Ekumenia-druga odslona.

Ekumenia- odsłona druga-tematyka.
-czym jest ekumenia?
-czy znajdziemy ja w Biblii?
-kto poszedl w ekumenie?
-Narnia i jej wielbiciele
-C.S Lewis i Tolkien.Okultyzm.
-kochaja demony z Narnii i Wladcy
Pierscieni,
nienawidza jednak walki duchowej
i uwolnienia.
-Dobre ksiazki
-Walka duchowa i uwolnienie
-Prawoslawie a katolicyzm.
-Schizma, Herezje i Podzialy
-Religijny szczekoscisk i
zabijanie slowem
-Prawdziwi i falszywi prorocy-jak
ich rozpoznac?
-Biblia Ekumeniczna i jej tworcy
-Polskie tlumaczenia Biblii

Ekumenia- druga odsłona. Czyli światowy kościół
nadchodzi.

W

iele osób mogłoby się zastanawiać o co w tej całej ekumenicznej szopce naprawdę chodzi?

Co jest grane- przecież od zawsze kościół Jezusa Chrystusa głosił Ewangelie katolikom i z tego
powodu powstało masę zborów na całym obszarze Polski! Pastorzy powołani przez Boga spędzali
czas na modlitwie, postach i oto Duch Święty przyniósł plon dla Polski.
Ten' sposób' nie jest niczym nowym, przecież czytamy jak Pierwszy Kościół gromadził się w
pokoju na gorze i tam oczekiwał na Ducha Bożego! Nie ma innego sposobu jak ten dany w Biblii.
Apostołowie głosili Słowo, manifestowały się dary i masę ludzi w krótkim czasie się nawróciło.
Nie wynikało to z żadnej metody, szkolnictwa, podążania za 'autorytetami' i ich wymysłami.
Nikt nie wprowadzał planów marketingowych, konferencji ani nie zbierał pokaźnych datków by
jakoś głosić Ewangelie. Jak nie wierzysz to poczytaj w Dziejach Apostolskich.
Jak to możliwe, ze nagle pojawiają się grupy, które zamiast Biblijnego podejścia, łącza się z
niewierzącymi ludźmi robiąc podwójna szkodę!
1. Wmawiają Protestantom, ze nie powinni już nazywać katolików kandydatami na
ewangelizacje, ale chcą nazwać ich braćmi i dokooptować do ich budynku aby zwiększyła
się liczba 'głów'
2. Niezbawieni, nienawróceni katolicy są okłamywani ze nie muszą być Biblijnie zbawieni,
wystarczy ze przyjdą do budynku i zmówią paciorek, poruszają noga do bitu perkusji i
wszystko jest ok !
Ktoś powinien wstać i krzyknąć: To skandal! I powinien zwrócić się do 'władz' kościołów by zajęli
się ta sprawa. Przypomnijmy sobie jak do Pawła uszu doszła sprawa, ze są bracia 'obrzezańcy' i
wślizgnęli się do kościołów, i wielu z Biblijnie wierzących ludzi zwrócili ku Judaizmowi, ale w
sposób ukryty- mówiąc ze powinni się obrzezać!
Paweł skomentował, ze coś jest nie tak i zamiast unikać tematu, zebrali się razem i zdementowali ta
herezje. Pamiętajmy, ze wszelka herezja pociąga za sobą ludzi i odchodzą od wiary a to w oczach
Bożych jest sprawa poważną!
Wybaczcie za język, ale mendy papieskie wślizgnęły się pośród kościoła, z wężowatym językiem,
pobożnymi minami i wcisnęli się w laski pastorów. Pytanie tylko: Jak to możliwe, ze zbawiony
człowiek, posiadający Ducha Bożego dal się zrobić tym impostorom?
Co stało się ze dotąd głosili im Ewangelie, a dziś się bratają z nimi.
Jesli czujesz pismo nosem, to ktoś wlazł i narozrabiał. Istnieje kilka możliwości. Tak przy okazji,
chciałbym polecić tym co maja się za prawdziwych Chrześcijan, kilka pozycji książkowych.
Droga siostro i bracie w Chrystusie, zamiast wybulac na konferencje, na których poklaskasz,
popijesz herbatę i po 2 dniach i tak nie będziesz pamiętać co tam było proponuje, wg prowadzenia
Ducha Bożego, abyś zaznajomił się z następującymi pozycjami.
Te książki nie są pisane przez wierzącego wiec wielce wskazane jest znanie lub zapoznanie się z

herezjami katolickimi zanim przystąpisz do lektury. Wiedza z tych książek pozwoli ci zrozumieć
czym jest Watykan i jego firma. Z pulpitu tego nie usłyszysz, a w Polsce musisz szukać ze świeczka
stron które cokolwiek napiszą przeciwko tej zgniliźnie katolickiej!

„Doskonale udokumentowana opowieść o dwudziestu jeden „szpiegach bożych”, którzy – na
zlecenie papieży – zmieniali bieg dziejów, nie zawsze stosując się do zasad Dekalogu... Autor
opowiada o tajnej działalności Watykanu ostatnich czterystu lat, od czasów Piusa V do Jana Pawła
II. Specjalni agenci walczyli m.in. przeciw angielskiej królowej Elżbiecie I, Rewolucji Francuskiej,
Napoleonowi, nazizmowi i komunizmowi, który bez naszego papieża i jego szpiegów tak
spektakularnie by nie upadł. Mnóstwo nieznanych faktów i ciekawostek. "

„W Watykanie wszystko, co nie jest święte, jest tajne. I właśnie o rzeczach tajemniczych,
nieznanych czy mało znanych jest ta książka. Wypełniona fascynującymi faktami i ciekawostkami
zagląda za kulisy Watykanu. Który papież został pochowany, ekshumowany i postawiony przed
sądem? Kto wyrzucił z Watykanu cesarza Franciszka Józefa? Kto był przeciwnikiem prezentów na
Boże Narodzenie rozdawanych przez Świętego Mikołaja? Który prezydent USA pozował do rzeźby
znajdującej się w Watykanie? Co zawierają Tajne Archiwa Watykanu i Indeks ksiąg zakazanych?
Jak działają watykańskie służby specjalne -; wywiad i kontrwywiad? Czym jest Opus Dei, instytucja
wyniesiona przez Jana Pawła II do rangi prałatury papieskiej? Jakim stronnictwem kierował
kardynał Ratzinger na konklawe w kwietniu 2005 roku? W jakich sprawach obecny papież nie
zgadzał się z Janem Pawłem II? Kilkaset pytań i odpowiedzi -; uzupełnionych o testament Jana
Pawła II i homilię wygłoszoną na pogrzebie przez kardynała Ratzingera, obecnego papieża
Benedykta XVI -; odkrywa dwa tysiąclecia świata papieży i sekretów tak znanego i równocześnie
tak nieznanego miejsca, jakim jest Watykan.”( część bzdur ale niektóre info może być ok!)

„Święte Przymierze działało w imię Boga i wiary katolickiej, przystosowując się do czasów i
warunków wyznaczonych przez papieży. Jak powiedział wszechpotężny kardynał Paluzzo Paluzzi,
szef Świętego Przymierza w połowie XVII wieku, "Jeśli papież każe kogoś zlikwidować w obronie
wiary, robi się to bez pytania. On jest głosem Boga, a my jego ramieniem". Ta książka odkrywa pięć
wieków historii ziemskiej polityki papieży - kulisy tajnych operacji przeprowadzanych przez potężne
służby szpiegowskie Miasta-Państwa Watykan, które zmieniały bieg historii. „
Skąd je wziąć? Spróbuj link poniżej:
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Eric+Frattini&pl=on&category=book&gclid=CJVnYf5-KUCFVAf4QodbzXjng

Ja osobiście póki co czytałem 'Przymierze' i to jest pozycja obowiązkowa dla każdego pastora,
lidera, Chrześcijanina narodzonego z Ducha! Musisz to kupić by wiedzieć co oni robią, to pomoże
ci zrozumieć skąd się ekumenia wzięła i dokąd prowadzi.
Będziesz zszokowany i zgorszony postawa twojego pastora i innych wierzacych.Czas jednak
obudzić się ze snu i wziąć się za modlitwę, walkę duchowa, post i te sprawy.Jesli nie teraz, to
czarne komże podejdą cie niespodziewanie. To bluźnierstwo i bałwochwalstwo zaczęło się od
Ameryki i zobacz co się dziś dzieje. U nas widać zarzewie i trzeba je stłumić Ewangelia, walka
duchowa przeciwko Radzie Ekumenicznej Polski, zwiedzonym pastorom i ukrytym szpiegom z
Watykanu. Wzywam wszystkich do przyłączenia się do tych modlitw. W umówione dni i
godziny będziemy atakować punkty zapalne, Rade, i wiązać siły demoniczne nad pastorami i
kongregacjami i może być gorąco.
Przyszłość Polskich Zielonoświątkowców, Charyzmatyków, oraz tych co wałczą w Duchu i
robią uwolnienie, (tak w tym dla Chrześcijan, bo dla kogo innego?)zależy od modlitw i postaw
tych wierzących. Jak usną, to zobaczą potomstwo tańcujące dla Baala i wyrwia sobie włosy z
głowy i będą lamentować- jak to możliwe ze tak usnęli! Czemu nie posłuchali tych
'radykałów' i 'religijnego szczękościsku'?
Polsko powstań ze snu, bo zły przychodzi by cie pogrążyć w mroki Średniowiecza duchowego,
duchowej Inkwizycji i zwiedzenia!!!
Czas zacząć zadawać pytania, modlić się i oponować tym wyfrakowanym, ulizanym pseudopasterzom, którzy bardziej dbają o swój image i ubranie niż o duchowy stan ludzi.
Czas na rewolucje duchowa a ona nie przyjdzie bez łez, potu i walki duchowej i uwolnienia!!!
Moja modlitwa jest abyś zapoznał się z tym co napisałem, i podniósł głos do Jezusa. Walcz o swoje
rodziny, przecież wiesz ze nie są zbawieni!!! To alkoholicy, marniejąca na dyskotekach młodzież,
walcząca na stadionach, biegająca za nowymi trendami, nauczana Ewolucji w szkole na lekcjach
biologii i geografii, nauczana katolickiej bzdety na lekcjach religii.
Tu nie czas na blache konferencje, tu czas na post, walkę duchowa i szukanie prowadzenia Pana.
Zabawa się kończy i im szybciej się obudzisz tym lepiej!
Następne pokolenie pójdzie w świat, katolicyzm i inne filozofie szatana, jeśli to pokolenie zaniedba
i nie stanie naprzeciw wyzwaniom, które przed nimi stoją!
Zacznij dziś, nawet teraz. To wymaga poświecenia, spędzania czasu z Bogiem i pozbycia się
przyjemnych i nic nie dających rzeczy. Pros Pana o prowadzenie. Chrześcijanie to żołnierze
Chrystusa, którzy od wieków walczyli w Duchu, w pocie czoła, w rożnych miejscach i
okolicznościach, a Bóg działał w niesamowity sposób. Innego Chrześcijaństwa nie ma.
Inne to brednia. Módl się o objawienie na temat walki duchowej i objawienia, bo dzisiejsi pastory
nie wiedza ani o jednej ani o drugiej. Wiedza teoretyczna musi być przełożona w codzienna,
mozolna praktykę, która jednak z czasem wykształtuje mężów Bożych modlitwy, nie cioty co boja
się przyznać ze wierzą w Biblie. Te słowa są mocne ale prawdziwe.
Chrześcijanin bez dedykacji do służenia Panu( nie pastorom, a te dwie rzeczy są całkowicie rożne
od siebie!) a pełen strachu, bojaźliwości i żyjący w zaciszu swego budynku musi się obudzić do
prawdziwego Chrześcijaństwa. Najwyższy czas na to, a te rzeczy Bóg wykształtuje w modlitwie,
walce duchowej i chodzeniu z Panem, NIE na konferencji, wspólnym podskakiwaniu i klaskaniu!

