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Modlitwa przeciwko Pa stwuń
Islamskiemu.

„Oto początek nowej ery, kiedy musisz być gotowy na wszystko ...Ale wiem to:.. Po 
prostu nie można polegać na innych, aby cię ochronili. Będziesz musiał podjąć 
wszelkie działania, które możesz aby ochronić siebie i swoją rodzinę Ponieważ w dobie 
samotnych wilków, w końcu, możesz być jedyna  osoba, która może to zrobić. "Jeanine 
Pirro(http://insider.foxnews.com)

„W imię allaha, miłosiernego, pełnego łaski. Niewierzący [w Islam] będą ścięci we 
własnych domach w ciągu trzech dni. Po czym wysadzimy wasze zgniłe zwłoki .Macie 
do wyboru jedną z tych trzech opcji: 1. Konwersja na islam. 2. Zapłacić dżizje  
[religijny podatek]dla ochrony (i stać się tzw dhimmi – 'wasal'/chłop pańszczyźniany- 
od autora). 3. Albo odcięcie głowy."Policja nie będzie mogła zapobiegać lub oszczędzić 
cie  od śmierci. (Śmierć przychodzi do was wszystkich).”Treść ulotek rozesłanych do 
skrzynek w Szwecji (źródło: Daily Mail)

Wielu wierzących, Protestantów w Duchu Świętym może zastanawia się, co zrobić z rodzącym się 
zagrożeniem atakami ze strony Państwa Islamskiego. Najlepszym sposobem jest jak zwykle bliskie 
chodzenie z Panem Jezusem, w prowadzeniu Ducha. Daesz/ISIS/Państwo Islamu to nic innego jak 
ludzie opętani demonami arabskimi. Biblia mówi, ze szatan przychodzi aby kraść, zabijać i niszczyć i 
to jest to dokładnie co oni robią. Kradną majątek ludzi, porywają innych dla okupu i aby 'dla zabawy' 
odrąbać im głowę i umieścić film na internecie. Czytasz o prostytuowaniu dzieci i Islamskiej pedofilii, 
skrzętnie skrywanej przez prasę i agendy Unijne. Pod pozorem bycia uchodźcą i przymusowym 
emigrantem dokonują zbrodni, gwałtów i to na koszt podatnika. Islamowi pozwala się budować 
meczety by mogli nakręcać ludzi na ich  koraniczna retorykę destrukcji.   Szatan również chce 
niektórych sparaliżować albo bezradnością, ignorancja lub pełną ignorancji 'miłością'.Z jednej strony 
obserwujemy zakrojone na szeroka skale plany UE,ONZ, aby na sile 'zislamizowac' Europe. Z drugiej 
strony widzisz jak niebezpieczeństwo ataku zbliża się coraz bliżej do naszych granic! Liderzy nie tylko
nie maja odpowiedzi, ale próbują zasłaniać się swoja ignorancja. W Polsce dawno namierzyli tzw 
dzihadystow. Ekumenia jednak realizuje swoje chore postulaty. Liderzy Państw zaangażowanych w 
ekumenizm oraz Islamizacje piorą ludziom głowy odnośnie Islamu. 

Nabierz jednak odwagi! Jezus Chrystus jest twoja odpowiedzią. Musisz zrozumieć, ze 
demony w tych ludziach możesz powstrzymać przez pełną wiary modlitwę! Na Jego imię 
skłoni się wszelkie kolano! Za Islamem stoi demon zwany Allah i inne arabskie demony. 
Dopóki liderzy tego nie zrozumieją, nie będą w stanie skutecznie dać mu opór. Aby lepiej 
zrozumieć świat duchowy, w którym żyjemy polecam kolejna publikacje pt: Duchowe 
podłoże apostazji. 

