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Грег починає розповідь з того,
що Тоні Аламо знаходиться у в’язниці з 2008 р. строком на 175 років
через сфабриковані звинувачення у
сексуальному домаганні, і як Тоні за
останні 40-50 років продовжує говорити нам правду стосовно впливу
Ватикану на нашу свободу релігії і
про його диявольський спосіб втручання у нашу політичну систему. Він
пояснює, як Тоні досягає тисяч і тисяч людей по всьому світу цією антиватиканською історією, котру треба
розповідати, тому що в ній є ймовірний причинний доказ того, що все,
що говоре Тоні, є правдою, і саме через це його переслідують.
Грег згадує рейд у 2008 р. в
Арканзасі, говорячи, що це був рейд
у стилі Вако проти цієї церкви, про
який він чув у більшості головних
ЗМІ, які, здавалося, багато про це
знали. Він вважає, що їхнім наміром було закрити цю дуже успішну
церкву, яка також мала церкви у декількох різних штатах, а також переслідування Тоні. Вони зробили це
шляхом нападу на дітей цієї церкви.
Він посилається на блогера, який висловився стосовно рейду: коли державні та федеральні правоохоронці
раптово налетіли на Церкву Тоні
Аламо, багато, якщо не всі головні
засоби масової інформації знаходилися у Тексаркані, штат Арканзас,
спостерігаючи за розвитком подій,
проте не говорячи нічого, доки вже
це не почалося. Тобто, вони знали
все. Спочатку рейд було заплановано на жовтень, проте його провели
у вересні. У п’ятницю, напередодні
рейду, хтось із працівників Федеральної прокуратури США необачно відіслав електронного листа про
рейд до більш ніж 50 студій ЗМІ по
всьому штату. Цього листа відпра-

вили за декілька тижнів до запланованого рейду. Грег упевнений, що це
було заплановано, аби засудити Тоні
до того, коли для нього був би можливим справедливий суд.
Блогер на ім’я Френк Локвуд сказав наступне: «Коли таємне вже стало явним, державні правоохоронці
змінили графік. Газетам було потрібно вирішити, чи публікувати історію
у суботньому випуску, чи почекати
зо два дні. Повідомляючи про дітей,
що знаходилися у церкві, та про звинувачення у насильстві над дітьми,
кожне агентство ЗМІ у штаті добровільно утрималося від надання інформації про рейд до того, як він почався». Їм вдається «роздути» це діло
за допомогою ЗМІ; ніхто не знає, що
насправді відбувається. Це – шкідливе звинувачення з самого початку
рейду у стилі поліцейського спецназу. Він описав, як поліцейський
спецназ ввірвався з рушницями та
гвинтівками, налякавши їх до смерті,
коли діти гралися на дворі; вони намагалися заарештувати Тоні, але Тоні
там навіть не було, бо на той час він
знаходився у Лос-Анджелесі. Не було
ніяких ознак, що на території церкви
знаходилася зброя або щось подібне.
Це була мирна організація, і якщо їм
так кортіло заарештувати Тоні, вони
б могли зробити це тихо, проте це повинно було потрапити на загальний
огляд, і це було способом засудити
його до початку справедливого судового процесу.
Того дня шість дітей було віддано
на опікування. Наступного дня історія з’явилася у всіх головних ЗМІ.
Публічне затримання - і пана Аламо
вже засуджено. Ця історія з’явилася у
шоу Опри Вінфрі, а також на деяких
з найбільших каналів, присвячених
криміналу.
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Грег зазначає, що з точки зору
захисту, у них замало доказів, а те,
що вони мають, могло бути фальсифіковано. Це був вирішальний процес, аби показати, що вони можуть
з вами зробити, якщо ви виступите
проти Католицької церкви та Ватикану. Грег підкреслює, наскільки лицемірними є Сполучені Штати, їхні
подвійні стандарти, які дозволяють
ватиканським церквам функціонувати навіть тоді, коли існує багато
доказів того, що сталося з дітьми у
школах Канади та Ірландії, коли є
катування та насильства по всьому
світу; і ми ще дозволяємо цій церкві
існувати?! У них є гроші і влада, вони
контролюють наш уряд, тому можуть
уникнути звинувачень у насильстві
над дітьми. Якщо ваш голос такий же
гучний, як голос Аламо, вони можуть
засудити вас за такі ж самі злочини, в
яких вони винні самі, та використати
ЗМІ, ФБР, правоохоронців, підкуп,
примусити людей давати неправдиві
свідчення, яких вони згодом зрікаються. Він згадує цивільний процес
у березні та вирок суду про виплату
півмільярда доларів.