Niech wszyscy prawdziwi żołnierze Chrystusa wstaną!!!
Metody i programy, oparte na ludzkich opiniach nie zmienia nic. Czas wziąć bron Biblii- walkę
Duchowa, uwolnienie, wiązanie mocarza i uwalnianie ludzi z demonicznych wpływów( jak czary,
zaślepienie, zwiedzenie, błędy doktrynalne, herezje, kontrole, manipulacje itd).
Pastorzy i liderzy muszą pokutować z cielesnych dróg, z odrzucenia przesłania o walce duchowej i
uwolnienia, z duchowej pychy, która nie pozwala im się przyznać do błędów i ze się mylili, nie
mieli wiedzy ani rozpoznania, grali 'bogów' dla ludzi dbali aby ich'CV' dobrze wyglądało.
Wielu wierzącym nie było pomozone. Wielu nie było przygotowanych do walki i modlitwy, bo
spędzało czas na kicaniu w rytm rokowej muzyki i zaklaskiwaniu ludzi.
Pastorze, przestań martwic się co ludzie o tobie powiedzą, czy cie zaproszą ważne gwiazdy
chrześcijańskie, czy topowe zespoły będą grac w budynku. Jak zawiniłeś to wychodź na środek i
pokutuj, tak aby było z serca, nie łezką do kamery!!!
Jeśli masz duchowe problemy, to nie spadnie ci korona z głowy jak wyjdziesz o modlitwę i nawet
jeśli demon wyjdzie to nie ujmie ci to z Bożego patrzenia na ciebie! A niech inni gadają i plotkują!
Kongregacje były karmione trocinami i naukami o autorytetach pastorów tak ze gdy nadchodzi
zagrożenie, są uśpione w zaciszu swoich czterech ścian, i nikt ani nie wie co powiedzieć ani nie
chce się wybić, bo tak ich uczyli( czyli prali).Ile człowiek może jechać na substytutach i ochłapach?
To wychodzi, gdy wierzący nie wie nawet ze ma autorytet nad demonem, i ląduje na prochach, w
szpitalu lub u czubków. Powód? Rozum, ignorancja świata duchowego! Nic innego.
Dopóki jesteś 'poddany' to chwała Bogu, a jak masz problemy to kwiatuszek przyniesiemy i
zrobimy zbiórkę na lekarstwa. Czy tak chodził Pierwszy Kościół? Jak widać z Biblii- nigdy!
Nieznajomość i niekonfrontowanie demonów jest przyczyna 99% tego ze ludzie odchodzą od
wiary, lądują w łóżku u sąsiadki, łażą za papieskimi wymysłami typu ekumenia, są zaślepieni na
istnienie czarów, które są dziś kierowane przeciw kongregacja przez niczego sobie nie robiących z
tego satanistów, szamanów i czarowników. Ci maja ubaw gdy grono Chrześcijan oklaskuje i opiewa
okultystyczne dzieła Tolkiena, Lewisa, i innych. Księgarnie Chrześcijańskie sprzedają te pozycje
dla wierzących, z uśmieszkiem- diabeł? Hh hi, hi, nie wierzymy, nie jesteśmy paranoikami jak ci z
'uwolnienia'. My możemy oglądać godzinami i nawet pastorzy robią kazania na ich podstawie.
Ale ci są najgłośniejszymi przeciwnikami 'walki duchowej' i 'uwolnienia'. Czemu? Bo władca tego
świata, książę ciemności ich zaślepił, wskazując na rozum i 'cywilizacje'. Tak, Afrykanie i Azjaci,
może oni tak, ale tu Polska, nie zacofanie !!! Czy nie funkcjonuje hasło w języku polskim jak 'sto
lat za murzynami?'
Powem ci coś, to brednie, bo wielu Murzynów, jest sługami Bożymi i głoszą ewangelie, uwalniają
ludzi od demonów i znają realia świata duchowego, co jest podstawa aby komukolwiek pomoc.
Oni nie boja się upaprać garniturka, jak co poniektorzy.
Wracając do Narni, Władcy Pierścieni to są pozycje które są rekomendowane przez czołowe
księgarnie w Polsce. Chciałbym zrozumieć-czy to brak rozpoznania, czy pieniądz i popularność
stanowi o doktrynach?
Poczytaj o bohaterach 'Władcy Pierścieni1' i zobacz ze to demony. Chcesz z nimi igrać zamiast je
1 http://wladca-pierscieni.stopklatka.pl/rasy.asp

konfrontować, twoja sprawa.Pamietaj jednak,ze to nie pozostanie bez wpływu na ciebie, twoje
zdrowie, i twoich dzieci. J.R.R. Tolkien musiał być okultysta, podobnie jak i C.S Lewis, aby
napisać te 'dzieła'.
Jeśli te obrazki są dla Chrześcijan, to proponuje przerzucić się na filmy o uwolnieniu, bo tam jest to
samo, tylko ze demony nie są 'oglądane' ale wyrzucane. Czemu niektórzy nie chcą pobrudzić raczek
uwolnieniem, a łażą na demoniczne filmy i ogladaje te potwory a potem jeszcze się ekscytują lub
robią kazania?
Cos z nimi nie tak.
Popatrz tylko na brzydactwa. Czy to dla twoich dzieci?
http://wladca-pierscieni.stopklatka.pl/galeriazdjec.asp?g4i=44
Narnia jest nie lepsza, to filmy stworzone by dzieci i młodzież wprowadzić w zagadnienia
okultyzmu, i spowodować aby je ignorowały, śmiały się z nich i były nieprzygotowane na
konfrontacje.
Co stało się z dzisiejszymi rodzicami? Rozum, poprawność, nie krytykuj?
Okultysta Lewis ma aż 23 pozycje np. W księgarni coolshop.pl
http://www.coolshop.pl/firm-pol-148-Lewis-C-S-.html
A Tolkien ma 11 pozycji w tej księgarni. Co one tam robią? Kto sprawdza co jest w środku?
http://www.coolshop.pl/firm-pol-1207739747-Tolkien-John-R-R-.html
Podobnie w jack.pl
http://jack.pl/index.php?s=wyniki&warunek=lewis
Popatrzmy na definicje:
http://film.gazeta.pl/film/5,71086,3025180.html
( Wszystkie definicje z Wikipedii)
orka-”Orcus w mitologii rzymskiej, było innym imieniem Plutona, Hadesa (lub Dis Pater), boga
świata zmarłych. Orcus zdaje się oznaczać jego ciemną, karzącą stronę, boga torturującego
złoczyńców po ich śmierci. Istnieje też humorystyczna teoria, że "ork" to onomatopeja – i że taki
właśnie dźwięk wydają orkowie.[potrzebne źródło] W staroangielskim wyraz "orc" (w Beowulfie
"orcneas") oznaczał fantastyczną istotę identyczną z francuskim "ogre"."
goblin-”fantastyczne stworzenie występujące w brytyjskich baśniach i legendach. Jest tam
przedstawiane jako istota zła lub jedynie złośliwa, zazwyczaj brzydka i groteskowa."
biała czarownica-”White witch or good witch are qualifying terms in English used to distinguish
practitioners of folk magic for benevolent purposes (i.e. white magic) from practitioners of
malevolent witchcraft.[1] Related terms are "cunning-folk", "witch doctor", and the French devinsguérisseurs, "seer-healers"."
( Parajaca sie magia ludowa, w 'dobrym' celu. Bog mowi ze wszelka magia jest od diabla)

Do podstawowych szkół białej magii należą:
• magia runiczna
• magia gestowa (słowna)
• magia umysłowa
• psychokineza
• czytanie w myślach
• kontrolowanie myśli
• prekognicja
• cuda
• egzorcyzm
"
czarna czarownica-”Czarna Magia - rodzaj praktyk magicznych stosowanych w złych intencjach
lub opartych na wierze w możliwość odwoływania się do złej części sił demonicznych (jako, że
pierwotnie w części wierzeń etnicznych np. Greków lub Słowian, demony miały charakter
ambiwalentny), pojmowanych jako osobowe przeciwieństwa sił dobra i światła. Istnieje wiele
rozbieżności w pojmowaniu różnicy pomiędzy białą a czarną magią. Większość współczesnych
magów należących do zachodniego kręgu kulturowego żadnemu rodzajowi magii nie przypisuje
kolorów, twierdząc, że magia jest tylko narzędziem, a sposób jej wykorzystania zależy tylko od
woli maga, czarownika, szamana.
stara szafa( portal )- portal przestrzenny, przenoszący czarownice w jakieś miejsce.
faun-”Faun lub Faunus - staroitalski bóg płodności, bożek lasów górskich, opiekun pasterzy,
darzący płodnością ich stada, nauczyciel uprawy roli. Często występujący w otoczeniu innych
bóstw leśnych, utożsamiany z greckim Panem. Przedstawiany w postaci brodatego mężczyzny z
koźlimi rogami i kopytami.Faunalia – pasterskie święto wiejskie, które obchodzono 5 grudnia w
Italii ku czci boga płodności Fauna. Obchody tego święta łączono ze składaniem ofiar, ucztami i
zabawami."
Obrazek na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Satyr_-_lampa_z_
%C5%81azienek.jpg/200px-Satyr_-_lampa_z_%C5%81azienek.jpg
I w Narnii:
http://www.google.ie/images?hl=en&q=tumnus&um=1&ie=UTF8&source=univ&ei=tWQOTYCwB8eIhQf9zJi3Dg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnu
m=2&ved=0CDMQsAQwAQ&biw=1280&bih=865
satyr-”Satyr (gr. σάτυρος satyros) – demon grecki; demon leśny; demon płodności" Poczytaj
obszerny opis na:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Satyr
centaur-”Centaury i centaurydy (także centaurowie, lm gr. Κένταυροι Kéntauroi, łac.
Centauri, gr. Kentaurides, łac. Centaurides, lp gr. Κένταυρος Kéntauros, łac. Centaurus, pol.
centaur, gr. Kentauris, łac. Centauris, pol. centauryda) – mit. gr. pół ludzie, pół konie."

itd.
O pozostałych demonach możesz poczytać idąc za linkiem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Postacie_w_cyklu_Opowie%C5%9Bci_z_Narnii
We 'Władcy Pierścieni' mamy następujące demony:
-elfy”Elf – stworzenie rodem z mitologii germańskiej. Z początku elfy były pomniejszymi bożkami
natury i płodności, później były przedstawiane jako chochliki lub duszki leśne bądź wodne. W
folklorze przedstawiane są jako małe, wyglądające młodzieńczo ludziki wielkiej piękności, żyjące
w lasach, źródłach, studniach, a nawet pod ziemią. Wierzono, że są długowieczne, jeśli nie
nieśmiertelne i posiadają różnorakie magiczne moce."
-czarodziej”W mitach, okultyzmie, legendach i literaturze fantasy, czarodziej to człowiek
praktykujący magię. Żeński odpowiednik tego słowa to czarodziejka. Przykładami czarodziejów
mogą być Merlin lub Gandalf.
W przeciwieństwie do czarnoksiężników czy czarownic, czarodzieje zajmowali się zwykle pomocą
ludziom białą magią.”
-krasnoludy”Krasnolud, karzeł (szwed. dvärg, norw. dverg, niem. Zwerg, ang. dwarf) – istoty z
mitologii nordyckiej i germańskiej, obecne później także w folklorze niemieckim i
skandynawskim"
Co ciekawe to to 'dzieło' powstało w wyniku fascynacji Tolkiena :
•
•
•
•
•

Rzymsko katolicyzmem2
bajkami
mitologiami Nordyckimi, Germanów, Celtów i Finów
Williama Morrisa3
Beowulf4( Ślady wierzeń germańskich w utworze [edytuj]
• naszyjnik "..z narodu Brisingów.." jaki otrzymał Beowulf jako nagrodę za
zabicie Grendela od żony króla Hrothgara - Walto, jest porównywalny z tym,
jaki nosił demon Freja. Przekazał go potem swemu wujowi Higlakowi
(Hygelak), królowi Geatów, zanim ten wyprawił się na Franków.
• opiewany w pieśni przez barda duńskiego Zygmunt (syn Welsa) zabił smoka,
a według innych skandynawskich przekazów smokobójcą był jego syn Zygfryd.
• smok, którego zabija Beowulf, przypomina bardzo Fafnira.
• hełmy wojów Beowulfa zwieńczone są wizerunkiem dzika, zwierzęcia
poświęconego demonowi Frejrowi.

2 Dla tych co nie wiedza czym jest katolicyzm polecam serie filmow:
http://www.youtube.com/watch?v=DmcH3IcUIhk
http://www.youtube.com/watch?v=OLVMpBW6DPM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M9hP7RrXEGg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W03G7bk0QCc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YJrLPDR4ZFo&feature=related
To szczegolnie dobre dla ekumenicznych zwiedzencow.
3 http://pl.wikipedia.org/wiki/William_Morris
4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Beowulf

• Beowulf mówi o swej zbroi "dzieło Welanda". Weland i inne imię Wolundra anglosaskiego demona kowala i złotnika. )
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings
I to tyle gwoli dygresji. Jak widać do kościoła wkrada się wiele rożnych rzeczy. Jeden pastor nawet
ma Lewisa za ulubionego autora.

Przejdźmy teraz do konkretów.
Zwiedzency, którzy przyczynili się do ekumenizmu to:
„Jedną z osób, które w XX w. przyczyniły się do propagowania idei ekumenizmu, szczególnie
wśród młodych, był Brat Roger (ewangelicki popi podlizuch)założyciel ekumenicznej Wspólnoty
Taizé”
„Jedną z ważniejszych inicjatyw ekumenicznych XX w. jest Światowa Rada Kościołów (ŚRK)
stanowiąca płaszczyznę dialogu dla 354 (sierpień 2006) różnych[zwiedzionych] wspólnot
kościelnych różnych tradycji z ponad 120 krajów, skupiających około 600 mln wiernych. „
„Redakcja Ekumeniczna TVP 2 została powołana 1 lipca 1997 r. na podstawie porozumienia
pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną i TVP S. A. Celem bezpośrednim redakcji jest
przygotowywanie programów dotyczących siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej (Kościoły: prawosławny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany,
ewangelicko-metodystyczny, baptystyczny, polsko-katolicki i mariawicki).”
„Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością [zwiedzionych]Kościołów w niej zrzeszonych.

w 1946 r.

