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Allah [BÓG] dał Izrael
Żydom –
nie ma Palestyny
Ari Yashar
Allah [BÓG] obiecał Izrael Żydom – tak
mówi szejk Ahmad Adwan, muzułmański uczony mieszkający w Jordanii, który
oznajmił niedawno na swoim profilu w serwisie Facebook, że „Palestyna” nie istnieje.
Bloger Elder of Ziyon przetłumaczył
arabskie źródła informacyjne, które w tę
sobotę upubliczniły stwierdzenia Adwana, w których cytuje on fragmenty Koranu mówiące, że Allah [BÓG] przypisał
Izrael Żydom, aż do dnia Sądu Ostatecznego (sura 5, wers 21), a Żydzi są spadkobiercami Izraela (sura 26, wers 59).
– Zwracam się do tych, którzy przeinaczają... Koran: skąd wzięliście nazwę Palestyna? Przeklęci kłamcy, Allah
[BÓG] nazwał to miejsce Świętą Ziemią
i przekazał ją Dzieciom Izraela, aż po
dzień Sądu Ostatecznego – stwierdził
Adwan. – W Koranie nie ma mowy o
czymś takim, jak Palestyna.
– Wasze roszczenia do Ziemi Izraela to
przekłamanie i stanowią atak na Koran, na
Żydów i na ich ziemię. Dlatego też poniesiecie porażkę, a Allah [BÓG] opuści Was i

upokorzy, ponieważ to Allah [BÓG] będzie
ich (tj. Żydów) chronił – ostrzega Adwan.
Szejk skierował jeszcze więcej ostrych
słów pod adresem „Palestyńczyków”.
Nazwał ich „zabójcami dzieci, starców
i kobiet”, których używają jako żywych
tarcz, żeby móc kłamliwie oskarżać Żydów o ataki na nich. Stwierdza, że widział, jak „Palestyńczycy” stosowali tę
samą taktykę wobec armii jordańskiej w
latach siedemdziesiątych.
– To okrucieństwo jest już ich nawykiem i zwyczajem. Mają kamienne
serca wobec własnych dzieci i okłamują
opinię publiczną, aby społeczeństwo ich
poparło – oznajmił Adwan.
Wcześniej Adwan powiedział, że jego
poparcie dla narodu żydowskiego „wynika
z tego, że uznaję jego suwerenność na własnej ziemi oraz z mojej wiary w Koran, który mówi nam i wielokrotnie podkreśla Jego
(Allah [BOGA]) słowa: O ludu mój (Dzieci
Izraela)! Wejdźcie do Ziemi Świętej, którą
Bóg przeznaczył dla was” (sura 5, wers 21).
Według Adwana Żydzi są pokojowym
narodem. Mówi on o nich, że: „Gdy są
atakowani, bronią się, starając się wyrządzić jak najmniej szkód napastnikom. To
dla nich zaszczyt, że Allah [BÓG] wybrał
ich spośród narodów świata – spośród
ludzi i dżinnów (istot duchowych), aż
po dzień Sądu Ostatecznego. Gdy Allah
[BÓG] wybierał ich, nie czynił tego przez
grzeczność ani nie był też niesprawiedliwy wobec innych narodów, po prostu oni
(Żydzi) zasługiwali na to”.
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Wtorek, 11 lutego 2014 roku

