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Pastorzy maja wpływ na to co się głosi i kogo się
promuje
Pastorzy maja wpływ na to co się dzieje w Polsce i za granica. Jeśli widzisz, ze do kraju
przyjeżdżają ekumeniczny, odbywa się to za ich bezpośrednia zgoda. Stad jeśli czytasz Słowo Boże,
zobaczysz, ze Bóg często miał problem z liderami ST kościoła.
Dlaczego w Polsce funkcjonują jawnie ekumeniczne (które w żaden sposób nie identyfikują się z
Protestantyzmem) zespoły? Mowie tu o Szcześniaku, Mate.o, Beacie Bednarz, Piotrze Plesze, TGD,
Natalii Niemen. To często pastorzy 'naganiają' wierzących by szli na koncerty, bądź zapraszają ich
do zborów.
5 Października 2014 r. odbywają się wybory powszechne w Brazylii. Dlaczego Bóg miałby
błogosławić Brazylijczyków a Polskę nie? Widzę tu jasne przyczyny.
The Guardian (w artykule pt: Brazil’s evangelicals become a political force to be reckoned with)
podaje nam ciekawe statystyki. Ewangeliczni politycy maja zajmować 63 z dostępnych 513 stołków
w dolnej izbie. W 2010 r mieli otrzymać o polowe więcej stołków w Kongresie.
Na czele Zborów Bożych stoi tam Silas Malafia, który ogłosić się miał „wrogiem publicznym nr.1
dla ruchów pedałowych”. Guardian cytuje Malafie:
„Jest bardzo ważne aby (rządząca partia) straciła te wybory. Chcą oni całkowitej kontroli
nad rządem, mediami, wynika to z ich ideologii, komunistycznej ideologii, ze chcą obrócić
Brazylię do stanu w jakim jest Wenezuela. ”
Brazylijska gazeta The Rio Times (Brazil Prepares for the 2014 Elections on October 5th) podaje, ze
do wyborów ma przystąpić 142.8 mln osób. W Brazylii istnieją przymusowe wybory, i osoby
między 18-70 lat muszą się stawić do urn wyborczych.
Ciekawostka jest to,ze w tym roku 15% Brazylijczyków (21,6 ml) w 762 miastach, uprawnionych
do glosowania, będzie się 'legitymować' za pomocą biometryki, pobierając ich odciski palców.
Bóg pobłogosławił pastorów w Brazylii, do tego stopnia, ze mogli nabyć ponad 600 kanałów
radiowych i telewizyjnych.
Reuters podaje (Brazil's evangelicals gain clout, close to electing first president),ze Marina Silva,
jedna z kandydatów na Prezydenta Brazylii, jest Zielonoświątkowcem i często wzywa Boga
podczas kampanii wyborczych. Ma ona kierować się Biblia, przy podejmowaniu ważnych
politycznych decyzji.
Ewangeliczna grupa wewnątrz partii wpłynęła na obecna Prezydent aby odwołała prawo fundujące
aborcje przez państwo dla kobiet które zostały zgwałcone.
Pastorzy trzymają rękę na pulsie. Gdy Silva próbowała iść w zwiedzenie odnośnie praw pedałów,
pastor Zielonoświątkowy, Silas Malafia zapowiedział, ze wycofuje wsparcie dla niej. To
spowodowało szybkie 'otrząśniecie się' i powrót do Biblijnych zasad.
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Dla porównania, gdy posłuchasz tego pajaca, który przynosi Kościołowi Bożemu w Chrystusie
tylko wstyd, a mowie tu o Johnie Godsonie, nie dziwota, ze Bóg wręcz oponuje wielu zborom.
John Godson wyraża się jakby miał nie po kolei w głowie. Powtarza dokładnie co partia Palikota
głosi. Reprezentuje on bandę Polskich ekumenicznych bezkręgowców. Wielki 'osieł' udzielił
wywiadu dla ekumenicznych i zaprzedanych papieżowi polskich, bez Ducha Świętego, Baptystów.1
Chce mi się wymiotować, słuchając co pan 'osieł' bredzi. W Brazylii pastorzy idą do polityki, aby
ochronić kraj od aborcji czy pedaluchostwa. W Polsce przynoszą wstyd Chrystusowi. W Brazylii
byłby usunięty ze zboru.
