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Kliknij na interesujący cie temat i możesz posłuchać bądź ściągnąć dany materiał. 

(Kto ma a kto nie!)Monopol na zbawienie i ewangelie  

100 krotne błogosławieństwo  

1050 Lecie chrztu Polski- od bałwochwalstwa słowiańskiego do 'kultu Stwórcy'  

1050 lecie chrztu Polski, zawierzenie maryjne 40 mln Polaków  

17 Marzec- Dzień Świętego Patryka 

2 Lutego- Gromnica, Imbolc, Brighit, Candlemass, ‚Matka Boska’ Gromniczna  

32 książki Protestanckie w Duchu Świętym 

40 lecie Charyzmatycznego magazynu Charisma Magazine  

A jak Bóg miałby to zrobić  

A oni nazywają nas wariatami 

Ahab i Izabel,Baal i Asztaroth  

Alberto Rivera O kościele Zielonoświątkowym , Światowej Radzie Kościołów i 
Odnowie 

Ameryka plan globalistów 

Antychryst z Rzymu 

Antyekume 

Antyekumenia po angielsku  

AntyEkumenia Rap-Bałwochwalca Polski-CD 

Atak terrorystów Muzułmańskich w Paryżu- 13 Listopad 2015 r 

Autorytet w Jezusie Chrystusie  

Barack Obama nie jest Chrześcijaninem ale globalista  

Bardziej miłujący niż Jezus  

Bat na ekumenie- Współczesne Sądy Boże- FILM 

Beata Bednarz i jej działania ekumeniczne- promocja Baala I Aszery! 

Biblijna demonologia 

Bieda to przekleństwo 

Bieganie po wodzie 

Bilderberg 2015- spotkanie Elit! 

Biskup KZ i KBWCH otwiera drogę dla Państwa Islamskiego(Full)  

Błogosławieństwo Abrahama- cykl 

Bo Słowo tak mówi! 
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Bóg jest Bogiem-już 

Bóg ma moc nad pogodą !!!  

Bóg nie jest martwy… On żyje! – [God is not dead!] Film 

Bóg przygotował 

Bogactwo pogan, błogosławieństwo Abrahama  

'Bogowie' niektórych Protestantów-Past or-Doktor-Jezus 

Boża obecność 

Boże nie jest ludzkie 

Boże obietnice niedostepne bez wiary 

Buńczuczna obrazoburcza modlitwa 

Cantora Cassiane- letras-pdf 

Cassiane  

Cele slużby AntyEkumenii,Kim jesteśmy  

Cenzura internetu, blogów, atak na wolność wypowiedzi i przekonań  

Charyzmatycy promują ekumeniczne imprezy Kościół Spichlerz i Armia Dawida  

Chwała i uwielbienie wg. Biblii 

Chwała należna tylko Jezusowi  

Co Barabasz zrobił ze swoją szansą  

Co wydarzylo sie w roku 2014  

CUDA I ZNAKI POWROT DO KOSCIOLA PIERWSZEGO WIEKU  

Ćwiczenia wojskowe JADE HELM 15 W USA 

Czemu w Polsce jak czarna duchowa atmosfera 

Czemu w Polsce nie miało by być przebudzenia 

Człowiek-bożek,in gerencja molekularna 

Czwarta Fala nadchodzi 

Czy chrześcijanin może mieć demony 

Czy Katolicyzm to już nie problem  

Czy naród rodzi sie w 1 dzień  

Czy świat skończy się tego Września 

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów  

Darmowe programy 

Dary Ducha i prorocka ewangelizacja w mocy  

Demon o nazwie Nie Osądzaj!(szok!)  

Demony a denominacje - Derek Prince 

Demony wyganiajcie 

Desekracja holokaustu przez... Żydów  

Dewolucja tego świata 

Diabeł to zrobił 

Dla osób molestowanych przez księży 

Doktryna,Pismo a uwolnienie od demonów 

Doskonała i jedyna droga 

Dwa rodzaje rozłamów 

Dzień Pięćdziesiątnicy  

Edukacja seksualna w Polsce- globalny spisek ! 