Została utworzona
Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji
religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między[zwiedzionymi]
Kościołami.”
Inny gracz to

„ChAT jest jedno-wydziałową, państwową uczelnią ekumeniczną podlegającą Ministerstwu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, nadającą dyplomy i stopnie naukowe licencjata, magistra doktora i
doktora habilitowanego.
Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych, przygotowując
pracowników duchownych i świeckich dla Kościołów [zwiedzionych] w Polsce, a także dla
administracji państwowej i samorządowej oraz licznych instytucji, w szczególności oświatowych i
opiekuńczych. Prowadzone kierunki to teologia, pedagogika oraz pedagogika w zakresie pracy
socjalnej."

Czyli jak chcesz bałwana czcić to idziesz do pokoju 666 i tam stawiają 'Maryję'. W pokoju obok
czcza ikony, malowidła, a tam gdzie ci, co odrzucili chrzest w Duchu Świętym, Biblie i poszli pod
skrzydełka popa, demony katolickie zaciskają uchwyt.

UCZELNIA • Sekcja Teologii Ewangelickiej
Kierownik Sekcji
ks. prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz
022 831 95 97
Ks. dr hab. Marcin Ryszard Hintz (ur. 21 maja 1968 w Warszawie) – polski duchowny luterański,
teolog, były kandydat na Naczelnego Kapelana Wojskowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP[1], biskup-elekt Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej[2].

UCZELNIA • Sekcja Teologii Prawosławnej
Kierownik Sekcji
bp prof. ChAT dr hab. Jerzy Pańkowski
022 831 95 97

Ikona Maryjnego Demona Włodzimierskiego, jedna z najbardziej czczonych ikon Bogurodzicy w
prawosławiu. Co wiec za roznica czy prawoslawie czy staro czy nowo katolicyzm? I jedno i drugiebalwan! Wyjdzie od nich i badzcie oddzieleni, mowi Pan!
Ten rozaniec to prawoslawny sznur modlitewny. Jedno i to samo.Muzulmanie maja takie same, jak i
buddysci:

Muzulmanski

Hinduski

Buddyjski

Katolicki

Prawoslawne koraliki

Czy doczekamy sie, ze Pseudo-Zielonoswiatkowcy typu ksiadz Czech z Raciborza wprowadza
wlasna wersje?

UCZELNIA • Sekcja Teologii Starokatolickiej
Kierownik Sekcji
Kierownik Sekcji
bp. prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
022 831 95 97
Co się dziwić. Ekumenia to pochłonięcie Protestantyzmu i 'miłość' demoniczna. To nie konwersja
ale opcje, współpraca i menu w restauracji. To bezbożny ruch.
„Światowa Rada Kościołów (ang. World Council of Churches) – ekumeniczna organizacja
założona[przez katolików]w 1948 w Amsterdamie.Obecnie siedziba organizacji mieści się w
Genewie5 [niezły żart-gdzie znaleźć lepsze miejsce jeśli nie uderzyć w serce Protestantyzmu]
„Zaczęły powstawać kolejne ośrodki myśli teologicznej protestantyzmu – Zurych,
5 Wraz z berneńskimi żołnierzami dotarły do Genewy idee Reformacji, a nauki Lutra i Zwingliego przekonały
większość jej mieszkańców. Niechęć genewczyków do kleru była tak silna, że w lipcu 1533 r. biskup Pierre de la
Baume opuścił potajemnie miasto i udał się do Annecy. Przywódca genewskiej reformacji, Guillaume Farel, zaprosił
w 1536 roku do miasta pochodzącego z Francji Jana Kalwina. W tym samym roku miasto staje się republiką
protestancką pod przywództwem Kalwina, który uczynił z Genewy ośrodek intelektualny i religijny o
znaczeniu europejskim (tzw. "Rzym protestancki"); do miasta napływają liczni innowiercy, głównie włoscy i
francuscy, dzięki którym rozwija się rzemiosło i handel. Odwołanie edyktu nantejskiego powoduje napływ kolejnej
fali uciekinierów z Francji.

Genewa6, Strasburg. Postaci takie jak Jan Kalwin, Filip Melanchton, czy Urlich Zwingli
nadały całemu ruchowi ramy dogmatyczne oraz wyznaczyły główne kierunki rozwoju.
Protestantyzm usunął doktryny o czyśćcu, kulcie Marii i świ ętych, celibatu czy kulcie
obrazów, uznając je za niezgodne z Biblią. Zweryfikował rozumienie sakramentów
eucharystii, kapłaństwa czy spowiedzi. Oparł si ę na autorytecie Pisma Świętego, czyniąc
je jedynym źródłem i miernikiem prawdy."
[Faith and Order Commission7
WCC's Faith and Order Commission has been successful in working toward consensus on Baptism,
Eucharist, and Ministry, on the date of Easter, on the nature and purpose of the church
(ecclesiology), and on ecumenical hermeneutics.]
Pośród sztabu zwiedzencow znajdujemy również Zielonoświątkowców. Poniżej podaje ich nazwy:

WCC member churches in this family
Association The Church of God
Christian Biblical Church
Evangelical Pentecostal Mission of Angola
Free Pentecostal Missions Church of Chile
International Evangelical Church
Pentecostal Church of Chile
Pentecostal Mission Church
Diagram struktury Światowej Rady 'Kościołów'[zwiedzionych] jest na:
http://www.oikoumene.org/en/who-are-we/organization-structure/organigram.html
To diabelstwo próbuje ludziom wciskać kit. To wielogłowa hydra, z katolicyzmem w sercu, i
herezjami. Pastorzy w Ameryce ostrzegali przed tym i zobacz co się dzieje! To dociera i do nas a
nikt nie chce słuchać! Co ma na celu ekumenia? Załóżmy ze ktoś został zbawiony i uwierzył w
Jezusa. Trafia pod skrzydełka ekumenii i tam go/ ja dokańczają, i robią eunucha.
Jakże serce Jezusa musi być dotknięte, ze wierzący są ogłupiani, kneblowani i wykastrowani pod
nożem Jezuitów przebranych w garniturek i noszących Biblie dla niepoznaki.
„O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł?”/O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił /O głupi
Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni /O, niemądrzy Galatowie!
Któż was zwiódł?”
„Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? (4)
Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno.”/Czy aż
tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? (4) Czy
daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne./Takeście głupi?
począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie? (4) Takeście wiele cierpieli darmo, jeźli tylko i
darmo? /Czy jesteście aż tak niemądrzy? Rozpocząć od ducha, a teraz skończyć w
ciele! (4) Czyż na próżno tak dużo doświadczyliście? Czyżby rzeczywiście na
6 http://kzkolobrzeg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=112
7 http://www.oikoumene.org/en/who-are-we/organization-structure/consultative-bodies/faith-and-order/what-is-faithand-order.html

próżno?”
Paweł zauważył infiltracje w ich szeregi Judaistów, którzy chcieli ich zwrócić od zbawienia do
podążania za Prawem(ofiary, szabat, święta). Inni mówili o fizycznym obrzezaniu. W ok 300 roku
narodził się Rzymski Katolicyzm i od tego czasu Kościół Chrystusa jest nękany, prześladowany i
diabeł próbuje go rozbić.

Herezja Ekumenii
Wyraz ten pochodzi od oikoumene[36258]i oznacza – świat, ziemie, glob
Nie wystepuje on wiele razy w Biblii, inne słowa oznaczające lub przetłumaczone jako świat to
•

[2889] kosmos- dekorować, ustroić, poukładać

•

[165] aion- wiek, kurs

Te dwa są użyte wiele razy więcej niż oikoumene.
Oikoumene występuje jednak w bardzo interesujących wersetach, wiec poczytajmy sami:
1. I powstał jeden z nich, imieniem Agabus, i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że
nastanie głód wielki na całym oikoumene ; nastał on też za Klaudiusza. Dzieje Apost. 11
2. teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, (31) gdyż wyznaczył
dzień, w którym będzie sądził oikoumene sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił,
potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dzieje Apost. 17
3. widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił
i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. (27)
Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz
również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała
Azja i oikoumene cały, może być odarta z majestatu. Dzieje Apost. 19
4. Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów
wśród wszystkich Żydów na całym oikoumene i przywódcą sekty nazarejczyków. (6)
Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię, przeto ujęliśmy go i chcieliśmy osądzić według
naszego zakonu. Dzieje Apost. 24
5. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w
godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców oikoumene.
Objawienie 3
6. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył
smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I
zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi
cały oikoumene; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
Objawienie 12
7. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy
zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą
do królów całego oikoumene, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga
Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i
pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (W wersji KJV
pisze:” idą do królów ziemi(ge) i całego oikoumene) Objawienie 16
8. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy
8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Konkordancja_Stronga

zahuczy morze i fale. (26) Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które
przyjdą na oikoumene, bo moce niebios poruszą się. Ew. Łukasza 21
Ciekawe, nieprawdaż? Ciekawe ze ten katolicki ruch wziął swoja nazwę właśnie od świata. Czemu?
Biblia pisze o Nowym Ladzie Światowym pod rządami Antychrysta, wiec dlatego. Biblijne
proroctwa się wypełniają przed naszymi oczami. Cały świat dziś dąży do 'jedności' to duch wieku i
świata pracuje aby zmieniać 'klimat'. Niczym sceny w teatrze. Demony działają by zwodzić choćby
nawet i wybranych. Czołowi ewangeliści Amerykańscy głoszą dziś pokój, ekumenie:

Billy Graham9

Os Guiness

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Billy_Graham

Bill Bright

J.I Packer

Pat Robertson podczas wizyty popa Benedykta w 2008

Charles Colson i bałwan

Mark Noll

Nicky Gumbel10

10 Kurs Alfa swoimi korzeniami sięga Anglii i Kościoła anglikańskiego. Duchowni z kościoła Świętej Trójcy w
Londynie Nicky Gumbel i Sandy Millar opracowali wszystkie katechezy tego kursu. Kurs był tworzony przez kilka
lat na podstawie zebranych danych z tysięcy przeprowadzonych wywiadów i ankiet. [Gumbel znany jest z
manifestacji hienowego smiechu. Ciekawe ze w Afryce gdy ktos manifestuje kurczaka, hiene, prosiaka to wyganiaja
demona z niego.Ci jednak chwala'Pana']
Zakryj sie krwia i zobacz to na wlasne oczy:(nie z jego kosciola)
http://www.youtube.com/watch?v=7_CkZWTvKBc
Tacy ludzie maja na celu aby swiat pomyslal ze Chrzescijanie sa pomyleni.

John Wimber

Josh McDowel11

Josh McDowel w wywiadzie dla tygodnika 'Niedziela':
„– Jest Pan protestantem. Dlaczego z takim entuzjazmem pomaga Pan Kościołowi katolickiemu
przekazać wiarę w ramach naszego Kościoła?
Tak prawdę mówiąc, nie jestem protestantem"
Niektorych z powyzszych autorow mozesz znalezc w Chrzescijanskich Protestanckich ksiegarniach.
Nikt oczywiscie nie sprawdza w co ci autorzy wierza!
http://jack.pl/index.php?s=wyniki&warunek=mcdowel
http://jack.pl/index.php?s=wyniki&warunek=graham
Billy Graham : "Odkrylem, ze moje wierzenia sa w gruncie rzeczy takie same, jak ortodoksyjnych
katolików”. McCallâ€™s, styczen 1978 r. Nazwal on równiez papieza Jana Pawla II "najwiekszym
religijnym przywódca wspólczesnego swiata”. The Saturday Evening Post, styczen–luty 1980 r.
Paul Crouch : "Wymazuje slowo "protestant” z mojego slownika… nie protestuje przeciwko
niczemu… nastal czas, by katolicy i niekatolicy szli razem jako jednosc w Duchu Swietym
i jednosc w Panu”. Program "Praise the Lord”, Trinity Broadcasting Network, 17 pazdziernika
1989 r.
(www.worldslastchance.com/new-world.../new-world-order-polish.html )
Dzis Protestantyzm to dla wielu brudne slowo. Niedochodowe, niepopularne.
Kto poleca McDowela jak nie naszkosciol.pl12! Ksiadz Czech umiescil tez na swojej stronie
link do ekumenicznego badziewia Ruchu Nowego Zycia13(Ruch Nowego Życia
jest chrześcijańską organizacją skupiającą katolików i protestantów).
Czech jest zafascynowany tym co jest zwiazane z herezja, balwochwalstwem, odstepstwem od
Ewangelii.
Czemu ludzie ida w zwiedzenie?
11 http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200653&nr=22
12 http://www.naszkosciol.pl/?page=newsy&idNews=59
http://www.naszkosciol.pl/?page=newsy&idNews=28
13 http://www.naszkosciol.pl/?page=ciekawe_strony