Nawet według
Koranu Izrael
należy do Żydów
Tova Dvorin
Profesor zajmujący się Bliskim
Wschodem, Nissim Dana, wypowiedział się dla Arutz Sheva w poniedziałek. Zapowiedział swoją nową książkę,
pt. To Whom Does This Land Belong?:
New Insights into the Koran [z języka
angielskiego, Do kogo należy ta ziemia?
Nowe spojrzenie na Koran] i ujawnił, że
islam nie ma prawa do nawet najmniejszych roszczeń do Ziemi Izraela – nawet
według własnych standardów.
Profesor wyjaśnił, że nowa książka
wydana przez Instytut Bialik i Ariel University odsłania kilka faktów z Koranu,
które pozostają nieznane przeciętnemu
muzułmaninowi, a nawet niektórym muzułmańskim przywódcom religijnym.
Dana zauważa, że czołowe postacie ze świata islamu, np. szejk Yusuf Al
Qaradawi, rozpoczęły zaciekłą kampanię mającą na celu oddzielenie narodu
żydowskiego od jego prawowitej ojczyzny, oraz twierdzi, że muzułmanie mają
święte prawo do Ziemi Izraela.
Jednak profesor Dana zauważa, że
wysiłki Al Qaradawiego są niezgodne z
(Ciąg dalszy na str. 2)
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samym Koranem. Zdaniem profesora,
Izrael pojawia się w Koranie osiem razy
i nigdzie nie ma wzmianki o tym, jakoby należał on, czy to do Arabów, czy to
do muzułmanów. – Za każdym razem,
gdy pojawia się odniesienie do Ziemi
Izraela i do jej przynależności, Koran
wskazuje na naród żydowski – wyjaśnił
profesor Dana.
Dana wskazał na wers 7:7 Koranu,
w którym sam BÓG powierza Ziemię
Izraela Żydom jako narodowi, który
uważał siebie samego za słaby i błogosławi ich dobrocią. „Słabość”, zdaniem

Dany to nawiązanie do opisanego w Torze, w Księdze Bamidbar (czyli Księdze
Liczb) wydarzenia ze szpiegami, kiedy
to przedstawiciele Izraela ze strachu wahają się, czy wejść do ziemi obiecanej.
W związku z twierdzeniem, jakoby Ziemia Izraela początkowo była
przeznaczona Żydom, ale BÓG przydzielił ją islamowi, Dana stwierdza,
że w Koranie nie ma źródła, które by
to potwierdziło. Powołuje się na piąty
rozdział islamskiego tekstu świętego,
w którym Mahomet na łożu śmierci
mówi, że powrót do Ziemi Izraela jest
niemożliwy, ponieważ BÓG ustami
Mojżesza oznajmił, że Ziemia Izraela
należy do narodu żydowskiego.

PAPIEŻ BENEDYKT
(VEL JOSEPH RATZINGER):
MORDERCA
„WIDZIAŁEM, JAK JOSEPH RATZINGER MORDUJE MAŁĄ DZIEWCZYNKĘ”: NAOCZNY ŚWIADEK RYTUALNEGO SKŁADANIA OFIAR W
1987 ROKU POTWIERDZA RELACJĘ
TOOS NIJENHUIS Z HOLANDII
Komunikat prasowy Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni
Kościoła i państwa (ITCCS) i jego Dyrektoriatu Centralnego w Brukseli.
Nowe dowody winy Watykanu
skłaniają włoskich polityków do konfrontacji z papieżem Franciszkiem, co
jest spowodowane zapowiedzianą
kolejną sprawą w sądzie zwyczajowym – papiestwo odpowiada tajnymi atakami na ITCCS.
Poniedziałek, 28 października 2013 roku

Doprowadzenie do postępowania
karnego w sprawie kolejnego papieża stało się bardziej realne, ponieważ
włoscy politycy zgodzili się w tym miesiącu na współpracę z ITCCS w postępowaniu sądu zwyczajowego przeciwko papiestwu za ukrywanie przed
wymiarem sprawiedliwości ściganego

uchodźcy: obalonego papieża Benedykta, Josepha Ratzingera.
Do porozumienia doszło, gdy nowy
świadek naoczny potwierdził zaangażowanie Ratzingera w rytuał składania ofiar
z dzieci w Holandii, w sierpniu 1987 roku.
– Widziałem, jak Joseph Ratzinger mordował małą dziewczynkę we
francuskim zamku jesienią 1987 roku
– oświadczył świadek, który był regularnym uczestnikiem rytualnych tortur
i morderstw dzieci.
– To było obrzydliwe i straszne, zdarzyło się kilkukrotnie. Ratzinger często
brał w tym udział. On i Alfrink (holenderski kardynał katolicki) oraz książę
Bernhard (założyciel Grupy Bilderberg)
byli jednymi z bardziej znanych osób,
które w tym uczestniczyły.
Nowy świadek potwierdza relację
Toos Nijenhuis, Holenderki, która 8
maja upubliczniła swoje zeznania na
temat podobnych zbrodni z udziałem
Ratzingera, Alfrinka i Bernharda (patrz:
http://youtu.be/-A1o1Egi20c).
Wkrótce po złożeniu historycznej
rezygnacji ze stanowiska, która miała
miejsce 11 lutego, Joseph Ratzinger zo-
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Swój argument popiera dowodem od
jednego z najwybitniejszych i najbardziej
znanych komentatorów Koranu, który
dla Żydów chciał określić granice Izraela
w oparciu o Koran i ustalił, że zgodnie
z islamem naród żydowski ma prawo do
ziem pomiędzy Nilem i Eufratem.
Dana powiedział, że napisanie książki
zajęło mu dziesięć lat i powstała przy
współudziale mówiących po arabsku
studentów, którzy dobrze znali język i
teksty źródłowe. Zauważa, że większość
muzułmanów nie zna dogłębnie Koranu
i dlatego ich przekonania na temat narodu żydowskiego i Ziemi Izraela zależą w
dużej mierze od ich przywódców.
http://www.israelnationalnews.com

