
Zloty Cielec nadchodzi

Ekumenia w Kosciele Zielonoswiatkowym czyli co juz bylo w 
przeszlosci dzieje sie na nowo.

Ludzie jednak nie przyjmuja ostrzezen 

(23) Kto kogoś strofuje, w końcu łaski znajdzie bardziej niż język, co schlebia.
(Ks. Przysłów 28:23, Biblia Tysiąclecia)

(15) Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. (16) Zbierzcie lud, zwołajcie 
świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty 
a oblubienica ze swego pokoju! (17) Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech 
mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad 
nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg? (Ks. Joela 2:15-17, Biblia Tysiąclecia)

(7) Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia 
przestrzegał ich w moim imieniu. (8) Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć - a ty nic nie mówisz, by 
występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć 
obarczę ciebie. (9) Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od 
swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. (Ks. Ezechiela 33:7-9, Biblia Tysiąclecia)

(5) Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości; olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy! (Ks. 
Psalmów 141:5, Biblia Tysiąclecia)

(24) Kto mówi przestępcy: Jesteś niewinny, temu ludy złorzeczą, tego przeklinają narody. (Ks. Przysłów 24:24, 
Biblia Tysiąclecia)

(26) Jak złodziej pełen jest wstydu, gdy zostanie schwytany, tak okrył się wstydem dom Izraela: oni, ich królowie i 
przywódcy, ich kapłani i prorocy. (27) Ci, którzy mówią do drzewa: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie 
zrodziłeś, do Mnie zaś obracają się plecami a nie twarzą, a gdy ich spotka nieszczęście, wołają: Powstań, wybaw nas! 
(28) Gdzież są twoi bogowie, których sobie uczyniłaś? Niech przybędą na pomoc, jeżeli cię mogą wybawić, gdy spadnie 
na ciebie nieszczęście. Bo ile masz miast, tyle też bogów swoich, Judo! (29) Dlaczego się ze Mną sprzeczacie? Wszyscy 
zgrzeszyliście przeciw Mnie - wyrocznia Pana. (30) Na próżno karałem synów waszych: nie przyjęli tego jako nauki. 
Prorocy wasi stali się pastwą waszego miecza, niby lwa siejącego spustoszenie. (31) Jakimże pokoleniem jesteście? 
Uważajcie na słowa Pana: Czy byłem pustynią dla Izraela albo krainą ciemności? Dlaczego mówi mój lud: Wyzwoliliśmy 
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się! Nie przyjdziemy już więcej do Ciebie! (32) Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swych przepasek? 
Mój naród jednak zapomniał o Mnie - od niezliczonych już dni. (33) O jak dobrze ci znane są drogi, by szukać miłostek. 
Dlatego też nawykło twoje postępowanie do nieprawości. (34) Nawet na kraju twoich szat znajduje się krew ubogich bez 
winy, których nie przychwyciłaś na włamaniu. Mimo to wszystko (35) mówisz: Jestem niewinna! Jego gniew odwrócił 
się zapewne ode mnie. Oto jestem, by cię osądzić za to, że powiedziałaś: Nie zgrzeszyłam.
(Ks. Jeremiasza 2:26-35, Biblia Tysiąclecia)

(11) Czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież nie są wcale bogami! Mój zaś naród zamienił swoją Chwałę 
na to, co nie może pomóc. (12) Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie! - wyrocznia Pana. 
(13) Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny 
popękane, które nie utrzymują wody. (Ks. Jeremiasza 2:11-13, Biblia Tysiąclecia)

(10) Kto prawych sprowadza na drogę występku, i sam też we własny dół wpadnie; dziedzictwem zaś czystych będzie 
dobro. (Ks. Przysłów 28:10, Biblia Tysiąclecia)

(6) Razy przyjaciela - [znakiem] wierności, pocałunki wroga - zwodnicze. 
(Ks. Przysłów 27:6, Biblia Tysiąclecia)

Ostrzezenie dla wierzacych:

(15) Zwodzicielami się stali przywódcy tego narodu, a ci, którym przewodzą, zgubili się. 
(Ks. Izajasza 9:15, Biblia Tysiąclecia)

(10) Stróże jego - są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania; 
marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. (11) Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni 
do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku. 
(Ks. Izajasza 56:10-11, Biblia Tysiąclecia)

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i 
domowi Jakuba jego grzechy! 
(Ks. Izajasza 58:1, Biblia Tysiąclecia)
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(5) To mówi Pan: Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode Mnie? Poszli za 
nicością i stali się sami nicością. (6) Nie mówili zaś: Gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z kraju egipskiego, 
wiódł nas przez pustynię, przez ziemię bezpłodną, pełną rozpadlin, przez ziemię suchą i ciemną, przez ziemię, 
której nikt nie może przebyć ani w niej zamieszkać? (7) A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście 
spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości 
miejsce pełne odrazy. (8) Kapłani nie mówili: Gdzie jest Pan? Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze 
zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie 

dają pomocy. 

(Ks. Jeremiasza 2:5-8, Biblia Tysiąclecia)

(14) Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko: Pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. 
(Ks. Jeremiasza 6:14, Biblia Tysiąclecia)

(11) Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja [to] 
dobrze widzę - wyrocznia Pana. 
(Ks. Jeremiasza 7:11, Biblia Tysiąclecia)

(28) I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. 
Przepadła wierność, znikła z ich ust.(Ks. Jeremiasza 7:28, Biblia Tysiąclecia) 
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(5) Dlaczego więc buntuje się ten lud [jerozolimski] i trwa bez końca w odstępstwie? Trzyma się kurczowo 
kłamstwa i nie chce się nawrócić? 
(Ks. Jeremiasza 8:5, Biblia Tysiąclecia)

(3) Wystrzegajcie się jeden drugiego i nie ufajcie nikomu z braci! Każdy bowiem brat oszukuje podstępnie, a 
każdy przyjaciel głosi oszczerstwa. 
(Ks. Jeremiasza 9:3, Biblia Tysiąclecia)

(21) Tak, pasterze okazali się nierozumni, nie szukali Pana, dlatego się im nie poszczęściło, a cała ich trzoda 
uległa rozproszeniu. 
(Ks. Jeremiasza 10:21, Biblia Tysiąclecia)
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powie…
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(18) Biada temu, co mówi: Obudź się! - do drzewa, i - Podnieś się! - do niemego głazu! Okryte one złotem 
i srebrem, lecz ducha wcale w nich nie ma. (19) Cóż może posąg, który rzeźbiarz czyni, obraz z metalu, 
fałszywa wyrocznia - że w nich to twórca nadzieję pokłada, gdy wykonuje swoje nieme bogi? 
(Ks. Habakuka 2:18-19, Biblia Tysiąclecia)
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"Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy kto wzywa imienia Pańskiego" 2 Tym.2:19
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II. 
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co 
jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod 
ziemią! 
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im 
służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem 
zazdrosnym, który karze występek ojców na synach 
do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, 
którzy Mnie nienawidzą. 
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, 
którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 
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(8) Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na 
ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 
(List do Kolosan 2:8, Biblia Tysiąclecia)

- Okolo 300r. - Zaczeto praktykowac czynienie znaku krzyza. 
- 321-380r.- Zmieniono przykazania (usuniecie II przykazania, rozdzielenie X przykazania, i zmiana IV 
przykazania-przeniesienie swietosci soboty na niedziele) 
- 375r. Wprowadzono oddawanie czci aniolom, zmarlym swietym i obrazom. 
- 394r. Zaczeto celebrowac codziennie msze. 
- 431r. Sobor Efeski poczatkuje wywyzszanie Marii, zastosowanie po raz pierwszy okreslenia "matka 
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Boza"(theotokos). 
- 440r. Pierwszy czlowiek nazwany "papiezem" to kolejny cesarz rzymski Leon I. 
- 500r. Kaplani zaczynaja ubierac sie odmiennie od swieckich. 
- 593r. Grzegorz I wprowadza doktryne - czyscca. 
- 600r. Wprowadzenie lacinskiego jezyka do modlitwy i kultu. 
- 709r. Wprowadzenie do praktyk - calowanie stop papieza. 
- 756r. Krol Frankow Pepin nadaje doczesna wladze papiezom(utworzenie Panstwa Koscielnego). 
- 786r. Poczatki kultu krzyza,obrazow i relikwi. 
- 850r. Ustanowienie wody swieconej i soli jako rekwizyty koscielne. 
- 890r. Wprowadzenie kultu swietego Jozefa. 
- 965r. Wprowadzono Chrzest niemowlat (papiez Jan XII). 
- 995r. Poczatek kanonizacji zmarlych swietych (papiez jan XV) 
- 995r. Wprowadzenie postu w piatki i Wielkiego Postu. 
- XI wiek - ksztaltuje sie stopniowo msza jako ofiara, w ktorej uczestnictwo zostalo uznane za 
obowiazkowe. 
- 1079r. Wprowadzono celibat duchowienstwa. 
- 1090r. Przyjety rozaniec zpoganstwa przez Piotra Pustelnika. 
- 1184r. Ustanowiona inkwizycja przez Synod Weronski. 
- 1190r. Poczatki praktykowania sprzedazy odpustow. 
- XIIw.- Zdefiniowanie sidmiu sakramentow przez Piotra Lombarda. 
- 1215r. Zdefiniowanie - transsubstancjacji (przeistoczenia), przez Innocentego III. A takze 
wprowadzenie przez niego rowniez spowiedzi usznej, jako wyznania grzechow kaplanowi zamiast Bogu 
! 
- 1220r. Wprowadzenie adoracji hostii przez Honoriusza III. 
- 1229r. Zabronienie ludziom swieckim czytania Biblii (umieszczenie Biblii na indeksie Ksiag 
Zakazanych) przez Synod w Walencji. 
- 1251r. Wprowadzenie przez angielskiego mnicha Szymona Stoka - szkaplerza. 
- 1414r. Odebranie ludowi kielicha przy komunii. 
- 1439r. Ogloszenie czyscca dogmatem przez Sobor Florencki. 
- 1546r. Uznanie Tradycji (podania ustnego) za autorytet rowny Biblii, na soborze Trydenckim. 
- 1546r. Dodanie do Biblii ksiag apokryficznych (nienatchnionych), rowniez na Soborze Trydenckim. 
- 1560r. Credo Piusa IV narzucone jako oficjalne wyznanie wiary. 
- 1854r. Proklamowanie przez papieza piusa IX - niepokalanego poczecia dziewicy Marii ( nie mylic z 
dziewiczym narodzeniem przez Marie Jezusa ). 
- 1864r. Wydanie "Sylabusa Bledow" - <dzielo> proklamowane rowniez przez Piusa IX, ratyfikowane 
przez Sobor Watykanski, potepiajace wolnosc religijna, wolnosc sumienia, wolnosc slowa, wolnosc 
prasy, wolnosc odkryc naukowych, ktore nie sa aprobowane przez kosciol rzymski, oglaszajace nauke o 
doczesnej wladzy papieza nad wszelka wladza cywilna i panstwowa ! 
- 1870r. Zatwierdzenie dogmatu o nieomylnosci papieza w sprawach wiary i moralnosci, na Soborze 
Watykanskim. 
- 1950r. Proklamowanie przez papieza Piusa XII - wniebowziecia Marii ( cielesne zabranie do nieba 
wkrotce po jej smierci ). 
- 1965r. Ogloszenie Marii "Matka Kosciola" przez papieza Pawla VI.