•

"1) W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół
Niego, prosimy was, bracia, (2) abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym
rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od
nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. (3) Niech was w żaden sposób nikt nie
zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie
objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad
wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni
Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. (5) Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy
wśród was przebywałem? (6) Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim
czasie. (7) Albowiem już działa tajemnica bezbożności."2 List do Tesaloniczan 2

•

"Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i
fałszywych cudów, (10) [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy
giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.Dlatego Bóg dopuszcza
działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby byli osądzeni wszyscy,
którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. "2 List do Tesaloniczan 2

•

"Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego
przybytkowi, i mieszkańcom nieba. (7) i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem,
językiem i narodem. (8) Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy,
którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. (9)
Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!"Objawienie13

Biblia mówi o :
-upadku, herezjach, akceptacji niebiblijnych rzeczy
-Biblia zapowiada nadejście ekumenii, dla wszystkich co nie umiłowali Prawdy.Dzis słyszysz- nie
osadzaj, nie zauważaj, robisz rozłamy, zamieszanie, poróżniasz braci, nie dotykaj wybrańców. Tym
co poszli do ekumenii nikt dziś nic nie mówi, a jeśli się coś odezwie, to jest postrzegany jako
niemiłujący oskarżyciel braci, który atakuje wielkich ewangelistów! Zadam ci pytanie- czy kochasz
Prawdę? Czy chodzisz za pastorami, ewangelistami itd? Zastanów się tu na moment co napisałem!
Jeśli kochasz prawdę to będzie to wystawione na probe i wtedy się okaże.
Skutkiem porzucenia walki duchowej, uwolnienia, Biblii, chrztu w Duchu i trwania w Jezusie.
Ciekawe, ze Jezus mowil-czuwajcie i módlcie się?! Dziś zabawy, niekonfrontująca Ewangelia,
bezbożne unie, fascynacja okultyzmem, tance, spływy kajakowe, niezbawieni ludzie przemawiają z
'autorytetem' do wierzących. Jeśli nie będziesz trzymał się Prawdy to Biblia przepowiedziała ok
2000 lat temu, upadek. Wracaj na stanowisko!
Ew. Mateusza
(14)

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

(24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy(jedności) i działać będą wielkie znaki
i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
(Ew. Mateusza 24:24, Biblia Tysiąclecia)
-ruch ten obejmie cala ziemie! Nie ma szarej strefy. Albo trwasz z Jezusem w Prawdzie, robiąc co
On nakazał, albo lecisz ze światem w kompromis, upadek, 'bo to jedyny kościół w okolicy, to gdzie
mam chodzić?', pod autorytet ekumenicznych pastorów, do katolicyzmu i śmierci duchowej.
Czy Pan Jezus, sądząc po Jego służbie, był kimś kto szukał jedności sposobem jaki dzisiaj jest
stosowany, czy raczej dzielił i wprowadzał rozłamy:

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. (50)
Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. (51) Czy myślicie, że
przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam(diamerismos14).
(52) Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie
przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; (53) ojciec przeciw synowi, a syn przeciw
ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a
synowa przeciw teściowej. Ew. Łukasza 12
„Mam przyjąć chrzest i jakiej doznaję udręki, dopóki to nie nastąpi. (51) Sądzicie, że przyszedłem,
aby przynieść pokój (eirene)na ziemi? Ależ nie - mówię wam - raczej rozdwojenie! (52) Bo odtąd
w jednym domu będzie pięciu podzielonych: trzech przeciwko dwom i dwóch przeciwko trzem."
"Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej
rozdwojenie. (52) Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych; trzej z dwoma, a
dwaj z trzema;"
"Czy myślicie, że przychodzę po to, by ustanowić pokój na ziemi? O nie, mówię wam � raczej
skłócenie. (52) Od tego bowiem momentu, gdy będzie gdzie w domu pięcioro, to troje zacznie
występować przeciwko dwojgu, a dwóch przeciwko trzem"
"Mniemacież abych przyszedł dawać pokój na ziemię? Nie, owszemci wam powiedam żeć różnicę.
(52) Abowiem od tego czasu będzie ich pięć w jednym domu różnych. Trzej przeciwko dwiema, a
dwa przeciwko trzem."
A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest
prorokiem. (41) Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz
przyjdzie z Galilei? (42) Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z
potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? (43) I powstało w tłumie
rozdwojenie(schisma15) z Jego powodu. (44) Niektórzy chcieli Go nawet pojmać,
lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. (45) Wrócili więc strażnicy do
arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie pojmali? (46)
Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek
przemawia. Ew. Jana 7
Inne wersje Biblii tłumaczą w ten sposób:
„Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem."
"I doszło do rozdwojenia w tłumie z Jego powodu."
"A tak stało się rozerwanie dla niego między ludem."
"Tak z Jego powodu doszło w tłumie do rozłamu."
"Na to niektórzy faryzeusze rzekli: Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega
sabatu; inni natomiast mówili: Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich
cudów? I nastąpił rozłam(schisma) wśród nich."Ew. Jana 9

14 http://strongsnumbers.com/greek/1267.htm
15 http://strongsnumbers.com/greek/4978.htm
schisma= luka, rozlam, podzial.

"I doszło między nimi do rozdwojenia."
"I było rozerwanie między nimi"
"I doszło między nimi do rozłamu."
"Tedy znowu powstał rozłam(schisma) między Żydami z powodu tych słów."
Ew. Jana 10
„Znów tedy doszło do rozdwojenia między Żydami, właśnie z powodu tych słów."
"Tedy się stało znowu rozerwanie między Żydami dla tych słów."
"A przetoż się stało rozerwanie między Żydy dla słów tych."
"Wśród Judejczyków doszło do rozłamu z powodu tych słów"
WNIOSEK? Jezus był schizmatykiem, naturalna rzeczą przy głoszeniu Ewangelii, czynieniu cudów
był ROZLAM, Jezus głosił DOKTRYNE i to dzieliło!
Dziś większość by napominała: ale Panie Jezu, to nie tak! Po co tak ich skłócać, SA lepsze metody,
dlaczego by nie opuścić tego...i tego.... a wielu by uwierzyło i chodziło za Toba!
Jezus byłby dziś przepędzany z rożnych denominacji gdyby zaczął uczyć na tematy typu
rozwodnicy, walka duchowa, uwolnienie, mówienie na językach, itd.
Czemu powstają denominacje i jaka jest Biblijna odpowiedz?
„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy
byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów(schizma), lecz abyście byli
zespoleni jednością myśli i jednością zdania. (11) Albowiem wiadomo mi o was,
bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. (12) A mówię to
dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja
Kefasowy, a ja Chrystusowy. (13) Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za
was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? (14) Dziękuję
Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, (15) aby ktoś nie
powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. (16) Ochrzciłem też i dom Stefana;
poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem."1 list do Koryntian 1
„Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by
nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. (11) Doniesiono mi
bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. (12) Myślę o
tym, co każdy z was mówi: Ja jestem od Pawła, ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa.
(13) Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła
zostaliście ochrzczeni?"
"A proszę was, bracia! przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a
iżby nie były między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni jednakim umysłem i jednakiem
zdaniem. (11) Albowiem oznajmiono mi o was, bracia moi! od domowników Chloi, iż poswarki są
między wami. (12) A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jamci jest Pawłowy, a jam Apollosowy, a
jam Kiefasowy, alem ja Chrystusowy. (13) Rozdzielonyż jest Chrystus? Azaż Paweł za was

ukrzyżowany?"
"Proszę was tedy bracia przez imię Pana naszego Jezu Krysta, abyście toż mówili wszyscy, a iżby
nie były między wami rozerwania, ale żebyście byli spojeni jednakimże umysłem i zdaniem. (11)
Abowiemci jest oznajmiono o was bracia moi, od domowników Chloi, iż poswarki bywają między
wami. (12) A to powiedam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, ja zasię Kefy, a ja
Krystusów. (13) Izali jest rozdzielon Krystus? A zaś Paweł jest ukrzyżowan za was? Abo w imię
Pawłowe jesteście pokrzczeni"
"Błagam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo i aby
nie było wśród was rozłamów. Żyjcie w zgodzie, bądźcie wszyscy tej samej myśli i tego samego
zdania. (11) Bracia moi! Powiadomili mię o was ludzie Chloe, że są wśród was spory. (12) Mam na
myśli to, że każdy z was mówi: "Ja jestem po stronie Pawła", "Ja Apollosa", "Ja należę do Piotra", a
"Ja do Chrystusa". (13) Czy Chrystus może być rozdzielony? Czy Paweł został za was
ukrzyżowany? Czy ochrzczono was w imię Pawła?"
"Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i
teraz jeszcze nie możecie, (3) jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między
wami jest zazdrość i kłótnia(dichostasia16), to czyż cieleśni nie jesteście i czy na
sposób ludzki nie postępujecie? (4) Albowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy,
a drugi: Ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? (5) Bo któż to jest Apollos?
Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy
dokonał tyle, ile mu dał Pan. (6) Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg."
1 list do Koryntian 3
„Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, boście byli słabi; zresztą i nadal nie jesteście mocni. (3)
Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to
czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? (4) Skoro jeden mówi: �Ja jestem
Pawła", a drugi: �Ja jestem Apollosa", to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? (5) Kimże jest
Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał
Pan. (6) Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost."
"Gdyż jeszcze cielesnymi jesteście. Bo ponieważ między wami jest zazdrość i swary, i rozterki,
azażeście nie cieleśni i według człowieka nie chodzicie? (4) Albowiem gdy kto mówi: Jam jest
Pawłowy, a drugi: Jam Apollosowy, azaż cielesnymi nie jesteście? (5) Bo któż jest, Paweł? Kto
Apollos? jedno słudzy, przez którycheście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał. (6) Jam szczepił,
Apollos polewał, ale Bóg wzrost dał."
"Nakarmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, ponieważ nie mogliście go jeszcze przyjąć.
Zresztą i teraz jeszcze nie możecie, (3) ponieważ ulegacie swoim ludzkim słabościom. Jeżeli
bowiem panuje między wami zazdrość i niezgoda, to czy nie kierujecie się swoimi ludzkimi
słabościami i czy nie postępujecie tylko po ludzku? (4) Skoro bowiem ktoś mówi: "Ja należę do
Pawła", a inny: "Ja do Apollosa", to czy nie okazujecie się tylko ludźmi? (5) Kim bowiem jest
Apollos, kim jest Paweł? Sługami, dzięki którym uwierzyliście, a każdy z nich działał w taki
sposób, na jaki pozwolił mu Pan. (6) Ja zasadziłem, Apollos podlewał, lecz Bóg powodował
wzrost.”
„A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku
gorszemu. (18) Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają
między wami podziały(schisma); i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet
być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są
prawdziwymi chrześcijanami.”1 list do Koryntian 11

16 http://strongsnumbers.com/greek/1370.htm
dichostasia=stanie osobno, dysunia

„Przede wszystkim słyszę i po części wierzę � że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie
się razem jako Kościół. (19) Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało,
którzy są wypróbowani.(dokimos)”17
„Albowiem najprzód, gdy się wy schodzicie we zborze, słyszę, iż rozerwania bywają między wami,
i poniekąd wierzę. (19) Bo muszą być kacerstwa między wami, aby ci, którzy są doświadczeni, byli
jawnymi między wami.”
„Abowiem naprzód gdy się schodzicie w kościele słyszę, iż rozerwania bywają między wami i temu
po części wierzę. (19) Abowiem musząć też być odszczepieństwa między wami, aby ci, którzy
doświadczeni są, byli jawni między wami.”
Te trzy wesety mogą być używane do budowania teologii odnośnie 'ekumenizmu'. Jednak o czym
Biblia mówi? W Pierwszym kościele póki co nie było doktryn przeciwko Duchowi Świętemu, a
jeśli Paweł nawołuje do jedności to tylko na podstawie Biblii!!!
Co znaczy jedność myśli i jedność zdania? To Biblijne doktryny, oparte na Slowie, prowadzeniu
Ducha Swietego nie ludzkich opinii, mysli, propozycji i widzimisie!!!
Paweł nawoływał do bycia wiernym Biblii w innych wersetach jak np:
„(5) Jemu to chwała na wieki wieków! Amen. (6) Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was
łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. (7) Innej jednak Ewangelii
nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię
Chrystusową. (8) Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej,
którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!"
Ten werset sam w sobie burzy cala idee ekumenii. Pawel nie powiedzial, wiesz, posrod braci sa tacy
ktorzy nie uznaja jezykow, robia sobie rzezby, ale wiecie- nie zwracajcie na to uwagi!
"Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego
brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas."
"Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić
będą. (13) Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w
błąd wprowadzając. (14) Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś,
wiedząc, od kogoś się tego nauczył. (15) I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte,
które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe
Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." 2 List do Tymoteusza 3
Ekumenia probuje uzywac wersetow w oderwaniu od kontekstu i zrozumienia calej Biblii.
Dziś bardzo lekko ludzie podchodzą do fałszywych doktryn, nie zdając sobie sprawy o poważnych
konsekwencjach jak zdemonizowanie, herezje, zwiedzenie, bałwochwalstwo i klątwa od Boga!
Biblia mowi o tym ze chrzescijanie moga przyjac innego ducha niz tego co przyjeli, inna
'Ewangelie', ktora tak naprawde nie jest inna, i za tym innego Jezusa!
17 In the ancient world there was no banking system as we know it today, and no paper money. All money was made
from metal, heated until liquid, poured into moulds and allowed to cool. When the coins were cooled, it was
necessary to smooth off the uneven edges. The coins were comparatively soft and of course many people shaved
them closely. In one century, more than eighty laws were passed in Athens, to stop the practice of shaving down the
coins then in circulation. But some money changers were men of integrity, who would accept no counterfeit money.
They were men of honour who put only genuine full weighted money into circulation. Such men were
called "dokimos" or "approved". (Donald Barnhouse)
http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=1384

Biblia nie zostala napisana do negocjacji, nie osadzania, opinii, szacunku do przekonan, tolerowania
odstepstwa!!! Doktryny Biblijne nie sa do negocjacji!Przyklady:
Katolicyzm
•

•

•

•

Czczenie drewna i
kamienia, wafla( klatwa
od Boga, inny duch,
duch herezji i
balwochwalstwa itd)
zbawienie przez
sakramenty( klatwa,
demon zwiedzenia, inny
duch itd)
tradycja wazniejsza od
Slowa( inny jezus, inny
duch, bo Duch Swiety
podyktowal Slowo
Boze)
Konfirmacja,
Biezmowanie czyli
rytual wymyslony przez
zwiedzona sekte. Co
dzieje sie gdy
zdemonizowany ksiadz
naklada rece na kogos?
Wbrew falszywym
doktryna- demony
przechodza na tego co
mial rece nalozone.
Mowia- 'cieplo
czul','radosc' a ja ci
powiem ze to co bylo w
balwochwalcy weszlo
do tego biedaka co nie
rozumial.