Ekscesy podczas tzw 'Świąt Bożego Narodzenia'  

Eksodus Zielonoświątkowcó w do Watykanu- przebój roku 2014- 79 min 

Ekumenia- 4 dokumenty, ktore kazdy Chrzescijanin musi przeczytac i wyslac 
innym 
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Ekumenia to ten chwast  

Ekumenia w Kościele Zielonoświątkowym  

Ekumeniczna Konfederacja Północy 

Ekumeniczna taktyka  

Ekumeniczne Święto Reformacji- Lund 2016 

Ekumeniczny Kalendarz Zielonoświątkowy na rok 2016  

Ekumenikofile- wrogowie Boga I krzyża 

Ewangelia wg św Judasza 

Ewangelistka Denise Matthews znana jako Vanity  

Fale przebudzenia w Ameryce Środkowej i Południowej  

Fałszywa trójca a msza 

Feministki chcą zmienić płeć Boga  

Festiwal 'Burning Man' w Nevadzie  

Festiwal Nadzieji i Marsz dla Jezusa  

Festiwal Życia 2014 

Festiwale okultyzmu 

FILM- Nigdy wiecej Holokaustu- Obecny konflikt w Gazie 

FILM-Fałszywi Bracia Pośród Nas- cały film!Hit! 

Filmy Protestanckie, które koniecznie musisz zobaczyć  

Filmy wideo 

Galeria 

Giganci 

Globalizm i ekumenizm 

Grupowe lub masowe uwolnienie 

Grzech grzechowi nierówny- Biblijna analiza 

Grzech i zwiedzenie przychodzą stopniowo, by wybuchnąć kiedy ludzie najmniej 
się spodziewają 

Grzechy Generacyjne a Chrześcijanin  

Gwiezdne Wojny-Po której stronie Mocy stoisz  

Halloween i Wszystkich Świętych  

Halloween in Ireland 2015- project 

Handel ludźmi 

Hasła Nowego Porządku Świata  

Herezje Kennetha Copelanda 

Hillary Clinton, Scalia- Order of Illuminati 

Hillsong 

Huragany w naszych czasach  

Indoktrynacja 

Indywidualiści w czasach ostatecznych  

Inna REFORMACJA 2017 

Irlandia to współczesna Sodoma  

Jak w niebie, tak i na ziemi  

Jakość Ewangelii 

Jakość naszego Chrześcijaństwa 

Jedność i podział w Bibli 

Jedność rozdwojenia, duchowa schizofrenia, czyli 2+2= 7  

Jerry Savelle 

Jezus jest Protestantem, nie katolikiem!  
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Jezus weźmie kościół który sam założył  

John Hagee- Cztery Krwawe Księżyce (Zwiastun)  

John Ramirez- wywiad(Sid Roth) 

Jonathan Cath- Shemitah 

Katoliccy kapłani 

Katolicy mówią Franciszkowi iż jest Antychrystem. Czy jednak on zdaje sobie z 
tego sprawę 

Katolicyzm- tajemnica nieprawości  

Katolik spija resztki ze szklanki pozostawionej przez Papieża Franciszka podczas 
wizyty do USA 

Każdy pastor prowadzący do ekumenii- oszalał 

Każdy Protestant potrzebuje uwolnienia od katolickich demonów  

Kiedy ławka przerasta pulpit  

Kiedy niebo nawiedza ziemie  

Kierunek tego świata 

Kierunek w roku 2015  

KINO PROTESTANCKIE- 3 gb FILMOW! 

Klątwy a Chrześcijanin 

Kodeki wideo 

Kompromis Kościołów Zielonoświątkowyc h i Charyzmatycznych- Nowy porządek 
świata 

Konfrontacja mocy! 

