Odnowa w Duchu Świętym. Wielkie zwiedzenie, tajna
bron katolicyzmu.
Poganie ochrzczeni w Duchu?
“A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż, imieniem Szymon, który zajmował się
czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. (10) A
wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc: Ten człowiek to moc Boża, która się
nazywa Wielka. (11) Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w
zachwyt magicznymi sztukami. ”
“Tedy niektóry mąż imieniem Symon, był przed tym w onym mieście bawiąc się nauką
czarnoksięską, a pomamił był lud w Samarijej, opowiedając się być niejakim wielkim
człowiekiem. (10) Na którego się pilnie oglądali wszyscy, od namniejszego aż do
nawięcszego mówiąc: Tenci jest ona moc Boża wielka. ”Dzieje Apost. 8
“(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim,
prosimy was, bracia, (2) abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to
przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby
już nastał dzień Pański. (3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie
pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn
zatracenia, (4) przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest
przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. (5) Czy
nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? (6) A wiecie, co go teraz
powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. (7) Albowiem tajemna moc
nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie
z pola. (8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust
swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. (9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą
szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich
podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości
prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą
kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli
upodobanie w nieprawości2 List do Tesaloniczan 2 ”
“(1) Zatym prosimy was bracia przez przyście Pana naszego Jezu Krysta i nasze
zgromadzenie do niego. (2) Abyście się rychło nie poruszyli od umysłu waszego, ani sobą
trwożyli, ani przez ducha, ani przez powieść, ani przez list rzekomo od nas pisany, jakoby
już blisko był dzień Krystusów. (3) Niech was żaden nie zwodzi żadna miarą, abowiem nie

przyjdzie dzień Krystusów, ażby pierwej przyszło odstąpienie, a był objawion człowiek on
złościwy, który jest syn zatracenia. (4) Który się sprzeciwia i wynosi przeciwko
wszelkiemu, którego zową Bogiem, abo któremu chwała bywa wyrządzana tak, iż siedzi w
kościele Bożym jako Bóg, okazując się jakoby był Bogiem. (5) Izali nie pamiętacie, iż
jeszcze przy was będąc, tom wam powiedział? (6) A teraz wiecie co przeszkadza, aby on był
objawion czasu swego. (7) Abowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylkoż ten,
który teraz zawadza, będzie zawadzał aż odjęt będzie z pośrzodku. (8) A tedy objawion
będzie on złoczyńca, którego Pan zniszczy Duchem ust swoich i znacznym przyściem swoim
zgładzi. (9) Tego mówię, którego przyście jest z mocy szatańśkiej, z wszelaką możnością
i znaki i cudami kłamliwemi. (10) I z wszelaką zdradą niesprawiedliwości w tych, którzy
giną przeto, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. 2 List do Tesaloniczan 2 ”
“Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce
Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy
was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. (8) Ale choćbyśmy nawet my albo
anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam
zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech
będzie przeklęty! (10) A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się
przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą
Chrystusowym. (11) A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie
jest pochodzenia ludzkiego ”List do Galatów 1
“Dziwuję się, iż opuściwszy tego, który was był wezwał ku łasce Krystusowej, tak prętko
bywacie przeniesieni do inszej Ewanjelijej. (7) Gdyż żadnej inszej nie masz, jedno
niektórzy są co was trwożą i chcą wywrócić Ewnieliją Krystusowę. (8) Ale choćby i my, abo
Anioł z nieba przepowiedał wam nad to cośmy wam przepowiedali, niech będzie przeklęty.
(9) Jakośmy przed tym powiedali, też teraz zasię powiedam. Jeśliby kto wam opowiedał
nad to coście wzięli, niech będzie przeklętym. (10) Abowiem teraz izali wam do ludzi czyli
do Boga radzę? Abo szukamli abym się podobał ludziam? Abowiem jeślibych się jeszcze
ludziam podobał, nie byłbych sługą Krystusowym. (11) A oznajmuję wam bracia, iż
Ewanjelija przepowiedana odemnie, nie jest wedle człowieka. ”List do Galatów 1
“Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami; (10) ale nie miałem na
myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo
inaczej musielibyście wyjść z tego świata. (11) Lecz teraz napisałem wam, abyście nie
przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub
bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie
jadali. (12) Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz
sądzić raczej tych, którzy są w zborze? (13) Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić
będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie.
(1 list do Koryntian 5:1-13, Biblia Warszawska) ”
“Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy
przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie
przyjęliście, znosicie to z łatwością. ”2 list do Koryntian 11

