
Scott Lathrop- Czyli Charyzmatycy przynoszący złe imię
ruchowi Charyzmatycznemu



Spis treści
Wstęp- Kilka słów o ruchu Charyzmatycznym....................................................................................3
Scott Lathrop i maraton prorokowania.................................................................................................3
John Sherril- Oni mówią innymi językami..........................................................................................4
Ocena ruchu okiem Kościoła Bożego w Chrystusie i jednego z liderów- pana Andrzeja Nędzusiaka.
..............................................................................................................................................................5
Inne aspekty..........................................................................................................................................7
Co zrobić gdy uwikłałeś się w niebiblijny ruch?................................................................................11



Wstęp- Kilka słów o ruchu Charyzmatycznym.

Ruch Charyzmatyczny pochodzi od Boga. Co jest jednak niepokojące, ze w pewnych aspektach
niektórzy poszli po bandzie i wkradło się wiele kompromisu i fałszywych duchów. Podstawowa
sprawa  jest  to,  ze  jeśli  ktoś  chce  szybko  popaść  w  zwiedzenie  to  wystarczy,  ze  odłoży dwie
podstawowe rzeczy:

• Biblie i doktryny
• Rozpoznanie w Duchu Świętym

Główne źródła upadku są kiedy Charyzmatycy łącza się w niebiblijne unie z tymi, co odrzucili
chrzest w Duchu Świętym, bądź akceptują bałwochwalstwo katolickie. Innymi źródłami zwiedzenia
jest  akceptowanie  ruchów,  gdzie  istnieją  niebiblijne  manifestacje  typu-  wicie  się  po  podłodze,
kamienie szlachetne, pióra anielskie bądź histeryczny, prześmiewczy rechot.

I tu mam ostrzeżenie dla osób, które biorą udział w ruchach ze zlotem. Te demony dają ludziom
raka i inne choroby. Tu nadepnę na odcisk kolejnej grupie osób, ale to dla dobra wierzących. Zbyt
wielu  liderów  zaczyna  z  Biblia,  a  potem  ląduje  w  niebiblijnym,  z  brakiem  rozpoznania
miłośnikowym wariatkowie.

Zajmiemy się tu kilkoma sprawami jak:

• 'Prorok' Scott Lathrop
• Ocena ruchu okiem Kościoła Bożego w Chrystusie i jednego z liderów- pana Nedzusiaka
• Co zrobić gdy uwikłałeś się w niebiblijny ruch?

Scott Lathrop i maraton prorokowania.1

Na początek zacytujemy niedawne kazanie 'Proroka' Scotta Lathropa. I
powiem  tak-  słuchałem  przynajmniej  kilka  jego  kazań,  oraz
przysłuchiwałem  się  jak  uprawia  prorocki  maraton  przez  telefon.  To
pomoże wyciągnąć kilka wniosków.

Przede wszystkim jest to człowiek, który żyje emocjami. Jest on z tych,
którzy nie lubią oceniać. Z jego wypowiedzi, nie ma problemu odwiedzać
katolicyzm,  czy  z  nimi  współpracować.   Posłuchajmy  jednak  slow
proroka:2

„Bóg kazał mi zrobić rezurekcyjny post... Kochamy Święta 'Bożego Narodzenia'.Świat 
nazywa to Easter (Wielkanoc) i co mi tam, jak chcesz mi podarować cukierka* to w 
porządku Niektóre 'denominacje' nazywają to święty tydzień...Kocham Wielki Piątek. 
Czemu? Bo to dzień, w którym Jezus umarł...Jedna z rzeczy o która się modlimy w piątek to 

1 http://www.chrzescijanin24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/10-internetowa-konferencja-
prezbiter-andrzej-ndzusiak.html

2 http://www.blogtalkradio.com/omegamanradio/2014/04/16/7pm-10pm-scott-lathrop-10pm-12a-john-torell.mp3

