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Wstęp
Dziś żyjemy w czasach odstępstwa i letniości. Przypatrując się na to co się dzieje w kolo wielu 
wierzących, nowo narodzonych z Ducha Chrześcijan zadaje sobie pytanie- co się dzieje? Idąc może
do wielu liderów nie słyszy odpowiedzi, która by usatysfakcjonowała jego dusze i mnożące się 
pytania. Oto realia z jakimi przyszło nam się dzisiaj zmierzyć.

Pośród haseł: „różnorodności”,„tolerancji”,„'nielogicznych' posunięć władz oraz liderów kościoła”,
„jedności tego świata”,„powiewu doktryn”,„nowych rzeczy”,„nowego reżimu”, wielu wierzących 
zyje w zamieszaniu i nie wie co robić.

Biblia od dawna charakteryzuje pewnych ludzi i pewne zachowania. My dzisiaj nie słyszymy 
dosadnych slow ani nie próbuje się jasno postawić granic. Oto robota szatana pośród zarówno 
świata jak i kościoła.

Biblia mówi nam, wbrew naukom powszechnym w kościołach- Czasy Apostazji muszą przyjść 
najpierw...Ponieważ wystarczająco długo głoszono, ze Jezus przyjdzie najpierw, wielu założyło ręce
i nałożyło stopy na biurko, angażując się w niebiblijne unie i festiwale...

2 List do Tesaloniczan został zaniedbany. Tam Paweł jasno i wyraźnie, mówi, ze dzień przyjścia 
Pana nie nastanie, ZACZYM nie przyjdzie wpierw odstępstwo. Tego inaczej nie da się odczytać. 
Paweł dosadnie pisze: aby nikt, żaden człowiek, wierzący czy niewierzący, w żaden możliwy 
sposób nie był w stanie WAS zwieść.  Tu nie chodzi o zwiedzenie świata...katolików, Buddystów, 
Hindusów, Sikhów, sekty, czarownic...itd! 

2 List do Tesaloniczan 3- Zanim pierwej, za czym (ean me) NAJPIERW(proton) nie 
przyjdzie(erchomai- pojawić się, nastać, pokazać się, zostać ugruntowanym i poznanym) apostazja.

Apostazja (apostasia1 ) to nic innego jak odejście od Biblijnego Chrześcijaństwa, Biblijnych 
doktryn, Biblijnego chrztu w Duchu Świętym,  to oddzielenie się od Słowa i 'Starych Dróg', 
odejście w czasie, miejscu, początków, źródeł! To powinno wszystkim otworzyć oczy! Spójrz i 
zobacz czytelniku czy te rzeczy nie maja dziś miejsca!

Popularna pieśnią prawdziwego gospel było: (Old time religion2)

„Dajcie mi ta religie ze starych czasów

Dajcie mi ta religie ze starych czasów

Dajcie mi ta religie ze starych czasów

Dla mnie ona całkowicie wystarczy!”

1 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=575

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Old-Time_Religion

http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=575
http://en.wikipedia.org/wiki/Old-Time_Religion


I bynajmniej nie chodzi tu o religie Konstantyna, ale kościół Chrześcijański założony na Chrystusie 
z pierwszego wieku, pełen Ducha Świętego! Nie dajcie się oszukać...

Ciekawe,ze w Grece słowo użyte na list rozwodowy jest właśnie- apostasion! Polecam wyciągnąć 
wnioski.

Żyjemy w początku czasow apostazji. Jest to czas gdzie diabeł łączy swoje twory w jedność tego 
swiata. Jest to czas gdzie bożki rożnych religii wykonują wspólny taniec. Jest to czas gdy diabeł 
przyszedł przyłączyć się do kościoła, czy może raczej przyłączyć kościół... do niego. Jest to czas 
wypełnienia się Słowa! Jest to czas zgorszenia prawdziwych Sług Jezusa Chrystusa! Jest to czas 
bezczelnego buntu liderów wobec Boga Najwyższego! Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha...

