
Misjonarz z piekła



„Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko 
przybierają postać apostołów Chrystusowych. (14) I nic dziwnego; wszak i szatan 
przybiera postać anioła światłości. (15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego 
przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. ”2 
Koryntian 14

„ A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w 
mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o 
tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne 
pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. 
(17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, 
zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego 
stanowiska.”2 List Piotra 3

„ A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na 
ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A 
oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. ”Ew. Mateusza 28 

„ I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto 
uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) 
A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać 
będą, nowymi językami mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, 
nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.”

[Pater, Huios, Hagios Pneuma]

W dzisiejszych czasach, podobnie jak i w czasach Pawła szatan wprowadzał jedna ze swoich 
taktyk. Jeśli czytamy Słowo Boże, to zobaczymy, ze tamten od początku próbował podejść kościół 
pierwszych Chrześcijan. Taktyk było mnóstwo, np.:

• Pojawili się bracia, którzy obok doktryn typu- przyjdźcie do Jezusa, szukajcie Chrztu w 
Duchu Świętym, mówcie na językach zaczęli głosić : zmartwychwstanie się już dokonało.

• Inni z kolei, po nawróceniu, zaczęli głosić, ze to ONI SA ORYGINALNYMI 
Chrześcijanami i mówili- jeśli nie dacie się obrzezać...nie możecie pójść do nieba. My 
mamy PELNIE, której wy 'nie macie'

• Jezebel w jednym z kościołów, zaczęła nauczać ze nie ma nic złego w fałszywych 
proroctwach, jak długo jest jedność i nikt nic nie mówi. Inna jej doktryna było zwodzenie 
BRACI i SIOSTR do bałwochwalstwa i spożywania ofiar bożkom! Ona głosiła- nie osadzaj 
jej, ona mówiła ze ekumenia z drewnem i kamieniem oraz herezjami nic nie szkodzi. A 
pastor przymykał oczy!

• Inni, głosili doktryny Nikolaitan- pogromca ludzi[?] czyli kontrola i manipulacja w kościele- 
pastor-bóg, który steruje życiem wierzących. [Pergamon i Efez]

• Inni jeszcze mieli doktryny Balaama! [Pergamon]
• Paweł opisuje, ze już pośród nich byli tacy którzy odrzucali chrzest w Duchu Świętym i 

sprzeciwiali się mówieniu na językach!
• Za czasów Pana Jezusa, byli ci co chcieli czcić 'piersi i łono Mariam' [demon katolicki], i ta 



doktrynę gromił Jezus
• Inni, którzy atakowali czyste, Biblijne Chrześcijaństwo byli 'oskarżycielami Ducha 

Świętego' bracia Belzebubici! Ci, latali za każdym cudem pana Jezusa, i sami nie mając 
żadnego z powodu nieposłuszeństwa Bogu, oskarżali Jezusa o powiązania ze złym!

Z czasem po latach, narodziło się wiele herezji. Dziś celem szatana jest, poprzez użycie ekumenii, 
zniszczyć wszelka Prawdę Słowa! Nauki ekumeniczne to nic innego jak psychologiczno- 
manipulacyjne zabiegi, które chca psychologicznie wymanipulować wierzących od Słowa, do 
herezji i destrukcji- na końcu, jeśli nie będą pokutować i nie obudza się ze snu i czaru na nich 
rzuconego!

„są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie 
niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.”

Co ciekawe, niezbawionym ludziom nie tylko chce głosić Ewangelie prawdziwe Chrześcijaństwo w 
mocy, ale i właśnie jeden z planów szatana- 'apostołowie anioła światłości'!

To wcale nie odziani, na czarno i podejrzani ludzie ale podszywający się pod Chrześcijaństwo 
apostołowie anioła światłości, którzy przez wygląd, wyuczone doktryny swojego odstępstwa, 
gładką mowę, psychologiczne podejście i charyzmatyczne zachowanie pociągają ludzi, a ci myślą 
ze trafili do prawdziwego Chrześcijaństwa!

