
SERIA ALBERTO CZĘŚĆ SZÓSTA

BEJRUT, LIBAN 1983

Jest to oficjalne, Charlie... 
Zachodni Bejrut wpadł w ręce 

szyickich Muzułmanów. 

Lecz spójrz na to. Tam są raporty 
o masowych ucieczkach szyickich 

muzułmanów w libańskiej armii

Coś takiego! To 
rozprzestrzenia się 

wszędzie dokoła nas. O w morde! Mam nadzieję że to przeżyję! 

Ten ostrzał doprowadza mnie do szału. 
Mam nadzieję że wkrótce dostaniemy 

rozkaz by się stąd wynieść. 

Twoje rozkazy 
już przyszły, 

Rosko, 

ale masz do zrobienia jeszcze 
jeden raport... na ulicach 
Bejrutu, tego popołudnia. 

Oddziały Piechoty Morskiej wycofują się. 
Wydaje się że Syria już zwyciężyła.

gniewne okrzyki naciskają 
o usunięcie amerykańskich 

Sił Zbrojnych.

Wygląda na to, że 
chrześcijański rząd Libanu 
jest gotowy, by się poddać. 

Amerykanie zabijali moich 
ludzi, a ja, zabiję jego!

Poczekaj Jusuf...

Nie, nie poczekam! 

Dla Wiadomości, relacjonował 
z Bejrutu Rosko Baker.

Od czasu zbombardowania Marines 
na lotnisku w Bejrucie, gdzie życie 

straciło 241zołnierzy...
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Proszę pokazać paszport. 

Oto on. Jestem reporterem 
(gulp). Nazywam się 

Rosko Baker z ABS News. 

Sprzyjasz Syjonistom i popierasz 
Falangistów chrześcijańskich. Ty 

jesteś wrogiem Allacha!

Moi kuzyni zostali wymordowani w obozie 
dla uchodźców ponieważ wasi Marines 

wycofali się i pozostawili ich bez ochrony! 

Ale ja 
ich nie 

zabiłem! 

Wierzę że to zrobili ci 
Falangiści chrześcijańscy, 

a ty ich popierałeś! 

Nie... (gulp) Nie... 
Jestem neutralny! 

Naprawdę ja jestem!

Nie, Josef. Nie zastrzelaj go! 
Pozwól mu żyć. To tylko reporter.

Zrobię to! Zrobię..! 

Śmierć dla 
wrogów Allacha! 

Uważaj Rosko! On 
wycelował broń prosto 

w twoje plecy.

Nie żyję..! 

Wynoś się z Libanu panie 
reporterze a może pozwolę ci żyć! 
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CLICK!
Cha, cha, cha! 

Widziałeś jak się 
spocił, Haszim?

Dostał dziś 
nauczkę, Haszim! 
Już tutaj nie wróci! 

Już dłużej tego nie 
zniosę. Ci ludzie to 

fanatycy. Oni są szaleni! 

Czyżby? Ja wiem. To coś więcej 
niż tylko religijna wojna pomiędzy 
Chrześcijanami* a Muzułmanami.

Przestań się 
wygłupiać Josef. 

Chodźmy do domu. 

*Rzymscy Katolicy

Wybaczcie, że nie 
mogłem pomóc 

przypadkiem was słysząc. 
Jestem misjonarzem i pozwólcie 
że wam powiem, iż Falangiści 

nie są chrześcijanami! 

Oni mogą ukrywać się pod 
nazwami chrześcijan koptyjskich, 

bizantyjskich, ortodoksyjnych 
itp., lecz w gruncie rzeczy to 

rzymsko katolicy. 

Dlaczego media nie 
wytłumaczą tego publicznie? 

3

Wspaniale! Właśnie 
tego potrzebowałem... 
następny zwariowany.

Daj spokój, 
chodźmy stąd. 

Muzułmanie, chrześcijanie, katolicy... 
Kogo coś takiego obchodzi?

Jestem chory z całego tego bałaganu! 
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PORT MIĘDZYNARODOWY W LOS ANGELES 

Dzięki Bogu, jestem z powrotem! 

KAWIARNIA
Rosko?

Tim?

Nie mogę w to uwierzyć! 
Nie widziałem cię od czasu 
odkąd wróciliśmy z Nam. 

Lecz być uwiązanym do 
biurka, mogłoby doprowadzić 
mnie do szału, ale wszystko 

lepsze niż Bliski Wschód. 

Nie wiem jak długo jeszcze 
mógłbym znieść tę presję. 
Może powinienem dostać 

jakąś miłą, spokojną robotę 
przy biurku w „Times”. 

Myślę że dostanę 
filiżankę kawy i 

się odprężę. 
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Rosko, to są moi bliscy 
przyjaciele. Chciałbym żebyś 

poznał Jima Cartera i dr Riverę.

Miło mi. 

Witaj Rosko. Cieszę się 
mogąc cię spotkać.

Wiesz, widziałem wczoraj twój 
raport specjalny z Libanu. 

Sprawy wyglądają dość napięte. 

Nie znasz nawet połowy z tego! 
To było jak nocny koszmar. 

Obie strony konfliktu nie dają za 
wygraną. Czegoś takiego jeszcze 
nie widziałem. To nie ma sensu. 

Ma sens, Rosko, jeśli znasz historię 
muzułmańskiej wiary. 

Dr Rivera. Widziałem 
Muzułmanów przed 
moimi oczami. Co 

jeszcze jest tam do 
poznania?

To, co chciałbym ci 
opowiedzieć, dowiedziałem 

się z tajnych pism w 
Watykanie kiedy byłem 

jezuickim księdzem 
związanym przysięgą.*

Jezuicki kardynał Augustyn Bea ukazał nam, 
jak desperacko rzymsko katolicy chcieli 
Jeruzalem w końcu III wieku. 

Z powodu jego religijnej 
przeszłości i strategicznego 
położenia Święte Miasto było 
uważane za bezcenny skarb.

Spisek miał na celu 
przekształcenie 
Jeruzalem w rzymsko 
katolickie miasto.

Nie wykorzystane wielkie źródła siły roboczej które 
mogłyby wykonać te zadanie, były dzieci Ismaela. 

Biedni Arabowie padli ofiarą jednego z 
najbardziej chytrych planów kiedykolwiek 
wymyślonych przez siły ciemności.

*Patrz komiks Double Cross str. 12-14, wydane przez Chick Publ. 
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Proszę, niech ci opiszę 
historyczne tło. 

Okej.

Powróćmy do czasów kiedy Izrael był 
pod żelazną ręką Rzymu, gdy wielkie 

biblijne proroctwa się wypełniły.

Bóg powołał proroka zwanego Janem 
Chrzcicielem aby przedstawić światu Tego, 
o którym przepowiedziano, że miał przyjść.

Oto Baranek Boży... 

który gładzi 
grzechy świata. 

(J 1,29)

Biblia nazywa tę osobę Stwórcą wszechświata: 
„On był na świecie i świata przezeń uczyniony 
był, ale świat Go nie poznał”. (J 1,10) 

On był „Słowem Bożym” w ciele, mówiącym tak, 
jak żaden człowiek jeszcze nie mówił. Uzdrawiał 
chorych, przywracał ślepym wzrok i wzbudzał z 
martwych. „Chrystus przyszedł na świat by zbawić 
grzeszników,..” (1Tm 1,15) 

Biblia mówi: „Jest jeden Bóg i jeden 
pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
człowiek Chrystus Jezus”. (1Tm 2,5) 

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 

przeze Mnie. (J 14,6) 

Jezus zaatakował przywódców religijnych 
odsłaniając ich hipokryzję. 

Żmije! 

Biada wam 
uczonym w Piśmie 

i faryzeuszom. 

Podobni jesteście do grobów pobielanych, 
które zewnątrz wydają się piękne,

ale wewnątrz pełne są martwych 
ludzkich kości i wszelkich nieczystości. 

