
Gorączka złota w Wieczerniku

1. Odkrywanie Ameryki na nowo - czyli po czasie dociera i do Polski...' '
2. Złoto i manna...
3. J.P Jackson, Rick Joiner- dziwne manifestacje...
4. Słowo Bo e i rozpoznanie duchów- ochrona przed zwiedzeniem!ż

Odkrywanie Ameryki 'na nowo'- czyli po czasie dociera i do Polski...

Ostatnio słuchałem 'świadectw' z kościoła Wieczernik. Początek całkiem niezły. Oczywiście dodam, 
ze Jezus od początku założył kościół, gdzie normalne były uzdrowienia, wskrzeszenia z martwych, 
oraz uwolnienie od demonów! Ile lat przyjdzie niektórym by obudzić się do tego niezaprzeczalnego 
faktu?

http://wiecz.startlogic.com/nauczania_niedzielne/2013/N28_EC_08-09-
2013_Swiadectwo_cudow_34m54s_56kb.mp3

Co niepokoi, to następna część tzw świadectw. O, gdyby Wieczernik znal historie i śledził co dzieje 
się na 'rynku' Chrześcijańskim w USA, oszczędziło by im to demonizacji. A tak...

'Przebudzenia ' pyłku złota, biżuterii i manny, histerycznego śmiechu, tarzania się jak zwierze i 
wydawania nieludzkich dźwięków od jakiegoś czasu gościły w Ameryce i niestety rozeszły się po 
świecie! Fatalna scheda Toronto Blessing, przebudzenia w Bronsville,  wyczynów TBN, Benny 
Hinna i innych dotknęła wielu wierzących. 

Polecam tez poczytać o tzw 'przebudzeniach w Lakeland' z udziałem niejakiego Toda Bentleya i 
jego cudzołożenia, podczas trwania 'przebudzenia' i eksplozji złotych płatków!

Todd Bentley wola na anioła zwanego Emma.O. Oto filmik, i popatrzcie na ludzi!

http://www.youtube.com/watch?v=nIUOwfBEYfk
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http://www.britannica.com/EBchecked/topic/185925/Emma-o

Złoto i manna...

Zadziwia mnie jedna rzecz. Ludzie nie maja Chrześcijaństwa typu Mark 16, jednak w 
poszukiwaniach z naczelna doktryna :”nie osadzaj” dają się złapać na trik diabelski. Gdzie w NT 
występuje manna? Czy Jezus nakazał aby spadła manna, aby uzdrowić kogokolwiek? Po pierwsze- 
czy manna była kiedykolwiek używana do … uzdrawiania? Te odpowiedzi mogą wielu otworzyć 
oczy...Brak zrozumienia Słowa i mocy Ducha, prawdziwych darów, może prowadzić ludzi do 
szukania od … wroga.

Iz 53 pisze o poniesieniu chorób na krzyż. Czas przeszły. Nie czytamy, ze jakby to nie działało, 
bądź wyrzucenie demonów [pytanie: czy Wieczernik wieży, ze Chrześcijanie maja demony?], to 
teraz Bóg da mannę z nieba, aby uleczyć. Pytanie następne: skąd wiecie jak manna wyglądała? To 
tak jak katolicy dają się nabrać na obrazki tzw Jezusa. Największy polew ma oczywiście diabeł z 
obu grup.

Jezus chodził i uzdrawiał mocą Ducha i Słowem, uwolnieniem od demonów,  jednak dzisiejsi 
'Charyzmatycy' nie robią pierwszego a maja 'inne drogi'. To niebezpieczna pozycja.

Wśród niektórych osób z Wieczernika działa coś innego niż Duch Święty. Na nagraniu, osoby 
chwalą się 'cudami'- złoto na rekach[czemu nie w kieszeni?], prysznic ze złota itd. Wspominana 
manna która...leczy. To fałszywe manifestacje. Nie,ze ktoś im zazdrości 'złota'[pewnie fałszywe]

Osoba mówiąca na nagraniu zaiste 'odkrywa Amerykę'! Po pierwsze- to przyszło z odstępczych 
kościołów w Ameryce z dewiza: choćby diabeł, nie osadzaj. Po drugie, przez kilkaset lat Biblia 
mówi: demony wyganiajcie, chorych uzdrawiajcie [nie lekami ani manna] ale mocą Ducha! Gdzie 
ona się podziała?

Dla osób chcących poznać prawdę i znających język angielski polecam posłuchać demona, który 
mówi ustami brata, który uczęszczał w przebudzeniach w Brownsville:

http://www.blogtalkradio.com/watchmenradio/2010/12/16/battling-leviathan

Z brata mówi demon, zapytany skąd się tam wziął odpowiada: Brooownsville...fałszywy ogień! 
Możesz się śmiać,  ale to nie jest zabawnie aby iść na 'przebudzenie' i zamiast znaleźć Jezusa, 
dostać demona ….

Służba uwolnienia i walki duchowej obnaża te warownie. A ponieważ 95% kościołów 
Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych nie robią tego, diabeł tylko korzysta...

Osoba mówiąca na kazaniu wspomina Randy Clarka. 

J.P Jackson, Rick Joiner i inni oraz fałszywe i dziwne manifestacje...

Rick Joiner, dla wielu wzór współczesnego proroka, pragnął pomoc Todowi Bentleyowi, gdy ten 
miał igraszki podczas jego 'przebudzeń' z pewna blondyna...Bentley miał żonę i dzieci, jednak 
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Joiner pobłogosławił jego blondynkę i dziś, Bentley porzucił 'stara' a ma nowa. Takie rady, 
świadczą o Wizjonerze, ze to fałszywy doradca i nie prorok Jezusa.

