
Bóg ma moc nad pogodą !!!

Dzisiaj często lub coraz częściej słyszymy jak ludzie głoszą 
wyłącznie o miłości Bożej. Przestudiowanie Słowa Bożego, od 
dechy do dechy, spowoduje, ze większość pastorów może nagle 
doznać...olśnienia!

Podam tylko parę przykładów: potop Noego, sąd Bozy 
zapowiadany przez Jezusa nad Jerozolima wypełniony w 70 
A.D, wieża Syloe, która się zawaliła, sad nad Herodem, i 
szczególnie ks Objawienia, gdzie sypie się z nieba – począwszy 
od gradu , a skończywszy na spadających rzeczach z kosmosu!

Analizując Słowo, widać jak mogą działać 2 siły: diabeł, który 
może wpłynąć na np. wiatr, bądź Bóg, który zsyła sad nad 
obrażającymi go ludźmi. To stało się wcześniej i to ma miejsce 
dzisiaj!

Popatrzmy np. na Google. Ta firma siedzi cicho w Polsce, 
jednak na zachodzie bezczelnie promuje, jak i Microsoft 
'pedalizacje' całego świata. 

Powiedz mi, co oznacza taki symbol na Walentynki 2014?

Czy możesz rozróżnić płeć tych osób? Która z tych osób to 
kobieta, a który mężczyzna? Myślę, ze większość pastorów i 
więżących nie w pełni rozumie co zaplanowali niegodziwi 
ludzie względem normalnych ludzi!

Największe firmy 
na świecie(*), 
posiadające 
największy dochód 
sponsorują to co 
Bóg nazywa : 
obrzydliwe!

J.P Morgan(USA)

General 
Electric(USA)

Exxon 
Mobil(USA)

HSBC 
Holdings(Wlk.B)

Royal Dutch 
Shell(Holandia)

Berkshire 
Hathaway(USA)

Każde z nich 
promuje zło wobec 
Boga!

Popatrzcie co 
dzieje się w tych 
krajach!

(*)http://www.for
bes.com/global20
00/list/

http://www.forbes.com/global2000/list/
http://www.forbes.com/global2000/list/
http://www.forbes.com/global2000/list/


Bill Gates, właściciel Microsoft sponsoruje ruch pedalizacji narodów! 1

 

 

1 https://www.microsoft.com/en-us/diversity/programs/ergen/gleam.aspx 



 
To co normalne, jest przeinaczane i wypaczane!

Oto niektóre wersety:

Morze – (Hebrajski- yam, Grecki- thalassa)

Ps 78:53-”Prowadził ich bezpiecznie tak, że się nie lękali, A nieprzyjaciół ich przykryło 
morze! ”

Ps 89:10-”Któż bowiem na obłokach równy Panu, Któż podobny Panu pośród synów 
Bożych? (8) Bóg groźny jest w gronie świętych, Potężny i straszny nad wszystkich wokół 
niego. (9) Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja 
otacza cię. (10) Ty panujesz nad morzem nieokiełznanym, Gdy fale jego się 
podnoszą, Ty je uśmierzasz. (11) Tyś zmiażdżył Rahaba ugodzonego śmiertelnie, 
Mocnym swym ramieniem rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich. (12) Twoje są niebiosa, 
twoja też ziemia: Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia. ”

Ps 93:4-”Gdy Izrael wychodził z Egiptu, Dom Jakuba spośród ludu obcego języka, (2) 
Stał się Juda jego świętością, Izrael jego królestwem. (3) Morze widziało to i uciekło, 
Jordan płynął wstecz. ”

Przysłów 8:29-”Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, 
(29) gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł 
podwaliny ziemi ”

Iz 23:11-”Pan wyciągnął swoją rękę na morze, wstrząsnął królestwami, kazał zburzyć 
twierdze kananejskie, ”



Iz 50:2-”Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt mi nie 
odpowiadał? Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Albo czy nie ma we 
mnie siły, aby ratować? Oto Ja swoją groźbą osuszam morze, obracam rzeki w pustynię, 
tak iż ich ryby gniją z braku wody, a ich zwierzęta giną z pragnienia. (3) Oblekam 
niebiosa na czarno i przyodziewam je w wór jak w odzienie. ”