Religina machina chciała Go skazać na śmierć. 

Przygotował On swych uczniów do głoszenia „Dobrej Nowiny” (Ewangelii), że Bożym darem jest 
wieczne życie. (J 3,36; Rz 6,23)

I gdy przygotuję wam miejsce, przyjdę 
znów i wezmę was do Siebie, żebyście 

tam gdzie ja jestem i wy byli też. 
(J 14,1-3)

Podczas gdy Jezus nauczał, religijni przywódcy obmawiali Jego pojmanie i egzekucję.

Niech wasze serca się nie trwożą: Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. 

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań: 
Jeśli by nie było, tobym wam powiedział. 

Idę przygotować wam miejsce. 
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Został aresztowany na podstawie fałszywych 
zarzutów, oskarżony przez fałszywych 
świadków i wydany na śmierć.

Stwórca wszechświata był biczowany, 
opluwany i wyśmiewany kiedy 
przygotowano Jego egzekucję. A 
wszystko to, aby się wypełniły Pisma.

Jezus Chrystus 
był ofiarowany 
jako Baranek 

Boży, żeby zabrać 
grzech świata.

Gdyż tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego 

dał, aby każdy kto w Niego 
wierzy nie zginął, ale życie 
wieczne miał.  (Jan 3,16)

Przelał swą drogocenną krew by zmyć nasze grzechy. 

On który nie znał 
grzechu, za nas stał 

się grzechem. 
(2Kor 5,12) 

Jezus zmarł, został pogrzebany i powstał z martwych trzeciego dnia zatryumfowawszy nad śmiercią i grobem. 
Widziany był przez swoich uczni i ponad 500 innych świadków zanim powrócił do nieba.(1Kor 15,3-6)

Kiedy ta cudowna wieść rozprzestrzeniała 
się, mówiono grzesznikom, że jeśli uwierzą 
w Jezusa i uczynią Go swoim Panem i 
zbawcą będą mieli życie wieczne. 

Grób Jezusa jest pusty. Teraz siedzi On po 
prawicy Bożej przygotowując się do powtórnego 
przyjścia. Obejmie On panowanie na rządami 
aby władać jako Pan Panów i Król Królów.*

Szatan rozpoczął straszne prześladowania. 
Jednak Ewangelia zaistniała, gdy wierzący 
w Chrystusa nieśli to przesłanie dalej.

Od czasu ukrzyżowania, 
książę ciemności rozpoczął 
stałe ataki przeciwko ludzkim 
umysłom by zniszczyć 
przesłanie nadziei.** 

Ten sam tłum, który kilka dni wcześniej 
wykrzykiwał na Jego chwałę, teraz wołał: 

Ukrzyżuj Go !

Jezus powstrzymał aniołów, którzy 
chcieli Go obronić. On zstąpił z nieba 
by czynić wolę swego Ojca i będąc 
posłusznym poszedł na krzyż.

My teraz ujawnimy podstępne 
taktyki szatańskie, które tak 
skutecznie zmieniały ludzi w 
niewolników.

*Ap 19,11-16 
**Zob.: 2Tes 2,1-7 
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Wierzący wyszli naprzód z Ewangelią 
nawet do Afryki, zakładając małe Zbory. 

AFRYKA

Spotkali się z ciężką opozycją.

Żydzi zbuntowali się przeciw Rzymowi i w 70 r.n.e. rzymskie wojska pod wodzą generała 
Tytusa rozbiło Jeruzalem i zniszczyło wielką żydowską świątynię, która była sercem 
żydowskiego kultu... w wypełnieniu się Jezusowego proroctwa z Mateusza 24,2.

To była straszliwa rzeź. Niektórzy Żydzi zostali schwytani, podczas 
gdy inni uciekli we wszystkich kierunkach by przeżyć.

UWAGA: Dziś 
na tym świętym 
miejscu gdzie stała 
Świątynia, stanął 
meczet Kopuła Skały 
(drugie najświętsze 
miejsce Islamu). 

Wielu z Żydowskich uchodźców 
osiedliło się jak koczownicy, żyjąc 
w namiotach w północnej Afryce.

Generalne zmiany wisiały w powietrzu. Korupcja 
zżerała rzymskie Imperium, które było bliskie 
upadku. 

Apatia, chciwość, okrucieństwo, perwersja i rebelia 
były pożywką dla tej fundacji. Koniec był widoczny. 

Agenci Rzymu podążali za 
nimi i śledzili ich każdy ruch.

Ja, Bóg!

Wiwat Cezar! 
Tak Cezarze.

Obydwa rządy, żydowski i rzymski, 
prześladowali wierzących w Chrystusa 
by powstrzymać to Boże poruszenie.



Prześladowania chrześcijan 
były bezskuteczne.

Wierzący w Chrystusa dalej 
oddawali swe życie dla Ewangelii.

Jedynym sposobem w jaki szatan mógł 
powstrzymać tę ofensywę było stworzenie fałszywej 
„chrześcijańskiej” religii by zniszczyć dzieło Boże.

Rozwiązanie było w Rzymie. Ich religia miała swój 
początek w starożytnym Babilonie i wszystko 
czego było potrzeba to dobra przykrywka.

Jednakże nie stało się to w ciągu jednej nocy. 
Trzeba było czasu. Wirus zapoczątkowany został 
w pismach tzw. „wczesnych ojców Kościoła”.

To właśnie przez ich pisma ta 
nowa religia miała nabrać kształtu. 
Szatan tworzył swoje monstrum. 

Ona powstała aby zablokować Ewangelię, 
wymordować wierzących w Chrystusa, 
ustanowić religię, stworzyć wojny i sprawić 
by narody piły wino jej nierządu jak będzie to 
można zobaczyć na następnych stronach.

Posąg Jupitera w Rzymie został 
nazwany św. Piotrem, a statua Venus 
przemianowana zastała na Marię Pannę.

Teren wybrany na siedzibę był na jednym 
z siedmiu wzgórz, zwany „Watykan”, 
miejsce wróżenia, gdzie też ulokowana 
była szatańska świątynia Janusa.

„TAJEMNICA, 
BABILON 

WIELKI, MATKA 
WSZETECZNIC I 

OBRZYDLIWOŚCI 
ZIEMI.” 

(Ap. 17,5) 
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Ta wielka sfałszowana 
religia nazwana 

została Rzymskim 
Katolicyzmem. Jezus 

nazwał to
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Od upadku Imperium Rzymskiego, nie mogli 
już więcej płacić za szpiegostwo, więc ich nowa 
religia - katolicyzm przejęła tę odpowiedzialność. 

Klasztory zaczęły rozpowszechniać się 
w północnej Afryce. Były strategicznie 
umiejscowione tam, gdziekolwiek 
swoje osady mieli chrześcijanie.

Oczy przywódców religijnych w Rzymie 
skierowane były na potomków Ismaela, którzy 
żyli jako koczownicy w całej Północnej Afryce.

W biblijnym Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, Bóg wybrał 
człowieka o imieniu Abraham by stał się ojcem narodów. 

Bóg obiecał Abrahamowi syna, lecz jego żona 
Sara była bezpłodna. Więc ona zaaferowała mu 
swą egipską służąca Hagar, by dała mu dziecko. 

Hagar urodziła syna, który został nazwany Ismael 
(ojciec narodów arabskich). Biblia powiada, że 
wtedy Hagar wzgardziła swoją panią (Genesis 16,4) 

Hagar odeszła z Ismaelem, lecz Bóg powiedział 
Abrahamowi, że jego syn stanie się narodem, 
„gdyż jest to jego nasienie”. (Gen. 21,13) 

Kiedy miała 90 lat, poczęła i urodziła syna o imieniu 
Izaak, który był dzieckiem obiecanym przez Boga.

Sara dręczyła Abrahama dopóki nie wygonił tej 
niewolnicy i jej syna. Sara chciała by Izaak objął 
dziedzictwo. Ta rzecz była bardzo bolesna dla 
Abrahama z powodu jego syna Ismaela.

