
Zjednoczeni w Prawdzie- fałszywa i prawdziwa jedność

Przesłanie do kościoła XXI wieku.



Nowoczesne Chrześcijaństwo pozbawione mocy Ducha oraz oparte na humanistycznych, 
ekumenicznych jednościach przynosi tylko martwotę. Europa i Ameryka są pod nagłą potrzeba 
przebudzenia, a jednak tam znajdują się warownie, które jedynie można skruszyć przez walkę 
duchowa i wyswobodzenie się od kontroli umysłu, politycznej poprawności oraz myślenia 
greckiego.

Zarówno Pan Jezus, jak i Paweł wskazywał na prawdziwa i fałszywą jedność. Zanim kościół w 
Ameryce i Europie zerwie się do przebudzenia muszą tam być zburzone fałszywe przesłanki 
myślowe, jakże obecne w wielu kościołach:

1. Ewangelia Jezusa nie jest tolerancyjna. Dziś natomiast głoszą, opracowane przez Unie, 
ONZ, NATO, Watykan, CIA, 'wzorce społeczeństwa Nowego Ładu Świata'- równość, 
tolerancja, względna prawda, humanizm, jedność, wzajemny szacunek, kooperacja ze 
światem. Każda z tych doktryn jest OBCA Jezusowi z Biblii i Ewangelii.

2. Ewangelia Jezusa wskazuje na posłuszeństwo Słowo Bożemu nie tradycjom 
denominacyjnym. Wg Bożych standardów denominacji, które nie są ochrzczone w Duchu 
Świętym, nawet nie można nazwać Chrześcijańskimi.

3. Jezus to nie socjalista czy działacz walczący o równość społeczną!  Jezus przyszedł, aby 
wskazać ludzkości wyjście z ich grzechów ORAZ fałszywych nauk Faryzeuszy i 
Saduceuszy zwanych 'kwasem'. Jakie to nauki? Nie osadzaj, nie ważna doktryna, nie ważny 
chrzest w Duchu i usługiwanie w ponad naturalnych darach Ducha Świętego, chrześcijanin 
nie może mieć demona, jedność w różnorodności doktrynalnej itd.

4. Jezus to nie humanista. Jezus przyszedł, by głosić Słowo Boże, co ZRAZALO wielu, 
nawet nawróconych uczniów. Jego cuda i znaki, wyganianie demonów sprawiło, ze tysiące 
szukały Go po całym Izraelu, jednak gdy zaczął głosić doktryny, wielu nie mogło tego 
znieść.

5. Jezus to jedyna droga do nieba. Każda inna droga prowadzi do piekła. Problemem dziś 
jest to, ze wielu głosi płytką ewangelie, wcale nie zwracając uwagi na to, ze i Jezus i 
powtarzający po nim Paweł mówił: Przyjdą inni Chrystusowie, inny Jezus. Jezus, który nie 
czyni dziś żadnego cudu, nie jest Jezusem z Biblii. Jezus, którego możesz sobie uczynić 
jako obraz, figura nie jest tym z Biblii. Jezus, który nie jest Bogiem, nie jest Jezusem z 
Biblii.

6. Jezus osądzał ludzi, na podstawie Słowa i w Duchu Świętym. Tej doktryny nienawidzi 
większość światowego kościoła. Głoszenie Jana Chrzciciela, Jezusa nie dawała 
grzesznikowi trzeciej możliwości. Tego typu głoszenie powodowało szczere nawrócenia. Za
Jezusem nikt nie chodził i żaden z uczniów nie pytał Go: a możemy iść na winko? Jezus 
wyjaśniając Uczniom jak to naprawdę wygląda to z rozwodem i zamążpójściem 
spowodował taka reakcje: To nie opłaca się żenić! Skoro nie można wziąć drugiej zony, ten 
fakt był przerażający dla wielu tam i więcej dziś. Dziś kościoły pęcznieją od opuszczonych 
zon, mężów i pastorów głoszących: nowy dzień i nowe czasy. Dziś mamy przebudzenie 
rozwodników i ponownego niebiblijnego zamążpójścia. Szatan wszedł do zborów i 
zatwardził im serca fałszywą miłością i Bogiem- mikołajem. 

