
Podział ziemi Izraela równa się podziałowi narodów...

„Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które Ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli
i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. (9) I abyście długo żyli na ziemi, 
którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom i ich potomkom, ziemię opływającą w mleko i w miód. 
(10) Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście,
którą zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami, jak ogród warzywny. (11) Lecz 
ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą
deszczu. (12) Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg twój, się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy 
Pana, Boga twego, od początku roku do końca roku. (13) A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich 
przykazań, które Ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i 
z całej swojej duszy, (14) to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: 
jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę; (15) on też 
będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do syta. (16) Strzeżcie
się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie 
oddawali im pokłonu, (17) gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie 
deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje.
(18) Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do
swojej ręki, i niech będą jako opaska między waszymi oczyma; (19) nauczajcie ich swoich synów, 
mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz. (20) 
Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, (21) aby pomnożyły się dni 
wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, 
które są nad ziemią. (22) Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które Ja 
wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana, Boga swego, chodząc jego drogami i jego się 
trzymając, (23) to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami 
większymi i silniejszymi od was. (24) Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, 
będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza 
Zachodniego. (25) Nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę 
przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł. (26) Oto ja kładę 
dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. (27) Błogosławieństwo, jeżeli będziecie 
słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję; (28) a przekleństwo, jeżeli nie 
będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i 
pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. (29) Gdy więc Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do 
ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze 
Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal. (30) Są one z tamtej strony Jordanu, idąc drogą 
na zachód, w ziemi Kananejczyków mieszkających na stepie, naprzeciw Gilgal, w pobliżu dąbrowy 
More. (31) Gdy przekroczycie Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, 
wam daje, a posiądziecie ją i zamieszkacie w niej, (32) starannie spełniajcie wszystkie ustawy i 
prawa, i nakazy, które kładę dziś przed wami. ”Ks. Powt. Prawa 11 

„Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, (7) 
zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z
powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy 
pogańskie i podzielili mój kraj. ”Ks. Joela 3 

Na zachodzie wiele osób chciałoby podzielić ziemie należącą do Izraela. Niedawno osoba z zarządu Obamy 
tak oto wyraziła się o Ziemi Izraela:

„Okupacja która trwała przez prawie 50 lat musi się skończyć a ludzie Palestyny muszą mieć prawo 
aby żyć i rządzić się we własnym, suwerennym państwie”1 Dennis McDonough.

1 http://www.timesofisrael.com/top-white-house-official-calls-for-end-to-50-year-occupation/
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Wizyta Netanyahu w Ameryce spotkała się prawie z bojkotem. Kiedy wygrał on wybory, Obama nie chciał z 
nim rozmawiać. Dlaczego? Ponieważ Europa od długiego czasu ostrzy zęby na te ziemie. Netanyahu obiecał,
ze nie będzie państwa Palestyny gdy go wybiorą. Nick Clegg z Wlk Brytanii podzielał pozycje Obamy.2

Obama kreci interesy z Islamem. Od dawna Muzułmanie są finansowani by dokonywać ich zamachów. Ali 
Khamenei popierał tłuszcze Islamska gdy zaczęła skandować w Teheranie: „Śmierć Ameryce!”. 
Odpowiedział im: „Oczywiście, ze tak, śmierć Ameryce, bo Ameryka to oryginalne źródło tych presji”.3

Czego jednak nie widza ani globalistyczni liderzy ani ślepcy Islamu? W Ameryce są Chrześcijanie, którzy 
zaprzeczają Holokaust i nazywają, ze dziś nie ma narodu Żydowskiego, tylko „Kazarzy/ Chazarowie4”. 

Poczytajmy jeszcze raz parę wersetów: „Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to 
ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. (12) Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg twój, się 
troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga twego, od początku roku do końca 
roku...”,”podzielili mój kraj”.

Jak się czujesz, ze jest obszar na ziemi, gdzie Bóg ciągle patrzy? W historii Izrael nie był wierny Jahwe. 
Liderzy, prorocy i kapłani prowadzili lud na manowce ich ekumenia, bożkami i absorbowaniem demonicznej
kultury narodów ich otaczających. To prowadziło do tego, ze wypełniały się na nich przekleństwa z 
Pięcioksięgu.

