jezuitov. Za to, že
naša zem je červená od nasiaknutej krvi jej najušľachtilejších synov vďačíme
pápežstvu. Napriek tomu, že sa vyskytovali veľké rozdiely v názoroch medzi Juhom
a Severom na otázku otroctva, ani Jeff Davis, ani žiadny iný z popredných mužov
konfederácie by si neboli trúfali napadnúť Sever bez toho, že by sa spoliehali na
jezuitov, že im títo pod maskou demokracie zariadia, aby im boli k dispozícii peniaze
a zbrane rímskych katolíkov dokonca, aby im boli k dispozícii zbrane Francúzska, ak
nás napadnú.“
„Ľutujem kňazov, biskupov a mníchov Ríma v Spojených Štátoch, keď si americký ľud
uvedomí, že sú to oni, kto z veľkej miery nesie zodpovednosť za krviprelievanie
v tejto vojne; čím viac sa tá chvíľa oddiali, tým horšie bude zrátanie.“
„Ja pred národom zatajím čo viem o tejto veci; lebo ak by ľud vedel celú pravdu, táto
vojna by sa zmenila v náboženskú vojnu a obratom by sa stala desať násobne krutejšou
a krvavejšou. Stala by sa neľútostnou tak, ako to platí o všetkých náboženských
vojnách. Stala by sa vojnou genocídnou na oboch stranách.

Ak by sa ľudia dozvedeli o sprisahaní zničiť túto republiku, zrodenom v strede Ríma,
o ktorom mi povedal profesor Morse, ak by sa dozvedeli ako kňazi, mníšky a mnísi,
ktorí denno denne dorážajú na naše pobrežie pod zámienkou, že prichádzajú učiť svoje
náboženstvo, učiť vo svojich školách a starať sa o chorých v nemocniciach, nie sú
nikým iným, ako vyslancami pápeža, Napoleona a iných despotov Európy, ktorých
úlohou je podrývať naše úrady, znepriateľovať srdcia ľudí voči našej ústave a naším
zákonom, zničiť naše vzdelávanie a pripravovať vládu anarchie tu tak, ako to urobili
v Írsku, v Mexiku a v Španielsku a kdekoľvek inde, kde sa nájdu ľudia, čo chcú byť
slobodnými ... Protestanti Severu a Juhu by sa spojili, aby vykynožili kňazov
a jezuitov…“
Keď sa prezident dostal k tomuto bodu svojho rozprávania, práve sme dorazili k jeho
sídlu. Pozval ma do svojej študovne a povedal: „Napriek tomu, že som veľmi
zaneprázdnený, musím si s Vami hodinku odpočinúť. Potrebujem prestávku. Bolí ma
hlava, som pod veľkou ťarchou záležitostí, ktoré spočívajú na mojich pleciach.
Spiknutia jezuitov obsahujú veľa dôležitých bodov, ktoré mi len Vy dokážete vysvetliť.
Prosím počkajte chvíľu, práve som obdržal niekoľko správ od generála Granta, na
ktoré musím odpovedať. Môj sekretár na mňa čaká. Idem ho pozrieť. Prosím
prezrite si medzičasom tamtie knihy, nebudem dlho.“

O dvadsaťpäť minút sa prezident vrátil, jeho tvár žiarila radosťou. Skvelé správy!
Generál Grant opäť porazil Leeho a donútil ho ustúpiť smerom k Richmondu, nebude
to trvať dlho a bude musieť kapitulovať. Grant je ozajstným hrdinom. Ale vráťme sa
k otázke, ktorú Vám chcem predložiť. Čítali ste pápežov dopis Jeffovi Davisovi, a čo si
o tom myslíte?“

Môj drahý pán prezident“, odvetil som, „je to práve tento dopis, ktorý ma opäť
priviedol do Vašej spoločnosti predvčerom. Chcel som Vás prísť navštíviť odo dňa,
kedy som ho uvidel. Síce som si uvedomoval, že ste natoľko pod ťarchou vládnych
zodpovedností, že sa mi ťažko podarí získať Váš čas, ale z obáv, ktoré sa mi vynárali,
som bol rozhodnutý prekonať všetky prekážky, aby som Vás varoval voči novým
nebezpečenstvám a sprisahaniam proti Vášmu životu, ktoré som si vedomý, že
vyústia z toho zradného písma.“
„Ten dopis je otráveným šípom, ktorý pápež hodil na Vás
osobne; a bude to vyžadovať viac ako zázrak, aby sa
nestal neodvolateľným rozkazom k Vašej smrti. Už
z jednohlasnej podpory biskupov pre rebelantov Juhu
musel každý katolík vidieť, že celá jeho cirkev je proti
tejto nezávislej republikánskej vláde. Napriek tomu sa
slušné množstvo slobodymilovných írskych, nemeckých
a francúzskych katolíkov, ktorí nasledovali viac volania
svojich ušľachtilých sŕdc, než ponižujúce ciele svojej
cirkvi, hlásilo pod zástavu Slobody a bojovali ako
hrdinovia. Cieľom jezuitských intríg je obrátiť týchto
mužov na stranu rebelantov a proti jednotkám Severu.
Z Ríma boli doručené biskupom tajné dopisy s nariadením,
aby oslabovali Vašu armádu tak, že budú obracať týchto
mužov proti Vám. Biskupi odpovedali, že by to nemohli uskutočniť bez vystavenia sa
možnosti, že budú zastrelení. No navrhli pápežovi, aby okamžite uznal právoplatnosť
južnej republiky a aby prijal Jeffa Davisa pod svoju najvyššiu ochranu
prostredníctvom dopisu, ktorý sa sprístupní celej verejnosti.
„Ten dopis v logickom dôsledku oznamuje rímskym katolíkom, že ste krvilačný tyran!
Najodpornejší tvor na Zemi, čo bojuje proti vláde, ktorú neomylný a svätý pápež
považuje za právoplatnú. Svojím dopisom pápež oznamuje svojim slepým
posluhovačom, že ste zlovestným uzurpátorom, keď sa považujete za prezidenta
štátov Juhu; že privádzate do zúrivosti Boha v nebi a na zemi svojím pokračovaním
krvavej vojny za účelom podmanenia národa, na čo všemohúci Boh prehlásil
prostredníctvom svojho neomylného zástupcu, pápeža, že nemáte najmenšie právo:
ten dopis prehlasuje, že zaplatíte Bohu a človeku za krv a slzy, ktoré tečú len zato,
aby ste uspokojili svoje vlastné ambície.
„Na základe tohto pápežovho dopisu Jeffovi Davisovi, ste nielen odpadlíkom, za akého
Vás považovali už predtým, ktorého má na základe cirkevného práva Ríma každý
človek právo zabiť, ale ste oveľa horším kriminálnikom a krutým tvorom, ako je zlodej
koní, verejní banditi a iný bezprávny a bezprizorný element, zlodej a vrah, ktorého je
povinnosťou každého človeka zastaviť v jeho krvavých činoch a zabiť, lebo iný spôsob
ako ukončiť jeho hrozné vyčíňanie a jeho vraždenie, nie je.“

„Môj drahý pán prezident, vysvetlenie obsahu tohto zlovestného dopisu od pápeža
Jeffovi Davisovi, ktoré Vám predkladám, nie je plodom mojej bujnej fantázie. To isté
vysvetlenie podalo jednohlasne veľké množstvo rímskych kňazov, s ktorými som mal
možnosť o tom hovoriť. V mene Boha, ako aj v mene našej milovanej krajiny, ktorá
závisí na Vašich službách, zaprisahávam Vás, venujte viac pozornosti ochrane Vášho
vzácneho života a prestaňte ho otvorene vystavovať nebezpečenstvu tak, ako ste to
robili doposiaľ.“ ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas. Chiniquy