Oto wzorcowe punkty modlitwy,które możesz użyć aby skutecznie przepędzić nie tylko 
'samotnego wilka' ale i zburzyć cala agendę Islamizacji!
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1. Wyznajemy, ze Jezus Chrystus jest Panem Panów, Królem Królów i ma wszelka 
moc! Ogłaszamy Jego krew i moc Jego Ducha jako ochronę nad nami, naszymi 
rodzinami oraz bliskimi!

2. Uwielbiamy imię Jezusa. Modlimy się abyś postawił straż dookoła naszego domu, 
domostw naszych rodzin, bliskich, znajomych oraz osób w wierze. Anioł 
Pański(Malakh YHWH) zakłada obóz wokół tych co się go boja i niesie im 
wybawienie.  Postaw więcej niż 12 legionów aniołów aby nas ciągle chroniły. 

3. W imieniu Jezusa Chrystusa, z autorytetu danego każdemu Protestantowi, 
wierzącemu w Jezusie, związujemy wszelkie demony, które chciałyby sprowokować 
atak terrorystyczny na moim osiedlu, mieście czy kraju. Nakazujemy im 
zaatakować siebie nawzajem. 

4. W imieniu Jezusa, dzielimy prace i pracowników szatana i ogłaszamy, ze ich plany, 
siatki się nie ostoja, zostają teraz zdemolowane. 

5. W imieniu Jezusa, zakazujemy działania Islamowi na ziemi polskiej. Stawiamy 
duchowy mur, którego te demony nie mogą przekroczyć.

6. W imieniu Jezusa, demaskujemy plany Islamu dla Polski oraz całego świata.
7. W imieniu Jezusa, modlimy się abyś obnażył indoktrynacje muzułmańska w 

Europie, Polsce i na świecie. 
8. Wszelki demon, który by próbował nas zaatakować terrorystycznie jest 

sparaliżowany. Wszelki karabin, który chciałby nas zastrzelić nie wypali, albo 
wypali w nich. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelki materiał wybuchowy 
produkowany aby nas zniszczyć, wybuchnie w fabryce. 

9. W imieniu Jezusa, Ojcze obnaż podstępne plany Islamu. Otwórz oczy Polka, które 
szukają męża na portalach i zwodzone są do Islamu. 

10.W imieniu Jezusa, Ojcze, otwórz oczy liderom, którzy nieświadomi są czym jest 
Islam. 

11.W imieniu Jezusa, Ojcze, zgaś Islam w zarodku. Przegon go z Europy do jego 
źródła. Zatrzymaj masowa Islamizacje, globalizacje i ekumenizm na świecie.

12. W imieniu Jezusa, powstrzymaj budowę meczetów w Europie. Obnaż łapowników, 
którzy biorą kasę od Islamu, sprzedając mieszkańców Europy.

13.W imieniu Jezusa, Ojcze, pomóż policji, wojsku oraz agentom wywiadu złapać 
dzihadystow w ich kryjówkach. Pokaz im ich trasy, plany i miejsca działania. 

14.W imieniu Jezusa, obnaż ekumenizm, globalizm oraz UE, która stoi za szkoleniem i 
rozprzestrzenianiem się Islamu, którzy chcą zniszczyć Judeo-Chrześcijańską 
kulturę Europy.

15.W imieniu Jezusa, obnaż ignorancje liderów, którzy nie maja odpowiedzi. 
16.W imieniu Jezusa, wszelki atak Islamu na nas będzie powstrzymany. 
17.W imieniu Jezusa, zmuś liderów UE aby zatrzymali fale nielegalnych i legalnych 

imigrantów w krajów Islamu. Ośmiesz ich plany, wywołaj protesty przeciwko nim, 
zdyskredytuj ich w prasie i w oczach całej Europy. 

18.W imieniu Jezusa, otwórz oczy naszym rodakom odnośnie niebezpieczeństwa 
Islamu, katolicyzmu, ekumenizmu, globalizmu.