Грег описує нам Тоні як 79-річного
сліпого чоловіка у в’язниці Потім він
переказує, що Тоні сказав у в’язниці:
«Майже 50 років вони намагаються
позбавитися мене. Спочатку вони
звинуватили нас у тому, що ми комуністи, вони невпинно нападали на
нас та запроторили нас і наших однодумців за грати, щоб ми замовкли,
а моя дружина Сьюзен та я перестали проповідувати істину про Слово
Боже. Потім вони захотіли виставити
нас за Вако та безупинно звинувачували нас в тому, що ми є небезпечним культом та озброєними терористами. Згодом вони звинуватили
мене у насильстві над дітьми, звину-

вачення у цьому були остаточно зняті прокурором округу Лос-Анджелеса. Після цього було звинувачення
у загрозі викрадення федерального
судді. Присяжні визнали мене невинним. Потім за допомогою податкової
служби США було створене фальшиве звинувачення у несплаті податків
з прибутку, якого у мене ніколи не
було. Моєму адвокатові, Джефу Дікштейну, протестувальнику проти
податків, довелося зробити вибір:
або позбутися мене, або піти за грати
самому. Мене було засудили до 6 років ув’язнення, та за добру поведінку
мене випустили через 4 роки у 1998
році. ФБР безупинно продовжувало
розслідування. Нарешті, у 2008 році
вони знайшли кілька підставних
свідків, які пішли з церкви за декілька років до того і погодилися співпрацювати з ними. Пропозиція відшкодування та отримання грошей за
цивільний судовий процес була дуже
привабливою. У цивільній справі
були задіяні ті ж самі п’ять свідків,
шостим свідком була колишня член
церкви, що була задіяна у кримінальному процесі, задля того, щоб
посприяти справі. Проте цього разу
на цивільному процесі вона хотіла
отримати грошову винагороду, тому
вона вигадала нове звинувачення:
начебто її готували до шлюбу, проте
вона встигла втекти. Сьома перебувала у церкві до червня 2010 р., знаючи,
що я невинний і підтримуючи мене
після суду. Потім у червні вона пішла.
У серпні вона взяла участь у цивільному процесі через гроші. Цивільна
справа знаходилась у федеральному
суді, проте незадовго до суду суддя
нарешті розглянув клопотання щодо
рішення, винесеного у порядку сумарного судочинства, яке було подане до розгляду, і всі федеральні звинувачення було знято. Справу було
закрито, а потім знов розглянуто у
суді штату Арканзас. Суддя дозволила відновити всі звинувачення, які
вона зняла, для повторного запровадження у суді штату. У нас не було
грошей, щоб знову починати боротьбу на цьому процесі, тому ми програли за умовчанням.

Грег зазначає, що вони вдарили
Тоні та церкву по найуразливішому
місцю: дітям. Вони обшукали кожну
з його церков, щоб знайти інших дітей, яких не забрали під час першого рейду. Він описує перший рейд із
сотнею поліцейських, поліцейським
спецназом, і як вони зняли з гойдалок шестеро дівчаток. Не було доведено, що будь-яка з них була змушена робити щось непристойне з Тоні.
Дівчата співали євангельські пісні,
коли їх забирали у фургоні. Він описує, як наступного дня проводилися
судові допити дівчат, як нічого не
було виявлено, і що одна з них була
сестрою дорослої особи, яка проживала саме там, проте було відмовлено віддати дівчинку назад до батьків.
Департамент соціального захисту все
ще утримував тих шість дівчат навіть після того, як не було знайдено
нічого протиправного, а суддя видав
ордер на затримання кожної дитини
церкви по всій території США. Парафія разом з дітьми тікала, аби їх не
знайшли – вдалий спосіб все зруйнувати. Він згадує, як було зупинено
два фургони з дітьми на автошляху.
Вони схопили немовлят та дітей і так
і не повернули їх назад. Грег казав,
то було викрадення дітей. Він повторює, що так і не було виявлено, що
дітям завдавалася шкода, та й проти Тоні не було нічого знайдено, що
можливо було б використати в його
справі, як вони сподівались. Вони
знали, це був спосіб повністю зруйнувати місію. Отим Грег запитує, чи
це країна гестапо? Грег каже, вони
зробили це, аби закрити місію, завадити Тоні виступати проти Ватикану
та забрати все майно та гроші Тоні.