Popatrz tylko na katolicyzm. Popatrz na Mormonów. Popatrz na Świadków Jehowy. Popatrz na 
Branhamitow! 

Każdy z nich powie- Jesteśmy prawdziwymi Chrześcijanami! Co więc ma osoba nie nawrócona 
zrobić? Jedynie laska Boga, może ocalić tych ludzi przed pójściem do kłamstwa i zatraceniem 
duszy!

Nie znająca Biblii osoba – czym będzie się kierować? Gładką mowa, możliwościami, 
perspektywami, kasa, łatwością, charyzmatyczna mowa? Tylko laska Boga i modlitwy wierzących 
spowodują otwarcie oczu i znalezienie Jezusa z Biblii i Prawdy Słowa, mocy Ducha! Jedyna 
nadzieja dla tych osób jest modlić się z serca- Boże pokieruj mnie do tych co znają Ciebie i daj mi 
Cie spotkać!

Jezus ostrzegał, ze w czasach ostatecznych pojawia się PODROBKI BIBLIJNEGO 
CHRZESCIJANSTWA! On nie mówił: oto pojawi się fałszywy Budda, albo Mahomet! Czy to 
nie interesujące? 

Maitreya, Katolicki Jezus- w żłobku, wiecznie małe dziecko, wiecznie na krzyżu, umierający co rok 
i rodzący się CO ROK! Rael, Sun Myung Moon [głoszący, ze jest II przyjściem Jezusa!]

Czytamy w gazetach o Inri Christo, czy José Luis de Jesús Miranda! Inri ma 66 lat i mieszka w 
Brazylii. Otacza go grupka młodych kobiet. Popatrzcie na zdjęcia:
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Inri_Cristo.jpg

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/kb81VySpws5i.s9n7n1SWw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3P
TYwMA--/http://media.zenfs.com/en_GB/News/ibtimes/inri-cristo-20140108-141017-294.jpg

A szczególnie:

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/01/07/article-2535168-1A777FC500000578-219_964x730.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=JZyRce-ocGY

José Luis de Jesús Miranda

Działał do 2013 roku na Florydzie. On twierdził, ze był bogiem oraz antychrystem. Jego strona1 tak 
podaje:

„Welcome to the official site of The Man Christ Jesus, Dr Jose Luis De Jesus Miranda 666, God on 
Earth, Growing in Grace. - Dr Jose Luis De Jesus Miranda. ”

http://1.bp.blogspot.com/-
Yrv3VQa7WzA/TvNvvb6RyqI/AAAAAAAAAB4/AY9ukkP3vfs/s1600/666.jpg

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/05/02/article-2138660-12E4F8DB000005DC-111_634x394.jpg

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2138660/All-believers-going-destroyed-Religious-sect-
spreading-word-ahead-impending-end-world-June-30.html

Gościu kazał uczniom tatuować 666 na ich ciele. Oto dowody :

http://www.youtube.com/watch?v=tfgnNHJ2zQc

http://www.youtube.com/watch?v=D055oMobGd0

Dziś mamy ludzi, którzy albo podają się za CHRYSUSA, albo za ELIASZA albo za Jego 
reprezentantów! Mormon często nie krzyczy: Jesteśmy Mormonami! Branhamita nie wrzeszczy- 
jesteśmy Branhamitami! Świadek przy wkręcaniu jego nauk nie mówi: jestem Świadkiem Jehowy. 
Hare Kriszna, nie przyzna się do tego od początku! Najpierw spróbują zbudować zaufanie. Jak 
sprzedawca, by uzależnić klienta od siebie, a potem... to klientowi już wszystko jedno.