Spis treści
1.Intro
2.Cel zesłania Ducha Bożego
3.Amalgamat
4.Ni pies ni wydra[neither fish nor fowl]
5.Poznacie ich po owocach
6.Szczurek I szuja na dywanach bałwochwalstwa
7.Jak połączyć Prawdę I herezje
8.Wersety
9.Liderzy Odnowy
10. Wnioski I konkluzje

Intro
W dzisiejszych czasach wielkiego odstępstwa, widzimy jak diabeł jednoczy wszystkie wiary.
Ruch ekumeniczny ma miejsce w tym samym czasie pośród religii tego świata, oraz
wewnątrz 'Chrześcijaństwa'. Papież dwoi się I troi aby zburzyć bariery i wciągnąć ludzi, do
tego co nazywa się nowy lad społeczny. Ci co się sprzeciwiają są nazwani fanatykami i
porównywani są do Islamskich terrorystów. Dziś głoszą ze Islam i Chrześcijaństwo to jedna
religia i ten sam 'Bóg'.
Dziś głoszą ze Żydzi nie muszą przyjąć Mesjasza aby pójść do nieba i ze Mesjasz nie był
posłany do Żydów ale do pogan!1Dziś Metodyści łączą się z Baptystami, i innymi pod piecza
katolicyzmu. Dziś nazywają Mormonów braćmi! Nawet Zielonoświątkowcy, tracą grunt pod
nogami i niektórzy przyjmują herezje katolicka. To znaki czasu, bracia i siostry!#
Jezus ostrzegał ze właśnie w ostatnich czasach dominującym duchem, który poprowadzi
ludzi do 'jedności' będzie właśnie zwiedzenie.
A tu, im więcej zwiedzenia wkoło, tym bardziej kościół jest ślepy na nie. Wzrost okultyzmu,
satanizmu i odstępstwa odbija się jednocześnie tym, ze kościół jest ślepy na demony, walkę
duchowa, klątwy, grzechy generacyjne. Skutki?
Rozwody, choroby, herezje, upadek a zarazem doktryny- nie osadzaj, nie dotykaj'
wybranych', bez-doktrynalne Chrześcijaństwo! Szatan wie, ze czasu ma mało, wiec
maksymalizuje środki, czary, nakłady. Pracuje dzień i noc by wprowadzić Antychrysta i
'wielkie prześladowanie' dla ludzi którzy stoją mu na drodze, jego 'reżimowi pokoju i
jedności'!
Coraz więcej książek wymienia katolików jako osoby zbawione ! Jeszcze jedna
denominacja, następna 'sekcja kościoła'! Coraz więcej nacisku kładzie się na savoir-vivre ,
bycie poprawnym, unikania kontrowersji, szacunku. Wielu zaprzecza ze w ogóle jesteśmy w
walce duchowej, jak nie słowem to życiem i bezczynnością!
Słychać z pulpitów- Chrześcijanin nie może mieć demona! A gdzie tak jest przepraszam
bardzo napisane? Księga i werset proszę? Czyż Biblia nie wskazuje liczne przykłady
Chrześcijan którzy buli zdemonizowani- Paweł, Piotr, Ananiasz i Safira, Saul itd?
Inna ewangelia i inny Jezus oznacza tez innego ducha! Jeśli przyjmiesz katolicyzm to
właśnie tego ducha przyjmiesz. Tak jak i Duch Święty morze być w jednym ciele z upadla
natura, chorobami itp tak i z demonami. Pieczęć Ducha jest na ludzkim duchu, ale ciało,
umysł, emocje mogą wciąż być pod wpływem złego ducha, stad MUSIMY walczy duchowo,
brać myśli pod posłuszeństwo Chrystusa! Dary ducha muszą być w operacji DZIENNIE! Mamy
modlić się, czuwać i walczyć duchowo, znać Biblie by moc SKUTECZNIE oprzeć się atakom
złego! Atak na myśli to tylko jeden z wyszukanego arsenału wroga, ale kościół nie ma
pojęcia! Kościele, obudź się i walcz, bo cie wróg pochłonie zanim się obejrzysz.