Joiner musiał wyznawać te same doktryny co Wieczernik! A mianowicie- Duch działa za każdym 
razem inaczej! Jezus mówił o małżeństwie na cale życie bądź życie samym, a tu Joiner błogosławi 
jawnego cudzołożnika. Czy niektórzy w Kościele Zielonoświątkowym i u Charyzmatyków tez 'tak 
są prowadzeni'? Wbrew Biblii? 

 
Oto boża zona i dzieci, których Bentley wykopał...1

Shonna Bentley podczas 'przebudzenia' :[a mąż dokazywał z blondyna za parawanem!]

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

Ludzie gromią go z tłumu:

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

1 http://picklinginhispresence.files.wordpress.com/2008/08/todd-and-shonnah-bentley1.jpg  
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Demoniczne manifestacje:

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

Nowa 'zona' Bentleya i jej trzesawka oraz 'objawienia':

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

Rick Joiner i jego Morning Star Ministry to fałsz.! J.P Jackson napisał jakiś czas temu 
„Niepotrzebne ofiary wojny” tym samym odsuwając wielu Zielonoświątkowców i Charyzmatyków 
od prawdziwej walki duchowej ze zwierzchnościami  i uwolnienia od demonów! 

Ci 'prorocy ' i 'znawcy' nie reprezentują Jezusa ani Jego Słowa. Ich 'owoce' to wprowadzanie 
strachu odnośnie Mk 16, szerzenie niemoralności i bycie 'ponad Biblia'! Precz z nimi z 
Chrześcijaństwa!

Niektóre cytaty zaczerpnięte ze 'świadectw' z Wieczernika:

„Spojrzałam na rękę a ona była w zlocie”
„Pyl złota...na talerzyku”

„Goście ze STANOW na wiatrołapie...Mamy złoto, mannę. Ktokolwiek ja włożył do ust został 
uzdrowiony...Na Biblii okazało się złoto...Złoto przeszło na wszystkich ludzi: ludzie brali 
prysznic, a ich ciało pociło się... zlotem. Mam zloty pyl na rekach...Bóg demonstruje w ten 
sposób,ze jest pośród nas”

http://wiecz.startlogic.com/nauczania_niedzielne/2013/N28_EC_08-09-
2013_Swiadectwo_cudow_34m54s_56kb.mp3

Ci 'goście 'ze Stanów musieli być częścią niebiblijnych przebudzeń. Oto ludzie, których należy się 
wystrzegać:

• Rodney Howard Browne
• Benny Hinn
• TBN
• John Paul Jackson
• Rick Joiner
• Randy Clark
• John Arnott [Catch the Fire Toronto]
• John Kilpatrick
• Steve Hill
• Nicky Gumbel, Holy Trinity Brompton[Anglia]
• Bill Johnson [Bethel Church]- kamienie szlachetne, pióra, zloty pyl...
• itd.

Fałszywe przebudzenia:

• Toronto Blessing[szyderczy śmiech, ryczenie jak lwy, demoniczne trzesawki][Randy 
Clark,John Arnott]

• Przebudzenie w Pensacola, Floryda./Brownsville Revival/Pensacola Outpouring.[John 
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Kilpatrick, Steve Hill] 
• Lakeland Revival[Todd Bentley]- i anioł- kobieta zwana Emma-O.

 

'Scheda:'

Rodney Howard Browne
↓                                ↓
Randy Clark         John Arnott

Co ciekawe niektórzy tzw ewangeliści udawali się na groby słynnych postaci Chrześcijaństwa, 
by ...wziąć ich namaszczenie. 

Todd and Jessa Bentley : Zgrzeszyliśmy...ale nie porzucimy fałszywego, cudzołożnego związku!

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

Złoto i diamenty w kościele:[Floryda]

http://www.youtube.com/watch?v=Bomps69vKDQ

'Gorączka złota' zaczęła się gdy Silvania Machado, odwiedziła Arnotta w jego kościele. Machado to 
była czarownica z Brazylii. Nie wiem czym się parała, ale te manifestacje nie pochodzą od Boga!
Oczywiście nikt jej nie sprawdził, nikt jej nie uwolnił od demonów! Satya Sai Baba, manifestował z 
powietrza złote przypinki. Jego manifestacje mogły pochodzić, od demona zwanego Lakszmi.

Rozeznanie duchów i Słowo Boże- obrona przed zwiedzeniem w dzisiejszych czasach...

Jedna pani z Wieczernika twierdzi,ze nie trzeba wcale znać się na Biblii, w końcu „Duch Święty 
porusza się JAK chce i za KAZDYM razem inaczej”. Pytanie- nawet jeśli 'porusza się' wbrew 
Słowo którego sam zainspirował? Jezus zostawił nam nakaz o leczeniu chorych w Jego imię, a dziś 
'Duch Święty' daje ….mannę? Jak Jezus widział osoby wydające dziwne dźwięki, i zachowujące się 
dziwacznie, to … wyrzucał demony, a nie klaskał i mówił: oto praca 'Ojca' w dzisiejszych czasach!

Każdy ruch, obojętnie jakby nie zaczął, jeśli odkłada Biblie, i mówi ze dziś to nie jest potrzebne... 
należy kwestionować  i obnażać. Bo...pokala się wielu.
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