Lincolnovo svedectvo o pápežstve
Prezident si pozorne vypočul moje slová a odvetil; „Vy mi potvrdzujete moju mienku
o pápežovom dopise. Profesor Morse má na vec ten istý názor, ako Vy. Predstavuje
to skutočne ten najzlovestnejší krok, k akému mohlo dôjsť v súčasnej situácii. Máte
úplnú pravdu, že cieľom bolo odlákať rímskych katolíkov, ktorí sa prihlásili do našej
armády. Od uverejnenia tohto dopisu veľké množstvo
z nich opustilo svoje posty a stali sa zradcami; pomerne
veľmi málo ostalo verných svojej prísahe vernosti. Na
šťastie, jeden z tých mála, Sheridan, sám predstavuje
hodnotu celej armády, na základe jeho schopností, jeho
vlastenectva a jeho hrdinskej odvahy. Meade tiež ostal s
nami a vyhral krvavú bitku o Gettysburg. Ťažko ju mohol
stratiť, keď bol obklopený takými hrdinami ako Howard,
Reynolds, Buford, Wadsworth, Cutler, Slocum, Sickes,
Hancock, Barnes a ďalší. No je zjavné, že jeho
prináležitosť k Rímu sa ukázala byť silnejšou po bitke. Dovolil, aby Leeho armáda
ušla, keď jej ľahko mohol odrezať ústup a donútiť ho ku kapitulácii potom, čo Lee
stratil takmer polovicu svojich vojakov v posledných troch dňoch bitky.
„Práve vo chvíľach, keď sa Meade chystal nariadiť, aby sa pokračovalo
v prenasledovaní nepriateľa, objavil sa akýsi neznámy človek v jeho veliteľskom
poste. Bol to preoblečený jezuita. Po desať minútovom rozhovore s ním, Meade urobil
také opatrenia na prenasledovanie, že sa nepriateľovi podarilo ujsť takmer úplne bez
úhonu, len so stratou dvoch kanónov!“
„Máte pravdu“ pokračoval prezident „v tom, že onen dopis od pápeža zásadne zmenil
charakter tejto vojny“. Než ho čítali, rímski katolíci videli, že som bojoval proti
Jeffovi Davisovi a jeho južnej konfederácii. No teraz si musia myslieť, že dvíham
svoje svätokrádežné ruky proti samotnému Kristovi a jeho „svätému zástupcovi“,
pápežovi; denne sa objavujú nové dôkazy, že ich rozhorčenie, ich nenávisť voči mne
sa zostonásobili. Nové plány ako ma zavraždiť sa zisťujú takmer denne, s natoľko
barbarskými podrobnosťami, že mi to pripomína masaker sväto bartolomejskej noci
a sprisahanie pušného prachu. Z vyšetrovaní, ktoré prebiehajú, sa dozvedáme, že
všetky pochádzajú z dielne majstrov v schopnosti vraždenia - jezuitov.“

„Výtržnosti v New Yorku boli jasne súčasťou rímskeho spiknutia, od začiatku až do
konca. Máme v rukách dôkazy o tom, že boli dielom biskupa Hughesa a jeho
spoločníkov. Nikto nemôže ani v najmenšom pochybovať o tom, že Rím sa snažil
krvavo zničiť New York, keď sa ukázalo, ako ľahko sa udalosti dali zastaviť. Napísal
som biskupovi Hughesovi, že celá krajina ho bude považovať za zodpovedného, ak to
okamžite nezastaví. Hughes nasledovne zvolal výtržníkov pred svoj palác, kde ich
oslovil ako svojich ,drahých priateľov‘ a požiadal ich, aby sa pokojne vrátili domov,
a bolo po všetkom! Podobným spôsobom staroveký Jupiter spúšťal hromobitie
a rovnako ho dokázal zastaviť, jediným kývnutím hlavy!
„Od začiatku našej občianskej vojny jestvovalo nie tajné, ale verejné spojenectvo
medzi pápežom a Jeffom Davisom, zatiaľ čo jeho priebeh nasledoval všeobecné
pravidlá, ktoré vládnu v tomto svete. Väčší viedol menšieho, silnejší viedol slabšieho.
Pápež a jeho jezuiti radili, podporovali a priamo riadili Jeffa Davisa, počnúc prvým
výstrelom vo Fort Sumter zo strany zbesilého rímskeho katolíka Beauregarda.
Pomáhajú mu na vode v tom, že riadia a podporujú ďalšieho zbesilého
rímskokatolíckeho piráta Semmesa na mori. A budú podporovať rebéliu až do
posledného výstrelu, aby tiekla krv posledného bojovníka za Slobodu, ktorý padne
v tejto bratovražednej vojne. Keď som hovoril s biskupom
Hughesom (vľavo), povedal som mu, že každý kto prišiel do
tejto krajiny a prisahal vernosť našej vláde, aby sa stal
občanom Spojených Štátov tak, ako to urobil on, má byť
podľa zákonov vojnového súdu zastrelený, alebo obesený
ako krivoprísažný zradca a ozbrojený špión. A že on bude
tak zastrelený alebo obesený, nakoľko výmena zajatcov
tohto druhu sa nebude konať.‘ Na to som mu povedal, aby
moje slová šiel oznámiť pápežovi. Dúfal som, že keď pápež
pochopí nebezpečenstvo, do ktorého sa jeho biskupi a kňazi
dostávajú, keď sa pripájajú na stranu odporu, poradí im, aby sa vo vlastnom záujme
chovali lojálne a tak nám pomohli prekonať záverečné etapy vojny. Ale stal sa pravý
opak. Pápež odhodil svoju masku a ukázal sa ako verejný podporovateľ a ochranca
odporu, zatiaľ čo svoju ruku vystrel Jeffovi Davisovi, ako aj tým, že drzo uznal južné
štáty ako legitímnu vládu.
Mám v rukách dôkaz, že ten istý biskup Hughes, ktorého som vyslal do Ríma, aby
pomkol pápeža k tomu, aby tento vyzval prinajmenšom rímskych katolíkov Severu, aby
ostali verní svojej prísahe, a ktorému som sa za to verejne poďakoval, keď som sa
domnieval, že konal čestne podľa sľubu, ktorý mi dal, je v skutočnosti mužom, ktorý
navrhol pápežovi, aby uznal legitímnosť južnej republiky, pričom použil celú váhu svojej
osoby proti nám a v prospech našich nepriateľov! Tak ďaleko siaha zradnosť jezuitov.
Dva zahnívajúce nádory dnes nahlodávajú útroby Spojených Štátov, v podobe
rímskych a mormónskych kňazov. Obe strany pracujú na tom, aby sa vytvorila
spoločnosť krajne poddaných, nevzdelaných ľudí, ktorých budú môcť používať ako
svojich fanatických posluhovačov. Nebudú uznávať inú autoritu, ako ich vrcholových