Każdy jednak naród, który dzielił ich ziemie, brał ich w niewole- płacił bardzo ciężko. Co stało się z 
Babilończykami, Asyria, Imperium Rzymskim i innymi narodami? 

Oto ostrzeżenie, aby nie bawić się w Boga i nie wspierać Islamskiej i Unijnej propagandy, która jest 
rozpowszechniana dziś w Europie!

Zupełnie inaczej globaliści traktują antychrysta papieża. On podziela ich plany. Papa Franciszek chce aby 
podzielono Ziemie Izraela. 5 Ma on przyjechać do Protestanckiej Ameryki i adresować Kongres. 6 Bedzie 
tam witany z honorami. Wg USA Today, jest to trzecia wizyta bałwana. Najpierw Carter przyjął JPII, potem 
w jego ślady i kompromis poszedł Bush i gościł Benedykta XVI. 

Franciszek będzie również przemawiał podczas tegorocznej 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 7 Bedzie przemawiał na corocznym spotkaniu liderów światowych.8 25 Września Antychryst 
Franciszek przemówi z Nowego Jorku (kwatery głównej ONZ!)9

2 http://www.theguardian.com/politics/2015/mar/19/nick-clegg-netanyahu-two-state-solution-lib-dem-israeli-
palestinian

3 http://www.timesofisrael.com/khamenei-calls-death-to-america-as-kerry-hails-progress-on-nuke-deal/

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie

5 http://www.theguardian.com/world/2014/may/25/pope-francis-israel-palestinian-unacceptable-west-bank

6 http://www.usatoday.com/story/theoval/2015/03/26/pope-francis-visit-to-white-house-2015/70481144/

7 http://research.un.org/en/UN70

8 http://time.com/3750888/pope-francis-united-nations/

9 http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?cuff=3
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Bedzie tam rozmawiał z Ban Kim Moonem na temat  'tolerancji, zrozumienia'. Co ciekawe, Światowa Rada 
Kościołów (potoczna ekumenia) posiada właśnie biuro kontaktów w siedzibie ONZ w NJ! 10 Ekumenia ma 
swoje ramiona ośmiornicy w sprawach Izraela. 11 Ekumeniczne kościoły pod SRK ustanowiły Ekumeniczne 
Forum Palestyna Izrael (PIEF12), którego celem jest „zakończenie okupacji terytoriów Palestyny”13 Pracują 
tam dzień i noc aby Izrael oddal swoje dziedzictwo muzułmanom w imię 'pokoju, tolerancji i szacunku'. 
Ekumenia to Projekt Ezaw. Kompromis, sprzedanie się dla ich celów i destrukcja.

Ostateczny cel ekumenii

Prasa zachodu pisze o 'nowatorskim' kościele prowadzonym przez pastora D.E Paulk. 14 Jest on synem 
Zielonoswiatkowego/ Charyzmatycznego pastora Earl'a Paulk1516. Po śmierci ojca postanowił powołać do 
bytu kościół Spirit and Truth Sanctuary17(Sanktuarium Ducha i Prawdy). W szokującym artykule opisane są 
jego praktyki.

1. Wpływy Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Matthew Fox. W ich książkach o tytułach jak :”Sila 
teraźniejszości”,”Trzeci Jezus” czy „Jedna rzeka, wiele studni” znajdywał podobne prawdy' co w 
Biblii Chrześcijan'

2. Wpływ biskupa Carltona Pearsona i jego uniwersalnego zbawienia
3. Idąc pośród pogańskich sanktuariów hinduskich bluźnierczo stwierdził, ze 'czuje tego samego ducha 

co podczas przebudzeń Zielonoświątkowych'
4. Na jego spotkaniach było slychac mantry hinduskie „Shanti, Shanti Om” zagłuszane potem przez 

Islamistów -"La ilaha, Il Allah." . Inni mamrotali tybetańskie zaklęcie "Om Mani Padme Hum." by 
przywołać demona współczucia. Na sam koniec podnosi się Żydowskie – Szalom! Oraz 
Chrzescijanskie- Chwala Bogu na wysokosci!

