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A oni NAS nazywaja wariatami 
“(1) Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, 

gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, (2) aby pozostały czas 

doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. (3) 

Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się 

rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu 

bałwochwalstwu. (4) Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z 

nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was.” 1 List Piotra 4 

Kiedy nawracasz sie od zlych drog I chodzenia z dala od Jezusa, swiat patrzy na ciebie, jakby cos bylo nie tak. Nie 

potrafia tego wyjasnic. Niektorzy smieja sie, ze ktos stal sie wzorem wszelkich cnot. Inni oburzaja sie, ze stracili 

kompana do kielicha, bijatyk czy innych rzeczy. 

To jest pewnego rodzaju fenomen I jesli nie znamy Biblii bedziemy sie zastanawiac dlaczego. Pil, lal w nogawke, byl 

zbojem dzielnicy, a potem trach! Nie do poznania! Wolaja- co DZIWNEGO sie dzieje z toba? Jakis taki NIE SWOJ? 

Biblie czyta, modli sie, chce porzadnego zycia z JEDNA kobieta?  

Pisze ten krotki tekst w odpowiedzi na tego tygodniowe wiadomosci. Sa tygodnie gdy prasa opisuje wydarzenia NIE Z 

TEJ ZIEMI(nie mylic z gazeta pod tym tytulem). Gdy je zobaczylem, przyszedl mi do glowy ten tekst. “A oni nas 

nazywaja wariatami”. Kto jednak zwariowal? 

Popatrzcie na kilka z nich I sami rozsadzcie: 

1. W jednej ze szkol w Pensylwanii1(Monessen Middle School) pani profesorka chciala byc niewatpliwie na 

czasie, wiec przyniosla dzieciom (middle school to cos jak gimnazjum- 10-14 lat) lamiglowke zwiazana z “50 

odcieni Greya”. Lista hasel zawierala takie oto slowa: demony, dominujacy, erotyczny, kajdanki, stosunek 

plciowy, klapsy.  

2. Samochody bez kierowcy, jako nowa technologia, maja zostac wprowadzone dla…dzieci. 2 Maja je 

wprowadzic ok 2020 r. I maja osiagac poczatkowo predkosc 12 mil na godzine.  Dodatkowe info pod linkami: 

Autonomous Vehicles - Achieving a Fully Autonomous Future 

Autonomous Vehicles: a road transport perspective 

Autonomous vehicles – a railway perspective 

Unmanned Aircraft – a Future without Pilots 

Jak widac globalisci, chca sie pozbyc ludzi I wprowadzic roboty, by obnizyc koszty a czlowieka wyrzucic na bruk. 

Mysle, ze ‘tego nam wlasnie potrzeba’- dzieci za kolkiem.  

3. Kazdy z nas slyszal o Muzulmanskich wybrykach I mordzie dokonanym w imie demona Koranu na kilku 

francuskich ‘dziennikarzach’ z magazynu Charlie Hebdo. Mianowicie w Wlk Brytanii dystrybutor tego 

magazynu podal policji liste z kioskami I sklepami, ktore chcialy dystrybuowac ta gazete satyryczna, a potem 

                                                           
1
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949297/Middle-school-students-given-Fifty-Shades-Grey-puzzles.html 

 
2
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949315/CHILDREN-set-wheel-new-generation-driverless-cars-UK-plans-light-touch-

rules-bid-lead-world-new-technology.html 
 

http://www.theiet.org/sectors/transport/documents/av-tst-report-file.cfm?type=pdf
http://www.theiet.org/sectors/transport/documents/autonomous-vehicles.cfm?type=pdf
http://www.theiet.org/sectors/transport/documents/av-railway.cfm?type=pdf
http://www.theiet.org/sectors/transport/documents/unmanned-aircraft-insight.cfm?type=pdf
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949297/Middle-school-students-given-Fifty-Shades-Grey-puzzles.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949315/CHILDREN-set-wheel-new-generation-driverless-cars-UK-plans-light-touch-rules-bid-lead-world-new-technology.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949315/CHILDREN-set-wheel-new-generation-driverless-cars-UK-plans-light-touch-rules-bid-lead-world-new-technology.html
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policja ‘zapukala’ do sklepow I rzadala osobistych danych osob, ktore kupily ten magazyn…3 Jak juz pisalem, 

mamy do czynienia w naszych czasach do sztucznego kreowania multikulturowosci, wiec wladze musialy 

nakazac policji aby wybadala kto kupowal “by uniknac spiec w spoleczenstwie”. Muzulmanie przyjezdzaja do 

