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Taktyka szatana w końcu czasów
Minęła kolejna złowieszcza data- 28 Sierpnia 2015 r. i...żyjemy! Chwała Jezusowi! Problemem tylko jest fakt, 
iż musimy zastanowić się nad pytaniami, które w  końcu wielu Protestantów musi sobie zadać: 

• Pomimo faktu oczywistego, ze będzie koniec świata – kto kazał wyznaczać datę?
• Jakie świadectwo przedstawiamy światu, podając kolejna zmyłkę?
• Kiedy kościoły pełne Ducha Świętego przestana się sugerować tym co mówi Mesjański Judaizm (wraz 

z ich powrotem do zabiegów religijnych, które dają tylko religijne związanie i wprowadzają 
zamieszanie? ) odnośnie duchowych spraw?

Zauważmy, ze pozycje Jonathana Cahn'a, Marka Blitz'a oraz Johna Hagee wynikają z fascynacji kultura 
żydowska do momentu wielbienia. Niech Żyd będzie Żydem, ale nie wpychajmy innym noszenia pejsów (co 
dobre jest dla Sydow ale w żaden sposób nie daje 'duchowego kopa' w kierunku świętości itd.!), zapalanie 
menory, noszenia szala modlitewnego (Paweł mówi tez, ze jeśli mężczyzna zakrywa głowę do modłów, jest coś 
nie tak z nim!)

W Biblii pisze, iż przy końcu czasów będzie 'charakterystyczne' zaćmienie słońca oraz księżyca...ale TO NIE 
ROBI Z KAZDEGO ZACMIENIA DATY KONCA SWIATA! Paweł mówi, ze cielesne sposoby stania się 
duchowym nie działają. 

Gdzie jednak pisze w Piśmie, ze TETRADA zapowiada 'dzień gniewu'. To zawsze kultury pogańskie bały się 
tych znaków, jako złych omenów i 'gniewu ich tzw bogów'. Następne tetrady pojawia się w latach 2032-33 oraz 
2050-51! 

Dziś mamy rok 5776 wg kalendarza hebrajskiego. W roku 2239/40 ma nadejść oczekiwany rok 6000! Wg 
rabini stycznych dziel jak Talmud, Midrasz czy kabalistyczna księga Zohar, ma nastać Wiek Mesjański.

www.elshaddaiministries.us/ 

„Jednym z kluczowych celów służby El Shaddai jest walka z zastępczą teologia poprzez przywrócenie 
żydowskość Jeszuy, Jezusa dla Chrześcijan...Nie chcemy konwertować Żydów na chrześcijaństwo” 
Mark Blitz

A zatem „dżudaizerzy” pukają do drzwi na nowo. Paweł mówi o upadku Żydów, aby poganie mogli przyjść do 
Jezusa. Jezus tez nie narzucał Żydowskiej kultury. Osoba nawracająca się do Jezusa przychodzi do 'kultury 
królestwa Bożego' a nie do zakładania ciuchów, udawania ze jest się Żydem, skoro nigdy się nim nie było itd. 
Te rzeczy nie pomogły Żydom przyjść do Jezusa. Te rzeczy wielu odciągają od sedna Pisma, chrztu w Duchu, 
darów ducha, wiary i przenoszenia gór do 'chęci przypodobania się po swojemu Bogu poprzez dęcie w szofar 
czy noszenie heksagramu na ubiorze'....Oto ukryta taktyka, by Chrześcijan wciągnąć pod jarzmo religii. 

Tzw 'zamienna teologia' to jedyna prawdziwa teologia. Od NT tylko osoba przychodząca do Jezusa, ma 
wybaczone grzechy i otwarte niebo. Bóg powołuje ZAROWNO Żydów jak i nie-Żydów aby poszli za 
Mesjaszem/ Chrystusem. Judaizerzy chcą was pozbawić obietnic z Biblii. 

