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Protestanci Korei Południowej.

W Korei Południowej jest aż 18,3 % Protestantów (2005 rok). 1W Seulu znajduje się największy na 
świecie mega-kościół Zielonoświątkowców zwany- Kościół Pełnej Ewangelii Yoido. 2 Jego 
głównym pastorem jest David Yonggi Cho. Ten kościół liczył w roku 2007 aż 830 000 członków 
zboru. Dla osób znających angielski, istnieje strona w tym języku z kazaniami online. Pastor 'senior'
nazywa się Young-hoon Lee.3 Na stronie znajdują się tez zdjęcia kościoła [można zobaczyć pod 
linkiem] Rozwój tego kościoła był dramatyczny. W 1979 r liczył 100,000 osób. W 1984 liczba 
wzrosła do 400,000 by w 1992 osiągnąć liczbę 700,000 !4 można tez posłuchać przykładowego 
worship z tego kościoła.

Pastor Cho, Biskup Kamiński i postawa niektórych pastorów w
KZ.

Koreańska gazeta The Hankyoreh podaje5, ze pastor Cho sprzeniewierzył 12 mln $, unikał płacenia 
podatków. Gospel Herald dodaje6, ze Cho nakazał zakupić akcje kościoła w cenie ok 4 krotnej 
wartości rynkowej. Podają tez, ze próbował ukryć podatki w wysokości 3,3 mln $. Akcje warte na 
rynku 22.12 $ za sztukę sprzedali za 80.06$ i to w liczbie 250.000.7

Sad skazał go na 3 lata wiezienia, zawieszone na 5 i nakazał spłatę 4,67 mln$. Obecny biskup KZ, 
Marek Kamiński tak to skomentował:

„A gdy nasi przywódcy się potkną, nawet upadną (Boże uchowaj!), módlmy się o nich i o 
siebie, aby łaska Pana nas wszystkich ochroniła i podniosła. Ostatnio popadł w kłopoty z 
prawem pastor Yonggi Cho z Korei. Smutna sytuacja, która źle wpływa na wielu wierzących.
Ale można spojrzeć na to z drugiej strony – diabeł atakuje pasterzy, bo uderzając skutecznie 
pasterzy, rozproszyć może też i owce. Nie dajmy diabłu tej satysfakcji. ”8

A co z wierzącymi? Co z pastorami, którzy nie przyjmują żadnych ostrzeżeń? Po pierwsze kościół 
musi nauczać, ze każdy z nas musi chodzić z Jezusem. Co jednak z konsekwencjami? Mówienie: 
Bóg i tak wszystko dobrze uczyni jest może przyczyna dlaczego niektórzy odchodzą? Czy jest jakaś 
odpowiedzialność pastorów? Ulf Ekman odszedł od wiary do katolicyzmu w 2014 r. Wcześniej brał

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_South_Korea#Statistics_on_religion_by_population

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Yoido_Full_Gospel_Church

3 http://pastorlee.fgtv.com/

4 http://english.fgtv.com/a1/a1_03.asp

5 http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_entertainment/575967.html

6 http://www.gospelherald.com/articles/50492/20140224/david-yonggi-cho-reflects-on-guilty-verdict-hardest-day-of-
50-years-of-ministry.htm

7 http://www.gospelherald.com/articles/50481/20140221/full-gospel-church-founder-david-yonggi-cho-found-guilty-
of-breach-of-trust-corruption.htm

8 http://kz.pl/2014/03/ulf-ekman-i-inne-kataklizmy/
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udział we wszelkiej możliwej ekumenicznej papce i pewnie otrzymywał ostrzeżenia. Jednak 
niektórzy liderzy wciąż wołają: nie osadzaj, nie mów mu, jak Bóg będzie chciał- to mu pokaże? To 
pytanie : Czy Bóg chciał aby Ekman upadł od wiary? Dlaczego Biblia mówi o napominaniu jedni 
drugich, a dziś się tego nie głosi? Gdyby jakikolwiek pastor naprawdę miał wzgląd o 'sąsiada' to 
byłby z nim rozmawiał. Dziś wielu napisze: Ja go nie osadzam. Co to daje?  GDYBY  wierzący 
zobaczyli, ze np. są konsekwencje odnośnie pastorów, którzy byli agentami SB za komuny to 
sytuacja kościoła wyglądałaby inaczej. Inaczej, wierzący widza taka 'zasadę' :co by nie zrobili za 
pulpitem- przechodzi. Tak nawet świat nie postępuje. Ostatnio jeden pastor napisał mi: „Tylko Bóg 
mnie sadzi.”.Świetnie. To najlepsza wymówka. Nawet ludzie na świecie, gdy coś zbroja muszą 
wyjść i przynajmniej przeprosić. W kościele tymczasem jest pełen luz blues. Może więc dobrze jest 
zostać pastorem, bo jest się ponad prawem i nietykalny? Dopóki siedzisz w ławce, nie masz 
żadnych praw. 