1 http://www.youtube.com/watch?v=mhJjl4bHQco

Cel zesłania Ducha Bożego
Ewangelia Jana 14
[17]Duch Prawdy, którego świat nie może otrzymać[lambano- wziac], ani Go
nie zna.
[26]Nauczyciel- Didaskalos.
[26]Przypominacz, o tym co powiedział Jezus
Ewangelia Jana 15
[26]Zaświadczy[martureo] o Mnie
Ewangelia Jana 16
[13]Poprowadzi[hodegeo] was do CALEJ Prawdy. To proces.
[13]Pokaże[anaggelo] wam rzeczy,które maja nadejść. Proroctwo. Ciekawe,
ze dziś nikt nic nie mówi! A masa rzeczy dzieje się dookoła. Czyżby zgasili
Ducha Świętego i Ten przestał się poruszać?
[14]Wywyższy[doxazo] Mnie. Nie pastora, lidera, czy kogokolwiek innego.
[8-11] Przekona[elegcho- przekona, pokaże ze się jest w błędzie, napomni,
zgromi]świat o grzechu[hamartia], sprawiedliwości[dikaiosune] i
sadzie[kriterion].

Amalgamat
Wyobraź sobie, ze Hindus zainteresował się tym co robią Zielonoświątkowcy! Nie widzi
potrzeby pokuty, bo nikt jej nie głosi, wiec przyłącza Jezusa w poczet jego 300 mln
bożków! Wiec wysławia Jezusa, śpiewa Mu pieśni i dalej kłania się swoim bożkom ze spiżu,
drewna i kamienia. Czy to konwersja? Tym sposobem mamy:
•
•
•
•
•

Chrinduizm[Chrześcijaństwo+Hinduizm]
Chrislam2[Chrześcijaństwo+Islam]
Chriddyzm[Chrześcijaństwo+Buddyzm]
Chrikkizm[Chrześcijaństwo+Sikkhizm]
Chrilicyzm3[Chrześcijaństwo+katolicyzm]

To herezje i kłamstwo, a jednak jak wiele ludzi daje się nabrać! Diabelski amalgamat to
droga do jednej religii!
Izrael rzekomo czcił Boga Izraela, ale jednak czcił inne bożki okolicznych narodów! Biblia
mówi ze bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedzicza! W dniach ostatecznych
zwiedzenie będzie tak silne, ze wielu pomimo kar i faktu 'nieba spadającego na głowę',

będzie dalej kurczowo się trzymać swoich drewniaków i lżyć Boga niebios bo plaga śmiała
na nich spaść!Nie możesz czcić Chrystusa i Beliala zarazem! Nie da się połączyć herezji i
Prawdy, to dwa przeciwstawne duchy! Już dziś wybierz komu chcesz służyć i chodź, głoś i
żyj odpowiednio!

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Chrislam
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_and_ecumenism

Ni pies ni wydra

Katoliccy Zielonoświątkowcy, Zielonoświątkowi
Hindusi, Zielonoświątkowi Buddyści!
Kto cokolwiek kuma Biblii, od razu zobaczy ze coś jest
nie tak! Wielu jednak nauczycieli wskakuje na fale
popularności i poruszeni duchami dni ostatecznych
mówią, jak świat, czynią jak świat i... świat ich
słucha.
„Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce
być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo
mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? ”List Jakuba
4
„Cudzołożnicy i cudzołożnice! nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż,
ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. (5) Albo
mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Izali ku zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka? ”
„Cudzołożnicy i cudzołożnice nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią z Bogiem?
Ktobykolwiek tedy chciał być przyjacielem światu, nieprzyjacielem Bożym zostawa. (5) Azaź
mnimacie, iż próżno Pismo mówi: Duch który mieszka w nas, izali pożąda ku zazdrości? ”
„Wiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Kto
bowiem chciałby być przyjacielem świata, stałby się nieprzyjacielem Boga. (5) Albo czyż sądzicie,
że na próżno Pismo powiada: "Niemal zazdrośnie strzeże (On) ducha, któremu w nas zgotował
mieszkanie"? ”

Kto wprowadził nienawróconych katolików w 'chrzest'?
Mała galeria niesławy4:
•
•

•
•
•
•
•

Ray Ballard
Ray Bringham
Agnes Sanford5- zalozycielka inner healing movement- wewnętrznego uzdrowienia- czyli
zbioru psychologiczno /okultystycznych praktyk.
Tommy Tyson
Derek Prince
Harold Bredesen
David Du Plesis

Przesłaniem tych braci było:
„Weź 'chrzest' i dalej z bałwanami bierz”
Hindus, wez Jezusa i taszcz sziwe i
Trawaj w tradycji indii, bo co rodzina powie!