Ps 65:7-”Uśmierzasz szum morza, Szum fal jego i wzburzenie narodów; (9) Mieszkańcy 
krańców ziemi boją się znaków twoich; Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu. (10) 
Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; Strumień Boży jest pełen wody, 
Przygotowujesz zboże ich... Albowiem tak ją przygotowujesz: (11) Napawasz jej zagony, 
równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom. ”

Ew. Łukasza 8:25-”A gdy płynęli, On zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i 
fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie. (24) Tedy przystąpili do niego i zbudzili go, 
mówiąc: Mistrzu, Mistrzu, giniemy. A On obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone 
fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. (25) I rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza? Oni 
zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: Któż to jest ten, że 
nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go?  ”

Ez 26:16-”Tak mówi Wszechmocny Pan o Tyrze: Zaiste, wyspy zadrżą od łoskotu 
twojego upadku, gdy pobici jęczeć będą, gdy miecz wpośród ciebie zabijać będzie. (16) 
Wszyscy książęta krain nadmorskich zstąpią ze swoich tronów, zdejmą z siebie płaszcze i 
zwloką swoje haftowane szaty, przyobloką się w drżenie, usiądą na ziemi, bez ustanku 
drżeć i zdumiewać się będą nad tobą. (17) Potem zanucą nad tobą pieśń żałobną i tak 
będą śpiewać o tobie:O, jakeś upadło, zniknęło z morza, miasto sławne, potężne na 
morzu, ty i twoi mieszkańcy, którzy wszystkie lądy napawali lękiem przed sobą. (18) 
Teraz, w dniu twojego upadku, drżą wybrzeża i przerażone są wyspy na morzu z powodu 
twojego kresu. (19) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy uczynię cię miastem 
spustoszonym jak inne miasta, które nie są zamieszkane, gdy sprowadzę na ciebie 
nawałnicę i pokryją cię wielkie wody, (20) wtedy strącę cię do tych, którzy już zstąpili do 
grobu, do ludu, który już przeminął, umieszczę cię w najgłębszych zakątkach ziemi, w 
odwiecznych rumowiskach, u tych, którzy zstąpili do grobu, abyś nie było zamieszkane i 
już nie miało miejsca w krainie żyjących. (21) Zgotuję ci straszny koniec i ciebie już nie 
będzie: Będą cię szukać, lecz już cię nie znajdą - mówi Wszechmocny Pan.”

Wiatr-(Hebrajski- ruwah, Grecki- anemos)



Na 1:4-”Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie 
bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego 
nogami. (4) On gromi morze i wysusza je; sprawia, że wszystkie rzeki wysychają.  
Omdlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. (5) Góry drżą przed nim, a pagórki 
się rozpływają; ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. (6) 
Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego 
zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. (7) Dobry jest Pan, 
ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają, (8) przeprowadza ich przez 
wezbrane fale. Lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. 
(9) Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi 
ucisk. (10) Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów; spalone zostanie 
jak suche ściernisko. ”

Ez 13:13-”Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i 
prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet 
domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Wszechmocny 
Pan. (10) Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój! chociaż nie było 
pokoju; a gdy on wznosił mur, oni go tynkowali, (11) mów do tych, którzy tynkowali, że 
mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan.  (12) 
A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście? (13) 
Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w 
moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę. (14) I rozwalę mur, który 
tynkowaliście, i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament, a gdy 
upadnie, zginiecie w nim - i poznacie, że Ja jestem Pan. ”

Mateusza 14:30-”A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: 
Panie, ratuj mnie. (31) A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O 
małowierny, czemu zwątpiłeś? ”

Objawienia 6:13-”I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i 
słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. (13) I gwiazdy 
niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr 
gwałtowny nim potrząśnie; (14) i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a 
wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i 
możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się 
w jaskiniach i w skałach górskich, (16) i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie 
nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) i przed gniewem Baranka, albowiem 
nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? ”



Burza -(Hebrajski- suwphah- pochwycić coś, Grecki- lailaps)