Lata ostrzeżeń Boga do kościoła zostały odrzucone precz...Lata próby przynoszenia korekty do 
kościoła i przyniesienia prawdziwego przebudzenia... zostały wyśmiane. Lata prób uświadomienia 
wierzącym konfliktu w którym jesteśmy i potrzeby walki duchowej i uwolnienia... zostały 
potraktowane per but. Co więc Bóg ma zrobić, by kościoła zatkane duchowa woskowina uszy 
zaczęły słuchać....Wielu buduje mur z tektury...w sam raz aby diabeł go zdmuchnął. Wielu pokazuje
cielesne i psychologiczne przyczyny tak naprawdę duchowych źródeł problemów w życiu 
wierzący...Wielu pastorów nie głosiło Biblii od lat...ale urojenia. Wybrali urojenia, zamiast czystego
i danego od Ducha Świętego Słowa, 7 krotnie przesianego...Wybrali to co się Bogu nie 
podoba....Namnożyło się fałszywych proroków, którzy- jedni drugim kradnąc słowo- powtarzają jak
papugi- pokój, pokój, gdy... wielu nie ma pokoju i odpowiedzi. Gdyby Bóg mógłby wskazać jedno 
zdanie, które pasuje do 90 % albo więcej w kościele to było by to: Moj lud GINIE z braku 
(duchowej )wiedzy...Moj lud chodzi drogami tego świata i żyje jego sposobami (zmysły)...stad 
istnieje niebezpieczeństwo, ze wielu podzieli los świata.

Dziś bohaterami są odstępcy, przy których aż roi się od wielbicieli! Oh, chwała Bogu! Oh, piękna 
książka! Oh, piękna płyta...Gdzie podziało się rozeznanie w kościele? Czy twój pastor usypia cie w 
piekło swoim łabędzim głosem bądź słowami? Pomysł nad tym.



Królowa Elżbieta i liczne grono papieży

Tzw anglikanie odseparowali się od herezji katolickiej w roku 1534. Ustanowiono tzw Act of 
Supremacy(Akt supremacji), gdzie uczyniono ówczesnego króla, najwyższa głową anglikanów. 
Co na to Biblia? Kto jest głową kościoła?

 Od tego czasu monarcha brytyjski nosi miano Supreme Governor of the Church of England.3 
(Naczelny zarządca kościoła anglikanów) a to samo w sobie 'nie wróży' nic dobrego. Inna kwestia 
jest tzw przysięga supremacji. 4 Każda osoba obierająca stanowisko w kościele bądź rządzie 
musiała przysięgać. Odmowa przysięgi traktowana była jako zdradę. (O tym czy przysiegac czy nie 
może w innym artykule.)

Dziś, Elżbieta II, ma w tytule- Obrońca wiary(Protestanckiej)5 Jak jednak przekonamy się z 
historii, to właśnie ta osoba i jej mąż zaczęli promować odstępstwo od Protestantyzmu.

Dziś również kolejny tzw Arcybiskup z Cantenbury promuje odstępstwo. Prawdopodobnie tez za 
plecami planują znieść wymóg bycia Protestantem, aby wprowadzić w przyszłości osobę, która albo
będzie katolikiem albo będzie reprezentować 'inne wiary'.678

Oto nagłówki gazet:

• Nasz przyszli król będzie miał prawo poślubić katoliczkę

• Po 300 latach monarcha brytyjski może znów poślubić katoliczkę

W artykule z Business Insider9 pisze, ze Premier Anglii- David Cameron wprowadził prawo 
pozwalające aby monarcha poślubił katoliczkę. Az do 19 wieku, kiedy ktoś chciał wstąpić w szeregi
służby cywilnej musiał przysięgać ze Eucharystia to symbol! My wiemy, z Biblii ze użycie słowa 
eucharystia jest niebiblijne i w niczym nie związane z wieczerza pańska!

Autor artykułu pisze - „dziedzictwo DYSKRYMINACJI u Brytyjczyków jest prawdziwe.”. Co? 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Governor_of_the_Church_of_England

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_Supremacy

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Fidei_Defensor

6 http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100227608/our-future-king-will-be-free-to-marry-a-roman-
catholic-will-he-also-be-allowed-to-become-one/

7 http://www.catholicherald.co.uk/news/2011/10/31/ban-on-british-monarch-marrying-a-catholic-to-be-lifted/

8 http://www.businessinsider.com/why-its-absurd-for-britain-to-allow-catholics-to-marry-the-monarch-2011-11

9 http://www.businessinsider.com/why-its-absurd-for-britain-to-allow-catholics-to-marry-the-monarch-2011-11
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Czy widzicie manipulacje umysłami ludzi? Jeśli oddzielasz herezje od Prawdy, to jest 
do...dyskryminacja! Dziś diabeł wymyślił podstęp: jak nie chcą przyjąć odrażających praktyk 
pedałów bądź bałwochwalczych i niebiblijnych rzeczy, to ich oskarżymy. I ta taktyka jest stosowana
dookoła świata. 