Pastor Cho potrzebował  przeprosić kongregacje i załatwić sprawę przed Bogiem, co zrobił wg 
artykułu Gospel Herald. 9Prawdziwa pokuta szuka zadośćuczynienia. Dziś jej brakuje i jest 
zastąpiona: 'nie osadzaj, nie krytykuj, idź ślepo albo won'. Guru pulpitowe okuły na siebie zgubna 
teologie, która nie pozwala im dać się napomnieć aby nie podzielili losu Cho,   Palmera czy Ukmana.

Inna sprawa- pastorzy potrzebują mieć uwolnienie od demonów i zacząć poważnie traktować walkę
duchowa. Dziś jednak do KZ i Charyzmatyków jak Kbwch czy KchWE docierają ekumeniczne 
kłamstwa katolicyzmu i ANI JEDEN nic nie mówi.

Protestanci w Korei protestują przyjazd papieskiego 
Antychrysta

Gazety na świecie rozpisują się o przyjeździe bałwana do Korei Południowej. Jednak tam, w 
odróżnieniu od Ameryki czy innych państw nie powita go delegacja upadłych od wiary, 
'ekumenicznych Protestantów'. Kit można cisnąc w Polsce, Ameryce, ale...widocznie nie w Korei 
Południowej, oni zbyt dobrze wiedza co stoi za katolicyzmem. Magazyny TIME10, Wall Street 
Journal11, The Week12 czy niemiecki Deutche Welle relacjonują słuszne protesty Protestantów z 
Korei!

Dlaczego w Polsce Protestanci przestali nimi być? Kraje jak Brazylia czy Korea Poludniowa jakoś 
mogą stanąć za Prawda i przeciwstawić się katolicyzmowi? Dlaczego pastorzy w Polsce nic nie 
robią? Odpowiedz jest prosta: paraliżujący strach, bojaźń przed zgorszeniem poprzez mówienie 
Prawdy oraz niechęć ruszenia zada z pastorskiej kanapy i nauk typu: nie mamy prześladowania w 
Polsce. Nic innego nie stoi na przeszkodzie.

10 000 Protestantów, którzy uważają katolicyzm za bluźnierstwo zgromadziło się na marszu w 

9 http://www.gospelherald.com/articles/50492/20140224/david-yonggi-cho-reflects-on-guilty-verdict-hardest-day-of-
50-years-of-ministry.htm

10 http://time.com/3106784/south-korean-protestants-rally-against-pope-francis-visit/

11 http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/08/13/protestants-hold-anti-catholic-rally-ahead-of-pope-visit/

12 http://theweek.com/speedreads/index/266309/speedreads-south-koreans-protest-pope-francis-upcoming-visit
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Seulu.13 Papież przyjechał do Korei aby ratować podupadająca 'wiarę Konstantyn  a', który tak 
naprawdę był pierwszym   papież  em. W Polsce przywitany by był delegacjami od heretyków jak 
TGD, Mietek Szcześniak, Mate.o, Natalii Niemen, Rymcerzy itd. Polska Rada Ekumeniczna nie 
posiadała by się z radości. Czy pastorzy organizowali by autobusy na 'największe wydarzenie' jak to
robili podczas ekumenizmu papieskiego pt: Festiwal Nadziei czy Festiwal Życia. Wybaczcie 
wyrażenie- ale jak nie ma się jaj, albo ma się jaja przed publika w zborze, to tak się ludzie 
zachowują. Płyną z prądem tego świata. Gość specjalny: Artur Ceronski filmowany przez TVP1 jak
składa życzenia Papieżowi i opowiada mu 'świadectwo'. Czy przedstawiciele kościołów KZ, Kbwch
i KchWE zjawili by się a potem zamydlali gdyby ktoś pytał? Musimy tu dojść do przykrego 
wniosku: Jeśli chcesz zobaczyć PRAWDZIWY, BIBLIJNE PROTESTANCKIE, OCHRZCZONE 
W DUCHU CHRZESCIJANSTWO … to nie znajdziesz go w Polsce. Szukaj w Brazylii, szukaj w 
Korei, szukaj w Chinach.

