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 - Говори радио „Абèади” (Антарктида). От името на 
Великия Властелин на човечеството, непобедимия воин на 
Единовластието, Вездесъщия Покровител на техниката, 
Стоманеноволевия Господар на най-съвършеното оръжие, 
Единствения наместник на Бога на Земята – Атомния пират 
– предаваме: От днес започва най-великосвещената офанзи-
ва срещу всички, които дръзнаха да се опълчат на повелята 
Божия и на неговия единствен наместник на Земята. Ще 
пребъде царството Божие и ще бъдат наказани непримири-
лите се! Второто пришествие е близо. Ще бъде дадено всич-
ко на тези, които имат, а от онези, които мислят че нямат 
нищо, ще им бъде отнето и това, което имат. Затова, докато 
все още не е късно, подчинете се на Волята Божия, покорете 
се и се примирете, защото на примирените ще бъде Царс-
твото Небесно. 
 Господарю, нека бъде волята ти и нека твоето оръ-
жие да съкруши всеки, който не се подчини на нея! Колкото 
повече се примирят, толкова повече ще гарантират същест-
вуването на Земята, защото ако всички се подчинят на воля-
та на нашия Господар, войната ще свърши завинаги и ако 
всички станат верни раби, няма никога по Земята да има не-
правда. Нашият Велик Властелин отмъщава за безбройните 
неправди, които бяха нанесени върху името Господне, за-
щото милионите светотатственици трябва да бъдат наказа-
ни. Единственото справедливо наказание е чрез огъня, за-
щото той гори и изчиства всичко, а огънят е божи дар и в 
него е божията сила и справедливост. В Геена огнена гори 
злото и неправдата. Там ще изгори и всеки, който се осмели 
отново да вдигне дори само глас срещу Божия Единствен 
Наместник на Земята – Атомния пират! 



 Господарю единствен, да пребъде волята ти и твоето 
земно царство. Земята ти принадлежи, защото ти е дадена от 
всемогъщия и Единствен Бог. Нека бъде и пребъде и него-
вата власт, защото тя е власт мъдра и справедлива и дава на 
всекиго заслуженото. На тези, които се покорят, ще бъде 
Царството Божие, защото те ще донесат мира. Блажени са 
миротворците в името Божие. Блажен е всеки, който остави 
всичко скъпо и тръгне в името Божие на свещен поход сре-
щу светотатствениците, които цапат името на Превеликия 
Единствен Наместник на Бога на Земята и в Света Божи и 
опетнявайки го така, проповядват неподчинение, което е от 
Лукавия. 
 Затова, о, Господарю, изгори с Геенски огън хулите-
лите Божи и накажи носещите ти неправда, за да пребъде 
твоето велико име в непрогледните векове! 
 


