Beatyfikacja i kanonizacja- DNA poganstwa katolickiego

Prawda cie wyzwoli!
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kosciola [katolickiego]”Angelo
Amato

Wstep
W ksiedze Daniela 2 czytamy o posagu, ktory pokazal sie w nocy krolowi
Babilonu. W ten sposob Bog Izraela, i Jedyny Prawdziwy Bog pokazal przyszlosc
nie tylko Babilonu, ale i to co stanie sie i co jest aktualne rowniez i w naszych
czasach! Spadkobierca upadlego Imperium Rzymskiego zostal...katolicyzm i stalo
sie to w czasach panowania Konstantyna (okolo 300 A.D). O tym ze akurat
katolicyzm jest tym spadkobierca swiadcza takie elementy jak- hierarchia
katolicka, swieta odziedziczone od Rzymu, czczeni przodkow, czczenie i modly do
zmarlych, religia uczynkow, czczenie ‘matki bogini’, reinkarnacja katolickiego
Jezusa kazdego roku, mantry rozancowe, poczet ‘swietych i patronow’, za
ktorymi kryja sie demony, odziedziczone Rzymskie tytuly jak pontifex maximus,
lacina, itd. Kazdy kto zajrzy do dobrej encyklopedii i wybada zrodla pochodzenia
poszczegolnych elementow obecnych DZISIAJ w katolicyzmie zrozumie, ze
katolicyzm jest to religia, ktora diabel wybral aby reprezentowala go dzis na
ziemi. Dzis papiez stoi, by polaczyc kazda religie i kazde wierzenia, ktore sa
praktykowane pod parasol katolicyzmu i chce stac jako naczelny kaplan, by
przekazac je szatanowi! Biblia jasno pokazuje te rzeczy. Jednakze, dzis wielu
pastorow wzdraga sie by objasniac takie ksiegi jak Daniela czy Objawienie. Dzis
malo z nich glosi przeciwko bawlochwalstwu, zabobonach, tradycjach ludzkich,
okultyzmie, ktore ma miejsce posrod Chrzescijan. Rzeczy, ktorymi chcialem sie
zajac w tej publikacji to szczegolnie : kanonizacja i beatyfikacja. Te rzeczy nigdy
nie mialy miejsca podczas istnienia Pierwszego Kosciola. Z racji faktu, ze
katolicyzm otrzymal paleczke ‘tajemnicy nieprawosci’, ktora wedrowala od
Babilonu, poprzez Medo- Persje, Grecje, Rzym, dzis podazaja oni sciezkami
starozytnego poganstwa. Moja modlitwa jest, aby wielu katolikow otwarlo oczy i
wyszlo z Babilonu, do prawdy Biblijnego Jezusa Chrystusa.

Amen.