Franciszek przyjeżdża do Korei by zwieść ludzkość do fałszu który podaje się za 'Chrześcijański'. 
Co jest gorszego- poznać Prawdę i ja odrzucić, czy myśląc ze ma się Prawdę ale w 
rzeczywistości wyznając jej zaprzeczenie zwane- katolicyzmem trzymać się go kurczowo? 
Miliony niezbawionych katolików w Polsce może nigdy nie poznać Prawdy, bo pastorzy nie stoją 
za tym w co uwierzyli. Ekumenia pokazuje: Bóg dobry, ale diabeł tez ważny. Dac Bogu świeczkę, a
diabłu ogarek. To pełna kompromisu, głoszona przez tych co nie mogą znieść żadnej krytyki, 
kanapowo- pulpitowych odstępców od wiary Chrześcijańskiej! „Dla pokoju i letniości przegonie 
choćby i Ducha Świętego” to zdaje się być ich dewiza.

CNN podaje14,ze papa ma beatyfikować 124 zmarłych, do których od tego czasu miliony ślepców 
będzie zanosić modlitwy? Czym rożni się to od ich rdzennych religii przodków? Niczym. Tylko 
teraz myślą, ze 'to Boże' . Korea Południowa ma populacje ok 50,219,669 ludzi (2013 r.)15 Z tego 
wychodzi,ze Protestantów jest aż 9.190.199 ! 

 Jeśli myślisz, ze ANTYEKUMENIA jest jedynym opozycjonistom katolicyzmu i jej dziecku- 
ekumenii, to wiedz, ze jest nas więcej! Pastor Song Chun-gi nazwał właśnie katolicyzm : „perwersja
wiary”. 16 W Korei jest aż 46 % ludzi, którzy nie identyfikują się z niczym, więc jest to wciąż 
olbrzymi obszar zasiewania Ewangelii. 

Ochrzczeni w Duchu Świętym Protestanci Polski

13 http://time.com/3106784/south-korean-protestants-rally-against-pope-francis-visit/

14 http://edition.cnn.com/2014/08/12/opinion/why-pope-south-korea/

15 http://countryeconomy.com/demography/population/south-korea

16 http://theweek.com/speedreads/index/266309/speedreads-south-koreans-protest-pope-francis-upcoming-visit
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Dla porównania w Polsce, liczącej ok 40 mln ludzi:

• Kościół Zielonoświątkowy liczy 23 000 wiernych i ma 217 zborów w całej Polsce (2010)17

• Kościół Boży w Chrystusie ma 4 100 wiernych w 63 zborach w Polsce (2012)18

• Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Rzeczypospolitej Polskiej (KchWE) czyli 
Spichlerz, Armia Dawida i tym podobne ma 2000 wiernych i 25 zborów (1999).19

Biorąc te, może dziś lekko przestarzale dane, mamy 0.07275% Protestantów w Polsce. Ta liczbę 
chcą jednak sprowadzić do 0, wciągając KZ, Kbwch i KchWE do katolicyzmu poprzez...ekumenie.

Szaman z Watykanu

Co papież przynosi do Korei Południowej? Więcej duchowej opresji! Ci 'męczennicy' za 'wiarę' to 
nic innego jak głosiciele katolickich herezji, składacze wafla- Jezusa miliony razy na całym świecie
DZIENNIE, to również czciciele demonów- patronów i zmarłej Maryi, która nie może usłyszeć ich 
bluźnierczych modłów! Katolicyzm to nic innego jak szamanizm w szacie religijnej, z szamanem- 
papieżem na czele. Ich 'bóg'- to kruchy wafel znajdujący się w pozłacanej puszce stojącej w 
prominentnym miejscu w kapliczce szamana! I z tym KZ chce mieć 'jedność'? Idzie i zaproście więc
czcicieli Światowida, Rodzimowiercow, bo to to samo. Dla porównania, w Polsce ma być ok 2000
rodzimowiercow. 20