I zauważmy tu podobieństwa: Jeśli wybiorą Prezydenta, który jest komunista, będzie on realizował
postulaty ONZ: aborcja, pedalstwo oraz może za jakiś czas- eutanazje. W Holandii zabijają
przez zastrzyk ludzi z chorobami umysłowymi. 2
Liczba eutanazji w Holandii skoczyła z 4188 (2012 r.) do 4829 w 2013 r. Eutanazje chcą
wprowadzić dla więźniów w Australii. 3 W imię 'swobód' ludzie na świecie są otwierani na rzeźnie.
Protestanci odpowiadają za głoszenie Słowa popartego mocą Ducha Świętego w jakimkolwiek
kraju się znajdują. Jednak dziś, niektórzy staja się siłą napędowa aby ekumenia i zwiedzenie szlo do
przodu. Wielu robi to... milcząc. Patrząc się wkoło, jak bezradny człowiek zagubiony w lesie.
Dziś żaden pastor 'nie śmiał by ' zwrócić uwagi ekumenikom szwendającym się od zboru do zboru
'z misja ekumeniczna od papieża'. Piotr Plecha twierdzi, ze 'Bóg dal mu ekumeniczna służbę do
Protestantów'. Jest to pajac, który pozostał w środku kapucynem.
Skoro więc Brazylia docenia Boże błogosławieństwo, niech Bóg da im więcej. Bóg zabierze rękę
z 'bezkręgowych' krajów, gdzie Protestanci zdaje się istnieją aby 'nie oceniać, nie widzieć zła, nie
słyszeć zła, tkwić w ignorancji, oczekując rydwanów z nieba przed uciskiem'...
Pastor kościoła bez ścian, podobnie jak i biskup KZ przyznał się, ze kościół nie rozwija się jak
trzeba. Czy chcieliby usłyszeć pewna sugestie?
Jeśli nazywasz się pastorem i jesteś w KZ i siedzisz cicho, przyzwalasz na ten stan. W Polsce pastor
czy śpiwok z 'Protestanckiego zespołu' nie maja żadnej odpowiedzialności. Nie zależy im, jaki
będzie stan następnego pokolenia. Stracili życie, które jest w Jezusie, dając się uśpić
denominacyjnym 'gaśnicom'. Maja imię, które sugeruje 'ze żyją' ale są martwi. Nie usłyszysz ich
sprzeciwu, biegną by gasić powiew Ducha Świętego. 'To nie tak bracie, chcesz dobrze ale...tu się
tak nie głosi'.
Bóg nie widzi w nich życia. Ogień, który im dal, jest co roku gaszony, przycinany, ubierany w
1 http://www.youtube.com/watch?v=JbcIjXuG4dM
2 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2779624/Number-mentally-ill-patients-killed-euthanasia-Holland-treblesyear-doctors-warn-assisted-suicide-control.html
3 http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/27/euthanasia-is-a-rational-option-for-prisoners-facing-thetorture-of-life-in-jail
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rożnego rodzaju stroje i kształty. W Sardis byli letni i nijacy Chrześcijanie. Co to znaczy- nijaki?
Kupujesz chleb i okazuje się ze smakuje jak tektura. Otwierasz puszkę z napojem, a tam woda.