cirkevných predstaviteľov. Obe skupiny sa snažia zničiť naše školy, aby sami vyrástli
z našich trosiek. Obe sa skrývajú pod našimi veľkými a posvätnými hodnotami
slobody vyznania, zatiaľ čo ich prvoradým snažením je ju zničiť a svetu zavesiť na krk
svoje ťažké a potupné jarmo. Mormónski a jezuitskí kňazi sú obaja rovnako
nezmieriteľnými nepriateľmi našej ústavy a našich zákonov; ale nebezpečnejší sú
jezuiti - rímski kňazi, lebo sú lepšie vycvičení skrývať svoju nenávisť pod maskou
priateľstva a verejného blaha: jezuita je lepšie vyškolený v schopnosti vykonať tie
najkrutejšie satanské skutky v mene slávy Boha.“
„Až donedávna som bol za neobmedzenú slobodu vyznania tak, ako ju zaručuje naša
ústava rímskym katolíkom. Ale teraz sa mi zdá, že skôr, či neskôr, budú ľudia nútení
zaviesť obmedzenia voči pápežovcom. Nie je vari pochabosťou dať úplnú slobodu
vyznania skupine ľudí, ktorí sa verejne zaprisahávajú podrezať nám naše krky keď sa
im po prvý raz k tomu naskytne príležitosť? Je vari správne dať výhody občianstva
ľudom, ktorí sú zaprisahanými nepriateľmi našej ústavy, našich zákonov, našich
slobôd a našich životov?“
„V tej chvíli, kedy si
pápežstvo vyhradilo právo na
život
či
smrť
občana
Francúzska,
Španielska,
Nemecka, Anglicka, alebo
Spojených
Štátov,
považovalo
sa
za
moc
a vládu
Francúzska,
Španielska,
Nemecka,
Anglicka a Spojených Štátov.
Tie štáty potom vykonali čin samovraždy tým, že povolili pápežstvu vložiť nohu na
svoje územie s výhodou občianstva. Moc nad životmi a smrťou je mocou najvyššou,
a dve najvyššie moci nemôžu jestvovať na tom istom území bez toho, že bude
vznikať anarchia, výtržnosti, krviprelievanie a nekonečné občianske vojny. Len vtedy,
keď sa pápežstvo vzdá svojej moci nad životom a smrťou vo všetkých svojich
teologických knihách a cirkevných právach, vtedy a len vtedy, ho možno tolerovať
a udeliť mu občianske práva slobodnej krajiny.
„Vari nie je absurdným dať človeku niečo, čo on je zaprisahaný aby nenávidel,
preklínal a zničil? Či vari rímska cirkev ne-nenávidí, nepreklína a neničí slobodu
vyznania, kedykoľvek sa jej to umožní bez toho, že by sa sama ohrozila? Ja som za
slobodu vyznania v jej najušľachtilejšom, najširšom a najvyššom zmysle.
No
nemôžem dať slobodu vyznania pápežovi a jeho nasledovníkom, pápežovcom, pokiaľ
mi hovoria cez svoje poroty, teológov a cirkevné práva, že ich vyznanie im káže
upáliť moju manželku, zaškrtiť moje deti a mne podrezať krk, keď sa im naskytne
príležitosť! Ľudia tomu však dnes nerozumejú. Svetlo zdravého rozumu to skôr či
neskôr vyjasní každému, že sloboda vyznania nemôže byť povolená tým, čo prisahajú

svoju poslušnosť pápežovi, ktorý predstiera, že má právo usmrtiť každého, kto sa
odkláňa od jeho náboženstva.“
„Nie ste prvý, kto ma varuje pred nebezpečenstvom vraždy. Moji veľvyslanci
v Taliansku, Francúzsku a v Anglicku, ako aj profesor Morse, ma varovali veľa krát o
plánoch vrahov, ktoré objavili v týchto rôznych krajinách. No ja nevidím inú ochranu
proti tým vrahom, ako byť kedykoľvek pripravený zomrieť, tak ako nám radí Kristus.
Nakoľko všetci musíme zomrieť skôr či neskôr, vidím v tom veľmi malý rozdiel, či
zomriem z dýky vrazenej do môjho srdca, alebo zo zápalu pľúc.“
„Môj drahý otec Chiniquy, v priebehu posledných päť, alebo šesť mesiacov som čítal
divné a prekrásne verše z Biblie, niekoľko krát. Čím viac ich čítam, tým viac mám
dojem, že Boh ich písal pre mňa, nielen pre Mojžiša. Nevyviedol ma za ruku z mojej
chudobnej drevenej chalupy podobne, ako vyviedol Mojžiša z rákosia Nílu, aby ma
postavil na čelo najväčšieho a najpožehnanejšieho moderného národa, podobne ako
postavil onoho proroka na čelo najpožehnanejšieho národa staroveku? Neposkytol mi
Boh príležitosť, akú nemal nik za svojho života, keď som prelomil reťaze 4,000,000
ľudí a urobil ich slobodnými? Neumožnil mi Boh skvelé víťazstvá nad našimi
nepriateľmi? Vari nie sú armády konfederácie znížené na hŕstku mužov, ak sa ich
počet porovná s ich silou pred dvomi rokmi, takže deň, kedy budú musieť kapitulovať,
sa rýchle približuje?
„Dívam sa na koniec tohto hrozného konfliktu s tou istou radosťou, akú pociťoval
Mojžiš na konci svojho štyridsať ročného snaženia v divočine a modlím sa k Bohu,
aby mi umožnil uvidieť dni mieru a nepoznaného blahobytu, ktoré budú nasledovať po
tejto krutej vojne tak, ako Mojžiš prosil Boha, aby mu umožnil vidieť druhú stranu
Jordánu a vstúpiť do Zasľúbenej Zeme. Ale v Duši počujem odmietavý hlas Boha tak,
ako ho počul Mojžiš.“
„Áno! Po každý krát, keď sa moja Duša obráti k Bohu žiadajúc ho, aby som uvidel
druhú stranu Jordánu a tešil sa z ovocia mieru, po ktorom tak nekonečne túžim,
počujem tichý hlas, ktorý mi hovorí, že ja uvidím všetky tie veci, ale len z veľkého
odstupu a že budem medzi mŕtvymi v čase, kedy národ, ktorý mi Boh umožnil viesť
cez tak hrozné skúšky, prekročí Jordán a bude prebývať v Zasľúbenej Zemi, v ktorej
mier, priemysel, šťastie a Sloboda urobia každého spokojným; a prečo tomu tak má
byť? Lebo mi už dal láskavosti, ktoré, dovolím si povedať, v nedávnych časoch nedal
nikomu inému. … Vari nie je naša kresťanská viera najvyšším výrazom umu, milosti
a lásky Boha! Ale čo by bolo z kresťanstva, ak by nepredstavovalo stelesnenie
večného zákona božej spravodlivosti v našej vlastnej ľudskosti?“
„Nebolo by to pre mňa úžasným vyznamenaním a cťou od Boha, ak by ma na základe
jeho nekonečnej lásky, milosti a umu zaradil k jeho vernému služobníkovi Mojžišovi
a jeho večnému synovi Ježišovi a ak by som zomrel tak ako oni, za svoj národ!“

„Len Boh nado mnou vie, koľko som už trpel kvôli svojej milovanej krajine. No
obávam sa, že božia spravodlivosť ešte ne je vyrovnaná. Keď sa dívam na potoky sĺz
a krvi, ktoré vytiekli pod bičom neľútostných pánov zo žíl samotného srdca miliónov
bezbranných otrokov v priebehu dve sto rokov. Keď si spomeniem na bolesť, výkriky
a neopísateľné mučenie tých nešťastných ľudí, na čom mám do určitej miery
spoluzodpovednosť so všetkými, mám pocit že ešte stále sme ďaleko od úplného
vykúpenia. Lebo boží súd je dokonalý a spravodlivý.“
„Mám ten dojem, že Boh si dnes želá, tak ako si želal v Mojžišových časoch, ďalšiu
obeť – obeť, ktorú si on sám vybral, označil a pripravil na obetovanie, tak, že ju
postavil nad ostatných. Nemôžem to pred Vami zatajiť, že mám ten dojem, že ja som
tou obeťou. Už sa uskutočnilo toľko sprisahaní vziať mi život, že je to o nič menej ako
zázrak, že všetky zlyhali, ak sa berie v úvahu, že ďaleká väčšina z nich bola v rukách
zručných rímskokatolíckych vrahov, zjavne vycvičených jezuitami. Bolo by rozumné
predpokladať, že Boh bude vykonávať nekonečné zázraky, aby mi zachránil život? Ja
si myslím, že nie. Jezuiti sú takými odborníkmi v skutkoch krvi, že Henry IV prehlásil,
že je nemožné im ujsť a stal sa ich obeťou, napriek tomu, že urobil všetko v jeho
silách na svoju ochranu. Môj únik z ich pazúrov potom, čo pápežov dopis Jeffovi
Davisovi zaostril milión dýk na prepichnutie môjho srdca, by predstavoval viac ako
zázrak.“
„Boha žiadam len o dve milosti, prvou je, že zomriem za posvätnú vec s ktorou sa
zaoberám a zatiaľ, čo nesiem vlajku práv a slobôd mojej krajiny. Druhá láskavosť
o ktorú prosím Boha je, že môj syn Róbert, keď tu už nebudem, bude jedným z tých,
čo zdvihnú vlajku Slobody z môjho hrobu a že ju ponesie čestne a verne, až do konca
svojho života tak, ako to urobil jeho otec, obklopený miliónmi druhých, ktorí budú
povolaní spolu s ním bojovať a zomrieť za obranu a česť našej krajiny.“
Nikdy som nepočul slová tak hlboké: Nikdy som nevidel tvár človeka natoľko
zduchovnenú a zdanlivo prorockú, ako bola prezidentova tvár, keď vyslovoval tieto
slová.
Každá veta doliehala na mňa ako hymna z neba, ktorá sa ozýva z hory
Pisgahu a Kalvárie. Bol som mimo seba. Chcel som niečo povedať, ale nevyšlo zo
mňa jediné slovo.
Po každý krát, keď som stretol prezidenta, som sa zamýšľal, ako sa môžu tak vysoké
myšlienky a taká takmer detská bezprostrednosť stretnúť v tom istom človeku. Po
mnohých našich rozhovoroch som si povedal „Ako to je možné, že sa tento
jednoduchý muž tak ľahko dopracoval k najvznešenejším výškam ľudského myslenia
a filozofie?“
Tajomstvom tu bolo to, že Lincoln strávil podstatnú časť svojho života v škole Ježiša
Krista a že sa zaoberal jeho najhlbšími učeniami do miery, aká sa vo svete
neočakáva. Našiel som v ňom najdokonalejšiu podobu kresťanstva, s akou som sa
kedy stretol.

