
“"Nie mogę z czystym sumieniem pozwolić rządowi USA, aby zniszczył 
prywatność, internetowa wolność i podstawowe swobody dla ludzi na całym 
świecie" Edward Snowden [1]

 

“Pan Snowden powiedział, że był zadowolony do przecięcia jego "bardzo 
wygodnego życia", które zawierało sześciocyfrową pensję, dziewczynę, dom na 
Hawajach i jego rodzinę, aby poświecić światło na NSA[2]’wska poszerzającą 
się siec nadzoru.” Daily Mail

 

“A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: (26) Jeśli 
kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i 
dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem 
moim. (27) Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być 
uczniem moim. (28) Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 
najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? (29) Aby gdy już 
położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie 
zaczęli naśmiewać się z niego, (30) mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a 
nie mógł dokończyć. (31) Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim 
królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 
dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza 
przeciwko niemu? (32) Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, 
wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. (33) Tak więc każdy z was, 
który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.” 
Jezus Chrystus, Ew. Łukasza 14
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1. O Edwardzie Snowdenie aż szumi w mediach. Może czytelnik dobrze wie kim 
on jest. Dzięki informacji I decyzji, którą podjął dziś wiemy, ze internet 
to nie to co nam powiedziano ze jest! Znamy korzyści jakie płyną z 
posiadania Internetu, czy jednak zdajemy sobie sprawę w jakim pierwotnym 
celu został on założony I udostępniony na całym świecie? 

 

Kiedy się modliłem, często przychodziło mi na myśl: społeczny eksperyment. 
Jaka może być lepsza I bardziej ‘niewinna ’droga by myszkować po twoich 
danych? O sile marketingu I manipulacji medialnej, możemy sobie dziś zdać 
po części sprawę. Ile osób korzysta z Facebook? Ile osób dzieli swoje 
sekrety na internecie? 

 

Czy byłoby to zbyt dużo aby powiedzieć ze Internet I jego aplikacje to 
sposób Amerykańskich służb by monitorować trendy I słuchać czym żyją 
ludzie, by to potem wykorzystać ku własnym celom? Pojawia się również inne 
pytanie: Czy obecny skandal jest tylko związany z NSA I brytyjskim GCHQ[3]?

 

A co jeśli każde państwo szpieguje na ich mieszkańcach I kłamie w żywe 
oczy? To pytania do przemyślenia. 

 

Edward Snowden stal się ‘zdrajca ’ w oczach Amerykańskich służb specjalnych 
można powiedzieć przez noc. Tu się nasuwa ciekawe powiązanie do Biblii. My 
powinniśmy już zauważyć, ze mówienie prawdy niekoniecznie jest postrzegane 
jako coś co ludzie chcą I czego by oczekiwali. Niestety, dotyczy to zarówno 
świata jak I kościoła. 

 

Paweł Apostoł, stal się wierzącym, I stal się częścią Królestwa Bożego. Z 



drugiej strony został również ‘zdrajca’ w oczach Judaizmu. Decyzja o 
pójściu za prawda, kosztowała go wysokie stanowisko, prestiż społeczny, 
przyjaciół na wysokich szczeblach, degradacje z pozycji, oraz niemiłą 
nalepkę! Przez ‘jedna noc’! 

 

O tej decyzji I my musimy być świadomi. Jako wierzący w Jezusa staliśmy się 
‘zdrajcami’ dla tego świata I kryjących się za nim demonów. Jesteśmy w 
walce duchowej ze światem I jego wartościami, oraz salami ciemności, które 
próbują wpływać na jego bieg I ludzkość podczas każdego pokolenia! 

 

Im szybciej sobie zdamy z tego sprawę tym łatwiej będzie być wierzącym I 
chodzić aby podobać się Jezusowi! 

 

 

Większość Polaków nawraca się z… katolicyzmu. Stad powinno wychodzić 
oburzenie z każdego żywego pulpitu w tym kraju, gdy przyłażą do nas z 
‘nowinkami’ I ‘współczesnymi metodami robienia kościoła’ jak np ekumenia! 