9



Zloty Cielec nadchodzi

"O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił" (Gal. 3:1)
(3) Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? 
(Ks. Psalmów 11:3, Biblia Tysiąclecia)

NEWSY http://www.naszkosciol.pl/?page=newsy&idNews=45
"Nasz pastor o ingresie nowego biskupa opolskiego"

    Skorzystałem z zaproszenia na ingres i w sobotę, 29 sierpnia pojechałem do Opola na świecenia biskupie ks. 
Andrzeja Czaja. Czułem się wyróżniony otrzymawszy zarówno telefoniczne jak i pisemne zaproszenie od 
samego nominata.

 

    Piękna uroczystość w Katedrze Opolskiej trwała 
ponad 3 godziny. Byłem pod wrażeniem chrystocentrycznych wystąpień obu biskupów, ustępującego 
arcybiskupa Alfonsa Nossola oraz jego następcy dr hab. A. Czaja. W ich wystąpieniach dało się zauważyć 
ekumeniczne i pełne szacunku odniesienie do innych kościołów chrześcijańskich. Arcybiskup wymienił tu 
Kościół Prawosławny i Kościoły Ewangeliczne. Mnie interesowało to drugie określenie, bo za reprezentanta 
takiego kierunku się uważam. Mówca podkreślił, że każdy z tych kościołów wnosi coś bardzo konkretnego do 
chrześcijaństwa.
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    Bardzo serdecznie zostałem też zaproszony na wspólny posiłek do Wyższego Seminarium Duchownego przy 
ul. Drzymały. Przyjęcie wspaniale zorganizowane i obficie zastawione stoły. Miałem okazję porozmawiać z 
wieloma księżmi, z tymi, których już znałem oraz z wieloma innymi. Po raz kolejny odkryłem jak cudownie 
łączy różnych chrześcijan osoba Pana Jezusa Chrystusa.

 

    Na końcu całej uroczystości mogłem przez chwilkę porozmawiać z nowym biskupem opolskim, złożyć mu 
życzenia i wręczyć pamiątkowy prezent. Staliśmy się przez to spotkanie jeszcze bardziej sobie bliżsi.

 

Wierze, że Bóg został przez to uwielbiony, a my chrześcijanie mamy więcej Bożego pokoju w swoich sercach.

 

Andrzej Czech

Czego wiecej trzeba? Wiecej dowodow?

NAGRANIA, KAZANIA 

Tytuł nagrania:  Nabożeństwo Ekumeniczne - O jedność Chrześcijan

Autor, mówca:  Andrzej Czech, Jan Szywalski, Jerzy Hetmańczyk

Data Głoszenia:  2009-01-25

Czas Trwania:  00:44:00

25 stycznia 2009 roku, w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbyło sie nabożeństwo 
ekumeniczne w Kościele Zielonoświątkowym. To nagranie zawiera fragmenty tego spotkania, w którym udział 
wzięli: Ksiądz prałat Jan Szywalski, ksiądz proboszcz Jerzy Hetmańczyk i pastor Andrzej Czech.

Jescze za malo by uwierzyc?

Coz…
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Zgromadzonych gości przywitał pastor 
Andrzej Czech i w kilkunastominutowym 
wystąpieniu, określił cel wspólnego 
nabożeństwa oraz wymienił wspólne 
wartości, które łączą wszystkich 
chrześcijan. Wspólnie zaśpiewano „Stójmy 
razem, bo w jedności siła” i kilka innych 
pieśni kościelnych, następnie pastor Czech 
poprowadził całe zgromadzenie wiernych 
w modlitwie. Szczególnie gorliwie 
modlono się o Boże błogosławieństwo dla 
parafii rzymskokatolickich.
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W krainie apostatow w Raciborzu!!! Ja tej fotki nie zrobilem!

(11) Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z matką Jego, Marią; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.

Semiramis I Tammuz! 
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Symbol z okiem oznacza ‘all seeing eye’I odnosi sie do boga Masonow czyli Lucyfera! Skad to U 
katolicyzmu? 
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Novus Ordo Seclorum="New Order of the ages"!!!

Wiecej info na:

http://video.google.com/videoplay?docid=-5739634563260751371#

I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. (14) 
I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom 
ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. (15) I dano jej, by duchem 
obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną 
zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. (16) I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, 
bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło (17) i że nikt nie 
może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu jest 
[potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A 
liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. 

http://www.youtube.com/watch?v=SHnCiS7OyPE

http://www.youtube.  com/watch?v=SHnCiS7OyPE  

(8) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci mnie na próżno, ucząc 
zasad podanych przez ludzi. 
(Ew. Mateusza 15:8-9, Biblia Tysiąclecia)
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Komentarz :
Katolicyzm to kanibalizm, blużniertwo i 
bałwochwalstwo  i tyle ma się do chrześcijaństwa co 
baba z motyką a księżycem ....

http://www.youtube.com/watch?v=SHnCiS7OyPE
http://www.youtube.com/watch?v=SHnCiS7OyPE


Zloty Cielec nadchodzi

(3) On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? 
(Ew. Mateusza 15:3, Biblia Tysiąclecia)

(6) Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! 
(Ew. Mateusza 16:6, Biblia Tysiąclecia)

Do ksiedza Czecha I spolki liderow ekumenicznych:

(29) Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. 
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(Ew. Mateusza 22:29, Biblia Tysiąclecia)

To ksiega dla was zamknieta albo nie uznajecie co tam pisze!!!

Maria powiedziala:

(47) i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
(Ew. Łukasza 1:47, Biblia Tysiąclecia)
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Jezus to Zbawiciel Marii!!!a nie kukielka w zlobku na ‘Swieta’.

Jezus katolicki I jego formy:

 

Kukielka                                    Maka zapieczona w maszynie Kawalek zelaza

                                         

Obrazek                                              Drewniak                                      Zelazniak
I wszystkie formy to ULUDA, KLAMSTWO, BALWOCHWALSTWO, BEZBOZNOSC, OBRZYDLIWOSC 
PRZED BOGIEM.
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 Biedne dziecko!!! Czech co ty na to? 

(21) Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, 
zanim się poczęło w łonie [Matki]. (22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (24) Mieli również złożyć w 
ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 
(Ew. Łukasza 2:21-24, Biblia Tysiąclecia)

(2) Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni 
nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. (3) ósmego 
dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. (4) Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: 
nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej 
oczyszczenia. (5) Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas 
miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi. (6) Kiedy zaś 
skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu 
Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. 
(7) Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona 
oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. (8) Jeżeli zaś ona jest 
zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę 
całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie 
oczyszczona. 
(Ks. Kapłańska 12:2-8, Biblia Tysiąclecia)
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Maria byla GRZESZNA I potrzebowala Mesjasza aby isc do nieba!

Do ksiedza Czecha:

(46) Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? 

(Ew. Łukasza 6:46, Biblia Tysiąclecia)  

(19) Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. (20) 
Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. (21) Lecz On im 
odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. 
(Ew. Łukasza 8:19-21, Biblia Tysiąclecia)

Czy ksiadz Czech I liderzy ekumeniczni sie kwalifikuja wg tych slow?
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Czech, czy to Biblia?
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Nie byles pierwszy! Billy Graham na spotkaniu ze swoim mezem bozym!!!

(23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! 
(Ew. Mateusza 24:23, Biblia Tysiąclecia)

               
Dom katolickiego ‘Jezusa’  Oto tu wasz mesjasz wielebnyCzechu z Raciborza.
Sprzedac sie za garsc paluchow I wieczna hanbe w kartach historii!!!

(12) Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego - (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
(Ew. Jana 1:12-13, Biblia Tysiąclecia)

 Tak to wyglada u katolikow, oni sa dziecmi
Papieza!!! I nie sa Chrzescijanami ale Rzymsko-Katolickimi wyznawcami religii Babilonu 
Z nalepka Jezus dla niepoznaki!!!

(22) A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. (23) 
Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy 
niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. (24) Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, 
która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; 
(25) i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co 
roku z cudzą krwią, (26) gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie 
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objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (27) A jak 
postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy 
wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
(List do Hebrajczyków 9:1-28, Biblia Warszawska)

(5) Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; 
(6) nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. (7) Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby 
wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. (8) Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie 
upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane 
według zakonu; (9) potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby 
ustanowić drugie; (10) mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na 
zawsze. (11) A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które 
nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; (12) lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł 
po prawicy Bożej, (13) oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. (14) 
Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
(List do Hebrajczyków 10:5-14, Biblia Warszawska)

A co tam katolickie bobole na to?

Msza, Ofiara Eucharystyczna-Oznacza to, że w Kościele katolickim msza jest przede wszystkim bezkrwawą 
ofiarą Kościoła składaną Bogu, przez którą udzielane są wiernym zasługi Ofiary Krzyżowej
(18) wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania 
waszego, przez ojców wam przekazanego, (19) lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i 
nieskalanego. (20)
(1 List Piotra 1:1-25, Biblia Warszawska)

Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie; niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, 
spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe, kala się.
(1 list do Koryntian 8:1-13, Biblia Warszawska)
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Co Bog mowi o Slowie Bozym? Czy to to samo co ludzka tradycja?

Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają.Ps 18:31

Bo prawa twoje sa dobre! (40) Oto tesknie do przykazan twoich, Przez sprawiedliwosc swoja ozyw mnie!
…Bo zaufalem slowu twemu.Ps 119.

Zanim zostalem upokorzony, bladzilem, Ale teraz strzege twego slowa.!!! Ps 119

Przykazanie twe czyni mnie medrszym od nieprzyjaciol moich, Poniewaz mam je na zawsze. (99) Jestem 
rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyslam o swiadectwach twoich.