Koniec Świata w 2014- Tym razem mamy Wikingów  

Konspiracja związana z UFO  

Koreańscy Protestanci organizują protest przeciwko Papieżowi Franciszkowi  

Kościół Baptystyczny Westboro- historia [angielski]] 

Kościół Dziejów Apostolskich żywy w naszym życiu  

Kościół Hillsong- Świat ma się dobrze w kościele! 

Kościół nie mówi prawdy na temat Świąt Bożego Narodzenia  

Kreatywne cuda Boże 

Krótka historia Walentynek  

Kto ma moc nad plagami w 21 wieku  

Liderzy Zielonoświątkowi i ekumenia- filmy 

Lista publikacji AntyEkumenii 

Literatura w języku portugalskim  

Logo  

Luciferian Easter Rituals in the Vatican 

Lud MÓJ ginie z braku wiedzy 

Ludzie Duchowi a cieleśni  

Ludzkie zdolności a gdzie miejsce na Boga  

Machlojki Watykanu Papa Paweł VI I jego powiązania do tzw ratlines  

Małowierni 

Manipulacja za pomoca zaprzeczania  

Manna jest tymczasowa  

Masowa Islamizacja Europy oraz jej przygotowanie na destabilizacje. Państwo 
Islamu w Europie 

Mentalność kultu 

Merozja oraz oniemiały Bożą obfitoscia  
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Miliony katolików na całym świecie wyjdą z ich niebiblijnego kościoła  

Misteria Wielkanocy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej- Brazylia 2014 

Moc zmiany historii 

Model kościoła w NT 

Módlcie się przciwko globalizmowi(OSTRZEZENIE!)  

Modlitwa  

Modlitwa o finanse 

Modlitwa przeciwko Państwu Islamskiemu  

Muzyka 

Muzyka Black Metal- Chrześcijanie powinni to zaadresować i modlić się 
przeciwko  

Na dwoje świstak wróżył Dzień Świstaka w 2015 r  

Najbardziej ukartowana konspiracja 21 wieku  

Nasi przodkowie  

Nie bierz za pewnik  

Nie wspierajcie ekumenicznej organizacji Open Doors!  

Nie wstydze nazywać się Protestantem  

Niebiańskie chóry w Azusa anielskie uwielbienie 

Niepojęty przez świat, Chrystus 

Nieświadomość zła 

Nów i Pełnia- religia pogan 

Nury Rivera, żona byłego Jezuity,Alberto Rivera- Prawda o Alberto 

Objawienie 

Obnaż a otworzą oczy 

Obnaż czarny metal [black metal]  

Obscenizm a kosciol- wyklady na temat filmow dla doroslych, handlu ludzmi i 
podziemia szatanskiego 

Ofiara Baranka otwarła nam drzwi na Ducha Świętego  

Ofiara z Prawdy na ołtarzu ekumenicznym  

Ośrodki indoktrynacji 

Ostrzeżenie Kennetha E.Hagina  

Otwarte drzwi 

Państwo Islamskie 

Papież Franciszek w Ameryce 2227 Września 2015 r  

Papież Franciszek wzywa Księcia Pokoju, Princeps Pacis  

Pascha Nowotestamentowa  

Pasożytnictwo i ochłapy dla Boga  

Pastor Leszek Mocha idzie w ekumenizm i katolicyzm 

Peaches Geldof- Otwarte drzwi i szukanie tam gdzie nie trzeba  

Pedofilia u księży katolickich  

Piątek 13-ego 

Pionierzy Służby Uwolnienia w 21 wieku 

Plany zła na najblższe lata  

Płomień Ducha 

Po Angielsku 

Po angielsku-2 

Pochwycenie 
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Podchody Franciszka pod kościół Zielonoświątkowy  

