
Otwarty list do brata Ceronskiego od przyjaciela.

„Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy” Jana 16:13

Bracie Ceronski,

O.  Mówisz o uniach z bałwanami? Ty, człowiek zbawiony i ochrzczony w Duchu Świętym[narodzony 
na nowo], opowiadający o Jezusie z Biblii, w parze z pedofilami, homoseksualistami i zapartymi, 
zawziętymi czcicielami papieskiej herezji i bałwochwalstwa? 'Super' duet, można powiedzieć.

  
                             Franuś, tylko nie mów mamie....                    No comment

 
Kupie ci cukierki...

Ty bracie masz świadectwo, a pedofilianin będzie toczył kawal kloca, ustruganego i wymalowanego 
drewna, a drugi wystawi 2 patyki z martwym, wiecznie na krzyżu, innym 'jezusem' katolicyzmu.
Powiem:para jak z samowara. Otwórz oczy i zobacz, ze Biblia NIGDY i NIGDZIE nie nawołuje do 
takich unii. 



Pedofilianin

Mówisz: przebudzenie w Polsce szaleje, a szczególnie w zakonach i ze księża się 'nawracają'? Gdzie? 
Pokaz mi bracie, bo to by oznaczało masowy eksodus z katolicyzmu! Porzucenie bożków 
babilońskich, które ukryły się pod postacią religii. 

 

Koniec z bałwanami. Bye, bye. Więcej moja noga tu nie postanie!

JESLI Duch Święty działa to porzuca bałwany, JESLI Duch działa to zobaczą ze czcza fałsz, ze należą 
do atrapy i kłamstwa z przyklejona tabliczka „Chrześcijanie ”dla niepoznaki. Przecież oni nawet się tak 
nie nazywają, przejdź po parafiach i poczytaj szyldy- Rzymski Imperialistyczny Katolicyzm, herezja 
i antychryst!

„Czemu mówisz mi Panie, Panie, a nie robisz tego co mowie?”Lk 6:46

http://www.google.ie/search?q=parafia+rzymsko+katolicka&hl=en&source=lnms&ei=bjjXT-qAFtKGhQeFsMDWAw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=1&ved=0CA4Q_AUoAA&biw=1152&bih=734


„Słowo Boże jest...Prawda!”Ps 119:60, Ef 1:13

O jak dziś wielu Biblia dosłownie...śmierdzi. Szczególnie niedoedukowanym w Duchu i 
kombinującym rozumkiem. Dziś Biblia jest znienawidzona 'religia', u ludzi którym jest brak podstaw, i 
nie szkoda im przyjąć herezje, ponieważ Biblii i tak nie poznali.

Wybieramy 3 ładne, politycznie poprawne, nieirytujące nikogo wersety...i...reszta ocieramy pupsko i 
udajemy ze wcale tam ich nie ma! 

 

Prrrrr. Sz-sz-sz-sz-sz. Szorowanie pupska wersetami których nie lubimy?

Widać ze ciągnie cie do katolicyzmu, zamiast tu głosić potrzebę WYJSCIA Z FALSZU. Czy 
przypadkiem Jezus nie ścierał się na kopie z Faryzeuszami, którzy Biblii, NIE ZNALI. Oh, przecież 
'mąż Boży ' nigdy się nie spiera! Tak? A co robił Jezus? Paweł? Czy oni byli tzw.”mężami Bożymi”?

Czemu nie poszli i nie umówili się  z Faryzejstwem, jak to robią dziś niektórzy, nie musieli by sobie 
gardła nadwyrężać, ani narażać się na nieprzyjemności...ba i tyle 'dróg' by 'im się otwarło nagle!' i 
raczka byłaby posmarowana!



Czy zamiast mieć wpływ na świat, ty bracie chcesz świat zasymilować? 

W głoszeniu Ewangelii przez ciebie brakuje wzrastania w Prawdzie. Nie wystarczy przyjąć Jezusa a 
potem łazić tak jak rozumek dyktuje czy emocje! Progresywne poznanie prawdy prowadzi do 
odrzucenia herezji, pokutę, oczyszczenie domu z bibelotów które są bałwochwalcze, wygonienia 
demonów[co jest procesem, nie jednorazowym aktem]!

Czy kościół dziś zmienia świat, czy odwrotnie?

