Huragan Juda i ostrzeżenie dla Anglii
W gazetach piszą o huraganie, który przeszedł przez Anglię. Wiele ludzi b ędzie si ę
zastanawiać co się dzieje? Jeśli popatrzymy na Premiera Anglii, Davida Camerona,
to zobaczymy jego Anty-Chrzescijanskie i Anty Biblijne zabiegi!
Poprzez wmuszanie zboczenia do Anglii, Cameron, idąc w ślady Baracka Obamy,

staje naprzeciwko Stwórcy i macha ręką w Jego twarz! Cameron my śli tylko o kasie
i zrobi to co ta kasę przyniesie. Jego 'twórcy' zza parawanu dyktuj ą mu z ło, w celu

budowania Nowego Ładu Świata, religii i społeczeństwa bez Jezusa, czyli realizacja
okultystycznych zasad i filozofii.
Jak tylko Cameron i Hollande zbratali się w kwestii zboczenia, widzieli śmy

zbrodnie na ulicach Londynu. Sprawcy, Michael Olumide Adebolajo, 28, and
Michael Oluwatobi Adebowale, 22 zaatakowali żo łnierza.
Teraz uderzył huragan, o niespotykanej sile. Koszt strat w samym Zjednoczonym
Królestwie jest oszacowany na 1 mld £.1

Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Dlaczego ktoś jak Cameron, Obama czy
Hollande pomyśleli, ze Bóg da się naśmiewać? Sodoma i Gomora są przyk ładem
dla ludzkości by nie czynić tego bezeceństwa. Złośliwość i uparto ść cz łowieka
spowoduje, ze Bóg dopuści kataklizmy po to by człowiek poszed ł po rozum do
głowy.

Popatrzmy tez na tzw kościół w Anglii. Arcybiskup Cantenbury od kiedy za ło ży ł
czapkę i został 'wyświecony' na zajmowana pozycje, zacz ął dostosowywa ć si ę do
planu Nowego Ładu Świata! Poprzednik obecnego 'Arcybiskupa', czyli Justina
Whelby'ego, zwany Rowan Williams, został DRUIDEM2 i atakował 'kościół' za
1 http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/uk-weather-storm-st-jude-2651458
2 http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2225065/As-Rowan-Williams-prepares-leave-Church-England-farewellfoggy-minded-feeble-failure.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/2172918.stm

rygorystyczne stanie przeciwko zboczeniu!
Następca Willamsa- Whelby kontynuuje presje ku złu dyktowana przez Camerona
i jego 'panów'!

Niebiblijny kościół anglikański, propaguje, podobnie jak i Antychryst katolickichrzest niemowląt!3 Whelby adresując swój 'kościół'4 powiedział, ze muszą się

dostosować do świata i jego degradacji. Obiecał, również walk ę z tymi co chc ą
cokolwiek powiedzieć i jednocześnie pozostać normalnymi, mając normalna
reakcje na paskudztwo.

Po tym jak Whelby 'ochrzcił' niemowlaka księcia Jerzego, zdradzi ł kolejny punkt
planu globalistów- światowa religia, każdy wierzy w co chce i jak chce. Justin
powiedział, ze Jerzy może nawet zostać ...buddysta 5!

Wyobrażacie sobie Jezusa przychodzącego do pogan, gadającego takie bzdury i
jawne odstępstwo? Anglikańscy 'wierni' są podzieleni 6 i mogą odejść z 'kościoła'
jeśli ten wprowadzi pedalskich biskupów 7 i pedalskie obrzydliwe związki.

„Zachodnie kościoły ryzykują poszerzenie się rozłamu we Wspólnocie Anglikańskiej, jeśli podążą
w ślady Ameryki Północnej odnośnie błogosławienie 'małżeństw' tej samej płci czy pozwolenia na
biskupów, którzy są aktywnymi seksualnie 'pedałami , lider grupy tradycjonalistów powiedział w
piątek.

