
Słynna tenisistka występuje przeciwko perwersji

Margaret Court1, była katoliczka, lecz w połowie lat 70-tych nawróciła sie do Jezusa, 
wstąpiła w szeregi Zielonoświątkowców. Jako tenisistka wygrała 62 wielkie szlemy.

W 1995 r. Założyła Victory Life Centre w Perth, Australii, gdzie jest starszym pastorem. 
Oczywiście Biblia nie mówi aby kobieta miała być pastorem, czy górować nad 
mężczyznami. Niemniej jednak Court, nie bala się wyrazić Biblijnego stanowiska 
odnośnie rozprzestrzeniającej się plagi perwersji. 

Cytaty:

Stworzenie:

„Bóg stworzył mężczyznę dla kobiety i kobietę dla mężczyzny i wierze ze jest to dal 
naszych dzieci, i jest to bardzo ważne, i wydaje mi się ze ludzie nie zdają sobie sprawy 
co[zboczenie] ma przynieść dla przyszłości naszego narodu”

Autorytet:

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Margaret_Smith_Court  
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„Moje patrzenie, jest Biblijnym spojrzeniem, nie moim własnym i to jest w jaki sposób 
wierzę i to jest za czym się opowiadam, aby chronić rodzinę, aby chronić małżeństwo 
mężczyzny z kobieta”

Perwerci, wbrew fałszywym 'badaniom nauki' mogą się zmienić i powrócić do 
normalności!

„Court,... która prowadzi Chrześcijańskie centrum, powiedziała ze zboczeńcy 
popełniają grzechy ciała i mogą się zmienić...Młody człowiek, wzrastający normalnie, a 
potem idzie z normalnego stylu życia do innego...”

Pusta, kłamliwa religia...

„Pamiętam jak chodziłam na msze, któregoś dnia i jak ja odprawiali po łacinie i 
francusku, a ja nie rozumiałam ani słowa. Powiedziałam- Panie, musi być więcej 
odnośnie Ciebie niż to. Gdzie jesteś?”. I znalazła w końcu Jezusa, gdy przyjaciele z 
Ameryki dali jej traktaty. Wyszła z katolicyzmu i została Zielonoświątkowcem.



Niezdrowe i przeciwko naturze:

„Znosząc to JEDYNA definicje małżeństwa i próbując uczynić zgodne z prawem, to co 
Bóg nazwał- odrażającymi praktykami seksualnymi[w tym sodomie] pokazuje nasza 
ignorancje odnośnie zła i niedomagań, kiedy społeczeństwo przyjmuje prawa które 
naruszają ich własną, dana przez Boga naturę-  odnośnie co jest właściwe i dobre a co 
jest złe”

Na temat tłumienia głosów Chrześcijan:

„Grupy mniejszościowe mogą mieć swoje poglądy, ale jak tylko Chrześcijanie staja by 
bronic swoich- nagle nie jest na to im dozwolone”



'Edukacja':

„Politycznie poprawna edukacja perfekcyjnie przeniosła perwersje z za zamkniętych 
drzwi, jawnie do społeczeństwa, a teraz agresywnie zada praw do małżeństwa, które do 
nich nie należą”

Diabelski substytut:

„Nie ma powodu, aby wystawić alternatywne, niezdrowe i przeciwne naturze unie, jako 
jakiś substytut”

Definicja:



„Wierze, ze małżeństwo jest miedzy mężczyzną a kobieta”

Wiemy, ze zboczenie jest wywołane demonami. Młodzi ludzie- nie dajcie się wyprać ich 
filozofia, która was zaprowadzi w taki brud i smród, z którego się nie  wygrzebiecie, 
bez pomocy  Jezusa.

Dziś głoszą po zborach, ze nie ma Polsce prześladowań. Czemu? Bo pulpit jest cichy i 
nie staje przeciwko rzeczą, które Słowu Boże potępia. Nie głoszą przeciwko 
katolicyzmowi, zboczeniu itd.

Court zwróciła za swoje wypowiedzi uwagę prasy, TV, zaatakowały ja lesbijki ze światka 
tenisistek. Pedziochy w mamy sukience chciały protestować przeciwko niej, a nawet 
domagać się usunięcia z hali jej imienia. 



Potrzeba się modlić, aby Bóg  ja wsparł i prowadził w odwadze, a także do Biblijnego 
życia.

Co jeszcze powinno zbulwersować Chrześcijan, ze pedzie z krzywa raczka, maja za 
symbol- tęczę!Machaja pedziowa flaga, która nosi emblemat tęczy.

To kpina z przymierza, które Bóg zawarł z Noem w Ks. Rodzaju9:1-16. Bóg jako znak 
przymierza miedzy Nim a każdym człowiekiem na tej ziemi, postawił tęcze na 
obłokach. Każde pojawienie się jej, ma Bogu przypominać o tym. Jest to symbol, ze 
nigdy więcej potop ma nie zalać tego globu. Pedziochy, synowie diabelscy, wzięli ten 
symbol by Boga prowokować w twarz. Tęcza- przymierze ocalenia ziemi, dane przez 
Boga, została umieszczona na fladze  jako gloryfikacje chorób wenerycznych, śmierci, 
upadku, nienawiści do naturalnego stworzenia,  i umiłowania rzeczy które Bóg 
nienawidzi i ma odrazę. Chrześcijanie powinni powstać  i głosić przeciwko temu 
spaczeniu.

Pedzie gloryfikują grzech, są jego rzecznikami i wmuszają to na sile ludziom. Wielu 
nawet nie wie co za tym stoi. 

Dla głębszego zrozumienia mechanizmu, pochodzenia i duchowych źródeł perwersji 



zachęcam do zapoznania się z publikacja na temat agendy perwersji- dżumy 21 wieku.

Można skrobnąć maila do M.Court pod mailto:vlc@victorylifecentre.com.au

Piesn.
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http://www.youtube.com/watch?v=V_gsRuKH7uU