Dziś widzimy jawna konspiracje Premiera, Królowej, oraz Arcybiskupa z Cantenbury! I wg 
ich własnych przepisów, powinni zostać postawieni przed sadem za...zdradę!

Zdrada to jak najbardziej Biblijne słowo. Dziś nikt nie chce tego ożywać, bo został wyprany przez 
kontrole umysłu rodzącego się nowego reżimu. Ewangelista Lukasz nazywa Judasza- zdrajaca! 
Inny werset znajdujemy w 2 Liście do Tymoteusza 3:4 i tym razem słowami wywija Paweł:

„(1) A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: (2) Ludzie bowiem będą 
samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, 
bezbożni, (3) bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący 
tego, co dobre, (4) zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, (5) 
którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; 
również tych się wystrzegaj. (6) Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do 
domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, (7) które zawsze się uczą, a 
nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. (8) Podobnie jak Jannes i Jambres 
przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie 
spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. (9) Ale daleko nie zajdą, albowiem ich 
głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. ”

O jakże ten werset pasuje do dzisiejszych czasów!

Pisałem już wcześniej o Cameronie i o Biskupie z Cantenbury. Dziś dowiemy się co robi Królowa. 
Dziś zobaczymy jak rzekomi liderzy zdradziecko i często w jawny, bezczelny sposób próbują 
przeciwstawiać się prawdzie, usprawiedliwiając swoje decyzje w różnoraki sposób!

Greka:

philautos- samoluby

blasphemos – bluźniercy

anosios- niegodziwi, nieświęci, niepobożni

astorgos – z nieludzkimi odczuciami

aspondos – łamiący przymierza, 

diabolos- fałszywi oskarżyciele

prodotes- zdrajcy, oddający w ręce wroga

katphtheiro nous – zdeprawowany umysł, skorumpowany

adokimos peri pistis- nie przechodzący, nie wytrzymujący testu wiary, 
zatraceniec 

anthistemi aletheia – przeciwstawiający się prawdzie



Dziś Mocha próbuje chodzić po katolicyzmie i nie ma wstydu by pokutować, nazywając to nowa 
rzeczą! Czy to nie zdrada? 

Biblia ma jeszcze inne wersety odnośnie zdrady:

W 1 Kronik 12:17 Dawid próbuje się dowiedzieć o zamiarach ludzi i pyta czy przyszli go wydać 
(ramah) jego wrogom. 

Syn Boży był wydany w ręce wrogów, czyli zdradzony przez Judasza. Biblia pisze również, ze Syn 
Boży był wydany w ręce ludzi, do najwyższych kapłanów żydowskich i uczonych w Piśmie, 

Jezus mówi, ze w czasach apostazji wielu będzie zgorszonych(skandalizo) i wyda(paradidomi ) 
jeden drugiego (Mateusza 24:10). Będzie- o tam mieszka jeden co nie przyjął ekumenii i jedności 
wszystkich wiar! Paradidomi oznacza oddanie kogoś w ręce innego, wydać i zdradzić podstępnie i 
zdradziecko! Pomysł- jeśli w czasach względnego pokoju ludzie opuszczają Słowo i sprzedają 
dusze, co będzie gdy bycie Protestantem wiąże się z represjami ze strony 'wszchmilujacego' rządu 
Antychrysta papieża?Jeśli dziś Mocha nie może stać przy Słowie w pokoju, co stanie się i jak się 
zniży w kompromis by zachować pióra?

Arcybiskup z Cantenbury współpracuje z odstępczym Cameronem i wypełnia nakazy Nowego 
Ładu Świata (Novus Ordo Seclorum)

E Pluribus Unum- Z wielu – jedno!



Nowy Ład Społeczny, MDCCLXXVI to 1776 r. i jednocześnie data założenia Iluminatów
Bawarskich.10

Oto hasła Iluminatow i ich plan dla całego świata:

• Annuit cœptis – aprobować przedsięwzięcie

• E pluribus unum – z wielu- jeden!

• Novus ordo seclorum- Nowy Lad Społeczny lub Wieków.