 

Pamiętajmy jedno, I to nas zachowa w chwilach prób I kiedy stajemy pośród 
wielkiego tłumu by wyjaśnić im o naszej nadziei którą mamy w Chrystusie 
Jezusie. 

 

Po pierwsze, świat nigdy się nie zmieni, I chodzi mi tu o wartości, to za 
czym świat biega w każdym pokoleniu. Każde pokolenie musi się zmagać z tym: 
Stanąć z Jezusem przeciwko światu I jaśnieć światłem Ewangelii, która nie 
jest tolerancyjna ani popularna, bądź … w letniości, strachu I 
przygnieceniu czekać na wyplucie I wyszydzenie.

 

Polecam dobrze poczytać pierwsza stronę tego artykułu. Bóg nie przebudzi 
ludzi, którzy boja się stanąć za Biblia I nie są gotowi iść na 100% za 
Jezusem! Ludzi się ten kto myśli inaczej. Z drugiej strony gdzie ludzie 
przyjdą? Do kościoła, który jest jak świat? Wiec po co? Udawać religijność 
a w rzeczywistości stać za światem, mówić jak on, chodzić gorzej niż on [bo 
przecież my poznaliśmy Prawdę] I zapraszać ludzi? Po co, bracie I siostro? 
Do czego? Do letniego kościoła I mówić im to wszystko czego mogą żądać od 
kościoła? Jaka jest różnica?

 

Ci, którzy nie są świadomi, ze dopóki diabeł jest na ziemi, I dopóty świat 
nie przyjmie Ewangelii taka jak jest napisana, będą iść na zgubny dla dusz 
kompromis, rozdwojenie, schizofrenie…To powolny proces I kończy się 
boleśnie.



 

Jeśli celem kościoła stal się zadowolić świat, zrobić kumpli z nich, aby 
powiedzieli ci w polityce ze nasz kościół to ‘cool’ kościół, to kościół 
wypadł z torów…

 

 Jeśli celem kościoła nie jest głoszenie Prawdy ale zamydlanie oczu I 
szukanie dróg w których nikt nas nie skrytykuje, dostosowując Ewangelie do 
głosów tych co żyją w kompromisie, to kościół zszedł z drogi…

 

Jeśli kościół dziś wstydzi się powiedzieć, ze mówi na językach, ze wygania 
demony, bo komuś się to nie spodoba, stad siedzi w strachu I ukrywa to…To 
kościół nie jest w miejscu, w którym ma być. Nie ma innego kościoła niż 
Nowotestamentowy Kościół. 

 

Nie ma innego kościoła, jak tylko 
ten, Nowotestamentowy
 

Możesz znać wszystkie denominacje I mieć z nimi piękne relacje…wciąż, 
Prawdziwa Ewangelia to cuda, znaki, chrzest w Duchu Świętym, Prawda Słowa, 
chodzenie w Duchu, wyganianie demonów, I walka duchowa ze zwierzchnościami, 
które są prawdziwym powodem dlaczego kościół jest w stagnacji, wierzący 
chodzą w kompromisie, a niewierzący siedzą w duchowej ciemności!!!

 

 

 

 

 

Dziś filozofowie za pulpitem doszli do takiego dna, ze zaczęli łączyć się z 
niewierzącymi w tzw ekumenii, I … odbierają to jako ruch od Pana! Pytanie: 
Jakiego Pana? 

 

Ich celem nie jest głoszenie Słowa, chodzenie w Duchu I bycie żołnierzem 
Jezusa, ale… by ich świat w końcu przestał nazywać epitetami. Kici- kici 
krzyczy ksiądz stojący u drzwi katolickiej świątynki Babilonu! 

 

Gdy kościół staje się czymś innym niż NT, odchodzi od powołania Jezusa, 
odchodzi od Wielkiego Nakazu danego każdemu przez Jezusa, zanim po 



zmartwychwstaniu został wzięty do nieba! Tak Bóg na to patrzy! 