Грег питає: «Чому вони не заберуть
гроші у Ватикана за все, що вони накоїли?» Стосовно цього була судова справа, і вони сказали: «Ватикан
не займається бізнесом в Америці».
Вони намагалися зруйнувати місію,
розігнавши тих, хто набирає, друкує
та розповсюджує літературу, і тих,
хто продовжував служіння, їдучи до
різних міст США кожного тижня,
розповсюджуючи літературу та розсилаючи її поштою. Грег описав літе-
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ратуру як те, про що він говорить у
своєму шоу: про вплив Ватикану на
нашу свободу релігії та на наш уряд;
про те як вони усіх переконують, що
вони є єдина справжня церква. Якщо
і існує якийсь культ, то це культ Ватикану! Грег зазначив, що батьки мали
жахливий вибір: залишити місію або
втратити своїх дітей та свої батьківські права. Це - спустошення батьків
і дітей, м’яко кажучи. Потім дітям
ретельно «промили мізки», аби вони
вороже ставилися до власних батьків, ненавиділи їх та церкву, яку вони
колись любили.
Питання, яке задає Тоні зі своєї
в’язничної камери, таке: «Якщо наявні неспростовні докази насильства
над дітьми у католицькому культі, то
чому дітям не забороняють відвідувати їхні школи, церкви, перебувати
у їхніх дитячих притулках, монастирях тощо?» Чому батьки-католики,
які знову щодня посилають своїх дітей до цього культу насильства над
дітьми, не стикаються з припиненням батьківських прав, та їхніх дітей
у них не відбирають?
Грег повідав історію про те, як
його мати померла від лейкемії, коли
його передчасно народженому молодшому братикові було 6 місяців, а
його батько мав сплатити численну
кількість рахунків. Недалеко від того
місця, де він жив, був розташований католицький дитячий притулок,
куди відправляли усіх цих дітей.
У його домівку прийшов монсеньйор, але замість того, щоб запропонувати допомогу батькові Грега,
він схотів забрати дітей від батька та
помістити їх до католицького притулку. Його батько схопив монсеньйора, жбурнув його об стіну, вилаяв
та спустив його вниз по сходах. Грег
сказав: «Те саме я зараз відчуваю відносно Ватикану. Дайте їм коліном під
зад та вижбурніть з вашої домівки.
Саме так і вчинив мій батько, і ми
зросли здоровими та щасливими, а
мій брат зараз дуже успішний бізнесмен». Його батько присягнувся,
що ноги його більше ніколи не буде у
Католицькій церкві, і він туди дійсно
більше не ходив. І він так і не відпра-

вив свого брата до католицької школи. Батько просив Грега дозволити
забрати його з католицької школи,
але Грег благав батька, аби залишитися там, бо там були його друзі, і він
щойно втратив матір.
У другій половині програми Грег
згадує про в’язниці, у яких довелося
перебувати Тоні, про те, як перевірялися всі повідомлення, що надходили, і як супроводжувались візити до
нього; не залишалося нічого особистого. Уряд платив «Мережі забезпечення інформованості про культи»
більше 5000,00 доларів за кожного з
трьох свідків проти Тоні за двотижневе інтенсивне «перепрограмування» у віддаленому місці під назвою
«Притулок Веллспрінг». Уряд оплачував їм проїзд у обидва напрямки,
а також заплатив 1500,00 доларів за
догляд за дитиною однієї із свідків,
поки мати була на консультуванні.
Вони підкуповували свідків під виглядом сплати рахунків, які ті були
б не в змозі сплатити, оскільки не
працювали, знаходячись там, наприклад рахунків за автомобільне страхування та інше. Колишній голова
«Веллспрінг» Пол Мартін особисто
працював з цими свідками. Це відбувалося у грудні 2008 року, а одразу
ж після цього пан Мартін захворів, у
нього виявили лейкемію, і він помер
декілька місяців потому.
В минулому свідчення тих, хто
були «перепрограмовані» у Веллспрінгу, були вилучені з судових
протоколів. Але якщо хтось з представників захисту хоча б заговорить
зі свідком, його можуть звинуватити у спробі маніпулювання свідком.
Однак уряд може відправляти своїх
свідків до цього місця з метою «перепрограмування». По прибутті туди
люди можуть бути налаштовані нейтрально, але виходять вони звідти
вже агресивними. Це - важливий момент в цієї справі.
