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Feministki chcą zmienić płeć Boga

Ruch Feministyczny na świecie jest używany jako jeden z nośników sztucznych zmian w 
społeczeństwie. Globaliści już dawno zauważyli, ze odwrócenie porządku w domu, kościele, na 
świecie, w instytucjach, społeczeństwie spowoduje ich upadek.

Anglikanie wprowadzili nie tylko kobiety kapłanów ale i biskupów. Jak widać jedno ustępstwo musi 
pociągnąć następne. Jak pisze Guardian w artykule pt: Let God be a 'she', says Church of England 
women's group  1. Teraz w ramach 'równouprawnienia' poszukują aby zmienić płeć Boga z Ojca na 
Matkę! Z mężczyzny na kobietę.

„Teologia ortodoksyjna mówi,ze  wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga i że Bóg nie ma płci. 
On obejmuje [wszelka ]płeć - jest on zarówno męski jak  i żeński oraz  poza mężczyzną i kobietą. 
Kiedy więc wyrażamy się  o Bogu w męskiej postaci,  faktycznie daje nam to niedostateczne 
zrozumienie, tego kim jest Bóg. ”Rev Jody Stowell 2

„W ciągu ostatnich dwóch lub trzech lat widzieliśmy prawdziwe odrodzenie i zainteresowanie 
feminizmem, a młodsze osoby są bardziej zainteresowane na temat tego jak kategorie płci nie 
powinny mówić o stereotypach. Musimy mieć język o Bogu, który pokazuje,ze Bóg może być 
wyrażona w wielu różnych  terminach ”Rev Emma Percy 3

„Od czasu do czasu, kler wypowiada się o Bogu jako 'Ona'”Hilary Cotton, stojąca na czele 
organizacji Watch4, do której należą tez powyższe panie.

Wikipedia podaje, ze organizacja Women and the Church powstała by walczyć o równouprawnienie
płci oraz o ordynacje kobiet. Wcześniej istniała (od lat 70 tych ) organizacja Movement for the 
Ordination of Women walcząca przez ok 20 lat aby ordynować kobiety na diakonise i kapłanów w 
Kościele Anglii.

Biblia pokazuje, ze kobieta może być prorokinią, ma ważne role do spełnienia w Królestwie Bożym i 
społeczeństwie, rodzinie ale nie aby być na czele. Powyższe cytaty zdradzają manipulacje Słowem i 
nieznajomość Pisma. 

Feminizm przyszedł ze świata i jego prawdziwym założeniem jest obalenie porządku Bożego w 
społeczeństwie.

„Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój! Twoi wodzowie to 
zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. ”

1 http://www.theguardian.com/world/2015/jun/01/church-of-england-womens-group-bishops

2 https://twitter.com/revjodystowell

3 http://www.trinity.ox.ac.uk/people/profiles/emma-percy-2/

4 https://womenandthechurch.org/
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„Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową 
Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. (24) Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony 
mężom swoim we wszystkim. (25) Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i 
wydał zań samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, (27) 
aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, 
ale żeby był święty i niepokalany. ” List do Efezjan 5 

Feministki często są powiązane z promocja aborcji oraz zboczenia. Feminizm powstał z założenia 
aby odwrócić role kobiety i mężczyzny oraz ich role dane przez Boga. Obecnie coraz częściej na 
Zachodzie promuje się mężczyznę, który jest ciamajda i pantoflarzem a kobietę, która jest na czele 
domu, kościoła i przedsiębiorstwa czy rządu.  Niektóre feministki promują zachowanie sprzeczne z 
natura. 

Oto kreowanie sztucznej wojny płci. Zamiast się uzupełniać i tworzyć jedność, teraz kobiety 
rywalizują z mężczyznami. Wmawia się im, ze tez powinny pic, puszczać się naokoło i żyć jak 
mężczyzna.  