Ona podniosła chłopca i zobaczyła 
źródło wody, która uratowała ich życie. 

Biblia mówi, „I Bóg był z chłopcem; i on dorastał 
i zamieszkał w buszu...” (Gen. 21,20) 

Dzisiaj potomkowie Ismaela to 
prawie 1 miliard dusz. 

Na bezwodnej pustyni, Bóg usłyszał głos 
chłopca i posłał anioła który powiedział Hagar, 
że Ismael stanie się wielkim narodem.

Polityka ustanowiona przez Imperium Rzymskie była 
kontynuowana... szpiegując Żydów i chrześcijan 
(wierzących w Chrystusa) i knuli ich zgubę.
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Ten wierny rzymsko-kat. lider 
nazwany jest „ojcem kościoła”. 

200 lat po Augustynie, około 570 A.D. w Mekce 
(Arabia Saudyjska), narodził się Mahomet. Ten 
człowiek zmienił cały bieg historii.

Napisał 2 sławne dzieła: „Miasto Boga” i 
„Wyznania”, które nieznane w arabskim świecie, 
wpłynęły w dużej mierze na ich życie przez wieki.

Augustyn był zajęty zdobywaniem arabów dla 
rzymskiego katolicyzmu, włączając całe plemienia. 

W tym czasie, szpiedzy byli posyłani do tych 
odległych koczowników, którzy odrzucili katolicyzm 
i rozpowszechniali wieść, że pewnego dnia...

pojawi się wielki lider, który będzie chciał 
zebrać wszystkich arabów razem.

EGIPT

SUDAN

ETIOPIA

JIDDAH

M
O

RZE CZERW
O

NE 

MEKKA

ARABIA 
SAUDYJSKA 

Serce religii 
islamskiej. 

W ciągu mniej niż 20 
lat po jego śmierci, 

jego armie pokonały 
Bizancjum i Perskie 

imperium...

a później, jego 
armie przesunęły 

się do Europy. 
Prorok Mahomet 

był zdumiewającym 
człowiekiem.

*Encyclopedia Britannica, Micropedia (Muhammad) 

po pierwsze, chciałbym pokazać wam 
religię islamską tak jak widzi ją świat...

Potem podzielę się tym, 
czego nauczyłem się w 

Watykanie, jak faktycznie 
zaczął istnieć Islam...

Będziecie zszokowani!

To co chcę wam powiedzieć jest 
najbardziej nieprawdopodobną 

i intrygującą historią jaką 
kiedykolwiek słyszeliście. 

W Algierii, płn. 
Afryka w 354 
A.D., zdewociała 
i rzymsko-kat. 
matka urodziła 
syna. Nazywał 
się Augustyn.

Augustyn był geniuszem i w końcu stał 
się „świętym” w religii rzymsko-kat. Był 
biskupem rzymskiej Afryki.

W IV wieku mnóstwo ludzi z wiejskich okolic słyszało o świętym człowieku w Rzymie, który zastępował 
Cezara. Miał on silną armię kapłanów, mnichów i zakonnic, którzy pościli, modlili sie i pomagali biednym. 
Ludzie patrzyli na religijnych uczniów tego człowieka (papieża) ze strachem i wielkim szacunkiem.

Mahomet sam siebie nazywał „posłańcem Boga”. 
Zapoczątkował on wielką religię - Islam. 



Oto jak świat widzi tą wielką religie Islamu założoną przez 
proroka Mahometa, która ma prawie miliard zwolenników.

SAUDI ARABIA

RED SEA

MECCAEGYPT

SUDAN

Ich najświętsze miasto nazywa 
się Mekka i znajduje się w Arabii 
Saudyjskiej. Jest ono także miejscem 
narodzenia ich proroka Mahometa.

Islam głosi, że Abraham i Ismael zbudowali 
„Dom Boży” obok źródła (Zamzam), które 
uratowało życie Ismaela i jego matki.

Oto miejsce gdzie 
wybudujemy, mój synu.

Oryginalny „Dom Boży” był mały w porównaniu 
do nowszego, podobnego do sześcianu 
z kamiennej kostki o wys. 15 m, który to 
zastępuje. Zwie się „Kaaba” („Dom Boży”*)

Wierni muzułmanie na 
całym świecie modlą się 5 
razy dziennie w kierunku 
świętego miejsca, modląc 
się wprost do ich boga 
Allaha, bez pośredników.

Każda grupa wierzy, że otrzymają pewne typy błogosławieństwa 
na resztę swego życia, gdy odwiedzą swoje święte miejsca.

Rzymsko katolicy uważają 
Watykan za święte miasto.

Muzułmanie uważają Mekkę 
za ich święte miasto.

Żydzi uważają ścianę płaczu 
za ich święte miejsce.

*Patrz Muhammad Martina Lings’a, strony 41-42

Trzy główne religie mają jedną wspólną cechę - każda ma święte miejsce skąd oczekuje przywództwa.

W Mekce, wierni muzułmanie otaczają Kaabę przelewając łzy, szukając 
błogosławieństwa i miłosierdzia, tęskniąc za Allaha towarzystwem w raju. 
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Na początku odwiedzający przynosili dary do „domu Bożego” a opiekunowie 
Kaaby byli wdzięczni każdemu, kto przychodził. Niektórzy przynosili swe bożki 
i nie chcąc obrażać tych ludzi, ich bożki kładziono wewnątrz świątyni. 

Jurumici sprawowali także kontrolę nad 
Mekką. Ostatecznie, ludzie powstali przeciwko 
Jerumitom by ich wypędzić precz...

Ale zanim odeszli, Jerumici wzięli nawet...

Część skarbów Kaaby ofiarowanych przez 
pielgrzymów, które były gromadzone 
przez lata i wrzucili do źródła Zamzam.

Zasypali piaskiem to miejsce i źródło wyschło. 
Plemię zwane Kuzytami przyjęli, ale nie pozwolili 
moabickiemu bogu „Hubal” by był umiejscowiony 
w Kaabie i aby kontynuowano czczenie bożków. 

Kuzyci zostali wyparci przez Kuriaszów, wpływowe plemię arabskie, potomków Ismaela.

Wtedy powstał człowiek w Mekce, który 
był szanowany przez Kuriaszów, mimo 
tego iż był z plemienia Haszimitów...

Na imię miał Abd Al-Muttalib i był 
dziadkiem proroka Mahometa.

Abd AL-Muttalib miał wizję w której objawione 
zostało, gdzie znaleźć źródło. Duch rzekł mu 
by szukał krwi, gnoju i mrówczych gniazd 
oraz dziobiących ptaków.*

Na trop wpadł między dwoma bożkami 
gdzie Kuriaszyci spełniali swoje ofiary. 
Kopał i znalazł źródło wraz ze skarbami, 
i stał się bohaterem Mekki.

* Muhammad, p. 11, by  Martin Lings, Inner Traditions International; 377 Park Ave., S, NY 10016

Jest powiedziane, że Żydzi patrzyli na Kaabę jak na oddalony przybytek Boga 
z szacunkiem, dopóki nie stała się skalana przez bożki.

W końcu ludzie nie mieli więcej dostępu do źródła 
(Zamzam), ponieważ plemię chroniące poświęcone 
miejsce było niesprawiedliwe. Ci ludzie pochodzili z 
Jemenu a nazywali się Jurumitami.



Abd Al-Muttalib modlił się do swego boga. Jeśli ten Bóg pobłogosławi go 
dziesięcioma synami, wtedy ofiaruje mu jednego z nich w Kaabie.

To ten.

Przykro mi. 
Abd Allah 
nie żyje.

O nie! 

*Muhammad, by Lings, Inter. Traditionals Intl. Ltd., NY, p. 17. ** Muhammad, by Lings, p. 21.
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Po wielu latach jego modlitwy zostały wysłuchane. 
Jego najmłodszy syn był jego ulubieńcem, 
przystojny młodzieniec o imieniu Abd Allah.