5. Miał 'religijne przebudzenie' i 'uświadomił sobie' , ze Bóg jest większy od każdej z religii. 
6. Około 300 członków z kościoła Zielonoświątkowego jego ojca podążyło za jego naukami
7. W jego spotkaniach 'charyzmatycznych' , które podpatrzył od ojca biorą udział buddyści, hindusi, 

Wikkanie, zboczeńcy...Jego dom jest napełniony bożkami jak posagi buddy.
8. Jego przekaz- wszystko jest prawda, szacunek, tolerancja, brak grzechu, zakaz pokuty...
9. Jedna z jego 'pieśni' było Imagine, autorstwa Johna Lenona:

„Pomyśl, że nie ma nieba
To łatwe, jeśli chcesz.
A w górze tylko gwiazdy
I piekła nie ma też. ”

Jego ojciec potrząsał dłonią Joela Osteena, Orala Robertsa czy gwiazd muzyki gospel. Synal dal się 
owładnąć duchami zwodniczymi. Ten kościół to ostateczny wymiar ekumenizmu w Polsce i na świecie. 

10 https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-un-office-new-york

11 https://www.oikoumene.org/en/member-churches/middle-east/israel

12 http://pief.oikoumene.org/en

13 https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/churches-in-the-middle-east/history

14 http://edition.cnn.com/interactive/2015/03/living/ultimate-scandal-paulk/

15 http://www.nytimes.com/2009/04/04/us/04paulk.html?_r=0

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Earl_Paulk

17 http://www.mytruthsanctuary.com/
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Pamiętamy Piłata i jego grymas na twarzy gdy odpowiada pytaniem Jezusowi: A czymże jest ta prawda? Jak 
widać można dojść do takiego stanu, gdzie wszystko staje się takie same. Czarne to białe i na odwrót. Zło to 
dobro i to względne. Ty masz taka drogę, a tamten inna. Jedyne co się liczy to : miłość, szacunek, tolerancja i
bractwo ludzkie.

Dzis ekumenia odsuwa Prawdę na plan boczny. Uśmiecha się szeroko, pokazując zęby. Otwiera ramiona i 
zaprasza. Za plecami realizuje w ten sposób swój cel- zwiedzenie wszystkiego i wszystkich. Zrównanie tego 
i położenie na ich szalce 'prawdy', której nigdy nie poznali. Tu działają niezwykle silne duchy zwiedzenia. 
D.E Paul ma silne demony zwiedzenia. Tak, po raz kolejny czytasz o demonizacji Chrześcijan jak i nie- 
Chrześcijan.

„(1) A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do 
duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich ”1 List do Tymoteusza 4 

„(1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy 
wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą 
zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z 
chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od 
dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. (4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz
strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; (5) również 
starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem 
sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych; (6) miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i 
na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne, (7) natomiast wyrwał
sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, (8) gdyż 
sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się 
tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. (9) Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, 
bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania ”2 List Piotra 2 

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie 
odstępstwo ”2 List do Tesaloniczan 2 

„Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po 
części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, 
którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. ”1 list do Koryntian 11 

Paweł rozumiał podziały. Przyszli bracia obrzezańcy, inni zapowiadali, ze zmartwychwstanie fizyczne już 
się dokonało, jeszcze inni przeciwstawiali się chrztowi w Duchu Świętym i darom ducha. Paweł nie zgodził 
się na żadne z tych bzdur. Ekumenia nazywa go dziś- niemiłującym. On jednak wyraził zrozumienie do tego 
rodzaju podziałów, rozłamów i grup. 

Jezus podobnie wypowiada się do herezji i ekumenicznych ruchów bijących do drzwi i serc kościołów w 
Objawieniu. Nauki Nikolaitow, Balaama czy prorokini Jezebel były obnażone i gromione przez Alfę i 
Omegę, Pana Panów i Króla Królów!

I kościół aby przetrwać i się rozwijać musi przyjąć podobna postawę! Ona wiąże się z poświeceniem i 
opozycja. Kościół tego świata idzie w płomienie piekła, zahipnotyzowany demonami fałszywego pokoju, 
miłości i tolerowania diabla, herezji kłamstwa.

Przyjmij dziś Biblijnego Jezusa i wyznaj Mu twoje grzechy. Zaproś Go do serca. Pros o napełnienie Duchem
Prawdy! Podziel się z innymi i ostrzeż ich o zwiedzeniu!

Chwała Jezusowi!

4 AntyEkumenia 2015