A czemuzby katolik nie był zbawiony? Słyszymy, ze w katolicyzmie są ludzie kochający 
Pana[jakiego? Jest wiele 'panów!']! Odpowiedz jest prosta- brak owoców nawrócenia-dalej łazi w 
fałszu, drewnie, kamieniu, koralikowych klepankach, nekromancji z niebieska' mamusia' i 
pogańskimi, skropionymi woda 'święcona' „patronami”. Przyjaciel, nie przyjaciel, rodzina czy 
tez nie- nie ma różnicy, każdy musi pokutować. W katolicyzmie nic się nie marnuje, nawet z 
diabla można zrobić świętego przez dodanie mu św. Przed imieniem. św belzebub, św dagon, św 
Diana Efeska, św pyton, św  Zeus itd! Tylko skropić woda i już...trach!

„Katolicy tez czcza Jezusa”? Tak, ale tego o którym przestrzega apostoł- „inny Jezus”,”inna 
ewangelia”i „inny Duch”. Jeśli ktoś twierdzi ze ma Ducha Świętego i na dodatek ten nie ma 
problemu z bałwanami, cóż... co to za 'Duch'?

    
     Ulany plastik             Inna ewangelia

  
'Nowy pośrednik'?  [1 Tym 2:5]

„W 1983 r. w I Kongresie uczestniczyło na Jasnej Górze 8 tys. osób, w II Kongresie, w Gnieźnie w 
1988 r., kilkanaście tysięcy. Na III i IV Kongres, które ponownie odbyły się na Jasnej Górze w 1993 i 



1998 r., przybyło odpowiednio 100 i 200 tys. osób. ”Odnowa w 'Duchu Świętym1

„Nie ma sprawy, z którą Maryja sobie nie poradzi. Nie ma problemu, którego nie przedstawi Bogu, ani 
człowieka, którego odrzuci. Nie ma też prośby, na którą Bóg odpowie Jej „nie”, bo Ona zawsze mówiła 
Bogu „tak”. ”Szum z nieba, dwumiesięcznik odnowy.

http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/ewangelizacja-mainmenu-56/swiadectwa/501-mama

To Jezus się wstawia za ludźmi przed Bogiem! Bóg jej nie słucha, bo Jezus jest droga, prawda i 
życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez niego! 'Odnowa' to kłam, fałsz, diabelstwo, i 
inna droga, która prowadzi na zatracenie.

„Tam gdzie jest Maryja zstępuje Duch Św. ”link

Biblia mówi, ze to Jezus jest 'Chrzcicielem w Duchu Świętym' a Maria, tym bardziej 'Maryja'nie 
ma z tym nic wspólnego.

„Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie  
jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. ”Mt 3

„(1) Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu,  
a spotkawszy niektórych uczniów, (2) rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy  
uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. (3) Tedy rzekł: Jak więc  
zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. (4) Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem 
upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. (5) A gdy  
to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (6) A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na  
nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali ”Dz.Ap 19

Gdy Paweł głosił, nie było żadnej Marii z nim. Czemu? Bo nijak ona ma się do Ewangelii! 

„My jako dzieci Maryi ”[patrz link wyzej]

„Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale  
swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy  
wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z  
Boga. ”Jana 1

„Odnowa” to dzieci demona Maryjnego, a Protestanci- dzieci Boze.

„Dlatego jesteśmy zaproszeni do przyjaźni z Maryją, do oddawania Jej czci ”[jak wyżej]

Nie można się przyjaźnić ze zmarłym, Biblia zakazuje nekromancji i seansów spirytystycznych!

„I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego! Jam współsługa twój 
i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch 
proroctwa. ”Obj 19

1 http://www.parafia-ryki.pl/duszpasterstwo/odnowa/odnowa.html  

http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/ewangelizacja-mainmenu-56/swiadectwa/501-mama
http://www.siedlce.odnowa.org/katechezy/maryja_jako_wzor_zycia_
http://www.parafia-ryki.pl/duszpasterstwo/odnowa/odnowa.html


Niewątpliwie 'Odnowa' mówi z innego ducha.

„W Maryi dokonała się pełnia realizacji tajemnicy Zmartwychwstania, została wzięta do nieba z 
ciałem. ”[j.w]

To kłamstwo. Do nieba został wzięty Enoch i Eliasz! Oraz Jezus!

„A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, ”Jana 3

„Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.  
(25) Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć  
będzie. (26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? ”Jana 11

„W niej zrodziła się komunia z Trójcą Świętą, którą Bóg w darze Maryi ofiaruje Kościołowi, czyli 
także nam i naszym wspólnotom.  ”[j.w]

TYLKO przez Jezusa, w Duchu Świętym mamy społeczność z Ojcem. 