Dá sa povedať, že nebol prísnym presbyteriánom, ani
baptistom, ani metodistom, namiesto toho bol stelesnením
všetkého, čo je viac dokonalé a kresťanské vo všetkých
vierach. Jeho náboženstvom bola pravá podstata toho, čo
Boh očakáva v človeku. Od samotného Krista sa naučil
milovať Boha ako aj svojho blížneho, tak ako sa od Krista
naučil ako byť dôstojným a byť hodným mena človeka.
„Všetci ste bratia a sestry a božími deťmi“, bolo jeho
obľúbeným mottom.
Z evanjelia si osvojil hodnoty rovnosti medzi ľuďmi, bratstva a slobody, rovnako ako
si z evanjelia osvojil tú hlbokú bezprostrednosť, ktorou si samotnou a navždy získal
obdiv a lásku každého, kto ho poznal. ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas.
Chiniquy
Viac ako raz som mal dojem, že som v spoločnosti starého proroka, keď som počúval
jeho názory na nadchádzajúci osud Spojených Štátov. Počas jedného z mojich
posledných rozhovorov s ním som bol naplnený obdivom, ktorý by sa ťažko dal
popísať, keď som si od neho vypočul nasledovné názory a predpovede:
„S južnými vodcami tejto občianskej vojny je to ako s veľkými a malými kolesami na
lokomotíve. Tí, čo sa nezaoberajú mechanikou, sa ľahko domnievajú, že veľké a silné
kolesá, ktoré vytvárajú hodne hluku, predstavujú pohonnú silu, no mýlia sa. Skutočná
pohonná sila nie je na povrchu; pracuje ticho, schovaná v tmavom priestore za
železnými stenami stroja. Skutočnou pohonnou silou je tých niekoľko dobre
schovaných vedier vody rozohriatych na paru, ktorú ticho riadi malá, ale presná ruka
stroj vedúceho.“
„Obyčajní ľudia vidia a počujú veľké a hlučné kolesá mašinérie južnej konfederácie;
volajú ich menami Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Semmes, atd., a úprimne si
myslia, že títo sú pohonnou silou, hlavnou príčinou našich ťažkostí. Ale to je omyl.
Skutočná pohonná sila je utajená za hrubými stenami Vatikánu, v jezuitských školách,
v konventoch mníšok a v spovedniciach Ríma.“
„Nesmie sa zabudnúť, že prvými usadlíkmi v Louisiane, Floride, Novom Mexiku,
Texase, Južnej Kalifornii a v Missouri boli rímski katolíci, a že ich prvými učiteľmi
boli jezuiti. Je pravdou, že odvtedy sme tie štáty pripojili, ale Rím vštepil svoj
smrteľný vírus krajnej spoločenskej a kresťanskej neznášanlivosti do žíl ľudí, než sa
títo stali americkými občanmi. Žiaľ, jezuiti a mníšky majú naďalej podstatný vplyv na
školstvo. Naďalej ticho, ale veľmi účinne rozširovali svoju nenávisť voči našim
ustanovizniam, našim zákonom, našim školám, našim právam a našim slobodám do
takej miery, že sa nedalo vyhnúť tomuto hroznému konfliktu medzi severom a Juhom.
Ako som už povedal, za túto hroznú občiansku vojnu vďačíme pápežstvu.“

„Bol by som sa tomu smial, ak by mi to niekto bol povedal, než som sa stal
prezidentom. Profesor Morse mi otvoril oči čo sa týka týchto záležitostí. A teraz to
vidím; porozumel som ako precízne sa spriada peklo, ktoré, a napriek tomu, že ho nik
nevidí a dokonca o ňom krajina nemá ani podozrenie, hýbe veľkými, ťažkými
a hlučnými kolesami štátnej mašinérie južnej konfederácie. Naši ľudia k tomu ešte
nedospeli, aby pochopili a verili týmto veciam a možno ani nie je správny čas na to,
aby ich niekto oboznamoval s tajomstvami pekla; nalialo by to olej na oheň, ktorý je
už aj tak dostatočne ničivý.“
„Vy ste takmer jediný, s kým voľne o týchto veciach hovorím. Skôr či neskôr sa
národ dozvie o skutočnej príčine tých potokov krvi a sĺz, pustošenia a smrti, ktoré sú
všade. Potom, budú tí, čo spôsobili toto ničenie a katastrofy povolaní na
zodpovednosť.
„Nepredstieram,
že
som
prorokom. No napriek tomu,
že ním nie som, vidím tmavý
mrak na našom obzore. Ten
mrak prichádza z Ríma.
Je
naplnený slzami a krvou. Bude
sa dvíhať a zväčšovať, až mu
blesk pretrhne stranu, potom
bude
nasledovať
strašné
hromobitie. Na to príde smršť,
akú svet ešte nevidel; kým
prejde nad touto krajinou,
ostanú z nej len zrúcaniny a popol, od severu na juh. Za tým nastane mnoho dní mieru
a blahobytu: pápežstvo, s jeho jezuitami a neľútostnou inkvizíciou budú navždy
vymetené z našej krajiny. Ja a Vy tieto udalosti neuvidíme, ale uvidia ich naše deti.
~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas. Chiniquy
V niektorých smeroch bol Abrahám Lincoln mužom, akého by si Boh bol želal. Vedel
o zle, ktoré predstavovalo pápežstvo a jeho zlovestní jezuiti, no utajil túto informáciu
pred verejnosťou, aby zabránil vystupňovaniu vojny a strate mnohých ďalších životov.
Tiež predvídal, že zlo, ktoré vychádza z Ríma, povedie k hrozným udalostiam
v budúcnosti.

John Wilkes Booth - Druhý dej
V marci roku 1865 sa Booth oficiálne stal rímskym katolíkom, potom, čo prijal
nesväté sviatosti priamo od arcibiskupa Spauldinga z Baltimore. Teraz bol správny
čas vykonať špinavý čin.

Pomocou jezuitských intríg Lincolna obvinili, že je

heretickým vodcom, mužom, ktorý si zaslúži smrť. Tri týždne potom, čo sa Booth
stal navonok katolíkom, bol pripravený na vykonanie príslušných rozkazov.