Nadszedł czas by dotrzymać obietnicy dla 
swojego boga. Jeden z jego synów musi umrzeć.

W Kaabie, przed moabickim bożkiem „Hubalem” 
zostały użyte strzały do ceremonii wróżenia. 
Los padł na jego najmłodszego syna.

Matka Abd Allaha wraz z innymi, 
sprzeciwiała się mu. Jego bracia 
błagali go by pozwolił ich bratu żyć. 

Udał się do czarownicy po radę. 
Ona poradziła się swych rodzimych 
duchów i rzekła do Abd Al-Muttaliba... 

żeby jeszcze raz rzucił losy by ujrzeć czy 
zaakceptuje ofiarę z wielbłądów w miejsce jego 
syna. 100 wielbłądów zostało zabite a Abd Allah 
stał się ojcem proroka Mahometa.

To byli rzymskokatoliccy Arabowie którzy 
wpadli na pomysł szukania arabskiego proroka, 
tak jak Żydzi oczekiwali na swego Mesjasza.

Kto inny jak nie prorok mógłby być zdolny 
by odwieść Arabów od czczenia fałszywych 
bogów? Tam w Kaabie był już jeden obraz 
dziewicy Marii i dzieciątka Jezus.* 

Abd Allah w 569 r. poślubił Aminę. 
Miał wyjechać z karawaną na handel. 
Jednak zachorował i umarł. Amina 
nosiła jego dziecko.

Tradycja uczy iż usłyszała głos mówiący 
do niej: „Nosisz w swym łonie pana 
tego ludu i kiedy się narodzi, powiedz: 
„Położyłam go pod ochroną od zła każdej 
zazdrości; wtedy nazwij go Mahomet”.** 

Kiedy dziecię się narodziło, jego dziadek Abd 
Al-Muttalib zaniósł Mahometa do Kaaby... 

i modlił się, w modlitwie dziękując 
Allahowi za taki dar. 
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Szatan dotyka 
każdego syna Adama 
od dnia gdy pocznie 

go jego matka, z 
jedynym wyjątkiem 

Marii i jej syna.* 

*Muhammad, by Lings, p.26.

„Weź syna twojego brata s powrotem do jego 
kraju i chroń go przed Żydami gdyż na boga!... 

Jeśli zobaczą go i dowiedzą się 
tego co ja wiem, będą zamierzali zło 
przeciwko niemu. Wielkie rzeczy są 
zachowane dla syna twego brata”.* 

Synowie urodzeni w wielkich rodzinach, w takich 
miejscach jak Mekka byli wysyłani na pustynie 
by ich wykarmić i odstawić, i spędzić część 
swego dzieciństwa na treningach z plemionami 
Beduinów, aby uniknąć zarazy w miastach.

Biedna rodzina która wzięła Mahometa 
by się nim opiekować i troszczyć, została 
pobłogosławiona na różne sposoby.

Islam naucza, że kiedy Mahomet był małym 
chłopcem, dwóch mężczyzn w bieli zjawiło się 
i położywszy go, otworzyli mu pierś, wyjęli z 
komory jego serca czarny skrzep który wyrzucili.

Następnie umyli jego śniegiem. Nie było żadnego 
znaku na jego klatce piersiowej, tylko małe owalne 
znamię na jego plecach, które było tam od urodzenia. 

Matka Mahometa, Amina, umarła gdy miał 
sześć lat, pozostawiając go sierotą.

Wiele lat później mógł pełniej opisać 
to zdarzenie i wtedy Mohamet dokonał 
niewiarygodnego stwierdzenia... 

Dlaczego Mahomet miałby lansować nauczanie 
rzymskiego katolicyzmu? Czy to nie jest dziwne? 

Wtedy jego dziadek Abd Al-Muttalib, zaopiekował 
się nim, lecz dwa lata później zmarł on. To były 
dwa z największych smutków w jego życiu. 

Kiedy Mahomet miał dziewięć lat, był ze swoim wujkiem w karawanie. Rzymsko katolicki mnich ujrzał 
chłopca i zagadnął go. Wtedy spytał czy może zobaczyć znak na jego plecach. Wykrzyknął: „To jest 
pieczęć proroctwa”! Ostrzegł wujka Mahometa... 

Rzymskokatolicki mnich zainicjował płomienie przyszłych prześladowań 
Żydów z rąk naśladowców Mahometa. *Muhammad, by Lings, p. 30.
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Ty jesteś 
posłańcem 

Allaha.

Z pomocą rzymskokatolickiego kuzyna jego żony 
Waraquah, *Mahomet był w stanie interpretować 
te poselstwa.

Waraquah powiedział: 

* Encyclopedia Britannica (Micropedia), Muhammad. 
**Martin Lings, Muhammad, page 44.

*The Meaning of the Glorious Koran, by Pickthall, Mentor Books, 
pages 220,221; Martin Lings, Muhammad, pages 81-84.

W piątym roku misji Mahometa, przyszły na 
jego zwolenników prześladowania, gdyż nie 
chcieli odrzucić uwielbienia bóstw Kaaby. 
Mahomet poinstruował niektórych z nich żeby 
uciekli do Abisynii. 

Negus, rzymskokatolicki król Abisynii przyjął ich z 
powodu poglądów Mahometa na temat dziewicy 
Marii, które były tak bliskie doktryny katolickiej.

Mahomet powiedział, że na 
miejscu świątyni dołączył 
do proroków: Abrahama, 
Mojżesza, Jezusa i innych, 
którzy modlili się za nim. 

*Muhammad, by Lings, page 101.

Zaprawdę, 
Mahomet jest 

prorokiem 
tego ludu.**

Mahomet miał około 25 lat jak poślubił bogatą 
wdowę Kadiję. Ona miała wówczas około 40 lat.

Mahomet i Kadija mieli dwóch synów którzy 
umarli młodo i cztery córki. Najsławniejszą była 
Fatima, która poślubiła następcę Mahometa 
Aliego (jak głosi szyicki odłam Islamu).

Około 610 n.e. Mahomet głosił iż miał 
wizję od Allaha poprzez majestatycznego 
anioła Gabryjela, który powiedział...

Tak zaczęła się kariera Mahometa jako 
proroka Allaha. Od tego czasu ciągle 
otrzymywał poselstwa aż do swej śmierci, 
które, jak głosił, pochodziły od Allaha.

Niektóre z objawień zostały umieszczone 
w Koranie w 650. Inne pisma Mahometa 
nie zostały nigdy opublikowane.

Mohamet głosi, że pewnej nocy, podczas snu obok Kaaby, został obudzony przez anioła 
zwanego Gabryjelem który zawiódł go na niebiańskim zwierzęciu ze skrzydłami, zwanym 
„Burag”. Kiedy dosiadł bestii, pofrunęli na miejsce ruin świątyni żydowskiej w Jeruzalemie.

Po modlitwie zasiadł „Buraga” i wstąpił do nieba gdzie znów spotkał się z prorokami i w końcu z samym 
Bogiem. Mówił on, iż otrzymał credo Islamu i instrukcję o 5-ciu modłach dziennie od samego Boga w 
niebie. Wizja wywarła niezwykły wpływ na historię świata w późniejszym czasie (patrz str. 22).
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Z powodu prześladowań, Mahomet wyemigrował w 622 r. do Medyny odległej o 200 mil 
na północ od Mekki. Stamtąd prowadził „Razzias”, napadając na karawany z Mekki. 

Wygrywał 
drugorzędne 
bitwy, a ci, 
którzy się mu 
sprzeciwiali w 
Medynie byli 
mordowani.* 

To w Medynie Mahomet zaczął 
pokazywać swą wrogość wobec 
Żydów, najeżdżając na ich osady.**

*Patrz Encyklopedia Britannica(Macropedia), tom 12, str. 607. **Tamże, 

Jako mąż stanu Mahomet nie chciał niszczyć Mekki, lecz chciała zdobyć jej mieszkańców dla islamu. 

