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W 1975 Stephen Strang z polecenia Jezusa założył magazyn pt: Charisma Magazine. Stephen Strang był 
dziennikarzem, który miał wiele pytać jeśli chodzi o to co Bóg chciałby aby robił dla Niego. Zaczął od pisania 
artykułów dla magazynu jego zboru, Calvary Assembly w Orlando1, na Florydzie. 

Jego wizja stało się pisanie o rodzącym się Ruchu Charyzmatycznym. Zaczął więc prowadzić Charisma 
Magazine na pól etatu, potem rzucił prace w lokalnej prasie, jako wielki krok wiary. W 1986 przyłączyli 
magazyn Christian Life. Potem doszły magazyny Ministry Today, Christian Retailing oraz Vida 
Christiana.2

http://vidacristiana.com/
http://christianretailing.com/
http://ministrytodaymag.com/

Charisma Media produkuje podcasty. 3 Zajmuja się również sfera polityki USA, jako Charisma Caucus.4 
Wydali w tym roku wersje Biblii pod nazwa MEV5. Stephen Strang zajął się również wydawaniem książek we 
własnych wydawnictwach (i jeśli masz manuskrypt po angielsku możesz go wyprodukować u nich!6):

Charisma House (http://charismahouse.com/)
Creation House (http://creationhouse.com/)
Casa Creation (http://www.casacreacion.com/)

Jednym z bestsellerów wyprodukowanych przez Charisme House jest The Harbinger autorstwa Jonathana 
Cahn'a. Maja tam tez jego książkę The Mystery of the Shemitah (Tajemnica Szmity), która jest kontynuacja 
wymienionego bestselleru. Znajdziesz tam także książki innych autorów jak:

• John Eckhardt -  Daily Declarations for Spiritual Warfare, Prayers That Rout Demons, Prophet 
Arise...

• Jentzen Franklin- The Spirit of Python, 
• Perry Stone, Mike Bickle (IHOP)

 
oraz cala masę książek na temat zapomnianej i nieznanej szerszemu kościołowi Protestanckiemu walki 
duchowej i uwolnienia od demonów!

Kimberly Daniels, Iris Delgado, wspominany John Eckhardt (Deliverance and Spiritual Warfare Manual: A 
Comprehensive Guide to Living Free), 

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek, możesz ściągnąć najnowszy katalog. 

1 http://calvaryorlando.org/  

2 http://www.charismamedia.com/  

3 http://www.charismapodcastnetwork.com/?utm_source=ministrytodaymag.com&utm_medium=top%20of%20page  
%20text&utm_campaign=crosspromotions

4 http://charismacaucus.com/  

5 http://modernenglishversion.com/  

6 http://creationhouse.com/index.php/proposal-application-form  

http://charismahouse.com/images/stories/pdfs/Fall2015Catalog-Sales-Medium.pdf
http://modernenglishversion.com/
http://creationhouse.com/index.php/proposal-application-form
http://charismacaucus.com/
http://www.charismapodcastnetwork.com/?utm_source=ministrytodaymag.com&utm_medium=top%20of%20page%20text&utm_campaign=crosspromotions
http://www.charismapodcastnetwork.com/?utm_source=ministrytodaymag.com&utm_medium=top%20of%20page%20text&utm_campaign=crosspromotions
http://www.casacreacion.com/
http://creationhouse.com/
http://charismahouse.com/
http://ministrytodaymag.com/
http://christianretailing.com/
http://vidacristiana.com/
http://www.charismamedia.com/
http://calvaryorlando.org/
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Najnowszy numer świętuje 40 lat istnienia i ma skupić się na ludziach, którzy zmienili świat. Na tytułowej 
stronie znajdują się twarze jak: Jonathan Cahn (autor od czerwonych księżyców i końca świata), Pat 
Robertson – 700 Club, papieski Billy Graham, T.D Jakes (, który regularnie występuje z Oprah, 
wyznawczynią New Age7 i który nazwał JP II 'Ojcem Świętym'), Reinhard Bonnke. Pozostali to George O. 
Woods, Steve Hill, Samuel Rodriguez, Craig Groeschel, Louis Palau, Joel Osteen (odwiedził Watykan w 
2014 r. ), Sid Roth, John Hagee, Bill Bright (ekumenia z papiestwem), Rick Warren (członek CFR i 
proponent Chrislamu, papiestwa!), Heidi Baker, Andrae Crouch (muzyk), A.R Bernard, John i Caroll 
Arnott (Toronto Airport Christian Fellowship- 'przebudzenia' z chichrotaniem jak hiena, chrząkaniem jak 
świnia, trzesawki podłogowe itd ), Cindy Jacobs, Jay Sekulow, Bill Hamon, Joyce Meyer, Carlos 
Annakondia (polecam książkę pt: Listen to me, satan!), Loren Cunningham, John Wimber ( 'przeprosił 
katolików za Protestantów' i twierdził, ze papież jest nowo narodzonym ewangelikiem, który głosi 'Ewangelie' 
jak nikt dziś na świecie...). Pozostali to Dawid Wilkerson, Keith Green (muzyk), Oral Roberts, Kenneth 
Hagin senior (czy po prostu Kenneth E.Hagin), Dennis Bennet, David Yonggi-Cho (skazany w 2014 wraz z 
synem Cho Hee-jun na kare wiezienia za unikanie płacenia podatków. Pastor David dostał wyrok z 
odroczeniem na 5 lat.), Marilyn Hickey, Derek Prince, Jack Hayford (papieski ekumenik) oraz Kathryn 
Kulman.

