
Brat Artur Ceroński I jego świadectwo.
WSTEP

Chciałem coś napisać odnośnie brata Ceronskiego teologi, bo słucham już kolejnego jego 
wykładu. Wierze, ze jest to szczerze nawrócony brat, ale jego teologia po prostu gryzie si  zę  
Biblia. Wydaje mi si  ze nie sp dził on czasu na studiowaniu Słowa Bożego, ale zacz ł głosić toę ę ą  
co słyszał u swoich 'mentorów'.

CO ZE SWIADECTWEM?

Cóż, wielu ludzi może usłyszeć dobra historie człowieka nawróconego z mroków narkotyków I 
zła. Nie w tpi , ze wielu si  nawróciło b dź nawróci w przyszłości. Zycze bratu wszystkiegoą ę ę ą  
najlepszego. Jednak ta teologia aż kole w oko I może zwieść niejednego Protestanta, osłabić 
jego uchwyt na Biblii, I poprowadzić do ekumenicznej papki Antychrysta.

CZEGO SIE CZEPIA?

Nie słyszałem całej brata teologii, wiec skupie si  na tym co słyszałem przynajmniej na dwóchę  
tych świadectwach. Reszt  nie wiem, wiec nie b d  mówił. ę ę ę

Herezja nr.1

“Nie ważne jakiej denominacji jesteś, katolickiej czy Protestanckiej”.

Denominacji czego bracie? Kto ci powiedzal, ze Protestantyzm to denominacja katolicyzmu? 
Czy to nie śmieszne? Przecież właśnie Luter si  odł czył od katolickiej podróbki, po to byę ą  
ludzie mogli dojść do prawdziwego Boga I Biblii. Do 20 wieku, zbawieni ludzie polegali na 
Biblii, mogli znaleźć tam jak przyjść do zbawienia. Dziś bratu wcisn li kit, ze nie trzeba Biblii!ę  
Pytanie- czy wystarczy ze ktoś przyjdzie do Boga I ma relacje z nim aby poszedł do nieba? I 
może dalej si  modlić do zmarłych, uczestniczyć w bałwochwalstwie I I tak ma pójść do niebaę  
bo raz kiedyś powiedział Jezusowi 'tak', lecz nikt mu nie powiedział, ze musi studiować Słowo I 
pokutować z grzechów? A z czego ma katolik pokutować jak mu nie głosisz ewangelii I nie 
pokażesz różnicy? Czy brat wierzy w doktryn  o nieutracalnosci zbawienia. Raz dostałę  
stempel, później łazi jak chce, ma 10 zon, narobi dzieci po zborach I 'tada'- witaj Synu w 
niebie? Bracie, co ty głosisz? A może Katolicyzm to Protestancka denominacja? Tez coś nie tak, 
prawda? Bracie si dź przed Biblia I popatrz co tam pisze, nie głoś wymysłów I rzeczyą  
zasłyszanych w Warszawie czy gdziekolwiek. To tylko psuje świadectwo. 

Herezja nr.2

“mam najlepszego przyjaciela nawróconego...katolika”. 

Tu mnie zatkalo.No to jak nawrócony to co dalej robi w herezji, odst pstwie I religiię  
uwłaczaj cej Jezusowi, daj cej wrażenie  ludziom w Polsce, ze Jezus to małe dziecko z drewna,ą ą  
kamienia I innych materiałów? A może powiesz mu prawdziwa Ewangelie? Jak ci zależy na nim 



to powiesz.  Jak nie to czekaj aż pójdzie do piekła. No wiesz, ale si  nie obrazi. ę

Co ciekawe brat Ceronski głosił to w Raciborzu w KZ, który 'słynie' ze swojej ekumenicznej 
postawy I letniości wobec Biblii, Jezusa I Ducha Świ tego. ę

http://naszkosciol.pl/media/Galerie/090125kosciolnabozenstwoekumeniczne/090125koscioln
abozenstwoekumeniczne045.JPG

“baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. ”List do Rzymian 14 

Super, po tym jak ich ksi dz odwiedza, brat przychodzi I jeszcze im 'potwierdza' ich herezje.ą  
Gdzie ci prorocy si  podziali? Wiesz ja mam koleg  Muzułmanina I on tez wierzy ze Isa toę ę  
Prorok. I co? Wielkie nic. Muzułmanin, katolik, buddysta musi pokutować z grzechów I 
opuścić te systemy, albo pójdzie do piekła. 

Bracie chcesz mi powiedzieć ze tacy ludzie jak poniżej id  do nieba, bo raz odklepalią  
formułk ?  Ktoś im zapomniał powiedzieć, ze jak si  nawróc  to musz  iść za Jezusem,ę ę ą ą  
odwracaj c si  od tego co Mu ur ga! Bylem katolikiem, wiec mnie nie oszukasz...ą ę ą

Skoro w katolicyzmie jest wg ciebie zbawienie, czemu Bóg właśnie cie tam nie poprowadził? 
Miałbyś dziś sutann , korale, drewniany krzyż, papieża na ścianie, maryjne na drugiej,ę  
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ksi żk  do mszy itd? Czemu nie? Nikt by cie nie os dzał, mógłbyś chodzić z parafii do parafiią ę ą  
w razie problemów? Ci żkie? Cóż, prawda boli, a jeśli nie powiedziałem prawdy to proszę ę 
skomentuj te 2 punkty! Dla mnie to jasne...

Zanim na mnie najada 'wybrańcy' z Zielonego, prosz  posłuchać przynajmniej kazania, aę  
potem mnie atakować, ok?

http://naszkosciol.pl/?page=nagrania_kazania&idKazania=242

A I jeszcze jedno. Kościół w którym nie działa Duch Świ ty[bo gdyby działał to już dawno byę  
odeszli od herezji I robili to co potrzeba wg Mk 16:16-18], ucieka si  do metod tego świata, byę  
demony diagnozować jako problemy z 'nierównowaga chemiczna w głowie'. 

http://naszkosciol.pl/?page=nagrania_kazania&idKazania=241

Kościoły, które nie wierz , ze chrześcijanin może mieć demona, które nie wierz  w to co mówią ą  
Ewangelia, l duj  na ławeczce u psychiatry, staja si  'chemicznymi zombie' I lecza si  doą ą ę ę  
końca życia, za wyizolowanymi ścianami, a niektórych z nich demon wiesza na pasku. Lud 
zgubiony przez brak wiedzy...

Polecam:

Józef Jasiński o stanie kościoła Zielonoświ tkowego w Polsce I … nie tylkoą

http://sermonplayer.com/download_rss/11299-rss-2552561-3.mp4 

Brat Mocha o potrzebie uwolnienia w kościele

http://pielgrzym.shoutcast.com.pl/ftp/Kazania/Mocha%20Leszek/Kazania/Bog%20przywraca
%20moc%20-%20Leszek%20Mocha.mp3

http://www.livingwellchurch.com/mp3/110123-LeszekMocha-2Kings6v1-3.mp3

http://www.becd.org/BECD/HOME_files/People%20in%20The%20Kingdome.mp3

Kontrowersje wokół tematu uwolnienia

http://www.youtube.com/watch?v=KW-zkJodOvQ&feature=player_embedded
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