Wlk Brytanii, zakladaja wlasne dzielnice, gdzie nie wsciubisz nosa, wariaty koranowe biegaja z fuzja by 

‘bronic’ demona Koranu, a…czlowiek z ulicy jest pod celownikiem.Oto piekielne skutki ‘politycznej 

poprawnosci’, ktora tak naprawde nie chroni nikogo poza tymi, ktorzy podazaja za planami globalizmu. 

4. W Mississipi policja zatrzymala trojke osob, ktora …zajmowala sie ‘polowaniem na czarnych’. 4 

5. Piosenkarka Katy Perry, ktora wykonywala swoje utwory podczas tegorocznego Super Bowl, przyznala, ze 

przed wystepem “modlila sie I medytowala, otrzymujac slowo ‘od Najwyzszego’”. 5 Co ciekawe jej ojcem jest 

pastor Zielonoswiatkowy- Keith Hudson.  Jak ktos nie mial okazji by zobaczyc, to jej wystep jest na youtube.  

Tam spiewa o calowaniu dziewczyn. Prosze zwrocic uwage na jej oczy. Do kogo ona sie modli? 

6. Pranie mozgu w Ameryce siege wlasnie zenitu. Uniwerek w Michigan wydalo 16 tysiecy dolcow na pewien 

project. Oto przyklad psychologicznego zmanipulowania studentow. Projekt zacheca studentow aby przestali 

uzywac nastepujacych slow: szalony (jako termin ‘obrazliwy’ dla osob z problemami glowy), 

tranny(pogardliwie o sukienkonoszacemu zboczencowi), gypped I jewed (zwiazane z cyganami I Zydami- 

gypped znaczy ocyganic a to jew znaczy okrasc kogos)that’s retarded (retard- ), getto- bo ‘obrazliwe dla 

mieszkancow tych miejsc’ czy ratchet- pseudo diva np z getta.6 Oto wspolczesna psychologia, ktora chce 

sztucznie kontrolowac spoleczenstwo. 

7. Podczas rozdania tegorocznych nagrod Grammy, Kanye West (rapper, ktory obok innych raperow spiewa ze 

jest ‘bogiem’7)przyznaje, ze wyszedl na scene gdy wreczono nagrode dla Becka poniewaz “glosy w glowie 

mowily mu- idz!”8.  

8. Miley Cyrus znana z roli w serialu Hannah Montana, zaprezentowala swoje wide pt: Tongue Tied (sado 

masochizm, topless )9na….festiwalu filmow obscenicznych w NJ.10 Co stalo sie z ta dziewczyna, mozna tylko 

zgadywac.  

9. Podczas rozdania tegorocznych nagrod BAFTA, pedzior Stephen Fry zapowiadal przy wejsciu Toma Cruza: “A 

teraz p…..Tom Cruz”.11 
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 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949202/Now-police-forces-caught-demanding-names-people-bought-Charlie-

Hebdo-magazine-wake-Paris-attacks.html 
 
4
 http://www.syracuse.com/us-

news/index.ssf/2015/02/3_white_men_hunting_black_people_sentenced_to_prison_in_death_of_black_man_in_mi.html 
 
5
 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2946409/Katy-Perry-reveals-halftime-pep-talk-Almighty-Super-Bowl-

performance.html 
 
6
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2946226/University-Michigan-spends-16-000-campaign-telling-students-stop-using-

words-like-crazy-ghetto-avoid-hurting-feelings.html 
 
7
 http://www.azlyrics.com/lyrics/kanyewest/iamagod.html 

 
8
 http://www.independent.co.uk/news/people/kanye-west-says-voices-in-my-head-made-him-crash-becks-grammys-2015-

acceptance-speech-10040616.html 
 
9
 https://www.youtube.com/watch?v=zdz18FDEeP4 

 
10

 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2948920/Miley-Cyrus-S-M-movie-Tongue-Tied-removed-NYC-Porn-Festival-
reps-claim-misled-event.html#ixzz3RX6ByNWM 
 