Kanonizacja
Od dawien dawna, w kazdej poganskiej religii, nie tylko czczono demony, ktore
spadly z nieba po wojnie, ale i czesto diabel kazal ludziom czcic tzw’przodkow’
czy ‘bohaterow’. Wystarczy poczytac jak czcza przodkow i jak przez wieki ludzie
byli ‘deifikowani’! Rzymski Cezar stawal sie ‘bogiem’. To stary trik z ogrodu Eden,
w ktorym waz mowi- bedziecie jak Bog! Deifikacja ludzi to jedna z drog aby
otworzyc innych na zwiedzenie i balwochwalstwo.
Kanonizacja i beatyfikacja niewiele sie roznia. Kanonizacja daje ludziom ‘prawo’
czczenia zmarlego na calym swiecie. Wiec tam gdzie szerzy sie odstepstwo
katolickie i ekumenia, tam rzesze zaslepionych ludzi, bedzie wolalo na kolejnego
idola, kolejnego bozka! Kalendarz Imperium Rzymskiego zostal zastapiony
kalendarzem liturgicznym katolicyzmu.1
Jan XXIII oraz Jan Pawel II, zostali ‘wyswieceni’ po smierci. Sam fakt tego
zaprzecza, ze byli takimi za zycia! Ludzie, pomyslcie o tym.
Owa kanonizacja miala miejsce na placu sw. Piotra, gdzie znajduje sie obelisk w
srodku zegara slonecznego. 2
Jan XXIII(1881 –1963) zyl na poczatku otwarcia II Soboru Watykanskiego. Jego
encyklika Pacem In Terris 3wylozyla podwaliny dla diabolicznego ruchu zwanego
ekumenia oraz szerzej- Nowego Ladu Swiatowego. Jan XXIII podobnie jak i JPII
przysluzyl sie w kreowaniu NLS i stad zostali ‘nagrodzeni’ w ten sposob, ze kiedy
oni pala sie w plomieniach, na ziemi wzywaja ich imiona, stad diabel moze
uzyskac wieksza chwale.
Encyklika wymienia “Chrzescijan ktorzy odseparowali sie od Stolicy
Apostolskiej”(157). Jan XXIII mobilizuje katolikow aby byli gotowi
wspolpracowac z ‘oddzielonymi bracmi’ oraz poganami. Cel? Aby zgromadzic
wszystkich pod bandera papieskiego antychrysta. Stad widzisz jak dzis wielu
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chetnie lazi do katolicyzmu, potem oni przychodza do Protestantow, nie aby
sluchac Biblii, ale aby stawac na scenie i grac badz glosic kazania.
Jan XXIII mowi tez o wspolpracy z Organizacja Narodow Zjednoczonych. (142145)
W 1944 r wyslawiajacy Hitlera Pius XII wyslal go aby zostal nuncjuszem
apostolskim i ‘zajal’ sie biskupami, ktorzy wspolpracowali z okupantem. Jan byl
uzywany aby pozamiatac balagan Watykanu pod dywanik. Jeszcze w 1939 r Pius
poinstruowal aby wyslac Hitlerowi kartke urodzinowa z gratulacjami dla Fuhrera
i zapewnieniem, ze modly za niego ida z katolickich oltarzy! Potem jak hitler
przegral, to oczywiscie katolicyzm musial ukryc i zatuszowac jego poczynania.
Jesli zlapali jakis biskupow, to bylo to ‘na pokaz’ tak jak i w dzisiejszych czasach
odnosnie pedofilii. Wiele szumu, wiele obietnic, specjalne komisje...i pedofile w
habitach dalej grasuja po parafiach, a na wioskach, do ktorych ich przeniesli
ludziska moze bardziej bojazliwe, naiwne i bardziej przesadne!
Przy zakonczeniu II Wojny Swiatowej, katolicyzm zorganizowal system ucieczki
dla gestapowcow zwany po angielsku- ratlines.4(Poczytaj tez o
ODESSIE)Deklasyfikowane dokumenty pozwolily obnazyc na swiatlo dzienne
wspolprace Amerykanskich sluzb wywiadu. Pozwolilo im to pozyskac
‘esesmanska technologie’, ktora wypracowano w obozach koncentracyjnych.
Projekt nosil nazwe – Projekt Spinacz5.
Jesli ktos mysli, ze II Wojna nie miala duchowego charakteru, to nie bedzie mogl
zrozumiec. Za Hitlerem staly wierzenia germanskich bozkow oraz hinduskich
Arjow! Te ‘technologie’ sa uzywane obecnie, aby wprowadzic masowa kontrole
jednostek aby wyeliminowac opozycje do rodzacego sie nowego rezimu.
Proponuje zaznajomic sie z publikacjami na temat projektow typu MK-Ultra.
Podczas trwania II Soboru Watykanskiego, Jan XXIII kazal Augustynowi Bea, aby
napisal dokumenty, majace wlaczyc Zydow pod skrzydelka Watykanu. To
wszystko stanowi podwaliny dziejszych ruchow ekumenicznych i ‘swieckich’ typu
UE czy ONZ! To jest ich plan dzialania.
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Jan XXIII uzywal tiary przy koronacji6, ktora trwala 5 godzin.

Potrojna tiara: niebo, ziemia, podziemie- trzy demoniczne sfery.