3 http://www.express.co.uk/news/royal/438338/Justin-Welby-Baptism-of-Prince-George-will-be-hugely-important-infuture-Monarch-s-life
4 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2357172/Church-England-accept-gay-rights-Archbishop-Welby-saysspeech-Synod.html
5 http://www.christianpost.com/news/archbishop-justin-welby-says-prince-george-free-to-become-buddhist-butstresses-relationship-with-christ-107450/
http://bcove.me/yk9bq1lu
6 http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10412843/Church-facing-divide-over-blessings-for-same-sexcouples.html
7 http://blogs.reuters.com/faithworld/2013/10/26/traditionalists-warn-anglican-communion-rift-over-gay-issue-maywiden/

Światowe Stowarzyszenie 80 milionów anglikanów podzieliła się głęboko, ponieważ Kościół
Anglikański w Kanadzie zaczął błogosławieństwo 'par' tej samej płci w 2002 i Kościół episkopalny,
jego oddział w US, wyświecił Gene Robinsona jako pierwszego biskupa pedała w 2003 roku. ”

Inna kwestia podziałów jest ordynacja kobiet na biskupów.8 Zboczenie to

karykatura człowieka, i jawna kontrola umysłu i zaprzeczanie praw biologii i
historii człowieka.
Bóg to nie człowiek, i nie będzie milczał. Stad Jezus mówi ł w Mateusza 24 o
WZMOZONEJ aktywności 'sejsmicznej' w czasach ostatecznych. 'Przyroda '
wyruguje pedalstwo i jego zwolenników na wysokich pozycjach!
„A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiód ł. (5) Albowiem
wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiod ą. (6)

Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, aby ście si ę nie trwo żyli, bo
musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko
narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami
trzęsienia ziemi. ”

Gdy popatrzymy do Greki, dowiemy się paru ciekawych rzeczy:
limos= głód
loimos = plagi, zaraza, pomór

seismos = trzęsienie ziemi, BURZA, NAWALNICA!
Kata topos
Tyle z popychania kłamliwych teologii oraz usprawiedliwiania tego co Bóg og łosi ł
NA WIEKI jako ZLE! Z huraganem nie wygrasz!
Huragan Juda, miał pochodzić z trzech części:
1. Karaiby
2. Floryda

3. Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie
8 http://www.reuters.com/article/2013/10/25/us-religion-anglicans-idUSBRE99O0U020131025

Co ciekawe, jeśli postudiujemy co składa się na Karaiby i okolice to zobaczymy
tam :

1. Kubę
2. Dominikańską Republikę
3. Jamajkę

4. Bermudy

5. Wyspy Bahama
6. Kajmany

Zobaczmy na ich rdzennych mieszkańców:
Nazwa:

Rdzenni mieszkańcy:

Kuba

Tainowie, Arawaki

Dominikańska Republika

Tainowie, Karaibowie

Jamajka

Tainowie, Arawaki

Bermudy

?

Wyspy Bahama

Tainowie, Lucayans9

Kajmany

?

Haiti

Voodoo, Tainowie, Karaibowie

Na Florydzie byli:

Seminole, Miccosukee10 oraz Timucua11
Indianie Wielkich Jezior:
Algonkinowie oraz Irokezi
Zanim przejdziemy dalej wypada dodać, ze słowa które obecnie używamy w j ęzyku
polskim jak huragan, czy tajfun pochodzą od demonów!

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Lucayan_people
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Miccosukee
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Timucua

Huragan pochodzi od demona o nazwie Huracan, u grupy Indian zwanych Kicze,
należących do Majów. U Zapotekow występował Cocijo.12 U Aztekow- Tlaloc.
U greków istniał Typhon13, który miał być źródłem dewastujących wiatrów.
Również czytamy o tzw stu- rekich Hekatonchejrow.14[demonów gwałtownych
burz i huraganów 15]W religii Yoruba, występuje Oya16, która ma tworzyć
huragany i tornada.
W religii Taino17, czytamy o demonach:
1. Boinayel [deszcz]

2. Guabancex [burze/ huragany]
3. Guataubá [wiatry huraganu]
4. Coatrisquie [wody powodzi]
5. Juracan= huragan

Wspolpracujacy ze soba- Guabancex, Guataubá i Coatrisquie mieli tworzyc niezly
zamet i wielkie huragany.

