
Spis kazań dostępnych do darmowego słuchania w służbie
AntyEkumenia:(Rok 2013/2014)

Tytuł kazania
AntyEkumenia- Kościół Inkubator.mp3 

AntyEkumenia-Hip Hop, Proroctwo, Kościół, Świątynia.mp3

AntyEkumenia- Budynek, kościół a przebudzenie.mp3 

AntyEkumenia-Duchowy Izrael.mp3 

AntyEkumenia-Synagoga Libertynow.mp3 

AntyEkumenia-Panie oczysc Twoj kosciol.mp3 

AntyEkumenia-Chrzest urojony.mp3 

AntyEkumenia- Duchowy Izrael cz.2- Swieta Izraela w NT.mp3 

Antyekumenia-Ataki psychotroniczne i rytualy magiczne.mp3 

AntyEkumenia- Przyjazn ze swiatem.mp3 

AntyEkumenia- Wstep- Demony w denominacjach.mp3 

AntyEkumenia-Prorocy w Polsce.mp3 

AntyEkumenia-Raz zbawiony na zawsze zbawiony.mp3

AntyEkumenia-Zbrodnia przeciwko ludzkości- zboczenie.mp3 

AntyEkumenia-Błogosławieństwo pokoleń, Boże potomstwo.mp3 

AntyEkumenia-Seks w Chrzescijaństwie.mp3 

AntyEkumenia-Nieznajomość świata duchowego i straszne tego konsekwencje.mp3 

AntyEkumenia-Nowy Ład Światowy i ekumenia.mp3 

AntyEkumenia- Wyjeżdżajcie na misje.mp3 

AntyEkumenia- Wierzący w zakładzie psychiatrycznym.mp3 

AntyEkumenia- Służba uwolnienia-Duchowe źródła katolicyzmu-wstep.mp3 

AntyEkumenia- Służba uwolnienia-Duchowe źródła katolicyzmu- Cześć 2.mp3 

AntyEkumenia- Służba uwolnienia-Duchowe źródła katolicyzmu- Cześć 1.mp3 

AntyEkumenia- Modlitwa o Polskę.mp3 

AntyEkumenia- Módlcie się o zbawienie zakonnic i z akonników.mp3 

AntyEkumenia- Małżeństwo w oczach Boga.mp3 

AntyEkumenia- Lustracja w kościele, rozpraszanie c iemności[Kościół Zielonoświątkowy].mp3 

AntyEkumenia- Ekumenia w kościele w Polsce.mp3 

AntyEkumenia-Boża obecność cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Boża Obecność cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Chwała i uwielbienie wg. Biblii cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Chwała i uwielbienie wg. Biblii cz.2.mp3 



AntyEkumenia-Chwała i uwielbienie wg. Biblii cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Desekracja holokaustu przez... Żydów. cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Desekracja holokaustu przez... Żydów. cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Desekracja holokaustu przez... Żydów. cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Do molestowanych w katoliku- modlitwa.mp3 

AntyEkumenia-Do molestowanych w katoliku- z serca.mp3 

AntyEkumenia-Ewangelia wg św Judasza cz.1 edited.mp3

AntyEkumenia-Ewangelia wg św Judasza cz.2 edited.mp3

AntyEkumenia-Ewangelia wg św Judasza cz.3 edited.mp3

AntyEkumenia- Msza katolicka i fałszywa trójca cz. 1.mp3

AntyEkumenia- Msza katolicka i fałszywa trójca cz. 2.mp3 

AntyEkumenia-Autorytet nowo narodzonego Chrzescijanina.mp3 

AntyEkumenia-Grupowe uwolnienie cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Grupowe uwolnienie cz2.mp3 

AntyEkumenia- Grzechy generacyjne cz.1.mp3 

AntyEkumenia- Grzechy generacyjne cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Handel ludźmi cz.1.1.mp3 

AntyEkumenia-Handel ludźmi cz.1.2.mp3 

AntyEkumenia-Handel ludźmi cz.2.1.mp3 

AntyEkumenia-Handel ludźmi cz.2.2 pop.mp3 

AntyEkumenia-Jedność rozdwojenia, duchowa schizofrenia, czyli 2+2= 7 cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Jedność rozdwojenia, duchowa schizofrenia, czyli 2+2= 7 cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Kiedy niebo nawiedza ziemie cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Kiedy niebo nawiedza ziemie cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Kiedy niebo nawiedza ziemie cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Klątwy cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Klątwy cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Klątwy cz.2.mp3 