Nowy Lad Świata pochodzi z wiersza Wirgiliusza:

„Teraz jest ostateczna era z piosenki Sybilli;
Wielki porządek wieków rodzi się na nowo.

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Iluminaci_Bawarscy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iluminaci_Bawarscy


I teraz powraca sprawiedliwości, powracają honorowane zasady ;
teraz nowy ród jest wysyłany w dół z wysokiego nieba ”

Sybille to wróżbiarki ze starożytnej Grecji. Najstarsze Sybille są związane z wyroczniami w 
Delfach bądź z Pessinus. Pessinus związany był z kultem Kybele.11 (Koubaby) Jesli chodzi o Delfy, 
to w Dziejach Apostolskich Paweł wygania demona wróżbiarstwa, w grece zwanego Puthon. 
Wyrocznia z Delfach(kapłanka Apollo) jest zwana Pythia.12 

W Delfach istniała świątynia Apollo.13 Pyton to waz z Delf, który swego czasu przewodniczył tej 
wyroczni. 14 Wyrocznia w Delfach jest związana z kultem Gai. Miejsce tej świątyni miało być 
centrum świata dla Greków. 

Ciekawa informacja jest, która zapewne nie jest znana u większości Chrześcijan,ze prześladowanie 
Chrześcijan w Imperium Rzymskim było po radzeniu się wyroczni Apollo! Gdy do władzy doszedł 
Dioklecjan,15 przez pierwsze 15 lat 'oczyszczał' on armie Rzymska z Chrześcijan, otaczał się 
ludźmi, którzy byli publicznymi przeciwnikami Chrześcijan. Rząd Dioklecjana był aktywistyczny, a
on sam upatrywał się jako ten który miał przywrócić chwale Rzymu. W 302 r. Dioklecjan zapytał 
się wyroczni Apollo w sprawie prześladowań Chrześcijan i otrzymał twierdzącą odpowiedz. Co 
ciekawe, obecność 'sprawiedliwych' miała uniemożliwiać i przeszkadzać Apollo w jego 
wyroczniach!

Dodatkowo rożnej maści czarownicy narzekali o nadchodzącym kresie ich sztuk magicznych:

„Wróże, tłumacze snów,  wróżbici, proroków, i kapłani wszelkiego sortu ... obawiając się, że 
ich własne wierzenia zostały prawie zniszczone, i że mogą oni wymusić liche dotacje od 
kilku wielbicieli, teraz nielicznych i  rzadkich, głośno wołali "bogowie są zaniedbane, w 
świątyniach jest teraz bardzo niska frekwencja. Dawne obrzędy są narażone na szyderstwa i
obrzędy uświęcone instytucji raz święte teraz ustały z powodu  przesądów nowych religii ”16

Jak dowiadujemy się z rożnych wiadomości, Elżbieta  , rozpoczęła fale odstępstwa i spotykała aż  4
papieży! Co ciekawe w poprzednich wizytach, Elżbieta II była odziana w czerń i miała wokół 
twarzy woalkę! 17

• 5 Maja 1961 r. i spotkanie z antkiem Janem XXIII18 (wraz z Filipem)

• 13 Październik 1980 r- spotkanie z JPII.19

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Pessinos

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Pythia

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Apollo_%28Delphi%29#Temple_of_Apollo

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

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Diocletianic_Persecution

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Diocletianic_Persecution

17 http://www.rte.ie/news/2014/0403/606454-elizabeth-ii-pope-francis/

18 http://abcnews.go.com/International/photos/queens-papal-meetings-years-23175981/image-23176134

19 http://abcnews.go.com/International/photos/queens-papal-meetings-years-23175981/image-23176134
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• W Maju 1982 JPII odwiedza Elżbietę.20

• 17 Październik 2000 r. spotykając wielbiciela TGD- antka JPII21 w Watykanie.22

• 16 Września 2010 r. bazylia Benedykt przyjechał do niej. 23

• 3 Kwietnia 2014- Elżbieta II przyjeżdża do antka Franciszka.24

Interesującym faktem jest ze Elżbieta II jadąc do Watykanu zawsze była odziana w czarna suknie z 
woalka. Jaki dziwny strój! Wygląda jak wdowa, choć nią nie była! Papierze odziane w biel. 