Podłączeni pod źródło Ożywiciela  

Podwójny atak 

Pokolenie gwałtowników 

Polecane kazania 

Polecane pliki wideo i audio  

Polityczna poprawność, religia 21 wieku 

Połowiczne pójście za Jezusem 

Polska przygotowuje się na wojnę z Rosja III Wojna Światowa  

Ponad 1400 stron na temat Wspolczesnego Protestantyzmu w Duchu Swietym  

Ponad 200 stron na temat Wspolczesnego Protestantyzmu w Duchu Swietym  

Ponadnaturalne początki Protestanckiego kościoła  

Potężna moc Nowo Testamentowej Paschy 

Potrzeba nowej, prawdziwej Reformacji  

Powiedz nowemu pokoleniu  

Powiedz-NIE- dla perwersji zboczencow  

Powrót do Edenu i ponad  

Powrót Tammuza podczas Wielkiej Nocy 

Poznacie ich po... doktrynach 

Praktyki zboczenia obnażone w grze pt ASS HUNTER  

Prawdziwa walka duchowa  

Prawdziwe Chrześcijaństwo  

Prawdziwe podłoże Apostazji 

Prawdziwe znaczenie krzyża  

Prawdziwie Prześladowani Chrześcijanie nie mają głosu  

Programy 

Programy do robienia muzyki  

Propaganda pedałów 

Protest DOPIERO się zaczyna  

Protestanci w ekumenicznej herezji z katolicyzmem, wyznawcami voodoo i 
Islamem na Haiti 

Protestanckie E-Booki 

Prywatne 

Przebudzenie, Reformacja,przysz le generacje 

Realia życia Chrześcijanina w 2015  

Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu  

Rick Warren- piewca ekumeniczny 

Rok 2015 

Rola aniołów 

Ryzyko a życie z wiary  

Sanhedryn powstaje na nowo  

Schizofrenia,Psyc hiatria, Psychologia 

Serial lucyfer, ekumeniczna redefinicja  

Sfera duszy, emocjonalna religia 

Skandal w Światowej Federacji Luteran  

Słowo do Braci i Sióstr Protestantów w Duchu Świętym  

Służba uwolnienia- astrolatria,zodiak,astrologia 

Służba uwolnienia- demon buntu i upartości 
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Służba uwolnienia- duchowe skutki aborcji 

Służba uwolnienia- Małżeństwo 

Służba uwolnienia- Nakaz Jezusa- demony wyganiajcie  

Służba uwolnienia- nasi przodkowie- Halloween, Dziady, Zaduszki, Czczenie 
Przodkow 

Służba uwolnienia- przeszczepy I transfuzja  

Służba Uwolnienia- Słowianie we krwi 

Służba uwolnienia- Transfer złych duchów  

Służba Uwolnienia- Uwolnienie z demonów ekumenicznych  

Służba uwolnienia-ataki na sen i koszmary 

Służba uwolnienia-Boże Narodzenie, przesilenie zimowe  

Służba uwolnienia-demoni czne portale 

Służba uwolnienia-demoni czne sny-ataki senne-koszmary 

Służba uwolnienia-Przekl ęte obiekty 

Służba uwolnienia-przymi erza, przysięgi, pakty 

Służba Uwolnienia-Tatuaż e i piercingi 

Smith Wigglesworth sam potrzebował uwolnienia od demonów -świadectwo 
uwolnienia! 

Smith Wigglesworth wyrzuca z kobiety raka piersi  

Sodomia i Ekumenia 

Spisek Prochowy w 1605 r i 2014  

Stary a nowy Testament  

Strach ALBO wiara! 