Symbol półksiężyca jest 
wszędzie znany w islamie. 

W 1950 ten bóg 
księżyca został 
wykopany na Hazor 
w Palestynie. 

Zdjęcie pokazuje 
Allaha siedzącego 
na tronie. Zauważcie 
znak półksiężyca na 
jego piersi.

ALLAH... jest tylko idolem! 

Mahomet poślubił inną kobietę 
z powodów politycznych aby 
zacieśnić więzy z krewnymi tej 
kobiety i by wzmocnić swą pozycję. 

Mekka wysłała armię 10 000 mężczyzn aby pojmać Mahometa. Przegrali. Nie mogli 
przebić się przez jego obronę. Po wietrznej i deszczowej nocy, wielka armia... stopniała.

W 630 r. z dziesięcioma tysiącami 
mężczyzn, Mahomet podbił Mekkę a 
Kaaba została oczyszczona z bożków.

Mahomet chciał stworzyć swą własną religię. 
On potrzebował wsparcia swojego potężnego 
plemienia. Wyniósł on Allaha, boga księżyca, 
którego wielbili, by był jedynym bogiem a 
siebie ogłosił prorokiem Allaha.

Historia dowodzi, że zanim islam zaczął 
egzystować, Sabejczycy w Arabii uwielbiali 
boga księżyca który poślubił boginię słońce.

Porodzili 3 boginie, które były nazwane Al-lat, 
Al-uzza i Manat. Stały się idolami i były czczone 
przez tę część świata jako „córki Allaha”.



Watykan rozpaczliwie potrzebował Jeruzalem 
przez wzgląd na jego religijne znaczenie, ale 

został zablokowany przez Żydów. 

Kolejnym 
problemem 

byli prawdziwi 
chrześcijanie w płn. 

Afryce głoszący 
Ewangelię.

Rzymski katolicyzm rozrastał w siłę 
i nie tolerował żadnej opozycji. 

Pewna liczba Arabów stała się katolikami 
i można było użyć ich do relacjonowania 

sytuacji przywódcom w Rzymie.

Watykan musiał stworzyć jakąś broń 
żeby wyeliminować zarówno Żydów jak i 
prawdziwych chrześcijan którzy odmówili 
zaakceptowania rzymskiego katolicyzmu.

Niektórzy mogli być użyci jako 
Piąta Kolumna (podziemna 

siatka szpiegowska) aby 
wykonać mistrzowski rzymski 

plan pośród wielkich rzesz 
Arabów, którzy całkowicie 

odrzucili rzymski katolicyzm. 

Gdy na scenie pojawił się 
św. Augustyn, wiedział 
co sie dzieje. Augustyn 
był bardzo możnym i 

wpływowym człowiekiem 
ze swą niewielką armią 

naśladowców.

Jego klasztory służyły 
jako bazy do poszukiwań i 

niszczenia biblijnych rękopisów 
będących w posiadaniu 

prawdziwych chrześcijan. 
Augustyn został uczyniony 
„świętym” za swą wierną 

służbę „Matce-Kościołowi”.

Watykan chciał stworzyć mesjasza 
dla Arabów, kogoś, kogo wyniosą jako 
przywódcę, osobę z charyzmą*, kogo 

mogliby wyszkolić w celu zjednoczenia 
wszystkich niekatolickich Arabów w celu...

18
*Specjalna, inspirująca cecha przywódcy (Webster’s Dictionary) 

utworzenia 
potężnej armii, 

która ostatecznie 
zdobyłaby 

Jeruzalem dla 
papieża. 

Patrząc na płn. Afrykę, zobaczyli rzesze Arabów 
jako źródło siły ludzkiej dla swej brudnej roboty. 
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W Watykanie 
opowiedział 
nam w skrócie 
tę historię 
kardynał Bea... 

Rzym odnalazł swego człowieka a pieniądze 
nie stanowiły problemu. Posłano nauczycieli, 
aby młody Mahomet przeszedł gruntowną 
edukację. 

Pewna bogata Arabka, wdowa o imieniu 
Kadija, wierna zwolenniczka papieża 
odegrała w tym dramacie niebagatelną rolę.

Swoją majętność oddała „Matce Kościołowi” 
i wstąpiła do klasztoru.

Tam otrzymała dziwną misję i 
odesłano ją z powrotem do świata.

Jej zadanie polegało na tym, by znaleźć 
błyskotliwego młodzieńca którego Watykan 
mógłby użyć aby stworzyć nową religię i stać 
się mesjaszem dla potomków Ismaela.

Wkrótce znalazła młodego 
Mahometa i zawarli małżeństwo.

Kadija miała kuzyna o imieniu Waraka, 
który tak jak i ona był oddanym katolikiem. 
Miał on duży wpływ na Mahometa.

Watykan umieścił go jako 
kluczowego doradcę Mahometa.

Pod wpływem Waraki Mahomet pochłaniał dzieła 
„świętego” Augustyna i stał się ich entuzjastą.
Tak przygotowywano go do „wielkiego powołania”
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Pod wpływem Watykanu, arabscy 
katolicy przez płn. Afrykę zaczęli 
rozprzestrzeniać wieść o kimś wielkim...

W miarę rozwoju 
sytuacji, powiedziano 
Mahometowi, że jego 
wrogowie to Żydzi... 

a jedynymi prawdziwymi chrześcijanami są 
rzymscy katolicy, a wszyscy inni którzy zwą siebie 

chrześcijanami są podstępnymi intrygantami i 
dziećmi diabła, których trzeba zniszczyć. 

Tej szatańskiej nauce wierzą dziś muzułmańskie umysły na całym świecie 
i to ona niweczy starania by zdobyć dla Chrystusa każdy islamski naród. 

Gdy Mahomet zaczął 
otrzymywać swe 

„boskie” objawienia 
w jaskini na górze 
Hira niedaleko od 
namiotów Mekki... 

Waraka (katolicki 
kuzyn żony Mahometa) 
głęboko zaangażował 
się w objaśnianie wizji 

docierających do Mahometa. 

W rezultacie powstała „święta” księga islamu zwana „Koranem”, zawierająca wiele pism 
Mahometa. Co ciekawe, we wczesnym stadium muzułmanie otrzymywali ochronę od katolickich 
królów z powodu objawień Mahometa dotyczących Dziewicy Marii. (Patrz str. 16.)

który miał powstać wśród ludu 
i stać się wybrańcem ich boga.

Szatan był zdeterminowany by powstrzymać Ewangelię Jezusa Chrystusa 
przed dotarciem do dzieci Ismaela. Przy pomocy Watykanu, na kilka wieków 
zamknął drzwi, pozbawiając Arabów możliwości usłyszenia o Światłości Świata.



Ale powstały jeszcze 
nieopublikowane dzieła Mahometa.

Są one teraz w 
rękach wysokiej 
rangi świętych 

mężów islamskiej 
wiary (ajatollahów).

Kiedy kardynał Bea 
dzielił się z nami tym w 
Watykanie, on rzekł... 

Pisma te są pilnie strzeżone gdyż 
zawierają informacje, które łączą 
Watykan z powstaniem islamu. 

Obie strony wiedzą 
o sobie tak wiele... 

iż gdyby wyszło to na jaw, wywołałoby 
taki skandal, który mógłby przysporzyć 

wielkich problemów obu religiom.

W ich „świętej” księdze Koranie, mówi 
się o Jezusie tylko jako o proroku.

Jeśli papież 
miałby być jego 
przedstawicielem 
na ziemi, także 
musiałby być 
prorokiem Bożym...

co spowodowało by, że wyznawcy 
Mahometa baliby się i szanowali papieża 
jako kolejnego „świętego męża”.

Papież wykonał szybki ruch i wydał bullę 
zapewniającą arabskim wodzom zgodę na 
najazd i podbijanie narodów Północnej Afryki. 