7. Jezus głosił Prawdę Słowa Bożego, która przeciwstawiała się panującej tam religii 
Faryzeuszów i Saduceuszów. Jezus nie organizował wzajemnych spotkań by się tolerować,
oraz by wynegocjować wspólnych wartości. Przez cale Ewangelie, Jezus zmagał się z 
Judaistami, którzy próbowali wszelkich sposobów by zatrzymać działanie Ducha Świętego.

8. Jezus nie bawił się w polityczno-rządową współprace i igraszki z Rządem. Dla Jezusa, 
panujący Herod był 'lisem'. Kiedy Piłat, wielki urzędnik Rzymu stal i chwalił się jak wielka 
moc ma i ze rzekomo jego lost jest w jego rekach- Jezus tak mu odpowiedział, ze tamten 
zbaraniał. 

9. Paweł pisał do zborów w Rzymie, ze zboczeńcy- LGBT zasługują na konsekwencje ich 



nieludzkości, podobnie jak ich popieracze. To nie była dwojaka polityka Johna Godsona 
ani pozornie pokorne wyznania Kościoła bez Ścian. 

10. Paweł nie jeździł na konferencje organizowane przez heretyków i ekumenistów!  Dziś 
chcą autobusami zwozić ludzi na pozornie największą 'ewangelizacje'- Festiwal Nadziei, czy
Festiwal Życia. Nieudolne i martwe zbory niewątpliwie podłączają się w ciele do tego typu 
imprez myśląc, ze Bóg uzna ich letniość. 

11. Jezus nie organizował ekumenicznych spotkań z Faryzeuszami, którzy zaprzeczali moc
Boga oraz oskarżali Go o współpracę z silami ciemności, aby wyrzucić demony. Jezus 
wyrzucał demony zarówno z Chrześcijan (Maria Magdalena) jak i niektórych pogan- 
dziecko Syrofenicjanki. Dziś większość zborów na same słowo: diabeł czy demon dostaje 
apopleksji i sypia się szorstkie słowa. Religia nie lubi mocy Bożej. Religia lubi kontrolować 
lecz nie chce się poddać pod ciosanie i przewodnictwo Ducha Świętego. Religia patrzy co 
powie ich zbór, biskup, przełożony i stad odrzuca większość NT!

12. Gdy powstał pierwszy kościół, wielu ludzi miało szacunek i wiedziało, ze przyłączenie 
się do nich jest poważne i ma konsekwencje. Dzisiaj, wystraszony świata i demonów 
ledwo człapiący kościół próbuje zmienić wizerunek swój poprzez angażowanie się w letnie i
rozwodnione przedsięwzięcia. Kłania się do świata, aby raczyli go zaakceptować, gotowi 
sprzedać w co wierzyli, dla kostki aprobaty od demonów, które manipulują systemem świata
i ekumenia! Letniość i brak charakteru, wstydzenie się Biblii JAKA JEST to domena wielu 
zborów.

13. Gdy Jezusa skonfrontowali, ze naucza 'za ostro' i 'obraza ich religie' ten nie 
postępował jak wielu dziś pastorów, i nie przepraszał! Dzis pastorzy, którzy głoszą 
przeciwko Islamizacji, Chrislamowi, nierządowi, cudzołóstwie ponownego zamążpójścia, 
LGBT są sprawdzani przez kontrolowane przez demony światowe organizacje. Jakże wielu, 
skonfrontowanych przez policje, czy grupy presji społecznej zaczęło biadolić i przepraszać, 
NAWET JESLI POWIEDZIALO PRAWDE!

Ten ostatni punkt wymaga rozwinięcia. Faryzeusze nie mogąc zahamować przebudzenia, które 
przyniósł Pan Jezus, zaczęło kombinować z ówczesnymi władzami. Wysyłano urzędników, aby Go 
pojmano, wysyłano polityków- zwolenników Heroda, aby go nastraszyć Rządem! 

Skorumpowany świat i jego nieboże zasady musiały się ugiąć! Najwyżsi urzędnicy fałszywej religii
posłali sług (hupéretés ) aby ci pojmali Jezusa. Ci jednak wrócili sami i powiedzieli: Żaden 
człowiek nie przemawiał jak On! Jezus mówił przeciwko fałszywej religii a także niebożym 
praktykom! Jezus nie był politykiem, ale otwarcie mówił o korupcji Faryzeuszy czy błędach 
Uczniów!Dziś jednak w zborze wołają- precz z TAKA Ewangelia, my chcemy iść ze światem!