stał skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości. 25 lutego 2013 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Prawa
Powszechnego z siedzibą w Brukseli wydał także przeciwko niemu globalny obywatelski nakaz aresztowania. Od tamtej
pory unika on aresztowania, przebywając
w Watykanie pod ochroną dekretu wydanego przez obecnego papieża Franciszka.
Pojawienie się nowych dowodów
na udział Watykanu w zabijaniu dzieci
skłoniło grupę włoskich polityków do
współpracy z ITCCS w celu postawienia
papiestwa przed sądem zwyczajowym w
sprawie przeciwko obecnemu papieżowi
Franciszkowi (Jorge Bergoglio) za udzielanie schronienia Ratzingerowi i za udział
jego samego w zbrodniach wojennych.
Politycy prowadzą rozmowy zamknięte z
przedstawicielami ITCCS od 22 września.
– Rozważamy weryfikację, jeśli nie
zniesienie traktatów laterańskich pomiędzy naszym krajem a Watykanem, którego udział w ukrywaniu gwałcicieli dzieci
wyczerpuje prawną definicję międzynarodowej organizacji przestępczej według
prawa międzynarodowego – oświadczył
rzecznik jednego z polityków.

W odpowiedzi, w tym samym tygodniu,
7 października, kiedy pojawiły się nowe zarzuty, Watykan rozpoczął serię ataków na
grupy ITCCS w Europie, zaangażowane w
dokumentowanie udziału Kościoła w rytualnych morderstwach na tle religijnym.
Opłaceni agenci sabotowali pracę
ITCCS w Holandii i Irlandii przez cały
tydzień, a 14 października ci sami sabotażyści uszkodzili główną witrynę internetową ITCCS.
Źródła polityczne w Rzymie ujawniły,
że ataki te zostały opłacone i skoordynowane przez agencję szpiegowską Watykanu, znaną jako „Święty Alians” lub „Byt”,
wraz z podległym jej biurem odpowiadającym za przeprowadzanie nieczystych
operacji, „Sodalitium Pianum”, powołanym w Rzymie w 1913 roku. Brał w nich
udział również agent nuncjusza apostolskiego w Holandii, arcybiskup Andre
Dupuy, który nawiązał bezpośredni kontakt z dwójką sabotażystów występujących pod pseudonimem „Mel i Richard
Ve”, oraz arcybiskup Dublina, Diarmuid
Martin, który także wręczał łapówki,
żeby zakłócić pracę ITCCS w Irlandii.
– Oczywiście Watykan wpada w panikę. To dobry znak – skomentował dzisiaj z Nowego Jorku sekretarz terenowy
ITCCS Kevin Annett.
– Polityczna fala zwróciła się przeciwko Kościołowi i zabójcy dzieci,
odziani w szaty nie mogą już chować się
za traktatami laterańskimi. Mając pętlę
na szyi, hierarchowie Kościoła stosują swoje codzienne metody oparte na
kłamstwie i dezinformacji w celu odsunięcia uwagi od swojej zbrodniczej działalności i winy w tej sprawie.
W odpowiedzi na ten przełom, a także na ponowne ataki Dyrektoriat Centralny ITCCS w Brukseli przedstawił
dzisiaj mediom światowym i ich oddziałom w 26 krajach następujące oświadczenie:
1. W listopadzie nasza sieć zwoła w
Rzymie globalną konferencję prasową z
udziałem włoskich polityków, aby ogłosić
nową fazę naszej kampanii zmierzającej do
oddzielenia władzy świeckiej od Watykanu. Kampania obejmie wszczęcie nowego
postępowania przed sądem zwyczajowym
przeciwko obecnemu papieżowi Fran-