Medal Piusa XXIII7

Po smierci Jana XXIII wystawiono go aby bezmyslni ludzie go czcili! Wystawili mu
rowniez pomnik8 do ktorego katolicy zanosza modly i sie klaniaja!
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Paleczke po nim w ustanowieniu Nowego Ladu Swiata i kontynuacji ‘tajemnicy
nieprawosci’ przejal po nim Pawel VI(1897-1978). Pawel kontynowal zwiedzenie
II Soboru Watykanskiego.
Augustin Bea wspolpracowal z Pawlem, by zwiesc Protestantow do zatracenia.
9
Pawel VI oglosil Maryje- Matka ‘kosciola ’ w 1964 r! Dzisiejszy katolicyzm jest o
wiele gorszy i bardziej demoniczny niz ten za czasow Konstantyna czy Marcina
Lutra. Pawel VI wprowadzil mieszane ‘malzenstwa’ w katolicyzmie. Pawel VI
posunal zwiedzenie dalej twierdzac, ze Maria to droga do Jezusa. Zalecal
zakazane Biblia modly do Matki ‘kosciola’ oraz Krolowej Pokoju. (Biblia mowi, ze
Jezus to glowa kosciola i Ksiaze Pokoju). W Mysterium Fidei bronil falszywego
Jezusa, ktory nie odkupil ludzkosci 2000 lat temu!10 Jak sie okazuje w 1965 r
Pawel VI postanowil ‘przylaczyc’ sie do zalozonej przez ukrytych katolikow
organizacji zwanej Swiatowa Rada Kosciolow i z tego powodu powstal rowniez
Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan, ktory odbywa sie co roku. 11
Data tego ‘przedwsieziecia’ nie wziela sie ‘z kosmosu’. 18 – 25 Stycznia jest
miedzy dwoma swietami- Cathedra Petri czyli Swietem Tronu Piotra(relikwii)
oraz Swieta nawrocenia Apostola Piotra. Ma to symboliczne znaczenie. Ma to
zmusic Protestantow do uznania papieza i doprowadzic do powrotu ‘pod kiecke
Matki Nierzadu’! Obudzice sie ze snu! To diabelski sen!
Swiatowa Rada Kosciolow uwzglednila ‘katolickich teologow’ w ich szeregach.
Stad drogi czytelniku rozumiesz dlaczego oni daza do zjednania sie z tym
systemem diabelskim.
Kardynal Bea poszedl po pozwolenie do Pawla VI aby rozpoczac katolickoProtestanckie tlumaczenie Biblii przy wspolpracy z Protestanckimi
Towarzystwami Biblijnymi! Mialo to miejsce w 1967 r. Od tego czasu powstalo
wiele tlumaczen Biblii.12 Az do II Soboru Watykanskiego, odprawiano ‘msze’ po
lacinie. I ludziska nic nie rozumieli przez stulecia!
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Zdrajczykow z Polskich Towarzystw Biblijnych mozna zobaczyc tutaj. Zbieraja
kase od ciebie, abys pomogl im zwiesc Protestantow!13
“Ekumeniczny przekład Biblii jest efektem pracy tłumaczy i redaktorów różnych wyznao
chrześcijaoskich. Tekst jest konsultowany z przedstawicielami jedenastu Kościołów w Polsce:
Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, EwangelickoReformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego
Mariawitów, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego oraz Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.”

Aby polaczyc wszystkie religie musza byc rozbite roznice. Po Pawle VI, kazdy
nastepny papa antychryst angazowal sie w dzialania ekumeniczne wylozone
podczas II Soboru Watykanskiego.
 Jan Pawel I
 Jan Pawel II
 Benedykt XVI
 Franciszek I
Jan Pawel II kanonizowal 482 nieszczesnikow a beatyfikowal az 1338! Co jakis
czas katolikom dochodza nowe bozki! Benedykt XVI mogl sie ‘pochwalic’
‘zaledwie’ 45 kanonizacjami. Natomiast Franciszek I uczynil bozkami az 800!14
Podczas procesu kanonizacji bierze udzial tzw adwokat diabla. 15

Jan Pawel II(1920- 2005)
Celem tego antka byla zmiana i zmienienie pozycji katolicyzmu. Wg encyklopedii,
otrzymal tytul “czcigodnego”(czyli zasluzyl sie uczynkami dla sprawy NLS!) w
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2009 r, potem w 2011 r byl beatyfikowany, by w koncu w 2014 r zostac
‘swietym’.(27 Kwietnia- co jest w tygodniu rytualow szatanskich16)
Nad calym procesem kanonizacji i beatyfikacji czuwa Kongregacja Do Spraw
Świętych. To zwiedzenie powolal do bytu Sykstus V w 1588 r. 17Ile to lat zajmuje
diablu by dodawac kolejne zwiedzenia na fundamencie odstepstwa i innego
Jezusa?