11

 http://www.independent.co.uk/news/people/stephen-fry-bbc-defends-baftas-2015-host-over-explicit-remark-about-tom-
cruise-10037773.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vhLVEdPjZYg
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949202/Now-police-forces-caught-demanding-names-people-bought-Charlie-Hebdo-magazine-wake-Paris-attacks.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949202/Now-police-forces-caught-demanding-names-people-bought-Charlie-Hebdo-magazine-wake-Paris-attacks.html
http://www.syracuse.com/us-news/index.ssf/2015/02/3_white_men_hunting_black_people_sentenced_to_prison_in_death_of_black_man_in_mi.html
http://www.syracuse.com/us-news/index.ssf/2015/02/3_white_men_hunting_black_people_sentenced_to_prison_in_death_of_black_man_in_mi.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2946409/Katy-Perry-reveals-halftime-pep-talk-Almighty-Super-Bowl-performance.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2946409/Katy-Perry-reveals-halftime-pep-talk-Almighty-Super-Bowl-performance.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2946226/University-Michigan-spends-16-000-campaign-telling-students-stop-using-words-like-crazy-ghetto-avoid-hurting-feelings.html
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http://www.azlyrics.com/lyrics/kanyewest/iamagod.html
http://www.independent.co.uk/news/people/kanye-west-says-voices-in-my-head-made-him-crash-becks-grammys-2015-acceptance-speech-10040616.html
http://www.independent.co.uk/news/people/kanye-west-says-voices-in-my-head-made-him-crash-becks-grammys-2015-acceptance-speech-10040616.html
https://www.youtube.com/watch?v=zdz18FDEeP4
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2948920/Miley-Cyrus-S-M-movie-Tongue-Tied-removed-NYC-Porn-Festival-reps-claim-misled-event.html#ixzz3RX6ByNWM
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2948920/Miley-Cyrus-S-M-movie-Tongue-Tied-removed-NYC-Porn-Festival-reps-claim-misled-event.html#ixzz3RX6ByNWM
http://www.independent.co.uk/news/people/stephen-fry-bbc-defends-baftas-2015-host-over-explicit-remark-about-tom-cruise-10037773.html
http://www.independent.co.uk/news/people/stephen-fry-bbc-defends-baftas-2015-host-over-explicit-remark-about-tom-cruise-10037773.html
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10. Falszywy Prezydent Ameryki, Barry Soetoro, znany bardziej jako Barack Hussein Obama (podobnie jak 

Saddam Hussein. Przy okazji- Hussein jest popularnym imieniem u Szyitow!) podczas corocznego spotkania 

zwanego National Prayer Breakfast 12(Sniadanie przy modlitwie- ) zaproszony zostal aby cos powiedziec. To 

wydarzenie z poczatku bylo ewangelickie jednak z czasem (infiltracja ekumenizmu)zapraszano takie persony 

jak przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, ONZ, Benazir Bhutto, Abdullah II. W tym roku byl tam…Dalaj 

Lama. W tym roku13, Obama zwracal sie do Lamy – “Jego swietobliwosc, Dalai Lama”. Mowil o 

‘przestepstwach nienawisci’ w Europie (chodzi o tych co na nienormalnych mowia nienormalni I im oponuja 

oraz o Islam). Obama ganil Chrzescijan, ze mysla ze Bog przemawia TYLKO DO NICH. Pokazujac kompletna 

ignorancje do historii I Biblii, wskazywal na Inkwizycje I Krucjaty (czyli chodzi o katolicyzm, a NIE o 

Protestanckie Chrzescijanstwo!). W innym swoim globalistycznym wywodzie ganil, ze ludzi osadza sie nie po 

charakterze, ale religii. “Zaden Bog nie pochwala terroru” jest kolejna jego ignorancja. Koran az peka w 

szwach od tego typu cytatow. Wysadz niewinnych innowiercow (jak nie robisz bomby, nie nosisz kindzalu I 

nie jestes wyprany religia terroru), bedziesz mial raj z 70 dziewicami. Oto demon stojacy za Koranem. 