Podsumowujac: Katolicyzm to
nie tylko balwochwalstwo, ale
religia innego ducha, a skoro
jest albo Prawdziwy Bog albo
szatan, to dospiewaj sobie
reszte. Katolicy maja demony
od papieza az po 'szeregowego'
bez wyjatku. Kolejne rytualy
typu 'msza' dodaja demonow,
poglebiaja herezje, ugruntowuja
i wzmacniaja demony ktore juz
wyrzadzily im szkody. Kto pod
kogo sie poddaje tego
niewolnikiem sie staje.
Tak nawiasem mowiac,
katolickie demony nie

Baptysci
•
•

•

•

Wieczerza symboliczna
raz zbawiony na zawsze
zbawiony( demon
herezji, zwiedzenie,
inny duch)
Slowo Boze za baze, ale
czesto w ludzkiej
interpretacji( poleganie
na czlowieku w
interpretacji, Pawel
mowi ze Slowo nie
podlega osobistemu
widzimisie ale musi byc
w Duchu Swietym)
Wierzacy ma Ducha w
momencie zbawienia, co
zaprzecza Biblii.
Skutki? Pomysl jak
baptysta ma ukrzyzowac
cialo, glosic w mocy,
wyganiac demony i
leczyc chorych? Bez
Ducha to nie mozliwe,
wiec musza tworzyc
ludzkie doktryny aby
ominac potrzebe
uswiecenia. Kto za tym
stoi? Demon rebelii,
inny duch,inna
ewangelia, zwiedzenie.
Zauwazmy ze wielu z
nich mowi, ze dzis
wszelkie cuda sa od
diabla. Mamy tu ducha
bluznierstwa. Wiem, ze
wbrew popularnym
Zielonoswiatkowym
doktryna, chcieliby
niektorzy aby dzis nic
nie sadzic- co jest
herezja, ale
przypisywanie
ewidentnych Bozych
cudow- diablu jest
odpowiednio nazwane
przez Jezusa. Jemu
bluznili ze ma
konszachty i to bluznilo

Zielonoswiatkowcy
•
•
•
•

Podobnie
Bez swietosci nikt Pana
nie zobaczy
Interpretacja Ducha
Swietego
Chrzest w Duchu
odseparowany od
zbawienia, manifestacja
jezykow.Dzis niestety z
powodu wdawania sie w
ekumenie z Baptystami,
niektrozy
Zielonoswiatkowcy nie
klada nacisku na chrzest
w Duchu! Halo? A jak
ten ruch sie zaczal?
Polecam tez przemyslec
nasteopujace wersety,
bo rozumkiem nie
mozesz zyc w swietosci,
mozesz byc sobie
biskupem, ewangelista
czy kimkolwiek chcesz,
o wlasnych silach
wyladujesz w ciele,
grzechu i demony cie do
piekla poprowadza.
Podobnie jesli
Zielonoswiatkowcy nie
przyjma walki duchowej
i
uwolnienia.Wspomnisz
moje slowa!
"Ci zaś, którzy są w
ciele, Bogu podobać się
nie mogą. (9) Ale wy nie
jesteście w ciele, lecz w
Duchu, jeśli tylko Duch
Boży mieszka w was.
Jeśli zaś kto nie ma
Ducha Chrystusowego,
ten nie jest jego."
Wiec jesli uznajesz ze
Duch zamieszkuje
wierzacego w
momencie chrztu w
Duchu, manifestujac
jezyki to powiedz mi co

wychodza gdy wierzacy
przyjdzie do Jezusa, ale trzeba
sie ich wyrzec, wyrzucic
katolickie bibeloty, zlamac
wiezy duszy z ta demoniczna
instytucja i nakazac im wyjsc.
Inaczej tam siedza i utrudniaja
wierzacemu chodzenie z
Jezusem, a wielu jak magnes sa
ciagnieci do komunii, mszy,
ekumenii itd. Poza tym jesli
masz te bibeloty w domu,
dodatkowo narazasz sie na
odwiedziny demonow w nocy i
opresje! Biblia nazywa to
przekletymi obiektami.
Bog nie kazal ich niszczyc bo
nie podobala mu sie sztuka i
style architektoniczne, ale z
powodu powiazania z
demonami. Nie wystarczy sie
pomodlic nad krzyzykiem,
obrazkiem, ale musi byc
wyrzucony i zniszczony a dom
oczyszczony w modlitwie.
Nie wierzysz, to siedz z
demonami, twoja sprawa. U
mnie tego nie znajdziesz.
Katolicyzm to w zaden sposob
nie jest Chrzescijanstwo.
Katolik musi pokutowac i
WYJSC bo inaczej umrze
duchowo przed swoim
kamieniem i drewnem.
A Boga czcisz albo Biblijnie w
Duchu i Biblii albo wcale, i
idziesz w herezje i upadek.
Ekumenia jest w innym duchu,
ktory wejdzie do ciebie jesli
wezmiesz w niej udzial.
Bedziesz dalej skakal i tanczyl,
ale w srodku cos innego bedzie
cie poruszac. Pamietaj co stalo
sie z Izraelitami, gdy tanczyli
przed zlotym cielcem, pozniej
oni juz nie reagowali. Czemu?
Bo inne duchy w nich wlazly i
daly im inne doktryny.
Jesli nie wierzysz ze demony
istnieja to juz jestes ugotowany.
Pokutuj i pros Boga o
objawienie na ten temat.

calej Trojcy! Jesli jestes
Baptysta zwaz na te
slowa i pokutuj.
Pomysl- czy bluznierca
Duchowi wejdzie do
nieba?
Gdyby ludzie tylko czytali
Biblie to zobaczyliby ze
Baptysci potrzebuja korekty i
pokuty, NIE EKUMENII i
MOWIENIA ZE ONI TEZ
CHRZESCIJANIE!!!
Ekumenia niszczy ruch
Zielonoswiatkowcow, blokuje,
zabiera ich doktryny i
pomniejsza.

z tymi co Go odrzucili?
Wg Ekumeni- nie ma
problemu, wg Biblii jest
ogromny problem. Jak
nie Duch to cialo, a jak
cialo to smierc!
:) Czy to znaczy ze wszystko w
ruchu jest ok? Skadze.
Oni tez potrzebuja miec
biblijny wzglad na wiele rzeczy.
Tylko czy zechca?
Pamietaj, ze jesli nie masz
Biblijnego wgladu, to diabel da
ci herezje, i innego ducha.
Powiem cos co moze wzbudzi
oburzenie, ale denominacje sa
pelne demonow
denominacyjnych.
Herezje i domniemania musza
byc eliminowane a nie
pomniejszane.

Wracajac jednak do wersetow na temat denominacji- co oznacza ze ktos podazal za Pawlem,
Kefasem a inni za Chrystusem? Ano, podobnie jak dzisiaj ludzie nie sa nauczani, ze powinni
chodzic za Jezusem, a polegaja na czlowieku, poniewaz Pan cos robi przez nich.
Ta doktryna juz byla znana 2000 lat temu. Klasycznym przykladem jest Ruch Uczniowski
zapoczatkowany przez Dereka Princa i innych, o ktorym wiecej mozna poczytac w linku:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shepherding_Movement
Wiem, ze Derek pokutowal z tego i napisal ze nie bylo to od Boga w jednej ze swoich ksiazek.
Jednak Derek Prince Ministries wciaz ma nagrania i posrod nich prawdopodobnie sa tez i te
'objawienia'. Ja ze swej strony powiem, ze kazdy kto wchodzi miedzy Boga a czlowieka, i
odbiera chwale nalezna Bogu jest w zwiedzeniu.
Pawel, zwracal wierzacych ku Jezusowi, nie ku sobie, pomimo ze ich nauczal, zachecal czy
poprawial! Nie byl jednak odbiorca chwaly Boga, ani ich guru.
"Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje
oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie
widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie
słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego
ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok
zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje
zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9)
Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10)
Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego
postępowania, według owocu jego uczynków."Ks. Jeremiasza 17
To ostrzezenia dla tych co chca zadzic innymi, ktorzy manipuluja i kontroluja wierzacych!
"a przecież Mojej chwały nie oddam innemu"Ks. Izajasza 48
Ludzie probuja uzaleznic innych od siebie, organizacji, budynkow i innych, i ludzie ida w niewole!
To jest cielesne, nawet demoniczne i jest to poleganie na ciele, nie Duchu.
Pawel nie powiedzial – sa denominacje, bo to jak 12 plemion Izraela! Absolutnie nie! Popatrzmy ze
ZDAJE ON SOBIE SPRAWE, ze podzialy wystapily bo ludzie zaczeli akceptowac herezje i stad
wierni oddzielili sie aby nie popasc pod te same duchy! Oddzielenie Zielonoswiatkowcow w 1906
wystapilo z powodu ze inne 'denominacje' nie chcialy miec nic wspolnego z tym chrztem.
Oskarzali Zielonoświątkowców o straszne rzeczy. Poniewaz ludzie stali przy tym co Duch robil a
nie opinii ludzi, wielu z innych denominacji przeszlo do Zielonoswiatkowcow, bedac wywalanym i
przesladowanymi w swoich kosciolach. Lament podniosl sie z ambon katolickich balwochwalczych
kaplanow bo katolicy WYSZLI! Co diabel zrobil za niedlugi czas? Cos musial zrobic z tym faktem,
za duszo dusz poszlo w kierunku Bozej pelni. Pierwsi Zielonoswiatkowcy wywalali demony na
ulicach, kosciolach i bylo to normalne! Dzis poezja, wyjazdy do lasu, skity i inne metody.
Na pierwszych nabozenstwach te manifestacje byly powszechne i ludzie mogli zobaczyc Zywego
Boga posrod nich- uzdrawiajacego i uwalniajacego od demonow. Nikt sie nie gorszyl bo ktos

manifestowal demony ale cala kongregacja sie modlila az demon opuscil ludzi! Jakze wielka wtedy
byla radosc. Dzis wiekszosc, w tym pastor Kulec walczy z wyganianiem demonow. Dzis
Zielonoswiatkowcy potrzebuja rozwazyc skad spadli i odlozyc ich zastepcze doktryny, a wrocic do
Biblii.!!!
Zauwazmy, ze niedlugo po tym, z powodu, ze nie kazali ludziom wyjsc z ich martwych
denominacji, powstaly hybrydy- Prezbiterianie, Baptysci i inni ochrzeni w Duchu.
Wielu z nich trzymalo sie swoich doktryn. Jak jednak lac mlode wino do starych buklakow?
Tym sposobem niktrozy Zielonoswiatkowcy byli pod wplywem nauk Baptystow, i nacisk na chrzest
, dary zostal zmnejszony. Diabel wkroczyl i zaczal mieszac!
Gdzie dzis niektorzy wyladowali mozna zobaczyc! Brak walki Duchowej, uwolnienia pociaga
skutki za soba.
Dzis niektorzy pchaja sie do ekumenii. Czy to nie znaczy ze Duch Bozy przestaje dzialac?
Czy nie przeraza cie to? Dlaczego mialby to robic? Bo jest zmieszane ziarno i Slowo Boze bylo
rozwodnione, a Duch Swiety nieprzyzna sie do herezji i widzimisie, ani rozumowych idei pastorow.
Ci, ktorych Bog przekonal o powadze walki duchowej i uwolnienia, zmuszeni byli opuscic szeregi
Zielonoswiatkowe. Duch Bozy nie bedzie dzialal na podstawie ludzkich doktryn.
Jesli Zielonoswiatkowcy nie obudza sie do tych faktow, to pojda w ekumenie, bo Duch Swiety nie
moze dzialac w nieposluszenstwie i rozumie, ciele.
Wezcie to pod uwage dla waszego dobra!
Wrocmy dalej do tematu. Proroctwa od tysiecy lat zapowiadaly pewne fakty, ktore dzis sa
niepopularne i nigdzie nie nauczane. Czesto obraz Jezusa jest skrzywiony, jako gentelmana,
romantycznego, noszacego dzieci i tanczacego z uczniami, nieosadzajacego nikogo. Skad to
wzieliscie sie zapytam?