Pawel II byl bardzo otwarty na inne babilonskie twory jak :
 W 1985 r w Togo pochwalal animism wzywajac do tolerancji religijnej i
wskazujac na cechy wspolne z Chrzescijanstwem.
 Pawel II mowil, ze nie powinno byc to dziwne, ze animizm jest tak podobny
do katolicyzmu! W koncu obydwie strony czcza przodkow!
 14 Dalaj Lama odwiedzal pape az 8 razy i podziwial buddyzm
 W 2001 r. Pawel II wszedl i modlil sie w meczecie( Meczet Umajjadów),
gdzie znajduje sie swiatynka poswiecona ‘Janowi Chrzcicielowi’.18

 27 Pazdziernika 1986 uczestniczyl w modlitwie z 160 liderami w
Asyzu.(Swiatowy Dzien Modlitwy- modlitwy aby przyspieszyc rezim
Antychrysta). Az 32 mialy to byc Chrzescijanskie organizacje.
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 W 2002 roku byla powtorka tego wydarzenia.Tym razem 200 liderow z
religii jak Hinduizm, Buddyzm, Dzainizm, Bahai, Islam itd.
 W 1980 r papa spotkal sie z upadlymi w wierze Luteranami w Niemczech.

 W 1983 r. papa odwiedzil kosciol Luteranski w
Rzymie. W tym roku minelo ok 500 lat od
narodzin Marcina Lutra!
Decyzja o beatyfikacji papy miala miejsce w dzien
swieta demona z Fatimy. Organizacje osob, ktore
byly seksualnie skrzywdzone przez ksiezy 19wyrazily
swoj sprzeciw mowiac: “Jaki tam swiety! To byla
osoba, ktora tuszowala zbrodnie!”

Kalendarz Imperium
Rzymskiego zostal
zastapiony kalendarzem
liturgicznym
katolicyzmu.

Beatyfikacja
To ‘mniejsza’ kanonizacja. Umozliwia ona ‘czczenie zmarlego’ na danym
obszarze. Beatyfikacja oznacza, ze osoba jest ‘blogoslawiona’. Jest to zwiazane z
heretycka doktryna ‘wstawiennictwa swietych’. Beatyfikacja to kolejny krok w
drodze do Kanonizacji. Biblia zabrania zwracania sie do zmarlych i kazdy kto
postanowil to robic idzie do piekla obok czarownikow i balwochwalcow.

Biblijny wglad
Bog zupelnie inaczej patrzy na tzw’swietosc’! Gdyby ludzie mogli byc swietymi
bez ofiary Jezusa na krzyzu 2000 lat temu, to Bog nigdy by nie posylal swojego
Syna na krzyz. Juz w ST czytamy, ze Bog oddzielil Izrael od swiata, zawarl z nimi
przymierze i stad swiety znaczy oddzielony dla Boga. Nie chodzi tu bynajmniej o
stanie sie zakonnica czy klerykiem, co jest sprzeczne z natura i Bogiem, ale o
uwierzenie, ze Jezus umarl za ciebie i poszedl na krzyz abys mogl miec
wybaczone grzechy i isc do nieba! Swietosc pochodzi od Jezusa, nie od dobrych
uczynkow bez niego!

Pawel w swoich listach do kosciolow zwraca sie do zbawionych, nowo
narodzonych z Ducha Bozego ludzi jako...swietych! Katolicyzm i inne poganskie
19
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religie, stworzyly wlasny, skomplikowany system aby kogos uczynic ‘swietym’ po
smierci. A ja mowie, jesli tu nie pojednasz sie z Bogiem i nie porzucisz grzechu i
mentalnosci tego swiata, to NIE MA SZANS abys poszedl do nieba, lub
tymbardziej stal sie ‘swietym’ po smierci. Spojrz i zobacz- katolicy nigdy nie
wiedza gdzie ida. Miliony dolarow rocznie wplywaja do kiesy pedofilow w
sutannach, aby ‘wyswobodzic duszyczki z czyscca’. Machina religii
zapoczatkowana przez Konstantyna zapelnila pieklo. Gdzie sa papieze, Jan Pawel
II, Jan XXIII i gdzie zmierzaja Benedykt XVI czy Franciszek I jesli nie porzuca falszu
katolicyzmu i nie przyjda do Jezusa w pokucie!
JP II i Jan XXIII sa na wieki zatraceni w piekle i ani rzewne melodie czy spiewki
TGD, Mate.o, Szczesniaka, Plechy chocby byli co dzien trasmitowani w TV nie
zmieni tego faktu. TY czytelniku masz szanse i okazje aby sie nawrocic! Wolaj
dzis do Jezusa!

