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Denizli’ye kilise açıldı
  

Doğum yeri Denizli'nin Tavas İlçesi'ne bağlı Nikfer Beldesi olan ve üniversite yıllarında
Hıristiyanlığı seçen İsmail Serinken, il merkezinde kilise açtı. Başpastörlüğünü İsmail
Serinken'in yapacağı Esnaf Sitesi'ndeki ‘Laodikya Kilisesi'nde, pazar ayinlerine Ağustos ayında
başlanacak.

Merkezi Ankara'da bulunan Mesih'in Kilisesi oluşumuna bağlı faaliyet göstereceği belirtilen
‘Laodikya Kilisesi'nin yanı sıra Ankara ve İskenderun'daki mesih kiliselerinin de
başpastörlüğünü yapan Serinken “İki yıldır Denizli'ye kilise açma çalışmalarımız sürüyordu.
Yerel yöneticiler yer göstermemiz konusunda yardımcı olacaklarını bildirmişti. Esnaf Sitesi'nde
bir yer bulduk ve mülkiyetini alıp kilise olarak düzenledik. Denizli'de yaşayan Hıristiyanların da
ibadet yerleri oldu” dedi.

  

NOT:

  

Bu kişinin habede ailesi ile çektirdiği resmi buraya koymadık. hanımının yabancı uruklu biri
olması muhtemel, çocukları da tam avrupalı dö.....

  

Bu ve benzeri kişiler Ankara'dan ruhsatı alıp her yere kilise evi açıyor ve bu kanunu çıkartanlar
da avrupa birliği namına bu hıyanetliğe göz yumuyor.... Satın aldıkları yerleri, satın alırken
başka bir iş için aldıklarını söylüyorlar milleti kandırıyorlar.....

  

Bu ve benzeri bir çok yanlış uygulamaya izin veren yetkililere dua eden müslümanlar; önce nasıl
dua edeceğinizi bi öğrenin, iman sahibi kişilerin islama hizmeti için dua edin, yanlışlarına destek
olacak sözleri ağzınıza almayın yoksa vebali de çok büyük olur. Bir takım faideler umarak bazı
kişilere verilen destek, nazılarını da kör ve sağır etmiş, nerdeyse adamları sütle yıkanmış
mücahit evliya konumuna getirdiler... Bu saltanatları bitince bakalım hangi fasıkların peşine
düşecekler..... Düşmanımın düşmanı dostumdur, sözünün ifade ettiği özel manayı iyi anlamayıp
işi ifrat derecesine götürenler, sebeb oldukları kişilerin vebelini de yükleneceklerdir....

  

Müslümanların yaşadığı şehir ve beldelere yeni kilise yapılmasına izin verilmeyeceği fıkıh
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kitaplarımızda beyan edilmiştir, bu husustaki videomuzu video sayfalarımızdan bulup  izleyin....
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