„1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa 
Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. 
Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela: (3) Panie, 
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proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie 
nastają. (4) Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli 
kolan przed Baalem. (5) Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. (6) A jeśli z łaski, 
to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. (7) Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie 
osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości, (8) jak napisano: Zesłał Bóg na 
nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. 
(9) A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą; (10) 
niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. (11) Mówię tedy: Czy się 
potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich 
wzbudzić zawiść. (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, 
to o ileż bardziej ich pełnia? (13) Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem 
apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję; (14) może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków 
moich i zbawię niektórych z nich. (15) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym 
będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? (16) A jeśli zaczyn jest święty, to i 
ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, 
będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem  
korzenia i tłuszczu oliwnego, (18) to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty 
dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był 
wszczepiony. (20) Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj 
się w pychę, ale się strzeż. (21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też 
ciebie. (22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a 
dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. (23) Ale i  
oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. 
(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w 
szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury 
do niego należą. (25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, 
odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,  
(26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci 
bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. (28) Co do 
ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze 
względu na praojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. (30) Bo jak i wy byliście 
niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, (31) tak i 
oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia 
dostąpili. ”List do Rzymian 11 

Biblia mówi o tym, ze:

• Tego co Żydzi szukali przez Prawo i Tradycje- nie osiągnęli, odrzucając łaskę w Jezusie.
• Biblia mówi o: potknięciu Żydów, upadku, odrzucenia, porażkę, odłamania niektórych z nich, Bóg nie 

oszczędził naturalnych gałęzi ze względu na ich niewiarę w Jezusa, Co do ewangelii, są oni 
nieprzyjaciółmi Bożymi (Judaizm jest anty-Chrzescijanski!).Resztka przyjmuje i przyjęła Jezusa! 
Czytamy, ze przyszła na nich zatwardziałość!

• Jak mogą oni więc pozostawać wybrani, a my nie?
• Bóg zapowiada w przyszłości iż : Izrael uwierzy w Jezusa, pobudzi ich do zawiści, gdy będą widzieć 

jakie rzeczy uczynił dla nie-Żydów, okaże im miłosierdzie (jeśli są teraz wybranymi a my nie, dlaczego 
potrzebują miłosierdzie), zrozumieją, ze potrzebują laski nie uczynków i tradycji, potrzeba zbawienia w 
Mesjaszu Jezusie, będą wszczepieni PONOWNIE(jakże więc teraz mogą, jako całokształt być ludem 
wybranym?), od-twardzi się ich serce, wg wersetu:

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję Ducha Łaski i Błagania(Ruwach Chen 
Tachanuwn). Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się 
Jedynaka(yachiyd -Jedno narodzony Syn Bozy!), i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad 
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pierworodnym(bekowr). (11) W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o 
Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. (12) Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida 
osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno; (13) ród domu Lewiego 
osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich 
kobiety osobno..”Zach 12

Jonathan Cahn
www.hopeoftheworld.org/ 
http://www.theharbinger-jonathancahn.com/About/
http://jstandard.com/index.php/content/item/2995/

John Hagee
www.jhm.org/ 

Oto wielkie zwiedzenie!
 

Mark Blitz pozostaje pod wpływem żydowskiego rabina, Moshe Braun. Jonathan Cahn twierdzi, ze posiada tzw 
'smicha ' od rabina, który miał przyłączyć się do ich ruchu. John Hagee, członek Chrześcijanie Zjednoczeni dla  
Izraela. W Jeruzalem Post twierdzi: „Nie namierzam Żydów dla konwersji”. 1 Hagee zdaje się mieć pozycje, iż 
z powodu tego ze Żydzi są 'jedynym wybranym narodem', nie potrzebują Mesjasza. 2 Inna kwestia ma być, ze 
Jesus nie miał przyjść na ziemie aby być Mesjasze...Hagee, jako jedyny z nich zdaje się mieć chrzest w Duchu 
Świętym i usługiwać w darach Ducha Świętego. 3 Hagee również robi w ekumenicznym obozie:

„Nie jestem teraz, ani nigdy nie bylem anty-katolicki. Kościół Cornerstone posiada centrum usług 
socjalnych od więcej niż 20 lat, gdzie karmią głodnych, dają odzież  potrzebującym pięć dni w tygodniu.  
Zdecydowana większość tych, którzy korzystają z tej posługi są katolikami...W ramach tych działań, 
krytykowałem przeszły antysemityzm Kościoła katolickiego i Kościoła protestanckiego. W 
rzeczywistości, rzadko mówie o chrześcijańskim antysemityzmie bez wypowiedzenia krytykowania 
założyciela protestantyzmu, Marcina Lutra,”4

1 http://www.jpost.com/Features/Evangelicals-seeing-the-error-of-replacement-theology  

2 https://vimeo.com/33784563  

3 http://www.jhm.org/Home/About/Beliefs  

4 http://feeds.jhm.org/ME2/Audiences/dirmod.asp?  
sid=&nm=&type=gen&mod=Core+Pages&mid=BAC2C8093DFD437E97DFE4E024295891&tier=3&gid=47BEB58F9EF24337
835DB74C0E0760D9&AudID=260642262A8A40D1B8A0D587DDC030AD
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Hagee, podobnie jak Derek Prince i nawet David Wilkerson bardzo bali się krytykować katolicyzm.

„Podam przykład. Do około 40 lat temu, zielonoświątkowcom wydawało się, że chrzest Duchem 
Świętym ogranicza się do ich ruchu...Nagle Duch Boży, przedarł się przez nakreślone granice 
wyznaczone przez  każdego z nas. Duch Święty zstąpił na wierzących w różnego rodzaju wyznań. 
Klasyczna książka została napisana o tym ruchu Ducha, Oni mówią innymi językami Johna L. 
Sherrill .Pan użył również mojej książki Krzyż i sztylet, szczególnie w kręgach katolickich. Wkrótce 
miałem ewangelickich kaznodziei rywalizujących ze mną, domagających się odpowiedzi- "Co z ta 
Mariologia katolików? Jak można służyć ludziom, którzy wierzą, w to?. Odpowiedziałem w ten sam 
sposób jak Piotr zrobił:" Ja nie wiem nic o Mariologii. Wiem tylko, że są głodni ludzie w Kościele 
katolickim. I ze są tam prawdziwi czciciele Jezusa wśród księży. Bóg wypełnia tych ludzi swoim Duchem 
"” 5David Wilkerson

Ta książka zawiera częściowe zwiedzenie!  

Oto fałsz ruchu ekumenicznego. Jeśli Duch Święty został wylany na jakieś kościoły ewangeliczne, szybko 
zmuszeni byli opowiedzieć się za tym czym stoją. Wielu zmuszonych było opuszczenia ich kościołów, 
ponieważ 'to kłoci się z tym w co wierzą tradycje'.  David Wilkerson wykazał się tu wielka ignorancja. Paweł 
nie mógł znać 'mariologii' czy 'mariolatrii' ponieważ w jego czasach nie narodził się jeszcze katolicki monster. 
Jak więc miał to znać? Paweł znal iż Biblia mówi o tym, ze czczenie kogo innego niż Jezus, to idolatria. Paweł 
przechodził wzburzony, widząc cale miasto pogrążone w bałwochwalstwie. Co Panie Wilkerson odnośnie 
Artemidy Efeskiej? Katolicy muszą usłyszeć Ewangelie, aby wyjść i zacząć czcić Boga w 'Duchu i Prawdzie'. 
Jeśli w katoliku jakiś ksiądz uwierzy, to WYCHODZI bo to kłoci się z tym co prezentuje i za czym stoi 
katolicyzm! Jaka ignorancja! Jakie wielkie zwiedzenie!  Jeśli ktoś wypełniony jest Duchem, to nie staje się 
większym bałwochwalca. Duch Prawdy prowadzi do Prawdy, wyprowadzając ze ZWIEDZENIA!

5 http://sermons.worldchallenge.org/en/view/devotions?filter0=catholic&filter1=**ALL**&filter2=**ALL  **
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Odnowa w Duchu Świętym NIE JEST Z DUCHA SWIETEGO! 