AntyEkumenia- Psalm 109.mp3 

AntyEkumenia-Modlitwa o to pokolenie.mp3 

AntyEkumenia-Nie wstydze sie nazwac Protestantem c z.1 edited.mp3 

AntyEkumenia-Nie wstydze sie nazwac Protestantem c z.2 edited.mp3 

AntyEkumenia-Niebiańskie chóry w Azusa cz.1- aniel skie uwielbienie.mp3 

AntyEkumenia-Niebiańskie chóry w Azusa cz.2- aniel skie uwielbienie.mp3 

AntyEkumenia-Niebiańskie chóry w Azusa cz.3- aniel skie uwielbienie.mp3 

AntyEkumenia-1-Obscenizm a kosciół[1] cz.1.1.mp3 

AntyEkumenia-1-Obscenizm a kosciół[1] cz.1.2.mp3 



AntyEkumenia-2- Obscenizm a kosciół[2] cz.2.0.mp3 

AntyEkumenia-3-Obscenizm a kościół[3] cz.3.1.mp3 

AntyEkumenia-3-Obscenizm a kościół[3] cz.3.2.mp3 

AntyEkumenia-4-Obscenizm a kosciół[4] cz.4.1.0 Podziemie obscenizmu.mp3 

AntyEkumenia-4-Obscenizm a kosciół[4] cz.4.2 Podzi emie obscenizmu.mp3 

AntyEkumenia-5.1-Obscenizm a kosciół[5.1] cz.5 Bóg sądu cz.1.1.0.mp3 

AntyEkumenia-5.2-Obscenizm a kosciół[5.2] cz.5 Bóg sądu cz.2.0.mp3 

AntyEkumenia-6-Obscenizm a kosciół[6] cz.6.1.0-Utrata niewinności seksualizacja 
spolecznenstwa i rodziny.mp3

AntyEkumenia-6-Obscenizm a kosciół[6] cz.6.2-Utrata niewinnosci-seksualizacja 
spolecznenstwa i rodziny.mp3

AntyEkumenia-7.1.0-Ataki duchowe a seksualne zwierzchnosci.mp3 

AntyEkumenia-7.2-Ataki duchowe a seksualne zwierzchnosci.mp3 

AntyEkumenia- Ofiara Prawdy na na ołtarzu ekumenicznym.MP3 

AntyEkumenia- Ofiara Prawdy na na ołtarzu ekumenicznym 2.MP3 

AntyEkumenia-Pedofilia u księży katolickich cz.1.1.mp3 

AntyEkumenia-Pedofilia u księży katolickich cz.1.2.mp3 

AntyEkumenia-Pedofilia u księży katolickich cz.2.1.mp3 

AntyEkumenia-Pedofilia u księży katolickich cz.2.2.mp3 

AntyEkumenia-Pochwycenie cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Pochwycenie cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Pochwycenie cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Polityczna poprawność, religia 21 wie ku cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Polityczna poprawność, religia 21 wie ku cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Polityczna poprawność, religia 21 wie ku cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Jak rozpoznac prawdziwego Chrześcijanina w dzisiejszych czasach cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Jak rozpoznac prawdziwego Chrześcijanina w dzisiejszych czasach cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Jak rozpoznac prawdziwego Chrześcijanina w dzisiejszych czasach cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Jak rozpoznac prawdziwego Chrześcijanina w dzisiejszych czasach cz.4.mp3 

AntyEkumenia-Służba Uwolnienia- Słowianie we krwi cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Służba Uwolnienia- Słowianie we krwi cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Służba Uwolnienia- Słowianie we krwi cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Służba Uwolnienia- Uwolnienie z demonów ekumenicznych.mp3 

AntyEkumenia- Stary a Nowy Testament cz.1.mp3 

AntyEkumenia- Stary a Nowy Testament cz.2.mp3 

AntyEkumenia- Stary a Nowy Testament cz.3.mp3 

AntyEkumenia- Stary a Nowy Testament cz.4.mp3 



AntyEkumenia-Super Bowl i handel dziećmi Ameryki[i nie tylko] część.1.mp3 

AntyEkumenia-Super Bowl i handel dziećmi Ameryki[i nie tylko] część.2.mp3 

AntyEkumenia-Świat cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Świat cz.2.mp3 

AntyEkumenia- Tradycje i kultura, bariera w przyjsciu i chodzeniu z Jezusem cz.1.mp3 

AntyEkumenia- Tradycje i kultura, bariera w przyjsciu i chodzeniu z Jezusem cz.2.mp3 

AntyEkumenia- Tradycje i kultura, bariera w przyjsciu i chodzeniu z Jezusem cz.3.mp3 

AntyEkumenia-3 sprawy.mp3 

AntyEkumenia-Umysł i myśli cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Umysł i myśli cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Uwaga na starość.mp3 

AntyEkumenia-Głębie szatańskie cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Głębie szatańskie cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Głębie szatańskie cz.3.mp3 

AntyEkumenia- Pwt 28 cz.1.mp3 

AntyEkumenia- Pwt 28 cz.2.mp3 

AntyEkumenia-2 łoża-ojca i małżeńskie.mp3 

AntyEkumenia- Piętno Kaina.mp3 

AntyEkumenia-Służba Uwolnienia-Jak uwolnić gwiazdę filmów dla dorosłych-1.0.mp3 

AntyEkumenia-Służba Uwolnienia-Jak uwolnić gwiazdę filmów dla dorosłych-2.0.mp3 

AntyEkumenia-modlitwa walki duchowej-walka z rytuałami kowenow satanistow.mp3

AntyEkumenia-Wiara cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Wiara cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Wiara cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Brakujące 3cie pasmo-Uwolnienie od demonów.mp3 