 

Z antkiem Janem XXIII25

20 http://abcnews.go.com/International/photos/queens-papal-meetings-years-23175981/image-23176298

21 http://abcnews.go.com/International/photos/queens-papal-meetings-years-23175981/image-23176386

22 http://abcnews.go.com/International/photos/queens-papal-meetings-years-23175981/image-23176386

23 http://abcnews.go.com/International/photos/queens-papal-meetings-years-23175981/image-23176039

24 http://abcnews.go.com/International/photos/queens-papal-meetings-years-23175981/image-23176369

25 http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/27/2778/W3NTD00Z/posters/hank-walker-queen-elizabeth-
visiting-pope-john-xxiii.jpg
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Co to ma znaczyć?26

Wikipedia podaje, ze taki strój jest charakterystyczny dla (uwaga) bardzo 'pobożnych' katoliczek!27

Taki strój miał być zalecany przez katolicka Izabele II!

Podobny strój nosiły następujące kobiety:

• Laura Bush, zona Georga W. Busha przy audiencji z JPII!28

 

• Michelle Obama, zona B.H Obamy na spotkaniu z papa Benedyktem w 2011 r.!29 Obydwoje
maja złożone raczki jak katolicy!

26 http://blogs.telegraph.co.uk/news/files/2010/01/queen-elizabeth-pope-jp1.jpg

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Mantilla

28 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/John_Paul_II_George_W._Bush_July_2001.jpg

29 http://www.huffingtonpost.com/2009/07/10/michelle-obama-at-the-vat_n_229507.html?slidenumber=0#slide_image
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http://www.huffingtonpost.com/2009/07/10/michelle-obama-at-the-vat_n_229507.html?slidenumber=0#slide_image
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/John_Paul_II_George_W._Bush_July_2001.jpg
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• Prezydent (ka) Kostaryki Laura Chinchilla  odwiedziła Franciszka w tym dziwnym stroju.30

 

30 http://www.ticotimes.net/2013/11/08/chinchilla-meets-everybody-s-favorite-pope-invites-him-to-costa-rica
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Barak Hussein Obama i jego pseudo- Chrześcijaństwo
Obama ostatnio tez odwiedził papieża Franciszka. Byla to jego druga wizyta do Watykanu. Obama 
dostał od Franciszka różaniec i wręczył go Nancy Pelosi. 31

Podczas wizyty Obama powiedział do papieża:

„To dla mnie wielki zaszczyt. Jestem wielkim wielbicielem [papieża]...”. Papa wręczył mu 2 
medale z Watykanu oraz „Radość ewangelii”32(o której papież nie ma pojęcia!)33

W tym dokumencie oczywiście Franciszek popycha ekumenie34, dialog między religiami35 oraz 
Królowa Niebios, jako rzekoma 'Matkę Ewangelii'!36 Oczywiście nawołuje do tego co 'Protestancka'
ekumenia, i czytając te wypociny, wydaje się jakbyś czytał plan Tygodnia Modlitw za Jedność 
Chrześcijan!Mamy- jedność z heretykami i Baalami, czynienie pokoju między Jezusem i Belialem.

Ten dokument to oczywiście klasyka katolickiego odstępstwa- chrzest niemowląt, sakramenty, 
eucharystia, czczeni zmarłych itd.

O Muzułmanach pisze:

„Nigdy nie wolno nam zapomnieć, że "wyznają trzymanie się  wiary Abrahama, i razem z 
nami czczą jedynego i miłosiernego Boga, który będą sądzić ludzkość w dniu ostatecznym".
[198] Święte pisma Islamu zachowały pewne chrześcijańskie nauki ; Jezus i Maryja 
otrzymują głęboką cześć i to jest godne podziwu, w jaki sposób muzułmanie, zarówno 
młodzi jak i starzy, mężczyźni i kobiety, poświęcają  czas na codzienna modlitwie i wiernie 
uczestniczą w praktykach religijnych.”37

Jeden z rozdziałów jest zatytułowany 'Napełnieni duchem głosiciele ewangelii'. O, już widzę jak się
Mosze, Hatthawayowi i innym gotuje pod czupryna, ale ja mowie: zaczekaj! Inna Ewangelia+ Inny 
Jezus= Inny Duch! Katolicki  papa wzywa tego samego ducha, który zwodzi ludzi do czczenia 

31 http://www.nydailynews.com/news/politics/obama-nancy-pelosi-rosary-beads-pope-francis-article-1.1743042