Podbój Północnej Afryki trwał.
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W momencie śmierci Mahometa, religia islamska wręcz eksplodowała. 
Koczownicze plemiona arabskie łączyły siły w imię Allaha i jego proroka Mahometa.

1. Eliminowanie Żydów, Chrześcijan 
    (prawdziwie wierzących których oni 
    nazywali niewiernymi). 
2. Ochronę augustiańskich mnichów i 
    rzymskich katolików. 
3. Zdobycie Jerozolimy dla „Jego 
    Świątobliwości” w Watykanie. 

Watykan pomagał finansować budowanie owych potężnych armii islamskich w zamian za trzy szczególne przysługi:



W miarę upływu czasu moc islamu stawała się ogromna. Żydzi i prawdziwi 
chrześcijanie byli mordowani a Jerozolima wpadła w ich ręce.

Ale jak dotąd, arabscy przywódcy czuli przedsmak zwycięstwa gdziekolwiek 
się udali. Wydawało się im, że nic nie może ostać się na ich drodze. 

Starannie ułożony papieski plan zaczął się rozsypywać na kawałki przed jego oczami. 

Interesujący fakt: Rzymscy katolicy ani ich sanktuaria 
nie były nigdy atakowane w tamtym czasie. 

Nadszedł czas odpłaty... 
Papież zapytał o Jerozolimę.

A więc? 

Pod przewodem Waraha, 
Mahomet spisał Koran, 
wielkie kłamstwo...

że Abraham złożył Ismaela 
na ofiarę. Biblia* jasno 
opisuje iż Izaak był tą ofiarą, 
lecz Mahomet usunął imię 
Izaaka a wstawił Ismaela. W rezultacie tego, jak i wizji Mahometa, 

wierni muzułmanie wznieśli meczet 
(Świątynię Skały) na cześć Ismaela, 
na miejscu wcześniejszej świątyni 
żydowskiej zburzonej w 70 r.n.e., 
czyniąc tym samym Jerozolimę drugim 
najświętszym miejscem wiary islamskiej. 

Papież zdał sobie sprawę z tego, że to co stworzył wymknęło się spod kontroli gdy 
dowiedział się iż muzułmani nazywają „Jego Świątobliwość” niewiernym.

Jakże więc mogli oddać takie święte miejsce papieżowi bez wzniecania rozruchów?

*See Genesis 22:1-18
22
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Muzułmańscy generałowie postanowili 
zdobyć dla Allaha cały świat i teraz... 
zwrócili swe oczy na Europę. 

Islamscy ambasadorzy zwrócili się do „Jego 
Świątobliwości” w Watykanie z prośbą o wydania bulli 
pozwalającej im na podbój krajów europejskich. 

Obecna moc i kontrola nad światem 
była uważana za podstawowy 
przywilej papieża. Nie zamierzał 
dzielić się tym z poganami. 

Wojny trwały stulecia...

a Jerozolima wymknęła się z ręki papieża.

Papież wzbudził swe armie i wezwał do 
krucjaty aby powstrzymać dzieci Ismaela 
od przechwycenia katolickiej Europy. 

Watykan był rozwścieczony. 
Wojna była nieunikniona.
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Upadła Turcja, 
Hiszpania, 

a Portugalia 
także została 
podbita przez 
islamskie siły.

PO
RT

UG
AL

IA

HISZPANIA

FATIMA

W Portugalii jedną z górskich wiosek 
nazwali Fatimą na cześć córki 
Mahometa nie przypuszczając nawet, 
że stanie się sławna na cały świat.

Wiele lat później kiedy armie muzułmańskie 
opanowały wyspy Sardynię i Korsykę aby dalej 
szturmować Italię... pojawił się poważny problem.

Nie jesteśmy 
dostatecznie 

silni... Brakuje nam 
wsparcia. 

No tak.

Islamscy przywódcy 
zrozumieli że zaszli zbyt 
daleko i nadszedł czas 
na pokojowe rozmowy. 
Jednym z negocjatorów 
był Franciszek z Asyżu.*

Miały miejsce oficjalne negocjacje i podpisywanie konkordatów. 
Wynikiem negocjacji było...

TURCJA
Zgodzono się też by 
muzułmanie mogli budować 
meczety w krajach katolickich 
bez przeszkód... 

tak długo, jak rzymski 
katolicyzm mógł rozkwitać w 
krajach arabskich.

biblijnie wierzących 
misjonarzy 

chrześcijańskich. 

Kardynał Bea powiedział 
nam iż muzułmanie i 

rzymsko katolicy zgodzili 
się blokować i niweczyć 

wysiłki wspólnego wroga... 

Muzułmanom było dozwolone:

okupować Turcję w 
„chrześcijańskim” świecie...

a katolikom pozwolono 
okupować Liban w 
świecie arabskim.
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Dzięki tym konkordatom, szatan 
rozpoczął duchową destrukcję 

dzieci Ismaela. 

Zbudował solidną 
ścianę opozycji 

przeciwko 
„Bożemu Słowu”... 

aby powstrzymać 
przyjmowanie go przez 

biednych arabów.

została wprowadzona 
ścisła kontrola 

muzułmanów począwszy 
od ajatollaha i dalej do 
islamskich kapłanów, 
zakonnic i mnichów. 

Watykan uruchomił również kampanię 
nienawiści pomiędzy muzułmańskimi 

arabami a Żydami. Do tej pory 
koogzystowali pokojowo.

Cała islamska społeczność patrzy na biblijnie 
wierzących jak na diabła który przynosi 
truciznę, by zniszczyć dzieci Allaha. 

Trzymaj się z 
dala od niego!

Tak, mama.

Poruszające raporty misjonarzy 
opowiadające o latach pracy przynoszących 
zaledwie garstkę nawróconych z islamu, 
powodujących zniechęcenie i wyczerpanie.

Misjonarze ci nie maja pojęcia o tajnych 
ugodach między Mekką a Watykanem 
które niszczą ich wysiłki dla zdobycia 
dusz w tych ciemnych krajach.

W ogóle nie wiemy 
dlaczego nie możemy 

do nich dotrzeć.

Trwały pokój między Mekką a Watykanem, tą Starą Nierządnicą z 17 i 18 rozdziału Apokalipsy sprawił, 
iż Jezuici znów przystąpili ostro do pracy, spiskując i starając się umożliwić kontrolę nad islamem.

W 1910 Portugalia stała się 
państwem socjalistycznym. 

Wszędzie pojawiły 
się czerwone flagi. 

Rzymsko katolicki kościół 
napotkał poważny problem. 

Był to odpowiedni moment na pojawienie się dziewicy Marii i miało to przynieś 
więcej korzyści niż tylko utrzymywanie Portugalii w żelaznym uścisku Watykanu.

Ogłaszamy 
narodziny Ludowej 

Socjalistycznej 
Republiki Portugalii!

Zniszczyć 
władzę 

kościoła! HURAAA! 

Po podpisaniu 
konkordatów, 
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Gdzie to się 
wydarzy?

Tutaj... w Fatimie. 

W 1917 Dziewica 
objawiła się w Fatimie.

Projekt „Matki Bożej” 
był ogromnym 
sukcesem, odgrywanym 
aby wpływać na 
tłumy. W rezultacie 
portugalscy socjaliści 
ponieśli srogą porażkę.

Rzymsko katolicy na całym świecie zaczęli 
modlić się o nawrócenie Rosji.

Jezuici wymyślili „nowenny* 
fatimskie”... 

które mogli rozpowszechniać 
w Północnej Afryce, tworząc 
dobre relacje publiczne ze 

światem islamskim. 

Oczywiście, biedni Arabowie 
myśleli że czczą córkę 

Mahometa, 

i właśnie to chcieli 
osiągnąć Jezuici.

Bezpośrednim rezultatem fatimskiej wizji 
był rozkaz papieża Piusa XII do armii 
nazistowskiej aby zmiażdżył Rosję i 
prawosławie, i uczynił z Rosji kraj katolicki.

