
A gdzie był Rząd I Kościół w Sodomie I Gomorze?



Nie wiem czy więżący zauważyli jedna rzecz. W Gen 19 
widzimy bandy grasujących zboczeńców. Można poczytać 
najpierw cala historie, aby wiedzieć o czym tu pisze. 

Pytanie- gdzie był Rząd i Kościół w Sodomie i Gomorze?

Jesli w nocy w Polsce cos sie dzieje- np obrobia sklep, pobija 
kogos, to natychmiast pojawia sie policja. W Sodomie jednak 
panowalo bezprawie. Ich zachowanie nie wzbudzilo zadnych 
sprzeciwow! Nikt nie zadzwonil po wladze. 

Czyżby Rząd w Sodomie chronił tego typu zachowania? 
Sodomitom nie wystarczyło, ze ledwo łazili, ze kalali siebie 
nawzajem. Oni szukali kto by był inny od nich, by spróbować 
władować ten syf na nich. Co działo się z ówczesnym 
kościołem? Głos skarg dobiegał z Sodomy, wiec musieli być 
ci którzy się temu sprzeciwiali! Polityczna poprawność pod 
nazwami- miłość, tolerancja, ignorancja spowodowały 
powolne, stopniowe obniżenie wszelkiej moralności aż do jej 
zaniku. 

Tak jak i kosciol wowczas, tak i kosciol dzis, nie spelniaja 
swojej funkcji. Jezus nie powolal nas by byc cicho, by isc 
wraz ze swiatem i jego obrzydliwosciami, ale aby dac opor 
zlemu. Koscioly powinny byc miejscami oporu przeciwko 
eutanacji, pedofilii ksiezy katolickich, zboczencom, aborcji, 
itd! Tymczasem wkoło mamy zletnialych ludzi, którzy żyją 
strachem i nazywają to miłość. 



Jedyny Lot, który był gromiony z pulpitow Sodomy i 
napominany z Rzadu Sodomskiego, byl na tyle swiadomy,ze 
wolal: Nie czyncie tej niegodziwosci! Inni byli omamieni 
falszywa miloscia, ci co wolali aby wprowadzic ohydy do ich 
zborow, dawno porzucili Slowo jak i moralnosc poddajac sie 
pod dzialanie tych demonow. Oni wypaczyli definicje, oni 
wypaczyli swietosc Boga, oni upadli w herezje a potem 
upadek!

Czemu tak jest z człowiekiem, ze nie uczy się z historii? 
Sodoma i Gomora jest ewidentnym tego przykładem... jednak 
dziś słychać glosy, bo duch sodomii wciąż puka do drzwi 
kościoła w 2013 r! Unikanie tematu, strach, głupkowaty 
uśmieszek, i kłamstwa na temat miłości, tolerancji i szacunku 
odbijają się na każdym kroku. Kościół nie potrafi dać oporu 
żadnemu 'trendowi' jaki pojawia się na horyzoncie. Były 
rożne fale: muzyka rockowa, metalowa, hip hop, feminizm, a 
dziś pedaluchowstwo, jednak oni dalej stoją wbrew Słowo 
Bożemu. Tak, w myśl tych kaznodzieji można kalać Słowo, 
można obrażać Boga i Jezusa! Jednak po minimalnej lekturze 
Słowa widzimy, ze Jezus nie był ani hipisem, ani nie siedział 
cicho! Popatrzcie na Faryzeuszy! Popatrzcie na reakcje na 
skorumpowany Rząd- powiedzcie temu lisowi! Gdy Jezusa 
postawili przed Heroda, ten nie płaszczył się jak dzisiejsze 
pastuchy, lecz olał go i zignorował! Taki szacunek dla władz? 
Taki szacunek dla ówczesnej niebiblijnej religii?
„Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, (7) a dowiedziawszy się, że jest 
poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. (8) Herod 
tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, 
ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. (9) Wypytywał go 
więc wieloma słowy, lecz Ten nic mu nie odpowiadał. (10) A byli przy tym obecni arcykapłani i 



uczeni w Piśmie, gwałtownie go oskarżając. (11) Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go 
i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. (12) I stali się Herod i 

Piłat tego dnia przyjaciółmi; poprzednio bowiem byli sobie wrogami. ”Ew Lukasza 23

Nie bracia i siostry, Jezus o którym słyszysz z masy 
pulpitów to Jezus Unijny[Unii Europejskiej], to Jezus nie 
z Biblii!

Kościół nie może nigdy się stać narzędziem manipulacji ani 
Rządu ani skorumpowanej religii! Jezus szuka dziś ludzi, 
którzy staną za Słowem i powiedzą politykom, władzom, 
fałszywej katolickiej religii w Polsce co Bóg o nich myśli! 
Bez owijania w bawełnę!

Co stało sie z kościołem? Zniewieściały kościół nigdy nie 
chciał stanąć przeciwko temu co kalało i obrażało ich Pana! 
Gdy Lot wstał przeciwko odrażającej sodomii, śliniących 
się ,obleśnych, umysłowo niedorozwiniętych, zatrzymanych 
w rozwoju pedałów...nagle...stal sam!  

