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„A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i 
czasu pokoju wiele ich pogubi; nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki 
pokruszony będzie. ”Ks. Daniela 8 

„I powstanie na miejsce jego taki, który roześle poborców w sławie królewskiej; ale ten po niewielu
dniach starty będzie, a to nie w gniewie ani przez wojnę. (21) Potem powstanie wzgardzony na jego
miejsce, acz nie włożą nań ozdoby królewskiej; wszakże przyszedłszy w pokoju, otrzyma królestwo 
pochlebstwem. ”Ks. Daniela 11 

„Wejdzie w POKOJU do najobfitszych miejsc prowincji”Ks. Daniela 11 

„Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i
ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu 
twoich słów! (13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia 
jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja
zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, (14) i przyszedłem, aby ci objawić, 
co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. (15) 
Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i zaniemówiłem. (16) A oto coś jakby 
ręka ludzka dotknęła moich warg; wtedy otworzyłem usta i przemówiłem, i powiedziałem do tego, 
który stał przede mną: Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. 
(17) Jakże może taki sługa mojego Pana jak ja rozmawiać z takim panem jak ty, gdy teraz nie mam 
siły i nie ma we mnie tchu? (18) Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił 
mnie, (19) i rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze 
mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. (20) Wtedy on rzekł: Czy 
wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim 
perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. (21) Doprawdy! Oznajmię ci, 
co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie 
przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. ”Ks. Daniela 10

„I rzekł: Wieszże, dlaczegom przyszedł do ciebie? Potem się wrócę, abym walczył z książęciem 
Perskim, a gdy odejdę, oto książę Grecki przyciągnie. ”Ks. Daniela 10(Biblia Gdanska)
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Patrząc na historie i Słowo Boże możemy wysnuć pewne wnioski, które wielu Chrześcijan nie 
widzi. Na światowej scenie, diabeł zmieniał przez wiele wieków zarówno aktorów jak i scenariusz. 
Daniel był świadkiem zmiany królestw- z Babilonu na Medo Persję. Oczywiście, bez wglądu w to 
co się dzieje w królestwie ciemności, Daniel mocował się w modlitwie przez wiele dni.

Po otrzymaniu wglądu w to co dzieje się w królestwie szatana okazuje się, ze Miyka'el to anioł 
ustanowiony nad narodem Izraela. Daniel dowiaduje się nadnaturalnie,ze w 'świecie duchowym' 
odbywa się konflikt. Nie tylko zmieniły się fizycznie królestwa na ziemi, ale także modlitwom 
Daniela próbował się przeciwstawić   książę Persji  . Interwencja anielska powstrzymała tego 'księcia' 
i Daniel otrzymał wgląd. 

Te fragmenty uczą nas wiele rzeczy. Jest rzeczywistość duchowa, wroga nam i Jezusowi, która 
próbuje wpływać na kościół. Dziś jednakże dysponujemy o wiele większym arsenałem niż Daniel 
miał w ST! Dzięki krwi Jezusa możemy zwyciężać te zwierzchności i uwalniać jeńców! Myślę, ze 
kluczem do współczesnej ewangelizacji nie jest tylko powrót do uwolnienia od demonów i Słowa 
Bożego, ale i do prowadzonej w rozpoznaniu Ducha i autorytecie Jezusa, z kluczami do królestwa 
walki duchowej.

Tak jak zwierzchności sprzeciwiają się aby w każdym kościele KZ i Protestanckim- 
Charyzmatycznym było uwolnienie od demonów dla Chrześcijan, tak samo, często używając 
'racjonalnych wywodów' te zwierzchności nie chcą aby kościół wziął się za prawdziwa walkę 
duchowa. 

Czy możemy się przeciwstawiać hierarchiom zła na niebiosach, w wodzie i na ladzie? Czy Daniel 
chciał czy nie chciał, czy wiedział, czy nie, 'książę Persji' próbował na niego wpływać by Daniel nie
szukał Boga, może odganiając go od postu, może mówiąc, ze odpowiedz „i tak nie 
przyjdzie”,”przeduchawiasz Daniel”. Może były to ataki innego rodzaju, ale czy Daniel 
rozpoznał,ze to właśnie ten Perski gagatek 'akurat jego sobie upatrzył' by to wszystko pozostało w 
ukryciu.

Jedna z podstawowych taktyk zwierzchności jest tajemnica i ukrycie. Ludzie obserwują 
zmieniający się 'krajobraz świata', wojny, niebiblijne ruchy w Chrześcijaństwie ale czy ktoś dotarł 
do sedna sprawy? O gdyby Jezus dal kościołowi taki wgląd w obecny stan kościoła jak i w to co się 
dzieje w duchu... wielu życie zmieniłoby się na zawsze. 