Kazde slowo Pana jest prawdziwe. On jest tarcza dla tych, ktorzy mu ufaja. (6) Nie dodawaj nic do jego slow, 
aby cie nie zganil i nie uznal za klamce.
(Ks. Przyslow 30:1-33, Biblia Warszawska)

Kto mowi prawde, wypowiada to, co sluszne, lecz swiadek falszywy klamie
(Ks. Przyslow 12:1-28, Biblia Warszawska)
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(11) Starajmy sie tedy usilnie wejsc do owego odpocznienia, aby nikt nie upadl, idac za tym przykladem 
nieposluszenstwa. (12) Bo Slowo Boze jest zywe i skuteczne, ostrzejsze niz wszelki miecz obosieczny, 

przenikajace az do rozdzielenia duszy i ducha, stawow i szpiku, zdolne osadzic zamiary i mysli serca; (13) i nie 
ma stworzenia, ktore by sie moglo ukryc przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnazone i odsloniete przed 

oczami tego, przed ktorym musimy zdac sprawe. (14) Majac wiec wielkiego arcykaplana, ktory przeszedl przez 

niebiosa, Jezusa, Syna Bozego, .
(List do Hebrajczykow 4:1-16, Biblia Warszawska)

A Duch wyraznie mowi, ze w pozniejszych czasach odstapia niektorzy od wiary i przystana do duchow 
zwodniczych i beda sluchac nauk szatanskich, (2) uwiedzeni obluda klamcow, naznaczonych w sumieniu 
pietnem wystepku, (3) ktorzy zabraniaja zawierania zwiazkow malzenskich, przyjmowania pokarmow, ktore 
stworzyl Bog, aby wierzacy oraz ci, ktorzy poznali prawde, pozywali je z dziekczynieniem
(1 List do Tymoteusza 4:1-16, Biblia Warszawska)
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lecz wyrzeklismy sie tego, co ludzie wstydliwie ukrywaja, i nie postepujemy przebiegle ani nie falszujemy 
Slowa Bozego, ale przez skladanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed 
Bogiem. (3) A jesli nawet ewangelia nasza jest zaslonieta, zaslonieta jest dla tych, ktorzy gina, (4) w 
ktorych bog swiata tego zaslepil umysly niewierzacych, aby im nie swiecilo swiatlo ewangelii o chwale 
Chrystusa, ktory jest obrazem Boga.
(2 list do Koryntian 4:1-18, Biblia Warszawska)

I dzialo sie to przez dwa lata, tak ze wszyscy mieszkancy Azji, Zydzi i Grecy, mogli uslyszec Slowo Panskie
(Dzieje Apost. 19:1-40, Biblia Warszawska)

Nie trwozcie sie i nie lekajcie sie! Czy wam tego juz dawno nie opowiedzialem i nie zwiastowalem? I wy 
jestescie moimi swiadkami. Czy jest bog oprocz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam zadnej. (9) Wytworcy 
balwanow sa w ogole niczym, a ich ulubione wytwory sa bez wartosci, ich czciciele sa slepi, a oczywista ich 

29



Zloty Cielec nadchodzi

niewiedza naraza ich na hanbe. (10) Ktoz wytwarza bostwo i odlewa balwana, ktory na nic sie nie zda? (11) Oto 
wszyscy jego towarzysze narazaja sie na wstyd, a rzemieslnicy - wszak to tylko ludzie; niech sie zbiora wszyscy 
i stana, a przelekna sie i wszyscy sie zawstydza. (12) Kowal wytwarza je pracujac przy zarze wegla, nadaje mu 
ksztalt uderzeniami mlota i robi go za pomoca swojego ramienia; gdy jest glodny, traci sile, gdy nie pije wody, 
omdlewa. (13) Snycerz rozciaga sznur, kresli zarysy czerwonym olowkiem, wycina go dlutem, wymierza go 
cyrklem i wykonuje go na podobienstwo czlowieka, jako piekna postac ludzka, ktora ma byc ustawiona w 
domu, (14) narabie sobie cedrow lub bierze cyprys albo dab i czeka, az wyrosnie najsilniejsze posrod drzew 
lesnych, sadzi jodle, ktora rosnie dzieki deszczom. (15) Te sluza czlowiekowi na opal, bierze je, aby sie ogrzac, 
roznieca takze ogien, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu poklon, czyni z niego balwana i 
pada przed nim na kolana. (16) Polowe jego spala w ogniu, przy drugiej jego polowie spozywa mieso, piecze 
pieczen i je do syta, nadto ogrzewa sie przy tym i mowi: Ej, rozgrzalem sie, poczulem cieplo! (17) A z reszty 
czyni sobie boga, swojego balwana, przed ktorym kleka i ktoremu oddaje poklon, i do ktorego sie modli, 
mowiac: Ratuj mnie, gdyz jestes moim bogiem! (18) Nie maja poznania ani rozumu, bo zaslepione sa ich oczy, 
tak ze nie widza, a serca zatwardziale, tak ze nie rozumieja. (19) A nikt tego nie rozwaza i nikt nie ma tyle 
poznania i rozumu, aby rzec: Jedna jego polowe spalilem w ogniu i na jego weglach napieklem chleba, 
upieklem tez mieso i najadlem sie, a z reszty zrobie ohyde i bede klekal przed drewnianym klocem? (20) Kto 
sie zadaje z popiolem, tego zwodzi omamione serce, tak ze nie uratuje swojej duszy ani tez nie powie: Czy to 
nie zluda, czego sie trzymam?
(Ks. Izajasza 44:1-28, Biblia Warszawska)

Slyszalem, co mowia prorocy prorokujacy klamliwie w moim imieniu, mowiac: Mialem sen, mialem sen. (26) 
Jak dlugo to trwac bedzie? Czy Ja jestem w sercu prorokow prorokujacych klamliwie, prorokujacych 
oszukanczo, wedlug upodobania wlasnego serca, (27) ktorzy zmierzaja do tego, by zatrzec w pamieci mojego 
ludu moje imie przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadaja, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o 
moim imieniu? (28) Prorok, ktory ma sen, niech opowiada sen, ale ten, ktory ma moje slowo, niech wiernie 
zwiastuje moje slowo! Coz plewie do ziarna? - mowi Pan. (29) Czy moje slowo nie jest jak ogien - mowi 
Pan - i jak mlot, ktory kruszy skale? (30) Dlatego Ja wystapie przeciwko tym prorokom - mowi Pan - ktorzy 
sobie nawzajem wykradaja moje slowa.
(Ks. Jeremiasza 23:1-40, Biblia Warszawska)
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I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj sa ohyda dla Pana.
(Ks. Przyslow 17:1-28, Biblia Warszawska)

I rzeklem do ich synow na pustyni: Nie postepujcie wedlug przykazan waszych ojcow i nie przestrzegajcie ich 
praw, i nie kalajcie sie ich balwanami! (19) Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postepujcie wedlug moich 
przykazan i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je! (20) Swieccie moje sabaty i niech beda znakiem 
miedzy mna a wami, aby wiedziano, ze Ja, Pan, jestem waszym Bogiem! (21) Lecz i synowie byli przekorni 
wobec mnie, nie postepowali wedlug moich przykazan i nie przestrzegali moich praw - ktore, jezeli czlowiek 
wykonuje, zyje dzieki nim.
(Ks. Ezechiela 20:1-44, Biblia Warszawska)

Ekumenia?

Jak mnie poslales na swiat, tak i ja poslalem ich na swiat; (19) i za nich poswiecam siebie samego, aby i oni byli 
poswieceni w prawdzie. (20) A nie tylko za nimi prosze, ale i za tymi, ktorzy przez ich slowo uwierza we 
mnie. (21) Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby swiat 
uwierzyl, ze Ty mnie poslales. (22) A Ja dalem im chwale, ktora mi dales, aby byli jedno, jak my jedno 
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jestesmy. (23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jednosci, zeby swiat poznal, ze Ty mnie poslales i 
ze ich umilowales, jak i mnie umilowales.
(Ew. Jana 17:1-26, Biblia Warszawska)

Wierny jest Bog, ktory was powolal do spolecznosci Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. (10) A 
prosze was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyscie wszyscy byli jednomyslni i aby nie bylo 
miedzy wami rozlamow, lecz abyscie byli zespoleni jednoscia mysli i jednoscia zdania. (11) Albowiem 
wiadomo mi o was, bracia moi, od domownikow Chloi, ze wynikly spory wsrod was. (12) A mowie to dlatego, 
ze kazdy z was powiada: Ja jestem Pawlowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. (13) Czy 
rozdzielony jest Chrystus? Czy Pawel za was zostal ukrzyzowany albo w imie Pawla zostaliscie ochrzczeni? 
(14) Dziekuje Bogu, ze nikogo z was nie ochrzcilem procz Kryspa i Gajusa, (15) aby ktos nie powiedzial, ze 
jestescie w imie moje ochrzczeni.
(1 list do Koryntian 1:1-31, Biblia Warszawska)

Te spory dotyczyly jednak ludzi ktorzy byli:

- Osobiscie przyszli do Jezusa nie oplatka, papieza, ksiedza
- Byli ochrzczeni w Duchu( mowienie na jezykach)
- Pismo bylo ich autorytetem nie tradycja
- Czynili tak jak Jezus im powiedzial w Mk 16.

Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bostwo, moga byc od stworzenia swiata ogladane w 
dzielach i poznane umyslem, tak iz nic nie maja na swoja obrone, (21) dlatego ze poznawszy Boga, nie 
uwielbili go jako Boga i nie zlozyli mu dziekczynienia, lecz znikczemnieli w myslach swoich, a ich 
nierozumne serce pograzylo sie w ciemnosci. (22) Mienili sie madrymi, a stali sie glupi. (23) I zamienili 
chwale niesmiertelnego Boga na obrazy przedstawiajace smiertelnego czlowieka, a nawet ptaki, czworonozne 
zwierzeta i plazy; (24) dlatego tez wydal ich Bog na lup pozadliwosci ich serc ku nieczystosci, aby bezczescili 
ciala swoje miedzy soba, (25) poniewaz zamienili Boga prawdziwego na falszywego i oddawali czesc, i sluzyli 
stworzeniu zamiast Stworcy, ktory jest blogoslawiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydal ich Bog na lup 
sromotnych namietnosci; kobiety ich bowiem zamienily przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne 
naturze, (27) podobnie tez mezczyzni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobieta, zapalali jedni ku drugim 
zadza, mezczyzni z mezczyznami popelniajac sromote i ponoszac na sobie samych nalezna za ich zboczenie 
kare.
(List do Rzymian 1:1-32, Biblia Warszawska)
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Nadszedl bowiem czas, aby sie rozpoczal sad od domu Bozego; a jesli zaczyna sie od nas, to jakiz koniec czeka 
tych, ktorzy nie wierza ewangelii Bozej? (18) A jesli sprawiedliwy z trudnoscia dostapi zbawienia, to bezbozny 
i grzesznik gdziez sie znajda?
(1 List Piotra 4:1-19, Biblia Warszawska)