32 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html

33 http://news.yahoo.com/obama-tells-pope-francis-great-admirer-101935536--politics.html

34 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html#Ecumenical_dialogue

35 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html#Dialogue_between_faith,_reason_and_science

36 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html#II.%E2%80%82Mary,_mother_of_evangelization

37 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html#Dialogue_between_faith,_reason_and_science
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stworzenia nie Boga, tego samego który mówi,ze tradycja przewyższa Biblie, tego samego, który 
rzekomo wypełnia Odnowę w 'Duchu Świętym' i oni przodują potem w dewocji do Maryi i jej 
sanktuariów w Fatimie, Medjugorie itd.! To duch maryjny, to duch katolicko- babilońskiego 
mistycyzmu, tajemnica nieprawości!

I nie zapominajcie o podstępie tzw”Nowej ewangelizacji”! Papa tłumaczy, ze to właśnie Królowa 
Niebios (Jer.44) jest jej 'matka'! „Maria jest zawsze obecna pośród swojego ludu” pisze antek 
Franciszek. 38

A co to za obecność? Zmarły pośród żywych i zwiedzionych? Antek kontynuuje dalej i mowi, ze 
jest ona gwiazda nowej ewangelizacji! Mówi o Maryjnym stylu ewangelizacji! Co za bzdura! 
Leszek Mocha głosił 'z pasja': Oto Bóg czyni nowa rzecz. O! A teraz papież pisze tak:

„Oto czynie nowa rzecz”

A jaka to 'nowa rzecz'? Modlitwy do Maryi, powrót do 'świętej duchowości' czyli tradycji z 
Babilonu! Oto lista niektórych wymienionych przez niego rzeczy:

• Królowa Niebios, matka(nierządu)...

• Osobista relacja z Maryja i zmarłymi...

• Myślę o tych wszystkich matkach... które przylgnęły do różańca, o całej ich nadziei wylanej 
do świecy, zapalanej w pokornym domu z nadzieja do Maryi.[125]

• Jezus zostawił nam Eucharystie...[13]

• Eucharystia- pełnia życia sakramentalnego...[47]

• Chrystus oddaje siebie w Eucharystii[104]

• Funkcja kapłaństwa...leży w mocy zastosowania Eucharystii[104]

• Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii [138]

• Adoracja eucharystyczna, liturgiczna celebracja[260]

Itd. 

Obama udaje Chrześcijanina, jednak jedna się i identyfikuje z każda 'duchowością' na tym świecie, 
popierając aborcje, homoseksualizm,  manipulując ludzi do swojego zwiedzenia.

Wyjaśnienie słowa Eucharystia.

W Biblii słowo eucharistos występuje tylko w jednym wersecie- „ A w sercach waszych niech 
rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie 

38 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_en.html#Dialogue_between_faith,_reason_and_science
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wdzięczni.(eucharistos )” Wow!Nie ma to żadnego powiązania do wieczerzy pańskiej, która można
by spokojnie określić jako – pascha!

Jezus składa dziękczynienie (eucharisteo) w Mk 14:23. I to słowo znaczy po prostu dziękować. 
Nie ma to żadnego powiązania do katolickiego fałszu. 

Ofiara Jezusa była niepowtarzalna natomiast o katolickiej mszy czytamy takie rzeczy:

• Msza (missa, maesse) oznacza odesłać.(od odsyłania ludzi do domu)39

• Msza jest dokładnie ta sama ofiara, która dokonał Jezus 2000 lat temu (czyli wg nich ofiara 
Jezusa nie była wystarczająca!)40

• Msza zawiera takie elementy jak- ołtarz, kadzielnica, rytuał, spowiedź człowiekowi itd. 
Gdzie to widzisz w Biblii?

• U Prawosławnych jest to Boża Liturgia. 

Wieczerza Pańska to symboliczne dzielenie się winem i chlebem, jako PAMIATKA tego co 
dokonało się 2000 lat temu!. Msza to POWTARZANIE w nieskończoność ofiary sprzed 2000 lat, 
uznając ze nie była wystarczająca! Jezus powiedział: dokonało się! Papież powiedział: nie dokonało
się, trzeba 'poprawić'! Tylko czy możesz na nowo ukrzyżować Jezusa? Jeśli tylko raz jeden i 
doskonale to zrobił, to powiedz mi co świętują ci ludzie i co wchodzi do ich 'eucharystii'? Komu ślą
dziękczynienie? Innemu Jezusowi...Jezus się nie zaprzecza, a katolicyzm to nie 'jeszcze jedna 
denominacja' ale całkowite odstępstwo i manipulacja znaczeniami! Przez msze tysiące razy 
zaprzeczasz ofiarę sprzed 2000 lat! Pokutuj i odwróć się od tego zwiedzenia!

