
Tydzień modlitw o jedność 'Chrześcijan'- materiały do 
modlitwy



Oni nazywają to 'różnorodność'- Bóg to nazywa herezja, kłamstwem, ewangelia 
z innego ducha!

2 List do Koryntian 6:14

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z 
nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda 
między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ 
między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział 
Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem 
moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie 
dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi 
Pan Wszechmogący; ”

Chrześcijaństwo Sekta: Problem: Definicja:

Wierzący Niewierzący Nierówne jarzmo heterozugeo 

Sprawiedliwość 
[dikaiosune ]

Niesprawiedliwość
[anomia ]

metoche [udział] wspólnota=1. «odzna
czanie się wspólnymi 
cechami, wspólne 
posiadanie lub 
przeżywanie czegoś»
2. «to, co łączy, 
zespala»
3. «grupa osób 
związana wspólnym 
pochodzeniem, 
wspólną kulturą lub 
wspólnymi interesami, 
wspólną własnością»
[PWN]

Światło
[phos ]

Ciemność
[skotos ]

koinonia Udział, wkład

Chrystus [Christos ] Belial [Belial ] sumphonesis Porozumienie= 
1. «zgoda na coś»
2. «wzajemne 
zrozumienie»
3. «umowa, układ»

PWN

Świątynia[naos ] 
Boga

Świątynia idoli 
[eidolon ]

sugkatathesis Zgoda, 
porozumienie, 
wspólny wkład

Wierzący Niewierny meris Bycie częścią 
czegoś, transfer 



demonów.

Paweł pisze o podziałach i herezjach.

„A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, (11) 
wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wyrok wydaje. ”List do Tytusa 3

Paweł nakazywał, aby ci którzy głoszą nauki sprzeczne z Biblia byli unikani, a 
nie aby się z nimi spotykać na wspólnych spotkaniach! Biblia nakazuje nam 
napominać tych co głoszą herezje! Inna ewangelia sprowadza przekleństwo !

hairetikos = ten co wybiera sobie nauki, ten co łazi za fałszywymi doktrynami.
Nouthesia = napomnienie.

„Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po 
części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, 
którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. ” 1 list do Koryntian 11 

Juz w czasach Pawła, ludzie zaczęli szybko odchodzić od zdrowych nauk Słowa. 
Najpierw z nimi debatowano, a potem następował podział. Przykładem tych 
pierwszych herezji było np.: bracia którzy stwierdzili, ze zbawienie jest 
uzależnione od obrzezania. To spowodowało wielkie zamieszanie w kościele. Stad 
zwołali specjalne spotkanie. Odrzucono ich nauki! Nie słyszymy ze Paweł się z 
nimi spotykał. Te nauki powodowały odejście od usprawiedliwienia w Jezusie, do 
uczynków prawa. Potem Paweł dodał: my jesteśmy obrzezaniem w Duchu nie w 
ciele! Dziś podobna sekta jest Mesjański Judaizm. 

Inni, już w Koryncie krecili nosem:  a po co ten chrzest i dary!? Paweł wyjaśnia, 
ze jest to nakaz Boży, myśląc pewnie o wersecie w ktorym Jan Chrzciciel wolal: 
Ten który idzie za mna będzie was chrzcil Duchem Swietym! Postudiuj tez 
Dzieje Apostolskie 19. Gdy Pawel spotkal braci, którzy nie wiedzieli o chrzcie, 
Pawel nie powiedzial im:  to dobrze, bylebyscie się nie klocili! On im wskazal 
chrzest wodny oraz nalozyl na nich rece i mowili jezykami! To pierwotna 
doktryna pierwszych chrzescijan! Po latach stwierdzili ze mogą chodzic bez 
Ducha! Co za slepota! Po latach poszli na pustynie, wybudowali klasztory i 
zwariowali, noszac wiadra na glowie i siedzac na slupach! 

Paweł, po zbadaniu sprawy, nie pisał: nie możliwe ze się nie możecie zgodzić! 
Albo: Biblia to drugorzędna sprawa, byle by była jedność! To dziś, ci którzy 
potajemnie pojechali do Watykanu, przywieźli takie doktryny, i porozchodziły 
się po zborach! Ciekawe, czy ci 'liderzy ' brali udział w jakiś rytuałach w 
Watykanie?



hairesis 
dokimo = przetestowany, zaakceptowany
phaneros =rozpoznany jako

„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli 
jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i 
jednością zdania. (11) Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że 
wynikły spory wśród was. (12) A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a 
ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. (13) Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za 
was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? ”1 list do Koryntian 1 

eris = kłótnie
schisma = podział, rozdarcie

To jest ogólne zawołanie Pawła, na zasadzie: fajnie by było abyście wszyscy byli 
ochrzczeni w Duchu i mówili na językach, abyście głosili świętość życia, nie bilet 
do nieba i życie psa. To założenie i wola Jezusa! Jednak dziś , NIE CHCA 
pokutować, jednak chcą się spotykać aby ZAAKCEPTOWAC ich herezje!