„Odłóż Biblie, bo to przeszkoda do
jednosci”

4 To osoby odpowiedzialne za dialog i kompromis, wg ksiazki „Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements”
dostepna na internecie http://www.amazon.com/Dictionary-Pentecostal-Charismatic-MovementsStanley/dp/0310441005
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Healing_Movement

Poznacie ich po owocach

“Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym,
wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają
winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale
złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe
drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
wycina się i rzuca w ogień. (20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie ka żdy, kto do
mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę
Ojca mojego, który jest w niebie. ( ”Ew. Mateusza 7
1. Mowie na językach i...dalej chrzczę niemowlaki, a co!
2. Mowie na językach i...uważam ze zbawienie jest przez chrzest wodny i ludzie nie
muszą 'osobiście' przyjść do Jezusa!
3. Mowie na językach i...przyjmuje Eucharystie6!
4. Mowie na językach i...spełniam co każdy zwykły katolik! 7
5. Mowie na językach i...proszę o wstawiennictwo Maryi! 8
6. Mowie na językach i...modle się do zmarłych aby się wstawiali za mną! 9
7. Mowie na językach i...idę na pogańskiego kapłana, który będzie składał
bezkrwawe ofiary!10
6 http://www.scribd.com/doc/64364935/Nowy-msza%C5%82-wprowadza-bicie-si%C4%99-w-piersi-podczas-mszy
7 http://www.alberto.pl/

8 http://www.scribd.com/doc/70918445/Ma%C5%82a-Encyklopedia-Halloween-Wersja-2
9 http://www.scribd.com/doc/70918445/Ma%C5%82a-Encyklopedia-Halloween-Wersja-2
10 http://www.scribd.com/doc/55433378/Swieta-Bozego-Narodzenia-Cz2-Strona-Tytulowa

Ruch Charyzmatyczny zaczął w Duchu, ale później został przejęty przez katolicyzm!
Dziś są zalepieni i zabraniają głosić ewangelii katolikom! Papieski knebel jest na ich
ustach!

Odnowa w 'Duchu Świętym' chwali się ze ma międzynarodowy wpływ, ale popatrz na
kraje gdzie są- bida, nyndza i zwiedzenie!
Medjugorie11 i Odnowa w 'Duchu Świętym'

-No, ale choroba zniknela! Ha, ha! I co na to powiesz?
-Tak, ale teraz modli sie do Maryji, utwierdzil sie w zwiedzeniu! Uleczone
Gardlo, a dusza zatracona!

„Fenomen Medjugorie ma od jego początku zażyłości i powiązania z Odnowa w 'Duchu
Świętym'- Odnowa Charyzmatyczna Katolików”s. 59912
„Istnieją liczne powiązania miedzy Medjugorie a Odnowa. W Medjugorie liczne 'grupy
modlitewne' zostały uformowane, gdzie 'dary ducha' są używane. Teologowie i liderzy
aktywni w Odnowie odczuli 'relacje' miedzy przekazami Maryi z Medjugorie a tym co słyszą
od 'Pana' w Odnowie” s.599
„Ralph Martin[lider odnowy z Michigan] spełniał duza role w proroctwie i nauczaniu...dając
'uderzające' proroctwa13 w Bazylice św. Piotra na Watykanie [Rzym]w 1975r.”
Ciekawe, ze 'Bóg ' widząc stan duchowy Martina, nie powiedzal mu aby pokutował i
odrzucił bałwochwalstwo!?
„Odnowa w 'Duchu Świętym' skupia się na ożywionej obecności 'Ducha Maryjnego', w
11 http://www.youtube.com/watch?v=xF4o_pFG9WI
12 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements
13 http://www.renewalministries.net/files/freeliterature/Prophecies_Pentecost_Monday.pdf

obcowaniu świętych i Maryi jako modelu kościoła, w sposób, który jest- 'biblijny' i
ekumeniczny...Maryję powiazuje się z wieloma cudami, uzdrowieniami i prywatnymi
objawieniami...Doświadczenie Maryi jest jednym z najpiękniejszych 'darów Ducha
Świętego'”s. 585
„Maryja jest również protektorem i wystawiennikiem za biednymi i ludzi w problemach na
świecie...Jest ona chryzma14 'Ducha' w osobie”s.585
I tu wychodzi, jakiego ducha oni maja!

