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Jack Thomas Chick jest znany szczególnie z nowatorskich traktatów ewangelizacyjnych oraz
serii komiksów pt: Alberto. Jego wydawnictwo, nazwane  Chick Publications znajduje się w
mieście zwanym Rancho Cucamonga w Kalifornii.

Chick Publications twierdza, ze sprzedali ponad 750 milionów materiałów (traktatów, książek
itd.) co niewątpliwie przyczyniło się do tego, ze wielu katolikowi znalazło wolność w Jezusie i
zbawienie z laski, opuszczając Rzymski Katolicyzm.

Co więc dziwić się, ze katolicyzm i ekumenizm widział go jako wroga nr.1. Był zwolennikiem
Tylko  Król  Jakub,  wskazując w  wielu  książkach  i  traktatach  o  spisku  katolickim  by
podmienić manuskrypty i promować Biblie katolickie pod Protestanckim przebraniem.

Jego seria,  która stworzył wraz z Alberto Rivera była i  jest  bestsellerem. W sklad tej  serii
wchodzą:

• Alberto
• Double-Cross(Zdrada)
• The Godfathers(Ojcowie Chrzestni)
• The Force(Siła)
• Four Horsemen(Czterej Jeźdźcy)
• The Prophet(Prorok- o wykreowaniu Islamu przez katolicyzm)
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http://www.chick.com/information/bibleversions/comparison.asp
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Inna dodatkową pozycją jest komiks pt: Jesuits(Jezuici).Fragmenty komiksów są do poczytania
na tej stronie. Jack Chick napisał całą serie traktatów specjalnie aby katolicy mogli zobaczyć
kłamstwo w którym żyją i znaleźć Zbawiciela i zbawienie z laski! Jego traktaty są dobre do
czytania i napisane w formie komiksu, oparte jednak na faktach historycznych. Niektóre tytuły
to:

• Czy Rzymsko-katolicy są Chrześcijanami?
• Straszna Prawda
• Czy istnieje inny Chrystus?
• Ciasteczko śmierci
• Córeczki Mamusi
• Papa

Ekumenizm atakuje szczególnie w traktacie pt:  Reverend Wonderful  (Cudowny Kaznodzieja).
Prasa  okrzyknęła   go  „fundamentalista”  gdyż  porusza  takie  tematy  jak  fałsz  ewolucji,
katolicyzmu,  Islamu,  Masonerii,  Halloweenu,  Świadków  Jehowy,  Mormonów,zboczeńców,
tematykę i niebezpieczeństwo czarów i okultyzmu, satanizmu, wyganiania demonów i innych.

Wiele jego materiałów zawiera rysunki jak demony sterują Watykanem, kultami itd. Pokazuje
w nich moc Jezusa, który uwalnia ludzi od demonów!

Chick stal tez za Izraelem, wielokrotnie ostrzegając aby nie dzielić ziemi Izraela, pokazując
konsekwencje w narodach, które tego spróbowały. Poruszał tematykę Holokaustu w traktacie
pt:  Holocaust,  wskazując  na  koneksje  Watykanu  i  Nazizmu.  Tematykę  ta  porusza  również
darmowa publikacja pt: Smoke Screens, która jest do poczytania na stronie.

Wiele osób w Ameryce rozpoznaje traktaty Chicka, na które natknęli się w ten czy inny sposób.

Media określiły go jako kaznodzieje o „ogniu i siarce”. Jego komiksy wywołały  popłoch w
katolicyzmie,  ponieważ  ci  zakazali  sprzedaży  jakiejkolwiek  literatury  od  Chicka  w
Protestanckich księgarniach. Jeśli nigdy nie słyszałeś o Jacku Chicku czy Alberto, to dlatego ze
propaganda i strach wielu co się zowią Protestantami spowodował,ze ciężko jest dostać jego
materiały  w  Europie.  Bynajmniej  nie  znajdziesz  ich  w  renomowanych  księgarniach
Chrześcijańskich...Wiele z nich wolało iść na kompromis niż stawić czoła panoszącemu się
katolicyzmowi.

Szkoda,  ze  Jack  Chick  nigdy  nie  został  ochrzczony  w  Duchu  Świętym.  Kościół
Baptystyczny(który dziś powędrował pod papieski wachlarz)wyłożył mu fałszywe fundamenty.
Obnażał on tez infiltracje Ruchu Charyzmatycznego przez agentów Watykanu.
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https://www.chick.com/reading/books/153/153_03.asp
https://www.chick.com/reading/tracts/0054/0054_01.asp
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Katolicki Uniwersytet Notre Dame znajdujący się w stanie Indiana, USA ma cala kolekcje tzw
literatury anty- katolickiej.  Pośród wielu pozycji znajdują się także dzieła Jacka Chicka, obok
Marii Monk oraz The Pentecostal Herald.

Przez  długie  lata  Protestanci  atakowali  katolicyzm,  obnażając  jego  niebiblijne  praktyki.
Powstały Dwa Babilony Alexandra Hislopa. Były ksiądz,  Charles Chiniquy napisał książkę 50
lat w kościele Rzymu. Avro Manhattan opisywał katolickie plany, zbrodnie i wielkie pieniądze
w książkach: Miliardy Watykanu i Watykański Holokaust.

O wielu z nich polski czytelnik nawet nie słyszał. Jest kilka temu powodów. Z jednej strony
apostazja  do  ekumenizmu  a  z  drugiej  wąska  kontrola.  Polski  Protestant jest  wieziony
niedoinformowaniem i  tłuczeniem mu „wyuczonych reakcji”.  Prawdę się  ignoruje,  tuszuje,
przemilcza i zastąpią czymś innym. I to powinno wywołać ich oburzenie i gorące modlitwy o
przebudzenie i wylanie Ducha Świętego!

Polski  Protestant  jest  spragniony  Prawdy,  której  nie  ma  i  potrzeba  wysiłku  aby  coś
znaleźć...Dziś  zamiast  tłumaczenia  Protestanckiej  literatury,  zastąpili  to  ekumenicznymi
publikacjami...Trwają prace nad ekumenicznymi Bibliami,  literatura by zalać tym szambem
każdy kościół!

Katolicy w USA przeznaczyli wiele wysiłków i pieniędzy aby próbować zdyskredytować Jacka
Chicka i każdego innego Protestanta, który będzie nauczał przeciwko Rzymowi.

Jack  Chick  odszedł  do  Pana,  23  Października  2016  roku.  Przejrzyj  polskie  gazety
Chrześcijańskie i popytaj wierzących w kościołach Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych
czy słyszeli o tym? Praca Chicka jest dalej kontynuowana przez ludzi w Chick Publications!

==================================================================
Najnowszy katalog z publikacjami Jacka Chicka
https://www.chick.com/catalog/en_catalog_2016.pdf
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