19.W imieniu Jezusa, zablokuj ludzi chcących jechać 'na jihad' do Państwa 
Islamskiego. Tych co tam są i chcą wracać, osadź w wiezieniu i postaw im przed 
oczy zarzuty zbrodni przeciwko ludzkości- mordów, gwałtów, pedofilii, desekracji 
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zwłok, masowych egzekucji, złodziejstwa i handlu człowiekiem. Niech ich rodziny 
muzułmańskie będą pociągnięte do odpowiedzialności (wydalone a ich dobytek 
skonfiskowany).

20.W imieniu Jezusa, pokaz władzom Europy i poszczególnych jej państw, role 
ekumenikow w tym procesie. Pociągnij ich do odpowiedzialności.

21.W imieniu Jezusa, wspomóż tych co atakują ISIS/Daesz/ISIL aby ich drony, kule, 
bron,pociski zniszczyły kluczowe miejsca, grupy i ich liderów. Uderz w lidera, a inni
się rozproszą. Policz morderców z ISIS, Al Kaidy, Boko Haram, Al-Shabab i daj im 
popalić aby zobaczyli, ze Bóg jest przeciwko nim! Zasiej strach, przerażenie i 
panikę w ich szeregi. Wyciągnij Twoja Prawice i walcz Sam, aż do ich zagłady. 

22.W imieniu Jezusa, otwórz ludziom oczy na to czym jest Islam, zniechęć walczących 
dla ISIS, odbierz im ducha, daj im przesyt krwii, a tym co są uparci, niech 
zbrodnie,które popełnili ścigają ich do ich szaleństwa i samozagłady. Niech widza 
ich ofiary za dnia i nocy. 

23.W imieniu Jezusa, przyjdź do Muzułmanów w snach, pokaz im zło ich własnej 
religii. Zwiąż duchy pochodzące z Koranu- Allah,99 imion allaha (jak al-
mumit(przynoszący śmierć),al-muhaymin(kontroler),al-qahhar(zdobywca, robiący 
podboje ), al-khafid(upokorzyciel), al-hasib(przynoszący sad),ad-darr(przynoszący 
szkodę,dreczyciel, meczyciel ) ),  mord, gwałt, ucisk, podstęp,podbój,  terroryzm, 
fałsz, zwiedzenie, ludobójstwo, pedofilia, sodomia, dżiny, Iblis, Zalambur,  Awar, 
Dasim, Sut, Tir, karin, marid, shaytan, ifrit a także demony staroarabskie:

• Abgal
• Aglibol
• Allah
• al-Lāt, al-'Ilāhat
• Al-Qaum
• Astarte
• Atargatis (Syrian)
• Atarsamain
• Athtar
• Baalshamin
• Bēl, Baʕl
• Bes (Egypt)

• Dhul Khalasa
• Dushara 
• Ēl, Ilāh 
• Hubal
• Malakbel
• Manaf
• Manāt
• Nabū, Nebo
• Nasr
• Nergal
• Nuha
• Orotalt

• Ruda
• Shams, Samas
• Sīn, Nanna-Suen
• Suwa'
• Theandrios
• Al-‘Uzzá
• Wadd
• Ya'uq
• Yaghūth
• Yarhibol
• Yatha

24.W imieniu wszechpotężnego Jezusa, związujemy prace wszelkiego imama, kalifa, 
ajatollaha, wielkiego muftiego, duchownego szyickiego czy sunnitów. Niech ich 
retoryka zostanie powstrzymana. Obnaż ich działania indoktrynacyjne oraz próby 
konwersji/ radykalizacji Europejczyków.

25.W imieniu wszechpotężnego Jezusa, łamiemy wszelkie modły, które przeklinają 
'opozycje Islamu'. Niech demony uwolnione, zrobione ofiary ze zwierząt, zostaną 
pokryte święta Krwią Jezusa i zostaną zburzone. Niszczymy moc ich klątw, fatw, 
działań arabskich czarowników, marabutów, itd. Niech ich 'dzieła' dopadną ich 
samych. 
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26.W imieniu wszechpotężnego Jezusa, zniszcz działania demonów Islamu, które chcą 
wprowadzenia w Europie, Ameryce prawa szariatu, obal piec filarów Islamu,  praw 
typy halal.