Ja powiem wprost i
bez przepraszania: 
Jeśli Chrześcijanin 
porzuca Biblie, to 
przestaje być 
Chrześcijaninem i 
naucza przeciwko 
niej! 
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kwestia kościoła i nie chodzi tu tylko o nasz kościół lokalny. Twój lokalny kościół 
charyzmatyczny...baptystyczny...katolicki...zborów bożych, i list jest długa. Ja mowie o 
kościele na świecie. Kościół który ma być Branka Jezusa. Jednym z większych zwiedzeń, 
które diabeł narzucił na kościoły to nie denominacje...bo Jezus jest tym, który zaczął ten 
wiek. Jezus jest tym, który stworzył wiek kościoła, czy dyspensacjonalizm.  Jezus to zrobił. 
On i jego 12stu. Wiec on wiedział, ze będziemy mieli Episkopalizm, Luteran...Ja to lubię 
nazwać-32 odcienie. Każdy ma pewien odcień. Wybierz twój odcień, i jak lubisz to zjedz i 
pokochaj i rozkoszuj się. Wiesz, nie będę cie osądzał za bycie katolikiem, ty po prostu mnie 
nie osadzaj, ze jestem charyzmatykiem...Ktoś mnie zapytał- a zjadłbyś zająca 
wielkanocnego? A ja- jeśli jest z czekolady.     ”

Czyli wybierz swoje zatracenie! Szeroka droga jest...szeroka i wiele dróg prowadzi
do piekła! Wybierz jak chcesz zginać- praktykując magie, a może zabobony, a może
oszukując się ze masz zbawienie, a może oszukując się, ze idziesz do nieba żyjąc w
grzechu, bądź praktykując sakramenty i liturgie. Diabeł ma wielkie menu!

*Oczywiście chodzi tu o pogańskie tradycje typu zajączki, baranki itd. 

Problem w tym, ze Lathrop jak i większość innych nie zostali uwolnieni od demonów katolickich. 
Rzekomo Bóg kazał mu pościć, akurat w czasie 'wielkiego postu'. Jakich on głosów słucha.

John Sherril- Oni mówią innymi językami

Charyzmatycy, którzy tak głoszą i tak postępują dają tylko pożywkę dla Baptystów. Książka pt: Oni
mówią innymi językami, jest dobra do polowy. Po połowie, ktoś nagle zostawia wszystko w co
wierzył  i  biega  od  denominacji  do  denominacji,  a  również  zahacza  o  religie  antychrysta  czyli
katolicyzm i tworzy niebiblijne twory. Jezus mówił w Biblii, ze jak otrzymasz chrzest w Duchu i
mówisz na językach (Dz.Ap 2) to oprócz tego Duch Boży doprowadzi was do całej prawdy! Tu



jednak  nie  występuje  takie  działanie.  Ich  chrzest  w  denominacjach  bez  Ducha  Świętego  nie
powoduje, ze zmienia się ich teologia. Co ma miejsce, to fałszywą miłość i jedność.

 

Ocena ruchu okiem Kościoła Bożego w Chrystusie i jednego z 
liderów- pana Andrzeja Nędzusiaka.3

Zatrważającym faktem jest, ze pastor Andrzej jadąc na Florydę nazywa to co widział- 
błogosławieństwem. CBN podaje4, ze przywódca przebudzenia w Lakeland, czyli Todd Bentley:

• Podczas przebudzenia Bentley dawał w szyje

• Podczas przebudzenia był uwikłany ze stażystką

• Romans ze stażystką przerodził się w rozwód z zona i Bentley nie przejawiał jakiejkolwiek 
chęci by pokutować, czy pojednać się z Biblijna zona.

Czy takich ludzi będzie używał Bóg? Może dziś ludzie odchodzą od standardów Biblii, ale czy Bóg
się zmienił? 

„Filmik zamieszczony na YouTube ma na celu zdyskredytowanie Todda Bentleya. Nie mam 
zaufania do takich materiałów, wypowiedzi, czy scen wyrwanych z kontekstu. Zanim 
pojechałem do Lakeland, wielokrotnie oglądałem transmisje z tego wydarzenia. 
Przeczytałem trochę krytycznych (albo nawet bardzo krytycznych) materiałów na temat 
Todda Bentleya. Nie znalazłem tam żadnych zarzutów, które wskazywałyby na grzech czy 
nauczanie niezgodne ze Słowem. ”

Ale pastorze, dziś faktem niezaprzeczalnym jest z Bentleyem jest coś nie tak! Jak ludzi rzuca po 
podłodze to jak można nazwać to, ze coś jest wzięte z kontekstu? Słuchałem Chrześcijan z USA i 

3 http://www.chrzescijanin24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/10-internetowa-konferencja-
prezbiter-andrzej-ndzusiak.html

4 http://www.cbn.com/spirituallife/churchandministry/Grady_Lakeland_Lessons.aspx

Ta książka otworzyła drogę dla 
katolickiego zwiedzania typu ekumenia! Polowa książki, to 
odrzucenie Biblii i pójście na kompromis. Rezultaty widać 
dookoła. 
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oni wypowiadali się jak to przychodzili ludzie po tego typu 'przebudzeniach' i wyganiali z nich 
demony! 