Gdy tedy obietnica wejscia do odpocznienia jego jest jeszcze wazna, miejmy sie na bacznosci, aby sie nie 
okazalo, ze ktos z was pozostal w tyle. (2) I nam bowiem byla zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; 
lecz tamtym slowo uslyszane nie przydalo sie na nic, gdyz nie zostalo powiazane z wiara tych, ktorzy je 
slyszeli. (List do Hebrajczykow 4:1-16, Biblia Warszawska)

obawiam sie jednak, azeby, jak waz chytroscia swoja zwiodl Ewe, tak i mysli wasze nie zostaly skazone i 
nie odwrocily sie od szczerego oddania sie Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktos i zwiastuje innego 
Jezusa, ktorego mysmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, ktorego nie 
otrzymaliscie, lub inna ewangelie, ktorej nie przyjeliscie, znosicie to z latwoscia. (5
(2 list do Koryntian 11:1-33, Biblia Warszawska)

Dziwie sie, ze tak predko dajecie sie odwiesc od tego, ktory was powolal w lasce Chrystusowej do innej 
ewangelii, (7) chociaz innej nie ma; sa tylko pewni ludzie, ktorzy was niepokoja i chca przekrecic 
ewangelie Chrystusowa. (8) Ale chocbysmy nawet my albo aniol z nieba zwiastowal wam ewangelie 
odmienna od tej, ktora mysmy wam zwiastowali, niech bedzie przeklety! (9) Jak powiedzielismy przedtem, 
tak i teraz znowu mowie: Jesli wam ktos zwiastuje ewangelie odmienna od tej, ktora przyjeliscie, niech bedzie 
przeklety! (10) A teraz, czy chce ludzi sobie zjednac, czy Boga? Albo czy staram sie przypodobac ludziom? Bo 
gdybym nadal ludziom chcial sie przypodobac, nie bylbym sluga Chrystusowym. (11) A oznajmiam wam, 
bracia, ze ewangelia, ktora ja zwiastowalem, nie jest pochodzenia ludzkiego; (12) albowiem nie otrzymalem 
jej od czlowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymalem ja przez objawienie Jezusa Chrystusa.
(List do Galatow 1:1-24, Biblia Warszawska)
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Slysze bowiem najpierw, ze gdy sie jako zbor schodzicie, powstaja miedzy wami podzialy; i po czesci temu 
wierze. (19) Zreszta, musza nawet byc rozdwojenia miedzy wami, aby wyszlo na jaw, ktorzy wsrod was sa 
prawdziwymi chrzescijanami
(1 list do Koryntian 11:1-34, Biblia Warszawska)

Podzialy sa dlatego ze ludzie nie chodza wg Biblii ale wg wlasnego uznania I preferencji.
To jest test w czasach ostatecznych-wielu podaza z Ewangelii fo tradycji, doktryn demonow,
Odstepstwa I zwiedzenia. Jezus mowil:Uwazajcie na zwiedzenie!!!

Bozki pogan sa ze srebra i zlota, Sa dzielem rak ludzkich. (16) Maja usta, a nie mowia, Maja oczy, a nie widza. 
(17) Maja uszy, a nie slysza, Nie ma tez tchnienia w ich ustach. (18) Niech beda podobni do nich tworcy ich, 
Wszyscy, ktorzy im ufaja!
(Ks. Psalmow 135:1-21, Biblia Warszawska)
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Albo czy nie wiecie, ze niesprawiedliwi Krolestwa Bozego nie odziedzicza? Nie ludzcie sie! Ani wszetecznicy, 
ani balwochwalcy ani cudzoloznicy, ani rozpustnicy, ani mezoloznicy, (10) ani zlodzieje, ani chciwcy, ani 
pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Krolestwa Bozego nie odziedzicza.
(1 list do Koryntian 6:1-20, Biblia Warszawska)

Co na to Czech I spolka? Ich nowi bracia nie wejda do krolestwa! Nie sa narodzeni z Ducha, nie poszli za 
Jezusem ale papiezem I czcza dziennie idole ze zlota, srebra I kamienia!

A chce, bracia, abyscie dobrze wiedzieli, ze ojcowie nasi wszyscy byli pod oblokiem i wszyscy przez morze 
przeszli. (2) I wszyscy w Mojzesza ochrzczeni zostali w obloku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm 
duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napoj duchowy pili; pili bowiem z duchowej skaly, ktora im towarzyszyla, 
a skala ta byl Chrystus. (5) Lecz wiekszosci z nich nie upodobal sobie Bog; ciala ich bowiem zaslaly pustynie. 
(6) A to stalo sie dla nas wzorem, ostrzegajacym nas, abysmy zlych rzeczy nie pozadali, jak tamci pozadali. (7) 
Nie badzcie tez balwochwalcami, jak niektorzy z nich; jak napisano: Usiadl lud, aby jesc i pic, i wstali, aby sie 
bawic. (8) Nie oddawajmy sie tez wszeteczenstwu, jak niektorzy z nich oddawali sie wszeteczenstwu, i padlo 
ich jednego dnia dwadziescia trzy tysiace, (9) ani nie kusmy Pana, jak niektorzy z nich kusili i od wezow 
pogineli, (10) ani nie szemrajcie, jak niektorzy z nich szemrali, i pogineli z reki Niszczyciela. (11) A to 
wszystko na tamtych przyszlo dla przykladu i jest napisane ku przestrodze dla nas, ktorzy znalezlismy sie u 
kresu wiekow. (12) A tak, kto mniema, ze stoi, niech baczy, aby nie upadl. (13) Dotad nie przyszlo na was 
pokuszenie, ktore by przekraczalo sily ludzkie; lecz Bog jest wierny i nie dopusci, abyscie byli kuszeni ponad 
sily wasze, ale z pokuszeniem da i wyjscie, abyscie je mogli zniesc. (14) Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od 
balwochwalstwa.
(1 list do Koryntian 10:1-33, Biblia Warszawska)

Jawne zas sa uczynki ciala, mianowicie: wszeteczenstwo, nieczystosc, rozpusta, (20) balwochwalstwo, czary, 
wrogosc, spor, zazdrosc, gniew, knowania, wasnie, odszczepienstwo…o tych zapowiadam wam, jak juz 
przedtem zapowiedzialem, ze ci, ktorzy te rzeczy czynia, Krolestwa Bozego nie odziedzicza.
(List do Galatow 5:1-26, Biblia Warszawska)
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Maz ten, stwierdzilismy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojow wsrod wszystkich 
Zydow na calym swiecie i przywodca sekty nazarejczykow.
(Dzieje Apost. 24:1-27, Biblia Warszawska)
Pierwszy kosciol byl nazwany SEKTA I ten prawdziwy w dniach ostatecznych nie bedzie mial innego statusu 
ale poprzez to ze stoi w Biblii, Duchu I Prawdzie bedzie atakowany, wyszydzany, I przesladowany, ale
Wygra! A reszta do piekla, do milosci z balwochwalcami. Ksiadz Czech to kochas katolicki I zdrajca.
I jak Judasz zdradzil  Jezusa za 30 srebrnikow tak I ten pozalowania godny czlowiek za obiad,
Usmiech I garsc paluchow teraz gosci sie u katolicyzmu!!!

Albowiem pewien zlotnik, imieniem Demetriusz, ktory wyrabial srebrne swiatynki Artemidy i zapewnial 
rzemieslnikom niemaly zarobek, (25) zebral ich oraz robotnikow podobnego rzemiosla i rzekl: Mezowie, 
wiecie, ze z tego rzemiosla mamy nasz dobrobyt; (26) widzicie tez i slyszycie, ze ten Pawel nie tylko w Efezie, 
lecz nieomal w calej Azji namowil i zjednal sobie wiele ludzi, mowiac, ze nie sa bogami ci, ktorzy sa 
rekami zrobieni.
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(Dzieje Apost. 19:1-40, Biblia Warszawska)

Pawel nie byl jak Czech I spolka.

Baczcie, aby was kto nie sprowadzil na manowce filozofia i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich 
i na zywiolach swiata, a nie na Chrystusie;
(List do Kolosan 2:1-23, Biblia Warszawska)

Niech was nikt nie potepia, kto ma upodobanie w ponizaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniolom, a 
opierajac sie na swoich widzeniach, pyszni sie bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie 
trzyma sie glowy, z ktorej cale cialo, odzywiane i spojone stawami i sciegnami, rosnie wzrostem Bozym. (20) 
Jesli tedy z Chrystusem umarliscie dla zywiolow swiata, to dlaczego poddajecie sie takim zakazom, jakbyscie w 
swiecie zyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przeciez to wszystko niszczeje przez samo uzywanie, 
a sa to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Maja one pozor madrosci w obrzedach wymyslonych przez 
ludzi, w ponizaniu samego siebie i w umartwianiu ciala, ale nie maja zadnej wartosci, gdy chodzi o 
opanowanie zmyslow.
(List do Kolosan 2:1-23, Biblia Warszawska)
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I dlatego zsyla Bog na nich ostry obled, tak iz wierza klamstwu, (12) aby zostali osadzeni wszyscy, ktorzy nie 
uwierzyli prawdzie, lecz znalezli upodobanie w nieprawosci.
(2 List do Tesaloniczan 2:1-17, Biblia Warszawska)

A Duch wyraznie mowi, ze w pozniejszych czasach odstapia niektorzy od wiary i przystana do duchow 
zwodniczych i beda sluchac nauk szatanskich, (2) uwiedzeni obluda klamcow, naznaczonych w sumieniu 
pietnem wystepku, (3) ktorzy zabraniaja zawierania zwiazkow malzenskich, przyjmowania pokarmow, ktore 
stworzyl Bog, aby wierzacy oraz ci, ktorzy poznali prawde, pozywali je z dziekczynieniem.
(1 List do Tymoteusza 4:1-16, Biblia Warszawska)
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A pospolitych i babskich basni unikaj, cwicz sie natomiast w poboznosci.
(1 List do Tymoteusza 4:1-16, Biblia Warszawska)

Swiadectwo to jest prawdziwe, dla tej tez przyczyny karc ich surowo, azeby ozdrowieli w wierze (14) i nie 
sluchali zydowskich basni i nakazow ludzi, ktorzy sie odwracaja od prawdy
(List do Tytusa 1:1-16, Biblia Warszawska)

Poniewaz wiec Chrystus cierpial w ciele, uzbrojcie sie tez i wy ta mysla, gdyz kto cielesnie cierpial, zaniechal 
grzechu, (2) aby pozostaly czas doczesnego zycia poswiecic juz nie ludzkim pozadliwosciom, lecz woli Bozej. 
(3) Dosc bowiem, ze w czasie minionym spelnialiscie zachcianki poganskie oddajac sie rozpuscie, 
pozadliwosci, pijanstwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu balwochwalstwu. (4) Przy tym dziwia sie temu, 
ze wy nie schodzicie sie razem z nimi na takie lekkomyslne rozpusty, i oczerniaja was.
(1 List Piotra 4:1-19, Biblia Warszawska)
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Pope and his saviour!!!