Wielu przez lata stało się nijakimi, wpasowali się w martwe i pełne humanistycznej ogłady
otoczenie
Biblia nie sugeruje nigdzie, ze 'cichy znaczy bardziej święty'. Pastor zboru w Sardis miał imię:
„Żywy”! Ale był żywy tylko z nazwy. Znasz takich Chrześcijan? Z nazwy (onoma) był: „Zao”. Ale
na tym się skończyło! W Brazylii widać życie, a jak coś żyje to to widzisz i słyszysz! Jak dziecko
jest 'żywe' to dobrze, ale UE powie: ma ADHD! Trzeba mu zaaplikować leki psychotropowe aby go
'wyciszyć'. Tak samo robi wiele zborów. Juz zapomnieli początków z Azusa. Maja 'Charyzmatyk' i
'Zielonoświątkowy' ale to nazwa. Historyczna wzmianka.
Gdy Jezus patrzy na niektórych 'Zao', to...widzi 'Nekros'. Jezus nakazuje takiemu aby 'wzmocnić
rzeczy, które jeszcze zostały, ale maja obumrzeć'. (loy-poy' nek-ros' ). Jak foka leżąca na plaży tego
świata i niektórych zborów, schnąca z godziny w godzinę, musisz coś z tym zrobić! Piasek nie jest
naturalnym środowiskiem fok, tak jak letniość i nijakość, cisza nie jest cecha i natura napełnionych
Duchem Chrześcijan!
Gangsterzy się nawrócili, i to jest ok, ale...czy to uczyniło z nich pacyfistów? 'Nie kłóćmy się'?
W Brazylii gościu może 'zaryzykować' by stanąć po stronie Jezusa. I to wynika, ze żyje. W Polsce
'głosi się nie mówieniem o Jezusie i siedzeniem cicho, a ostatnio 'głosi się' propagowaniem tego z
czym Jezus walczy od 300 A.D '. Ktoś tu zwariował i Biblia pokazuje kto.
Kolejnym wersetem z Biblii jest: „Pamiętaj w jaki sposób otrzymałeś i usłyszałeś...”(lambano ,
akouo ). O bracie i siostro, odśwież sobie w pamięci (mnemoneuo ) jakiego żaru byleś gdy
przyszedłeś do Jezusa oraz gdy za jakiś czas po raz pierwszy zacząłeś mówić innymi językami. W
jaki sposób to się stało?
Otrząśnij zgrzybiałość tego świata, nauk działających jak 'zborowe psychotropy'. Czemu dla
odmiany nie możemy zobaczyć jak pastorzy i wierzący maszerują po ulicach i pokazuje ich TV, nie
dlatego, ze śpiewają muzyczkę pod publiczkę, ale ze stanęli za czymś Biblijnym??? Tu mamy
początki przebudzenia.
Kościół nie stojący za niczym, ma nijakich odbiorców! Jak wszystko 'piękne i śliczne' to jak ludzie
maja się nawrócić? Jeśli kościół 21 wieku nie może stanac przeciwko mordom i masowym
zagładom nienarodzonych dzieci, czy ruchom nieludzkich spedziowanych karykatur człowieka, to
gdzie podziało się życie?
Gdzie jest życie w tobie? O obudź się i powstań, A WTEDY I TYLKO WTEDY zajaśnieje ci
Chrystus. Czemu Jezus miałby dać przebudzenie Polsce, gdy tam nie ma głosu? Ma wiele głosów
przeciwko Biblii, przeciwko jej standardom? Czemu Jezus miałby to zrobić- podaj mi jedna
przyczynę? W Brazylii może. Jak w Polsce ucichnie...to Bóg przebudzenie wyśle do innych krajów.
Tam nikt nie będzie musiał prosić, ale chętnie pójdą by zanieść ewangelie i stanąć za tym co Jezus
stoi.
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Wybór należy do ciebie. Jeśli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa, pomódl się krotka modlitwa:
Jezus, potrzebuje Zbawiciela. Wierze, ze umarłeś za mnie na krzyżu i twoja ofiara sprzed
2000 lat ma moc teraz oczyścić mnie z moich wszystkich grzechów. Wyznaje teraz moje
grzechy. Proszę, wejdź do mojego serca i daj mi Twój pokój. Napełnij Mnie Duchem Bożym
jak uczyniłeś to w Dziejach Apostolskich 2.
Amen.
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