 

Ślepi przewodnicy ślepych ciągną dziś do świata, by pojednać się z jego 
demonami! O, oby kościół dziś obmył oczy w balsamie, I zobaczył jak bardzo 
zboczył z drogi!

 

2. Sumienie a Ewangelia.

 

E.Snowden napatrzył się na korupcje I dziwna cisze odnośnie poczynań rządu. 
Czy my słyszymy ta dziwna cisze w kościele? Nie wypada powiedzieć? Nie 
wypada by ktoś wstał, stanął za Panem Jezusem I jeszcze raz potrząsł 
ospały, rozbawiony, niebiblijny kościół? 

 

Dlaczego wiec milczą? Cena do zapłacenia…

Dlaczego nikt nic nie mówi? Cena do zapłacenia

Dlaczego jest cisza? Cena do zapłacenia.

 

Nikt nie chce zapłacić ceny! Dożo gadają, a gdy przyjdzie co do czego…nie 
ma nikogo. 

 

Lata prania mózgu I fałszywych nauk o nieosadzaniu, o liderstwie I kneblu 
na gębie robią swoje. Jak nie wierzysz, przejdź po kościołach. Nie myślą, 
nie widza, nie odzywają się nic….

 

Ale… jak z czystym sumieniem możesz milczeć gdy…

 

 Kościół ginie w grzechu… 

 Kościół idzie I robi społeczną Ewangelie….która nie jest Ewangelia 

 Kościół jest infiltrowany przez świat… I cieszy się z tego… 

 Kościół zakazuje wyganiania demonów… I prześladuje tych co chcą to 
robić… 

 Kościół mówi o walce duchowej, nie mając o niej zielonego 
pojęcia….reasumując kazania, ze … nie walczymy… 

 Kościół nie wierzy Jezusowi, ze umarł za jego nie tylko grzechy ale I 
…choroby… pisząc książki jak Bóg nie jest Wszechmocny 

 Kościół nie ma pojęcia o działaniach magicznych które diabeł kieruje 
przeciwko Prawdziwemu Kościołowi… 



 

O jak nisko Kościół upadł!

 

Czy nie gryzie cie to? Czy możesz spać spokojnie? Czy to ze inni siedzą 
cicho nie powoduje, ze ty chcesz coś z tym zrobić? Czy możesz śmiało stanąć 
przed Panem I ściemniać? 

 

 

 

3. Czy jesteś gotowy by zrezygnować z bardzo wygodnego życia leniwca 
zborowego I wziąć powołanie, które dal ci Pan Jezus?

 

Ile to już kościół naucza o wzięciu bagnetów I wyjścia z miejsca komfortu, 
po to by zobaczyć chwale Pana, cuda, znaki, pośród…. Niezrozumienia ludzi, 
sprzeciwu kościołów, niezrozumienia rodziny…Drwin, ataków duchowych, ale i… 
żniwa I życia z wiary? 

 

Gdzie honor żołnierza? Czy tak nisko dziś ludzie upadli?

 

 Kiedyś musi przyjść moment ze ktoś powie dość I pójdzie za tym… aż do 
końca. Ja nie mowie o 3 dniowym zrywie na konferencji albo ze gość z 
zagranicy przyjeżdża…Teraz trzeba udawać ze ma się wiarę I głośno 
wrzeszczeć aby wszyscy widzieli…mija jednak 3 dni… 
prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Z balonika uszło powietrze, bo nie ufali 
Bogu ale…ludziom!

 

Dopóki nie zapłacisz ceny związanej z chodzeniem z Chrystusem, nie masz 
prawdziwego Chrześcijaństwa, ale inkubatorek…Mc Donald’s, karuzele z 
młynem, pokaz sztucznych ogni…karmienie przez rurkę…I widownie, która 
pobudza twoje ego.

 

4 .Prism, Pryzmat. Pryzmat to system wymyślony by zbierać nielegalnie info 
z Facebooka, Google, You Tube, I innych! 

 

Po tym ok 50 firm [4]zajmuje się ‘obróbką’ tych danych! Wyszła współpraca 
USA ze Zjednoczonym Królestwem. Co z innymi krajami?

