
Restauracja Chick-Fil-A staje za Biblijną definicją małżeństwa

Dziś bardzo rzadko się słyszy by biznes stal za wartościami Biblijnym! Wielu będzie mówić- no tak, 
jestem Chrześcijaninem, ale w pracy...Czemu tak mówią?  Bo boja się reperkusji a potem mówią ze nie 
ma w Polsce prześladowań!

Chick-Fil-A(od 1967)[czikfilej] to siec fast foodów w Ameryce, specjalizujących się 'daniami 
'z kurczaka[coś podobnego do KFC]

Właściciel S.Truett Cathy pisał:[Wikipedia]:

„Chick-Fil-A istnieje by 'Gloryfikować Boga jako wierny zarządca tego co zostało mu 
powierzone'”

„Nie tyle skupiłem się na finansowym sukcesie...Nasza decyzja aby firmę zamykać w 
niedziele była naszym sposobem by uhonorować Boga poprzez skupienie uwagi na rzeczy, 
które znaczą więcej nisz nasz biznes”

Kolejny Cathy, z tej samej rodziny, Dan Cathy powiedział następująco:

„Myślę,ze zapraszamy sad Boży do naszego narodu, kiedy trzęsiemy pięścią w Jego 
kierunku, mówiąc:'Wiemy lepiej niż Ty co stanowi na małżeństwo'. Modle się o laskę Boza na 
nasze pokolenie, które ma tak dumna i arogancka postawę, myśląc ze może definiować 
czym jest małżeństwo”

„Jesteśmy bardzo za promowaniem rodziny- Biblijnej definicji jednostki rodzinnej. Mamy 
biznes, który jest we własności rodziny, która go prowadzi, jesteśmy w małżeńskich do 
naszych pierwszych zon. I oddajemy Bogu chwale za to ...Chcemy zrobić wszystko co jest 
możliwe, aby wzmacniać rodziny...Zamierzamy zostać na tym kursie..Zdając sobie sprawę 
ze może to nie być popularne u wszystkich, ale dzięki Bogu, żyjemy w kraju, gdzie 
możemy[wolno] dzielić się naszymi wartościami i operować wg zasad Biblijnych ”

Chick-Fil-A sponsoruje anty pedziowie organizacje. A jednak da się, co? Ilu dziś gotowych 
jest złożyć takie oświadczenie przed kamerami, ryzykując biznes na ewentualne straty i 
gniew ludzki? Pierwsze zony? Hej, bracia i siostry- a u was to jak to wyglada? Czy 
moglibyśmy się przyznać do takich wypowiedzi? A Piotr były gangster? Co na to powiesz? Czy 
Bóg otworzył ci oczy? A inni co na to? O bracie...nie rozumiem?

Musisz zapłacić cenę za przebudzenie...Tania ewangelia przyniesie Bozy sad!

Taka postawa i wypowiedzi, wywołały burze w całym USA! O już widzę dzisiejsza ekumenie i 
katolicyzm, jakby protestowali. Pastorze, stój za tym co Biblia głosi, głoś Prawde, chrzest w 
Duchu, walkę duchowa i uwolnienie zamiast wchodzić w fałszywe unie z herezja, zamiast 
robić podchody pod suknie proboszcza! A będziesz na językach w Polsce, w tym letnich, 

http://www.truettcathy.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chick-fil-A


zwiedzony pastorów- kolegów!

Mike Huckabee zaproponował 1 sierpnia jako Dzień Docenienia   Chick-Fil-A  , w odpowiedzi 
na ataki które przyszły od firm, burmistrzów i pedrylów!   Tysiące[jak nie miliony!] 
Amerykanów przyszło do sieci  Chick-Fil-A i zamówiło kurczaka, jako sposób poparcia dla 
firmy i jej postawy! 

Poniżej zamieszczam co ciekawsze wypowiedzi ludzi:

W „Boycott about so much more than a chicken sandwitch” pisze co jeden pastor 
powiedział w kierunku do rządu:

„Jeśli 'policja myślową' przyjdzie..[do nas], przywitamy ich do drzwi, z szacunkiem ale 
stanowczo, gotowi umrzeć na tym pagórku trzymając kopie Biblii i konstytucje USA w 
drugiej”

Autor tego artykułu kończy:”Weźcie to sobie do serca, ludzie wiary. Ciemne chmury 
nadchodzą, wieja wiatry nietolerancji[wobec Chrześcijan]i nadchodzi wielka burza. Przyszły 
dni prześladowania”

Liderzy nie stoją dziś za Biblia, ludzie nie widza autorytetu Słowa i konsekwentnego 
Chrześcijaństwa. 

W „Chick-Fil-A restaurants become rallying points for supporters”  ktoś dosadnie 
komentuje:

„Jest niezwykle rzadko dziś by znaleźć ludzi lub LIDEROW, którzy stoją za czymś dobrym i 
[to ] stoją niewzruszenie”. To rózga na plecy pastuszków ekumenicznych i tych co kneblują 
Prawdę!

Polityczna poprawność w Zborze

Inna osoba stwierdziła:

„Było dobrze dla nich[dzieci] aby to zobaczyły, ze to znaczy być Amerykaninem, ze mamy 
free speech i kiedy chcemy coś powiedzieć, mówimy to”

http://edition.cnn.com/2012/08/01/us/chick-fil-a-appreciation/index.html
http://www.foxnews.com/opinion/2012/07/31/boycott-about-so-much-more-than-chicken-sandwich/
http://www.mikehuckabee.com/about-mike-huckabee
http://www.mikehuckabee.com/mike-huckabee-news?ContentRecord_id=3ee26004-f520-4f45-b327-9bd7e37e2cdc


Huckabee na Facebooku ganił to ze wiele firm popiera aborcje, przekleństwa/ obsceniczny 
język, bądź pedziochow, ale gdy Chrześcijanie staja za wartościami nagle sypia się 
wyzwiska!