„Obecnie zarejestrowane są 4 rodzimowiercze związki wyznaniowe: Polski Kościół 
Słowiański, "Rodzima Wiara", "Słowiańska Wiara" i Rodzimy Kościół Polski. Zasady wiary 
przodków poganie starali się odtworzyć na podstawie źródeł historycznych. Wierzą w 
bogów, których utożsamiają z siłami natury. Matką Ziemi jest Mokosz, nieba - Światowid, 
słońca - Swaróg, a błyskawicy - Perun. Obchodzą w ciągu roku 6 głównych świąt 
(większość jest związana z datami wyznaczającymi zmiany w długości dnia), a 
najważniejszą rolę odgrywa Święto Kupały. ” Wp.pl

800 000 ślepców zgromadzi się by oglądać szamana w bieli jak wznosi kolejna 'ofiarę z Jezusa'. Ta 
2000 lat temu nie była dla niego...21 I24 News podaje, ze minimum 30 000 funkcjonariuszy policji 
strzegło bezpieczeństwa szamana w bieli. 22 Ostatnia wizyta szamana do Korei Południowej miała 
miejsce 25 lat temu i JPII wtedy kanonizował 103 zmarłych.23 To łączy katolików z demonami 
śmierci i grobu. Papież, który umiejętnie promuje herezje dookoła globu, który tuszuje 

17 http://kz.pl/2010/03/aktualnosci/

18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy_w_Chrystusie

19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcijan_Wiary_Ewangelicznej_w_RP

20 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,I-Ogolnopolski-Zjazd-Rodzimowierczy,wid,15744259,wiadomosc.html?
ticaid=113469

21 http://www.theaustralian.com.au/news/world/what-would-we-die-for-pope-francis-asks-at-mass-for-korean-
martyrs/story-e6frg6so-1227026492948?nk=66921982a50d438c170dd72051f2f1de

22 http://www.i24news.tv/en/news/international/asia-pacific/40404-140816-up-to-one-million-gather-for-papal-mass-
in-seoul

23 http://www.ucanews.com/news/pope-john-paul-ii-helped-cement-catholic-identity-in-korea/71650
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molestowanie dzieci w każdym kraju, apeluje do Koreańczyków aby wyzbyli się 'materializmu'!24

Papież przez wieki nabył nieopisane bogactwa skrywane po bankach i zakamarkach Watykanu. 
Krucjaty i wojny przyniosły Watykanowi tyle forsy, ze na nich śpią. Biznes mszy, modłów za 
zmarłych, kolęd, kropień mieszkań, biznesów i innych miejsc przysparza im grubo-miliardowych 
dochodów co roku. 

Watykan tak kombinuje, ze nawet ich bank nie nazywa się stricte bankiem ale IOR co oznacza 
Instytut Dzieł Religijnych. W 2013 roku Watykan PO RAZ PIERWSZY W HISTORII (tak ludzi 
trzymał w przesadach i strachu!) ujawnił dochody banku w postaci 86.6 milionów Euro lub 117  
milionów dolarów na rok 2012. 25 Bankowość Watykanu jest obiektem nieustannych skandali, 
tuszowań i roszad. Bank Ambrosiano był głównym udziałowcem Banku Watykańskiego.26 Bank 
Ambrosiano miał powiązania z lożą masońska P2 należąca do Wielkiego Wschodu Włoch.27

La Stampa podaje28, ze wpływy Watykanu się poczworzyły! Franciszek atakował „nieludzkie 
systemy ekonomiczne”29 Jak widać Watykan jest jako jedyny upoważniony do czyszczenia kieszeni 
ludzi na całym świecie! Jak inni to robią, to jest to 'grzech'. Korea Poludniowa to 29 kraj pod 
względem wielkości PKB. 30 Zarabianie pieniędzy to 'grzech' jeśli nie trafiają one do kufra 
papieskiego. Trzeba więc rozdać majątki świata po to by zawalić ekonomie! A papież, który jako 
jedyny może gromadzić siano, wstanie i powie- on ma rozwiązanie na kryzys! I jak Benedykt XVI 
'głosił': Potrzeba Nowego Porządku Świata!

Katolicka Trójca.