Wizja fatimska nie obumarła.

Kilka lat po przegranej II wojnie światowej, 
papież Pius XII zadziwił świat swoją wizją 
tańczącego słońca aby utrzymać Fatimę w 
doniesieniach prasowych.

Był to wielki religijny pokaz i cały świat 
pochłonął go. Nic dziwnego, albowiem 
wizję widział jedynie sam papież.

Jezuici chcieli by włączyła się Rosja a 
miejsce wizji fatimskiej mogło odegrać 
kluczową rolę w przyciągnięciu islamu 
do „Matki Kościoła”. 

*Specjalne modlitwy przez dziewięć dni.(Webster’s Dictionary) 
** Patrz komiks Ojcowie Święci, wydane przez Chick Pub.



Z tego podłoża wyrosła grupa wyznawców zwana Błękitną Armią, mająca miliony członków na 
całym świecie, wiernych katolików gotowych umrzeć za swą błogosławioną Dziewicę. 

Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego. Jezuici zaplanowali pojawienie się Dziewicy Marii cztery lub 
pięć razy w Chinach, wielokrotnie w Rosji i kilka naprawdę dużych objawień w USA. I ludzie to kupią!

ROSJA

Ale cóż to ma wspólnego z islamem? Zobaczmy, co miał do powiedzenia 
o Marii i islamie biskup Sheen w późnych latach swego życia... 

*The Woman Shall Conquer, by Sharkey, Prow Books, Kenosha, WI, page 164.
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ZDROWAŚZDROWAŚ  MARIOMARIO

MATKO BOSKA
MATKO BOSKA BĄDŹ 

BĄDŹ 

POZDROWIONA!

POZDROWIONA!

U.S.A. CHINY

„Objawienia Naszej Pani w Fatimie wyznaczają punkt zwrotny w historii 
świata z 347 milionami muzułmanów, najtrudniejszymi ludźmi do 
nawrócenia na chrześcijaństwo (rzymski katolicyzm). 

Muzułmanie okupowali tereny Portugalii przez wieki i naznaczyli ten kraj. 

Po śmierci swej córki Fatimy, Mahomet napisał o niej, iż „jest najświętszą 
ze wszystkich kobiet w Raju, tak jak Maria.”* 



Biskup Sheen wierzył, że Maria Dziewica upodobała sobie, 
żeby być znaną jako Nasza Pani Fatimska, rękojmia dla 
Mahometan, którzy wierzą w dziewicze narodzenie Chrystusa, 
mogli także uwierzyć w Boskość Chrystusa.

Wskazywał, że pielgrzymujące figurki Naszej Pani Fatimskiej 
były entuzjastycznie przyjmowane przez muzułmanów w Afryce, 
Indiach i wszędzie indziej, oraz że wielu z nich przechodzi teraz 
do (rzymsko katolickiego) „kościoła”. Jako przewodniczący 
Towarzystwa Krzewienia Wiary, bp Sheen mówił z autorytetem.*

W drugiej połowie XIX wieku Hiszpania przechodziła gwałtowne polityczne wstrząsy. 
Rzymsko katolicka monarchia upadała, aż wreszcie w 1868 królowa została 
zdetronizowana. Hiszpania stała się republiką, co trwało zaledwie dwa lata. 

W owym czasie, w latach 1931 do 1936 przewinęło się pięciu prezydentów. Hiszpańscy katolicy 
okazali swą niechęć dla władzy watykańskiej (nie wiedząc co jest dla nich przewidziane). 
Opodatkowali majątki kościelne i usunęli ze szkół publicznych księży i zakonnice.

Monarchię znów restaurowano aż do 1923 r. Rósł w tym czasie chaos jako wynik 
pogarszającej się sytuacji politycznej. Wściekłość Watykanu spowodował fakt, że Hiszpania 
znów wybrała drogę republiki. Natychmiast poczyniono kroki do sabotowania takiego wyboru.

Hiszpańscy katolicy sprzeciwiają 
się waszemu zmierzaniu w kierunku 
faszyzmu. Poniosą przykładną karę. 

I choć niektórzy z prezydentów mieli 
za sobą jezuicką edukację, sprzeciwili 
się władzy Watykanu i swej roli 
odgrywanej w watykańskich rękach.

Zniszczmy ich i 
nazwijmy to... krucjatą 
przeciw komunizmowi. 

Kiedy podpisywali konkordat, 
zobowiązali się do pomocy papieżowi 
w chwili potrzeby, nawet aby wzbudzić 
armię gdyby tak sobie zażyczył. 
Ta chwila teraz nadeszła. 

*“The Women Shall Conquer” by Don Sharkey, Prow Books/Franciscan Marytown Press, 8000-39th Avenue, Kenosha, WI. 53140, page 164.
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Nawiązano kontakty z muzułmańskimi 
przywódcami. Mieli do spłacenia dług za 
przejęcie Jerozolimy z posiadania Rzymu. 



Jezuici wywiązali się z 
zadania. Biedni Hiszpanie 

mieli teraz cierpieć.

Dzięki tajnym negocjacjom powstała wielka 
arabska armia pod dowództwem generała 
Franco. Watykan sfinansował tę wojenną 
machinę, żeby nauczyć Hiszpanów lekcji. 

W 1936 wybuchła nowa hiszpańska inkwizycja, 
zwana też „hiszpańską wojną domową”, 
potajemnie prowadzoną w Watykanie. 

Aby ukryć prawdę przed całym światem, 
media przedstawiały Watykan jako 
walczący z komunistami w „świętej wojnie”. 

Tak naprawdę w Hiszpanii była jedynie garstka komunistów. Jednak instytucja 
rzymsko katolicka nakazała skąpać kraj we krwi swych wyznawców.

Pod banderą Watykanu siły muzułmańskie najechały Wyspy Kanaryjskie i zaatakowały 
południową Hiszpanię. Zszokowani Hiszpanie patrzyli jak kardynał Pedro Segura poprowadził 
islamską armię na rzeź niewiernych katolickich mężczyzn, kobiet i dzieci bez cienia litości.

Oddziały muzułmańskie odbierały w końcu swą zemstę mając papieskie błogosławieństwo.

Gdy miałem trzy lata, pamiętam jak oddziały 
muzułmańskie najechały nasz dom. 

Mamo!

Moja rodzina miała szczęście i przeżyła ten terror. 

Gdy inkwizycja dopięła celu, Hiszpania 
była zrujnowana, wykrwawiona i pobita ale 
znowu bezpieczna w watykańskich rękach. 

Około cztery miliony muzułmańskich wojowników 
okupowało Hiszpanię jako protektorzy rzymsko 
katolickiej wiary. Islam spłacił swój dług 
antychrystowi siedzącemu na Watykanie. 

Uwolniliśmy 
Hiszpanię od 
komunizmu! 

Dzięki 
błogosławionej 

Dziewicy! 
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Arabowie, w szczytowych tajnych 
pertraktacjach, powiedzieli papieżowi iż będą 
walczyć za Watykan w Hiszpanii, jeśli tylko 
papież zobowiąże się, że nigdy nie uzna 
państwa Izrael*, które mogłoby zaistnieć... 
papież zgodził się. 

Jerusalem

ISRAEL

Dr Rivera, czy to nie muzułmanin 
strzelał do papieża? 

O tak. Jezuici zaplanowali to 
doskonale. Wiele osiągnięto 

dzięki temu incydentowi.

Widzicie, dało to 
wspólny element 
zarówno 
papieżowi jak 
i prezydentowi 
Reaganowi. 
Obaj zostali 
postrzeleni i 
szybko stali się 
przyjaciółmi.

Papież otrzymał wsparcie i sympatię 
od przywódców na całym świecie.

AP/Wide World Photo 

strzelał do przedstawiciela proroka Jezusa 
na tej ziemi... aż ajatollahowie wysłali 
kondolencje i przeprosiny papieżowi.