Urazeni i poranieni, 'zabici' Slowem.
"A Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: (5)
Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą,
umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia; (6) a błogosławiony
jest ten, kto się mną nie zgorszy."
Ew. Mateusza 11
"A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je
przyjmuje, (21) ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi
ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy."
Ew. Mateusza 13
"A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo
zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? (55) Czyż nie jest to
syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef,
Szymon i Juda? (56) A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to
wszystko? (57) I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest
pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. (58) I nie uczynił tam
wielu cudów z powodu ich niewiary."

Ew. Mateusza 13
"Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to
słowo, zgorszyli się? (13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie
zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. (14) Zostawcie ich![jakze
nieekumeniczna postawa] Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego
prowadzi, obaj w dół wpadną"
Ew. Mateusza 15
Slowo Boze bylo od poczatku zrodlem zgorszenia! Czy gorszy cie Slowo? Nie, bedziesz mial
okazje to udowodnic!
"Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i
zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia
mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i
nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą
wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13)
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta ewangelia o
Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie
koniec."
Ew. Mateusza 24
Jezus zapowiada, ze Biblijni, chodzacy w Duchu Chrzescijanie beda tymi niewygodnymi! Caly
swiat zwroci sie przeciwko. Tu wyjdzie czy biegales za pastorem czy byles tam gdzie Bog cie
prowadzi i uczyles sie tego co potrzeba, ABY W DNIU PROB SIE OSTAC.
Wielu bedzie wolac: Gdzie moj pastor? Co mam teraz robic? Ratunku! Budynek zamkniety! Ale
heca! Kto sie bedzie o mnie modlil? Kto mi Biblie wyjasni? Kto mnie uleczy jak bedzie mnie diabel
choroba atakowal? A co jak ktos uwolnienia bedzie potrzebowal- to co mu powiem? Przeciez
wybraniec nauczal mnie, ze tylko on ma autorytet! Jak ja sobie poradze! Czemu nikt mi nie
powiedzial? Czemu marnowalem czas na niewaznych rzeczach? ............
"I gorszyli się nim."
Ew. Marka 6
"Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz
przychodzi szatan i wybiera słowo, zasiane w nich. (16) Podobnie, zasianymi na
gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością,
(17) ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub
prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. (18)"
Ew. Marka 4
Czy jestes ugruntowany w Slowie, Jezusie, znasz Ducha Swietego, walczysz duchowo, robisz
uwolnienie, leczysz chorych ?
"A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy."
Ew. Łukasza 7
"(1) To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. (2) Wyłączać was będą z
synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że
spełnia służbę Bożą. (3) A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. (4)

Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że
Ja wam powiedziałem"
Ew. Jana 16
Jesli dzis budujesz na ciele i czlowieku, to w chwili proby bedzie za pozno. Rozwaz te slowa. Jezus
ostrzega abys nie byl zaskoczony, aby cie obudzic ze snu!

Zgorszeni z powodu doktryny:
"Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto
spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. (59) To mówił, gdy nauczał w synagodze w
Kafarnaum. (60) Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło:
Twarda to mowa, któż jej słuchać może? (61) A Jezus, świadom, że z tego powodu
szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy? (62) Cóż dopiero, gdy ujrzycie
Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? (63) Duch ożywia. Ciało
nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, (64) lecz
są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są
niewierzący i kto go wyda. (65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie
może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. (66) Od tej chwili wielu
uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. (67) Wtedy Jezus rzekł do
dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? (68) Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do
kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. (69) A myśmy uwierzyli i
poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego."
Ew. Jana 6
Większość poszło do ekumenii, a ilu zostało z Jezusem? Gdzie te tłumy? Gdzie te tysiące? Co
spowodowało ze się zgorszyli? DOKTRYNA. Zbyt ciężka, jak dla wielu dziś. Dziś doktryna dzieli
a nie łączy! Podobnie było i wówczas.
Z tysięcy WIEKSZOSC się zgorszyła, a 12 została! Oni przeszli probe.
Słowem użytym w tych wersetach jest :skandalizo- skandal! To skandal, ze Chrześcijanin może
mieć demona, to skandal ze trzeba trzymać się Słowa! I bam, już ich nie ma. Poszli do własnej kliki
odstępców.
„A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy
nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście, (38) ani słowa jego nie
zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. (39)
Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają
świadectwo o mnie; (40) ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
(41) Nie przyjmuję chwały od ludzi, (42) ale poznałem was, że nie macie w sobie
miłości Bożej. (43) Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie
przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. (44)
Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a
nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? (45) Nie
myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy
złożyliście nadzieję. (46) Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i
mnie. O mnie bowiem on napisał. (47) A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże
uwierzycie moim słowom?"Ew. Jana 5

Czy nie dlatego poszli do ekumenii, bo nie uwierzyli w Slowo Jezusa? Czy ekumenia to nie
ruch gloryfikujacy czlowieka? Jezus zawsze prowadzil DO SLOWA, NIE Z DALA OD
NIEGO.
"Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzieć będą i gdy was wyłączą, i
lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu
Syna Człowieczego."
Ew. Łukasza 6
Kto uwierzyl w Slowo? Pawel z Tarsu, byl tym co dzielil, nazywany byl kotem, heretykiem,
sztunda, szkodnikiem, podburzaczem, zranil Piotra, 'brakowalo mu milosci' itd, stal na czele 'sekty'.
Jednym slowem mial 'sluzbe podzialow' w definicji Oikoumene!
Duch Swiety bedzie dzielil, a nie laczyl! Bedzie przesiewal synow Lewiego!
Bajka o gentelmanie jest wymyslem ludzkim.
"iechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam
bywa odpuszczenie grzechów (39) i że w nim każdy, kto wierzy, bywa
usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni
przez zakon Mojżesza. (40) Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co
powiedziano u proroków: (41) Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie,
Bo dokonuję dzieła za dni waszych, Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, Gdy ktoś
wam o nim opowiadać będzie. (42) A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w
następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. (43) Kiedy zaś zgromadzeni
w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i
Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. (44) A
w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. (45) A
gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu,
co mówił Paweł. (46) Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam
to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i
uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. (47)
Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, Abyś był
zbawieniem aż po krańce ziemi. (48) Poganie słysząc to, radowali się i wielbili
Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego,
uwierzyli. (49) I rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie. (50) Żydzi zaś
podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i
wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie, i wypędzili ich ze swego
okręgu. (51) A oni, otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do Ikonium.
(52) Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego."(Dzieje Apost. 13:1-52,
Biblia Warszawska)
O Rabbi, nie obraz się, może do kafejki cie zaprosimy? Jakże nasze interesy będą wyglądać, nasz
image! Co ten Paweł narobił? Trzeba go szkolić o nie osadzaniu, dobrych manierach, tolerancji,
zrozumieniu- jak ci Żydzi mogli się poczuć, gdy im powyciągał 'wiernych' z synagogi? Nie mam
slow, co za wstyd, Pawle!
Dziś łażą do Prezydenta, ale nikt słowa nie piśnie! O jakie wyróżnienie! O jaka chwalą dla
denominacji, co z tego ze pod protektoratem katolickiego bałwochwalstwa!
Paweł pobudzał cale miasto, był rozrabiaka i patrząc na jego CV żaden pastor by go nie zatrudnił!
„1) A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga
żydowska. (2) Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy

sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism, (3) wywodząc i wykazując, że Chrystus
musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja
wam głoszę. (4) I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i
Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało
znamienitych niewiast. (5) Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z
pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto,
a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem; (6) gdy zaś ich nie
znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Ci,
co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj, (7) a Jazon ich przyjął;
wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król,
Jezus. (8) A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, (9) lecz
otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich."
Dzieje Apost. 17
Dzisiaj mówią: zrobię ci herbatkę, to służba dla Pana.Pawel nie miał tych 'metod', 'środków' i
'półśrodków'! A cale miasto za nim goniło! Gdy wchodził w pewne miejsca to pluli! Gdy
przechodził to brali kije i robili awanturę, bo ten nieekumenik przyszedł, dotąd był spokój w 4
ścianach! Dziś mówią: ja służę Bogu w pracy, bo się dobrze zachowuje! Moje zachowanie głosi
Ewangelie! Paweł głosił Słowo i życie ludzi odmieniało się całkowicie. Jedni spotykali przyjaciela,
inni wroga.
Czy ten werset poszedł w odstawkę?
„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają
wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie
słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? (15) A jak mają
zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych,
którzy zwiastują dobre nowiny! (16) Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie;
mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? (17) Wiara tedy
jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. (18) Ale mówię: Czy nie
słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do
krańców ziemi."List do Rzymian 10
Czemu Paweł nie napisał,ze : jak mieli uwierzyć, bo nikt dobrze się nie zachowywał? Musicie robić
dobre uczynki i wtedy zobaczą żeście CI prawdziwi!
„A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a
on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie
Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. (24)
Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. (25) Nie
mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo:
Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, (26)
mówiąc: Idź do ludu tego i mów: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie
rozumieli;Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. (27) Albowiem otępiało
serce tego ludu,Uszy ich dotknęła głuchota,Oczy swe przymrużyli,Żeby oczami nie
widzieliI uszami nie słyszeli,I sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się,A ja żebym
ich nie uleczył. (28) Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane
zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. (29) A gdy to powiedział, odeszli
Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór."Dzieje Apost. 28
Ino się kłóci i dochodzi! Czy sługa nie powinien być nieskłonny do sporów? A czy dobrze

zrozumiałeś ten werset? Na pewno? A co z wersetem, który mówi o walczeniu o wiarę?
„W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi Pańskiej. (24)
Albowiem pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki
Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, (25) zebrał ich oraz
robotników podobnego rzemiosła i rzekł: Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła
mamy nasz dobrobyt; (26) widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie,
lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są
bogami ci, którzy są rękami zrobieni. (27) Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że
nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini
Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być
odarta z majestatu. (28) A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc:
Wielka jest Artemida Efeska. (29) I napełniło się miasto wrzawą, i ruszyli
gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków,
towarzyszów Pawła. (30) Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu
uczniowie; (31) nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do
niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. (32) Tymczasem jedni to, drudzy owo
wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie
wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. (33) I wypchnięto z tłumu Aleksandra,
którego Żydzi wysunęli do przodu, Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić
przed ludem „Dzieje Apost. 19
Popatrz na katolicyzm! Gdy katolicy się nawrócili, zarobki panów w sutannach i wytwórców z
drewna i kamienia, oraz piekarnie macznego'Jezuska' zaczęły podupadać! O jak płakał z ambony,
skandal, skandal, o wierni, takesmy zubożali 'duchowo', takie straty bo do 'heretyków' poszli tacy
wierni czciciele Maryjni! O' boże', 'boże'. I tak szopkę odstawił, dewotki popłakały i rozpoczęły
różańcowe modlitwy a ksiądz zadzwonił do Jezuitów by coś wymyślili bo papa z torba pójdzie pod
most!
I tak mamy ekumenie, miłość i jedność bez prawdy. Tak Jezuici wymyślili a naiwniacy kupili!O
jakże teraz o ich 'braci' się modlą! Nawet w lepszych stosunkach niż z Biblijnie wierzącymi!
Niektórzy ze łzami błogosławią 'Chrześcijańskie' parafie, i Watykan, aby się rozwijały i dobrze się
żyło pedofilom!
Ich bogiem stała się 'jedność' a nie Jezus! 'Miłość' a nie Biblia. Pytasz, a cóż ten brat tu gada? Jak to
możliwe?
Diana w Rzymskim Panteonie była boginią jedności wszystkich ludzi. Czy Maryja18 nie głosi
właśnie tego przesłania w jej( jego) aparycjach?
„27) A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji,
podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, (28) krzycząc: Mężowie izraelscy,
pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko
ludowi i zakonowi, i temu miejscu, nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni
i zbezcześcił to święte miejsce."
Dzieje Apost. 21
„A Paweł rzekł: Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan; napisano bowiem: O
przełożonym ludu twego źle mówić nie będziesz. (6) Paweł, świadomy, że jedna
18 http://video.google.com/videoplay?docid=4600648420510190200#docid=6345621561407686365
Film o Maryjnym bobolu.

część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą
Najwyższą: Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem
sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. (7) A gdy to powiedział, powstał
rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. (8)
Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha,
natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. (9) Wszczął się tedy wielki krzyk, a
niektórzy z uczonych w Piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się
zawzięcie, mówiąc: Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku; a może mówił w
nim duch albo anioł? (10) A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca
obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom zejść,
wyrwać go spomiędzy nich i zaprowadzić do twierdzy. (11) Następnej nocy
przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej myśli; bo jak świadczyłeś o mnie w
Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie"Dzieje Apost. 23
Czemu Bóg nie powiedział: Aj Pawle, znowu narozrabiałeś, nie byleś ani politycznie poprawny, jak
ci mówiłem, ani nie szukałeś ugody, ani nie byleś tolerancyjny ale znowu rozbiłeś kolejna klikę!
Widzisz sam, jakich głosów dziś ludzie słuchają! Ale, nie- my nie potrzebujemy walki duchowej ani
uwolnienia, mamy 100% ochronę!