Misjonarz Hare Kriszna będzie stal z uśmiechem  z jego doktryna demonów. Uśmiechający się 
Mormoni, w eleganckim ubiorze będą mówić: my wierzymy w Jezusa, ale na ich banerach nie 
znajdziesz slowa : Mormon. Branhamici nie napiszą tego na misji: misja Branhamitow! Możesz 
zapomnieć. Oni podstępnie będą zadawać pytania, narzekać i próbować przekierować do swoich 

1 www.cegenglish.com/ 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2138660/All-believers-going-destroyed-Religious-sect-spreading-word-ahead-impending-end-world-June-30.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2138660/All-believers-going-destroyed-Religious-sect-spreading-word-ahead-impending-end-world-June-30.html
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/05/02/article-2138660-12E4F8DB000005DC-111_634x394.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yrv3VQa7WzA/TvNvvb6RyqI/AAAAAAAAAB4/AY9ukkP3vfs/s1600/666.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yrv3VQa7WzA/TvNvvb6RyqI/AAAAAAAAAB4/AY9ukkP3vfs/s1600/666.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=D055oMobGd0
http://www.youtube.com/watch?v=tfgnNHJ2zQc
http://www.youtube.com/watch?v=JZyRce-ocGY
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/01/07/article-2535168-1A777FC500000578-219_964x730.jpg
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/kb81VySpws5i.s9n7n1SWw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://media.zenfs.com/en_GB/News/ibtimes/inri-cristo-20140108-141017-294.jpg
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/kb81VySpws5i.s9n7n1SWw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYwMA--/http://media.zenfs.com/en_GB/News/ibtimes/inri-cristo-20140108-141017-294.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Inri_Cristo.jpg


kościołów! W Ameryce Mormoni występują w reklamach TV2, jako wzór rodziny- myją 
samochodów sąsiada, przynoszą kota sąsiadki do domu, małżonkowie pełni radości na twarzy 
opowiadają jak ich 'kościół' ich zmienił!

http://www.youtube.com/watch?v=9pjNWvEMYwo#t=21

„Jestem Mormonka i kocham Jezusa”

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

Mormoni pozują jako- normalni ludzie, wzorowe rodziny i dbający o społeczeństwo obywatele!

http://www.youtube.com/watch?v=frM79VpenDI

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

W reklamach TV promują księgę Mormona, jako 'Good Book':

http://www.youtube.com/watch?v=V0KBQlJjzaI

Uśmiechnięta, ładna pani od niechcenia mówi,ze czytała dobra książkę. Wyciąga Księgę Mormona. 
Jej koleżanka pyta czy to Biblia. Uśmiechnięta dama odpowiada, ze to Księga Mormona, 
uzupełniający podręcznik do Biblii, która opisuje 'życie Jezusa'! Dalej w reklamie podają jak można 
zamówić BEZPLATNA kopie! Oto przykład jak sekty chcą zmienić ich percepcje w 
społeczeństwie. Mitt Romney, Mormon startował do wyborów na Prezydenta Ameryki. Miliony 
oglądało go w TV. Ilu z nich pytało się: kim są ci Mormoni? Gość nie wygląda na wariata, i całkiem 
niezłe gada! 

Ale czy pomaganie sąsiadowi, wyświetlanie reklam i wspieranie lokalnego rządu powoduje, ze 
nagle oni są... ok? Tak ludzie dają się nabrać. Piękne słowa, 'normalny wygląd', itd. Podobnie to 
działa, gdy pastor Zielonoświątkowy staje obok księdza. Co ma to na celu? Zmianę percepcji, 
jednak herezja pozostaje!

Większość ludzi w społeczeństwie ma niewielka wiedzę na temat Biblii, stad... niektórzy idą i 
wpadają w sidła sekt! Katolicyzm przez kilkaset lat zwodzi ludzkość. Gdyby ludzie TYLKO 
zajrzeli do Biblii, od razu by to rozpoznali!

Demoniczno psychologiczne wybiegi Watykanu odbiły piętno na  mieszkańcach Polski i nie tylko! 
Jedynie moc Jezusa z Biblii, Ducha Świętego, i Słowa Bożego, może złamać te straszne duchowe, 
myślowe kolki i sznury!