Jaki wstyd, gdy dziś pastorzy kapitulują, i przepraszają za ich głoszenie Biblii! Jaki policzek dla 
Jezusa!

W Irlandii Północnej niejaki pastor James McConnel, odważnie głosił prawdę na temat Islamu i 
jego pochodzenia. Nawet Pierwszy minister Irlandii Północnej wsparł go w jego odważnym 
głoszeniu!1 Oczywiście to szybko przyciągnęło uwagę stróżów 'poprawności politycznej' oraz 
wyznawców Islamu. Policja wszczęła dochodzenie i dziś obydwoje płaszcza się przed Islamem i 
Nowym Ładem Świata i jego wartościami.2

Dziś żyjemy w czasach, gdzie ludzie nie chcą słuchać faktów na temat Islamu czy ekumenii. 
'Pobożni' bracia w swoim zwiedzeniu bronią i napominają tych co odważyli się obnażyć prawdę!

1 http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-27604841

2 http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-27501839

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-27604841
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-27501839


Letni pastorzy, krytykują tych co śmieli powiedzieć jak jest. Oni są zgorszeni prawda Ewangelii, 
stad Bóg nie ma po co zsyłać przebudzenia do ich letnich, osiadłych na drożdżach skostnienia 
zborów!

Gdy świat przychodzi, by 'skonfrontować' cie za to ze wierzysz Biblii, oto jest okazja by STAC i 
BRONIC Jezusa i jego nauk! To nie czas na pertraktacje i wycofywanie się! Powiedziałeś prawdę? 
Teraz stój i zobacz czy Bóg nie przyzna się do Jego Słowa!

Znieś krytykę 'współbraci' jak i świata i oglądaj jak ludzie pójdą za Prawda! Ludzie nie pójdą za 
liderem który nie wierzy w to co głosi! Nie słuchaj bzdur pastorów z Polski, ze żyjemy w czasach 
bez prześladowań. Nie mają prześladowań, bo płyną w dol strumienia tego świata i zeitgeist dmie w
ich żagle!

Zarówno przedstawiciele Rządu i Unijnych 'wartości' jak i terrorystyczny Islam potępił obydwu! Co
można się było spodziewać! Czego się dziwisz? 

'Komentarze' pastora były- 'degradujące', 'obelżywe', 'Islam to pokojowa religia', 'komentarze 
pastora zraniły Muzułmanów w Irlandii Północnej','promowały nienawiść i bigoterie', 'brak 
szacunku'.

Doprawdy? Popatrz na Islam w krajach gdzie jest pokazane jego prawdziwe oblicze- zabójstwa za 
opuszczenie Islamu, własny ojciec zarzyna córkę, bo nie zgodziła się na zaaranżowane przez niego 
małżeństwo z gościem którego nie kochała. Dzieci Islamskie, leżące w kałuży krwi i zamordowane 
przez rodziny- ojca, matkę, brata, kuzynów! Boko Haram porywający nastoletnie dziewczyny z 
Nigerii i sprzedający je za 12$ aby spełniały wszelkie zachcianki seksualne obleśnym i często 
pedofilskim staruchom Islamskim!

Konstytucja Unii Europejskiej jest ANTY BIBLIJNA i ANTY CHRZESCIJANSKA. Politycznie 
poprawne gryzipiórki i urzędasy, tylko czekają aby zaatakować wszelki koncept wrogi ich Nowemu
Ładowi Społecznemu. Muzułmanie mogą zabić żołnierza na ulicy, ale ty 'nie możesz' słowa 
powiedzieć. W Wlk Brytanii dziś okazuje się, ze Muzułmanie przejmują cale szkoły i jest afera jak 
piernik!34

Ten pastor nie powinien pozostać pastorem, bo nie wierzy w to co głosi. Zawstydzony prawda 
przepraszał publicznie Muzułmanów!5  6 Peter Robinson wystraszył się, ze straci prace i zaraz 
zmienił ton! Czy możecie w to uwierzyć? A Islam wchodzi do Europy i zabija żołnierzy na ulicy, 
przejmuje szkoły, zmienia wielkie firmy, i nikt nic nie mówi? 