Kult zmarlych
Poprzednicy katolicyzmu w drodze tzw ‘tajemnicy nieprawosci’ swietowali
przodkow i zmarlych, deifikowali ludzi! U nich ‘bohaterzy’ ich wiar byli
‘beatyfikowani, kanonizowani’ jako ze zasluzyli sie w rozpowszechnianiu tych
odstepczych religii! Afrykanczycy, Chinczycy, Slowianie itd czcili zmarlych, bo
wierzyli ze oni wciaz maja na nich wplyw! Mowa tu o reinkarnacji, mowa tu o
wizytacjach ‘zza grobu’, mowa tu o skladaniu ofiar na cmentarzach i trzymanie
kapliczek zmarlych w domach! To wszystko przejal katolicyzm. Kult Cezara,
Faraona zostal zastapiony kultem papieza.

Katolicka ‘elita’ i kontrola umyslu
Religie Babilonu wpedzaja ludzi w amok.

“Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie
zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na
co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą
ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały.”Jeremiasz 51
Zdjecia:
Ludziska oczekuja na ‘ten moment’
Nawiedzeni katolicy okupowali plac przez noc by z rana sie tam wtoczyc.
Watykan podaje ze liczba siegala 500 000 osob. 20 Pielgrzymi rozwineli maty by
warowac az otworza z rana plac.21
Podczas, gdy ludziska mysla ze to jakies ‘wielkie wydarzenie’ w rzeczywstosci jest
to maskarada Watykanu, ktory kontroluje umysly setek milionow na calym
swiecie.
Podczas mszy uczestniczylo 150 kardynalow, 750 biskupow, 25 glow rzadow, 19
glow panstwa.Z Polski przybyli- Ewa Kopacz, Lech Walesa i Kwasniewski.22
Po tym dniu, wiele balwochwalstwa poszlo w eter, wiec proponuje
Protestantom zgromic wszelkie katolickie rytualy, rozance i modly za zmarlymi.
I oto zdrajcy:
“Już niedługo - 26.04.2014 r. w naszym kościele w Niegowici wystąpi
zespół TGD, gościnnie zaśpiewa Beata Bednarz, a koncert poprowadzi
Paweł Kumięga. Będzie to koncert uwielbienia za dar Jana Pawła II.”23
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TGD uwielbia antychrysta!

“W niedzielę 27 kwietnia, na placu św. Piotra w Rzymie odbędzie się
kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji w Olsztynie odbędą
się uroczystości, podczas których wspólnie oddamy hołd „naszemu

Papieżowi”. Szczególnym wydarzeniem będzie niezwykły koncert w
filharmonii, podczas którego wystąpi Mieczysław Szcześniak.”24
“18.30 Koncert Papieski do filharmonii
Gwiazdą koncertu będzie Mieczysław Szcześniak. To artysta wyjątkowy,
którego muzykalnośd, tembr głosu, repertuar, niezależnośd oraz
współpraca z najlepszymi sprawiły, że od wielu lat, niezmiennie, cieszy się
szacunkiem znawców i publiczności.”25
“Mieczysław Szcześniak zaznaczając, że żaden Polak nie zrobił tak dobrego
PR-u Polsce i żaden papież nie postawił takich milowych kroków jak Jan
Paweł II, który przekroczył próg synagogi czy spotkał się z przywódcami
różnych religii w Asyżu. „W czasie, kiedy mamy kult energii na całym
świecie – on, z choroby i umierania, zrobił misterium” – wyjaśniał
Szcześniak.”26

Mietka, podobnie jak i Moche ciagnie do poganskich sanktuariow!
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Beata Bednarz sklada chold swojemu ‘ojcu swietemu’! Ile dowodow trzeba
dostarczyc by sie Protestanci ockneli i wywalili te plyty?27
Pokutuj dzisiaj i wolaj do Jezusa aby wybaczyl ci grzechy, naiwnosc, zalepienie i
popros Go aby wszedl do Twojego serca i zycia. Modl sie rowniez o chrzest w
Duchu Swietym!
Amen i chwala Jezusowi!