Jaki jest efekt ruchu feministek? Aborcje, kobieta nosząca spodnie, męska kobieta (język, krótkie 
włosy, przejście z delikatnej osoby na 'męska'), chora walka aby kobiet w pracy było dokładnie tyle 
samo, aby wyrównały się zarobki, matki same wychowujące dzieci, rozwody, kobieta pastor, a potem 
przechodzi to w nienawiść wszystkiego co męskie. Teraz ich wypaczania Pisma prowadza aby 
zmieniać rzeczywistość. Niektóre ścięły włosy i postawiły je na języka za pomocą żelu. Założyły trepy 
jak chłop, cygarety w ustach, tatuaże na rekach...

Ta filozofia jest promowana i zasilana przez religie New Age. Tam kobiety nie tylko czcza tzw 
boginie ale chcą się nimi same stać. Zauważmy  , ze w ogrodzie Eden, Lucyfer najpierw podszedł do 
kobiety, oferując jej filozofie, która miała z niej zrobić boginie. 

Niektórzy naukowcy twierdza- po co służyć Bogu jak można się nim stać? Tym razem Telegraph 
zamieścił artykuł pt: „Humans 'will become God-like cyborgs within 200 years'.5 Następny krok w 
'ewolucji człowieka' ma być integracja z maszynami.

5 http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/11627386/Humans-will-become-God-like-cyborgs-within-200-
years.html

Mizoandria- nienawiść lub silne
uprzedzenie w stosunku do mężczyzn.

(Wikipedia)

http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/11627386/Humans-will-become-God-like-cyborgs-within-200-years.html
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Mikrob- waz- małpa- jaskiniowiec- robot (androgynia- bezpłciowość, obupłciowość, nijakość)

Tuz przed przejęciem świata przez Antychrysta Papieża, dzieci w szkole mogą uczyć się właśnie 
tego...Dzisiaj chcą aby zaszczepić człowiekowi geny zwierząt. 

Wracając do feministek- one przez lata działają aby wprowadzić zmiany do np. języka w postaci słów 
neutralnych płciowo. W angielskim- zamiast mankind- humankind, barman- bartender, zamiast Mr 
czy Mrs- mx! Co to ma spowodować- to proces niszczenia różnic między płciami!

Ludzie nawet tworzą tego typu Biblie eliminujące słowa jak mężczyzna, kobieta!6 7 Jest to jeden z 
procesów eliminacji podziało na mężczyzny i kobiety i kryje się za tym ruch propagandy homo! Na 
zachodzie feministki i pedały chcą wyeliminować podział kolorów dla dzieci (niebieski dla chłopaka i 
różowy dla dziewczynki czy tradycyjne zabawki!)

Feministki często atakują podział na płeć! Chrześcijański Feminizm puka do drzwi wielu kościołów. 
Odwrócone role możemy zobaczyć w przypadku relacji Jezebel(wykonawca) i Ahaba(nominalny 
władca). Obserwujemy tu również walkę systemu patriarchalnego z matriarchalnym.

Pogańskie religie przyciągają młode kobiety do religii feministycznych jak Dianic Wicca. 

Wreszcie powstała Biblia Feministek zwana Silent Voices8, która jest kompletnym bluźnierstwem. 
Poniżej przytoczę przykłady:

1. Jana 3:16- Bóg tak umiłował świat, ze dal swoja jedno narodzona Córkę...
2. Jana 3:18- Córka  Boga
3. Ks Rodzaju 4- Kobieta położyła się z Ewanem, jej mężem i porodził on Kaina, mówiąc: 

Otrzymałem córkę od Jahwe
4. Rzymian 1:1- Pawła, służąca Jezusa Chrystusa
5. Rzymian 1:4- Córka  Boga, Jezus Chrystus nasza Domina(Pani)
6. Rzymian 1:7- Laska i pokój od Boga, naszej matki i Dominy, Jezusa Chrystusa
7. Objawienia 22:6- Bóg Domina
8. Objawienia 22:16- Jestem odrosla i korzeniem Dawiny

6 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367570/New-Bible-translation-causes-controversy-addition-women-gender-
neutral-language.html