Strefa Zero- zero Biblii, zero Ducha, zwiedzenie na FULL- pastor Tomasz Kmiecik i 
Wojciech Gajewski  

Strona Antyekumenii do przeglądania offline  

Strzezcie sie satanizmu  

Sukcesy kościoła dziejów apostolskich  

Super Bowl i handel dziećmi Ameryki[i nie tylko] 

Świat i jego oddziaływanie- wpływ Babilonu 

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie  

Światowy Alians Ewangeliczny i katolicyzm- ekumeniczna pułapka na 
Zielonoświątkowców  

Święta Bożego Narodzenia  

Święto Reformacji, Dekada Lutra i rok 2017  

Święty Mikołaj 

Szaleństwo nieosądzania, toksyczny autorytet predatora  

Szatan atakuje każde pokolenie  

Sztuki walki a Chrześcijanin  

Szukanie Boga po odpowiedzi 

Teologia i mentalność Pneumatyczna  

The Return of Pre-Babel Consciousness(2016)-The Movie 

To co zrobić 

Tradycje i kultura, bariera w przyjsciu i chodzeniu z Jezusem  

Trzy sprawy 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016  

Tydzień modlitw o jedność 'Chrześcijan'- materiały do modlitwy  

Tydzień Modlitw o zwiedzenie Protestantów do katolicyzmu w 2015 r  
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Tysiące Amerykanów protestuje 'kliniki' aborcyjnego molocha- Planned 
Parenthood w Ameryce 

Umysł i myśli Chrześcijanina- walka duchowa 

Uwaga na starość! 

Uwolnienie od demonów 

Uwolnienie od demonów w Polsce-Kościół Zielonoświątkowy 

Uwolnienie z hinduskich demonow  

Uzdrawianie na odleglość 

Uzdrowieńcze krucjaty- Billy Burke(angielski!) 

Uzdrowienie dla ciebie 

W drodze do Nowego Porządku Świata  

Walentynki- geneza 

Walka duchowa-miskoncep cje rozwianie 

Walka z satanizmem, kowenami, rytuałami  

Watykański ekumenizm Głosu Prześladowanych Chrześcijan  

Wersja oficjalna vs ukryta  

Wersje trial Office 2010 i 2013 

Wiara u Chrześcijan 

Wiara vs. ciało 

Wiara,oknem do obietnicy  

Wiecej kazan! 

Wielkanoc oraz Wicca, Druidyzm 

Wielki grzech NIEWIARY 

Wielki Post i Równonoc Wiosenna 

Wielu głosi niepełną Ewangelię 

Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna 

Wizja czasów ostatecznych- Dr Mark Barclay 

Współczesne zagrożenia ekumenii 

Współczesny atak na człowieka  

Wybory Prezydenckie w Brazylii 2014- modlitwa wstawiennicza i walka duchowa  

Wyścig rozbrojenia Ameryki  

Wystąpienie Lutra 31 Pazdz 1517 i wspolczesne odpusty  

Wzięte z nieba 

Wzmocnienie wiary w Słowo  

Wzorce Kościoła Dziejów Apostolskich  

Wzorzec i Priorytet  

Zamach z 11 września 2001 roku  

Zdrada ekumeniczna w kosciolach KZ i Charyzmatycznych  

Zdradzać po Królewsku  

Zespól TGD(Trzecia Godzina Dnia) finansuje katolicyzm I zagładę dusz  

Zielonoświątkowcu - Quo Vadis- Dokąd idziesz Kościele- (2015) -FILM! 

Zielonoświątkowi pastorzy spotykają papieża, setki Zielonoświątkowcó w słuchają 
jak przemawia  

Zielonoświątkowi Pastorzy w Polsce, którzy aktywnie promują zarazę 
ekumeniczna 

Ziemia Izrael 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014, Rosja, Soczi  

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum  
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Złodziej 

Zmartwychwstanie fizyczne- czyli jak wskrzeszac ludzi z martwych  

Zmaza I plama na kartach historii  

Zmysły czy Duch 

Znaczenie imion w sluzbie uwolnienia 

Zrzekam się papieża, katolickiego antychrysta i jego dzieła, ekumenii  

Zwierzchności stoją za złem  

Zwierzchności w kosciele  

Życie kanaanu na pustyni 
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