27

http://www.divinemercy.pl/PL-H10/aktualnosci/36/koncert-z-okazji-kanonizacji-jana-pawla-ii.html

Dziedzic Babilonu i jego rytualy

Tzw ‘kolo roku’ czarownic(8 ramion oznacza czas rytualow i czczenia demonow!).
8 ramienna gwiazda oznacza boginke Innane(Isztar, Asztarte) a umiejscowienie

na srodku tej gwiazdy- obelisku(ktory symbolizuje organ Ozyrysa), stwarza
symbol seksualnego stosunku.

Przy Watykanie plynie sobie rzeka Tyber. ‘Chrzescijanin’ Konstantyn zniszczyl Maksencjusza
w tej rzece.

7 Pagorkow Rzymu:
Awentyn (Mons Aventinus).

Palatyn (Mons Palatinus).

Kwirynał (Collis Quirinalis).
28

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Diana_%28Rome%29

29

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Cybele_%28Palatine%29

30

http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_%28mythology%29

Remus ustawil swoj wrozbiarski namiot
na tym wzgorzu. Na tym wzgorzu stala
swiatynia Diany. 28
Romulus ustawil swoj na Palatynie.
Bylo to miejsce swiat zwanych
Luperkalie. Na tym wzgorzu znajdowaly
sie swiatynie dla: Kybele/ Magna Mater
29
oraz Wiktorii.30(Nike, Bellona czy
Vacuna u Sabinczykow)
Tam znajduje sie dzis rezydencja

Prezydenta Wloch. Sabinczycy postawili
tam oltarz dla demona Kwiryna.31
Oprocz tego bylo tam sanktuarium
poswiecone Florze oraz swiatynia
Sancusa32(przysiegi malzenskie) i Marsa
Wiminał (Collis Viminalis).
Celius (Mons Caelius).
Eskwilin (Mons Esquilinus

Kapitol (Mons Capitolinus

Ogody zwane Horti Liciniani w ktorych
znajdowalo sie nimfeum3334 (pomnik dla
nimf ze zrodel) oraz swiatynia dla
demona zwanego Minerva Medica35
Na Kapitolu znajdowala sie swiatynia
Wulkana3637 oraz ku czci Veiovisa.38

31

http://en.wikipedia.org/wiki/Quirinal_Hill

32

http://en.wikipedia.org/wiki/Semo_Sancus_Dius_Fidius

33

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Minerva_Medica_%28nymphaeum%29

34

http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaeum

35

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Minerva_Medica

36

http://en.wikipedia.org/wiki/Vulcanal

37

http://en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Hill#Ancient_History

38

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Veiovis

Matrialy dodatkowe:
Aby lepiej zrozumieć poruszane tu kwestie, polecam zaznajomić się z poniższymi, darmowymi
publikacjami:
Artur Ceroński, Eucharystia i katolicyzm
Fala ekumenii zalewa Polskę co roku- czyli Kontrreformacja w 2014
Koniec swiata w 2014- Tym razem mamy Wikingow(wersja poszerzona)
Festiwal Życia 2014
Bóg ma moc nad pogodą
17 Marzec- Dzień Świętego Patryka
Premier David Cameron- To Biblijna sceneria.
Formowanie nowego reżimu- gdzie Prawda jest niepożądana
Misjonarz z piekla
Liderzy- ekumeniczny skandal w Polsce
Beata Bednarz i jej działania ekumeniczne- promocja Baala I Aszery!
Prawda na temat Świąt Bożego Narodzenia
Tydzień modlitw o jedność ‘Chrześcijan’- materiały do modlitwy
Frank Hammond na temat fałszywych tradycji świąt
Derek Prince na temat demonów w denominacjach 2
Zmasowany atak na stworzenie człowieka- i koneksja do okultyzmu
Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia 2
Czy naprawdę Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi 2
Historia ludzkości- zwiedzenie a Święta Bożego Narodzenia
Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja odmieńców.
Mit o orientacji seksualnej
Gorączka złota w Wieczerniku
Huragan Juda i ostrzeżenie dla Anglii [poszerzone]
74614803-Święta-Bożego-Narodzenia-czesc-druga
Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest CALOSC
Wielkanoc- Bestia ktora byla, nie ma, i znowu jest czesc 5- Boginka Maja oraz czary ver.2