Kulhman odwiedziła papieża w 1972 r. 
(Zdjęcie Fair Use)

 

Magazyn Charisma ma być skierowany zarówno do Zielonoświątkowców jak i Charyzmatyków (Ruch Wiary, 
IHOP, Toronto Blessing oraz Ruch Apostolsko Proroczy).

• Ruch Apostolsko- Proroczy (Bill Hamon, Rick Joyner, Larry Randolph, Paul Cain (homo), Mike Bickle 
(IHOP), James Goll, John Paul Jackson i Lou Engle. )

• Toronto Blessing- Randy Clark

Jak widać z powyższych jest to prawdziwa mieszanka. Charisma przez lata publikowała rożne ostrzeżenia. Lee 
Grady krytykował Ricka Joynera, który zamiast zgromić Todda Bentleya, za parzenie się z jego obecna 'zona', 
Jessa Hasbrook Bentley, podczas 'przebudzenia w Lakeland' gdy jego zona, Shonnah Bentley siedziała w domu 
z dziećmi.   Rick Joyner osobiście próbował przywołać Grady'ego 'do porządku'. Oto wariactwo: nie osadzaj! 

Charisma występuje w obronie nienarodzonych dzieci, nawoływali często aby liderzy byli pociągnięci do 
odpowiedzialności, apelowali o rozpoznanie...Opisują, ze ostatni skandal związany z hakiem na Ashley 
Madison, pociąga za sobą mnóstwo Chrześcijan!8 Ponoć 400 pastorów miało konto na stronie promującej 
cudzołóstwo!

7 http://www.oprah.com/oprahs-lifeclass/Oprahs-Lifeclass-Transform-Your-Life-with-Bishop-TD-Jakes  

8 http://www.charismanews.com/opinion/51670-ashley-madison-possibly-millions-more-christians-have-committed-adultery-than-  
previously-thought

http://www.charismanews.com/opinion/51670-ashley-madison-possibly-millions-more-christians-have-committed-adultery-than-previously-thought
http://www.charismanews.com/opinion/51670-ashley-madison-possibly-millions-more-christians-have-committed-adultery-than-previously-thought
http://www.oprah.com/oprahs-lifeclass/Oprahs-Lifeclass-Transform-Your-Life-with-Bishop-TD-Jakes
http://strang.imirus.com/Mpowered/book/vcm15/i8/p1
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Zastanawia mnie tylko dobór osób. Pytanie jest takie- dla kogo niektórzy z nich robią? Ich praca jest dla 
papiestwa! Inni odrzucili Biblie oraz chodzenie w darach, jednak maja hienę albo złoto kapiace spod pach pod 
prysznicem!...Jak dla mnie istnieje inna kwestia: czy służę Bogu tylko pisząc artykuły?  Jezus zostawił 
każdemu 'robotę' i będzie na to patrzył gdy przyjdzie. 

„Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 
”Mateusza 25

„Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. (13) Przywołał 
więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż powrócę. ”Lukasza 19

Wbrew naukom w wielu zborach, Jezus pokazał w Biblii jaka robotę nam zostawił: głoszenie Ewangelii, 
leczenie chorych, wyganianie demonów, wskrzeszanie zmarłych! I to jest dla każdego Protestanta!

Niektórzy nauczają, aby im płacić a oni zrobią, ci co płaca dostana ta sama nagrodę! Gdzie jest to napisane? 
Jezus ma indywidualna wole dla każdego Protestanta i ich z tego rozliczy. W dalszym ciągu panuje mentalność, 
ze robotę robi pastor, a kongregacja ogrzewa stołki! Wiele ludzi zaangażowanych jest w służbę uwielbienia 
i ...to jest jedyne co robią i to jest błąd! 

Mentalność katolicka jest taka: ludzie płacą księdzu i ten jest 'odpowiedzialny za religie'. Protestanci muszą się 
ocknąć, ze wyszli z bałwochwalstwa. Nie żyjemy tez w czasach ST, gdzie kapłan przystępował do Boga a lud 
przychodził do kapłana. W NT każdy protestant jest kapłanem przed Bogiem i w domu!

„jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie 
wzrastali ku zbawieniu, (3) gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. (4) Przystąpcie do niego, do 
kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. (5) I  
wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe 
ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. (6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na 
Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. ”1 List Piotra 2 

„A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw 
pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. ”Izajasz 61

Naturalnym porządkiem rzeczy jest: człowiek się nawraca, jest napełniony Duchem, zaczyna czytać Słowo i w 
wierze czynić wole Jezusa. Po pewnym czasie powinien iść i zakładać kościoły i służby! Po pewnym czasie, 
naturalne jest, ze spędzając czas przed Bożym tronem, idzie zapalić świat. Idzie dzielić się świadectwem. Idzie 
kłaść ręce na chorych. Stoi w wierze, oglądając cuda finansowe, ponad-naturalne otwarcie Bożych drzwi! 
Modląc się i wstawiając, odkrywa... ze jest walka duchowa. Przez walkę duchowa...może dojść do...faktu, ze 
potrzeba każdemu uwolnienia.