“Wyczekuje z niecierpliwoscia przyjazdu  (nastepnej  ‘swietobliwosci’) Papieza Franciszka do  USA(2015)”. 

Wyobrazacie sobie tak wygladajace spotkanie modlitwne ewangelikow? 

11. Muzulmani we Francji protestowali wolnosc slowa I chodzili po ulicach z plakatami : “Obraz moja mame a 

cie palne”[cytujac Franciszka, ktory jak widac popiera Islam], czy (!)“Wolnosc slowa= nienawisc wobec 

Muzulmanow”. 14 Powiesz- wywalic ich z Europy…Czekaj. Globalisci wlasnie opracowali plan jak tu rozbic 

Zachod duchowo, wiec obserwujesz masowa ich imigracje. Zauwaz, ze wbrew ich zachowaniom w krajach 

gdzie jada (“Liczba Muzulmanow w wiezieniach podwaja sie w ciagu 10 lat do liczby 12 00015”, bieganie po 

ulicach z nozami, gangi “Azjatow” ktorzy prostutuuja Zachodnie “latwe” dzieci, aranzowanie malzenstw z 

nieletnimi Muzulmankami w Anglii…itd). Wladze panstw Europy maja zapowiedziane: beda robic 

przestepstwa- zamykac, beda biegac po ulicach z kalaszami- powstrzymac…ale NIE USUWAC, bo sluza ich 

planom w drodze do Nowego Porzadku Swiata…Merkel ostatnio mowila (tuz po zamachu na Ch.Hebdo)- 

Niemcy sa dla Islamu, przylaczajac sie do marszu zorganizowanego przez…Muzulmanow przeciwko 

‘Islamofobom’!16Nie szukaj tu logiki czy rozsadku…To bezmyslne realizowanie postulatow Unii (jej zasada 

zdaje sie byc: albo robisz co ci mowimy albo…jest tysiace na twoja, dobrze platna posade…Rozumiemy sie? 

Kulturalnie. Profesjonalnie: Rob albo….) 

12. W stolicy sodomitow w USA, San Francisco, Martin Sanchez zostal przylapany na ‘zaniszczyszczaniu’ zbiornika 

z woda pitna dla mieszkancow. 17Nalezacy do Komisji Uzytecznosci Publicznej Sanchez, ktory jest managerem 

gospodarki wodami miasta odlewal sie do zbiornika mieszczacego 674 mln galonow wody. 

13. Z badan przeprowadzonych w Wlk. Brytanii dowiadujemy sie, ze Anglii 4 na 10 nastoletnich dziewczyn w 

przedziale wiekowym miedzy 13 a 17 jest przymuszanych do seksu przez chlopakow. 18 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/National_Prayer_Breakfast 
 
13

 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/05/remarks-president-national-prayer-breakfast 
 
14

 http://www.ibtimes.co.uk/muslims-converge-downing-street-protest-against-charlie-hebdo-mohammed-cartoons-1487111 
 
15

 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/number-of-muslims-in-prison-doubles-in-decade-to-12000-9222237.html 
 
16

 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/11343088/Angela-Merkel-joins-Muslim-rally-
against-German-anti-Islamisation-protests.html 
 
17

 http://www.foxnews.com/us/2015/02/10/san-francisco-water-manager-caught-urinating-in-reservoir/ 
 
18

 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/four-in-10-teenage-girls-coerced-into-sex-acts-10037846.html 
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http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/number-of-muslims-in-prison-doubles-in-decade-to-12000-9222237.html
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http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/angela-merkel/11343088/Angela-Merkel-joins-Muslim-rally-against-German-anti-Islamisation-protests.html
http://www.foxnews.com/us/2015/02/10/san-francisco-water-manager-caught-urinating-in-reservoir/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/four-in-10-teenage-girls-coerced-into-sex-acts-10037846.html
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14. Wg banku Federalnej Rezerwy w NJ, sposrod 50 stanow USA, 12 jest nazwanych ‘stanami bumerangowymi’ z 

powodu tego, ze wiecej niz polowa 25 latkow zyje z rodzicami, z powodu tego, ze studenci laduja z dlugiem 