Kościół albo sam brał udział w zabawach sodomii, albo 
zaciągnął żaluzje i śpiewał pieśni by zagłuszyć odgłosy 
biegających, spedalowaciolokow! 

Gdy oni przechodzili kolo ich kościoła, pastor chodził i głosił 
jak to Bóg kocha zło! Bracia i siostry, to stało się już 
wcześniej. Ówczesne podejście wielu, to metody kościoła 
sodomskiego! 



Lot był ówczesnym 'Faryzeuszem','ktory nie miał miłości 
Chrystusowej'. Kościół w Sodomie asymilował wszelkie zło, 
które pojawiło się na horyzoncie. Cokolwiek Rząd przyjął, 
zaraz mogłeś zobaczyć pastorzyne, jak biegł aby to ogłosić w 
swoim 'zborze'. Byle tylko im nie zawracali głowy! Bo to jest 
największym problemem kościoła. 

Sad na Sodomę przyszedł, bo głos prorocki zanikł, nikt nie 
napominał o grzechu, ówczesna unia sodomska, zastraszyła 
kościoły w posłuszeństwo! Proroków Pańskich prześladowały 
sromotniki oraz skalane pulpity. Pedały za pulpitem, 
przerobiły Ewangelie na inna, sypały się proroctwa o 'miłości, 
tolerancji, szacunku'. Wraz z odrzuceniem napomnień Jezusa, 
oraz Słowa Bożego, zniknęło rozpoznanie. Oni dalej 
prorokowali, lecz to nie był Jezus. 

Tak jak Herod i Piłat [fałszywa religia i rząd pod fałszywą 
religia tego świata ] zostali kumplami, tak dziś ekumeniczni 
liderzy łączą się razem pod dyktando papieża i Unii 
Europejskiej. 

Stanie Jezusa za prawda, spowodowało ze połączyli się 
pozorni wrogowie! 

Czy zdajecie sobie z tego sprawę czy tez nie, duch sodomii, 
zwierzchność, zapukała do domu wielu 'liderów' w Polsce i za 
granica! Popatrzcie na Johna Godsona, przyjrzyjcie się tez 
Kościołowi bez Ścian, i np kościołowi Wieczernik!



To kandydaci na Unijne zwiedzenie. Dla nich Faryzeuszami 
są ci, którzy nie chcą iść w ślady ich 'hero' Godsona! Godson 
zamydla oczy wielu. Im wydaje się, ze on reprezentuje 
Chrystusa, tymczasem to duch unii europejskiej! 

Kościoły tzw .Mainstream nigdy nie stoją za niczym, nigdy 
nie głoszą przeciwko złu! Można czekać do świętego nigdy 
by zobaczyć w nich zmianę. 

Wiecie jaki jest problem? Demon sodomicki już ich 
uwiódł i zaślepił! To on karmi myśli do ich głowy! 
Pastorzy którzy nie stoją przeciwko sodomii, maja te 
duchy w nich! Stad nie widzisz sprzeciwu.  

Lata wpierania bzdur na temat: szacunku, tolerancji i 
fałszywej niebiblijnej miłości w połączeniu z 
niewieszczeniem i niebiblijna jednością dziś wydaje swoje 
owoce. O, moim wołaniem jest abyś czytelniku obudził się z 
uśpienia zanim będzie za późno! Ratuj dusze od piekła 
wiecznego!

Oto wstyd, ze Jezus musi być wypaczany na oczach milionów 
w Polsce:

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/biedron-i-godson-

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/biedron-i-godson-wspolnie-apeluja-o-mniej-agresji-i-tolerancje,304926.html


wspolnie-apeluja-o-mniej-agresji-i-tolerancje,304926.html

Do posłuchania:

Edward Ćwierz

http://wiecz.startlogic.com/nauczania_niedzielne/2013/N07_E
C_03-03-2013_Modlitwa_za_Polske_37m17s_56kb.mp3

W kościele bez ścian, Marka Majewskiego, również słychać 
odgłosy fałszywej miłości.

Ameryka jest ostrzeżeniem dla każdego narodu na tej ziemi! 
To tam, maminsynki za kazalnica, przyjęli zboczenie do 
kościołów. Dziś są kościoły zboczeńców i za pulpitem stoją: 
pastor pedał i jego partner- zboczeń.

Sad dziś wisi nad Ameryka. Partia Palikota wzoruje się na 
Ameryce. Założenia Hugh Hefnera, założyciela Playboya: 
marihuana, zboczeńcy, antychryst i niemoralność maja 
oddźwięk w partii Palikota.

http://www.foxnews.com/entertainment/2010/11/23/hugh-
hefner-talks-monogomy-miley-cyrus-marijuana/
Kościół bez Scian, Godson i Wieczernik otwierają się na 
zboczenie oraz przyspieszają sad nad Polska. Do pedofilii 
katolicyzmu dołączają dziś Protestanci. Stojący za pulpitem 
pogubili się i słuchają nie tych głosów co potrzeba! 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/biedron-i-godson-wspolnie-apeluja-o-mniej-agresji-i-tolerancje,304926.html
http://www.foxnews.com/entertainment/2010/11/23/hugh-hefner-talks-monogomy-miley-cyrus-marijuana/
http://www.foxnews.com/entertainment/2010/11/23/hugh-hefner-talks-monogomy-miley-cyrus-marijuana/
http://wiecz.startlogic.com/nauczania_niedzielne/2013/N07_EC_03-03-2013_Modlitwa_za_Polske_37m17s_56kb.mp3
http://wiecz.startlogic.com/nauczania_niedzielne/2013/N07_EC_03-03-2013_Modlitwa_za_Polske_37m17s_56kb.mp3


Szepczący zboczeń i demony Unii Europejskiej nie są 
rozeznane! Prorocy prorokują w Baalu, a ... lud ich słucha.