 

Nie dziwota ze później bija kokosy na ‘własnych pomysłach’! J No tak, gdy 
masz e-maile, rozmowy telefoniczne, transakcje dokonane za pomocą kart 



kredytowych…to pole do działania I robienie biznesu staje się łatwe!

 

 

WIKIPEDIA[5] tak pisze o pryzmacie: 

 

“Pryzmat – bryła z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach 
płaskich nachylonych do siebie pod kątem (tzn. kątem łamiącym 
pryzmatu).Używany w optyce do zmiany kierunku biegu fal świetlnych, a 
poprzez to, że zmiana kierunku zależy od długości fali, jest używany do 
analizy widmowej światła. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia pozwala 
użyć pryzmatu jako idealnego elementu odbijającego światło. Pryzmaty 
wykorzystywane są w produkcji wielu urządzeń optycznych, np.: lornetek, 
peryskopów”

Nielegalnie zdobyte dane, są obracane w biznesy! 

Jak to przełożyć do życia Chrześcijanina? 

O istnieniu tych nielegalnych systemów mało kto wie! Ci co wiedza, 
zobowiązani są do całkowitego milczenia…bądź będą mieli kłopoty. 

Przykładem jest ekumenia, przykładem jest świat w kościele. Ekumenie 
stworzyli Jezuici w Watykanie jako plan, aby połączyć do Systemu Światowego 
każdą religie. Nikt nie ma o tym wiedzieć! Ci co głoszą przeciwko, są 
wyśmiewani, ze przesadzają, ze nie maja miłości do ‘braci’, ze ‘są 
zgorzkniali’, ‘ze robią podziały’ . Wystarczy poczytać o Alberto Rivierze. 
On nie mógł powiedzieć, ze nie ma prześladowania w…kościele. 

Gdy tylko wyszło na jaw ze istnieje coś takiego jak Prism, nagle pojawili 
się ci co zaczęli krzyczeć ‘zdrajca’,’zdradził kraj’,’naraził miliony 
Amerykanów na niebezpieczeństwo’. Wszyscy, którzy mówią inaczej niż Obama, 
I jego rzecznicy, którym jak widać nie przeszkadza, ze lamia prawo I ze 
dokonują jawnego przestępstwa [byle by się podobać ich liderom], są 
postrzegani jako ‘wichrzyciele’,’buntownicy’ I ‘ekstremiści’

Podobnie jest w ekumenii. Ja, nawołuję każdego który potwierdzi ze to co 
pisze tutaj jest prawda, przed Bogiem aby opowiedział o planach o których 
wie niewielu, a wielu idzie ślepo na zatracenie. Niechaj Pan Jezus doda ci 
sil, kimkolwiek jesteś, byś stanął I objawił prawde.Inaczej… masz na rekach 
miliony, które idą w zwiedzenie a później w… destrukcje.

II Sobór Watykański zrodził się za zamkniętymi drzwiami. Kilka osób miało 
zabrać sekrety I prawdziwy jego cel… do grobu. Przeciwnicy mieli być 
wyśmiewani, obracani kota ogonem, oskarżani o niemilosc. Jak daleko zaszły 
plany Jezuitów, można się przekonać po tym co głoszą w zborach! Ilu 
Zielonoświątkowców wciąż głosi przeciwko katolicyzmowi I papieżowi? 

Czekając,ze papież nagle wyjdzie I przyzna się co naprawdę robi, jest 
niezwykła głupota I  czekaniem aż kangur stanie się narodowa potrawa w 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Peryskop_(przyrz%C4%85d_optyczny)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lorneta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrz%C4%85d_optyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82kowite_wewn%C4%99trzne_odbicie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_widmowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_fali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Optyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bry%C5%82a_geometryczna


Polsce! To czekanie do świętego nigdy! 

 

 

 

6.      Verax to po łacinie- prawdziwy, wierny.

A co to jest Prawda? O jakiej wierności mówi Jezus Chrystus w Słowie Bożym? 
Jezus nie mówi o wierności do tradycji, która nie ma pokrycia w Biblii! 
Jezus nie mówi o wierności do upadłego systemu, który kiedyś był wiernym 
kościołem! 