Jezus po zmartwychwstaniu pojawiał się fizycznie wierzącym. Twierdząc,ze wszedł do chleba i
wina, jest głupotą najwyższego rzędu. 

Posłowie

Jak widać z powyższego, a także z poprzednich publikacji, żyjemy w czasach odstępstwa, i próbują
nam wmówić, ze oni maja 'nowe rzeczy'. W tym roku również wyszło kilka filmów z rzekomo 
Biblijnym motywem. Jeden z nich nazywa się 'Noe'.

39 http://www.thefreedictionary.com/Mass

40 http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_%28liturgy%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_(liturgy)
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Noe, pomimo rzekomo Biblijnego nawiązania zawiera masę kłamstw i wypaczeń np.:41

• Noe był wegetarianinem
• Noe che zabić wnuczki (?) by wypełnić 'Boża wole'
• Sięganie do Księgi Henocha i Jubileuszy42 
• W budowie arki maja pomagać(!) Noemu- skalni giganci, którzy są upadłymi aniołami 

zwanymi Czuwający43 (Watchers). W Biblii jasno pisze, ze owi giganci to nie upadłe anioły 
ale ich potomstwo. Druga kwestia jest to, ze Bóg zniszczył ziemie również z ich powodu!

• Noe postanawia zbudować arkę po wypiciu...magicznego napoju.44

• Film Noe to popychanie polityki zielonych.45

Czyli religia segregowania śmieci ale nie Jezusa 
Chrystusa i pokuty z grzechów, które doprowadziły 
ludzkość do zmierzchu...

41 http://www.heraldonline.com/2014/04/04/5835748/how-biblically-accurate-is-noah.html?sp=/100/107/

42 http://www.telegraph.co.uk/culture/film/10739539/Darren-Aronofsky-interview-The-Noah-story-is-scary.html

43 http://www.ancienttexts.org/library/ethiopian/enoch/1watchers/watchers.htm

44 http://time.com/42274/ken-ham-the-unbiblical-noah-is-a-fable-of-a-film/

45 http://www.washingtonpost.com/news/act-four/wp/2014/04/02/noah-makes-an-incredibly-terrible-argument-for-
environmentalism/
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W lutym tego roku papież nagrał przesłanie dla Zielonoświątkowcó46w skierowane do znanego 
pastora- Kennetha Copelanda.  Pośrednikiem w tej herezji i zdradzie był Anthony "Tony" Palmer, 
który jak widać chce wciągnąć ich do tego zła!

Zobaczcie na to odstępstwo- filmik.

Po nawoływaniu do fałszywej jedności, Copeland i inni wznoszą ręce w 'poruszeniu'! Oto
dzisiaj przykład braku rozpoznania.

Katoliczek- Tony Palmer wznosi ręce w poczuciu wykonanej misji!

46 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TsEJVP_eDAE

http://www.youtube.com/watch?v=uA4EPOfic5A
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Copeland następnie każe mu wysyłać wideo od niego i tak mówi: „Ci liderzy reprezentują 
dosłownie dziesiątki tysięcy ludzi...”. Papa domagał się... jedności a Copeland jest w zwiedzeniu. 
Teraz ci charyzmatycy zaniosą do zborów przekaz Mochy!

Wierzący dziś maja zadanie stać w Słowie i chodzić na co dzień z Bogiem. Jeśli twój pastor głosi 
takie brednie to wychodź dziś i ratuj dusze. To wideo pokazuje wielkie zwiedzenie. Copeland może 
przyczynić się do dziesiątek tysięcy ludzi idących do piekła.

Jesli jeszcze nie przyjales Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nie wahaj się zrobic to 
teraz. Bog slyszy cie, gdziekolwiek jestes. Swoimi slowami zapros Go do swojego serca, i wyznaj 
Mu twoje grzechy. Pros o wylanie chrztu w Duchu Swietym!

Amen
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