Jeśli nie znasz Prawdy to nie możesz odróżnić podróbki. 

Bank of England   zamieścił publikacje  , która ma pomoc rozpoznać fałsz od prawdy:

http://www.hoax-slayer.com/images/fake-fifty-1.jpg

Wideo na temat fałszywek:

2 http://www.foxnews.com/us/2010/09/24/ad-campaign-aims-change-americans-image-mormons/
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http://www.youtube.com/watch?v=3BHITU_npww

http://currencyguide.eu/usd-en/10usd-en.html

Miałem okazje rozmawiać z Mormonami, Świadkiem Jehowy [jedna z osób z mojej dalszej rodziny 
chodziła do nich na spotkania], jedna z osób które znam przez pewien czas dala się zwieść do 
Branhamitow, lecz Bóg pokazał ich herezje i błędy.

Co możesz usłyszeć? Ta osoba z rodziny myśli ze  'to tacy dobrzy ludzie' i może dobrze się pośród 
nich czuje! Czemu ludzie siedzą w katoliku? Wiemy ze Prawdy tam nie ma ale pranie mózgu typu- 
z dziada pradziada, strach przed stanie się tzw kotem, utrata pozycji w społeczeństwie, gniew 
rodziny, straszenie, ze nikt ich nie pochowie itd. powodują, ze ludzie idą na sile, tyle by załapać się 
na minimum. Cena jest jednak dusza.

Branhamici szczególnie żerują na Zielonoświątkowcach. Branhamici biegają za ich fałszywym 
prorokiem Williamem Branhanem! To ich bożek. Ich nauki odbiegają od Pisma. Poszli za 
fałszywymi objawieniami i ludźmi, i są pełni demonów ludzkich doktryn!

Branham nie leczył ludzi w imieniu Jezusa, tak jak to Jezus nakazał: „w imieniu moim demony 
wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, 
nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.”

Branham miał ANIOLA, który leczył. Branhamici mówią, ze ten fałszywy prorok miał być 
zapowiadanym Eliaszem! Jezus, z kolei wskazuje3, ze to Jan Chrzciciel był Eliaszem na którego 
czekali!4

Czy Bóg powołuje dziś proroków? Tak, jak najbardziej, ale jeśli który z nich ma się za Eljasza, to 
widzimy tu jawne zwiedzenie! Nie będzie 2 Eljasza! Drugie Przyjscie Jezusa nie będzie 
zapowiadane w żaden sposob. Nie uslyszysz o nim w radiu, Tv ale jak pisze:

„A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: 
Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? (4) 
A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu 
przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. (6) Potem usłyszycie 
o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, 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. (8) Ale to wszystko dopiero 
początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie 
narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i 
nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych 
proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu 
oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta 
ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy 
nadejdzie koniec. (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą 
przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) wtedy ci, co są w Judei, niech 

3 Pytali go też, mówiąc: Cóż to mówią uczeni w Piśmie, że Eliasz ma przyjść pierwej? (12) A On im odrzekł: Eliasz 
wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi 

4 Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale 
najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. (12) A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios 
doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. (13) Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; (14) 
jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. 
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uciekają w góry; (17) kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) 
a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom 
brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie 
wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od 
początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie 
ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) 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 pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. 
(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z 
przyjściem Syna Człowieczego, (28) bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A 
zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i 
gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na 
niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, (31) i pośle 
aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z 
jednego krańca nieba aż po drugi. (32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy 
gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. (33) Tak i wy, gdy 
ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. (34) Zaprawdę powiadam wam: 
Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (35) Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą. (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, 
ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście 
Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za 
mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, że nastał 
potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch 
będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, 
jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia 
Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej 
przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. (45) Kto więc 
jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im 
dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy 
przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym 
mieniem swoim. (48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z 
przyjściem, (49) i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) przyjdzie pan 
sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. (51) I usunie 
go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. ”

Jezus nie pisał: oto nastanie wielki prorok jak Eliasz! Drugi Jan Chrzciciel! Jezus mówi ze 
powstaną [obok prawdziwych] także i fałszywi prorocy. I wielu biega za nimi!

„Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami 
dla owiec. (8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie 
słuchały ich. (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i 
wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. (10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, 
zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. ”

„Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.”
Księża katoliccy przyszli i co powiedzieli? Od 300 A.D roznieśli fałszywą ewangelie jako 
apostołowie anioła światłości. Oni mówili: przychodzimy do was w imieniu Jezusa jako jego 



apostołowie!

Ok 600 A.D pojawił się Mahomet i on twierdził, ze jest zapowiadanym przez NT prorokiem! Potem 
w 19 wieku pojawił się Bahá'u'lláh. On twierdził, ze jest wypełnieniem ksiąg Biblii, Islamu i 
innych!

A jak poznać fałszywego proroka. Wielu powie: po zachowaniu. Ja ci powiem: poczytaj ta 
publikacje jeszcze raz. KAZDA z sekt będzie próbować świecić dobrymi uczynkami by tak zwieść 
ludzi! Biblia jest prawdziwym wymiernikiem Prawdy. Może śpiewać jak anioł, może być w TV, 
może być słynny, ale jeśli słuchając go słyszysz herezje...oto masz fałszywego proroka.

Czemu ruch ekumeniczny uwiódł już tak wielu? Domyślasz się? A kiedy robisz test na to co głoszą, 
nagle słyszysz- to nie po bratersku, to nie miłość, to nie szacunek, to nie różnorodność, to nie 
tolerancja! Większość ludzi nie domyśla się,ze doktryna która umożliwiła funkcjonowanie 
ekumenii, była właśnie: nie osadzaj mnie!

Ta doktryna jest wypaczeniem Biblii. Nie masz sadzić z pozoru, nie masz brać belki i smyrać po 
głowie, ale...gdy nie możesz Biblijne rozsadzić i wskazać błędu... to mamy do czynienia z 
...herezja.

A co będzie jak w Polsce nagle pójdzie pastor przed kamery i ogłosi:  pedź i Zielonoświątkowiec! 
Bedzie: nie osadzaj brata!? Boże, zmiłuj się nad nami!

U Branhama- Jezus to Ojciec a Ojciec to Duch Święty. Czyli Jezus sam na siebie zstępował w dniu 
Jego Chrztu. Sam się do siebie modlił, gdy stal nad grobem Abrahama i sam siebie posłał na 
ziemie! Jak czytamy opisy Jezusa w ks Objawienia- to czytamy,ze na tronie w niebie siedzi Ojciec a 
obok Baranek na tronie. Hmm...To Jezus się rozdwoił! Ale sprytny!

Jezus musiał by sam się sobą ochrzcić!
Jezus musiał by sam do siebie gadać!
Jezus musiałby sam przed sobą kleknąć, bo jest napisane,ze Jezus złoży wszystko przed Ojcem!

Branham wypowiedział tez masę fałszywych proroctw i nauk:

• 1977 to destrukcja systemów świata i nowe millenium
• Miasto Los Angeles miało iść pod wodę
• Denominacje to znamię Bestii
• Miał otworzyć siedem pieczęci5

• Anioły zstępujące w formie piramidy
• Upadek człowieka miał nastąpić poprzez to, ze Ewa odbyła stosunek seksualny z wężem, 

który wyglądał jak człowiek, a Adam miał go nazwać- waz! Doktryna zwana: nasienie 
węza!6

5 (1) I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 
siedmioma pieczęciami. (2) Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny 
otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? (3) I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani 
do niej wejrzeć. (4) I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (5) A jeden 
ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i 
zerwać siedem jej pieczęci. (6) I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców 
stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych 
zesłanych na całą ziemię. 