w wysokosci 33,000$ po ukonczeniu studio(w 2014 r.)19 

15. Radio z miasta na 7 Wzgorzach podaje, ze przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 

spotkali sie z przedstawicielami 3 szkol buddyzmu- Therawady,Mahajany I Wadżrajany. Spotkanie mialo 

miesjce w Bodh Gaja gdzie znajduje sie Świątynia Mahabodhi20, ktora ma byc miejscem w ktorym Budda 

zostal ‘oswiecony’ swiatlem Lucyfera (Rdz.3) .21Po tym wydarzeniu ekumenicznym ci sami przedstawiciele 

maja jechac do Indii aby spotkac sie z Hindusami I Muzulmanami.(A potem ida do Zydow, ewangelikow, 

Zielonoswiatkowcow itd.).  

16. Liczba dzieci Muzulmanskich w Anglii I Walii PODWAJA sie w ciagu dekady. Jeden na 12 uczniow w szkolach 

jest wychowywany w Islamie. 22 

17. Polowa studentow na Uniwersytecie Aberystwyth chce aby usunac Biblie- Gideonitki z ich pokojow. Jeden 

ze studentow powiedzial, ze ‘obecnosc Biblii w sypialniach uniwersytetu jest nieodpowiednie, biorac pod 

uwage wielokulturowe uniwersytet, ktorym jest Aberystwyth’.23 Oto wyprane I sztucznie ksztaltowane, 

politycznie poprawne pokolenia.  

18. Na tzw ciemnej stronie internetu (Dark Web) mozna nabyc nielegalna bron, dragi, dokumenty I nawet 

paralizator w ksztalcie kastetu 2425(950 000 V).26 

19. Nowy film 50 Odcieni Greya(2015) zostal oceniony jako stosowny dla 12 latkow I wzwyz przez Francuzow.27 

USA pozwala 17 latkom przyjsc w towarzystwie doroslych, a Anglia dala ocene- od 18 lat. W Malezji zakazali 

kompletnie projekcji filmu I uznali go za ‘sadystyczny’. Film ma zawierac ponad 20 minut scen seksu. 

20. Rosie O'Donnell, bezwstydna lezba wlasnie sie ‘rozwiodla’. Patrzac na mlode kobiety okrzyknela sie ‘’lezbijska 

kuguarzyca’.28.Obrzydliwe.  

I kto tu jest wariatem? Moim przeslaniem do wspolczesnego czlowieka jest- stary, nie daj sie omamic TV, nie daj sie 

oszukac Unii Europejskiej. Swiat bez Boga jest w strasznym stanie. Jest jednak jedna osoba, ktora moze uczynic nas 

na nowo normalnymi, na nowo ludzmi, na nowo osobami, ktore moga zyc wg Bozego planu. Ta osoba jest Jezus 

Chrystus. Nie mowie tu o rzezbie, zlobkach, oplatkach bozonarodzeniowych. Jest Biblijny Jezus, ktory szuka 
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 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2944070/The-12-Boomerage-states-HALF-25-year-olds-live-parents-student-loan-
debt.html#ixzz3RX5SF0Mp 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Mahabodhi_Temple 
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 http://en.radiovaticana.va/news/2015/02/12/_christians_and_buddhists_meet_in_bodh_gaya,_india/1123069 
 
22

 http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11406700/Number-of-Muslim-children-in-Britain-doubles-in-a-decade.html 
 
23

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2949036/Bibles-removed-university-halls-residence-inappropriate-multicultural-
environment.html 
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 http://www.amazon.com/KNUCKLE-BLASTER-batteries-magnetic-leather/dp/B008IT2PNA 
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instruction-manuals-lethal-products-buy-just-one-website-Dark-Net.html 
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grzesznika. On ma moc wybaczyc ci grzechy, naprawic glowe, pokazac wyjscie z sytuacji, odprogramowac cie od 

wplywow I filozofii tego swiata, ludzkich religii I dac pokoj. Wyrzucic demony, uzdrowic , pomoc zrozumiec. Pomoc 

pokonac grzech. Pomoc stac sie I dolaczyc do dzieci Bozych.(Jana 1.).Przyjmij Go dzis do serca jako Pana I Zbawiciela.  

Chwala Jezusowi. 

 