Він сказав, що Дороті Кері стверджувала, що «Нерозв’язані таємниці» збрехало, і що Тоні ніколи не
зашкодив її малолітній донці. Це
було у 1991 році, коли вони намагалися зробити з Тоні те ж саме, але без

успіху. Грег прочитав записи того, що
говорила Дороті, спростовуючи звинувачення Джима Гріффіна стосовно
того, що Тоні розбещував Каріссу.
У статті «Вісника протестантської
місії», що виходить у Британській
Колумбії, Грег прочитав, як брати з
церкви їздили до Канади та розповсюджували там євангельську літературу у той час, коли Папа Іоанн Павло
ІІ мав приїхати туди з запланованим
візитом. У той день, коли приїхав
Папа, братів було заарештовано. Їм
не було висунуто жодних звинувачень, не пояснено жодних причин, але
їх протримали у в’язниці аж до того
дня, коли Папа залишив Канаду, після
чого їх було звільнено без пояснень та
вибачень. Грег продовжує, розповідаючи, що автор статті каже, що знає,
що розповсюдження літератури, яка
викриває Римсько-католицьку церкву, є справжньою причиною того,
що Тоні Аламо знову знаходиться у
в’язниці. Влада намагається знайти
фальшивих свідків. Якщо влада так
стурбована щодо фізичного та сексуального насильства над дітьми, чому
ж вона не припинить діяльності всіх
римсько-католицьких закладів, бо це
є доведеним фактом, що тисячі дітей
(Грег добавляє - сотні тисяч, мільйони за всі ці роки) ставали жертвами
сексуального та фізичного розтління, катувань та навіть убивств, скоєних священиками, що дали обітницю
безшлюбності? Він питає: «Як часто
вам доводиться чути про священика,
що був звинувачений у сексуальному
насильстві та розтлінні однією із своїх жертв, яка очікувала правосуддя, а
потім дізнатися, що цього збоченця
було таємно переведено до іншого монастиря або іншої церкви з тим, щоб
він міг продовжувати розтління та насильство у іншому місці? Де ж справедливість? Як же можуть батьки-католики, які вже знають про всіх дітей,
що зазнали насильства з боку священників, продовжувати посилати своїх дітей до цих сексуально збочених
педофілів? Де ж їх природна любов?
Хіба це не нехтування? Вони знають
та можуть прочитати про педофілію
у газетах кожного дня. Чому влада не
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занепокоєна цим величезним хибним
колом сексуального насильства над
дітьми? Бо існують подвійні стандарти: одні - для Риму, а інші - для решти
світу, як в історії з Тоні Аламо».
Грег читає записи чоловіка на ім’я
Шейн, зроблені у 2009 році, який називає Департамент соціального захисту Департаментом соціального
страждання. Він зазначив, що Департаментом соціального захисту було
викрадено 35 дітей, відправлено до
в’язниці Тоні Аламо, і цим самим
притягнено до суду Біблію. Місія
Аламо - це не культ і не секта, а миролюбна християнська община тих,
хто вірить у Біблію та активно проповідує її по всьому світу. Жалюгідною причиною, яку вказав суддя для
того, щоб забрати дітей у їхніх батьків, була відсутність у них вакцинації
та державної реєстрації для домашнього навчання. Далі Грег додає, що
вони могли внести у вакцину вірус
Ебола, тому тримайтесь подалі від
них та їхніх протигрипозних вакцин.
Він каже, що вони закривають деякі з
таких антивакцинаційних вебсайтів.
Шейн говорить, що справжня правда
щодо цих викрадень людей полягає у
тому, що місія Аламо проповідує про
«ВЕЛИКИЙ ВАВІЛОН, МАТИ РОЗПУСТИ Й ГИДОТИ ЗЕМЛІ» (Одкровення 17:5).
Грег каже, що єдиною причиною,
за якою вони переслідують Тоні, є
його неймовірний успіх. Його місія є
дуже і дуже популярною, і він передав своє послання тисячам та сотням
тисяч людей. Якби він сидів у себе
вдома, проповідуючи 20 особам, вони
б ніколи не стали з ним зв’язуватися,
але вони не хочуть, щоб їх таємницю було викрито, ось чому це з ним
і трапилось. Єдиним рішенням є не
вірити тому, що ви чуєте із головних
засобів масової інформації стосовно
цієї історії, бо вони не сказали вам
про примушування; вони багато чого
вам не сказали. Вони засудили його і
розповіли цю історію лише з прокурорської точки зору, і кожен, хто слухав це, пішов собі, кажучи: «Мабуть,
він таки винний». Ось як працюють
разом уряд, ЗМІ та Ватикан!