David Wilkerson wychodzi z jeszcze gorszym zwiedzeniem:

„Marcin Luter i inni kaznodzieje Reformacji nauczali, że Babilon był Kościołem Katolickim i Papieżem,  
bestia. Wielu wierzących w tym czasie były męczennikami za opuszczenie Kościoła - tłumy 
zamordowanych przez rozkaz papieża. Każdy, kto zna historię Kościoła może sprawdzić, czy Kościół 
katolicki w przeszłości był splamiony krwią wielu pobożnych dusz. Ale protestanci także zabijali 
katolików - jak w Irlandii dziś. Oni zabijają się nawzajem jak szaleńcy. Ale Babilon Jan mówi o coś 
poza Kościołem katolickim. Bestia jest czymś potężniejszym od papieża.”6

Oto właśnie praca ekumenii: to było w przeszłości, zaprzeczanie jawnych wersetów Biblii! Jedno zwiedzenie 
Wilkersona pociąga inne. Wilkerson naucza jak apostata Billy Graham:

„Istnieje tysiące charyzmatycznych katolików w Polsce, a ich liczba rośnie. Młodzi księża przychodzą 
do mnie z całej Polski - niektórzy dominikanie, mnisi i jezuici. Oni przytulali mnie i ze łzami, 
opowiadali mi o ich głodzie Chrystusa i ich głębokich potrzebach duchowe. W jednym z katolickich 
szkół dla młodych mężczyzn, 500 spośród 2500 uczniów zostało napełnionych Duchem Świętym, i 
przebudzenie pojawiło się pośród nich. Ale spotkaliśmy tylko młodych kapłanów, którzy mieli widoczny 
głód Boga!”7raport z Polski

Czyli ludzie mówią o 'głodzie Jezusa'...Kiedy ja się nawracałem, nie mogłem się odkleić od Pisma. Kiedy Duch 
Święty zstąpił i zacząłem mówić na językach, Bóg zaczął robić cuda w moim życiu i innych. I...przyszło 
przekonanie...nie stałem się rzecznikiem systemu, który mnie mordował cale życie...Wyrzuciłem z domu 
pamiątki po tzw pamiątki po komunii, katolickie różance, książki itd. 

Z opisu pana Wilkersona wynika, ze mnisi dalej bawią się w najlepsze. Jaka zdrada! Jakie kłamstwa popychane 
są przez współczesnych kaznodziei. Bert Clendennen, było jego bliskim przyjacielem. Gdyby to słyszał, 
przewróciłby się w grobie.  Gdy Clendennen był w Rosji i nawracały się setki, kapłan Prawosławny ogłaszał, ze 
nie ma większego wroga Rosji niż...Clendennen. Wilkerson i Billy Graham przyjeżdżają i zdobywają tantiemy, 
wynoszą ich i płaczą w ich pierś...nigdy nie wychodząc ze zwiedzenia. Myślę, ze nic tak Boga nie targa w 
piersi, jak apostaci. Oni produkują apostatów, utwierdzając ich w zwiedzeniu i walczą pazurami z tymi co chcą 
opamiętać ich w ich szaleństwie ekumenicznym. Boże zachowaj nas od stania się promulgatorami herezji 
papieskiej!Jezus, ratuj kościół Zielonoświątkowy i Charyzmatyczny od ignorancji Pisma i odrzucenia 
napomnień!

Biadając nad upadkiem Wilkersona i duchem religijnym cieszącym się z odstępstwa przytoczę kolejny cytat:

„W ostatnich latach, wołanie Boga do wszystkich narodów jest "Przyjdźcie razem w imieniu Chrystusa. 
Zbierzcie się w miłości." I, jak posłuchali! Metodyści przytulali baptystów! Zielonoświątkowcy zaczęli 
kochać katolików! Hipisi, narkomani, prostytutki, byli więźniowie wszyscy przyszli pod tym sztandarem 
miłości. Żniwo wydawało się nieograniczone; miłość była wszechogarniająca; i tych, którzy tęsknili  za 
obietnica oświadczyli: "To jest to!"”8

Ze wstydem i niepokojem czytam co głosił David Wilkerson. Jedna z pierwszych książek jaka otrzymałem była 