Nie milujcie swiata ani tych rzeczy, ktore sa na swiecie. Jesli kto miluje swiat, nie ma w nim milosci Ojca. (16) 
Bo wszystko, co jest na swiecie, pozadliwosc ciala i pozadliwosc oczu, i pycha zycia, nie jest z Ojca, ale ze 
swiata. (17) I swiat przemija wraz z pozadliwoscia swoja; ale kto pelni wole Boza, trwa na wieki.
(1 List Jana 2:1-29, Biblia Warszawska)

Wkradli sie bowiem pomiedzy was jacys ludzie, na ktorych od dawna wypisany zostal ten wyrok potepienia, 
bezbozni, ktorzy laske Boga naszego obracaja w rozpuste
(List Judy 1-1, Biblia Warszawska)

Nie bedziesz mial innych bogow obok mnie. (4) Nie czyn sobie podobizny rzezbionej czegokolwiek, co jest 
na niebie w gorze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemia. (5) Nie bedziesz sie im klanial i 
nie bedziesz im sluzyl, gdyz Ja Pan, Bog twoj, jestem Bogiem zazdrosnym, ktory karze wine ojcow na synach 
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, ktorzy mnie nienawidza. (6) A okazuje laske do tysiacznego 
pokolenia tym, ktorzy mnie miluja i przestrzegaja moich przykazan.
(Ks. Wyjscia 20:1-26, Biblia Warszawska)

Jesli czynisz to znaczy ze nienawidzisz Boga I Jego Slowo ci smierdzi. Dodatkowo katolicy za czczenie
Balwanow maja przeklenstwo od Boga do 3-4 pokolenia I odnawia sie ono w kazdym pokoleniu bo nie 
zaprzestaja tego robic! Chrzescijanie potrzebuja uwolnienia od katolickich demonow!
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Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyncie zadnej z tych wszystkich obrzydliwosci, ani 
tubylec, ani obcy przybysz, mieszkajacy posrod was. (27) Albowiem wszystkie te obrzydliwosci czynili 
mieszkancy tej ziemi, ktorzy tu byli przed wami, i ziemia ta stala sie nieczysta, (28) aby was ziemia ta nie 
wyrzucila, gdy ja zanieczyszczacie, tak jak wyrzucila narod, ktory tu byl przed wami. (29) Gdyz wszyscy, 
ktorzy uczynia ktorakolwiek z tych wszystkich obrzydliwosci, beda wytraceni sposrod ludu swego, ci co je 
uczynia. (30) Totez przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynic nic z obrzydliwych obyczajow, jakie tu byly 
stosowane przed wami, abyscie sie nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bog wasz!
(Ks. Kaplanska 18:1-30, Biblia Warszawska)

Gdy bedziecie mowic: Za co czyni nam to wszystko Pan, nasz Bog? Wtedy im powiesz: Jak mnie opusciliscie i 
sluzyliscie obcym bogom w swojej ziemi, tak bedziecie sluzyc cudzoziemcom w nie waszej ziemi. (20) 
Zwiastujcie to w domu Jakuba i rozgloscie to w Judzie, mowiac: (21) Sluchajze tego, ludu glupi i nierozumny, 
wy, ktorzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie slyszycie! (22) Czy nie ma u was bojazni przede mna? 
- mowi Pan - i nie drzycie przed moim obliczem? Ja wytyczylem morzu jako granice piasek nadbrzezny, 
wieczysta zapore, ktorej przebyc nie moze, i choc sie burzy, jednak jej nie przemoze, choc szumia jego fale, 
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jednak jej nie moga przekroczyc. (23) Lecz ten lud ma serce krnabrne i przekorne; odstapili i odeszli. (24) I 
nie pomysleli w swoim sercu: Bojmy sie Pana, naszego Boga, ktory daje w czasie wlasciwym zarowno deszcz 
wczesny, jak i pozny, ktory nam zapewnia ustalone tygodnie zniwa.
(Ks. Jeremiasza 5:1-31, Biblia Warszawska)

Wtedy bedziesz uwazal za nieczyste swoje rzezbione balwany pokryte srebrem i swoje lane balwany 
powleczone zlotem, porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich: Precz!
(Ks. Izajasza 30:1-33, Biblia Warszawska)

Glupi jest kazdy czlowiek i bez rozumu, na wstyd naraza sie kazdy zlotnik z powodu balwana, gdyz zluda sa i 
bez zycia jego odlane bozki. (15) Sa nicoscia, dzielem wartym smiechu, ktore w czasie swojego nawiedzenia 
pogina. (16) Nie takim jak oni jest dzial Jakuba, gdyz On jest stworca wszechrzeczy, a Izrael jego 
dziedzicznym plemieniem. Pan Zastepow jest imie Jego
(Ks. Jeremiasza 10:1-25, Biblia Warszawska)

1) Sluchajcie slowa tego, ktore Pan mowi do was, domu Izraela! (2) Tak mowi Pan: Nie wdrazajcie sie w 
zwyczaje narodow, nie lekajcie sie znakow niebieskich, chociaz narody sie ich lekaja! (3) Gdyz bostwa ludow 
sa marnoscia. Sa dzielem rak rzemieslnika pracujacego dlutem w drzewie, scietym w lesie, (4) ktore 
przyozdabiaja srebrem i zlotem, umacniaja gwozdziami i mlotami, aby sie nie chwialo. (5) Sa jak straszak 
na polu ogorkowym, nie mowia, trzeba je nosic, bo nie moga chodzic. Nie bojcie sie ich, bo nie moga 
szkodzic, lecz nie moga tez nic dobrego uczynic. (6) Tobie nikt nie dorowna, Panie! Jestes wielki i wielkie jest 
w mocy twoje imie. (7) Ktoz by sie nie bal ciebie, Krolu narodow?
(Ks. Jeremiasza 10:1-25, Biblia Warszawska)
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Dopoki Efraim przemawial zgodnie z moimi przykazaniami, cieszyl sie wzieciem w Izraelu. Potem z powodu 
Baala sciagnal na sie wine i zmarnial. (2) A teraz grzesza dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane 
posazki, balwany wedlug swojego pomyslu, a to wszystko jest robota rzemieslnikow. Potem sami mowia: 

Skladajcie im ofiary! A ludzie caluja cielce.  (3) Dlatego stana sie jak oblok poranny i jak 
rosa, ktora szybko znika lub jak plewa porwana z klepiska i jak dym z okna. (4) Bo Ja, Pan, jestem twoim 
Bogiem od wyjscia z ziemi egipskiej, a Boga oprocz mnie nie powinienes znac i poza mna nie ma zbawiciela.
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(Ks. Ozeasza 13:1-16, Biblia Warszawska)

Pozostali ludzie, ktorzy nie zgineli od tych plag, nie odwrocili sie od uczynkow rak swoich, nie przestajac 
oddawac czci demonom oraz balwanom zlotym i srebrnym, i spizowym, i kamiennym, i drewnianym, 

ktore nie moga ani widziec, ani slyszec, ani chodzic,  (21) i nie odwrocili sie od 
zabojstw swoich ani od swoich czarow, ani od wszeteczenstwa swego, ani od kradziezy swoich.
(Apokalipsa (Objawienie) 9:1-21, Biblia Warszawska)

Zwyciezca odziedziczy to wszystko, i bede mu Bogiem, a on bedzie mi synem. (8) Udzialem zas bojazliwych i 
niewierzacych, i skalanych, i zabojcow, i wszetecznikow, i czarownikow, i balwochwalcow, i wszystkich 
klamcow bedzie jezioro plonace ogniem i siarka. To jest smierc druga.
(Apokalipsa (Objawienie) 21:1-27, Biblia Warszawska)
Blogoslawieni, ktorzy piora swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa zywota i mogli wejsc przez bramy do 

miasta. (15) Na zewnatrz sa psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabojcy, i balwochwalcy, i wszyscy, 

ktorzy miluja klamstwo i czynia je.
(Apokalipsa (Objawienie) 22:1-21, Biblia Warszawska)

Czekajac na nich w Atenach, obruszal sie Pawel w duchu swoim na widok miasta oddanego balwochwalstwu.
(Dzieje Apost. 17:1-34, Biblia Warszawska)

Lecz do bezboznego rzecze Bog: Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje? (17) Wszak 
nienawidzisz karnosci I lekcewazysz slowa moje. (18) Gdy widzisz zlodzieja, bratasz sie z nim, A z 
cudzoloznikami zadajesz sie.
(Ks. Psalmow 50:1-23, Biblia Warszawska)
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Katolicyzm do duchowe cudzolostwo I kazdy kto sie z nimi zadaje, brata zamiast glosic Ewangelie naraza sie 
na gniew Bozy.

Biada pasterzowi nieuzytecznemu, ktory porzuca owce!
(Ks. Zachariasza 11:1-17, Biblia Warszawska)

A Jezus odpowiadajac, rzekl im: Baczcie, zeby was kto nie zwiodl. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu 
moim, mowiac: Jam jest Chrystus, i wielu zwioda.
(Ew. Mateusza 24:1-51, Biblia Warszawska)

Nastepnie usunal obcych bogow oraz posag  ze swiatyni Pana i wszystkie oltarze, ktore 
pobudowal na gorze swiatyni Panskiej w Jeruzalemie i kazal je wyrzucic precz poza miasto.
(2 Ks. Kronik 33:1-25, Biblia Warszawska)

(1) Tak mowi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnozkiem moich nog: Jakiz to dom chcecie mi 
zbudowac i jakiez to jest miejsce, gdzie moglbym spoczac? (2) Przeciez to wszystko moja reka uczynila tak, ze 
to wszystko powstalo - mowi Pan. Lecz Ja patrze na tego, ktory jest pokorny i przygnebiony na duchu i 
ktory z drzeniem odnosi sie do mojego slowa. (3) Kto zarzyna na ofiare wolu, a zarazem jest morderca ludzi, 
kto ofiaruje owce, a zarazem lamie kark psu, kto sklada ofiare z pokarmow, a zarazem rozlewa krew swini, kto 
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spala kadzidlo , a zarazem czci balwana - ci 
obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach. (4) Tak samo i Ja wybiore dla nich meki i 
sprowadze na nich to, czego sie lekali, bo gdy wolalem, nikt nie odpowiadal, gdy mowilem, nikt nie sluchal, 
lecz czynili to, co jest zle w moich oczach, i wybrali to, czego Ja nie lubie.
(Ks. Izajasza 66:1-24, Biblia Warszawska)

Nie chodzcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspolnego sprawiedliwosc z nieprawoscia albo jakaz 
spolecznosc miedzy swiatloscia a ciemnoscia? (15) Albo jaka zgoda miedzy Chrystusem a Belialem, albo co za 
dzial ma wierzacy z niewierzacym? (16) Jakiz uklad miedzy swiatynia Boza a balwanami? Mysmy bowiem 
swiatynia Boga zywego, jak powiedzial Bog: Zamieszkam w nich i bede sie przechadzal posrod nich, I bede 
Bogiem ich, a oni beda ludem moim. (17) Dlatego wyjdzcie sposrod nich i odlaczcie sie, mowi Pan,I 
nieczystego sie nie dotykajcie; A ja przyjme was (18) I bede wam Ojcem, a wy bedziecie mi synami i 
corkami, mowi Pan Wszechmogacy;
(2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Warszawska)