14 http://www.sjp.pl/chryzma

Pastorze Stepanow15, czy chcesz mi wmówić, ze tacy ludzie zewangelizuja Polskę?

15 http://www.spichlerz.org/pl/content,22.html

Szczurek I szuja na dywanach bałwochwalstwa

• Dawid du Plesis- rozpoczął dialog miedzy Prawda a
bałwanami!
• Jezuita, kardynał Bea, przyjął go w 1961 w Rzymie
• Światowa Rada Kościołów[1968]- du Plessis spotkał się z
benedyktynem, który specjalizował się w teologii
Protestanckiej! I tak doszło do ekumenii.
• Reprezentanci, obserwatorzy i dialog- za plecami diabeł
robi podchody by podkopać Protestantyzm. Zwodnicza
prace szczurka można odczuć i dzisiaj!
• „Zielonoświątkowcy ogólnie są sceptycznie nastawieni
do Światowej Rady Kościołów, na gruncie kompromisu
wiary w podstawowych doktrynach. Byly jednak oznaki
'nowej otwartości' do ruchu ekumenicznego przez dwoch
'pionierów' w Ruchu Zielonoświątkowym- Dawida Du
Plessisa i Donalda Gee”16. Czyli niektórym nie
16 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements str 902

przeszkadzają herezje, ale próbują popychać dalej do
zwiedzenia!
• „Dal przychylny komentarz odnośnie pojawień 'Maryji' w
Medjugorie, w[bylej] Jugosławii- którą osobiście
odwiedził”17
•

„W 1976 Uniwersytet św Jana w Collegeville,

Minnesota 18wyróżniła go nagroda Pax Christi, jasny
dowód o jego wysokim poważaniu w Rzymsko Katolickich
kręgach. Był pierwszym nie- katolikiem, który otrzymał'
wybitna nagrodę' Benevementi, [na]dana mu w imieniu
papieża przez Johannes'a Willebrands19 20”

Wskakujemy na fale ducha tego świata, co?

17 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements str 253
18 http://www.gojohnnies.com/
19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Willebrands
20 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements str 253

Jak połączyć Prawdę I herezje?
1.Nie osadzaj
2.To twoje indywidualne zdanie
3.Nigdy nie krytykuj liderów, nawet jeśli idą w
herezji
4.Nie dotykaj 'wybrańców', pytanie który z Bożych
wybrańców w Biblii chodził w ekumenii z Baalem?
5.Mnie doktryna nie obchodzi
6.Ten człowiek to mąż boży, i popiera wiec ja tez...

7.Jesteś zbyt dogmatyczny
8.To nienawiść mówić prawdę

9.I tak nikt nie chce słuchać
10. A co to da?
11. Każdy cud jest od Boga

12. Biblia wywołuje tylko podziały
13. Jedność to podstawa Chrześcijaństwa
14. doktryna to brak szacunku, miłości i
zgorzkniałość, faryzejstwo i fanatyzm
15. Miłość się liczy, nie dyskusje i wersety
16. Nie chce aby ktoś się wściekł i zgorszył, gdy
zacznę głosić Słowo...
17. A czy my mamy wyłączność na prawdę?

18.

A gdzie jest twój pastor? Potrzebuje z nim

pogadać, potrzebujesz dobrego duszpasterza...
19. To pycha mówić ze Biblia jedynie głosi prawdę!