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Cocijo
13 http://www.theoi.com/Gigante/Typhoeus.html
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Hekatonchejrowie
15 http://www.theoi.com/Titan/Hekatonkheires.html
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Oya
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADno_people#Religion

Reprezentacja Guabancex18 na Kubie
Huragan Sandy19 pochłonął minimum 82 osoby i koszta poniesione to 65 mld $!

18 http://www.monografias.com/trabajos914/estilo-patana-propuesta/estilo-patana-propuesta_image028.jpg
http://pueblosoriginarios.com/centro/antillas/taino/guabancex.html
19 http://www.theguardian.com/world/2013/oct/30/sandy-one-year-after-superstorm

Huragan Katrina, który zmiótł Nowy Orlean.[Zdj:Wikipedia]- 2005 r.
Do dziś nie mogą się pozbierać po Katrinie, a minęło już 7 lat. 1836 osób ponios ło
śmierć. Poniesiony koszt: 81 mld $.20 80 % miasta21 zostało zalane!

http://www.voanews.com/content/seven-years-after-katrina-new-orleans-stillstruggles-to-rebuild-145999585/181154.html
http://www.nytimes.com/2012/03/25/magazine/the-lower-ninth-ward-neworleans.html?pagewanted=all&_r=0

Czym się zajmowali, ze Bóg zwrócił na nich uwagę? Voodoo z Nowego
Orleanu22,pedalskie kluby i łaźnie, Mardi Gras, niemoralno ść si ęgająca niebios,
20 http://storymaps.esri.com/stories/2012/top-ten-hurricanes/
21 http://www.voanews.com/content/seven-years-after-katrina-new-orleans-still-struggles-to-rebuild145999585/181154.html
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Louisiana_Voodoo

nagość itd.

Pani na Mardi Gras23 w 2004, tuz przed huraganem.
„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. (27) Jedli, pili,
żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nasta ł potop, i
wytracił wszystkich. (28) Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali,

sprzedawali, szczepili, budowali; (29) a w dniu kiedy Lot wyszed ł z Sodomy, spad ł z
nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. ” Łukasza 17
esthio = jeść
pino = pic

kataklusmos = powódź
apollumi = zniszczyć

agorazo = kupować na rynku
poleo = sprzedawać
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras

phuteuo = sadzić

oikodomeo = budować domy
„Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu,
”Joba 1
gadowl ruwach

midbar = pustynia
naga = uderzyć
Stad Jezus dal nam władzę nad demonami oraz żywio łami, które demony mog łyby
próbować wzniecać! Jest masę świadectw na temat wierzących których Bóg

ochronił, gdy dookoła szalał żywioł! Pytanie tylko: czy rozumowy ko śció ł zna Boga i
chodzi z nim, czy idzie jak świat? …

Jeśli obrażałeś Boga swoim życiem i filozofiami, pokutuj dzisiaj! Jak to Biblia mówi:
Dziś jest twój dzień zbawienia. Nie czekaj, aż coś się stanie zanim pójdziesz po

rozum do głowy. Dzis właśnie ukryj się pod ochronę Jego skrzydeł i mocy Jezusa!
Pomódl się tak: Jezus, wyznaje moje grzechy przed Toba. Wybacz, ze bezczelnie
godziłem w Stwórce i obrażałem go moim życiem. Przyjmuje Twoje wybaczenie,
przyjdź do mojego serca i ratuj grzesznika zasługującego na piekło. Dzi ęki, ze

Twoja krew ma moc obmyć mnie, i mogę wyglądać w Twoich oczach, jak gdybym
nigdy nie zgrzeszył! Wierze w Syna Bożego, Jezusa, wierze ze umarł DLA MNIE

abym mógł dziś przyjść i pojednać się z Ojcem. Dzięki za życie wieczne. Prowad ź
mnie i napełnij Twoim Duchem Świętym!
Amen!