Gdy słyszysz,ze gdzieś kościół się nie rozwija jak trzeba (a słyszałem to z ust obecnego Biskupa 
KZ jak i jednego z pastorów Kbwch) to odpowiedz jest jedna. Potrzeba walki duchowej. Kościół 
jednak ucieka się do fizycznych, nieudolnych metod by zmienić duchowa rzeczywistość i trzeba tu 
jednoznacznie przyznać- to nie działa. Z powodu braku walki duchowej i uwolnienia od demonów 
dla Chrześcijan, w Europie i Ameryce diabeł dosłownie chodzi ulicami i włazi bez oporów do wielu
kościołów narzucając im 'dzisiejszy plan zwierzchności'! Wielu pastorów myśli ze to ich myśli, ze 
takie czasy itd. Zanim jednak pojawia się coś fizycznie na ziemi, coś dzieje się w złowrogim 
świecie duchowym, i w 'to coś' zaangażowani są i LUDZIE i zwierzchności. 



Wiele dziś osób dało się nabrać, ze nie da się ruszyć zwierzchności. Te nauki pochodzą od 
samozwańczych proroków, którzy nie wiedza lepiej. 

Na Hioba, który nie miał ochrony Jezusa jak my mamy dzisiaj, stoczyły się zwierzchności, które 
atakowały go pod rożnymi kontami. Te zwierzchności mówiły przez jego zonę, te zwierzchności 
atakowały go we śnie, te zwierzchności przyprowadziły nawet 'mądrych lecz nierozeznających 
'przyjaciół, którzy wskazali na oklepana i nieprawdziwa przyczynę tych 'stanów' Hioba: grzech.

Gdyby kościół zobaczył i miał wgląd w świat duchowy, to jego teologia by się szybko zmieniła. 
Paweł w rozdziale 6 Listu do Efezjan pisze,ze walczymy NIE Z MALYMI DEMONAMI, KTORE 
SZWEDAJA SIE BEZLADNIE GDZIES PO ZIEMI ALE:

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach 
niebieskich. ”Efezjan 6

Wymienione grupy tych zwierzchności z którymi wojujemy to:

• arche 
• exousia 
• kosmokrator  skotos aion 
• pneumatikos poneria en epouranios 

List do Kolosan 1:16 podaje dodatkowo:

• thronos 
• kuriotes 
• arche 
• exousia 

Po drugie, jeśli nie zabierzesz się za zwierzchności, to twoje uwalnianie ludzi od demonów będzie 
się charakteryzowało płycizną i będzie fragmentaryczne, czy przyjmie formę ruchomych drzwi 
hotelowych. 

Aby uwolnić człowieka z demonów, Jezus zalecał związanie mocarza/mocarzy, zarówno w 
człowieku jak i...w świecie duchowym. Tak jak kościół, który nie przyjął chrztu w Duchu Świętym 
manifestowanym przez języki, tak kościół który odrzuca walkę duchowa i uwolnienie dla 
wierzących, absolutnie nie może być ekspertem czy nawet głosem w tej sprawie. 

Te złowrogie nam siły nie pozostają jednak w nie-ruchu. Może wyobrażasz sobie siedzące w 

„Tak jak kościół, który nie przyjął 
chrztu w Duchu Świętym 
manifestowanym przez języki, 
tak kościół który odrzuca walkę 
duchowa i uwolnienie dla 
wierzących, absolutnie nie może
być ekspertem czy nawet 
głosem w tej sprawie „



jednym miejscu, przez 6000 demony, lecz to tak nie wygląda. Opis z Daniela pokazuje jasno, ze one
nie są statyczne, ale co pewien czas zmienia się sceneria. W historii Babilon rozpadł się na Medo 
Persję i to oznaczało zmianę zwierzchności. Po tym czasie Grecja stała się potęga i nad nią stal inny
'ksieciunio' zwany księciem Grecji. Nie możemy na tym poprzestać mówiąc sobie: to było tylko 
raz! Nie, to jest obraz i pewien schemat działania sil ciemności. Jeśli patrzysz na dzisiejsze ruchy 
aborcyjne, fagusów, przebudzenia rozwodników i ponownego małżeństwa, bandy pedofilów czy 
rozrost grup satanistycznych i odradzanie się pogaństwa, to nie możesz pozostać w naiwności, ze to
ma tylko związek z ciałem! Nie! Szatan ma tez specjalny 'warsztat' gdzie kreuje plany i 'maszynerie'
przeciwko kościołowi. Jeśli patrzysz na świat bądź na kościół i w to co się angażują tylko cieleśnie, 
to nie widzisz prawdziwej przyczyny! W Tiatyrze pastor nie wiedział,ze diabeł wcisnął mu knota w 
postaci nauk Jezebel. Tylko dzięki ponad naturalnej interwencji Jezusa, okazało się ze to 
'głębiny szatana'. Jezebel przecież 'tez Chrześcijanka' i 'nie osadzaj jej'? Tak Jezus nie głosił....

