
Premier David Cameron- To Biblijna sceneria.

Zły i przewrotny Dawid Cameron, podczas wizyty do zalanego woda hrabstwa Somerset1, 
wypowiedział te oto słowa:

“To biblijna sceneria”2

Cameron to jeden z prześladowców Słowa Bożego, zwolennik globalistyczno- okultystycznych 
ideałów zniszczenia rodziny i zniszczenia normalności oraz pracz głowy społeczeństwa w Anglii, 
nagle wypowiada takie słowa. Jego wymówkami, jak i jego podobnym, są zawsze- natura i 
szczególnie ocieplanie klimatu.

Ten przewrotny człowiek, który chce zniszczyć społeczeństwo Anglii, bo przecież niszcząc 
indywidualne rodziny i ich normalność, spowodowałoby upadek społeczeństwa, dobrze wie co 
Biblia mówi na ten tema. Jednak on, przy współpracy 'wielebnego' Welby, chcą zasłużyć się swoim 
twórcą- MI6 i Illuminatom.

Cameron i jego Amerykański odpowiednik- niegodziwy Obama, nie śmieli pofatygować się do 
tegorocznej Olimpiady w Soczi. Kto plącze z tego tytułu? Hmm...myślę, ze nikt. Oszczędzi to ich 
komentarzy odnośnie homoseksualizacji narodów. 

Welby, to hipokryta, który udaje, ze jest Anglikaninem. Tymczasem, jak by to Pan Jezus nazwał- 
jego ojcem, jest diabeł! Anglikanizm praktykuje niebiblijne chrzczenie niemowląt. Ale...nawet tam, 
Whelby zmienił parę linijek, aby brzmiało jeszcze bardziej światowo i heretycko. To motto 
dzisiejszych ekumenikow: byleby nie urazić świata, byleby iść na kompromis z diabłem.

Mianowicie, nieświęty Welby, rozporządził iż, należy usunąć z i tak heretyckiego i anty Biblijnego 
obrządku takie słowa:

• pokutuj z grzechów
• odrzuć diabla3

Jego globalistyczna i zboczona 'teologia' idzie jeszcze o krok dalej. Tych, których Biblia nazywa 
synami Beliala, zboczeńcami i sodomitami, Welby chce aby cały kościół anglikanów w Afryce 
nazywali tych bezbożnych grzeszników :dziećmi Boga.4

Co ciekawe Afrykańczycy, są bardziej normalni niż Obama, Welby i jego pan Cameron! Nigeria, i 
jej prezydent Goodluck Jonathan nałożył kare dla pedalowatych – do 14 lat wiezienia! 5

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Somerset  

2 http://www.centralsomersetgazette.co.uk/David-Cameron-pats-Somerset-councils-Somerset/story-20589155-  
detail/story.html

3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2533874/Welby-casts-sin-christenings-Centuries-old-rite-rewritten-  
language-EastEnders-modern-congregation.html

4 http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10605832/Welby-flies-to-Africa-telling-Anglicans-to-treat-gay-people-as-  
children-of-God.html

5 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/10571788/Nigeria-begins-arrests-after-  
anti-gay-law-passed.html
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Uganda natomiast przewiduje dożywocie 6!

Dodatkowo, rzecznik prasowy prezydenta Nigerii7 powiedział, ze u nich Nigeryjczycy w 90% 
sprzeciwiają się pedałom. 

Podobny stosunek do tych znienormalnialkow ma Rosja. Podczas dnia rozpoczęcia Sochi 2014, 
policja w Rosji aresztowała 10  demonstrujących pedalskich aktywistów.8 Zostali ostrzeżeni, ze 
Rosja nie będzie tolerować tego ohydnego zboczenia. Jednak oni nie słuchają. Wiec musi być 
reakcja. Pedały chcą przynieść wszędzie swoje zło. I tam gdzie są tolerowani, przynosi to 
zniszczenie- życia ludzi, huragany i powodzie.

Rosjanie i Afrykanczycy, pokazali swoja normalność i troskę o człowieka. Diabelskie kłamcy i 
pasożyty, chcą włazić tam gdzie ich nie chcą.

W Rosji istnieje prawo9, które karze, osobę indywidualna kara w wysokości 1500$ za szerzenie 
zarazy i propagandy zboczeńców. Jeśli jest to organizacja, to ucierpi 30 000$.

Nawet bałwochwalca Kiryll powiedział, ze uznanie pedałowców, jest „Grzechem Apokalipsy”.

Każdy Chrześcijanin w Polsce powinien protestować Google, ponieważ, to jeden z nośników i 
finansistów, nosicieli AIDS.

To bazgrol Google na zachodnich jego stronach! To nie pierwszy już raz. Oni promują zagładę 
społeczeństwa. Ukrywają statystyki i oczywista prawdę na ten temat. 

Dzieki Cameronowi domy rodzinne są zatopione przez straszna powódź. Dzieci płyną do szkoły na 
lodkach! To boży bicz na KAZDY kraj bez wyjątku, który próbuje zmieniać odwieczne prawo do 
normalności dane przez Jezusa, każdemu człowiekowi.

6 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/uganda/10531563/Uganda-passes-anti-gay-  
bill.html

7 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/10571788/Nigeria-begins-arrests-after-  
anti-gay-law-passed.html

8 http://news.yahoo.com/gay-rights-activists-arrested-russia-182838305.html  

9 http://rt.com/news/russia-gay-law-myths-951/  
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Pokutuj dziś! Odwróć się od zła, swych dróg i fałszywych filozofii. Tylko Jezus może wybaczyć 
twoje liczne grzechy. Jego krew wciąż obmywa i czyni normalnym!

Kraje Europy i USA- Bóg pomści się za wasze zło. I to jest nieuniknione. Jedyna nadzieja jest 
wasza szczera pokuta i odrzucenie tych złych, kalających człowieka praktyk!

Inaczej, oczekujcie na więcej!

Liderzy Protestantyzmu- Bojaźń Jezusa to początek mądrości. Wielu z was jednak, powołując się na 
niebiblijna, niezdefiniowana 'miłość ' idzie w ekumenie z bałwanami, pokazuje miękki kręgosłup i 
przez strach gotowa jest zdradzać Jezusa przez porzucenie jasnych jego nauk !

Uważajcie, bo Bóg nie zna doktryny- raz zbawiony, albo nie tykaj bożych wybrańców. To wymysły 
CZLOWIEKA. Sad zacznie się od domu Bożego. Odstępstwo wasze poniesiecie nie tylko wy, ale i 
następne pokolenia. Chyba,ze …. będziecie pokutować.

Amen.

Potop w Anglii:

UK floods: Somerset flood zone - video 

http://www.youtube.com/watch?v=YKLErRBQax0

Military Aid for Somerset Flood Disaster Victims 30.01.14 

http://www.youtube.com/watch?v=mF7Mn-RavTQ

 Rescue boat takes flood-hit Muchelney's children to school

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-somerset-25710861

Dramatic scenes as huge waves batter Dawlish sea wall and station. Beach huts smashed. 
http://www.youtube.com/watch?v=8rEXi81qjx8

Ekumenia w Kościele Zielonoświątkowym

http://www.skała.eu/ekum.html
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