6 http://churchages.com/en/sermon/branham/58-0928E-serpents-seed  

http://churchages.com/en/sermon/branham/58-0928E-serpents-seed


• Zaprzeczenie, ze Jezus był Synem Boga!
• Chrzest Biblijny musi być w imię Jezusa, nie Syna, Ojca i Ducha. Dzis oni twierdza, ze to 

katolicka nauka. Po przestudiowaniu nauk o katolickiej Trójcy, zobaczymy, ze ich Ojcie, 
Syn i Duch to calkiem inna trojca niż ta z Biblii! Często w roli Ducha Swietego wystepuje 
Maryja! 

Oto katolicka Trójca:

Syn

  

Duch Święty

   

Wybawicielka z 'Czyśćca'
Co ciekawe, ze tzw Odnowa w Duchu Świętym jest regularnym wizytatorem na Maryjnych 
spotkaniach w Medjugorie, Fatima!

Odnowa w Duchu Świętym, i jej reprezentanci jak np. Bashobora doświadczają fałszywych 
cudów, po to by zwieść ludzi! Ilu Protestantów się dało nabrać?

Poczytajcie herezje Bashobory. Duch Swiety prowadzi do Biblijego Jezusa, i JEGO 
GLORYFIKUJE nie zmarlego!

http://www.medjugorje.org.pl/dzial-informacyjny/aktualnosci/310-o-john-bashobora-o-
medziugorju.html

http://www.medjugorje.org.pl/dzial-informacyjny/aktualnosci/310-o-john-bashobora-o-medziugorju.html
http://www.medjugorje.org.pl/dzial-informacyjny/aktualnosci/310-o-john-bashobora-o-medziugorju.html


Gazeta w Polityce dala oto taki nagłówek:

„Narodowe wylanie Ducha! Wielki dzień modlitwy z o. Bashoborą za Warszawę i całą Polskę 
to początek przemiany "oblicza Tej Ziemi"”

„To był czas, w którym zstąpił wzywany przez Jana Pawła II 34 lata temu Duch Święty. Miejmy 
nadzieję, że odnowi "oblicze Tej Ziemi".”

„Wychodzimy z Wieczernika Ducha św., gdzie byliśmy wraz z Maryją, Gwiazdą Nowej 
Ewangelizacji.7 Stąd płynie posłanie na krańce ziemi, że Bóg nas kocha, On na zbawia.”

Ojciec

Kim jest Ojciec, którego Syn, odradza się na nowo każdego roku, który wciąż wisi na krzyżu? To 
nie Biblijny Ojciec!

 
Oto Jezus Bashobory, metalowe pudełko i kawałek wafla!8

O, to ciekawa wypowiedz! Polecam przejrzenie publikacji pt- Liderzy, skandal ekumeniczny i tam 
poczytać wypowiedzi ludzi. Polecam tez publikacje na temat Beaty Bednarz i innych muzyków 

7 http://wpolityce.pl/galerie/57438-wielka-ewangelizacja-na-stadionie-narodowym-o-bashobora-gdy-modlimy-sie-  
jako-kosciol-jako-wspolnota-beda-sie-dzialy-wspaniale-rzeczy-zobacz-zdjecia

8 http://wpolityce.pl/galerie/57438-wielka-ewangelizacja-na-stadionie-narodowym-o-bashobora-gdy-modlimy-sie-  
jako-kosciol-jako-wspolnota-beda-sie-dzialy-wspaniale-rzeczy-zobacz-zdjecia