6 http://www.tscpulpitseries.org/english/undated/tsbabylo.html  

7 http://www.tscpulpitseries.org/english/undated/tspoland.html  

8 http://www.tscpulpitseries.org/english/undated/tspurge.html  
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właśnie : Krzyż i sztylet. Jak dzieci Boże dziś otrzymują pokarm najeżony kolcami i odłamkami szkła! Do 
pokarmu dodaje się halucynogenne grzyby aby wysłać ich w świat narkotycznej miłości ekumenii. Tak jak 
rausz alkoholowy się kiedyś kończy tragicznie, tak tłumy upojone duchem Watykanu, skończą tragicznie. Jaki 
wstyd jest gdy muszę dziś odradzać wielu nauczycieli. Buddyści- dalej nauczają buddyzmu, Islam głosi Koran, 
ale spróbuj 'ladaco' głosić natchniony Duchem anty-ekumeniczna, pełny Prawdy przekaz a usłyszysz : tak się u 
nas nie głosi!

Protestanci staja się powoli Izraelem w apostazji, zmierzającym do wypełnienia Apokalipsy i ostrzeżeń Jezusa.  
Pastorzy, kaznodzieje, ewangeliści emocjonują się zwiedzeniem, ostrzegają przed ułudą, pomijając oczywiste 
nauki Pisma! 

„Tłumy chrześcijan - zielonoświątkowców, katolików, baptystów, metodystów, charyzmatyków” pisze David 
Wilkerson 9w kazaniu pt:”Sin Shall Not Have Dominion Over You! ”. Chce mi się wyć!
Papieska ekumeniczna herezjo-logia przejmuje pulpity i umysły Protestantów! Oni słyszą inne glosy! Coraz 
bardziej wątpię, czy wielu liderów kiedykolwiek poznało kim jest Duch Święty. 

Wilkerson zachwycający się zwiedzeniem i fałszem Odnowy, DuPlessis podziwiający objawienia Maryjne w 
Fatimie, nazywając je bożymi, DuPlantis- używający dosłownie każdego kazania aby wpleść motyw 
katolicyzmu i jak to dobrze mu było w tym zwiedzeniu. Copeland jeżdżący do Papieża...Fałsz wieje niczym 
dziki ogień. 

„Prorok Izajasz ma wiadomość dla całego ruchu charyzmatycznego - w obu środowiskach katolickich i 
protestanckich.”10 David Wilkerson w kazaniu pt: Sipping Saints

„W Irlandii już teraz, katolicy i protestanci zabijają się nawzajem w imię Boga i ich religii.”David 
Wilkerson w kazaniu pt: Down With Religion 

„Katolicy przeciwko Protestantom w Irlandii, Serbowie przeciw Chorwatom, muzułmanie przeciwko 
chrześcijanom, biali wobec czarnych, czarni wobec Azjatów. Narody, które żyły w pokoju przez 
dziesięciolecia eksplodują w dzikiej orgii nienawiści, morderstwa, zabójstwa!” David Wilkerson w 
kazaniu pt: The Red Horse of The Apocalypse!
Keeping God's Peace in Troubled Times11

Teraz mamy proroków dla każdej religii! Teraz mamy ogólna nienawiść dla Protestantyzmu, teraz jest to  ich 
religia(Wilkerson nie dodaje, ze 99% Protestantów nigdy nie używa zamachów terrorystycznych!). Ci co 
podkładają bomby pod samochody są tak samo Protestantami jak KKK w Ameryce! Oto jak kaznodzieje 
używają fałszywych argumentów by popychać ich ekumenizm!

Derek Prince, pomimo iż napisał wiele dobrych książek nagle pisze:

 „Bardzo sobie cenię naszych katolickich braci w ruchu charyzmatyczny i jest to dla mnie wielki 
zaszczyt, że katolicki  ruch Charyzmatyczny opublikował książkę jednocześnie wydawana wspólnie z 
Christian Growth Ministries . Myślę, że to historyczna chwila. Naprawdę, jest to jedno z wyróżnieniem, 
które  czuję Bóg mi nadał, ponieważ tematem książki jest właśnie- sprawiedliwy  z wiary żyć będzie. To 
był ten  tekst, który rozpoczął reformację. Gdy katolicy i protestanci mogą wydać książkę razem, to 
oznacza jak daleko się posunęliśmy! Ale to, co chcę powiedzieć, chcę powiedzieć, taktownie i 