20. Spróbuj psychologii, marketingu i zasad
sprzedaży by budować kościół! Nowe czasy
wymagają nowych metod!

Wersety
•

•

•

•

„Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i
zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują
kłamstwo i czynią je. ”Apokalipsa (Objawienie) 22
„Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i
skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i
czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich
kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką.
To jest śmierć druga. ”Apokalipsa (Objawienie) 21
„Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag,
nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie
przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom
złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i
drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani
słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od
zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od
wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.
”Apokalipsa (Objawienie) 9
„I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili
imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a
nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. (10) A
piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i
pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i
gryźli ludzie z bólu swoje języki. (11) I bluźnili

Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z
powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w
swoich uczynkach. ”Apokalipsa (Objawienie) 16
•

•

•

JESTES W ODNOWIE? „I usłyszałem inny głos z
nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój,
abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby
was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5)
gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał
Bóg na jego nieprawości. ”Apokalipsa (Objawienie)
18
„Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z
nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i
wstali, aby się bawić. (8) Nie oddawajmy się też
wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się
wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia
dwadzieścia trzy tysiące, (9) ani nie kuśmy Pana,
jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ”1
list do Koryntian 10
„Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę
wyrządzacie, i to braciom. (9) Albo czy nie wiecie,
że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie
odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani
bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy,
ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy,
ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa
Bożego nie odziedziczą. ”1 list do Koryntian 6

'Bohaterowie' Odnowy
Stephen Clark- należy do Medjugorie USA21. Co
ciekawe, ze ich grupy modlitewne nazywają się POWPurgatory Oblation Warriors- czyli Wojownicy Oblacji
Czyśćca!22
Ralph Martin- był w 2007 członkiem zarządu tzw 'Dzieci
Medjugorie'23
Tom Forrest”Ponieważ kocham bycie katolikiem, moim
zadaniem jest nie jest jedynie czynienie Chrześcijan.
Naszym zadaniem jest czynienie ludzi tak bogatych i
pełnych Chrześcijan, jak tylko się da poprzez
przyprowadzenie ich do kościoła Katolickiego. Nie, nie
zapraszasz kogoś aby stal się Chrześcijaninem,
zapraszasz go aby stal się Katolikiem. Istnieje siedem
sakramentów, a właśnie katolicyzm ma ich siedem. Na
naszych ołtarzach mamy ciało Chrystusa, pijemy Jego
krew. Jako katolicy, mamy 'Maryję'. Nasza mama,
królową raju, modli się o nas aż zobaczy nas w 'glorii'.
Jako katolicy- i to kocham- mamy czyściec. I dzięki
'Bogu'! Ja jestem ta osoba, która bez niego nie
zobaczy wizji uszczęśliwiającej.24 To dla mnie jedyna
21 http://www.medjugorjeusa.org/purgatorymembers1.htm
22 http://www.medjugorjeusa.org/whypow.htm
23 http://promisetoourlady.blogspot.com/2007/09/children-of-medjugorje.html
http://www.childrenofmedjugorje.com/
24 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizja_uszcz%C4%99%C5%9Bliwiaj%C4%85ca

droga aby tam pójść! Naszym zadaniem jest
wykorzystanie kolejnej dekady 'ewangelizacji' aby ich
wcielić do kościoła Katolickiego ”Indianapolis 9025

Michael Harper26, Larry Christenson27 i Tom Forrest. To
sprzedawcy Biblii i zwodziciele.
Basilea Schlink- Luterańska siostra, która promowała
Maryję i połączenie z katolikami.
Rene Laurentin28”Jego zainteresowanie odnowa i
osobiste doświadczenie 'błogosławieństwa'
spowodowało napisanie książek 'Katolickie
Zielonoswiatkowstwo'[1977]oraz 'Cuda w El
Paso'[1982]... Od 1981 stal się czołowym kronikarzem
objawień Maryjnych w Medjugorie' '”
Czyli został 'ochrzczony' i to zamiast go wyprowadzić z
bałwanów, poprowadziło go głębiej w zwiedzenie!
Widzimy brak owoców towarzyszących nawróceniu i
chrztu w Duchu Świętym! Jak przyjmiesz 'chrzest' i
25 http://www.angelfire.com/ky/dodone/RCEvz.html
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Harper_%28priest%29
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Charismatic_Movement
28 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movement s. 534

idziesz czcić buddę, to nie dostałeś chrztu w Duchu ale
innego ducha! Nie możliwe?
„obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały
skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktoś i
zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha,
którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. (5) Lecz
uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.