http://wpolityce.pl/galerie/57438-wielka-ewangelizacja-na-stadionie-narodowym-o-bashobora-gdy-modlimy-sie-jako-kosciol-jako-wspolnota-beda-sie-dzialy-wspaniale-rzeczy-zobacz-zdjecia
http://wpolityce.pl/galerie/57438-wielka-ewangelizacja-na-stadionie-narodowym-o-bashobora-gdy-modlimy-sie-jako-kosciol-jako-wspolnota-beda-sie-dzialy-wspaniale-rzeczy-zobacz-zdjecia
http://wpolityce.pl/galerie/57438-wielka-ewangelizacja-na-stadionie-narodowym-o-bashobora-gdy-modlimy-sie-jako-kosciol-jako-wspolnota-beda-sie-dzialy-wspaniale-rzeczy-zobacz-zdjecia
http://wpolityce.pl/galerie/57438-wielka-ewangelizacja-na-stadionie-narodowym-o-bashobora-gdy-modlimy-sie-jako-kosciol-jako-wspolnota-beda-sie-dzialy-wspaniale-rzeczy-zobacz-zdjecia


'Protestanckich'. Dlaczego nie chcą ich ruszyć? Bo ich znają osobiście i słuchają ich muzy i 
zapraszają na wspólne przedsięwzięcia!

Mocha staje przed demonem Maryjnym. Basista TGD mówiący o Nowej Ewangelizacji. Jeśli nie 
jesteś w temacie, to pomyślisz: Ewangelizacja? No a cóż w tym złego?

Ta nowa Ewangelizacja, to nic innego jak stary katolicyzm w nowoczesnym, marketingowo 
zapakowanym pudelku. Gwiazda tej ewangelizacji ma być... Maryja! A któż by inny!

Nie daj się nigdy nabrać nikomu, czy to katolikowi, czy to 'Protestantowi' ze katolicyzm się 
zmienił! Wymyślili kolejna, bałwochwalcza modlitwę do Gwiazdy Nowej Ewangelizacji!

http://www.bkaznodziejska.pl/nr/sytuacje_duszpasterskie/apostolstwo_modlitwy/gwiazda_nowej_e
wangelizacji.html

Duch Maryjny to anty Duch Święty! Poczytaj ta modlitwę i zobacz jak chwalą zmarłego, który ma 
iść na czele 'ewangelii' wznoszenia metalowego pudelka, kawałka ciasta i modłów do zmarłych! 
Rydzyk stawia świątynkę ku czci tej 'gwiazdy' aby mógł wkrótce pomieścić Mochę i 
muzykantów 'Protestanckich'9

Jezus powiedział, ze da innego pocieszyciela, którym nie jest Mahomet, ani Maryja[zmarlak] ale 
Duch Święty! To Duch Święty ma prowadzić wierzących do CALEJ PRAWDY! Jest i rola aniołów 
w Bożym planie ale NIE aby się ich pytać o kierunek, i NIE aby ich czcić czy ich używać do 
leczenia!

Jak widać Branham nie miał chrztu w Duchu Świętym i kierował go zwodniczy duch! Paweł 
uzdrawiał w imieniu Jezus!Branham czekał na anioła, nie na poruszenie Ducha Świętego!

Sekty czatują na blogach, by wyławiać każdego zainteresowanego Prawdziwa Ewangelia! Szczerze 
szukający Jezusa człowiek szuka Prawdy w gąszczu sekt: katolicyzmu, baptystów, ekumenikow, 
branhamitow, świadków Jehowy itd.!

Sekty chodzą po domach, by wyławiać tych co nie znają Słowa Bożego. Sekty chodzą do 
Protestantów, Zielonoświątkowców by ich zwieść ich 'pokora', miłym usposobieniem, 
'chrystocentrycznym 'przekazem [jednak o jakim Chrystusie my mówimy?], jednością, miłym 
traktowaniem kota, mamieniem go pokojem tego swiata!