„Ďalej sľubujem a prehlasujem, že nebudem mať žiadnu vlastnú mienku alebo vôľu,
ani žiadne duševné zábrany, ani ako pošlý a mŕtvy (perinde ac cadaver), ale bez
váhania poslúchnem každý a akýkoľvek rozkaz, ktorý mi dajú moji nadriadení
v milícii pápeža a Ježiša Krista.“ ~ Výňatok z jezuitskej prísahy, v Militia of the
Pope and of Jesus Christ.
„Ak si to svätá cirkev vyžaduje, obetujme svoje vlastné mienky, naše vedomosti,
našu inteligenciu a skvelé sny našej predstavivosti, ako aj hlboké výdobytky
ľudského poznania.“ ~ Pápež Gregor XVI., Encyklika z 15. Augusta 1832.
Táto neprítomnosť vlastnej vôle a duševného vzduchoprázdna otvára osobu poza
démonický vplyv, k úplnému poddaniu sa diablovi. ~ Truth On The Web Ministries

Lincolnove posledné dni
6. apríla 1865 generál Grant pozval prezidenta Lincolna, aby vstúpil do
kapitulovaného hlavného mesta Juhu, Richmondu. Leeho porazené armády boli
prinútené zložiť svoje zbrane a vlajky k nohám Lincolnových generálov. Po piatich
krvavých rokoch sa vojna konečne skončila .... o osem dní na to veľkého
kresťanského prezidenta zastrelila zbraň rímskokatolíckej cirkvi.

John Wilkes Booth - Tretí Dej: Posledný akt
14. apríla 1865 sa prezident Spojených Štátov a jeho manželka zúčastnili humorného
predstavenia ,Náš americký
bratranec‘. Nič iné, ako
nástroj
jezuitov,
Booth
zavraždil
Lincolna
vo
Fordovom divadle o desiatej
večer počas druhého deja
tretieho aktu hry. Noviny
citovali Bootha, ktorý vyslovil
latinské slová „sic temper
tyrannis“
[„Preto
vždy
tyranom“ ... ktoré je mottom
štátu Virgínie ... a naplnením
prísahy
jezuitov].
Booth

skočil na javisko a zlomil si nohu (ihlicu) pri dopade. Mesto opustil na koni, pričom
ho nasledoval druhý sprisahanec, David Herold.
Hon pokračoval takmer dva týždne, až pri Port Royal dôstojníci kavalérie dohonili
osobu, o ktorej sa prehlásilo, že to bol Booth. Na Garrettovej farme tú osobu obkľúčili
v stodole, ktorá sa používala ako sklad. Keď ju podpálili, jeden z vojakov vystrelil
jediný výstrel na mužovu hlavu. Obeť zomrela vo veľkej agónii 26. apríla, dvanásť dní
po objednanom zločine. (Podľa Boothovej sestry, Boothovi sa umožnilo uniknúť
a zomrel o niekoľko rokov neskôr.
Muž, ktorého zastrelili v stodole, bol
v skutočnosti vojak James William Boyd, ktorý sa na Bootha podobal.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1342168/Abraham-Lincolns-assassingave-death-bed-confession-40-years later.html#ixzz3qSH28500
Vložila C.)

Sprisahanie sa odmotáva
V tom istom čase, keď vrah Booth napadol Lincolna, jeho spolu sprisahanec menom
Lewis Payne, syn protestantského kňaza, brutálne napadol Lincolnovho štátneho
sekretára Williama Sewarda, ktorému spôsobil ťažké zranenia. Generál Grant a Vice
Prezident Andy Johnson boli tiež označení pre smrť, presne na ten istý čas.
Večer 13. apríla sa istý muž objavil v dome sekretára Stantona, v ktorom sa v ten
večer zdržiaval generál Grant a dožadoval sa, aby mu ukázali, kto z prítomných je
generál Grant a sekretár Stanton. Jeho žiadosti sa vyhovelo. Neoslovil ani jedného
z nich, nejaký čas sa zdržal v hale pričom ich zjavne pozoroval a napokon si sadol na
jeden zo schodov pri vchode, až ho niekto na voze vydvihol. Írsky katolík Michael
O'Laughlin, ktorý mal napadnúť Granta, nemohol uskutočniť svoju úlohu, lebo Grant si
v poslednej chvíli zmenil plány v dôsledku ochorenia člena jeho rodiny. Skoro v ten
istý večer 14. apríla sa Booth zastavil v Kirkwoodovom dome, zatiaľ čo sa tam
zdržiaval vice - prezident Johnson, and nechal mu tam kartičku so slovami:
„Nechcem Vás vyrušovať. Ste doma? J. Wilkes Booth." (Na základe tejto skutočnosti
sa nevie, či pokus o atentát na Johnsona nebol len divadlom, aby sa vyhlo
podozreniu, že by Johnson bol býval zapojený do sprisahania.) Bigotný katolík
George Atzerodt, ktorý mal údajne zavraždiť Johnsona, povedal, že ho prepadol
strach a ostal radšej doma, než by vykonal onen podlý skutok. Ako súčasť iných
svedectiev, Atzerodtovo priznanie neskôr pomohlo odhaliť rozsah sprisahania.
26. apríla 1865 sa na tele, o ktorom sa tvrdilo, že to bol Booth, našla malá červená
knižočka, ktorá bola záznamníkom stretnutí na rok 1864, a ktorú Booth používal ako
svoj denník. Deň pred smrťou osoby o ktorej sa tvrdilo, že je to Booth, John Wilkes
Booth údajne napísal do svojho denníka: „Nikdy nemôžem ľutovať, hoci sme neradi
zabili. Naša krajina mu (Lincolnovi), vďačila za všetky jej ťažkosti, a Boh jednoducho
zo mňa urobil nástroj jeho trestu.“ Porovnaj to s Jánom 16:2 - Vyženú vás zo
synagóg a príde čas, kedy ktokoľvek vás zabije, si bude myslieť, že tým slúžil Bohu.

„...Šesť mesiacov sme na tom pracovali, no keď sa zdalo, že naša vec je už
stratená, muselo sa udiať niečo veľké a rozhodné. Druhí zlyhali preto, lebo sa
nezasadili za svoju krajinu svojím srdcom. Ja som zakročil rázne, nie tak, ako
sa písalo v novinách. Pevným krokom som prešiel okolo tisíc jeho priateľov,
zastavili ma, ale ja som napredoval. Bol v spoločnosti plukovníka. Zakričal som Sic
semper, než som vystrelil. Pri skoku som si zlomil nohu. Unikol som všetkým jeho
hliadkam, na koni som v tú noc zdolal šesťdesiat míľ, zatiaľ čo mi kosť na nohe
trhala mäso pri každom skoku. Nikdy nemôžem ľutovať, hoci sme neradi zabili.
Naša krajina mu vďačila za všetky jej ťažkosti a Boh jednoducho zo mňa urobil
nástroj jeho trestu....“ ~ J.W. Booth, jeho denník, apríl 1865
Neskôr sa Charles Chiniquy odvážne postavil pred americký ľud, no kričal
hluchému davu: „Po dvadsiatich rokoch náročného výskumu vám prehlasujem
a predkladám dôkazy, že prezidenta Abraháma Lincolna zavraždili kňazi a jezuiti
Ríma.“ - Chas. Chiniquy

Sprisahanci
Dôkazy sa nájdu v knihe, ktorá
reprodukuje výpovede svedkov
zo súdneho procesu, ktorú
uverejnil Ben Pitman, a vo
dvoch zväzkoch, ktoré popisujú
súdny proces Johna Surratta
v roku
1867.
Písomnosti
súdneho
procesu
obsahujú
právny
(a
nevyvrátiteľný)
dôkaz, že sprisahanie zavraždiť
Lincolna
sa
pripravovalo
v dome Mary Surrattovej, na Č.
561 H. Street, Washington
City, D.C.
Svedectvá pod
prísahou potvrdili, že tento
dom slúžil ako zvyčajné miesto, kde si kňazi z Washingtonu dohovárali schôdzky.
Niekoľko kňazov sa priznalo, že tam chodili, hoci si nevedeli spomenúť ako často.
V tomto dome sa niekedy zdržiavalo až do desať kňazov súčasne. Jeden z kňazov,
ktorý bol počas svojej výpovede menej na pozore, prisahal, že on málokedy šiel
okolo bez toho, že by tam vkročil; a dodal, že vždy chodil okolo prinajmenšom raz do
týždňa. Oddaný rímsky katolík (bývalý protestant a jezuita profesor z Gonzagovho
lýcea), Louis J. Weichmann, a miestni kňazi otec Wiget a otec Lahiman sa priznali, že
bývali s pani Surrattovou v tom istom dome!