Edwarda Ćwierza ściska zal i poczucie winy. Tak działa duch 
sodomii. John Paul Jackson zbyt długo głosił- nie osadzaj, 
emocjonalne chodzenie. Teraz Ameryka sypie się jak domino, 
jej 'prorocy' nie mówili Prawdy! Przylepianie nalepki 
'faryzeusz' tym kto skłania ludzi do myślenia, zajrzenia do 
Biblii, oraz rozsadzania duchów nie załatwiło sprawy! 

Kościół wprowadza kontrole umysłu by nadrobić brak 
rozpoznania i zatuszować błędy!

Leszka Mochę dziwi i złości, gdy ktoś głosi prawdę. Jego 
koledzy mogą głosić herezje i żyć letnio,i to go nie złości. 
Ciekawe! Trzeba sprawdzić źródło tego gniewu! Jezus pisał:

„Stałem się obcy braciom moim I nieznany synom matki mojej, (10) Bo gorliwość o dom twój pożera 

mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie. ”Ps 69

Jesteśmy w trakcie wielkiego społecznego eksperymentu. 
Aby Stworzyć Nowy Lad Świata, cale społeczeństwa muszą 
być związane i obalone. Diabeł chce znieść granice państw, 
patriotyzm, normalność, rodzinę, granice płci, granice 
miedzy religiami by wkręcić swój własny system.

Tak jak kiedyś wielu w kościele przyjęło Nazizm czy 
komunizm, tak dziś wielu przyjęło ekumenizm oraz szalejące 



ruchy antychrysta. Ruch sodomii to ruch antychrysta. Kościół 
nie oparł się psychiatry, muzyce rockowej, subkulturom, 
ekumenii, teraz idzie kolejna fala! 

Manipulacja tłumem ma dziś miejsce w radiu, Tv gazetach 
i...kościołach. Nadchodzi wielki przesiew i ...podziały. Boży 
słudzy odłącza się od niewolników tego świata. 

W niedalekiej przyszłości, wielu pastorów będzie 
wpuszczać zboczeńców, w imię wyższego dobra 
denominacji!

Cel uświęca środki!

Kto mówi inaczej niż pełne kompromisu grupy pastorów, 
jest rebeliantem, nieposłusznym pastorom, wichrzycielem, 
którzy burzy jedność i wprowadza podziały!

Alex Jones jest w zwiedzeniu. On jak i wielu ludzi z 
kościoła nie wie ze jest rzeczywistość duchowa która na 
nich wpływa. 

Istnieje świadomy spisek za polityka, muzykami, 
aktorami. Posługują się oni zaprzeczeniem, ukrywaniem i 
metodami kontroli umysłu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mind_control_met
hods

Wieczernik podziwia katolicyzm, jako strażnika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mind_control_methods
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mind_control_methods


moralności w Polsce! Podziwia Godsona, który staje obok 
sejmowego pedryla! Sugeruje,ze Jezus chodził po 
Jeruzalem, wyszukiwał pedrylcow i może...mianował ich 
do służby!? Biblia natomiast nie podaje ani jednego 
przykłady aby Jezus czy Paweł szukał pedałów ! Rzucam 
wyzwanie każdemu, niech znajdzie to w Biblii! Paweł w 
liście do Rzymian pisał o pedrylach, ze powinni być 
ukarani śmiercią, jak i ci, którzy ich promują! 

Tymczasem, co mnie przestaje dziwić, Ćwierz głosi:

„Ja podziwiam Johna Godsona ze jest we stanie kolegowac  
sie z [pedalem] w Sejmie, Robertem Biedroniem. To jest  
postawa Chrystusa!”
 
Naprawdę? Bog musi przeprosic Sodome i Gomore, a 
Pawel musi pisac sprostowanie do listu do Rzymian? 
Przenigdy! 

Fałszywe kłamstwa, które sprowadza sad na kościół. 

Nad Polska wiszą czarne chmury. Pamiętajmy,ze sad zacznie 
się od domu Bożego. W Szkocji, w szkockim kościele[Kirk], 
z powodu wprowadzenia pedałów, 10 kongregacji chce 
się ...odłączyć! Chwała Bogu, może go znajda w końcu! 

Ten congregations could leave Church of Scotland 

http://www.youtube.com/watch?v=TCa7qscEEgc

http://www.youtube.com/watch?v=TCa7qscEEgc


Walka przychodzi do Polski!
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