7 http://kwing.christiansonnet.org/courses/misc/gender-neutral.htm

8 http://silentvoicesbible.com/

http://silentvoicesbible.com/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367570/New-Bible-translation-causes-controversy-addition-women-gender-neutral-language.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367570/New-Bible-translation-causes-controversy-addition-women-gender-neutral-language.html
http://kwing.christiansonnet.org/courses/misc/gender-neutral.htm
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9. Objawienia 12:7- Micha-el i jej anioły, smok i jej anioły
10. Dwie bestie z Apokalipsy są kobietami
11. Saula(zamiast Saul), Dawina(zamiast Dawid), Jehu- córka zamiast syn
12. Izajasz 3- Domina- Jahwe Armii
13. Izajasz 61- Duch Dominy Jahwe...
14. Daniel nazywa się tam Danielle

Oto bluźnienie i szyderczy śmiech szatana kryjący się za ludźmi, którzy tak przetłumaczyli ta 'Biblie'. 
W Ameryce ludzie są pod silnym wpływem ducha zboczenia.  Ostatnio Alex Jones9, z radia 
InfoWars10(Informacyjne Wojny) stwierdził, ze: 

„Walka przeciwko małżeństwom zboczenia jest politycznym futbolem”11

Dodał, ze nie jest za tym aby 'ani homo ani heteroseksualisci narzucali swoje opinie'. Co więc zostaje? 
Jeśli odsuniesz normalność i będziesz, jak Jones czynił wybiegi, by nie przeszkadzać w szkodliwych 
dla każdego sztucznych zmianach w społeczeństwie!Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę czy nie, ale tu 
toczy się walka o normalność i o przetrwanie przyszłych pokoleń- twoich dzieci!

Alex Jones to Libertarianin12, bynajmniej nie zbawiony. Jego filozofia jest wielce daleka od Słowa 
Bożego. Skrajne zło jest złem (co jednak w przypadku niszczenia płci?) . Walka z fast-foodem, 
dodawaniem fluoru do wody, walka o prawo do posiadania pistoletu, z globalizmem, aborcja itd. Co 
dalej? Każda religia dobra, jak długo nie zabiera tych wymienionych rzeczy. Ja to nazywam 
globalistyczna prawica. Katolicyzm zły, wtedy i tylko wtedy gdy promuje globalizm. To samo Islam, 
Buddyzm, Hinduizm itd. Głosi ekumenizm. Hasła: Molan Lobe(Podejdź i zabierz(spluwę)), Ameryka 
to najlepszy naród na ziemi. Polska- kraj trzeciego świata. Obrońca Konstytucji ponad Biblia, której 
nie zna. Jego rodzina ma korzenie w Masonerii na poziomie 32. 

 

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_%28radio_host%29

10 http://www.infowars.com/

11 http://rss.infowars.com/20150528_Thu_Alex.mp3

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism

http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism
http://www.infowars.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)
http://rss.infowars.com/20150528_Thu_Alex.mp3
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W tym miesiącu Sad Najwyższy Ameryki ma zadecydować o zmianie definicji małżeństwa. Nie 
zobaczysz Libertarian jak walczą o ludzkość. Kiedy w Irlandii odbywały się machlojki i zafałszowali 
Referendum (przez np. sprowadzanie z zagranicy ludzi glosujących za zboczeniem), Kościół 
Zielonoświątkowy z Athlone rozdawał ok 3000 ulotek. 13 Gdzie podziała się reszta?

 
Zdjęcie z Facebook kościoła World Healing Christian Centre 

„Glosuj na NIE odnośnie [referendum], Nawet zwierzęta tej samej płci nie kopulują. To godzi w Boże
prawo. Zagłosuj na NIE. Jezus cie kocha.”

W 2006 r. w Irlandii oszacowano liczbę Zielonoświątkowców na 8,116. Przez 4 lata, między 2002 a 
2006 procent wzrostu wyniósł 157%.14 Co z nimi? Inni może czekają aż samo się zrobi? 

W Ameryce grupy zbierają się by wstawiać się za cały naród, aby Bóg zainterweniowali i aby Sad 
Najwyższy nie zdecydował się na to. 