„I wyjazd był bardzo błogosławiony dla mnie. I tu dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy: 
dziwne zachowanie ludzi nie jest żadnym powodem, aby ich odrzucić; to że ktoś robi rzeczy
inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni nie daje nam podstawy, aby go odrzucić; 
jedynym kryterium jakie możemy zastosować, to kryterium Bożego Słowa ”

Oprócz Biblii, Bóg daje nam rozpoznanie w Duchu Świętym, i same Pismo nam mówi:

„Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. (22) Od wszelkiego rodzaju zła 
z dala się trzymajcie ”1 List do Tesaloniczan 5 

Jeśli ktoś łopocze rekami na podłodze to chyba nie trudno zauważyć jakie ma to źródło? Wbrew
'kryteriom' podawanym przez pana Andrzeja, Biblia nam pokazuje jakie manifestacje miały miejsce
w Biblii! Cuda, znaki, uzdrowienia, wyganianie demonów. Nie czytamy jednak, aby Bóg zrzucał na
nich pióra, kamienie szlachetne, albo nie widzimy Pawła biegającego jak kurczak i rechoczącego!
Pierwsi  Chrześcijanie  gromili  by  i  wyrzucali  demony,  gdyby  Paweł  lub  ktokolwiek  się  tak
zachowywał! A jeśli bracia i siostry z Ameryki wyganiali demony, to warto by to sprawdzić! Jeśli
brałeś udział  w tych 'przebudzeniach'  to  zgrom wszelkiego ducha,  który nie  wyznaje,  ze Jezus
przyszedł w ciele! 

Problemem może, być gdy znasz tylko 'takie manifestacje' bądź byleś karmiony jak ges rurka, 
pokarmem typu- Chrześcijanin nie może mieć demona.

„Mogę co najwyżej zachęcać do ostrożności w osądzaniu ludzi. Todd Bentley nie jest 
"wilkiem" i nie działało przez niego zwiedzenie. Nie wiem, czy zachowanie Todda Bentleya 
jest wynikiem działania Ducha Świętego - nie skupiałem się na tym. To co Bóg czynił w 
Lakeland było błogosławieństwem dla bardzo wielu osób. ”

Na pewno nie dla Chrześcijan, którzy dostali w prezencie demony. Na pewno jego zona nie była 
pobłogosławiona. Wiec, jednak nie jest pewny? Nie ważne czy ktoś usługuje w Duchu, czy 
jakkolwiek, byleby... ludzie się dobrze bawili?  

Oto typowe dla niektórych fałszywe nauczanie o władzy:

„Nie wiem jaką relację z Bogiem ma Barack Obama. Ale Słowo mówi nam, że władza jest 
od Boga i należy ją wspierać w regularnej modlitwie. Moim zdaniem istotniejszy jest 
stosunek wielu Amerykanów do aborcji czy homoseksualizmu, niż samego Baracka Obamy. 
On sam jest jest heteroseksualny i pewnie nie uczestniczył w żadnej aborcji. Jeśli w USA 
mają miejsce aborcje i różnego rodzaju grzechy seksualne, to nie dlatego, że ich prezydent 
ich do tego zachęca czy pozwala na to, ale dlatego, że obywatele USA tak postępują. ”

A jaka  relacje  z  Jezusem,  może być  osoba,  która  podpisała  dokument  o eksterminacji  dzieci  i
'ewoluowała'  do  momentu  odrzucenia  Biblijnego  i  wynikającego  z  faktu  bycia  człowiekiem-



małżeństwa? Nie możesz być Chrześcijaninem i czynić wbrew Biblii. Hitler dla przykładu może
nigdy nie położył reki na żadnym Żydzie. Kto jednak ma gorszy grzech- ten kto ludzi zagazowuje,
czy ten kto nakazał budowę pieców? Sorry, pastorze, możesz się nazywać Chrześcijaninem, możesz
mówić  Jezus  milion  razy  na  dzień,  a  jeśli  jesteś  cudzołożnikiem,  popierasz  katolicyzm,
Muzułmanizm, aborcje  i  nienormalnych pedziów, to  idziesz do piekła,  i  NIGDY JEZUSA NIE
POZNALES!