27.W imieniu Jezusa, obnaż plany masowej
islamizacji Europy- zalania imigrantami,
szybkie wzrastanie w liczbę (wiele zon, wiele
dzieci), istnienie dzielnic gdzie większość
jest muzułmańska i 'innowierca' (w tym
policja)nie ma wstępu, probe zmiana prawa,
pochłanianie majątku Europy, obciążanie
rynku pracy oraz pochłanianie usług
socjalnych. 

28.W imieniu Jezusa, obnaż role papiestwa,
jego ekumenizmu, a także Komitet ds.
Dialogu z Religiami
Niechrześcijańskimi(twórca Dnia Islamu w
katoliku) w kreowaniu Kalifatu w Europie.
(Papa Franciszek powiedział, ze Islam to
pokojowa religia, katolicy i Muzułmanie to
bracia i ze Biblia i Koran są tym samym!)

29.W imię Jezusa, obnaż i zburz Unie
Europejska. Obnaż jej cele, spraw by kraje z niej wystąpiły albo zostały wyrzucone.
Obnaż jej zło: sodomia, pedofilia, homoseksualizacja dzieci i dorosłych, pranie 
mózgu, ekumenizm, interfaith, masowa Islamizacja w celu wywołania chaosu,który 
ma prowadzić do utworzenia Nowego Porządku Świata. 

30.Wzywamy krwi Jezusa, jako ochrony, związujemy wszelkie reperkusje, kontrataki 
oraz demoniczna zemstę. Wysławiamy Jezusa Chrystusa, poddajemy allaha pod 
jego stopy. Ogłaszamy zwycięstwo Protestantyzmu w Duchu Świętym- zbudowałeś i 
budujesz TWOJ kościół a bramy hadesu i antychryst (katolicyzm, 
ekumenizm,Islam itd ) go nie przemogą. Wywyższamy imię Jezusa nad Polska, 
Europa, Ameryka i światem. Tylko TY jesteś Bogiem i Panem. Wszelkie bożki 
(upadłe anioły) zegna się pod TWOIM majestatem i mocą!  Zbaw, otwórz oczy i 
przyprowadź ludzi do Prawdy.

Zakładamy zbroje bożą na co dzień. Wzbudzamy dary Ducha, rozeznanie duchów, słowo 
wiedzy, proroctwo, związujemy demony i uwalniamy sad nad nimi oraz Boże Królestwo 
na ziemie! W odwadze Ducha zwyciężamy i konfrontujemy złego!

Amen!

(Podziel się ta publikacja z innymi. Nabierz odwagi! (Duch Boży to Duch mocy, wiary,
zwycięstwa, odwagi i destrukcji demonów! )Nie muszą żyć w strachu, niepewności,

niepokoju!Nie muszą polegać aż ludzie im pomogą- Bóg to zrobi!)
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„W krajach, gdzie wyst puj  du e skupiskaę ą ż
muzu manów, lokalne organizacje religijneł
wydaj  certyfikaty uboju zwierz t wed ugą ą ł
regu  „halal”. Ubój zgodny z regu ami halalł ł
musi spe nia  m.in. nast puj ce warunki:ł ć ę ą

zwierz  powinno by  zwrócone w kierunkuę ć
modlitwy muzu ma skiej (al-kibla), czylił ń

miasta Mekka,

    podczas uboju nale y wypowiedzież ć
formu  „bismillah”(W imi  allaha,łę ę

najbardziej 'dobroczynnego', najbardziej
'mi osiernego'.),ł

    uboju musi dokonywać
muzu manin,”WIKIPEDIAł


