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Przesłanie do zwiedzionego kościoła 21 wieku!

Często  gdy  słyszę  nauki  w  stylu:  Dzisiaj  my  nie  mamy  prześladowań,
więc...tratatata...pokładam  się  ze  śmiechu.  Aby  zrozumieć  jak  działa  ten  świat  w  którym
żyjemy- musimy wziąć pod uwagę w naszym modelu diabla i jego demony.

Dopóki szatan jest na ziemi to co jest od Boga będzie miało opozycje. Stad, wbrew głoszeniom
wielu zza pulpitów, musisz nauczyć się walki duchowej i uwolnienia. 

Dopóki jesteś nie zbawiony, nie stanowisz wielkiego zagrożenia dla szatana. Raczej, on trzyma
cie i pilnuje, abyś się nie nawrócił, daje ci masę rzeczy do roboty na ziemi i uczestniczysz w
rożnych grupach, walcząc o rożne sprawy. Może to być walka polityczna, może to być walka
na stadionach, może to być walka o rożne „prawa”, których rożni domagają się dzisiaj...

W dalszym ciągu jednak nie toczysz tej głównej walki... Wielu się nawraca, lecz dalej tkwi w
myśleniu  tego  świata  i  niemocy...Demony  trzymają  wielu  wierzących  w  wiezieniu  biedy,
chorób,  demonizacji,  choć  Chrystus  dal  im  zwycięstwo  nad  diabłem...Po  prostu  trafili  do
kościołów gdzie odrzucane jest to co dokonało się na krzyżu...

Dopóki nie doznasz głębokiego przebudzenia- nie jesteś zagrożeniem. Dopóki chodzisz jak ten
świat  ci  narzuca-  nie  jesteś  zagrożeniem.  Dopóki  powtarzasz  zamydlające  nauki  z  wielu
pulpitów- nie stanowisz zagrożenia.

Kiedy  jednak  stajesz  się  zagrożeniem?  Gdy  postanawiasz  porzucić  wszelki  grzech.  Gdy
otrzymujesz chrzest w Duchu- zaraz możesz być prześladowany przez tych co go nie przyjęli
plus ekumenikow. Gdy stoisz w wierze, co jest zaprzeczeniem życia tysięcy w kościele, stajesz
się niemile widzianym „fanatykiem”.

Kiedy  demony  wychodzą,  ludzie  są  uzdrawiani,  przez  wiarę  zdobywasz  majątek  i  żyjesz
przeciwko religii ciała- stajesz się wyjątkowo prześladowany. Uwierzyłeś Słowo...i to wydaje
owoce...

Tak jak Biblia  jest  przeciwko planom szatana,  tak plany szatana  są  przeciwko Biblii  i  jak
słusznie zauważyłeś, dąży to do nieuchronnej konfrontacji. Gdy Jezus został ochrzczony w
Duchu,  nie  tańcował  cala  noc  (ani  nie  ślizgał  się  po  podłodze)  ale  poszedł,  prowadzony
Duchem walczyć z diabłem...
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Ty, jako sługa Jezusa i  jego naśladować, będziesz mieć takie same walki.  Kiedy zaczynasz
rozumieć uwolnienie, grzechy generacyjne, tajemnice szatana, które umożliwiały mu związanie
tysięcy-  nagle  pojawiają  się  „wielcy”  by  „dementować  potrzebę  tej  walki  duchowej  i
uwolnienia”.  Po  drugiej  stronie  krzyczą  kochacze  „cierpienia”,  którzy  odrzucili  prawdziwe
przesłanie Ewangelii...W dalszym ciągu Duch nie jest zgodny z ciałem...

Po latach mogę napisać, ze 90% tego co oferuje cielesne Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem
mocy i krzyża. U nich nie ma walorów bycia uwolnionym i uzdrowionym, u nich cnotami jest
bieda, ucisk, męka i wieczne problemy...

U nich wiara to filozofia, która nie pozwala nigdy im oglądać wyników wiary- cudów! To ślepi
zwolennicy ślepych! To żyjący naukami demonów ludzie, których życie zaprzecza to co Jezus
dokonał  na  krzyżu-  uzdrowienie,  możliwość  złamania  klątw,  moc  uwolnienia  od
demonów...Dla nich jest to niedostępne, bo szatan zalepił ich umysły i serca...

Możesz  być  ekumenikiem,  możesz  być  heretykiem,  których  chodzi  od  Protestantyzmu  do
katolicyzmu  i  wręcza  ci  nagrody,  a  twoje  książki  będą  na  polce  bestsellerów  w
księgarniach...Spróbuj  jednak  śmiało  powiedzieć-  Biblia  działa  i  ja  jestem  tego
przykładem...zapomnij. Oto dzień w którym poznasz jak przeciwnik tego nienawidzi...

Wstań  i  zakwestionuj  brak  mocy  w  kościołach,  wstań  i  pokaz  palcem  na  zwiedzenie
ekumeniczne,  krzycz-  magia  jest  pokonana  w  Jezusie...szybciutko  pojawi  się  diabeł  by
sprawdzić czy wierzysz w to, czy nie...