'Bez-biblijne i bez-doktrynalne Chrześcijaństwo' to nic innego jak pogaństwo w religijnych szatach.

Inne aspekty
Katolicyzm się nie zmienił od czasu jego założenia przez Konstantyna. (ok 300 A.D) Od Watykanu 
II, zmieniło się jedynie opakowanie. Dziś, więcej niż kiedykolwiek papież zabiega aby zwieść 
Protestantów z powrotem do katolicyzmu. Jak czytałem w jednym z artykułów, to do czego dążą to 
zamazanie i odwołanie dwóch punktów w historii:

• Wielkiej schizmy (1054 r.)

• Reformacji(16 wiek)

Papież szczególnie ostrzy zęby na Charyzmatyków i Zielonoświątkowców. Franciszek wierzy w 
więcej herezji niż jego poprzednicy w czasach Lutra. Na Mszy Krzyżma, namaszczał niebiblijnych 
księży. 5 Biblia nigdzie nie mówi, żebyśmy odgrywali scenki z Biblii, a tymczasem katolicyzm, nie 
znając Jezusa, biega z palmami każdego roku. 6

Niewątpliwie zespoły pseudo-Protestanckie typu TGD, Szcześniak, Mate.O, Beata Bednarz będą 
świętować kanonizacje JPII, do której przygotowuje się Watykan. Wystarczy popatrzeć gdzie gra 
TGD i wysnuć wnioski:7

• Parafia Wniebowzięcia NMP 

• Koncert przy Parafii Św. Antoniego 

• Kościół pw. Ducha Świętego 

• Ośrodek CARITAS 

• Plac koronacyjny przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej 

5 http://www.news.va/en/news/pope-francis-at-chrism-mass-the-joy-of-being-a-pri

6 http://www.news.va/en/news/pope-to-celebrate-palm-sunday-mass-in-saint-peters

7 http://tgd.kdm.pl/koncerty.html

'Bez-biblijne i bez-doktrynalne 
Chrześcijaństwo' to nic innego jak
pogaństwo w religijnych szatach.
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Piotr  Plecha  (TGD) i  jego  misja  kontrreformacyjna  22:22  będzie  grac  'koncert  pasyjny'.  8

Oczywiście  by  utrwalać  katolicki  'wielki  post'.  Od  2000  lat  Jezusa  nie  ma  w  grobie!  Czemu
szukacie tego który żyje i nie umiera pośród umarłych? To nie przesłanie Ewangelii, ale głoszenie
katolickiego Jezusa, który rodzi się i umiera Co ROKU!

„A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. (28) Jezus zaś, 
zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad
sobą i nad dziećmi swoimi, (29) bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne
i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. (30) Wtedy zaczną mówić do gór: 
Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! (31) Gdyż, jeśli się to na zielonym 
drzewie dzieje, co będzie na suchym? ”Ew. Łukasza 23 

Innymi słowy-  nie  beczcie,  po pierwsze,  z  powodu tego ze Jezus  żyje  od 2000 lat!  Po drugie
popatrzcie na swoje życie- nie znacie Jezusa, ale marnujecie czas na wymyślone święta, aby was
odciągnąć od Prawdy Ewangelii! Te kobieciny ubolewały nad Jezusem, nie wiedząc, ze to ONE
potrzebują pokuty i odrzucenia grzechu a poddania się pod Jezusa. Co roku ludzie albo bezmyślnie
śpiewają  i  odgrywają  'narodziny'  albo  równie  niebiblijne  i  bezmyślnie  'boleją'  nad  kawałkiem
plastiku!Wiele z tych kobiet przyszło na kolejny pogrzeb! Nie myślały jednak aby ratować swojego
życia od piekła! Pokutujcie i wierzcie Ewangelii!

Natalia  Niemen,  zona  Mate.o  śpiewała  z  zespołem  Quintet  i  „Zaprezentowany  materiał  w
większości pochodził z albumów „Sanctus, sanctus, sanctus” i „Bogurodzica” ”9

Cały repertuar to katolickie watki.10 Mamy tam takie tytuły jak: salve regina (ku czci królowej 
niebios – patrz Jer. 44), bogurodzica, apel jasnogórski, aklamacja po przeistoczeniu (czyli fałszywa 
msza), 

„Zarówno Piotr Baron, jak i Pani jesteście muzykami nawróconymi. Piotr Baron jest wręcz
znany z manifestowania swojej religijności. Czy w hierarchii tego projektu płaszczyzny 
religijna i muzyczna są równoważne? Czy wyobrażacie sobie pracę nad „świeckim” 
projektem?