Kościół jednak często dziś rezygnuje z ponad naturalności i ucieka się do ciała...i o to tym 
zwierzchnościom chodzi. Zmiana ustroju oznacza zmianę zwierzchności. Oto upadł komunizm a 
następna zwierzchność przejęła pałeczkę, by w inny sposób podejść zarówno ludzi na tym świecie 
jak i kościół! Otwórzcie oczy!

Dobrze,ze upadł komunizm, ale ile osób zdaje sobie sprawę,ze szatan przygotował coś bardziej 
wyrafinowanego i …opartego na rzekomym pokoju. Jeśli ktoś w komunizmie kombinował i był 
agentem SB, to będzie o ile więcej kombinował pod nowymi wiatrami wiejącymi od złowrogich sil 
ciemności! Jeśli, cytując jednego z pastorów „trzeba było  sobie jakoś radzić” za komuny bo czasy 
ciężkie...co zrobisz gdy UE każe ci akceptować ich plany albo...wio z pracy, szkoły, kościoła?

Jeśli kościół prowadzi ekumenie z katolicyzmem, herezja albo idzie na ustępstwa doktrynalne i 
chodzi na modle tego świata...to demony są w kościele i uwielbiają niedzielne i środowe kazania i 
modły oparte na ich doktrynach! Diabeł w wielu kościołach dzisiaj ma dobry ubaw i to je wybiera 
zamiast iść na horror do kina, czy na porno na internet! Kompromis z doktrynami i grzechem 
zaprosi i szeroko otworzy furtkę na wszelkie szkaradztwo i pastor będzie głosił 'na ogniu' 
a obok prorokini Jezebel będzie 'potwierdzać rozwody, pędy i ekumenie' 'słowem proroczym'! 
Diabel cieszy się gdy zwodzi grzesznika w bagno grzechu, ale nie mniejsza radość ma z kościoła, 
który myśli ze jest duchowy, a głosi jego doktryny! Mamy wtedy do czynienia ze swego rodzaju 
'majstersztykiem'. Grzesznik w bagnie rozpusty i zwiedzenia to jedno, ale kościół Boży ordynujący 
pedziów, lezby za pulpitem, 50% rozwodów, ekumenia z czymś co od może niedawna trzymało ich 
w kleszczach bałwanizmu i przesądów to zupełnie inna śpiewka. Kiedy kościół Duchowy ma za 
mentora kościół cielesny a nad nimi stoją antychrysci bałwochwalcy to jest to gulasz z piekła 
rodem! Gulasz z przepisu z najciemniejszych odmętów diabelskich.

Czytamy w wiadomościach z Miasta na 7 wzgórzach takie rzeczy:

"Papież wzywa Księcia Pokoju, aby wzmocnił  wspólne zobowiązanie do braterskiego 
współistnienia ludzi i narodów." , "powierzając  rodziny ofiar, i wszystkich mieszkańców 
tych miejsc, które były tym dotknięte do matczynego pocieszenia od  Najświętszej Dziewicy. 
"1

1 http://www.news.va/en/news/pope-invokes-prince-of-peace-on-anniversary-of-naz

„Kiedy kościół Duchowy ma za mentora kościół cielesny a nad nimi 
stoją antychrysci bałwochwalcy to jest to gulasz z piekła rodem! 
Gulasz z przepisu z najciemniejszych odmętów diabelskich.”

http://www.news.va/en/news/pope-invokes-prince-of-peace-on-anniversary-of-naz


Zauważmy jedno. O ile patrząc na Hitlera, Mussoliniego czy Stalina nie mógłbyś podejrzewać ich o
'pokojowe zamiary' bo nikt z nich do pokoju nie dążył, o tyle w przypadku Antychrysta ma on 
przyjść w pokoju. „Braterstwo wszystkich ludzi” poza Jezusem i Biblia to nic innego jak hasła 
Masonerii. Jest napisane, ze ludzie każdego koloru skory, języka i narodowości pójdą do nowego 
reżimu. 