AntyEkumenia-Współczesne zagrożenia ekumenii cz.1- wstep i historia.mp3 

AntyEkumenia-Współczesne zagrożenia ekumenii cz.2- liderzy.mp3 

AntyEkumenia-Współczesne zagrożenia ekumenii cz.3 kontynuacja.mp3 

AntyEkumenia-Współczesne zagrożenia ekumenii cz.4 modlitwa i jej duchowe aspekty.mp3 

AntyEkumenia-Olimpiada w Soczi cz.1-geneza Igrzysk Olimpijskich[mały plik].mp3 

AntyEkumenia-Olimpiada w Sochi cz.2-Pawłowe analog ie do Igrzysk w Biblii[maly plik].mp3 

AntyEkumenia-Olimpiada w Sochi cz.3-brzydki łeb nienormalności wychyla się z kanałów[maly 
plik].mp3 

AntyEkumenia-Zmartwychwstanie fizyczne cz.0-fundamenty wskrzeszania z martwych.mp3 

AntyEkumenia-Zmartwychwstanie fizyczne cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Zmartwychwstanie fizyczne cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Zmartwychwstanie fizyczne cz.3.mp3 



AntyEkumenia-Zrzekam się papieża, katolickiego antychrysta i jego dzieła, ekumenii cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Zrzekam się papieża, katolickiego antychrysta i jego dzieła, ekumenii cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Zrzekam się papieża, katolickiego antychrysta i jego dzieła, ekumenii cz.3.mp3 

AntyEkumenia-Zrzekam się papieża, katolickiego antychrysta i jego dzieła, ekumenii cz.4.mp3 

AntyEkumenia-Zwierzchności w kosciele cz.1.mp3 

AntyEkumenia-Zwierzchności w kosciele cz.2.mp3 

AntyEkumenia-Zwierzchności w kosciele cz.3.mp3 

Cykl kazań pt- Błogosławieństwo Abrahama

AntyEkumenia- Duch Święty vs duchy nieczyste część 1.mp3

AntyEkumenia- Duch Święty vs duchy nieczyste część 2.mp3

AntyEkumenia- Jahwe już ma to dla ciebie cz.1.mp3

AntyEkumenia- Jahwe już ma to dla ciebie cz.2.mp3

AntyEkumenia- Jezus rzucił światło na ukryte królestwo szatana cz.1.mp3

AntyEkumenia- Jezus rzucił światło na ukryte królestwo szatana cz.2.mp3

AntyEkumenia- Niezawodna wiara, niezawodny Bóg cz.1.mp3

AntyEkumenia- Niezawodna wiara, niezawodny Bóg cz.2.mp3

AntyEkumenia- Okoloswiatowe przebudzenie. Niech rodzina wyjdzie cz.1.mp3

AntyEkumenia- Okoloswiatowe przebudzenie. Niech rodzina wyjdzie cz.2.mp3

AntyEkumenia- Pascha Nowotestamentowa cz.1.mp3

AntyEkumenia- Pascha Nowotestamentowa cz.2.mp3

AntyEkumenia- Pascha Nowotestamentowa cz.3.mp3

AntyEkumenia- Potrzeba palnej Ewangelii cz.1.mp3

AntyEkumenia- Potrzeba palnej Ewangelii cz.2.mp3

AntyEkumenia- Potrzeba palnej Ewangelii cz.3.mp3

AntyEkumenia- Uwolnienie vs. uzdrowienie cz.1.mp3

AntyEkumenia- Uwolnienie vs. uzdrowienie cz.2.mp3

AntyEkumenia- Współczesne działania Jezuitow.mp3

AntyEkumenia- Zmartwychwstanie i życie wieczne cz.1.mp3

AntyEkumenia- Zmartwychwstanie i życie wieczne cz.2.mp3

AntyEkumenia- Zmartwychwstanie i życie wieczne cz.3.mp3

Największe w Polsce archiwum kazań na tematy jak : Biblijne Chrześcijaństwo, ekumeniczne 
zwiedzenie, ponad naturalne działanie Ducha Świętego, Uwolnienie od demonów, walka duchowa i
duchowa samoobrona, wiara przenoszącą góry i wyrywająca drzewa z korzeniami, uzyskiwanie 
odpowiedzi od Boga. AntyEkumenia to setki godzin kazań indywidualnych i cykli, które otworzą 
oczy dzisiejszemu Chrześcijaninowi!



Kazania dostępne są na stronach:

• http://chomikuj.pl/antyekumenia
• Na dysku

Zapraszam do słuchania i wzrastania w Biblijnym o pełnej Ewangelii Chrześcijaństwie!

http://antyekumenia.wordpress.com/

http://chomikuj.pl/antyekumenia
http://antyekumenia.wordpress.com/
https://onedrive.live.com/?cid=59e2b1eae651fd80&id=59E2B1EAE651FD80!105