W szamanizmie koreańskim pochodzenie szamana zwanego tam mu jest związane z dwoma 
postaciami31:

• Sungmo
• Dangun

24 http://news.yahoo.com/pope-first-south-korean-visit-25-years-155620637.html

25 http://www.bloomberg.com/news/2013-09-30/vatican-bank-to-publish-2012-annual-report-in-transparency-
drive.html

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Ambrosiano

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

28 http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/iorior-ior-vaticano-vatican-vaticano-28272/

29 http://news.yahoo.com/pope-first-south-korean-visit-25-years-155620637.html

30 http://news.yahoo.com/beware-spiritual-cancer-affluence-pope-tells-south-koreans-031436321.html

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_shamanism#Myths_of_the_origins
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Mamy tu znowu do czynienia z mitem o Semiramidzie i Tammuzie oraz Nimrodzie! U 
Koreańczyków są to właśnie Sungmo(matka), Dangun(syn) i Hwanung(ojciec). Ten typ 'trójcy' 
występuje właśnie w katolicyzmie:

Podczas jednej z aparycji, 'dziewica' wyznała: „Pochodzę z niebańskiej Trójcy, córka Ojca, Matka 
Syna i małżonka i SWIATYNIA Ducha Świętego”.32 Miało to miejsce w świątynce Włoskiej pod 
nazwa „Święta Maryja Trzeciego Millenium przy trzech źródełkach”33Poprzednio to miejsce 
nazywało się : „Grota Trzech Źródełek” ale JP II aprobując te herezje, 'przechrzcił' ja na poprzednio
podana nazwę. Ten demon mówi o wejściu do 'Królestwa Bożego na ziemi'. Jezus mówił, ze Jego 
królestwo nie jest z tego świata! 34

Prawosławie nie odbiega wiele od katolicyzmu. Ich nauki mówią o tym, ze pierwsza ikonę 
namalował Ewangelista Lukasz, łamiąc 2 przykazanie. Celem Prawosławia jest wg ich 'łojca' 
zwanego Atanazy Wielki, który mówił: Jezus stal się człowiekiem, byśmy my mogli stać się 
bogami.35 Czy tego nie obieca wypełnienie tajemnicy nieprawości- Antychryst? W ogrodzie Eden, 
Lucyfer obiecał, ze gdy pójdą jego śladami, to staną się 'bogami'.Czy będzie to miało miejsce 
podczas przyjmowania znamienia bestii? 

Jaka jest prawdziwa Trójca?

„Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno
są. ”1 List Jana 5 

„I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział na nim, zwano 
Wiernym i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i walczy. (12) A oczy jego były jako 
płomień ognia, a na głowie jego wiele koron; i miał imię napisane, którego nikt nie zna, 
tylko on sam. (13) A przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a imię jego zowią Słowo 
Boże. (14) A wojska, które są na niebie, szły za nim na koniach białych, obleczone lnem 
cienkim, białym i czystym. (15) A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody; 
albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu 
Boga wszechmogącego. (16) A ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane: Król 
królów i Pan panów.” Objawienie 19

Katolicyzm głosi innego Jezusa, inna Ewangelie i ...innego Ducha! Podobnie jak kapłani 
starożytności- kapłani Ozyrysa, Horusa, Tammuza, Adonisa  czy szamani koreańscy- dziś papież 
Franciszek wynosi nad siebie kawałek wafla symbolizującego Tammuza, który został zabity. Na 
następny dzień robią to samo, bo Tammuz 'ożywa'...Po tym jak Nimrod założył Babel i Jahwe 
pomieszał języki, ludzie rozeszli się po globie, również do Korei. Wg legend w tym czasie Dangun 
założył królestwo Korei pod nazwa Gojoseon. 36 Koreański szaman ma swoje odpowiedniki w 
Chińskim wu, czy japońskim szintoizmie- miko. 37 W Rzymie był to Pontifex Maximus, którego 
pozycje przejął pierwszy papież- Konstantyn.