„(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na 
rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które 
widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza 
lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była 
śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za 
tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu 
oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może(ma moc) z nim walczyć? (5) I
dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 
czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić 
przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. ...dano mu też
władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon 
wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze 
żywota Baranka, który został zabity. (9) Jeśli kto ma uszy niechaj słucha. (10) Jeśli kto jest 
przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. 
Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. (11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które 
miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę 
pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon 
pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i 
ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, 
jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg 
zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w 
posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu 
posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i 
ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że 
nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub 
liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; 
jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. ”Apokalipsa 13

Cala Ziemia idąca w podziwie za bestia...Cóż, bestia ich nie przeraziła, bestia ich nie aresztowała, 
bestia ich...zaczarowała. Co to za reżim? Globalizm!

• Thaumazo- dziwić się
• Polemeo- walczyć
• Dunamai- mieć moc
• Poieo- sprawić, mieć wpływ, spowodować
• Planao- zwodzić

Zwodzić (wg PWN to):

1. «wprowadzić kogoś w błąd»
2. daw. «zawrócić z drogi»
3. daw. «sprowadzić, spuścić na dół»

Dziwić się w słowniku PWN:

«odczuwać lub okazywać zdziwienie, nie rozumieć czegoś» 



Wpłynąć na kogoś to:(PWN)

1. «wywrzeć wpływ na kogoś lub na coś»
2. «przyczynić się w jakimś stopniu do czegoś»

„(1) A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. (2) Sami bowiem dokładnie 
wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. (3) Gdy mówić będą: Pokój   i bezpieczeństwo, 
wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. (4) Wy zaś, 
bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. (5) Wy wszyscy bowiem 
synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. (6) Przeto nie 
śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. (7) Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, 
którzy się upijają, w nocy się upijają. (8) My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, 
przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. (9) Gdyż Bóg nie 
przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
(10) który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. (11) Dlatego 
napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. ”1 List do Tesaloniczan 5 

Reżim Antychrysta to reżim i dominacja Księcia Pokoju. Antychryst to mąż pokoju jaki daje 
ten świat.  Pokój bez Jezusa. Antychryst najpierw musi zwieść ludzkość  przez fałszywe 
przesłanki. Potem okaże się jego prawdziwe oblicze!

Eirene-Pax-  pokój, 
Asphaleia –Salus- Securitas- Salvatio-  bezpieczeństwo, stabilność, wybawienie

Brak oporu militarnego!
Ogólnoświatowa ekonomia!
Potrzebujesz Światowej Karty Kredytowej aby wejść do sklepu!
Jedność ekonomiczna!
Jedność militarna!
Jedna religia!
Braterstwo wszystkich ludzi!

„(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy 
was, bracia, (2) abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś 
wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.2

(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie 
odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, (4) przeciwnik, który wynosi się 
ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni 
Bożej, podając się za Boga. (5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? 
(6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. (7) 
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz 
powstrzymuje, nie zejdzie z pola. (8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije 
tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. (9) A ów niegodziwiec przyjdzie za 
sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich 

2 Spotkałem się tez z poglądami u niektórych Zielonoświątkowców jakobyśmy żyli dziś w Tysiącletnim Królestwie. 
To oznaczało by,ze Jezus jest na ziemi DZISIAJ!

„Reżim Antychrysta to reżim i dominacja Księcia Pokoju. 
Antychryst to mąż pokoju jaki daje ten świat.  Pokój bez 
Jezusa.” 



podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która 
mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby 
zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. ”2
List do Tesaloniczan 2 

Reżim Antychrysta może być reklamowany jako: Tysiącletnie Królestwo i czas Mesjasza 
Chrystusa. Nastanie tego reżimu to ostateczny przesiew. Czyż Jezus nie pisał o nastaniu innych 
Chrystusów? A co ludzie podłapią jak nie slogan: Mesjasz jest tu!

Aby ostać się w tych czasach ostatecznych kościół Protestancki musi powrócić do Słowa Bożego i 
ponad naturalnego życia Chrześcijańskiego. Dziś świat oferuje technologie, rzekome drogi na 
skróty, które prowadza tylko do kompromisu i zwiedzenia. Wielu prorokuje co roku do kościoła ale 
kiedy nadejdzie prawdziwe proroctwo i duchowy wgląd, ludzie zaczną pokutować i zrozumieją 
potrzebę i konieczność Bożej interwencji. Cielesny kościół idzie z prądem świata, nie umiejąc 
zobaczyć w jakich czasach żyjemy:

„Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się 
do synagogi Żydów, (11) którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; 
przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. 
”Dzieje Apost. 17 

Dzisiaj głoszą: Biblia dzieli! Odłóż Biblie, zaufaj nam. Paweł jednak nie bal się, ze ktoś popatrzy 
do Biblii! Paweł sugerował: Popatrzcie czy to co tu jest mówione jest z Boga czy nie. Oj, to dzisiaj 
bat na bez-Biblijne, ekumeniczne, katolickie doktryny zatraceńców!
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