Metóda, akou sa postupovalo, jednoznačne páchne jezuitstvom. – Prečítaj si dejiny
zavraždenia admirála Colignyho, Henry III. a Henry IV., ako aj Williama Taciturna,
najatými vrahmi jezuitov a porovnaj to s vraždou Abraháma Lincolna; spôsob každej
z týchto vrážd sa presne podobá na všetky ostatné. Pôvod všetkých je v Ríme! V
prípade každej z týchto vrážd boli vrahovia vybraní a vycvičení jezuitami; každý z
vrahov bol veľmi pobožným rímskym katolíkom, žil s kňazmi, mimoriadne často sa
chodil spovedať, dostal sväté prijímanie deň pred skutkom, ak nie v deň vraždy. V
prípade všetkých týchto pekelných skutkov vrahovia verili, že sú Bohom vyvoleným
nástrojom na záchranu národa a že ich úlohou je skosiť tyrana; do takej miery, že boli
pevne presvedčení, že zabitie nepriateľa národa a svätej cirkvi a - neomylného
pápeža - nepredstavuje žiadny hriech! ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas.
Chiniquy
Ako jeden z exponátov sa súdu predložil dopis, ktorý si Lincoln založil do svojich
spisov. Dokazoval, že tá istá skupina sprisahancov urobila viacero pokusov vziať
Lincolnovi život a že postupovali osvedčeným jezuitským spôsobom. Ten dopis
vypadol Boothovi na vlaku vo vagóne a prezidentovi ho poslal očitý svedok.
Prezident ho označil slovom ,Vražda‘ a uložil si ho dňa 17. novembra 1864.
(Weichmann sa neskôr stal korunným svedkom za obžalobu. C) Toto bol jeho obsah:

Drahý Louis (Weichmann):
Konečne nadišiel čas, ktorý sme si všetci tak vrúcne želali a všetko závisí na tebe.
Ako sa o tom rozhodlo než si odišiel, že budeme o tom losovať, tak sme aj urobili,
a ty sa máš stať Charlottou Cordayovou devätnásteho storočia. Ak sa pamätáš na
ten bázlivý slávnostný sľub, ktorý sme dali, nebudeš uvažovať o ústupe. Abe musí
zomrieť a to teraz. Môžeš si vybrať zbraň, ktorú použiješ, či to bude pohár, nôž alebo
guľka. Pohár sa nám už raz nepodaril a je možné, že sa by sa opäť nepodaril.
Johnson, ktorý toto podá, bol od stretnutia ako rozzúrený démon, lebo nepripadlo na
neho, aby očistil svet od netvora.......Vieš, kde nájsť svojich priateľov. Tvoje
preoblečenia sú tak dokonalé, že bez toho, že by niekto poznal tvoju tvár, žiadny
policajt alebo telegrafický expediátor by ťa nechytil. Anglický gentleman Harcourt,
nesmie konať prenáhlene. Pamätaj, že má desať dní. Udri za svoju vlasť, udri za
svoju domovinu, vezmi si na to toľko času, koľko potrebuješ, ale udri úspešne. Daj sa
mu predstaviť, pogratuluj mu; vypočuj si jeho historky (tento surovec ich už veľa
nepovie svojím pozemským priateľom); urob hocčo, len nezlyhaj a stretneme sa na
dohovorenom mieste za dva týždne. Pravdepodobne sa o mne dopočuješ vo
Washingtone. Sanders v našej veci v Kanade nekoná dobre.

Ako to súladí s jezuitskou prísahou:
...Ďalej sľubujem a prehlasujem, že kedykoľvek bude príležitosť, povediem neľútostnú
vojnu tajne alebo otvorene, proti všetkým heretikom, protestantom a liberálom tak,

ako mi bude prikázané, za účelom ich úplného zničenia a vyhladenia z povrchu
zemského; že neušetrím nikoho na základe veku, pohlavia alebo stavu; že budem
vešať, zabíjať, zaživa variť a sťahovať z kože, škrtiť a pochovávať zaživa týchto
hanebných heretikov, trhať bruchá a maternice ich žien a drviť hlavy ich detí o stenu,
aby som navždy vykynožil túto prekliatu rasu. Že keď sa tieto veci nebudú dať robiť
otvorene, tajne použijem otrávený pohár, povraz na škrtenie, oceľ noža alebo olovenú
guľku, bez ohľadu na postavenie, dôstojnosť alebo právomoc dotyčného, alebo
dotyčných, v akom sú stave, či sa jedná o súkromnú osobu alebo verejného činiteľa
tak, ako mi kedykoľvek môže prikázať pápežov agent alebo predstavený bratstva
svätej viery, spoločenstva Ježiša...
[Čitateľovi by sa podrobnosti tejto prísahy zdali fantáziou, ak by nebol oboznámený s
podrobnosťami napr. vatikánskeho holokaustu v Chorvátsku, kde kňazi, včítane aspoň
jedného františkána, vykonávali práve tieto skutky na bezbranných pravoverných
Srboch, v dvadsiatom storočí:
http://www.cathar.org.uk/data/slovak/Vatikansky_Holokaust.pdf vložila Corascendea]
Dopis nielen páchne jezuitskou prísahou, ale dokonca priznáva, že sa už raz pokúsili
otráviť Abeho!
A zhodou okolností, jeden zo sprisahancov, Davy Herold, bol
drogistom – znalým miešania jedov z farmaceutických prísad. Booth už mienil použiť
dýku počas Lincolnovho druhého zaprisahávania do úradu, ale plán neuskutočnil ...
napokon sa mu podarilo dosiahnuť svoj cieľ oceľovou guľkou ráže .44.

Ďalšie dôkazy náboženských podtónov
„Spomeniem to ako mimoriadnu a pozoruhodnú skutočnosť, že každý zo sprisahancov
vo väzbe je na základe svojej výchovy katolíkom.“ Generál SŠ Baker – vlastenec.
Niekoľko nepriamych dôkazov: Potom, čo strávil veľa rokov v katolíckej škole a dva
roky na jezuitskom gymnáziu, John Surrat študoval tri roky v jezuitskom kláštore, aby
sa stal rímskym kňazom. Po vražde sa potvrdilo, že bol členom militantnej služby
rímskeho pápeža, ktorú viedol vodca jezuitov, alebo tzv. čierny pápež (ktorým v tom
čase bol kardinál Giacomo Antonelli). Weichmannn bol
jezuitským profesorom. Herold bol promovaný z jezuitskej
školy v Georgetown. Samuel Mudd, lekár, ktorý upevnil
Boothovi jeho zlomenú nohu, bol katolíkom, ktorý
stretol Bootha na omši. Všetci sprisahanci boli členmi,
alebo mali spojenie ku Kniežatám Zlatého Kruhu.
Tvrdilo sa, že osoba, ktorú zastrelili ako Johna Wilkesa
Bootha, mala na sebe katolícky medailón na ktorom stálo
v latinčine „Agnus Dei“, čo znamená „božie jahňa“, ktoré
symbolizuje obeť, preliatie krvi, ktoré odhodlaný katolík
obetuje za pápeža a za katolíckych občanov Ameriky. Je zaujímavé si povšimnúť, že