- Jeśli bylibyśmy zmuszeni do mariażu z wartościami, które nas nie interesują, czy nawet 
brzydzą – to odpowiedź brzmi: nie. Myślę, że jest wiele sposobów i okazji na tworzenie 
muzyki i jednoczesne przyznawanie się do Jezusa Chrystusa, niesienie nadziei z nim 
związanej, zachęcania do postawy chrześcijańskiej.”

Piotr Baron, to... niezbawiony katolik oraz promotor poganskich religii:

„ islam to jest jedna z trzech religii abrahamicznych. Miałem zaszczyt nagrywać płytę i 
koncertować ze świetnym muzykiem Leo Smithem Wadada, który podobnie jak ja nie widzi 

8 http://www.misja2222.pl/misja2222/projekty_files/Koncert_pasyjny-info.pdf

9 http://www.rck.kolobrzeg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=260:wiele-sposobow-na-
przyznanie-si-do-jezusa--wywiad-z-natali-niemen&catid=1:latest-news&Itemid=1

10 http://www.amazon.com/s/ref=ntt_srch_drd_B0049OSUFU?ie=UTF8&field-keywords=Piotr
%20Baron&index=digital-music&search-type=ss
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http://www.rck.kolobrzeg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=260:wiele-sposobow-na-przyznanie-si-do-jezusa--wywiad-z-natali-niemen&catid=1:latest-news&Itemid=1
http://www.misja2222.pl/misja2222/projekty_files/Koncert_pasyjny-info.pdf


niezgody pomiędzy islamem i chrześcijaństwem. Jeżeli chodzi o buddyzm, to nie jest to 
religia, tylko sposób udoskonalenia duszy. Jeżeli chodzi o hinduizm, to jest troszkę gorzej, 
bo jest to religia politeistyczna, ale moim zdaniem lepsza religia politeistyczna niż narkotyki
i alkoholizm.”11

„Dużo dotarło do mnie, kiedy umierał Andrzej Cudzich, mój przyjaciel i wieloletni 
muzyczny partner, i podczas modlitwy charyzmatycznej z Mietkiem Szcześniakiem, kiedy już 
naprawdę było z nim źle.”

„W 2004 roku po raz pierwszy pojechałem wraz z moją żoną Elżbietą i roczną córeczką do 
Ogródka nad Dunajcem na Strefę Chwały, to są rekolekcje muzyków chrześcijan. To jest 
coś niesamowitego, zlot najbardziej zakręconych muzyków chrześcijańskich z różnych 
kościołów, organizowane przez kościół katolicki. Ale pojawiają się tam ludzie z kościoła 
baptystów, zielonoświątkowców, protestanci niezrzeszeni, grekokatolicy, prawosławni.”

Strefa Chwały12 musi być jeszcze jedna okazja, by popychać ekumeniczne bzdety katolickie!

„Stałe tematy podejmowane podczas Spotkań, to właśnie ewangelizacja, uwielbienie, artyści
a rodzina, muzyka liturgiczna czy też zagadnienia sceny chrześcijańskiej w Polsce. Od 
samego początku do teraz, opiekunem duchowym Strefy Chwały jest ojciec Andrzej 
Bujnowski OP. Co roku wydarzenie to współtworzy zespół New Life, m (Joachim Mencel, 
Robert Cudzich, Marcin Pospieszalski, Piotr Jankowski)...Od 2011 roku Strefę Chwały 
Festiwal organizuje Stowarzyszenie Muza Dei13. W 2014 roku Strefa Chwały Festiwal 
odbędzie się na Placu Papieskim w Starym Sączu.”