Prawdziwi i fałszywi prorocy.
Na sam koniec, zobaczmy co Biblia mówi o prawdziwych i fałszywych prorokach. Dziś niektórzy
głoszą, ze niepozytywne proroctwo nie jest od Boga, a niektórzy paplają co im na myśl przyjdzie i
dodają: Tak mówi Pan.Hmm...
„Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił: Będę wam prorokował o winie i trunku
- to byłby kaznodzieja dla tego ludu!"
Ks. Micheasza 2:1-13
Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom,
prorokom. (8) Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie
prorokował?
Ks. Amosa 3:1-15
"(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom
Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela,
którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? (3) Mleko wy zjadacie, w
wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. (4) Słabej nie wzmacnialiście,
chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem,
zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. (5) Tak rozproszyły się
moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły
się (6) i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po
całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich
szukał. (7) Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! (8) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan
- ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia
polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli

pasterze, a moich owiec nie paśli, (9) dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! (10) Tak mówi
Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę
ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich
paszczy; nie będą już ich żerem. (11) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się
o moje owce i będę ich doglądał. (12) Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród
swoich rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc,
dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. (13) Wyprowadzę je spomiędzy ludów i
zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w
dolinach i na wszystkich równinach kraju. (14) Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie
będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na
tłustych pastwiskach na górach izraelskich. (15) Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na
ich legowisku - mówi Wszechmocny Pan. (16) Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z
powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł
sprawiedliwie. (17) Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja rozsądzę między
owcą a owcą, między baranami i kozłami. (18) Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze
pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale
jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami? (19) I moje owce musiały paść się na tym, co
zdeptały wasze nogi, i pić to, co zmąciły wasze nogi. (20) Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny
Pan: Oto Ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi. (21) Ponieważ
odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i odtrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście
je na zewnątrz, (22) dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a
owcą. (23) Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je
pasł i będzie ich pasterzem."
Ks. Ezechiela 34:1-31
"Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed tobą, zapowiadali dla wielu krajów i
wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. (9) Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje
uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. (10) Wtedy
prorok Chananiasz ściągnął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je. (11) I rzekł Chananiasz
wobec całego ludu: Tak mówi Pan: Tak złamię jarzmo Nebukadnesara, króla babilońskiego, w
przeciągu dwóch lat z karku wszystkich narodów. I odszedł Jeremiasz swoją drogą. (12) A gdy
prorok Chananiasz złamał jarzmo na szyi proroka Jeremiasza doszło Jeremiasza słowo tej treści:
(13) Idź i powiedz Chananiaszowi: Tak mówi Pan: Złamałeś jarzmo drewniane, ale Ja zrobię
zamiast niego jarzmo żelazne."
Ks. Jeremiasza 28:1-17
"Jehoszafat rzekł jeszcze do króla izraelskiego: Wpierw jednak zapytaj Pana o wyrocznię. (6) Król
izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około czterystu mężów i zapytał ich: Czy mam
wyruszać na wojnę pod Ramot Gileadzkie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli:
Wyrusz, a Pan wyda je w rękę króla. (7) Lecz Jehoszafat zapytał: Czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś
proroka Pana, abyśmy i jego zapytali? (8) Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze
jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje
mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Jimli. A Jehoszafat rzekł: Niech król tak nie
mówi. (9) Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł: Sprowadź tu szybko Micheasza,
syna Jimli. (10) Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach przyodziani
w szaty uroczyste na placu, naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy
prorokowali przed nimi. (11) Jeden z nich, Sedekiasz, syn Kenaany, sporządził sobie żelazne rogi i

mówił: Tak mówi Pan: Nimi będziesz bódł Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. (12)
Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc: Wyrusz do Ramot Gileadzkiego, a poszczęści
ci się i Pan wyda je w ręce króla. (13) A posłaniec, który poszedł aby przywołać Micheasza, rzekł
do niego tak: Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślnie dla króla; oby i twoje
słowa były jak słowa każdego z nich: przepowiadaj dobrze. (14) A Micheasz odpowiedział: Jako
żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. (15) A gdy przyszedł do króla, król rzekł do
niego: Micheaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileadzkiemu na wojnę, czy też tego
zaniechać? A on odpowiedział: Wyrusz, a poszczęści ci się i Pan wyda je w ręce króla. (16) Tedy
rzekł król do niego: Ileż razy mam cię zaklinać, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w
imieniu Pana? (17) Wtedy rzekł:Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach Jak owce, które
nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: Ci nie mają pana, Niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju.
(18) Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata: Czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic
dobrego, a tylko złe?"
1 Ks. Królewska 22:1-54
"Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana,
(10) którzy mówią do jasnowidzów: Nie miejsce widzeń! a do wieszczów: Nie wieszczcie nam
prawdy! Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne! (11) Zejdźcie z drogi,
zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze Świętym Izraelskim."
Ks. Izajasza 30:1-33
"gdyż w moim ludzie są bezbożni, którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy, zastawiają zgubne sidła,
aby łapać ludzi. (27) Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia;
dlatego stali się możni i bogaci, (28) są otyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego; nie dbają o
prawo o sprawę sieroty, aby się jej dobrze wiodło, nie bronią prawa ubogich. (29) Czy za to nie
mam ich karać? - mówi Pan. Czy na takim narodzie nie mam się mścić? (30) Rzeczy okropne i
ohydne dzieją się w tym kraju. (31) Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według
własnego widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?"
(Ks. Jeremiasza 5:1-31, Biblia Warszawska)
"Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe - mówi Pan - a
opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie
posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają - mówi Pan."
Ks. Jeremiasza 23:1-40
"gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym Ja was odrzucił i
zginęlibyście."
Ks. Jeremiasza 27:1-22

-Tak mowi 'Pan'-jednosc, milosc, i...Biblia na bok.
-Brawo, brawo bracie proroku!!!
-Prorokuje pokoj wam wszystkim, nie wazne co robicie,
bylebysice tylko ladnie placili pieniazki i nie zadawali pytan.
-Nie słuchajcie tych co stoją za Prawda, ups, znaczy tych
buntowników, co atakują katolicyzm i inne 'chrześcijańskie'
wyznania.
„W Warszawie odbyło się Ekumeniczne Spotkanie
Noworoczne. Wzięli w nim udział przedstawiciele
Kościołów, związków wyznaniowych, organizacji
religijnych, władz państwowych, a także wiele osób
związanych z ruchem ekumenicznym. Spotkanie miało
miejsce 11 stycznia w warszawskim Centrum
Luterańskim. Przybyli na nie wszyscy zwierzchnicy
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej oraz członkowie Zarządu Rady: ks.
prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan
Baptystów), bp Jerzy Samiec, bp Janusz Jagucki (obaj z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego),
bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół
Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M.
Jabłoński, bp Włodzimierz M. Jaworski (obaj z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów),
metropolita Sawa oraz abp Jeremiasz (obaj z Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego). Obecni byli także hierarchowie rzymskokatoliccy: nuncjusz watykański w Polsce
abp Józef Kowalczyk oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
bp Tadeusz Pikus. Wśród przybyłych gości był przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich Piotr Kadlčik, a także przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Aliansu
Ewangelicznego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, nauki, mediów, politycy oraz
wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny. Władze
państwowe reprezentowali marszałek Senatu Bagdan Borusewicz, Pełnomocnik Rządu ds.
Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Krystyna Szumilas oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji Tomasz Siemoniak. W imieniu prezydenta obecny był jego kapelan ks. Roman
Indrzejczyk.”
http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=2934
Czemu Czecha nie było? Może nie miał czasu bo miejscowe księżulki trzeba było ugościć!

http://www.naszkosciol.pl/?page=newsy&idNews=77
„Grupa zapaleńców skupionych wokół otwockiego ośrodka rekolekcyjnego i parafii księży
Pallotynów zaprosiła jednego z najwybitniejszych twórców muzyki chrześcijańskiej(chodzi tu o
katolicka) – amerykańskiego kompozytora i wykonawcę, prowadzącego mnisze życie – Johna
Michaela Talbota i Jego żonę.”

Talbot z 'ojczulkiem'

To zaproszenie jest na stronie księdza Czecha aka pastora zboru w Raciborzu.
http://www.naszraciborz.pl/wiara/art/0/3910.html
„Do Amosa zaś rzekł Amazjasz: Jasnowidzu! Uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i
tam prorokuj, (13) lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek
królewski. (14) Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Nie jestem ja prorokiem ani też
uczniem proroka; jestem pasterzem i hodowcą sykomor, (15) lecz Pan wziął mnie spoza trzody i
rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego!”
Ks. Amosa 7:1-17
Te, wieszczek zwiewaj z naszego budynku! Sio! Tu mi nie będziesz takich rzeczy głosił! Popatrz
jaki piękny budynek, a ty tu takie rzeczy! Tam idź, do tamtych, może cie jakiś taki jak ty posłucha,
ale tu mi nie głoś i nie strasz i nie obrażaj ludzi. Tu porządne obywatele, nie motłoch!
Won! Sio!I nie wracaj. Kim ty siebie robisz? Co my gorsze od ciebie myślisz? Mamy tytuły,
biblijna szkole i poważanie w mieście. A ty kto? Pastuch, co śmierdzi owcem!Garnki nie
pozmywane a tu takie rzeczy wygaduje! Czarnowidz jeden!

Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci.
Ks. Izajasza 9:1-20
„Widziałem wprawdzie u proroków Samarii rzeczy gorszące: prorokowali w imieniu Baala i
zwodzili mój lud, Izraela. (14) Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę: Cudzołożą i
postępują kłamliwie, i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości;
toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. (15) Dlatego tak mówi
Pan Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków
Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. (16) Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów
proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to,
co pochodzi z ust Pana! (17) Ustawicznie mówią do tych , którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć
będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie
przyjdzie na was nic złego. (18) Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego
słowo? Kto przyjął jego słowo, by móc zwiastować?”
Ks. Jeremiasza 23:1-40

„Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w
słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie. (7)
Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory
swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. (8) Jakże możecie mówić: Jesteśmy
mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste: W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy.”

„Przedstawiciele Kościołów podczas uroczystej prezentacji ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu i
Psalmów. Od lewej: Prezbiter Naczelny W. Andrzej Bajeński (Kościół Zborów Chrystusowych), Prezbiter
Andrzej Seweryn (Kościół Chrześcijan Baptystów), Biskup Włodzimierz Jaworski (Kościół Starokatolicki
Mariawitów), Biskup Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Nuncjusz Papieski Arcybiskup
Józef Kowalczyk (Kościół Rzymskokatolicki), Prymas Polski Kardynał Józef Glemp (Kościół
Rzymskokatolicki), Arcybiskup Jeremiasz (Kościół Prawosławny), Biskup Edward Puślecki (Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny), Biskup Mieczysław Czajko (Kościół Zielonoświątkowy), Ksiądz
Przewodniczący Władysław Polok (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego).”
http://www.tb.org.pl/pismo-ekum.html

Co ciekawe,ze większość tego 'Słowa' została przetłumaczona przez katolików!
Popatrz na:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Ekumeniczna

Czajko

Kowalczyk

http://www.betania.kz.pl/1,3,196,0,pl.html
„Przypomina się też, że przed kilku laty abp Kowalczyk hamował przekazanie
do Watykanu zarzutów o molestowanie seksualne kleryków wobec abp. Juliusza
Paetza.”
http://fakty.interia.pl/news/nuncjusz-kowalczyk-musi-odejsc,855648
„TAIZÉ, MODLITWA 30 GRUDNIA, godz. 19.00.
Grudzień 30, 2009 - autor: ogloszeniaparafialne