Snowden, zaryzykował związek, luksusy życia płynące z wysokich zarobków, 
niewątpliwie prestiż płynący z pracy ze słynną agencja. Gazety pisały, ze 
go wylali z roboty. Co do dziewczyny, wszystko przed nim. Zależy czy: 
będzie ‘politycznie poprawna’ I oburzy się, ze ma Rząd USA na karku, bądź 
ze postawił ja w takich okolicznościach. Warto by Chrześcijanie modlili się 
by Jezus zainterweniował w tej sytuacji- zbawił, poprowadził, 
zainterweniował!

Wielu w zborach siedzi cicho! David Wilkerson w jednym ze swoich kazań 
głosił, ze najcichszym miejscem jest praca. Tam wierzący siedzą cicho, 
zamiast być światłem! 

Strach przed człowiekiem paraliżuje życie zboru! Strach co się stanie 
trzyma wielu z dala od planu Bożego. Za kazalnica słyszymy tylko kobiece 
glosy I zamydlanie. Nigdy nic konkretnego! 

Gdy przychodzą kolejne wyzwania, kościół powinien być na czele I 
przeciwstawić się ‘trendom świata’! Tymczasem oni asymilują, sztucznie się 
uśmiechają, chcą zjednać świat! Może zróbcie ankietę, I zapytajcie jak 
głosić I co wyciąć z Biblii, by tamci przyszli! Postawcie gorzolke I 
zamówcie dziewczyny z agencji a wówczas, może przestana was nazywać 
kociarze! 

Strach to nie cecha męża Bożego. Napełniony I przepełniony Duchem wierzący, 
nie ma ducha strachu. Strach to demon, który musi zostać wygoniony przez 
kogoś, jakiegoś Chrześcijanina spośród religijnie wypranych ludzi. Ilu 
Chrześcijan pozostało po zborach? Co stanowi o Chrześcijaństwie? Garnitur? 
Umiejętność marketingu? Może cechy sprzedawcy? Nie? To może co może dla 
mnie zrobić? Ile książek napisał? Ile dal wywiadów? Jak go postrzega 
większość w mieście, rodzinie, czy zborze? Co jest cecha Chrześcijanina? 
Siedzenie cicho I patrzenie jak ginie nienaworocna rodzina? Jak znajomi idą 
do piekła? Jak zbór siedzi I nie ma żadnego wpływu ani poważania w mieście, 
bo idzie droga kompromisu, wojuje gumowym mieczem?

„A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy 
jednomyślnie w przysionku Salomonowym, (13) z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich 
przyłączać; ale lud miał ich w wielkim poważaniu. ” Dzieje Apostolskie 5:12-13



Módl się tak: wszelki strach, który powoduje ze nie mogę wstać za 
Chrystusem, niech będzie związany w imieniu Jezusa I wyjdzie ze mnie, z 
moich braci I sióstr oraz pastorów! W imieniu Jezusa! Wszelka bojaźń przed 
człowiekiem, strach przed bycia ‘zranionym’ [Bóg chce mężczyzn nie ciotki!] 
strach przed byciem odrzuconym, przez zdemonizowanych ludzi tego świata [ I 
wielu w kościele ] niech będzie złamany nad moim życiem! 

Strach ‘co będzie’,’co powiedzą’ nie jest oznaka męża Bożego. Na koniec 
werset do rozważenia dla świata [katolików, ateistów itd] oraz wierzących:

“Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i  
wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie  
jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” Obj 21

Trzyma cie coś z dala od Jezusa I Biblii? To nie Bóg! Co skłania cie do 
zakopania talentów? Strach? To nie Bóg! Poczytaj powyższy werset. Zycie 
wieczne do wzięcia, lub stracenie wszystkiego!

Jezusowi niech będzie chwała!

[1] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2338534/Edward-Snowden-speaks-
NSA-contractor-leaked-details-surveillance-scheme-reveals-himself.html
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