”2 list do Koryntian 11

„Jednym z najbardziej znaczących momentów wydarzył się gdy ewangelista
Reinchardt Bonnke dal wezwanie do wyjścia do przodu i 1/3 obecnych wstała
na nogi. Ponowił zawołanie i wstało jeszcze więcej! David Slivenko, Sr,
Rzymsko katolik zauważył, ze to zawołanie mogło być odebrane przez
Rzymsko Katolików jako 'odnowienie ślubów Chrystusowych' niż pierwsze
przyjecie Chrystusa[do swojego życia]29”

Jak widzimy katolicy nie są wcale zbawieni. Oni myślą ze zostali 'zbawieni' gdy ksiądz
pokropił głowę wiechciem! Katolicki Lider Tom Forrest nawoływał do jedności. Ale z kim?

29 Dictionary of Pentecostal and Charismatic movement s 641

Wnioski I konkluzje
• Świat nie może przyjąć Ducha Bożego. Biblia jasno
wskazuje,ze najpierw człowiek musi pokutować i
przyjąć Jezusa! Bez Niego jest niemożliwe aby
otrzymać Chrzest.
• Duch Boży pełni masę funkcji, w tym przekonania o
grzechu! Katolikom dali możliwość przyjęcia
Ducha, ale bez uprzedniej pokuty! Odłożono słowo
Boże i zepchnięto przesłanie Jezusa- Pokutujcie i
wierzcie Ewangelii na bok. Z czego wiec mieli
pokutować, jeśli nie zostali przekonani ze coś jest
z nimi nie w porządku? Czy Duch Boży może żyć w
jedności z odstępstwem, herezja i kłamstwem?
• Brak owoców nawrócenia! Kiedy Piotr przyjął
Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, mówił na
językach. Jednak wczytaj się w to co on głosił do
Żydów! On nie głosił bynajmniej- no chodźcie do
nas, zostawmy różnice na boku! On głosił w Duchu i
przyszło przekonanie, ze potrzebują Jezusa, ze bez
niego nie ma zbawienia i 3000 się nawróciło! Ez
bajerów, odstawiania doktryn na bok i kosi łapek z
rabinami! Dziś coś jest nie tak! Hindus dalej łazi z
sziwa, katolik ciągnie maryje po ziemi i nagle
niektórzy nazwali ich 'tez bracia'. A jak się nie
zgodzisz to wyjazd ze zboru- fora ze dwora...
• Jeśli bierzesz udział w 'odnowie' a tym samym to
co wierzysz i głosisz to tradycja, to musisz sie

zastanowić czego jesteś częścią. Duch Święty, obok
jeżyków i darów Ducha prowadzi cie do poznania
prawdy, co oznacza ze startujesz z pewnego
pułapu i z roku na rok Bóg pokazuje ci więcej
Prawdy! Tu jednak rzekomy ich chrzest wcale nie
prowadzi do otwarcia oczu na herezje
'papieża',odnośnie różańca, zmarłych,
sakramentów, maryji i całego systemu- ale
UTWIERDZA ich w odstępstwie!Wybacz ale jeśli
jakikolwiek 'ruch' utwierdza cie w zwiedzeniu to
coś jest nie tak! Nie ważne co większość gada! Czy
Duch Święty głosi herezje- o 'wstawiennictwie'
Maryi i o 'duchu Maryi'?
• Jeśli kiedykolwiek czytałeś co im ich 'Maryja'
objawiła i porównasz to z Biblia a następnie
usłyszysz ze odnowa to samo co Maryja wierzy i
jeszcze na dodatek 'Bóg' im to potwierdza to masz
gotowa odpowiedz! Pytanie- jaki 'Bóg' i jaki 'Duch'?
•
Odnowa może być 'mostem' dla
Zielonoświątkowców do przyjęcia herezji Rzymu i
Uniwersalnej religii jako następstwa. Jak? Bo
mówią o językach, darach, cudach, lecz
jednocześnie trzymają się kurczowo herezji. Nie
może dobre drzewo złego owocu wydawać! Jezuici
dwoją się i troją jak tu zwieść Protestantów. Nie
pomogły Inkwizycje i zakazy, wiec dziś do
studiowania Ruchu Zielonoświątkowego i
wstawienia 'podroby' która ich zwiedzie.