Do Ksiedza Czecha:

Jak namietne bylo twoje serce - mowi Wszechmocny Pan - ze to wszystko czynilas, jak czyni bezwstydna 
kobieta wszetecznica, (31) ze na kazdym rozstaju drog budowalas swoj oltarz wszeteczny, a swoje miejsce 
ofiarne urzadzalas na kazdym placu; nie bylas jednak taka nierzadnica, ktora przyjmuje zaplaty nierzadnicy: 
(32) Ale zona cudzoloznika, ktora zamiast swojego meza przyjmuje obcych. (33) Wszystkim nierzadnicom 
daje sie zaplate, lecz ty sama dawalas swoje dary swoim kochankom i przekupywalas ich, aby zewszad 
przychodzili do ciebie i uprawiali z toba nierzad. (34) Tak wiec u ciebie, w twoim wszeteczenstwie bylo 
inaczej niz u kobiet: nie za toba goniono dla nierzadu, lecz ty dawalas zaplate za nierzad, a tobie nie dawano tej 
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zaplaty; dlatego postepowalas inaczej. (35) Dlatego, nierzadnico, sluchaj slowa Pana! (36) Tak mowi 
Wszechmocny Pan: Poniewaz twoj srom byl obnazony i twoja nagosc odslonieta podczas uprawiania nierzadu z 
twoimi kochankami i ze wszystkimi twoimi ohydnymi balwanami, i z powodu krwi twoich dzieci, ktore im 
ofiarowalas, (37) dlatego, zaiste, zbiore wszystkich twoich kochankow, w ktorych mialas upodobanie, 
wszystkich, ktorych kochalas, oraz wszystkich, ktorych nienawidzilas - zbiore ich zewszad dokola ciebie i 
wobec nich odslonie twoja nagosc, i zobacza cie zupelnie naga. (38) I bede cie sadzil wedlug praw o 
cudzoloznicach i zabojczyniach i wydam cie na pastwe gniewu i zapalczywosci.
(Ks. Ezechiela 16:1-63, Biblia Warszawska)

Wlasnymi slowami:” Czułem się wyróżniony otrzymawszy zarówno telefoniczne jak i 
pisemne zaproszenie od samego nominate…Bardzo serdecznie zostałem też 
zaproszony na wspólny posiłek do Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. 
Drzymały. Przyjęcie wspaniale zorganizowane i obficie zastawione stoły. Miałem 
okazję porozmawiać z wieloma księżmi, z tymi, których już znałem oraz z wieloma 
innymi… Na końcu całej uroczystości mogłem przez chwilkę porozmawiać z 
nowym biskupem opolskim, złożyć mu życzenia i wręczyć pamiątkowy prezent. 
Staliśmy się przez to spotkanie jeszcze bardziej sobie bliżsi”

Czech nie lubi tych co glosza Slowo, ale jego kochasiami sa katoliccy bezboznicy, molestatorzy iIch miluje! Co 
za potwornosc!
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Jakaz nierzadnica stalo sie to miasto wierne, niegdys pelne praworzadnosci, sprawiedliwosc w nim mieszkala, a 

teraz mordercy! (22) Twoje srebro obrocilo sie w zuzel, twoje wino  
zmieszane z woda. (23) Twoi przewodnicy sa buntownikami i wspolnikami zlodziei, wszyscy lubia lapowki

 i gonia za darami, nie wymierzaja sprawiedliwosci sierocie, a sprawa wdow nie dochodzi 
przed nich(Ks. Izajasza 1:1-31, Biblia Warszawska)

Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkancami tej ziemi, ale zburzcie ich oltarze. Wy jednak nie 
usluchaliscie mojego glosu. Czemu to uczyniliscie? (3) Przeto i Ja powiadam: Nie wypedze ich sposrod was, 

beda wam wrogami, a ich bogowie beda dla was sidlem (Ks. Sedziow 2:1-23, Biblia 
Warszawska)

Nie badzcie tedy wspolnikami ich. (8) Byliscie bowiem niegdys ciemnoscia, a teraz jestescie swiatloscia w 
Panu. Postepujcie jako dzieci swiatlosci, (9) bo owocem swiatlosci jest wszelka dobroc i sprawiedliwosc, i 
prawda. (10) Dochodzcie tego, co jest mile Panu (11) i nie miejcie nic wspolnego z bezowocnymi uczynkami 

ciemnosci, ale je raczej karccie , (12) bo to nawet wstyd mowic, co sie 
potajemnie wsrod nich dzieje. (13) Wszystko to zas dzieki swiatlu wychodzi na jaw jako potepienia 
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godne; (14) wszystko bowiem, co sie ujawnia, jest swiatlem. Dlatego powiedziano: Obudz sie, ktory spisz, I 
powstan z martwych, A zajasnieje ci Chrystus. (List do Efezjan 5:1-33, Biblia Warszawska)

Czy doktryna nic nie znaczy?

i dla wszystkiego, co sie sprzeciwia zdrowej nauce, (11) zgodnej z ewangelia chwaly blogoslawionego Boga, 
ktora zostala mi powierzona.(1 List do Tymoteusza 1:1-20, Biblia Warszawska)

Wzoruj sie na zdrowej nauce, ktora uslyszales ode mnie, zyjac w wierze i milosci, ktora jest w Chrystusie 
Jezusie; (14) tego, co ci dobrego powierzono, strzez przez Ducha Swietego, ktory mieszka w nas.(2 List do 
Tymoteusza 1:1-18, Biblia Warszawska)

Glos Slowo, badz w pogotowiu w kazdy czas, dogodny czy niedogodny, karc, grom, napominaj z wszelka 
cierpliwoscia i pouczaniem. (3) Albowiem przyjdzie czas, ze zdrowej nauki nie scierpia, ale wedlug 
swoich upodoban nazbieraja sobie nauczycieli, zadni tego, co ucho lechce, (4) i odwroca ucho od prawdy, 
a zwroca sie ku basniom. (5) Ale ty badz czujny we wszystkim, cierp, wykonuj prace ewangelisty, pelnij 
rzetelnie sluzbe swoja(2 List do Tymoteusza 4:1-22, Biblia Warszawska)

Swiadectwo to jest prawdziwe, dla tej tez przyczyny karc ich surowo, azeby ozdrowieli w wierze (14) i nie 

sluchali zydowskich basni i nakazow ludzi, ktorzy sie odwracaja od prawdy .(List do 
Tytusa 1:1-16, Biblia Warszawska)

Ale ty mow, co odpowiada zdrowej nauce(List do Tytusa 2:1-15, Biblia Warszawska)

Cierp wespol ze mna jako dobry zolnierz Chrystusa Jezusa. (2 List do Tymoteusza 2:1-26, Biblia Warszawska)
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Lecz byli tez falszywi prorocy miedzy ludem, jak i wsrod was beda falszywi nauczyciele

, ktorzy wprowadzac beda zgubne nauki i zapierac sie Pana, ktory ich odkupil, 
sprowadzajac na sie rychla zgube. (2) I wielu pojdzie za ich rozwiazloscia, a droga prawdy bedzie przez nich 
pohanbiona. (3) Z chciwosci wykorzystywac was beda przez zmyslone opowiesci; lecz wyrok potepienia na 
nich od dawna zapadl i zguba ich nie drzemie.(2 List Piotra 2:1-22, Biblia Warszawska)

On zas rzekl: Baczcie, by nie dac sie zmylic. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mowiac: Ja jestem, i: 
Czas sie przyblizyl. Nie idzcie za nimi!(Ew. Lukasza 21:1-38, Biblia Warszawska)

Tak jest, wszyscy, ktorzy chca zyc poboznie w Chrystusie Jezusie, przesladowanie znosic beda. (13) Ludzie zas 
zli i oszusci coraz bardziej brnac beda w zlo, bladzac sami i drugich w blad wprowadzajac. (14) Ale ty trwaj 
w tym, czegos sie nauczyl i czego pewny jestes, wiedzac, od kogos sie tego nauczyl. (15) I poniewaz od 
dziecinstwa znasz Pisma swiete, ktore cie moga obdarzyc madroscia ku zbawieniu przez wiare w Jezusa 
Chrystusa. (16) Cale Pismo przez Boga jest natchnione i pozyteczne do nauki, do wykrywania bledow, do 
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwosci, (17) aby czlowiek Bozy byl doskonaly, do wszelkiego 
dobrego dziela przygotowany. (2 List do Tymoteusza 3:1-17, Biblia Warszawska)

Jezeli ktos przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. (11) Kto 
go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego zlych uczynkach. (2 List Jana 1-1, Biblia Warszawska)

I podniosl jeden potezny aniol kamien, duzy jak kamien mlynski, i wrzucil go do morza, mowiac: Tak jednym 
rzutem zostanie stracone wielkie miasto Babilon, i juz go nie bedzie. (22) I juz nie rozbrzmi w tobie gra 
harfiarzy ani muzykow, ani flecistow, ani trebaczy, juz tez nie bedzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek 
rzemiosla, ani juz nie uslyszy sie u ciebie huku mlyna; (23) i nie zablysnie juz w tobie blask swiecy, i nie 
uslyszy sie w tobie glosu oblubienca ani oblubienicy; gdyz kupcy twoi byli wielmozami ziemi, gdyz czarami 
twymi daly sie zwiesc wszystkie narody. (24) W nim tez znaleziono krew prorokow i swietych, i 
wszystkich, ktorzy zostali pomordowani na ziemi. (Apokalipsa (Objawienie) 18:1-24, Biblia Warszawska)
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Podczas Inkwizycji zginelo miliony ludzi!!! Rzym zawiazal konkordat z Mussolinim, Hitlerem iA 
zbrodniarze hitlerowscy uciekali przez Watykan do Ameryki Poludniowej!!!

Biskup wg Biblii:

Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo sie ubiega, pieknej pracy pragnie. (2) Biskup zas ma byc 
nienaganny, maz jednej zony, trzezwy, umiarkowany, przyzwoity, goscinny, dobry nauczyciel, (3) nie 
oddajacy sie pijanstwu, nie zadzierzysty, lecz lagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, (4) ktory by 
wlasnym domem dobrze zarzadzal, dzieci trzymal w posluszenstwie i wszelkiej uczciwosci, (5) bo jezeli 
ktos nie potrafi wlasnym domem zarzadzac, jakze bedzie mogl miec na pieczy Kosciol Bozy? (6) Nie 
moze to byc dopiero co nawrocony, gdyz moglby wzbic sie w pyche i popasc w potepienie diabelskie. (7) A 
powinien tez cieszyc sie dobrym imieniem u tych, ktorzy do nas nie naleza, aby nie narazic sie na zarzuty i 
nie popasc w sidla diabelskie. (8) Rowniez diakoni maja byc uczciwi, nie dwulicowi, nie nalogowi pijacy, 
nie chciwi brudnego zysku, (9) zachowujacy tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. (10) Niech oni 
najpierw odbeda probe, a potem, jesli sie okaze, ze sa nienaganni, niech przystapia do pelnienia sluzby. (11) 
Podobnie kobiety: powinny byc powazne, nie przewrotne, trzezwe, wierne we wszystkim. (12) Diakoni 
niech beda mezami jednej zony, mezami, ktorzy potrafia dobrze kierowac dziecmi i domami swoimi.