po Lincolnovej smrti sa k americkej vláde sypali písomné sústrasti od každého
civilizovaného národa sveta ... s výnimkou pápežských štátov Ríma a ich pápeža.
Tu je výňatok zo súdneho miestoprísažného vyhlásenia istého Henri De Sainte Marie,
ktorý vyučoval spolu s Weichmannnom na Gonzagovom jezuitskom lýceu: „Poznal
som Louisa J. Weichmanna a Johna H. Surratta .... po chvíli sme začali hovoriť o ...
vražde prezidenta Lincolna, a toto boli jeho (Surrattove) slová: „Prekliati Yankeeovia
zabili moju matku; ale ja som im narobil toľko škody, koľko sa len dalo. My sme boli
tí, čo zabili Lincolna, priateľa negrov. Ak by nebolo mňa a toho zbabelca
Weichmannna, moja matka by ešte žila. Zo strachu prehovoril. ... Hovorí, že v Ríme
dokáže získať peniaze, kedykoľvek. Domnievam sa, že je pod ochranou duchovenstva
a že vražda bola výsledkom obsiahleho sprisahania, nielen vziať život prezidentovi
Lincolnovi, ale proti jestvovaniu republiky, nakoľko sa vie, že kňazstvo a kráľovské
kruhy sú, a vždy boli, proti slobode. Možnosť, že by ľudia ako Surratt, Booth,
Weichmannn a druhí boli bývali schopnými na vlastnú päsť naplánovať a uskutočniť
natoľko náročný plán, že by vyústil v smrti prezidenta Lincolna, nie je žiadna. Za
javiskom sa skrývajú druhí, čo ťahali strunami, ktoré umožnili týmto naničhodníkom
konať...“
Thomas M. Harris, ktorý bol členom vojenskej poroty v roku 1865, napísal v roku
1897 knihu s názvom Zodpovednosť Ríma za zavraždenie Abraháma Lincolna, Rome's
Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln, v ktorej popísal, ako sa
zahaľovala úloha Vatikánu v jeho vražde.
Americká vláda urobila počas stíhania vrahov Abraháma Lincolna veľkú, ba dokonca
osudovú chybu v tom, že z tejto tragédie vynechala náboženský prvok. Nič by v tom
čase nebolo bývalo jednoduchšie, ako zistiť spolupáchateľstvo kňazov, ktorí nielen tam
chodili každý týždeň a každý deň, ale dokonca bývali v onom vražednom brlohu. No
tento aspekt sa opatrne vynechal z procesu, od začiatku až do jeho konca.
Hlavný svedok týchto udalostí, Charles Chiniquy, to potvrdzuje: „Keď som zanedlho
po poprave vrahov šiel inkognito do Washingtonu s cieľom zahájiť svoje vyšetrovanie
o tom, kto bol skutočným autorom, bol som nemálo prekvapený, že jediný z členov
vlády, ktorých som oslovil, nedal súhlas k rozhovoru so mnou na túto tému, ak som
im len nedal svoje čestné slovo, že nikdy nespomeniem ich mená v súvislosti
s výsledkom môjho pátrania. Videl som, že Rím má takmer zvrchovaný vplyv vo
Washingtone. Nenašiel som jediného štátnika, ktorý by sa odvážil čeliť tomu
zločinnému vplyvu a poraziť ho.“
Niekoľko členov vlády, ktorým som [Chiniquy] mohol viac dôverovať, mi povedalo:
„Nemáme najmenšie pochybnosti o tom, že v pozadí tejto veľkej nespravodlivosti boli
jezuiti; dokonca z času na čas sme mali obavy, že to vyjde najavo natoľko jasne pred
vojenským tribunálom, že sa to už nebude dať zatajovať verejnosti. Nebolo to zo
zbabelosti, ako by si dakto myslel, ale na základe poznania, ktoré by ste mali oceniť
a možno ho aj obdivovať. Ak by sme boli v mieri, vieme, že pod trošku väčším tlakom

na svedkov, by sa bola odhalila spoluúčasť
kňazov; lebo dom pani Surrattovej (vľavo) bol
obvyklým miestom ich stretávania; je viac ako
pravdepodobné, že niekoľko z nich by bolo
obesených. Ale občianska vojna sa ešte len
ledva skončila. Konfederácia, napriek tomu, že
bola rozbitá, žila naďalej v miliónoch sŕdc;
vrahov a závažnejších prejavov nespokojnosti
bolo všade ešte stále hodne. Obesenie tých
kňazov, alebo ich vypovedanie z krajiny, by bolo
viedlo k novým nepokojom. Ich popravy by boli
sprevádzané jednou výtržnosťou za druhou.
Domnievali sme sa, že dosť bolo krvi, ohňa,
ničenia a nepriateľstva. Všetci sme túžili po mieri. Krajina ho potrebovala. Prišli
sme k uzáveru, že v najlepšom ľudskom záujme je potrestať len tých, čo boli verejne
a očividne vinnými; že v takom prípade sa umožní, aby rozsudok prijali všetky strany
bez toho, že by sa rozdúchalo nové nepriateľstvo. Dovolíme si Vám tiež pripomenúť,
že samotný nebohý prezident zastával túto politiku. Nakoľko viete, že ten veľký
a dobrý muž sa ničoho nebál viac, ako ozbrojeného boja protestantov proti katolíkom
a katolíkov proti protestantom.“ ~ Päťdesiat rokov v rímskej cirkvi - Chas. Chiniquy

Uzávery
„Som tej mienky, že sa dá bezpečne tvrdiť, že kniha, ktorá by predložila celý príbeh
ako sa odvíjal pred smrťou Abraháma Lincolna, ku ktorej došlo na podnet ,čierneho
pápeža‘, ktorý je vodcom rádu jezuitov, a ktorú maskoval ,biely‘ pápež Pius IX, za
pomoci a finančnej podpory iných ,božských zákonodarcov‘ Európy, ku ktorej došlo
vďaka predstaviteľom Ríma a ich plateným agentom v tejto krajine a vo francúzskej
Kanade na veľký piatok večer, 14. Apríla 1865 vo Fordovom divadle, vo
Washingtone D.C.... Som presvedčený, že ak by sa táto vedomosť náležite rozšírila
a sprístupnila chlapcom a dievčatám v základných školách, pre ktorých je
mimoriadne určená, že vtedy sa zlovestné nároky jezuitov a ich občianskych
agentov, Kniežat Kolumba, urobiť Ameriku katolíckou, nikdy nepodarí uskutočniť.“
~ Burke McCarty – v jeho predslove k Potlačenej pravde o zavraždení Abraháma
Lincolna.
Príbeh tu udaný obnažuje dejinnú pravdu, ktorú nasledovne zamaskovali nečestné
jezuitské sily... Jeho cieľom nie je len odhaliť pravdu o minulosti. Tento pravdivý
príbeh má varovať ľudstvo o tom, že tmavá pápežská moc a jej motívy neskončili
s poslednou inkvizíciou. To, že katolícka cirkev prejavuje umiernené stanovisko
a ukazuje sa v pokojnom, mierumilovnom rúchu, (aspoň verejne), neznamená, že sa
zmenili jej ciele.

Katolícka a luteránska cirkev podpísali 31. októbra 1999 dohodu, na základe ktorej si
zjednotili svoju doktrínu o opodstatnení spasenia na základe viery. [Toto je práve
bod, v ktorom sa ortodoxné kresťanstvo a katarstvo zásadne rozchádzajú. Boh učí
a ukazuje sa to v bežnom živote, že ako si človek ustelie, tak bude spať. Ortodoxné
kresťanstvo predáva svoju vieru ako odpustky za prehrešky. V podstate tvrdí, že
napriek tomu, že si niektorí ustelú na kope zahnívajúceho odpadu, ak sa hlásia
k správnej viere, cirkev, tá správna, im ustelie posteľ s baldachýnom. To predstavuje
bezbožné priekupníčenie s vierou za účelom ovládania. Dokonca, tieto cirkvi
predstierajú, že ovládajú Boha, lebo rozhodujú o jeho spravodlivosti za neho. Vložila
Corascendea, novodobá katarská parféta.] Na výročie, kedy Martin Luther začal
protestantskú reformáciu ako lev – moderná luteránska cirkev ruší reformáciu,
prestala protestovať ... a pokorne kráča do náručia katolíckej cirkvi ... ako jahňa ... na
porážku! Zabudli na všetko, čo im ich vlastný zakladateľ učil. Dokonca zabudli, že ich
varoval:
„Viem, že pápež je antikristom a jeho kreslo patrí samotnému Satanovi.“ ~ Martin
Luther

Nasledovné výroky treba brať v úvahu, keď
sa posudzuje súčasná mierumilovná tvár
rímskej cirkvi -