W przypadku Pawła, nie znal on nauk Baptystów, bo jeszcze ich nie było, nie 
było tez katolicyzmu. Pawłowi chodzi o to,ze nagle podziały przyszły nie ze 
względu na nauki, ale ze bracia i siostry zaczęli mieć ulubionych nauczycieli w 
stopniu ich idolizacji! To ma miejsce dziś! Paweł wskazuje na Chrystusa i aby 
patrzeć do Biblii, nie na nazwiska! Jeśli słynne nazwisko cie zwiedzie, to … 
twoja wina! Paweł, Apollos i Kefas głosili mówienie na językach, wyganianie 
demonów. Paweł nie wymienia braci obrzezańców, ani np. tych co głosili ze 
zmartwychwstanie się dokonało.

Nie czytasz: Hymenaus i Filetus, albo Judejczycy z Dz.Ap 15! Czytasz Apollos, 
Pawel , Kefas! Jak wielka to różnica! 

Nie czytasz: papież, pastor baptystyczny i episkopalny! Ekumenia głosi herezje i 
brednie! I to co oni głoszą to nauki szatana!

Nie możesz być jednej myśli z niezbawionym bałwochwalca bądź bluźnierca 
Ducha Świętego! 

„A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, 
którą przyjęliście; unikajcie ich. (18) Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale 
własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. ”List do 
Rzymian 16 



dichostasia = podział
skandalon =okazja do upadku
didache = doktryna
manthano = nauczona
ekklino = unikać

NAUKA,KTORA PRZYJELISCIE OD NAS! To nie nauka metodystów, 
baptystów, itd.! To nauka Pawła: Paweł mówił: nie zabraniajcie mówić na 
językach! Paweł wyganiał demony, leczył chorych, i zwiastował ewangelie w 
mocy! Ten kto w to atakuje próbując zastąpić to drewnianym klockiem, 
rytualizmem bądź mówi ze to nie na dziś, po prostu mówi wbrew nauce która 
przyjęli pierwsi Chrześcijanie i stad wznieca SPORY I ZGORSZENIA!

Brat wyrzuca demony, a z boku stoi Baptysta i podżega tłum: to nie od Boga, 
Bog już nie jest wszechmocny! Chodźcie do nas! My mamy religie bez mocy! 
Czy tak Jezus chodził? To, ze kościół Zielonoświątkowy czy Charyzmatyczny są 
upatrywani jako sekta, jest 'dzięki' pracy Jezuitów! Oni gardzą tym kajającym 
się u ich stop ekumenistom!

„Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy 
wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą 
zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z 
chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od 
dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. ”2 List Piotra 2 

apoleia = sprowadzajace smierc
hairesis = wybor

Tutaj jest ciekawy werset! Zgubne nauki oznacza w Grece herezje, czyli czasem 
wybiorcze wersety, które spowodują,ze ludzie idą do piekła! 

Głosząc nauki katolicyzmu bądź naukę: nie potrzebujesz dziś Ducha Świętego, 
czy tez: jak już raz jesteś zbawiony, to choćbyś nawet odszedł od 
Chrześcijaństwa i żył jak pies, to i tak cie Bóg na sile wciągnie do nieba! Te 
nauki są zgubne i doprowadza cie do piekła.

Doktryna: raz zbawiony na zawsze zbawiony otwiera cie na każdy możliwy 
grzech: zboczenie, rozwód, ponowne małżeństwo, herezje, itd.! Dlaczego? Bo 'nie 
mogą utracić zbawienia, więc co im szkodzi'? To są doktryny potępiające i 
otwierające dana osobę na inwazje wszelkiego diabelstwa!

John Mac Arthur głosi: weźmiesz znamię bestii, wciąż idziesz do nieba!1

1 http://www.gty.org/blog/B131030   

http://www.gty.org/blog/B131030


"Kilka lat temu na  sesji pytań i odpowiedzi, ktoś zapytał Johna MacArthura, czy biorąc 
znamię Bestii w czasie Wielkiego Ucisku byłoby niewybaczalnym grzechem. Jego 
odpowiedź, krótko mówiąc, była: nie!. Choć Biblia surowo ostrzega  przed wzięciem znaku 
bestii w Apokalipsie 14, grzech ten nie jest koniecznie niewybaczalnym. " 

Tyle waszej ekumenii.

Cykl błędnego kola chwiejności Izraela:

Ten cykl pojawia się w całej Biblii, nawet w NT! Przychodzi nowe pokolenie, 
które zaczyna odchodzić od Słowa. Stopniowo obniża poprzeczkę, aż do sadu i 
upadku! Jeśli kościół nie będzie pokutować z ekumenii, to zmierza w dol, a 
resztę scenariusza proszę wyczytać z diagramu!



„On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 
czterdzieści lat. (37) To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: Proroka jak ja wzbudzi 
wam Pan spośród braci waszych. (38) On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył 
między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi, on też otrzymał słowa 
żywota, aby je nam przekazać. (39) Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, odepchnęli go i  
sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, (40) mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy pójdą 
przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej.  
(41) I zrobili w owych dniach cielca, i złożyli bałwanowi ofiarę, i radowali się dziełami rąk swoich.  
(42) Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze 
proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela? (43) 
Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić 
pokłony; Przeto przesiedlę was poza Babilon. 

Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak 
ojcowie wasi, tak i wy! (52) Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też 
tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i 
mordercami ” Dzieje Apost. 7 

Ekumenia to upadek który zaczyna się od kompromisu w sercu! Potem następują czyny. 
Zauważcie, ze w opisie nie widać wcale ze oni porzucili czczenie Jahwe! Po prostu dodali do 
niego  rzeczy które pochodzą od szatana!

Dziś niektórzy stoją i utaczają złotego cielca, prace ich rak, która nazywają 'działaniem na rzecz 
Boga' ! Tamtym tez się tak zdawało. Mówili: no co ci prorocy bredzą? Przecież wciąż robimy 
ruchy religijne!

Oto punkty do modlitwy:[przyklad]

1. Jezus, powstrzymaj ekumenie na całym świecie, w imieniu Jezusa
2. Jezus, oddziel owce od kozłów w ekumenii, w imieniu Jezusa
3. Jezus pokaż herezje ekumeniczne i tych co je promują, , w imieniu Jezusa
4. Obnaż zbrodnie ekumenistów, , w imieniu Jezusa
5. Pokaz połączenia między Protestantami a katolikami, , w imieniu Jezusa
6. Zbaw kogoś kto wie co się dzieje, , w imieniu Jezusa
7. Obnaż pedofilie w kościele katolickim, , w imieniu Jezusa
8. Ostrzeż i potrzep do życia, tych co chodzą w letargu ekumenii, i idą na zatracenie,, w 

imieniu Jezusa
9. Zbaw rodziny w Polsce i wyprowadź je z bałwochwalstwa, , w imieniu Jezusa
10. Obnaż niegodziwców, którzy infiltrowali Protestantów, , w imieniu Jezusa
11. Pokaz działanie anioła światłości pośród Protestantów, , w imieniu Jezusa
12. Przyjdź i wymieć świątynie z idoli i fałszywych doktryn, , w imieniu Jezusa
13. Obnaż herezje pośród niektórych Protestantów, , w imieniu Jezusa
14. Pokaz Baptystom i innym nie ochrzczonym w Duchu im błędy i postaw ich na drodze 

wyboru, , w imieniu Jezusa
15. Obnaż wszelki synkretyzm, który próbuje bądź dostał się już do Protestantyzmu,, w 

imieniu Jezusa
16. Obnaż kluczowych działaczy Nowego Ładu Świata, , w imieniu Jezusa
17. Pokrzyżuj, zatrzymaj i zniwecz ich plany, , w imieniu Jezusa



18. Niech agendy NLS walczą jedna z druga. Niech będzie podział między religijnymi, 
ekonomicznymi oraz wojskowymi organizacjami, które prą ku zwiedzeniu. Obnaż ich 
skandale i ukryte życie. Wyciągnij ich liczne grzechy na światło dzienne, , w imieniu 
Jezusa

19. Ojcze powstań i walcz nasze bitwy modlitewne, , w imieniu Jezusa
20. Ojcze powołaj armie wojowników modlitwy, , w imieniu Jezusa
21. Wylej Ducha Świętego i przywróć, naprostuj ludzi do Biblijnych doktryn, , w imieniu 

Jezusa
22. Wznosimy modlitwy za cala Boza resztkę, , w imieniu Jezusa
23. Ojcze, daj proroctwa odnośnie Polski i losów kościoła, , w imieniu Jezusa
24. Wylej dar Ducha Świętego na spragnionych Chrześcijan, wraz z darami, , w imieniu 

Jezusa
25. Powołaj robotników na żniwo! Powołaj misjonarzy którzy będą się znali na walce 

duchowej, pełni Ducha, darów, wyganiający demony !W  imieniu Jezusa
26. Wylej miłość do Prawdy w serca wierzących, , w imieniu Jezusa
27. Pokaz ludziom ich kompromis, i prowadź do uświęconego życia, , w imieniu Jezusa
28. Ratuj przyszłe pokolenia, , w imieniu Jezusa
29. Powyciągaj skandale ekumenii, katolicyzmu, i tych co chcą zguby Protestantów, w roku 

2014 , w imieniu Jezusa
30. Obnaż ukryte technologie wroga i je zatrzymaj, zniszcz, obróć na nich, jeśli nie zaniechają  

ich zła, , w imieniu Jezusa
31. Zbaw kluczowe osoby w okultyzmie, katolicyzmie, ekumenii i zszokuj wierzących w 2014 

roku ich świadectwem, , w imieniu Jezusa
32. Przyjdź z uwolnieniem do osób w Chrześcijaństwie cierpiących od demonów schizofrenii, 

w imieniu Jezusa.
33. Wylej pieniądze na Twoja prace, błogosławieństwo Abrahama, , w imieniu Jezusa.
34. Uczyń rok 2014 ku twojej chwale!

 Amen!