Ps 83:15-”Którzy powiedzieli: Weźmy w posiadanie niwy Boże! (14) Boże mój, uczyń z 
nimi jak z liśćmi w wichurze, Jak z plewą na wietrze! (15) Jak ogień, który pali las, I jak 
płomień, co pochłania góry, (16) Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich 
w zamieszanie! (17) Okryj twarze ich hańbą, Aby szukali imienia twego, Panie! ”

Ps 107:29-”Ci, którzy na statkach płynęli po morzu,Uprawiając handel na wielkich 
wodach, (24) Widzieli dzieła Pana I cuda jego na głębinach. (25) Rzekł, i zerwała się 
burza, Która spiętrzyła fale, (26) Wznosili się aż do nieba, Zapadali się w głębiny;Dusza 
ich truchlała w niebezpieczeństwie. (27) Zataczali się i chwiali jak pijani, A cała ich 
mądrość obróciła się wniwecz. (28) Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z 
utrapienia. (29) Uciszył burzę, I uspokoiły się fale morskie. (30) Wtedy radowali się, że 
się uspokoiły, I zawiódł ich do upragnionej przystani. ”

Marka 4:37-”I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą 
stronę. (36) Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie 
towarzyszyły mu. (37) I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż 
łódź już się wypełniała. (38) A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go 
więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? (39) I 
obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher i 
nastała wielka cisza. (40) I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze 
wiary nie macie? (41) I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest 
Ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? ”

Wicher/ Trąba powietrzna (Hebrajski- Saar- rzucać czymś,uderzyć na )

Jer 23:19-”Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto 
przyjął jego słowo, by móc zwiastować? (19) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan 
unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. (20) Nie uśmierzy się żar 
gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych 
dokładnie to zrozumiecie. ”

Jer 30:23-”Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową 
bezbożnych się kłębi. (24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni 
zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. ”

Am 1:14-”i rozniecę ogień na murze Rabby, aby strawił jej pałace, wśród zgiełku w dzień 



bitwy, w wichrze w dzień huraganu. ”

Na 1:3-”Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie 
bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. ”

Z powodu zła ludzi, Bóg dopuszcza aby ci ucierpieli. Ponieważ kraje w Europie jak i 
Ameryka(rządy) promują rzeczy, które są obrzydliwością dla Jezusa2, ten dopuszcza sady 
nad nimi. 

Poniżej można pooglądać niektóre przykłady i nagłówki z gazet.

Pamiętaj, tylko Bóg ma moc nad plagami. 3Pytanie- czy ludzie będą pokutować i 
zawołają do Jezusa aby ich ocalił? 

Niektóre nagłówki:

✗ 'Świeża' burza przynosi ze sobą więcej deszczu i silny wiatr4

✗ Wiatry o sile huraganu uderzają w Walię i Anglię.5

✗ Rozpoczynają się porządki po sięgających 172 km/h6 burzach w Walii. (90 000 
domów bez prądu)

✗ Wicher przynosi chaos do North West England7 

2 „Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. (23) Nie będziesz obcował z 
żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z 
nim parzyć. Jest to ohyda. (24) Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja 
przed wami wypędzam. (25) Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia 
swoich mieszkańców. ” Ks. Kapłańska 18

„Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą 
śmierć;krew ich spadnie na nich. ” Ks. Kapłańska 20

Co ciekawe, kraje mogą próbować bronic pedalstwo, jednak Jezus wyegzekwuje sad nad nimi po swojemu 
-choroby i kataklizmy!

3 „A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem. (9) I byli ludzie popaleni 
wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać 
chwałę.” Obj 16 

Opamiętanie oznacza – ja jestem w błędzie, a Bóg miał racje!