„(1) To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij 
Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; (2) jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot 
wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. (3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. (4) Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem 
dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; (5) a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą 
chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. (6) Objawiłem imię twoje ludziom, których mi 
dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. (7) Teraz poznali, że wszystko, 
co mi dałeś, od ciebie pochodzi; (8) albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i 
prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. (9) Ja za nimi proszę, nie za 
światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi; (10) i wszystko moje jest twoje, 
a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. (11) I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a 
Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, 
jak my. (12) Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, 
i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo. (13) Ale teraz do 
ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. (14) Ja dałem im słowo twoje, 
a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. (15) Nie proszę, abyś 
ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. (16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 
świata. (17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. (18) Jak mnie posłałeś na świat, 
tak i ja posłałem ich na świat; (19) i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w 
prawdzie. (20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 
(21) Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby 
świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak 
my jedno jesteśmy. (23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że 
Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. (24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi 
dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie 
przed założeniem świata. (25) Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci 
poznali, że Ty mnie posłałeś; (26) i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie 
umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. 



(Ew. Jana 17:1-26, Biblia Warszawska) ”

Ani słowa o Marii, Maryji i podobnej bzdurze!

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus 
Jezus, ”1 Tym 2.

Ludzie rzekomo ochrzczeni w 'Duchu Swietym' slysza glosy zmarlych i demonow! Jednym z 
nauczycieli w 'Odnowie ' jest John Baptist Bashobora i ten oto opisuje jak demony gadaja do 
niego:

„Powiedziałem: << Maryjo, dlaczego mnie tutaj wezwałaś?>> I usłyszałem słowo: "Moje dziecko,  
moje dziecko"... "Ty będziesz tym, który będzie prowadził ludzi podczas odprawiania drogi krzyżowej."  
”

Bezmyślni, nie znający Biblii ludzie...zwiedzeni przez innego jezusa!

„Czym jest różaniec? Tak naprawdę to było dla Maryi najważniejsze. To jest to, o czym Ona mówi. To  
jest doświadczenie Maryi z Bogiem. Było nam dane w mocy Ducha Świętego, przez nauczanie słowa. 
”



„Druga rzecz. Miałem słowo: "Eucharystia" . Wiecie, gdy, patrzycie na Tabernakulum czyli na 
Jezusa obecnego w Eucharystii, spójrzcie na obraz Bożego Miłosierdzia, przypomnijcie sobie. (...) To 
właśnie On[katolicki tzw jezus]. Jest ukryty w Tabernakulum. Podobnie jest ukryty w wizerunku 
Jezusa Miłosiernego. ”

Bashobora o Medjugorie

Kto mieszka w tym pudle? IHS[Izyda, Horus, Seb]. Katolicki fałszywy Jezus, ma schodzić z nieba i włazić  
do kawałka upieczonej maki! A potem wafla wkładają do pudelka, by muchy nie krążyły. I...tysiące ludzi  

klęka przed tym! Herezja tysiąclecia!

'Odnowa' to niebiblijna kicha i droga do 'ekumenicznej  jedności' by przygotować drogę dla  
antychrysta by przejął wszystkie 'religie'!

Członkowie 'Odnowy' nie tylko słyszą glosy zmarłych, ale i herezje! Droga krzyżowa? Przecież Jezus  
cierpiał 2000 lat temu i Jego ofiara zbawia i obmywa z grzechu! Różaniec od 'Ducha Świętego'?  
Kłamstwo. Jezus mówił aby nie modlić się mantrami, paplankami bezmyślnymi! 

„(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na  
rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6) Ale ty,  
gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który  
jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7) A modląc się, nie bądźcie  
wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. ”
Mat 6

battologeo=nie tyle oznacza wielomówność, ale powtarzanie w kolko Macieju tych samych slow! 

'Głos maryi” zaprzecza Słowa które wypowiedział Jezus! To nie Maria, ale demon który się podszywa  
i szepcze do ucha tych ślepych, zwiedzionych ludzi!

http://www.medjugorje.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=202:o-john-bashobora-o-medziugorju&catid=36:istotne-informacje&Itemid=57


 Juzu- w japońskim buddyzmie Japa mala w buddyzmie i hinduizmie!

'Maryja' musiała podejrzeć u pogan!

Kolomboi w Grecji Tasbih w Islamie
    

Co to za duch takie herezje plecie?Jak to mówią: Bracie Ceronski, co tez waść plecie? To to 
'przebudzenie' i jego 'owoce'. Dzięki ale postoje!Bracie otwórz trochę Biblie i przejrzyj na oczy i 
ocknij się z herezji i zaślepienia. Zbadaj czy to Duch Święty cie prowadzi czy kto inny?