AP/Wide World Photo 

W końcu całą winę 
przypisano KGB...

sprawiając iż 
świat uwierzył, 
że komuniści są 

wrogami papieża.

To jest wielka 
gra, Rosco... 

Papież Jan Paweł 
II był przez wiele lat 

dobry dla komunistów. 

Przez to zdarzenie islam zbliżył się do 
Watykanu. Muzułmanie zostali bardzo 
upokorzeni myśląc, że jeden z nich...
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Kardynał Bea opowiedział nam jak 
ortodoksyjni Żydzi i syjoniści wespół naciskali 
na powstanie niepodległego państwa Izrael. 

*W czerwcu 1994 Watykan ostatecznie uznał 
Izrael jako naród, ponieważ chciał odegrać istotną 
rolę jako agenta w tzw. „procesie pokojowym”.



Każda z kul trafiła papieża poniżej 
pępka. Widzisz Rosco, on wcale nie miał 
zamiaru zabijać papieża. Wykorzystywał 

jedynie instrukcje Jezuitów. 

Strzelał z odległości 
około trzech metrów.

Cel został osiągnięty gdy świat zobaczył 
jak papież przebacza Ali Agcy... 

Prawie miliard muzułmanów nie mogło 
nie podziwiać „Jego Świątobliwości”.

AP/Wide World Photo 

Jak już mówiłem, ja 
wierzę w to iż było to 
dobrze zaplanowane. 

Zarówno papież 
jak i świat islamski 
dziękował dziewicy 
Marii za ocalenie.

Może zdumiewasz się, dlaczego posyłamy 
nasze oddziały do Libanu. Odkąd 

prezydent zaprzyjaźnił sie z papieżem...

otrzymaliśmy nuncjusza papieskiego 
w Waszyngtonie a oddziały Marines w 
Libanie broniły rzymsko katolicki naród. 

Jeśli to zabrzmi nierozsądnie, Rosco, 
przypomnij sobie że morderca 
Mehmet Ali Agca był jednym z 

najlepszych snajperów w Europie i 
doświadczonym strzelcem.
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Nierządnica z Apokalipsy 17 nie powstrzyma 
się przed niczym by osiągnąć swój cel, 

włącznie ze strzelaniem do swoich papieży.



Dzisiaj papież wciąż rozpaczliwie próbuje 
zdobyć kontrolę nad Jerozolimą. Cel się nie 
zmienił. Jerozolima wpadnie w ręce papieża 
w asyście narodów muzułmańskich. 

Ostatni papież będzie antychrystem, który 
wie że musi uciekać do Jerozolimy tuż przed 
zniszczeniem Watykanu.  (Ap. 17,16)

Wkrótce potem szatan popchnie 
świat do bitwy pod Armagedonem. 

To właśnie wtedy Jezus Chrystus, 
„Król królów”, powróci z niebios by 
zniszczyć antychrysta i jego wojska...

i Pan Jezus ustanowi swoje Królestwo w 
Jerozolimie aby panować nad światem. 

Zdradzeni katolicy próbują dostać się do 
nieba przez swój system kościelny.

W przeszłości szatan używał religii by zatracać 
miliardy dusz. A działając za pomocą „wielkiej 
nierządnicy” z Księgi Apokalipsy (którą jest 
rzymsko katolicka instytucja)... 

Muzułmańskie i komunistyczne armie 
skierowane by zniszczyć Izrael zaatakują i 
same zostaną zmasakrowane na górach i 
pustyniach Izraela (Ezechiel 38,1-3; 39,1-4)

szatan ostrożnie umieścił przed ludzkimi 
oczami dziewicę Marię by odwieść ich 
uwagę od Pana Jezusa. 

Tłumy muzułman patrzą na swa religię i 
Mahometa (którego ciało ciągle spoczywa 
w Medynie) i z całego swego serca 
oczekują zbawienia z Medyny.

Biblia, niezawodne i natchnione prze Boga słowo mówi nam, ze Jezus powiedział: Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.   (Jan 14,8) 
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A wina za to spada bezpośrednio na Rzym, 
za tę niewysłowioną zbrodnię. 

A przy użyciu podobnej sztuczki Watykan 
pomógł ustanowić bojową i przemądrzałą 
religię, aby powstrzymać dzieci Ismaela 
od poznania tego Jedynego, który 
mógłby wprowadzić ich do nieba.



BIBLIA POWIADA ŻE JEST TYLKO JEDNA DROGA DO NIEBA.

NIKT INNY NIE MOŻE CIĘ ZBAWIĆ 
1. Przyznaj że jesteś grzesznikiem 
2. Zechciej odwrócić się od grzechów (pokuta) 
3. Uwierz że Jezus Chrystus zmarł za ciebie, był 
pogrzebany i zmartwychwstał 
4. Przez modlitwę, zaproś Jezusa do twego 
życia, by stał się twoim osobistym Zbawicielem

Data ______________

Tak NieCzy akceptujesz Jezusa 
Chrystusa jako twojego 
osobistego Zbawiciela?

Pan Jezus nie jest nieistotnym 
prorokiem Koranu, świętej księgi 
Islamu. On jest Stwórcą wszechświata 
w mocy i chwale. Osądzi On całą 
ludzkość za grzechy, włączając w to 
Mahometa i wszystkich papieży.

Umierał na krzyżu także za dzieci Ismaela i przelał swą cenną krew by 
obmyć też ich grzechy. Potem powstał z martwych, aby usprawiedliwić 
tych wszystkich, którzy przychodzą do Niego. Woła dziś do dzieci 
islamu: „Wyjdźcie stamtąd ludu mój, abyście nie byli uczestnikami 
jej grzechów i nie otrzymali jej plag” (Ap 18,4). On kocha Cię i umarł 
za ciebie na krzyżu. Jest nie tylko większy od Mahometa, ale Jezus 
Chrystus był jeszcze przed Abrahamem (Jan 8,58). Jezus wie jak 
trudno wyjść z islamu, ale da ci moc i odwagę żebyś to zrobił. 

Pewna ilość ajatollachów, którzy nadzorują twoją religię, wiedzą z 
nieopublikowanych pism Mahometa iż to, co tu opowiedzieliśmy 
jest prawdą. Jednak w swej desperacji aby zachować władzę 
jako przywódcy religijni nie ośmielą się przyznać do zdrady dzieci 
Ismaela. Nawet Watykan zna tę prawdę.

To, czego nauczyłeś się o Jezusie z Koranu nie jest obrazem 
prawdziwego Jezusa, jak też Jezus opisywany przez instytucję rzymsko 
katolicką. Jedynie w Ewangeliach, w Nowym Testamencie, w Biblii Jezus 
jest pokazany w swej mocy jako Bóg objawiony w ciele.

Jezus mówi: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie”.  Jan 14,6

1. Czytaj twą Biblię każdego dnia by 
 poznać lepiej Chrystusa 
2. Módl się codziennie do Boga (własnymi słowami) 
3. Daj się ochrzcić, uwielbiaj Go i służ Mu wraz z 
 innymi chrześcijanami w Kościele, gdzie 
 Chrystus jest wywyższony a Biblia jest 
 ostatecznym autorytetem 
4. Opowiadaj innym o Chrystusie.

PRZYKŁAD MODLITWY 
Drogi Boże, dzięki Ci że mi pokazałeś, co 
myślisz o islamie. Ja także odrzucam to i 
uznaję Chrystusową ofiarę za doskonałą i 
kompletną. Proszę, przebacz mi w imieniu 
Jezusa. Zapraszam Jezusa by wszedł do 
mojego życia i jedynie w Nim pokładam swą 
ufność dla mego zbawienia. Dziękuję Tobie 
że dałeś mi życie wieczne teraz. 

Jeśli twa odpowiedź była - tak, to jest 
dopiero początek wspaniałego, nowego 
życia z Chrystusem. Teraz: 