Inni  nie  maja  „prześladowań”...ponieważ  diabeł  ich  oszukał  i  zamiast  głosić  uwolnienie
jeńcom, oni sami są w chorobach i je pielęgnują...jaki szyderczy obraz...

Zamiast  wyganiać  demonów,  oni  maja  kartę  stałego  klienta  w  poczekalniach  lekarskich!
Szyderczy  obraz  krzyża!  Drwina  z  krwi  Jezusa!  Wołają:  Jak  Pan  chce...to  może...Cisza  w
eterze...Bóg zechciał 2000 lat temu!

Diabeł  wyprodukował  współczesny  kościół:  „męczenników  w  chorobach”,”zaprzeczaczy
Pisma”,”kłótników z mocą Boga”, „miłujących herezje i odstępstwo”,”biedaków pulpitowych
żebrzących i  uciekających się do wciąż nowych metod wyjęcia  złotego z kieszeni”.  „Dejta
5000, bo się posypiemy! Został tylko miesiąc!” Widać KTO jest ich źródłem!Jest to szyderstwo
z krzyża! 

Za czasów Jezusa słyszałbyś: OTO przewrotne i niewierzące pokolenie, a tymczasem to oni
sobie nawzajem gratują Zbory stały się miejscami nie miejscami Prawdy i Mocy, ale miejscami
iluzji, religii i zaprzeczaczy krzyża!
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Oto  choroba  21  wieku!  Większość  nie  ma  świadectwa  życia  w  zdrowiu,  bogactwie  oraz
mocy...wiec, gdzie chcesz aby „zwiedziony świat” przyszedł? Do zwiedzenia?

O, przyjdź do nas...a tam więcej chorych...O przyjdź do nas..a tam więcej biednych... o przyjdź
do nas...tam tez są zdemonizowani...Brak świadectwa i szyderstwo Pisma, to krzyżowanie Pana
na nowo! Jezus już nic więcej  nie  ma,  wszystko zostało dane....ale nie przyjęli,  wzgardzili
Świętym Izraela, wystraszyli się, ich ciało ich zwiodło, ich mądrość nie wystarczyła...

I  zwariowali,  im bardziej  chorzy-  tym bardziej  „pokorni”?  Im mniej  cudów,  tym bardziej
„cierpiący”?Im  biedniejsi,  tym  bardziej...wołają  o  datki...przeklinając  „Haginow  za
prosperity”?

Biada...biada  wam głupcom,  bo nie  macie  ratunku...Biada,  biada  wam,  ślepcom,  bo moc  i
Słowo jest przed wami, jednak wy nie skorzystaliście i staliście się ich WROGAMI! Biada,
biada  pokoleniom ekumenicznego  durnoctwa.  Biada  cierpiętnikom z  ICH własnej  głupoty!
Biada, biada wam!

Biada tym, którzy nie wierzą a czekają aż się coś zmieni! Ślepiec! Ślepiec! O, obyś zerwał
kataraktę z oczu i podeptał książki z kłamstwami!  Obyś wyśmiał pastora, który trzyma cie w
sieci „miłości, tolerancji i szacunku”, obyś go zrzucił z pulpitu i wyśmiał...zanim będzie za
późno! Obyś wywalił leki do kibla i spuścił je w wir,wyjąc i tańcząc- wolność!, zanim będzie
za późno!

To co niewoli, stało się cnota, to co głupie- stało się pożądane, to co herezja, stało się „ciekawa
percepcja”...lecz to co Boże, zostało ośmieszone...Szyderca śmieje się z Jezusa, wrzeszcząc:
„pokorny jestem z moimi licznymi chorobami”. To szyderca krzyża, oszczerca mocy!

Mamy wyznawców Biedy, mamy wyznawców lekarzy, bo PAN przestał nimi być!Mamy nowe
pokolenie,  które  nie  zna  Pana...Bóg  szuka  proroków,  którzy  wstrząsną  status  quo...o
świadectwie  życia...którzy  będą  lśnić  Jezusem  i  Duchem  pośród  przewrotnego,  ślepego  i
pełnego niedowiarstwa pokolenia kościelnego...

• Śmiali  się  z  Noego bo budował  arkę...mieli  całkiem dobra zabawę,  aż  nie  zobaczyli
deszczu...

• Śmiali się z Bartymeusza, dopóki nie odzyskał wzroku...
• Szatan chodzi i pytał: Gdzie twój Bóg, dopóki Szadrach, Meszach i Abednego nie zasiedli

na wysokich pozycjach w mieście i nie stali się milionerami...
• Drwili  z  wiary  Jezusa-  jak  to,  ta  dziewczyna  śpi-  o  poszedł  ty  „głupi”!  Dopóki

dziewczynka nie otworzyła oczu...
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Głupi, szyderczy i ekumeniczny kościół wyprzedza świat do piekła...

Bóg szuka proroków...Tak, Bóg szuka proroków, którzy drżą przed Jego słowem...którzy nie
boja się spojrzeń „zrozumienia”(tak, tak „my tez kiedyś tacy byliśmy”- co się stało???).

Pamiętajcie, ze w Biblii pisze ZWYCIEZCA bierze wszystko...przegrany nie ma nic...Biada,
bo psychologia, ciało i humanizm wyparły miejsce Pisma w zborach...
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