Jezus ostrzegał o zwiedzeniu, jednak dziś, ten kto ostrzega, jest … dziwny! O, mąciciele! O, 
rozbijacze niebożnych jedności i odkrywacze 20 letnich grzechów braci i sióstr! Skandal! O zgrozo! 
Rozbijacze unii z bałwochwalstwem! To już dziś NIEMODNE! To przestarzale i niedojrzale, 
gromić czczenie drewna i kamienia. Kościół chce iść z moda chwili, po to by potem taplac się w 
bagnie grzechu i upadku! O, świnia wskoczyła do blotka, ale tam nie pisało blotko ale: modne i 
współczesne kąpielisko nie dla kotów ale dla 'braci którzy odeszli od kochających ich demonów 
katolickich'! O i kot biegnie, plum, do bagna z katolicyzmem, świnia, była czysta przez 
kilkadziesiat lat, ale....omamiona Oskarami tego świata...pobiegła, nalegali...sława, poszanowanie, 
kamery, światło, miłość....Pies nauczył się jeść z miski, ale te... wymiociny. Mniam. Wciąż pachną 
jak diabeł powieje! Mmm... te kiełbaski, szczypiorek, jeszcze... świeże! Marchewka wcale nie taka 
zielona....Az w żołądku kreci....Ksiądz nosi wymiociny i trociny, i.... co tu robić?

9 http://wiadomosci.onet.pl/kujawsko-pomorskie/kopula-za-4-mln-zl-zwienczy-kosciol-budowany-z-inicjatywy-o-
rydzyka/6ch7r

http://www.bkaznodziejska.pl/nr/sytuacje_duszpasterskie/apostolstwo_modlitwy/gwiazda_nowej_ewangelizacji.html
http://www.bkaznodziejska.pl/nr/sytuacje_duszpasterskie/apostolstwo_modlitwy/gwiazda_nowej_ewangelizacji.html
http://www.skarbiecmilosci.pl/modlitwa-do-najswietszej-maryji-panny-gwiazdy-nowej-ewangelizacji


To obraz ekumenicznego świata, karykatury tego co Jezus zrobił i głosił!  Bracia staja i głoszą- nie 
idźcie do wymiocin, nie wracajcie do błota. O, jaki brat niemiluch. Jak nie ja, to ktoś zauważy, 
podleci i wrąbię przede mną....To mentalność rozpasanego, smarkacza, który nie umie sobie 
niczego odmówić. Jego Bóg musi zaspokajać każdą jego potrzebę i wymysł, do innego nie 
przyjdą...stad dziś Chrześcijanie z NAZWY po zborach!

Kto ich ruszy- biada im!

Jednak Jezus i Duch Święty stoją mocni i ….Biblijni! Ekumenia i ewangelia sekt to grupowe 
tarzanie się w ciepłych, brudnych błotach herezji i odstępstwa! Ale bracie, to takie....modne. Zajrzyj 
do Słowa. Izrael był na topie każdej nowinki i każdej nowej doktryny Kanaanu! Oni znali duchowa 
i cielesna prostytucje osobiście! 

Jezus się jednak nie zmienia. Czy tylko to pokolenie otworzy oczy i będzie świecić Jezusem, czy 
zaliczy się w poczet odstępstwa i zapełni jezioro ognia po brzegi?

A co z toba?

Amen



Koniecznie przeczytaj:

Liderzy- ekumeniczny skandal w Polsce 

Beata Bednarz i jej działania ekumeniczne- promocja Baala I 
Aszery! 

Tydzień modlitw o jedność ‘Chrześcijan’- materiały do modlitwy 

Derek Prince na temat demonów w denominacjach 2 

Derek Prince mówi o sesji uwolnienia, podczas której jednym z 
demonów, który należał do odstępstwa od wiary nazywał się od 
nauk Branhama!

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/derek-prince-na-temat-demonc3b3w-w-denominacjach-2.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/tydziec584-modlitw-o-jednoc59bc487-chrzec59bcijan-materiac582y-do-modlitwy.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/beata-bednarz-i-jej-dziac582ania-ekumeniczne-promocja-baala-i-aszery.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/beata-bednarz-i-jej-dziac582ania-ekumeniczne-promocja-baala-i-aszery.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/liderzy-ekumeniczny-skandal-w-polsce.pdf