Nie dziwota, ze jak im mówisz to maja korki duchowe w uszach. Zdrada dzieje się za plecami 
wierzących! Nowe pokolenie sprzedaje Jezusa i ewangelie, brzdekolac z katolikami i grając tło dla 
ich babilońskich praktyk! Protestanci idą na 'papieski plac' w świecie duchowym. Oto program 
takiego 'festiwalu':14

„Śpiew liturgiczny , Msza Św. Przygotowanie do Eucharystii , Uwielbienie i Adoracja , 
Jutrznia ”

Macki ekumeniczne jak widzimy sięgają głęboko. „Poparcie dla powstającego Stowarzyszenia 
deklarują m.in.: 

Robert Cudzich
Piotr Jankowski
Marcin Pospieszalski
Joachim Mencel
Robert Friedriech

11 http://www.polskieradio.pl/6/241/Artykul/170667,Piotr-Baron

12 http://strefachwalyfestiwal.pl/

13 http://www.muzadei.pl/

14 http://strefachwalyfestiwal.pl/program/
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Mateusz Otremba
Natalia Niemen
Beata Mencel
Viola Brzezińska
Jan Budziaszek 

W działania Stowarzyszenia włączają się m.in. takie zespoły jak:

Arka Noego, Deus Meus, New Life’m, Tymoteusz, Mate.O, FPS,Love Story, Gospel Rain”

Aby zwieść Protestantów śpiewają bzdety zatytułowane – Jednego serca, jednego ducha. Może 
Mate.o, Bednarz i inni są jednego ducha z antychrystem katolickim, ale nie ja. Ale nie prawdziwi, 
nowo narodzeni z Ducha Świętego ludzie w Polsce czy za granica!Idz precz szatanie!

„Do współpracy zaprosiłem najlepszy dzisiaj w Polsce zespół chrześcijański New Life 
Music. ”15

„odbędą się dwudniowe warsztaty muzyczne z zespołem New Life’M 25-26 stycznia 2014 
BOGUCHWAŁA.W ramach warsztatów odbędą się zajęcia warsztatowe w sekcjach: gitara 
basowa, gitara akustyczna, pianino, perkusja, wokal. Uczestnicy warsztatów przygotują 
również oprawę muzyczną niedzielnej Mszy Świętej”16

Jezus nie jest uwielbiony bałwanami i letnimi odstępcami.

Natalia Niemen:”Pierwszy raz dokonałam próby improwizacji na tekście z Pisma Św. 
kilkanaście lat temu na jakimś ekumenicznym spotkaniu chrześcijan.”17

15 http://www.gospelbox.pl/index.php/plyty/item/433-jednego-serca-jednego-ducha-2012

16 http://www.jednegoserca.pl/aktualnosci/warsztaty-z-new-lifem-boguchwala-25-26-stycznia-2014/

17 http://wgospodarce.pl/informacje/9883-wsumiepl-wywiad-z-natalia-niemen
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Co zrobić gdy uwikłałeś się w niebiblijny ruch?
Jeśli dostałeś się w sidła niebiblijnego ruchu to pozostają ci dwa wyjścia. Albo pozostać z rożnych 
przyczyn, jak- nie opuszczanie tonącego statku, lojalność do człowieka wyżej niż lojalność do 
Jezusa i Biblii, czekanie w nieskończoność i zadawanie sobie pytania- może za parę lat pastora 
oświeci i przestanie angażować się w niebiblijne ruchy i może zacznie rozsadzać?

Inna kwestia, która usłyszysz będzie- żaden kościół nie jest doskonały. To piękna wymówka aby 
NIGDY się nie zmienić! Jeśli bierzesz udział w kościele, który wszedł na tory ekumeniczne, to czy 
będziesz czekał, aż zatracisz dusze? A co jeśli pastor odpadnie- kogo wtedy obarczysz wina? 

Jeśli kościół ma zamiar porzucić Biblie, bo to 'niemodne' i 'odsuwa' szukających. Jeśli dziś nie 
można głosić Słowa, jak nakazał Jezus, to powiedz mi- co stało się z kościołem? Komu powierzasz 
piecze nad własną dusza- człowiekowi po seminarium czy Jezusowi?

Jeśli kościół nazywa rechot hieny, działaniem Ducha Bożego, to o czym to świadczy? Powiesz- to 
JEDYNY kościół. Doprawdy? Widzisz, problemem który się pojawia jest taki- kościół to nie 
BUDYNEK ale ludzie. Nie opuszczajcie zgromadzeń wspólnych, nie implikuje budynku. Ba, Biblia
mówi, ze to WY jesteście świątynią.

Angażując się w ruch typu złoto, pióra, dygotanie czyli breakdance na posadzce, nie tylko napełnia 
cie demonami ale i będzie to miało konsekwencje na twoim zdrowiu. 

Decyzja należy do ciebie.

Amen.

Szukaj wi cej na AntyEkumenia!ę
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