4 http://www.bbc.co.uk/news/uk-26183403  

5 http://www.bbc.co.uk/news/uk-26157937  

6 Gazeta podaje 107 mph, co daje ok 172 kmph!

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-26164617

7 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-26152212  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-26152212
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-26164617
http://www.bbc.co.uk/news/uk-26157937
http://www.bbc.co.uk/news/uk-26183403


✗ Dach zerwany z pływalni, opóźnienia na M62, powalone drzewa, brak prądu: 
potężne wiatry uderzają w Huddersfield.8

✗ Ulewny deszcz, wichury i powodzie, przyczyna chaosu w transporcie i braki 
prądu.9

✗ Kierowca ciężarówki zginał podczas wiejącego z prędkością 140 mph wiatru.10

✗ 'Czerwony alert'- Narodowy Serwis Meteorologiczny [Met Office] nakazuje 
mieszkańcom aby nie ruszali się z domu, i wydaje najpoważniejsze ostrzeżenie 
przed nawałnicą...11

✗ Biblijna powódź rozprzestrzenia się po Wielkiej Brytanii podczas największych 
opadów od 200 lat.12

✗ Tamiza pęka w szwach, a Cameron nazywa powódź w Wlk. Brytanii- Biblijna.13

Twarz Camerona, gdy zobaczył rozmiary powodzi!To on jest jej winny!

Ta 'pogoda' dotarła również do Irlandii. Meteorologiczna firma MET Eireann, wysłała 
pomarańczowy alert dla miast jak14 : Dublin, Louth, Wexford, Wicklow, Meath, Cork, 

8 http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/high-winds-hit-huddersfield-roof-6703232  

9 http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/13/uk-storms-cameron-emergency-talks-crisis  

10 http://www.ibtimes.co.uk/scotland-weather-warning-lorry-driver-killed-travel-527768  

To 225 kph!
11 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-weather-red-alert-met-office-says-stay-indoors-and-issues-  

severest-storm-warning-as-108mph-winds-hit-wales-9122895.html

12 http://rt.com/news/uk-flooding-spreads-environment-485/  

13 http://www.dw.de/thames-bursts-banks-as-cameron-calls-uk-floods-biblical/a-17422414  

14 http://www.irishtimes.com/news/environment/flood-cleanup-continues-as-further-weather-warning-issued-  
1.1676647

http://www.irishtimes.com/news/environment/flood-cleanup-continues-as-further-weather-warning-issued-1.1676647
http://www.irishtimes.com/news/environment/flood-cleanup-continues-as-further-weather-warning-issued-1.1676647
http://www.dw.de/thames-bursts-banks-as-cameron-calls-uk-floods-biblical/a-17422414
http://rt.com/news/uk-flooding-spreads-environment-485/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-weather-red-alert-met-office-says-stay-indoors-and-issues-severest-storm-warning-as-108mph-winds-hit-wales-9122895.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-weather-red-alert-met-office-says-stay-indoors-and-issues-severest-storm-warning-as-108mph-winds-hit-wales-9122895.html
http://www.ibtimes.co.uk/scotland-weather-warning-lorry-driver-killed-travel-527768
http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/13/uk-storms-cameron-emergency-talks-crisis
http://www.examiner.co.uk/news/west-yorkshire-news/high-winds-hit-huddersfield-roof-6703232


Kerry i Waterford!

 
Irlandia

 
Irlandia

http://cdn1.independent.ie/incoming/article29885502.ece/ALTERNATES/h342/Lahinc
h2_2.jpg

http://cdn1.independent.ie/incoming/article29885502.ece/ALTERNATES/h342/Lahinch2_2.jpg
http://cdn1.independent.ie/incoming/article29885502.ece/ALTERNATES/h342/Lahinch2_2.jpg


 
http://i1.irishmirror.ie/incoming/article3138207.ece/ALTERNATES/s2197/Overturned-

truck-M8-3138207.jpg

W Lipcu na ulicach Cork, maszerowały pedały! Burmistrz Catherine Clancy i Rada 
Miasta promuje tego typu zło15, więc oni biorą za to odpowiedzialność!

To samo ma miało miejsce w Dublinie, i promował to burmistrz Oisin Quinn. W tym 
roku, w USA,w Nowym Jorku, burmistrz De-Blasio chce bojkotować coroczny Dzień 
Świętego Patryka, z powodu, ze pedzie maja nie brać udziału. 16Zobaczcie jak ci w 
polityce promują to co w oczach Boga jest wstrętne i odrażające! 