ciszkowi i jego agentom za współudział w
zbrodniach przeciwko ludzkości oraz za
rytualne morderstwo na tle religijnym.
2. W celu zabezpieczenia tych wysiłków nasza główna witryna internetowa
www.itccs.org została przywrócona do
działania i zabezpieczona nowymi rozwiązaniami. Ponadto odtąd wszystkie
sekcje ITCCS będą działać na mocy oficjalnej Karty, którą wszyscy członkowie
po złożeniu przysięgi będą musieli podpisać. Kopia tej Karty zostanie opublikowana pod adresem itccs.org i trafi do
wszystkich naszych sekcji.
3. Informujemy, że nasza dawna witryna telewizyjna pod adresem www.
itccs.tv została przejęta przez płatnych
agentów występujących pod pseudonimem „Mel i Richard Ve”, którzy celowo działają w opozycji do ITCSS, żeby
oczerniać wykonywaną przez nas pracę i
dobre imię Kevina Annetta, naszego sekretarza terenowego. Ani „Mel i Richard
Ve”, ani witryna itccs.tv nie są powiązane
z ITCSS i w żaden sposób nie reprezentują naszej organizacji.
4. Jorge Bergoglio (vel papież Franciszek) i inni urzędnicy Watykanu są
teraz objęci dochodzeniem w sprawach
karnych za haniebne przestępstwa związane z handlem, torturowaniem i zabijaniem dzieci. Radzimy wszystkim, aby
powstrzymali się od wspierania Bergoglio i jego agentów pod rygorem postawienia zarzutów w trybie przyspieszonym za udział w udowodnionym spisku
karnym, wywodzącym się z Kurii i Biura
Biskupa Rzymskiego.
www.itccs.org

Biblia mówi o końcu
Watykanu
Pewnego dnia świat będzie tak zły
na ten demoniczny, diabelski sabat czarownic, że spali go w płomieniach. Oto
biblijne proroctwo zawarte w Księdze
Objawienia 17:1-18, 18:1-13.
„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów
mających siedem czasz [gniewu] i tak się
do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd
nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła
się nad wielu wodami [Watykan, który
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jest głową imperium Kościoła katolickiego], z którą nierząd [grzech] uprawiali
królowie ziemi, a winem jej nierządu [jej
grzechów] upijali się mieszkańcy ziemi.
I zaniósł mnie w DUCHU na pustynię.
I widziałem kobietę [prostytutkę, sabat czarownic] siedzącą na czerwonej
jak szkarłat bestii, pełną bluźnierczych
imion, mającą siedem głów i dziesięć
rogów... A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze
nie objęli królestwa [kombinat europejski], lecz obejmą władzę jako królowie
na jedną godzinę wraz ze bestią [rząd
ogólnoświatowy, nowy porządek świata,
antychryst]. Ci są jednej myśli, i oddadzą
moc i władzę swoją bestii. Będą oni walczyć z BARANKIEM, lecz BARANEK
zwycięży ich, bo jest PANEM panów i
KRÓLEM królów, a z NIM ci, którzy są
powołani i wybrani, oraz wierni. I mówi
do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy
i tłumy, i narody, i języki [cały świat]. A
dziesięć rogów, które widziałeś na bestii,
ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą
ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą
ją w ogniu. BÓG bowiem natchnął serca
ich, by wykonali JEGO postanowienie i
by działali jednomyślnie, i oddali swoją
władzę królewską bestii, aż wypełnią się
wyroki BOŻE. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad
królami ziemi” (Ap 17:1-3, 12-18).
„Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od
jego blasku. I zawołał donośnym głosem:
Upadł, upadł Wielki Babilon [to koniec sabatu imperium katolickiego, Watykanu]...
Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi,
śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo
mocny jest PAN, BÓG, który go osądził. I
zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo
uprawiali [dopuścili się takich grzechów,
jak małżeństwa tej samej płci, homoseksualizm, pedofilia i morderstwo] i rozkoszy
zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Z
dala stać będą ze strachu przed jego męką,
mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie,
Babilonie, miasto potężne [Rzym], gdyż w
jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy
(Ciąg dalszy na str. 4)
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ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo
już nikt nie kupuje od nich towaru, towaru
ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł,
i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego
przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego
sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z
miedzi, i z żelaza, i marmuru, i cynamonu,
i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła,
i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki,
i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego” (Ap
18:1-2, 8-13). Ta wszetecznica [Watykan]
sprowadziła na świat takie grzechy, jak
małżeństwa tej samej płci, molestowanie
dzieci, homoseksualizm, wszystkie wojny, morderstwa itd. Jest matką wszystkich
obrzydliwości na ziemi (Ap 17:5). Watykan zamordował miliony wybranych przez
BOGA ludzi i wiele milionów pozostałych,
dopuścił się pedofilii na milionach i zamordował miliony dzieci.
Wszystko to są znaki ostatnich dni
przed powtórnym przyjściem CHRYSTUSA na ziemię1. Pokutujcie za grzechy i odmówcie tę modlitwę:
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj
się nad moją grzeszną duszą2. Wierzę,
że Jezus Chrystus jest Synem
żywego Boga3. Wierzę, że umarł na