„Dziwię się[thaumazo], że tak prędko dajecie się odwieść od tego[metatithemi=transfer z jednej 
strony na druga], który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż innej nie ma; 
są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją[tarasso=emocjonalne pobudzenie, agitacja] i chcą 
przekręcić[metastrepho] ewangelię Chrystusową. (8) Ale choćbyśmy nawet my albo [angelos ex 
ouranou] zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie 
przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje 
ewangelię odmienną[para=wydająca się bardzo blisko] od tej, którą przyjęliście, niech będzie 
przeklęty![anathema] (10) A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się 
przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą 
Chrystusowym. ”Gal 1:6-10

„Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy 
przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, 



znosicie to z łatwością. ”2 Kor 11:4

Fałszywa trójca przydzielona aby zwieść Chrześcijan!

• Allon Jesoun
• Pneuma heteron
• Euaggelion heteron2

Słyszeliśmy o bestii, fałszywym proroku i smoku?! Ale tu mamy kolejna
• Therion
• Allo Therion=Pseudo Prophetou3

• Drakon

To trzy diabelskie podróbki! Przyjecie innej ewangelii, wiąże się z przyjęciem innego ducha! Tak, 
nawróceni Chrześcijanie mogą przyjąć demoniczna naukę i demon w nich zamieszka[to jedna z 
dróg demonizacji obok np grzechów generacyjnych i własnych ]. 

„Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną 
bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, 
zwieść i wybranych. (25) Oto przepowiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na 
pustyni4 - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce5 - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się 

2 http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/2co11.pdf  

3 http://biblelexicon.org/revelation/16-13.htm  

4 W Ameryce gromadzą się 13-go każdego miesiąca by wypatrywać na 'Maryję', która się pokazała na pustyni Mojave, i 
wiele osób twierdzi ze, 'to' gada do nich.

5 Od 313 Konstantyn nakazał by w jego religii trzymano ''eucharystie' w 'kościele'. Dotąd katolicyzm nie istniał, ale diabeł 
wprowadził swojego sługę Konstantyna by 'przejął Chrześcijaństwo' zastępując je 'innym Jezusem', który zaczął 
mieszkać w specjalnie przygotowanej komorze i był czczony. Wafel upieczony z maki, ulepiony rekami na kształt 
słońca, nazwano 'Ciało Chrystusa', oczywiście pseudo! Wafel jest okrągły by oddać cześć słońcu i demonowi za nim 
czczonemu zwanego jako lucyfer, mitra[hinduizm], ra [Egipt], solar logos[teozofia], tonatiuh[Aztekowie].

JJ  Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał 2000 lat temu! Transsubstancjacja jest 
     magicznym rytuałem zaprzeczającym doskonalą ofiarę Golgoty. 
      Jak widzimy jest to również naczelna doktryna 'Odnowy'. Wnioski proszę
      wyciągnąć samemu. 'Eucharystia' to NIE TO SAMO CO WIECZERZA!

„”””Wieczerza Pańska nie jest składaniem Chrystusa w ofierze i nie ma w niej 
żadnej innej ofiary poza "ofiarą uwielbienia i dziękczynienia" (Hbr 13,15), jaką chrześcijanie nieustannie składają Bogu 
za Jezusa Chrystusa. ” Jezusa Chrystusa”Kościół Zielonoświątkowy w Mielcu

„Podobnie jak przyjście Jezusa na Boże Narodzenie poprzedza oczekiwanie adwentowe, tak oczekiwane powinno być 
również Jego przyjście w Eucharystii. Jezus ciągle zstępuje na ołtarz, rodzi się na nim i to Jego rodzenie się na 

ołtarzu też powinno być poprzedzone „adwentem" - adwentem eucharystycznym. ”
http://odnowaa.blogspot.ie/2008/12/jak-przeywa-eucharysti.html

http://odnowaa.blogspot.ie/2008/12/jak-przeywa-eucharysti.html
http://travel.nationalgeographic.com/travel/american-festivals/our-lady-rock-photos/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/american-festivals/our-lady-rock-photos/
http://biblelexicon.org/revelation/16-13.htm
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/2co11.pdf


od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, ” Mateusza 24

pseudochristoi=
pseudoprophetai=
semeia megala kai terata= wielkie znaki i cuda
planesai- aby zwieść od drogi
eremo=pustyni
tameiois= wewnętrzne pokoje, sekretny pokój

pseudo=oszukany, kłamliwy, fałszywy, celowo przekręcony, mylący, dający fałszywe wrażenie na 
temat natury danej rzeczy.