Bałwan studiuje...
• Ser na łapkę na myszy jest założony.

•

Jeśli jesteś w odnowie i zarzekasz się ze masz
autentyczny chrzest w Duchu Świętym, to powiem
ci- Duch Boży nie da ci spokoju i będziesz musiał
wybrać- albo wychodzisz, albo umrzesz duchowo
na klocu herezji z Rzymu! Ściągnij katolickie
okulary herezji!Chrystus nie współpracuje z
Belialem, nie szuka dialogu z nim, nie tłumaczy mu
się z teologii, nie szuka bycia obserwatorem w

pogadankach zwiedzenia, nie wysyła dyplomatów
ani pertraktatorow! Rada Ekumeniczna, Światowa
Rada Kościołów to odstępcze organizacje,
heretyckie, założone przez katolicyzm aby zwieść
Protestantów! Odnowa to ich specjalna bron na
Zielonych! Duch Święty WYPROWADZA ZE
ZWIEDZENIA, NIE UTWIERDZA W NIM!

◦ Pastor z Warszawy głosi ze rzekomo odnowa ma
zdobyć Polskę! Pytanie: dla kogo? Cóż dziś trzeba
badać inspiracje tych proroctw i kazań. Jak się
odnowa nawróci i odstąpią od bałwanów, to Bóg
ich poprowadzi, a jak nie to pozostaną częścią
Uniwersalnego Kościoła Antychrysta.
◦ Derek Prince napisał dobre książki, ale jednak
dal się zwieść przy dwóch poważnych aspektachShepherding System[system pasterski]oraz
'katolicyzm to sekcja 'kościoła''. Przy studiowaniu
jego materiałów należy mieć się na baczności co
do tych dwóch herezji. Z pierwszej pokutował, a
z druga trzymał do końca.

Charizma[1987]30„Parę lat temu Derek Prince
przemawiał na rekolekcjach dla liderów
charyzmatycznych. Nagle Kevin Ranaghan
pojawił się z notka. Prince przeżył szok.
Ogłoszono ze papież został postrzelony. Przez
następna godzinę grupa wstawiała się za nim.
Bylem dotknięty 'intensywnością' modlitwy w
przeważającej liczbie Protestanckiego
zgrupowania. ”. Papa ocalal ale swoje ocalenie
widzial we wstawiennictwie Maryi z Fatimy31, do
kotrej pojechal aby jej podziekowac za
wstawiennictwo!
◦ Odnowa to cześć ruchu ekumenicznego, by
wciągnąć wen Protestantów!
◦ 'Przywódcy' zdradzili Protestantów za ich
plecami, potajemnie spotykając się na
kobiercach herezji!
◦ Ludzie uzdrowieni w odnowie są utwierdzani w
herezji i żyją dalej w bałwochwalstwie!
◦

Jeśli jesteś w Odnowie- pokutuj i ratuj swoja dusze od
piekła! WYJDZ DZIS I RATUJ SIE !

30 http://www.angelfire.com/ky/dodone/Charismaticcath.html
31 http://www.netplaces.com/virgin-mary/mary-in-catholic-thought/john-paul-ii.htm

„Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? ”Zach 3.

Linki
Herezje Medjugorie
http://www.swiadectwanawroconych.pl/ordziaprzepowiednie/41-matki-boej/1097proroctwo-o-kocu-wiata-10-tajemnic-medjugorie.html

„Kościół Nierządnica”kazanie Wina Worleya
http://watchmenradio.podomatic.com/enclosure/200
9-09-06T15_41_17-07_00.mp3
Chrześcijanie a demony
http://www.scribd.com/doc/62166482/A-Gdzie-BibliaMowi-Ze-Chrzescijanin-Moze-Miec-Demona
A czym się rożni katolicyzm od Biblii?
http://www.alberto.pl/
Jedna z najlepszych polskich stron obnażających
kłamstwo systemu znanego jako Rzymski Katolicyzm.
Czy Jezus to anioł, prorok, nauczyciel chodzący w
rozwianych szatach, tylko syn człowieczy?
http://www.scribd.com/doc/73738874/Where-Doesthe-Bible-Say-That-Jesus-is-God
Papież a Jezus, różnice? Czy papież to sługa Boży czy
szuja?
http://www.scribd.com/doc/72538709/Papie%C5%BCa-Jezus