W 2013 roku – pedał Grodzki przybył do Irlandii, i został ogłoszony 'wielkim 
marszałkiem' parady pedałowa!17

Na Polskę tez przyjdzie bicz. Żaden pastor nie głosi przeciwko tej zdrożności. Czekacie, 
aż Bóg da się Polsce we znaki? Czy wtedy powiecie- to nie Bóg? 
15 http://corkindependent.com/20130718/news/cork-celebrates-8th-lgbt-pride-festival-S69012.html  

16 http://www.rte.ie/news/2014/0205/502357-new-york-st-patricks-day/  

17 http://eile.ie/2013/05/23/anna-grodzka-announced-as-dublin-pride-grand-marshall/  
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Pokutujcie i zacznijcie czytać Ewangelie! Przestańcie głosić fałszywej miłości Bożej! Co 
Bóg zapisał w Biblii, tak zrobi, czy się to wam mieści w głowie czy nie!

 

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/02/13/article-0-1B542D5900000578-
293_964x632.jpg

 
Wylew Tamizy w Lutym 2014!
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Dach stacji benzynowej...
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Zwiało panią z nóg!
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Zerwane drzewo!
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Zerwany dach
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Wywrócona ciężarówka

http://i2.examiner.co.uk/incoming/article6702634.ece/ALTERNATES/s615/JS32360560-
6702634.jpg

http://i2.examiner.co.uk/incoming/article6702634.ece/ALTERNATES/s615/JS32360560-6702634.jpg
http://i2.examiner.co.uk/incoming/article6702634.ece/ALTERNATES/s615/JS32360560-6702634.jpg
http://www.sheffieldtelegraph.co.uk/webimage/1.6439055.1392359850!/image/3404352084.jpg_gen/derivatives/articleImgDeriv_628px/3404352084.jpg
http://www.sheffieldtelegraph.co.uk/webimage/1.6439055.1392359850!/image/3404352084.jpg_gen/derivatives/articleImgDeriv_628px/3404352084.jpg


 

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/72958000/jpg/_72958252_754e99c9-9839-4a62-96df-
ad6bd697c37a.jpg

 

http://www.standard.co.uk/incoming/article9122874.ece/ALTERNATES/w1024/floods-2.jpg

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/72958000/jpg/_72958252_754e99c9-9839-4a62-96df-ad6bd697c37a.jpg
http://news.bbcimg.co.uk/media/images/72958000/jpg/_72958252_754e99c9-9839-4a62-96df-ad6bd697c37a.jpg
http://www.standard.co.uk/incoming/article9122874.ece/ALTERNATES/w1024/floods-2.jpg


 

http://www.standard.co.uk/incoming/article9120987.ece/ALTERNATES/w1024/1102FLOOD15.jpg

 

http://www.standard.co.uk/incoming/article9120564.ece/ALTERNATES/w1024/1102FLOOD6.jpg

Pokutuj dziś do Jezusa! Szukaj schronienia pod krwią i mocnymi skrzydłami Boga Jahwe! Jełopy 
dziś otwierają drzwi aby zniszczyć mieszkańców ziemi!

W Polsce również chcą paradować i umieszczają zboczeńców w Sejmie. Rozwieszają obsceniczne 
plakaty aby gorszyć i młodych i starych!18

„Nie możemy zakazać EuroPride - mówi Tomasz Andryszczyk, p. o. rzecznika prasowego 
Hanny Gronkiewicz-Waltz.”

Politycy w Polsce JUZ się sprzedali, podobnie jak kościoły. 19 Głoszą fałszywa miłość, której Bóg 
nigdy nie głosił! Głoście PRAWDE i stańcie za tym co głosił Jezus- czyli- pokuta! 

Amen.

18 http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/plakatowa-wojna-przed-parada-gejow-w-stolicy/serwf  

19 http://pielgrzym.shoutcast.com.pl/ftp/Konferencje/Pokochac%20Boga%20-%20Polkowice%203-  
5.01.2013/Chrzescijanstwo%20a%20ruch%20LGBT%20-%20Bogdan%20Sokol.mp3
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