32 http://www.indefenseofthecross.com/Virgin_of_Revelation.htm

33 http://en.wikipedia.org/wiki/Shrines_to_the_Virgin_Mary

34 Jn 18:36
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church#Symbolism 

36 http://en.wikipedia.org/wiki/Gojoseon

37 http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_shamanism
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Prawdziwe przebudzenie i reformacja

Polscy Protestanci nie są świadomi niebezpieczeństwa w jaki się pakują. Gdy dziś wypełnia się 
Słowo wielu żyje z głową w obłokach. Zamiast iść wbrew światu i głosić Słowu w mocy, świat 
chce ich ogarnąć do Ogólnoświatowej Religii. Znakiem zwiedzenia jest to, ze nikt nie sprzeciwia 
się złemu. Nikt nie stoi za czym głosi i w co wierzy, raczej traktując to jako czyiś 'wybór', 
'opcje','punkt widzenia'. Jeden pastor napisał mi, ze 'atakuje na katolików', gdy wskazuje na herezje 
i niebiblijne nauki. Namawiam każdego do pokuty, kto stal się letni i nie głosi dziś słowa, ale 
ekumeniczno- społeczno- psychologiczne- jak kto widzi i postrzega Boga- dyrdymały!

Polscy politykierzy są głęboko w tym bałwochwalstwie. Bronisław Komorowski, Lech Walesa, 
Ewa Kopacz czy Bogdan Borusewicz łażą za bałwanami!38 Ekumenia ma zamiar wciągnąć 
Protestantów do Rzymu. Tam jednak gdzie Słowo Boże jest honorowane- Bóg wylewa Ducha 
Świętego by miliony mogły doświadczyć PRAWDZIEWGO ZBAWIENIA od martwych uczynków
i fałszywych religii, czy to katolicyzmu czy 'domowego' bałwochwalstwa. Chiny, Brazylia, 
Argentyna, Korea Poludniowa, Afrykańskie państwa jak Nigeria doznają niesamowitego 
przebudzenia. Letnie i  kombinujące z polityka i fałszywą religia ikon i obrazów, pozostają w tyle 
i...nic się nie zmieni! Obojętnie ile prorokują nad nimi 'ekumeniczni ewangeliści i męże boże' . 
Chcesz widzieć przebudzenie? Tu ruszaj tył z ławki, pulpitu i niebiblijnych spotkań 'modlitewnych'!
Gdyby każdy wierzący z 30 000 ochrzczonych w Duchu Protestantów ruszył do zwiastowania 
Biblijnej Ewangelii, cóż stało by na przeszkodzie by ten bałwochwalczy naród przyszedł do Jezusa 
i usłyszał Ewangelie? Nic. Zmiana myślenia. Wyjście z obrośniętych klaczami ławek zborowych, 
porzucenie strachu, ze 'ktoś ich odrzuci lub nazwie'. Zerwanie z herezja i niebiblijnymi ' paktami 
pastorów'.Przestanie polegania na ludziach a zaczęcie realnej relacji z Jezusem w Duchu Świętym 
pośród cudów, znaków i ponad-naturalnych ingerencji Boga! To jest kościół! On nie boi się nazwać 
Protestantem! On stoi pod katedrami i wola: To bałwany! Jezus jest żywy! To nie zbiór rytuałów, 
nakazów człowieka i pompy obchodów na ulicy! 

Jeśli jesteś letni- przyjdź dziś i pros Jezusa o świeży powiew Ducha Świętego. Jeśli zacząłeś 
chodzić w planach i metodach człowieka, porzucając dary i wgląd Ducha, to pokutuj, pros o 
wzbudzenie na nowo tych darów. Jeśli utraciłeś głód Słowa i pragnienie Prawdy, by 'podobać się 
braciom z herezji' to pokutuj. Wołaj : Jezu, daj mi głód Twojego Słowa. Znudziło mi się jedzenie 
trocin i popijanie ich woda po praniu. Pragnę czystego Słowa Bożego! Mój duch się tego domaga! 
Niech ogień żarliwości o Twoja Wole zapłonie we mnie teraz! W imieniu Jezusa Chrystusa! Jeśli 
Upadłeś do ekumenii i chciałbyś na nowo rozeznać co jest dobre a co nie- pros teraz: Jezus, dałem 
się nabrać, nie wiem co jest lewo a co prawo! Teraz przyjdź i złam wpływ tych ekumenicznych 
demonów i ich kłamliwej papki! Zwiąż ich zamydlenie, papkę, brak ognia, przyklejony uśmieszek i
religijne zabawy! Mam dość letniości! Mam dość wciąż tego samego! Chce na nowo śpiewać cala 
dusza: (Tak śpiewają bracia z Nigerii)

Zrób coś wielkiego w moim życiu...dzisiaj. Ześlij ogień, ogień twego Ducha, ześlij ognień 
NA NOWO, OGIEN PALACY W MOJEJ DUSZY! OJCZE namaść mnie dziś Świeżym 
Olejem Ducha!