A jak nazwać tzw 'Odnowę', która dalej ślęczy przy pogańskim ołtarzem tylko podskakuje 
żwawo a nie siedzi w katolickiej ławce? Jaka zmiana nastąpiła?

Oh, co tam za różnica, Protestant czy Katolik, Świadek czy Adwentysta, Mormon czy 
Wolnomularz[Mason]?

   

 Czy naprawdę nie widzisz bracie, ze Chrześcijaństwo było, jest i będzie oparte na Biblii? Pięknie cie 
Bóg nawrócił, ale w tym się mylisz- próbujesz obejść położone przez Boga podstawy i to ci sie nie 
uda! Uważaj bracie byś w bezmyślnej i niebiblijnej gorliwości nie popadł w sidła katolicyzmu!To rada 
od przyjaciela. 

A jeśli katolickie demony są tam u ciebie[w co nie wątpię] to je teraz związuje i lamie uchwyt 
wszelkiego bałwana nad tobą. Diable, zostaw brata Ceronskiego, związuje twoje moce, wpływ 
katolickiego zwiedzenia i odcinam   więzy duszy   miedzy miedzy bratem a Antychrystem Papieżem i   
jego systemem, w tym niebieskim demonem. Krew Jezusa przeciwko wam,   zwodziciele katoliccy  .   

To cala herezja 'Odnowy', którą jest tak 'zachwycony' brat Ceronski i inni! Ich 'Jezus' to pseudochristos!



Zamanifestujcie się i wychodźcie, nie robiąc mu krzywdy! W imieniu Jezusa Chrystusa, 
Zmartwychwstałego Syna Bożego, Króla Królów i Pana Panów! Burze teraz wasza prace w tym bracie 
i uwalniam nad nim Prawdę Słowa Bożego i Miłość do Prawdy.[2 Tes 2:10]

Niech Duch Prawdy[Pneuma tes Aletheias ][Jn 16:13, 15:26] dokona prawdziwej przemiany w twoim 
sercu bracie.

„Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś[pothen peptokas] i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, 
jak pierwej ”Obj 2:5

„mnēmoneue oun pothen peptōkas kai metanoēson kai ta prōta erga poiēson”

Amen 



Linki:

Fałsz 'odnowy w Duchu Świętym' Artykuł

Zagrożenia Ekumenii

Cz.1
Cz.2

Demony katolickie?    Artykuł

Jest nadzieja dla pedofilianina [jeśli chce się odwrócić od swojego zła i bałwana] 

Artykuł

Czy Chrześcijanin może mieć demony?

Artykuł

Prawdziwe historie nawrócenia:

Dariusz Suszek- Jego spotkanie z Bogiem, historia byłego księdza

br. Artur Surowski – Świadectwo i rozważ. byłego księdza katolickiego 

http://wierni.org/media/artur_surowski_21_08_2011.mp3
http://d1079443.mydomainwebhost.com/MediaFiles/DS-01%20Swiadectwo.mp3
http://www.scribd.com/doc/62166482/A-Gdzie-Biblia-Mowi-Ze-Chrzescijanin-Moze-Miec-Demona
http://www.scribd.com/doc/67088520/Agenda-Perwersji-Obnazona-Vol-1
http://www.scribd.com/doc/54777662/Swiadectwo-bylego-katolika
http://www.scribd.com/doc/50145712/Ekumenia-odslona-druga-2
http://www.scribd.com/doc/54709904/Ekumenia-odslona-Pierwsza
http://www.scribd.com/doc/73756468/Odnowa-w-Duchu-%C5%9Awi%C4%99tym-Wielkie-zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu


„Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie”-ulubiona pieśń pedofilskiej herezji Jezuickiej z katolika!
 
To jeden tylko z przykładów używania wersetów dla swoich celów. Jezus mówił o przyjściu do Niego, 
nie do katolicyzmu! Jak ktoś mówi, ze nie ważna jest interpretacja, to skutki herezji sa widoczne 
poniżej!

Pranie mózgu prowadzi do pedofilii, za przyzwoleniem rodziców!

Reżim katolicki położył podwaliny do zboczenia, krzywdzenia dzieci a później tuszowania tego, a 
doktryna o 'nie osadzaniu' pochodzi z katolicyzmu!