krzyżu i przelał Swoją cenną krew
na odpuszczenie wszystkich moich
dawnych grzechów4. Wierzę, że Bóg
wskrzesił Jezusa z martwych za
sprawą Ducha Świętego5, oraz
że teraz zasiada po prawicy Boga
i wysłuchuje mojego wyznania grzechów oraz tej modlitwy6. Otwieram
drzwi mojego serca i zapraszam Cię
do niego, Panie Jezu7. Zmyj moje
wszystkie brudne grzechy w Swojej
cennej krwi, którą przelałeś zamiast
mnie na krzyżu na Kalwarii8. Ty mnie
nie odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz
moją duszę. Wiem, ponieważ Twoje
Słowo, Biblia, tak mówi9. Twoje
Słowo mówi, że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną10. Dlatego też
wiem, że usłyszałeś mnie, i wiem, że
odpowiedziałeś mi, i wiem, że jestem
zbawiony11. I dzięki Ci składam, Panie Jezu, za ocalenie mojej duszy, a
wdzięczność swą okazywać będę, czyniąc, jak każesz, i nie dopuszczając się
grzechu12.
JEZUS powiedział, że po zbawieniu
musimy być ochrzczeni poprzez całkowite zanurzonie w wodzie, w imię OJCA i
SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO13. Z uwagą studiuj Pismo Święte (Biblię Warszawską lub Biblię Króla Jakuba, King James
Version w języku angielskim) i postępuj
zgodnie z NIM do końca swojego życia14.

PAN chce, abyś opowiedział innym o swoim zbawieniu (Mk 16:15).
Możesz zostać dystrybutorem literatury ewangelicznej pastora Tony’ego
Alamo. Wyślemy Ci publikacje za
darmo. Zadzwoń lub napisz do nas,
aby dowiedzieć się więcej. Podziel się
tą wiadomością z kimś jeszcze.
Jeśli chcesz zbawienia świata, jak
nakazuje JEZUS, nie okradaj BOGA
z JEGO dziesięciny i ofiary. Bóg powiedział: „Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać BOGA? Jak wy MNIE
oszukujecie. Pytacie: W czym oszukaliśmy CIĘ? W dziesięcinach i ofiarach.
Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy — i
to cały naród [i świat] — ustawicznie
MNIE oszukujecie! Przynieście całą
dziesięcinę [dziesięcina — 10% dochodu brutto] do spichlerza, aby był zapas
[pokarm duchowy] w MOIM domu
[zbawione dusze], a wtedy możecie
MNIE wypróbować w tym — mówi
PAN ZASTĘPÓW — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na
was błogosławieństwa ponad miarę. I
zgromię dla waszego dobra szkodnika
polnego, aby wam nie niszczył owocu
pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi PAN ZASTĘPÓW. I nazywać was będą błogosławionymi wszystkie narody, gdyż będziecie
dla mnie rozkosznym krajem, mówi
PAN ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).
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Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.
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