Poniżej zamieszczamy listę księży biskupów różnych wyznań chrześcijańskich oraz zaproszonych
gości i przedstawicieli, którzy zapowiedzieli swoją obecność na wspólnej modlitwie 30 grudnia o
godz. 19.00 w hali numer 5 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
...
Duchowni protestanccy:
Biskup Mieczysław Czajko, Kościół Zielonoświątkowy
Pastor Jan Ostryk, Zwierzchnik diecezji zachodniej Polskiego Kościoła Metodystycznego
Pastor Tadeusz Raszyk, Kościół Luterański
Pastor Piotr Wisełka, Kościół Zielonoświątkowy"
http://ogloszeniaparafialne.wordpress.com/

wiselka@pastor.pl

Glemp

„Gdy protestował przeciwko wznoszeniu krzyży na oświęcimskim żwirowisku w
1999 r., prymas Józef Glemp nazwał go "reprezentantem opcji żydowskiej".
http://wyborcza.pl/1,96165,6354379,Kardynal_Dziwisz__Antysemity
zm_to_wstyd.html
„Kardynał Glemp jest "znany ze swoich antysemickich komentarzy" - The
Jerusalem Post”
Przywódcy współpracują z Watykanem i prowadza ludzi na manowce.
Antysemityzm i katolicyzm:
http://www.nie.com.pl/art13869.htm

Ks. Jeremiasza 8:1-23
„Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój! chociaż nie było pokoju; a gdy on
wznosił mur, oni go tynkowali, (11) mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę
ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan. (12) A gdy runie mur, wtedy powiedzą do
was: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście? (13) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: W swojej
zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę.
(14) I rozwalę mur, który tynkowaliście, i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego
fundament”
Ks. Ezechiela 13:1-23

Tynkarz w akcji

Zburzone mury
„W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. (28) I powstał jeden z nich,
imieniem Agabus, i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym
świecie; nastał on też za Klaudiusza."
Dzieje Apost. 11:1-30
"Porzucili oni świątynię Pana, Boga swoich ojców, a służyli aszerom i bałwanom. Toteż gniew
Boży spadł na Judę i na Jeruzalem za to ich przewinienie. (19) Pan wysyłał do nich proroków, aby
nawracali ich do Pana; ci napominali ich, lecz oni nie usłuchali. (20) Wtedy Duch Boży ogarnął
Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich: Tak mówi Bóg:
Dlaczego wy przekraczacie przykazania Pana tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego że wy
opuściliście Pana, więc On was opuścił. (21) Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz
króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni Pańskiej."
2 Ks. Kronik 24:1-27
„Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój,
lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę."
Ks. Micheasza 3:1-12
"1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! (2) Dlatego tak
mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i
rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. Toteż ukarzę was za złe wasze uczynki - mówi
Pan. (3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i
sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne."
Ks. Jeremiasza 23:1-40

"I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników,
którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują
aż do dnia dzisiejszego, (4) do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu - do nich cię posyłam, a
ty mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan, (5) a oni - czy będą słuchać, czy nie - bo to dom
przekory"
Ks. Ezechiela 2:1-10

Dla znających angielski polecam kazanie:
http://www.tscpulpitseries.org/english/1980s/ts880704.html

Informacja o tłumaczeniach Polskich Biblii:
„Biblia Warszawska, Nowy Przekład, „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie
Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego
i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy
Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego 19w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w
Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.Fragmenty przekładu (Cztery Ewangelie) ukazały się
po raz pierwszy w 1964 r. Dwa lata później wydany został cały Nowy Testament. W roku 1970
ukazała się edycja Nowego Testamentu i Psalmów. Prace nad tłumaczeniem całego Pisma Świętego
trwały 25 lat i zakończyły się wydaniem w czerwcu 1975 r. całej Biblii Warszawskiej.
Nowy Przekład został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, w skład której
wchodzili: ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła, ks. bp prof. dr Jan Szeruda, ks. prof. dr Wiktor
Niemczyk, ks. prof. dr Karol Wolfram, prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz, oraz przedstawiciele
innych Kościołów protestanckich w Polsce."
"Ks. bp Andrzej Wantuła (ur. 26 listopada 1905 w Ustroniu, zm. 15 czerwca 1976 w Warszawie)
– biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL W dniu 2 maja 1959 r. Synod Kościoła
wybrał ks. prof. dr. Andrzeja Wantułę biskupem Kościoła w Polsce. W latach 1963-1970 był
wiceprzewodniczącym Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie, a w Polsce był wieloletnim
wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej."
"Ks. prof. Jan Szeruda (ur. 26 grudnia 1889 r. w Wędrynii na Zaolziu, zm. 21 marca 1962 r. w
Warszawie, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego"
"Wiktor Niemczyk (ur. 20 listopada 1898 w Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim, zm. 18 listopada
1980 w Warszawie) - polski ksiądz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biblista, rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w latach 1954-1965."
"ks. prof. dr Karol Wolfram (ur. 5 listopada 1899 w Warszawie, zm. 21 września 1965 tamże),
19 Towarzystwo Biblijne w Polsce (wcześniej znane jako Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w
Warszawie) – towarzystwo działające na terenie Polski, które za swój cel przyjmuje rozpowszechnianie Pisma
Świętego wśród wiernych różnych wyznań. Towarzystwo Biblijne w Polsce jest członkiem stowarzyszonym
Polskiej Rady Ekumenicznej.
W październiku 1810 roku Biblie w języku polskim wydrukowało Towarzystwo Biblijne w Berlinie.
Rozpowszechnianie tych Biblii powierzono Komitetowi Towarzystwa w Królewcu, który starał się zaopatrzyć
w Biblie i Nowe Testamenty możliwie jak najwięcej polskich szkół. Pomimo trudnej sytuacji politycznej
(okres wojen napoleońskich) i ograniczonych funduszy, w ciągu kilku lat udało się rozprowadzić łącznie 15
000 Biblii lub Nowych Testamentów w języku polskim i czeskim.
W 1814 roku podjęto pierwsze próby założenia Polskiego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, jednak
sprzeciwiał się temu zdecydowanie arcybiskup gnieźnieński i poinformował o tych planach papieża. 29
czerwca 1816 papież Pius VII skierował do arcybiskupa Gniezna list apostolski, w którym potępił te plany jako
"zgubną zarazę, która podważa fundamenty religii", pochwalając jednocześnie arcybiskupa za gorliwe
działania przeciwko tej "zarazie".
Jednak agenci Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego nie ustawali w wysiłkach utworzenia
Towarzystwa Biblijnego w Polsce, starając się przekonać do tych planów wpływowe osobistości z kręgów
arystokracji oraz otoczenia cara.
Pius VII podejmował dalsze działania w celu niedopuszczenia do powstania Towarzystwa Biblijnego w Polsce
i w tym celu 3 września 1816 roku skierował list apostolski Magno et acerbo do arcybiskupa Mohylewa (po
rozbiorze Polski archidiecezji mohylewskiej, erygowanej przez Piusa VI w dniu 15 kwietnia 1783 roku,
podporządkowane były diecezje leżące na terenach dawnej wschodniej Polski).
Listy te nie przyniosły spodziewanych efektów, ponieważ dzięki interwencji cara w październiku 1816 roku
powstało Towarzystwo Biblijne w Polsce.
Prezesem Towarzystwa został książę Adam Jerzy Czartoryski. Na pierwszym posiedzeniu postanowiono o
wydaniu 10 tys. egzemplarzy Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka. W sumie, w pierwszym roku działalności
rozpowszechniono około 18 000 egz. Pisma Świętego.
[Towarzystwa Biblijne zostaly infiltrowane i przejete przez katolicyzm]

polski duchowny ewangelicki, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
tłumacz Biblii."

"Biblia Brzeska (nazwa pochodzi od miejsca wydania; inne nazwy: Biblia Radziwiłłowska – od
nazwiska fundatora i Biblia Pińczowska – od miejsca dokonania tłumaczenia) – drugi (po
katolickiej Biblii Leopolity) przekład całości Pisma Świętego na język polski, dokonany przez
polskich kalwinów w 1563. Jest to jednocześnie jeden z pierwszych na świecie nowożytnych
przekładów całej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego (posiłkowano się także
wersją łacińską). Wcześniej od Biblii Brzeskiej powstały np. Biblia Lutra (1534) czy Biblia
genewska (1560).
Prace nad przekładem od maja 1560 finansował książę Mikołaj Radziwiłł Czarny (koszt wyniósł
około 3000 czerwonych złotych), a patronował im właściciel Pińczowa - Mikołaj Oleśnicki.
Wydrukowana w Brześciu Litewskim w nakładzie około 500 egzemplarzy przez Bernarda
Wojewódkę 4 września 1563. Stała się podstawowym dziełem w zborach ewangelickich na terenie
Wielkiego Księstwa i Korony (było wówczas 720 zborów, z tego 251 reformowanych i 64 braci
czeskich). Nie wydano jej ponownie w całości; częściowe wznowienia wydano w 1564 w Brześciu
(Psałterz), 1580 i 1593 w Wilnie (Nowy Testament) oraz 1585 w Toruniu (Ewangelie i Dzieje
Apostolskie). Inne polskie tłumaczenia całości Biblii ukazały się dopiero znacznie później (ariańska
Biblia Nieświeska Szymona Budnego w 1572 i katolicka Biblia Wujka w 1599)."
Kiedy doczekamy sie przekladu w wykonaniu Zielonoświątkowców albo Charyzmatykow?
"Biblia Gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci
czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.Starania
zborów protestanckich o nowe po Biblii Brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 r.,
na synodzie w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru
reformowanego w Secyminie (sandomierskie). Na synodzie w Baranowie w 1604 r. polecono
Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi
Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią Brzeską, czeską
Kralicką (1579-1593), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań Biblia Janickiego
nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się
rewizją Biblii Brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owoc tego współdziałania kalwinistów i
braci czeskich, stanowi drugie (po Biblii Brzeskiej) tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich.
Ukazała się ona drukiem 18 listopada 1632 r. w drukarni Hünefelda w Gdańsku (stąd przyjęta
później nazwa). Została ona następnie zaakceptowana przez polskich luteranów.
Biblia Gdańska przeszła dwie ważne rewizje (nazwy od miejsc wydań): Królewiecką w 1738 r. i
Warszawską w 1881 r. (rewizja Nowego Testamentu).
Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat Biblią polskich protestantów
"Biblia Poznańska należy do współczesnych przekładów Pisma Świętego na język polski.
Inicjatorem jej powstania był w grudniu 1960 r. ks. prof. Aleksy Klawek, który stanął na czele
zespołu redakcyjnego złożonego z biblistów związanych głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Opracowaniem przekładu Starego Testamentu kierował ks. Michał Peter, zaś Nowego Testamentu –
ks. Marian Wolniewicz. Pierwsze wydanie kompletnego przekładu ukazało się w 1975."
(katolicka)
"Biblia Warszawsko-Praska – tłumaczenie Biblii na współczesny język polski dokonane przez ks.
bp. Kazimierza Romaniuka. Praca nad przekładem rozpoczęła się w 1961 i zajęła autorowi 35 lat.
W 1976 ukazał się przekład Nowego Testamentu, a w 1997 całej Biblii.

Jest to drugi od czasu przekładu ks. Wujka kompletny przekład na język polski wykonany w całości
przez jedną osobę oraz pierwsze w polskiej historii wykonane przez jedną osobę - tłumaczenie z
języków oryginalnych (przekład Izaaka Cylkowa z końca XIX wieku dotyczyło wyłącznie ksiąg
Starego Testamentu).
Charakterystyka [edytuj]
Podstawowym założeniem tłumacza była daleko posunięta komunikatywność języka. Dlatego
Biblia Warszawsko-Praska uznawana jest za dokonanie na pograniczu przekładu dynamicznego i
parafrazy.
Tłumacz starał się zachować częściowo ekumeniczny charakter przekładu. Dlatego też przypisy
i wyjaśnienia ograniczone są do minimum.
W 1985 ukazała się Synopsa polska czterech ewangelii oparta o tłumaczenie bp Romaniuka."
"Biblia Tysiąclecia (BT) – polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez
opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku
1965. "
"Nowy Testament, Współczesny Przekład – protestanckie tłumaczenie Nowego Testamentu z
języka greckiego na współczesny język polski. Opracowane przez Komisję Przekładu Nowego
Testamentu, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego.Współczesny
Przekład Nowego Testamentu opracowany został przez międzywyznaniowy zespół duchownych
różnych kościołów protestanckich w Polsce. Ostatecznie tekst został zweryfikowany przez komisję
w składzie: ks. prof. dr W. Benedyktowicz (przewodniczący), ks. doc. Dr E. Bałakier, ks. prof. dr J.
B. Niemczyk, ks. W. Preiss, ks. B. Tranda (częściowo)."
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Pytania do ciebie:

Jaka Biblie używasz?
Czy przekład może mieć wpływ na teologie?
Co to znaczy, ze Biblia ma przekład 'ekumeniczny'? Na czym skupiał si ę autor- na
wiarygodności i zgodności z oryginałem, czy na poprawności politycznej, nie obra żeniu żadnej
denominacji i potencjalnych korzyściach?
Czemu po 1500 latach walki z Biblia, Jezuici wzięli się do tłumaczenia Ksi ęgi, którą wielokrotnie
papieże przeklinali, za którą palono ludzi na stosie i której posiadanie oznacza ło trybuna ł
Inkwizycyjny?
Czemu by nie tłumaczyć Biblii, stosując słownictwo katolickie, podpisując komentarze pod
spodem, tak aby katolicy nigdy nie zrozumieli co kryje si ę za poszczególnymi wersetami?