Mam dość przeciętności! Chce zobaczyć jak ludzie stoją za Biblia. Chce zobaczyć cuda, bo Jezus 
mówił, ze maja przyjść jeszcze większe niż kiedy On tu przebywał na ziemi! Demony skrzeczące 
na rogach ulic, dżumy 21 wieku łamiące się z ludzi, ludzi wstających z wózków i porzucających 
kule gdy cień Chrześcijanina dotyka ich, ślepi widzący porzucający laski, tańczący jak opisuje to 
Słowo. Schizofrenicy doznający uwolnienia z demonów odrzucając leki, lekarzy i ludzkie drogi! 

38 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kanonizacja-jana-pawla-ii-polscy-politycy-sa-juz-w-rzymie/fxcl4
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'Chorzy umysłowo' powracający do zmysłów! Hallelu Jah!

Posilcie ręce spracowane, a potwierdzcie zemdlone kolana. Mówcie do zatrwożonych w 
sercu: Umocnicie się, a nie bójcie się, oto Bóg wasz przyjdzie z pomstą, Bóg przyjdzie z 
nagrodą a zbawi nas. edy oczy ślepych otworzone będą i uszy głuchych otworzą się. Tedy 
skoczy chromy jako jeleń, a język niemych zaśpiewa chwałę, abowiem wody wyniknęły na 
puszczy, a rzeki w miejscach leśnych. A miejsca, które suche były, staną się jako jezierzyska, 
a które były bez wód, staną się obfitujące zdrojmi, a w łożyskach smoków trzcin zieloność i 
sitowia wzejdzie. I będzie tam ścieżka i droga, a przezową ją drogą świętą, a ten, który jest 
pokalany, nie pójdzie ją i będzie przed nimi chodzący na drodze tak, iż i głupi więcej nie 
zbłądzą...Odkupieni Pańscy nawrócą się i przyjdą do Syjonu z chwałą, a będzie wesele 
wieczne nad głową ich, otrzymają radość i wesele, a żałość i smętek zginie. Izajasz 35

Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego dufnością jest Pan. Abowiem jest jako 
drzewo wsadzone nad wodami, a które korzeni się w wilgotnym miejscu, tak iż gdy susza 
przyjdzie, nic mu nie zaszkodzi, a list jego zielony zostanie,   ani się będzie bać   roku suchego 
i nie przestanie czynić owocu. Jer 17

Bojaźń to nie cecha człowieka Bożego!

Co ma wspólnego z tym Baptysta? On nie zauważy gdy woda przychodzi. Co ma wspólnego z tym 
ekumenia katolicka?

„Abowiem takowy stanie się jako wrzos na puszczy i nie czuje, gdy co dobrego przyjdzie, 
ale zostawa na puszczy w suszy, w ziemi niepłodnej, gdzie nikt nie mieszka. ”

Tak obróci się ekumenia i jej członkowie, sympatycy i zwolennicy!A może jesteś niebawionym 
poganinem lub katolikiem tkwiącym po uszy w bagnie bałwochwalstwa, ludzkich powinności, 
obracania koralów i pełen katechizmów i świat? To jest czas na pokutę i WYJSCIE z 
bałwochwalstwa! Nierządnica Babilon zginie i nikt tego nie zatrzyma bo takie są sady Boże, które 
wydal przed założeniem świata!

Jezus, potrzebuje ciebie. Potrzebuje aby  obmy  moje grzechy w krwi Chrystusa. Przyjmujeś ł
Ciebie jako Pana i Zbawiciela! Zobowi zuje si  wywali  bo ki, religijne dewocjonaliaą ę ć ż 39, i 
wyj  z ekumenii, martwych ko cio ów i antychrysta katolickiego! Nape nij mnie teraz ść ś ł ł
obiecywanym Duchem wi tym! Niech ród o wody ywej wybije we mnie i nape nij mnie Ś ę ź ł ż ł
abym wi cej nie pragn  ani nie akn ! Zmie  mnie od rodka, wyrzu  demony, z am paktyę ął ł ął ń ś ć ł
z demonami i fa szywymi systemami religijnymi! ł

W imieniu Jezusa Chrystusa, jedynej drogi do Ojca Jahwe!

Amen!

39 http://antyekumenia.wordpress.com/2014/07/29/kazanie-przeklete-obiekty/
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