Biskup bowiem jako wlodarz Bozy, powinien byc nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie 
oddajacy sie pijanstwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, (8) ale goscinny, zamilowany w tym, co 
dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobozny, wstrzemiezliwy, (9) trzymajacy sie prawowiernej nauki, aby 
mogl zarowno udzielac napomnien w slowach zdrowej nauki, jak tez dawac odpor tym, ktorzy jej sie 
przeciwstawiaja. (List do Tytusa 1:1-16, Biblia Warszawska)

Ile z tych cech maja katolicy? Ilu z nich jest biblijnych? Ilu ma zony? Ilu ma dzieci-fakt katoliccyKsieza-
termin obcy Biblii-maja dzieci z nieprawego loza!Ten kto mysli ze ich Bog powolal jest zwiedzony iZ 
takiego miejsca trzeba wiac czym predzej, zatrzasnac drzwi I unikac jak ognia!

Co jednak wielebny Czech mowi?” Na końcu całej uroczystości mogłem przez chwilkę 
porozmawiać z nowym biskupem opolskim, złożyć mu życzenia i wręczyć pamiątkowy 
prezent. Staliśmy się przez to spotkanie jeszcze bardziej sobie bliżsi.Wierze, że Bóg został 
przez to uwielbiony, a my chrześcijanie mamy więcej Bożego pokoju w swoich sercach.”

Coz masz dwa wyjscia, albo bedziesz naiwna gesia I doczekasz sie czasu gdy obraz maryjny 
wstawia albo wyjdziesz, chocby z bolem ale uratujesz dusze od zwiedzenia.
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Co dzieje sie gdy ucztujesz z bezboznymi I masz z nimi jednosc?

- Otwierasz duchowe drogi dla demonow
- Ci’pastorzy’co wprowadzaja herezje I heretykow otwieraja ludzi na demony zwiedzenia I 

balwochwalstwa
- Pastor dal im legalne dojscie
- Jesli pastor nie chce pokutowac opusc to miejsce I modl sie o pokute w swoim domu, 

powiedz innym wierzacym aby zrobili to samo
- Uwazalem na to, co mowia, i slyszalem: Mowia nieprawde. Nikt nie ubolewa nad swoja zloscia w 

slowach: Coz to uczynilem? Kazdy pedzi na oslep w swoim biegu, jak kon cwalujacy w bitwie. (7) 
Nawet bocian w przestworzach zna swoj czas, synogarlica, jaskolka i zuraw przestrzegaja pory swojego 
przylotu, lecz moj lud nie chce znac prawa Pana. (8) Jakze mozecie mowic: Jestesmy madrzy i znamy 
zakon Pana? Zaiste: W klamstwo obrocil go klamliwy rylec pisarzy. (9) Na wstyd narazili sie medrcy,

 struchleli i uwiklali sie, gdyz pogardzili slowem Pana, jaka wiec maja madrosc? 
(Ks. Jeremiasza 8:1-23, Biblia Warszawska)

- 1) Pawel, apostol nie od ludzi ani przez czlowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, ktory go 
wzbudzil z martwych, (2) i wszyscy bracia, ktorzy sa ze mna, do zborow Galacji: (3) Laska wam i pokoj 
od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, (4) ktory wydal samego siebie za grzechy nasze, aby nas 
wyzwolic z terazniejszego wieku zlego wedlug woli Boga i Ojca naszego, (5) ktoremu chwala na wieki 
wiekow. Amen. (6) Dziwie sie, ze tak predko dajecie sie odwiesc od tego, ktory was powolal w lasce 
Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaz innej nie ma; sa tylko pewni ludzie, ktorzy was niepokoja i 
chca przekrecic ewangelie Chrystusowa. (8) Ale chocbysmy nawet my albo aniol z nieba zwiastowal 
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wam ewangelie odmienna od tej, ktora mysmy wam zwiastowali, niech bedzie przeklety! (List do 
Galatow 1:1-24, Biblia Warszawska)

-                                    

- Az do granicy cie scigali wszyscy twoi sprzymierzency, zawiedli cie i wzieli nad toba gore twoi 
przyjaciele; ci, ktorzy jedli twoj chleb, zastawia na ciebie sidla.

- Jak wynika z powyzszych wersetow poprzez inna Ewangelie-spada klatwa od Boga! Wierz lub nie ale 
w takich kongergacjach operuja duchy zwiedzenia, klamstwa, balwochwalstwa, 
odstapienia od Prawdy.

Kogo wina jest gdy ludzie opuszczaja takie koscioly? Przeczytaj dokladnie ponizszy werset:

(1) I doszlo mnie slowo Pana tej tresci: (2) Synu czlowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i 
powiedz im: Pasterze! Tak mowi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, ktorzy sami siebie pasli! Czy 
pasterze nie powinni raczej pasc trzody? (3) Mleko wy zjadacie, w welne wy sie ubieracie, tuczne zarzynacie, 
lecz owiec nie pasiecie. (4) Slabej nie wzmacnialiscie, chorej nie leczyliscie, skaleczonej nie opatrywaliscie, 
zblakanej nie sprowadzaliscie z powrotem, zagubionej nie szukaliscie, a nawet silna rzadziliscie gwaltem i 
surowo. (5) Tak rozproszyly sie moje owce, gdyz nie bylo pasterza i byly zerem dla wszelkiego zwierzecia 
polnego. Rozproszyly sie (6) i blakaly sie moje owce po wszystkich gorach i po wszystkich wysokich 
pagorkach; po calym kraju rozproszyly sie moje owce, a nie bylo nikogo, kto by sie o nie zatroszczyl lub ich 
szukal. (7) Dlatego wy, pasterze, sluchajcie slowa Pana! (8) Jakom zyw - mowi Wszechmocny Pan - poniewaz 
moje owce staly sie lupem i poniewaz moje owce byly zerem dla wszelkiego zwierzecia polnego, gdyz nie bylo 
pasterza, a moi pasterze nie troszczyli sie o moje owce, a sami sie pasli pasterze, a moich owiec nie pasli, (9) 
dlatego wy, pasterze, sluchajcie slowa Pana! (10) Tak mowi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystapie przeciwko 
pasterzom i zazadam od nich moich owiec, i usune ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie beda juz pasc 
samych siebie. Wyrwe moje owce z ich paszczy; nie beda juz ich zerem. (11) Gdyz tak mowi Wszechmocny 
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Pan: Oto Ja sam zatroszcze sie o moje owce i bede ich dogladal. (12) Jak pasterz troszczy sie o swoja trzode, 
gdy jest posrod swoich rozproszonych owiec, tak Ja zatroszcze sie o moje owce i wyratuje je z wszystkich 
miejsc, dokad zostaly rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. (13) Wyprowadze je spomiedzy ludow i 
zbiore je z ziem; przyprowadze je znowu do ich ziemi i bede je pasl na gorach izraelskich, w dolinach i na 
wszystkich rowninach kraju. (14) Bede je pasl na dobrych pastwiskach i ich blonie bedzie na wysokich gorach 
izraelskich. Tam beda odpoczywac na dobrym bloniu i beda sie pasc na tlustych pastwiskach na gorach 
izraelskich. (15) Ja sam bede pasl moje owce i Ja sam uloze je na ich legowisku - mowi Wszechmocny Pan. 
(16) Bede szukal zaginionych, rozproszone sprowadze z powrotem, zranione opatrze, chore wzmocnie, tlustych 
i mocnych bede strzegl, i bede pasl sprawiedliwie. (17) Do was zas, moje owce, mowi Wszechmocny Pan: Oto 
Ja rozsadze miedzy owca a owca, miedzy baranami i kozlami. (18) Czy nie dosc wam tego, ze spasacie 
najlepsze pastwisko, ale jeszcze reszte waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czysta wode, ale 
jeszcze pozostala reszte macicie swoimi nogami? (19) I moje owce musialy pasc sie na tym, co zdeptaly wasze 
nogi, i pic to, co zmacily wasze nogi. (20) Dlatego tak mowi do nich Wszechmocny Pan: Oto Ja sam rozsadze 
miedzy owcami tlustymi a owcami chudymi. (21) Poniewaz odepchneliscie wszystkie slabe bokiem i plecami i 
odtraciliscie je swoimi rogami, az wypchneliscie je na zewnatrz, (22) dlatego wyratuje moja trzode i juz nie 
bedzie lupem. Rozsadze miedzy owca a owca. (23) Ustanowie nad nimi jednego pasterza, mojego sluge 
Dawida, i bedzie je pasl; bedzie je pasl i bedzie ich pasterzem. (24) A Ja, Pan, bede ich Bogiem, a moj sluga 
Dawid bedzie ksieciem wsrod nich - Ja, Pan, to powiedzialem. (25) Zawre z nimi przymierze pokoju, wytepie z 
ziemi drapiezne zwierzeta, tak ze beda bezpiecznie mieszkac nawet na pustyni i spac w lasach. (26) I zloze na 
nich i na otoczenie mojego wzgorza blogoslawienstwo, i spuszcze na nich deszcz we wlasciwym czasie, a 
bedzie to deszcz blogoslawienstwa. (27) Wtedy drzewa lesne wydadza swoj owoc, a ziemia wyda swoje plony; 
beda bezpiecznie mieszkac na swojej ziemi i poznaja, ze Ja jestem Pan, gdy polamie drazki ich jarzma i 
wyratuje ich z reki ich ciemiezcow. (28) Juz nie beda lupem narodow ani dzikie zwierzeta nie beda ich pozerac; 
beda bezpiecznie mieszkac, a nikt nie bedzie ich straszyl. (29) I wywiode dla nich bujna roslinnosc, tak ze juz 
nie beda ofiarami glodu w kraju ani nie beda juz znosic zniewag narodow. (30) I poznaja, ze Ja, Pan, ich Bog, 
jestem z nimi, i ze oni, dom izraelski, sa moim ludem - mowi Wszechmocny Pan. (31) Moimi owcami 
jestescie, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bogiem - mowi Wszechmocny Pan. 
(Ks. Ezechiela 34:1-31, Biblia Warszawska)
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Jesli slyszysz kazania o jasiach wedrowniczkach I zielonych zabach I w takich kosciolach to 
wiedz ze ci ludzie wyszli nie z powodu buntu, ale upartosci, glupoty I niebiblijnego nauczania 
ich pasterzy! Jezus powiedzial co ma robic wierzacy:

I rzekl im: Idac na caly swiat, gloscie ewangelie wszystkiemu stworzeniu. (Nie bajki katolickie I 
psychologiczna ewangelie rozwodniona bez Prawdy)(16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, bedzie zbawiony, 
ale kto nie uwierzy, bedzie potepiony. (17) A takie znaki beda towarzyszyly tym, ktorzy uwierzyli: w imieniu 
moim demony wyganiac beda(uwolnienie I walka duchowa), nowymi jezykami mowic beda, (18) weze 
brac beda, a chocby cos trujacego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych rece klasc beda, a ci wyzdrowieja. 
(19) (Ew. Marka 16:1-20, Biblia Warszawska)

Rzekl: Zakryje przed nimi oblicze moje, Zobacze, jaka bedzie przyszlosc ich, Gdyz rod to przewrotny, 
Synowie, w ktorych nie ma wiernosci. (21) Pobudzili mnie do zazdrosci tym, co nie jest bogiem, Podniecili 
mnie marnosciami swoimi, Wiec i Ja pobudze ich do zazdrosci tymi, ktorzy nie sa ludem, Podniece ich 
narodem nikczemnym.