13 https://www.facebook.com/worldhealingministries?ref=br_rs

14 http://www.hse.ie/eng/services/Publications/SocialInclusion/InterculturalGuide/Pentecostalism/profile.html

http://www.hse.ie/eng/services/Publications/SocialInclusion/InterculturalGuide/Pentecostalism/profile.html
https://www.facebook.com/worldhealingministries?fref=photo
https://www.facebook.com/worldhealingministries?ref=br_rs
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14 Czerwiec 2015, przed budynkiem Sadu Najwyższego.
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Jaki jest 'mały problem' w Ameryce? Ekumenizm. Billy i Frankliny Grahamy. Ameryka powstanie jeśli 
pastorzy i wierzący powrócą do podstaw- Biblii, doktryn i Ducha Świętego. Franklin każe 
'Chrześcijanom' się modlić. 15 Potem pobiegnie do katolicyzmu by im zapchać ławki...

Bóg w Biblii, jak i Jezus zawsze jest męski. Jezus mówi o Ojcu, nie matce. Anioły to Synowie Boży, 
nie Corki Boga. Z drugiej strony gdy popatrzysz na bożki pogan, to zobaczysz ze właśnie tam jest 
pomieszanie płci. 

Jak na demony przystało (taka ich natura) mitologia obfituje w kazirodztwo16, cudzołóstwo17, 
obupłciowość lub zboczenie. Ludzi czczący pogaństwo i ich style życia są i byli prowadzeni w ich 
naturę i demonizacje.

Obecne ruchy atakują na różnice płci. Demony zboczenia i hermafrodytyzmu/ obojnactwa chcą 
zniszczyć stworzenie Boga. Demony związane z gynandromorfizmem. Herma-afrodyt, Afrodyt, 
Agdistis itd. To obrzydliwe demony. W Biblii widzimy obraz Baala i Aszery i kultu sodomitów 
dookoła nich. Boginki  jak Innana, Kybele i tym podobne miały zawsze grupkę kapłanów- 
przebierańców. Gala u Sumerów, Kalu w języku akadyjskim czy Galli u Frygów. U Indian Ameryki 
Północnej maja termin człowiek o dwóch duszach, który pełni funkcje szamana. Ktoś dziś może robić 
obrzydliwe rytuały czarnej magii...

Feminizm to tylko jeden z ataków na Boże stworzenie i porządek i ludzie powinni potraktować ten 
temat serio. Kiedy kościoły Protestanckie staną w opozycji do działań tych diabłów z piekła rodem? 
Czy wówczas, gdy Rząd zażąda aby takich ordynować? Gdy Sodomici opadną kościół i Chrześcijan?

John Godson jest Nigeryjczykiem. Murzyni w Nigerii nigdy nie staną za pedałami. On jednak 
przyjechał do Polski i głosi zupełnie coś innego.

Jezus ma moc dać opór silom ciemności. Zwróć się dziś do niego. Poczytaj Rzymian 1. Aby obrócić 
zło dziejące się w społeczeństwie, ludzie muszą powrócić do Boga, który ich stworzył. Muszą porzucić
bałwochwalstwo i czczeni ludzi. Muszą zapragnąć normalności. Jezus wybacza dziś grzechy i uwalnia 
od demonów. Bóg poprowadzi cie do czystości i Prawdy, podczas gdy demony i ich 'liberalizm' na dno 
i do anty- człowieczeństwa.

Kara za grzech jest śmierć, ale laska Boga może wybaczyć grzech i odnowić ludzkość! Przyjmij Jezusa
jako Pana i Zbawiciela. Wyjdź z liberalnych kościołów, które żyją w chmurach i zwiedzeniu. Opuść 
katolickie bałwochwalstwo i herezje. Zacznij czytać Słowo i módl się o chrzest w Duchu Świętym!
(Dz.Ap 2 oraz 19)

Amen!

15 http://www.christianpost.com/news/franklin-graham-says-irelands-vote-for-gay-marriage-is-a-defiance-of-god-urges-
christians-to-pray-for-supreme-court-to-uphold-biblical-marriage-139768/

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

17 http://ancienthistory.about.com/od/myths/tp/MythBetrayals.htm
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