Ja nie chciałbym być w gronie pastorów, którzy napominają Boże próby obudzenia ich z 
ich zaślepienia, jako prace oskarżyciela...Stąpają po grząskim gruncie...

Człap, człap...Ja wiem co robię...Nie będziesz mnie pouczać synku...W końcu 
to ja jestem pastorem i wiem...

W „Chick-Fil-A : Thousands show support”, matka z trzema synami mówi:

„Wielu z nas myśli/ uważa ze nasz kraj uczynił wiele złych wyborów i jest dobrze po prostu 
wesprzeć kogoś kto wspiera te same rzeczy co my”

Sarah Palin wypowiedziała się, ze firma wyraziła swoja opinie na temat tradycyjnej 
definicji małżeństwa- 1 chłopak, 1 dziewczyna, zakochujący się w sobie i biorący ślub. 
Nazywa to „kamieniem węgielnym naszej cywilizacji...od początku czasów!”

Zarzuca tez Barakowi Obamie i Joe Bidden'owi ze do kilku miesięcy wstecz oni TEZ bronili 
tego, a potem próbowali się wkupić w 'łaski' pedrylów!Wstyd Obama, i ty masz być 
Chrześcijaninem? 

W „Chick-Fil-A fans and critics take to the streets” jedna osoba się wypowiada:

„Obawiam się  ze Ameryka opiera się na politycznej sprawie, zamiast na właściwej...Jeśli o 
mnie chodzi polityczną poprawność można odrzucić!”

Co na to ekumenia i politycznie poprawni pastorzy? Czy stoimy za Bogiem i Jego Słowem, 
czy idziemy pociągać tłumy, co nie odróżniają Boga od kawałka belki drewna? Jeśli Bóg ci 
mówi, ze coś  jest nie tak, a ty dyskutujesz i przyczepiasz epitety- wichrzyciel, belzebub, 
oskarżyciel, to walczysz z Bogiem i obrażasz Jego Ducha! Obojętnie czy jesteś w zarządzie 
swojej denominacji czy kimkolwiek innym!

Na koniec, oprócz  Chick-Fil-A istnieją inne firmy, które nie boja się głosić swojej 
Chrześcijańskiej wiary! Przykładami mogą być następujące firmy i biznesy:

http://www.facebook.com/mikehuckabee
http://articles.latimes.com/2012/aug/01/business/la-fi-chick-fil-a-day-20120802
http://www.whitehouse.gov/administration/vice-president-biden
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin
http://www.news-journalonline.com/news/local/east-volusia/2012/08/02/thousands-show-support-for-comments-by-chick-fil-a-president.html


• Forever 21  -która umieszcza na firmowych torebkach wersety jak Ew Jana 3:16, jako 
wyrażenie wiary właściciela!

• Hobby Horse- w misji przedsiębiorstwa czytamy-”Czcić Boga we wszystkim co 
robimy i przez prowadzenie firmy w sposób konsystentny z zasadami 
Biblijnymi...Wierzymy, ze przez łaskę Boza, i Jego zaopatrzenie firma HH przetrwała 
do dzisiaj”

• In-N-Out-Burger  - działa od 1980 r. Umieszczają wersety z Biblii na kubkach i 
opakowaniach.

Da się zrobić? Oczywiście, wszystko mogę w Tym który mnie umacnia, Jezusie Chrystusie! 
Ale wielu kieruje się bojaźliwością- w stylu- a co będzie jak stanę za Bogiem? Co będzie? 
Może po raz pierwszy zobaczą moc Boga i to jak on przyznaje się do tych co staja za Nim, 
nie za ludzkimi wymysłami, wygładzeniami i polityczna poprawnością po zborach. I amen!

Wielu pastorów czeka w tym kraju na przebudzenie! Raperzy jak Kolah rapują o 'duchowej 
rewolucji' stojąc w rzędzie obok katolickich raperów! Pastor z Nasielska mówi o wstrząsach 
pośród rządu! Hmm!? Naprawdę? Chce to zobaczyć- rządek byłych katolików i byłych 
ateistów jak chwalą Jezusa i stoją za Biblia!

Powiem wam prawdę, dopóki nie będziecie stali za Słowem i nie zaczniecie reprezentować 
Boga, zamiast łazić w wiecznej ignorancji, ekumeniach, dopóki nie będziecie bronic Słowa 
i gotowi zapłacić cenę...Bóg nie ma powodu zsyłać przebudzenia do letnich, bojaźliwych 
i skorumpowanych, trzęsących portkami przed religia ludzi! Nawrócą się i co? ...Zostaną 
wyprani do ławki i ekumenicznych działań?

Tania ewangelia...

Ewangelia bez jej całości i bez konieczności poniesienia ceny jest...ułudą, marzeniami, 
organizacja! Nie ma prześladowań w tym kraju, bo nikt nie chce stanąć za Słowem, tylko 
atakuje tych co chcą prawdę powiedzieć i piłuje ich swoim ulizanym, tępym dłutkiem! 

http://www.in-n-out.com/
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To co dziś głoszą pod nazwa rewolucji jest brednia na kolkach!

Niech w końcu prawdziwi Chrześcijanie wstaną! Gdziekolwiek oni jeszcze są!

Linki:

http://www.chick-fil-a.com/

Pastor Russ Dizdar z Ameryki mówi o Chick-Fil-A

Mike Huckabee na temat restauracji[kliknij na Thursday, August 02, 2012 Aft ]

Jeśli znasz angielski, możesz napisać do rodzinki Chick Fil A i ich zachęcić
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