(Ks. Powt. Prawa 32:1-52, Biblia Warszawska)

za wszystkie grzechy Baaszy i za grzechy Eli, jego syna, ktore popelnili i ktorymi przywiedli do grzechu 
Izraela, pobudzajac do gniewu Pana, Boga Izraela, swoim balwochwalstwem. (1 Ks. Krolewska 16:1-34, 
Biblia Warszawska)

Nienawidzisz tych, ktorzy czcza marne balwany, Ja jednak ufam Panu. (Ks. Psalmow 31:1-25, Biblia 
Warszawska)

I lecza rane corki mojego ludu powierzchownie, mowiac: Pokoj! Pokoj! Choc nie ma pokoju. (Ks. Jeremiasza 
8:1-23, Biblia Warszawska)
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Ci, ktorzy trzymaja sie marnych bozyszczy, opuszczaja swojego Milosciwego, (10) lecz ja pragne ci zlozyc 
ofiare z glosnym dziekczynieniem, spelnie, co slubowalem. U Pana jest wybawienie. (Ks. Jonasza 2:1-10, 
Biblia Warszawska)

A kaplan podmiejskiej swiatyni Zeusa, przywiodlszy przed bramy miasta woly i wience, chcial wraz z ludem 
zlozyc ofiare. (14) Gdy to uslyszeli apostolowie Barnaba i Pawel, rozdarli szaty swoje i wpadli miedzy tlum, 
krzyczac (15) i wolajac: Ludzie, co robicie? I my jestesmy tylko ludzmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam 
dobra nowine, abyscie sie odwrocili od tych marnych rzeczy do Boga zywego, ktory stworzyl niebo i 
ziemie, i morze, i wszystko, co w nich jest. (Dzieje Apost. 14:1-28, Biblia Warszawska)

Czech zamiast rozedrzec szat I glosic ewangelie to ucztuje z nimi! Apostazja, ostepstwo!!!

Czy jest bog oprocz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam zadnej. (9) Wytworcy balwanow sa w ogole 

niczym, a ich ulubione wytwory sa bez wartosci, ich czciciele sa slepi , a 
oczywista ich niewiedza naraza ich na hanbe. (Ks. Izajasza 44:1-28, Biblia Warszawska)

Gdy Pan, Bog twoj, wprowadzi cie do ziemi, do ktorej idziesz, aby ja objac w posiadanie, wypedzi przed toba 
wiele narodow: Chetejczykow, Girgazyjczykow, Amorejczykow, Kananejczykow, Perezyjczykow, 
Chiwwijczykow i Jebuzejczykow, siedem narodow liczniejszych i potezniejszych niz ty, (2) i wyda je Pan, Bog 
twoj, tobie, i ty je wytracisz: Oblozysz je klatwa, nie zawrzerz z nimi przymierza ani sie nad nimi nie 
zlitujesz. (3) Nie bedziesz z nimi zawieral malzenstw. Swojej corki nie oddasz jego synowi, a jego corki 
nie wezmiesz dla swojego syna, (4) gdyz odciagnelaby ode mnie twojego syna i oni sluzyliby innym 
bogom. Wtedy zaplonalby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cie wytepil. (5) Lecz tak z nimi postapicie: 
oltarze ich zburzycie, pomniki ich potluczecie, swiete ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzezbione w 
ogniu spalicie. (6) Gdyz ty jestes swietym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybral Pan, Bog twoj, sposrod 
wszystkich ludow na ziemi, abys byl jego wylaczna wlasnoscia.

(Ks. Powt. Prawa 7:1-26, Biblia Warszawska)

Wierzacy nie maja sie zenic z katolikami!!! Wowczas diabel jest twoim ojcem chrzestnym.

15) Przeklety maz, ktory zrobi podobizne rzezbiona lub lana, obrzydliwosc dla Pana, dzielo rak rzemieslnika, i 
ustawi go w ukryciu. A caly lud odezwie sie i powie: Amen.(Ks. Powt. Prawa 27:1-26, Biblia Warszawska)
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Lecz mam ci za zle, ze pozwalasz niewiescie Izebel, ktora sie podaje za prorokinie, i naucza, i zwodzi moje 
slugi, uprawiac wszeteczenstwo i spozywac rzeczy ofiarowane balwanom. (21) I dalem jej czas, aby sie 
upamietala, ale nie chce sie upamietac we wszeteczenstwie swoim. (22) Totez rzuce ja na loze, a tych, ktorzy z 
nia cudzoloza, wtrace w ucisk wielki, jesli sie nie upamietaja w uczynkach swoich. (23) A dzieci jej zabije; i 
poznaja wszystkie zbory, ze Ja jestem Ten, ktory bada nerki i serca, i oddam kazdemu z was wedlug uczynkow 
waszych. (Apokalipsa (Objawienie) 2:1-29, Biblia Warszawska)

Gdy tedy wejdziesz do ziemi, ktora Pan, Bog twoj, ci daje, nie naucz sie czynic obrzydliwosci tych ludow; (10) 
niech nie znajdzie sie u ciebie taki, ktory przeprowadza swego syna czy swoja corke przez ogien, ani wrozbita, 
ani wieszczbiarz, ani guslarz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywolywacz duchow, ani znachor, ani 
wzywajacy zmarlych; (12) gdyz obrzydliwoscia dla Pana jest kazdy, kto to czyni, i z powodu tych 
obrzydliwosci Pan, Bog twoj, wypedza ich przed toba. (13) Badz bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, (14) 
gdyz te narody, ktore ty wypedzasz, sluchaja wieszczbiarzy i wrozbitow, a na to Pan tobie nie pozwolil. (15) 
Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bog twoj, sposrod ciebie, sposrod twoich braci. Jego sluchac 
bedziecie. (Ks. Powt. Prawa 18:1-22, Biblia Warszawska)

Co katolicy robia? Oto przyklad ‘modlitw’do zmarlych’:

- KORONKA ZA ZMARŁYCH
- LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU(miejscu urojonym przez papieza) CIERPIĄCYCH
- Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą:
- Modlitwy do Matki Bożej=Lucyfera za dusze w czyśćcu cierpiące
- Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
- Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
- Modlitwa do swietego antoniego
- Modlitwa do swietej rity, jozefa, aniola Gabriela

Oni uprawiaja kontakty z duchami I niczym spirytysci otwieraja sie na nie. Nie dziwota ze do babci

Przychodza’zmarli mezowie’ itd a dzieciom katolickim pokazuje sie Cybele!!!

To szamanizm I spirytyzm I prowadzi do opetania, opresji I zwiedzenia!
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Czy Czech modli sie do zmarlych, nie? A moze niedlugo to wprowadzi !!!

Na koniec poczytaj ostrzezenie od Jezusa dla ciebie I rodziny:

I uslyszalem inny glos z nieba mowiacy: Wyjdzcie z niego, ludu moj, abyscie nie byli uczestnikami jego 
grzechow i aby was nie dotknely plagi na niego spadajace, (5) gdyz az do nieba dosiegly grzechy jego i 
wspomnial Bog na jego nieprawosci. (6) Odplaccie mu, jak i on odplacil, i w dwojnasob oddajcie wedlug 
uczynkow jego; do kielicha, w ktorym napoj mieszal, nalejcie mu podwojna miare.

le sam siebie uwielbial i rozkoszy zazywal, tyle udreki i bolesci mu zadajcie; gdyz mowi w sercu swoim: 

Siedze jak krolowa, wdowa nie jestem, a zaloby nie zaznam.  (8) Dlatego w jednym dniu 
przyjda jego plagi, smierc i bolesc, i glod, i splonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bog, ktory go osadzil. (9) I 

zaplacza nad nim , i smucic  sie beda krolowie ziemi, ktorzy z nim 

wszeteczenstwo uprawiali  i rozkoszy zazywali, gdy ujrza dym jego pozaru. (10) Z dala 
stac beda ze strachu przed jego meka, mowiac: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potezne, 
gdyz w jednej godzinie nastal twoj sad.

w jednej godzinie zniweczone zostalo tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoznicy, i 
zeglarze, i wszyscy, ktorzy prowadza handel morski, przystaneli z dala, (18) i widzac dym pozaru jego 
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 , krzyczeli, mowiac: Ktorez miasto podobne jest do tego miasta 
wielkiego? (19) I sypali proch na glowy swoje, 

 a placzac i narzekajac, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na ktorego skarbach wzbogacili sie 
wszyscy wlasciciele okretow morskich! W jednej godzinie spustoszone zostalo! (20) Rozraduj sie nad nim, 
niebo i swieci, i apostolowie, i prorocy, gdyz Bog dokonal dla was sadu nad nim. (21) I podniosl jeden 

potezny aniol kamien, duzy jak kamien mlynski , i wrzucil go do morza, mowiac: Tak jednym 

rzutem zostanie stracone wielkie miasto Babilon,  i juz go nie bedzie. (22) I juz nie 
rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzykow, ani flecistow, ani trebaczy, juz tez nie bedzie u ciebie mistrza 
jakiegokolwiek rzemiosla, ani juz nie uslyszy sie u ciebie huku mlyna; (23) i nie zablysnie juz w tobie blask 
swiecy, i nie uslyszy sie w tobie glosu oblubienca ani oblubienicy; gdyz kupcy twoi byli wielmozami ziemi, 
gdyz czarami twymi daly sie zwiesc wszystkie narody. (24) W nim tez znaleziono krew prorokow i swietych, 
i wszystkich, ktorzy zostali pomordowani na ziemi.
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THE END

Do tej ksiazki dolaczona jest plyta mp3 z kazaniami z kosciola z Raciborza 
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