„Štát nemá právo povoľovať, aby si každý človek vybral také náboženstvo, aké
považuje za pravdivé.“ „Cirkev má právo požadovať, aby sa katolícke náboženstvo
stalo štátnym náboženstvom za súčasného vylúčenia všetkých ostatných
náboženstiev.“ „Nech sú prekliati tí, čo požadujú slobodu vyznania a viery ako aj tí,
ktorí tvrdia, že cirkev nesmie uplatniť násilie.“ (Sylabus pápeža Pia IX, z decembra
1864)
„Jestvovali návrhy, že všetkým náboženským presvedčeniam sa má udeliť sloboda
a že sa majú verejne konať ich bohoslužby. Ale my sme odmietli tento bod,
pretože protirečí cirkevným zákonom a koncilom katolíckej cirkvi.“ ~ Pápež Pius
VII, Encyklika, 1808
„Navyše toho, prehlasujeme, potvrdzujeme, upresňujeme a oznamujeme, že pre
spasenie každej ľudskej bytosti je potrebné, aby spadala pod rímskeho pápeža!!“ ~
Pitsburgský katolícky návštevník, Pittsburg Catholic Visitor, júl 1848, oficiálny
žurnál biskupa.
„Cirkev je neznášanlivá z nutnosti. Kacírstvo trpí kedy a kde ho trpieť musí, ale ho
nenávidí a nasadí všetky svoje schopnosti k jeho zničeniu.“ ~ Pastier z údolia, The

Shepherd of the Valley, officiálny žurnál biskupa zo St. Louis,. 23. november 1851.
„Žiadny človek nemá právo vybrať si svoje náboženstvo. Katolicizmus je
najneznášanlivejšou vierou. On vlastne predstavuje neznášanlivosť. Teória
náboženskej slobody sa rovná racionálnemu popieraniu, že dva a dva sú štyri.
Objem bezbožnosti tohto tvrdenia sa rovná jedine objemu jeho absurdity.“ ~
Čestný občan New Yorku, New York Freeman, oficiálny žurnál biskupa Hughesa,
26. január 1852.
„Protestantstvo nemá a nikdy nemôže mať žiadne práva kde zvíťazil katolicizmus.
Preto strácame dych, keď sa vyjadrujeme proti náboženskému fanaticizmu
a neznášanlivosti v prospech náboženskej slobody, alebo práva každého človeka
hlásiť sa k tomu náboženstvu, ktoré mu najlepšie vyhovuje.“ ~ Katolícky Svet,
Catholic World, júl 1870.
„Náboženská sloboda sa trpí len dovtedy, kým sa nedá zaviesť jej opak bez toho, že
by sa ohrozila katolícka cirkev.“ - Rt. Rev. O'Connor, biskup z Pittsburghu.
„Katolícka cirkev prenasledovala ... keď si myslí, že je vhodné použiť fyzické
násilie, vtedy ho neváha použiť ... Zaručí
katolícka
cirkev,
že
nebude
prenasledovať? ... Katolícka cirkev nedáva
žiadne záruky svojho dobrého chovania.“ –
Západný Pozorovateľ, Western Watchman,
24. december 1908.

Dejiny sa opakujú
Ľudia v nedávnej minulosti poznali jezuitský teror. Portugalská kráľovská rodina
vyhnala jezuitských spovedníkov v roku 1757 a členom spoločenstva sa zakázalo
kázať v katolíckom Portugalsku. Premiér vykázal spoločenstvo zo všetkých jeho
území. Markíz z Pombalu vyhnal jezuitov z kráľovskej rodiny v roku 1757 a zakázal
im kázať. Napokon ich vyhnal zo všetkých svojich území. Zdá sa, že všetci liberáli
jezuitov vyhnali a títo naďalej rozkvitali len tam, kde väčšinu tvorili príliš znášanliví
protestanti (ako v Anglicku, Švédsku, Dánsku a v Spojených Štátoch).
Vo Francúzsku v apríli 1762 obvinili spoločenstvo, že sa snažilo uzurpovať všetku
moc temnými a nečestnými prostriedkami. 6. apríla toho roku francúzsky parlament
obvinil jezuitov, že sú „politickou jednotkou, ktorá neúnavne pracuje na tom, aby
uzurpovala všetku moc, akýmikoľvek nepriamymi, tajnými a nečestnými
prostriedkami“.
V zatykačoch rád popísali ako „perverzný, ničiteľ všetkých
náboženských a čestných hodnôt, ktorý predstavuje urážku kresťanskej morálke,

zhubný nádor v občianskej spoločnosti, nepriateľský voči právam národa, voči
kráľovskej moci a dokonca voči bezpečnosti vládcov a poslušných ľudí, ktorí pod nich
spadajú; schopný rozmútiť najväčšie nepokoje v štáte a splodiť a udržiavať najhoršiu
podobu korupcie v ľudských srdciach“.
Klement XIII sa pokúšal potlačiť Spoločenstvo Ježiša od roku 1758 a zomrel večer 2.
februára 1769, niekoľko hodín predtým, ako sa chystal oznámiť združeniu kardinálov,
že dáva svoj súhlas žiadosti Súdu na potlačenie jezuitov. V roku 1773 Klement XIV
vydal príkaz na potlačenie jezuitov. Povedal „toto potlačenie ma zabije“ a „odrezal
som si pravú ruku“. Pápež bol otrávený na smrť 22. septembra 1774.
Rakúska cisárovná tiež zakázala rád v roku 1774, ktorému sa povolilo učiť len
v Prusku a do roku 1786 v Rusku. V prevažne pravoslávnom Rusku zakázali jezuitov
v roku 1786. (Prvý známy pokus o zavraždenie cára Alexandra II, ktorý mal tiež
problém s Rothschildovcami a v americkom konflikte otvorene podporoval Abraháma
Lincolna, sa udial rok po vražde prezidenta Lincolna. Tri ďalšie pokusy o vraždu cára
nasledovali v rokoch 1867, 1879 a 1880. Alexander II bol napokon zavraždený v
explózii 13. marca 1881, šestnásť rokov po Lincolnovej smrti. Vložila C.)
(Peniaze na založenie
Prvej
Banky
v Severnej
Amerike
a Prvej
Banky
Spojených
Štátov
vypadli z jezuitského
vojnového
trezoru!).
Jezuitov
zakázali
v Španielsku
v roku
1820; v Portugalsku v
roku
1834;
zase
v Španielsku
v roku
1835; vo Švajčiarsku v roku 1848. V Taliansku počnúc rokom 1859 jezuitom
postupne odoberali ich školy a zariadenia. Jezuitov opäť vyhnali zo Španielska v roku
1868 a z Nemecka v roku 1872. V Latinskej Amerike potlačili jezuitov v Guatemale v
roku 1872; v Mexiku v roku 1873.; v Brazílii v roku 1874; v Ekvádore a v Kolumbii v
roku in 1875; a v Kostarike v roku 1884. Jezuitov vyhnali dva krát z Francúzska
v roku 1880 a zase v roku 1901. Od toho času sa spoločenstvo spojilo s bývalými
nepriateľmi (aspoň pokiaľ išlo o nižšie stupne členstva), ako sú slobodomurári. Tí
pokračovali v prepisovaní dejín. Prebrali systém vzdelávania v Spojených Štátoch,
aby nakoniec mali vo vlastnej moci celú výchovu. V príprave na (znovu) nastolenie
svojej vlády infiltrovali všetky pozície a povolania spojené s právom rozhodovania a s
mocou.
(Ne)svätá rímska ríša nikdy nezmenila svoje plány. Bude vládnuť svetu! Keď príde
správny čas... keď jej moc bude dostatočne veľká ... prostredníctvom národov, ktoré

jej dovolia vstup do svojej zeme, na ktorú sa prisaje ako parazit ... potom zhodí svoju
masku a odhalí seba a svoju armádu jezuitských žoldnierov. Netreba sa jej báť ... ale
byť si vedomým jej nebezpečenstva ... a hľadať ochranu v Poznaní.

„Pravda ťa vyslobodí“

„Som presvedčený o tom, že Biblia je najväčším darom, ktorý Boh kedy dal človeku.
Táto kniha (Biblia) vysvetľuje všetko dobré, čo pochádza od Spasiteľa.“ ~ Abrahám
Lincoln
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