9 http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts920504.html  

10 http://www.tscpulpitseries.org/english/undated/sipsaint.html  

11 http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts940411.html  

Taktyka szatana w końcu czasów

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts940411.html
http://www.tscpulpitseries.org/english/undated/sipsaint.html
http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts920504.html
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ostrożnie.”12

Do diabla z taktem! Derek Prince zapomniał wyrzucić demony katolickie! Dawid Wilkerson walczył z 
wyrzucaniem demonów z Protestantów, a jednak trwał w zwiedzeniu! Takt i ostrożność jest metoda ekumenii 
aby zasiewać nasiona ekumenizmu powolutku. Czyż nie pięknie on dziś głosił? Z takim taktem, wyczuciem i 
delikatnością? 

„O, Ewa, dotknij tego jabłka. Czekaj...nie tak szybko- nie zrywaj! Więcej taktu. Zatańcz dookoła 
drzewa, powąchaj owoc. Zerwij owoc, dopiero gdy w sercu i myślach to poczujesz...Zerwanie go zbyt 
szybko nie dostarczy tylu emocji...i...Adam mógłby się rozmyślić...” Lucyfer z ogrodu Eden.(?)

Oto taktyka szatana końca czasów:

1. Odrzucenie ponad-naturalnego proroctwa i innych darów (większość mesjańskich judaistów nie jest 
ochrzczona w Duchu i atakuje dary duchowe!). Proroctwa na podstawie astronomii, kalkulacji 
matematycznej itd. Stad świat zacznie żartować: kiedy następny 'koniec świata'?

2. Wprowadzenie ekumenicznej teologii ustanowionej na Soborze Watykańskim II jako PRAWDA 
JEDYNA. Pamiętasz te pieśń? „Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu ”.Oni nie przestana jej śpiewać! 
Ale dla nich oznacza to ekumenia. 

3. Pastorzy przestają słuchać głosu Ducha Świętego a m.in. z powodu braku uwolnienia od demonów oraz 
porzucenia Pisma, będą z jednej strony angażować się w niebiblijne ruchy nazywając je nawet 
'przebudzeniami'. Z drugiej strony upatrywać będą to co zrzuca Bóg na ekumenie, jako 'atak od szatana' 
oraz będą ostrzegać przed Sadami Bożymi na tych co oponują 'jedności, tolerancji oraz jedności religii'

Kiedy ktoś jest w zwiedzeniu to wydaje mu się, ze osoba która jest w Prawdzie jest od diabla! Stad 
pastorzy nie znoszą, gdy mówi się o ich 'świętych i nietykalnych nauczycielach'.

Jeśli nie znasz Biblijnego Jezusa, to właśnie masz okazje Go nie tylko poznać ale zaprosić do życia i serca. 
Uczyń Go Panem i Mistrzem. Zaproś aby Jezus zasiadł na tronie twojego życia. Jeśli jesteś w ekumenii, to 
wołaj do Jezusa aby zatrzymał cie w tym szaleńczym biegu w przepaść!

Amen!

12 http://www.derekprince.org/Articles/1000085698/DPM_US/Archive_of_UK/Keys/Gods_Abundance/The_Conditions_Introductio  
n.aspx

Taktyka szatana w końcu czasów

http://www.derekprince.org/Articles/1000085698/DPM_US/Archive_of_UK/Keys/Gods_Abundance/The_Conditions_Introduction.aspx
http://www.derekprince.org/Articles/1000085698/DPM_US/Archive_of_UK/Keys/Gods_Abundance/The_Conditions_Introduction.aspx
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Polecane przez AntyEkumenia:
Odnowa w Duchu Świętym. Wielkie zwiedzenie, 

tajna
bron katolicyzmu.

Poganie ochrzczeni w Duchu?
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/73756468-

odnowa-w-duchu-c59bwic499tym-wielkie-zwiedzenie-tajna-bron-
katolicyzmu1.pdf
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