Islam rośnie w sile, bo bezczelnie pchają swoje zwiedzenie i uparcie go reprezentują. To zwodzi 
dzisiaj wielu! 

3 http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100275208/radical-islam-in-secular-schools-now-the-shocking-
truth-emerges/

4 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2646646/Six-schools-Islam-Trojan-Horse-plot-Birmingham-face-closure-
inquiry-finds-did-little-protect-children-extremism.html

5 http://www.belfasttelegraph.co.uk/debateni/blogs/liam-clarke/northern-irelands-islamic-community-display-dignity-
and-charity-in-the-face-of-intolerance-30327325.html

6 http://www.metropolitan-tabernacle.org/content/whats-on/church-news/item/29-clarification-statement-by-pastor-
mcconnell-on-recent-comments
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Ci co gonią za fałszywa jednością z Belialem nigdy nie chcą się przyłączyć w walkę duchowa, 
uwolnienie od demonów, stawanie za standardami Słowa, głoszeniu przeciwko Islamowi, ekumenii 
czy LGBT! Zauważcie, ze TAM ich nigdy nie ma! Oni chodzą ze światem, ze światem mogą się 
porozumieć lepiej niż z Biblijnie wierzącymi, ochrzczonymi w Duchu Świętym prawdziwymi 
Chrześcijanami, ponieważ te duchy ze świata owładnęły ich mowę (tolerancja grzechu i herezji, 
szacunek do odstępstwa zamiast go piętnowanie, ). Wszelkie 'zgorszenie świata' poprzez 
powiedzenie Mu prawdy, jest traktowane z gniewem, 'napominaniem' i gromieniem! Światowy 
kościół nie jest obecny w poruszeniu Ducha Świętego, bo utracił z Nim kontakt! Gorszy go 
napominanie, bo przecież taka ewangelia pokazuje ich upadek, do którego nie chcą się przyznać!

Ewangelia Biblijna gorszy świat. Czemu? Bo demony się boja, ze ktoś się urwie z ich smyczy, ze 
Słowo Boże, wypowiadane z mocą i wiara, brzdęknie kontrole umysłu w ich głowach i wieloletni 
niewolnik systemu świata, nagle, może po raz pierwszy otworzy oczy i wyjdzie do prawdziwej 
wolności!

Otwórz dziś oczy czytelniku i zacznij myśleć o wieczności. Zapros Jezusa do swojego serca, 
wyznaj mu grzechy i pros o wylanie Ducha Świętego. Jeśli jesteś letnim, ekumenicznym 
popychadłem, który boi się mówić, a potem biegnie jak Stroszek z białą flaga by przepraszać 
diabla, to pokutuj póki czas i weź sobie do serca Słowa Jezusa:

• „To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia 
Bożego: (15) Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo 
gorący! (16) A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. (17) 
Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie 
wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, (18) radzę ci, abyś 
nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział 
szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią 
namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. (19) Wszystkich, których miłuję, karcę i 
smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli 
ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a 
on ze mną. (21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. (22) Kto ma uszy, 
niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. ”Apokalipsa (Objawienie) 3 

• „A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać 
ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą 
Chrystusowym. (11) A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja 
zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; (12) albowiem nie otrzymałem jej od 
człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa 
Chrystusa. ”List do Galatów 1 

• „Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, 
który jest w niebie; (33) ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę 
przed Ojcem moim, który jest w niebie. (34) Nie mniemajcie, że przyszedłem, 
przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo 
przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej 
teściową. (36) Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. (37) Kto miłuje 
ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę
bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. (38) I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za
mną, nie jest mnie godzien. ”Ew. Mateusza 10 

Głosiłeś? Nie przepraszaj, nie las się do świata, nie daj się zastraszyć ich zębom, groźbom, ich 
manipulacja! Trzęsiesz się i boisz? Nie możesz głosić Słowa Bożego! Przez letniość przeszkadzasz 



Bogu aby wypalił cie jako zahartowanego żołnierza Chrystusa, po prostu chcesz pozostać 
kanapowym i pulpitowym papierowym bohaterem. To proste głosić u swoich. Wymaga wiary i 
odwagi głosić światu i... ostać się!

Obyś wyciągnął właściwe wnioski!
Amen!Chwała Jezusowi!