Kościoły tradycyjne jednak nakładają peta i zawiłość na funkcjonowanie w Duchu! Jezus wysyłał nawróconych 
rybaków...dziś jednak chcą produkować seminarzystów służących ludziom. Żadne seminarium w Polsce nie 
naucza wyganiania demonów, walki duchowej oraz uzależnienia się od spędzania czasu przed Tronem Bożym, 
w Bożej obecności i głębokiej społeczności z Panem Jezusem. Jest to 'fanatyzm' dla zborowych cyników!

Przebudzenie przychodzi z nieba, nie z połączenia rozumów milionów i ich sprytu. W seminarium nie naucza 
cie zagrożeń okultyzmu. Wielokrotnie nabija cie ludzkimi pomysłami i będziesz chodzić w okowach ich 
ograniczeń (ja jakoś chodzę 40 lat i nie...bla, bla, bla). Niewiara zborowa jest zaraźliwa. Duch Święty jest 
zepchnięty na 3 sekundy przed końcem nabożeństwa. Tak, teraz Duchu Święty działaj...Biznesowy model i 
dopięty na 100% harmonogram zajęć zborowych...powoduje, ze nic się nie dzieje...Duch Święty jeszcze raz 
musi powrócić do centrum życia zboru. 

Leszek Mocha ostatnio gromił panią, bo powiedziała: dobrze poszło dzięki Bogu! O, złodzieje chwały Bożej! 
'Jezus zrobił by to lepiej'? To dlaczego Go nie zaangażowałeś i nie oddałeś pełnej chwały, ciesząc się 
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rezultatami? 'Ot, pan Bóg ma swoja chwale, a ja swoja'? O, kieszonkowiec chwały! O kasiarz nieba!O 
grabiciel tego co należy się samemu Bogu! 

Bóg wywyższa jednak to co oddaje Mu chwale! On nie poprze ludzkich wymysłów, które godzą w Słowo. 
On się nie dzieli Jego Chwałą ...z nikim!  On wypełnia obietnice! On działa, by Jego imię było wywyższone i 
gdy patrzysz wstecz- wiesz, ze to nie był człowiek, ani burza mózgów, ani wielkie zebranie ludzi i ich 
mądrość...ale On sam! Jego drogi przynoszą Mu chwale i budują ponad-nadnaturalne świadectwo! 

Mojżesz patrząc wstecz nie mówił: oto jak nam się udało! Bóg jednak zrobił by to lepiej! Bynajmniej! Gdyby 
nie Bóg... to by dalej u Faraona dymali...! Gdyby nie Bóg to by nigdy tu nie doszli! Czy widzisz różnicę i życie 
z wiary vs. Mądrość, spryt i cwaniactwo budowania swoich dróg i potem przynoszenia ich aby Bóg pochwalił?

O, jestem tu bo mam znajomości...O jestem tu bo lizałem buta przez lata...O, jestem tu bo: „trzeba iść na 
ustępstwa”...NIE! Jestem tu gdzie jestem i idę wyżej, bo...Moc Pana mnie tu przywiodła! Patrze wstecz i nie 
mam ludzkich dróg i klepania po pleckach! Jestem tu, gdzie jestem bo Jezus jest mocny i wierny obietnica. On 
słucha wiary. Oto język niebios! On słucha Słowa, oto Prawo Nieba!

Tron Pana musi być wywyższony i Protestanci w Duchu muszą tam brać i otwierać drogi! Bez tego jest to 
ludzki wysiłek, miliony religijnych konferencji...religijny amok i bieganie...Czekaj! Potrzeba mocy! Potrzeba 
wiary! Słowo się wypełni! Przerzuć gore, a droga stoi otworem!

Religia mówi: tak, tak, fanatycy...Ich drogami jest ich rozum i sposoby...nadają na falach ciała...

700 Club i Pat Robertson przeprowadził wywiad ze Strangiem, który możesz obejrzeć pod linkiem.

Odnośniki:
http://www.charismamag.com/anniversary/anniversary/23866-40-people-who-radically-changed-our-world
http://www.charismamag.com/anniversary/40-who-radically-changed-our-world
http://www.charismamag.com/anniversary/anniversary/23992-the-40-year-odyssey-of-charisma

http://www.charismamag.com/anniversary/anniversary/23866-40-people-who-radically-changed-our-world
http://cbnhd.brightcove.com.edgesuite.net/hd/734546207001/2015/08/734546207001_4436977051001_SUMC22-StephenStrang-082115-HD1080.mp4
http://www.charismamag.com/anniversary/anniversary/23992-the-40-year-odyssey-of-charisma
http://www.charismamag.com/anniversary/40-who-radically-changed-our-world

