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Bluźniercze i heretyckie cytaty:

„W Roku Wiary (od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r.) Ojciec Święty zaleca wiernym 
uzyskanie odpustów zupełnych od kary doczesnej za swoje grzechy, które będą mogli ofiarować 
również za dusze wiernych zmarłych.” Opus Dei

http://www.opusdei.pl/art.php?p=51383

Watykan wciąż sprzedaje odpusty w 2013 r.! Jak ktoś nie wierzy polecam udanie się na 
poniższe linki:

„W Roku Wiary specjalnych aktów pokuty zostanie nagrodzona darem świętych 
odpustów. ”

„Ponieważ jest to przede wszystkim od rozwoju najwyższego stopnia świętości życia - do 
tego stopnia, że można na tej ziemi - a więc uzyskania możliwie jak najwyższego stopnia 
czystości duszy, ważny dar odpustów, które Kościół, na mocy uprawnień przyznanych mu 
przez Chrystusa, oferuje wszystkim, którzy z właściwym usposobieniem, spełniają 
specjalne recepty na zdobycie ich będzie bardzo użyteczności. ”

http://translate.google.ie/translate?sl=auto&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-
8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Froman_curia%2Ftribunals
%2Fapost_penit%2Fdocuments%2Frc_trib_appen_doc_20120914_annus-
fidei_en.html&act=url

Można tez zerknąć na:

http://translate.google.ie/translate?hl=en&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F
%2Fwww.news.va%2Fen%2Fnews%2Fplenary-indulgence-for-the-year-of-faith

Marcin Luter w 1517 przybił 95 Tez, co dało początek Reformacji i ratowania masy dusz od 
piekła, do którego wiódł je katolicyzm [i wiedzie po dziś dzień!]

„Teza 2: W żaden sposób nie można pod wyrazem "pokutujcie" rozumieć Sakramentu pokuty, to jest  
spowiedzi i zadośćuczynienia, które kapłan sprawuje. 

Teza 21: Mylą się przeto kaznodzieje odpustowi twierdząc, że przez odpust papieski człowiek staje się  
wolny od wszelkiej męki i zbawiony. ”

http://pl.wikipedia.org/wiki/95_tez
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„Dziewica Maryja, którą czcimy dzisiaj jako Matkę Boga, niech nam pomaga kontemplować 
oblicze Jezusa, Księcia Pokoju. Nich nas wspiera i towarzyszy nam w tym Nowym Roku; 
niech wyprasza dla nas i dla całego świata dar pokoju. Amen! ”
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2013/documents/hf_ben-
xvi_hom_20130101_world-day-peace_pl.html

Maria nie została dziewica, bo miała synów i córki, i Bóg zabrania modlić się do zmarłych!

„W tych intencjach, niech nam o wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Pośredniczki łask. ”

http://translate.google.ie/translate?sl=auto&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-
8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Fbenedict_xvi
%2Fangelus%2F2013%2Fdocuments%2Fhf_ben-xvi_ang_20130120_en.html&act=url

„Jako teolog pogrążony w Piśmie Świętym i na Ojców Kościoła, był także w stanie 
zilustrować doktrynę katolicką w przykładny sposób do chrześcijan, którzy, szczególnie w 
Niemczech, gdyby przystąpiły do reformacji. Ze swoim spokojnym, ekspozycji jasnej 
zademonstrował biblijnej i patrystycznej fundament wszystkich artykułów wiary 
kwestionowane przez Marcina Lutra. Obejmowały one prymat Piotra i jego następców, 
boskiego pochodzenia biskupstwie, uzasadnienie jako wewnętrznej przemiany człowieka i 
konieczność dobrych uczynków dla zbawienia. 

Sukces Wawrzyńca pomaga nam uświadomić sobie, że także dzisiaj, w realizacji ekumenicznego 
dialogu z tak wielkiej nadziei, odniesienie do Pisma Świętego, interpretować zgodnie z Tradycją 
Kościoła, jest nieodzownym elementem o podstawowym znaczeniu.”

http://translate.google.ie/translate?hl=en&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F
%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Fbenedict_xvi%2Faudiences
%2F2011%2Fdocuments%2Fhf_ben-xvi_aud_20110323_en.html

„W 1224, w pustelni La Verna, Franciszek miał wizję Ukrzyżowanego w postaci serafina i od 
tego spotkania otrzymał stygmaty z Ukrzyżowanym Serafinem, stając się jednością z 
Chrystusem ukrzyżowanym. To był prezent, dlatego, że wyraził swoje intymne identyfikację 
z Panem. ”

http://translate.google.ie/translate?hl=en&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F
%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Fbenedict_xvi%2Faudiences%2F2010%2Fdocuments
%2Fhf_ben-xvi_aud_20100127_en.html

Wizje fałszywych aniołów i ich 'znamiona'
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Aby w pełni zrozumieć jak Watykan chce zniszczyć Protestantyzm, musimy cofnąć się do 
Soboru watykańskiego II . Miał on miejsce w 1962 r.

To co widzimy dziś, w 2013 r. Jest tylko stopniowa implementacja tego co zostało ogłoszone 
w 1964 r. Katolicyzm pracuje od tego czasu wg planów nakreślonych przez szatańską 
inteligencje, by ostatecznie zniszczyć Protestantów i Reformacje. Kontrreformacja nie 
zakończyła się wcale ale po prostu zmieniła się jej nazwa by przestała budzić jakiegokolwiek 
podejrzenia! To popularna technika, którą mogą stosować przedsiębiorstwa. Np szef tzw 
serwisu Megaupload,1 został aresztowany za piractwo, dziś jednak po wyjściu na wolność... 
założył nowa firmę, pod nazwa Mega!

Ta technika była stosowana przez Watykan wcześniej. Np znana ze zlej sławy Inkwizycja, 
ukryła się pod inna nazwom. Oto cytat z Wikipedii:

„21 lipca 1542 Papież Paweł III ogłosił konstytucję apostolską Licet ab initio, reformującą Świętą 
Inkwizycję. Powoływała ona Najwyższą Świętą Kongregację Rzymskiej i Powszechnej 
Inkwizycji (nazywaną Świętą Inkwizycją) w celu "zachowania i obrony jedności wiary oraz 
wykrywania i zwalczania błędów oraz fałszywych doktryn". Zasiadali w niej kardynałowie i 
inni dostojnicy kościelni. Służyła jako najwyższy sąd odwoławczy w sprawach 
prowadzonych w ramach Inkwizycji oraz koordynowała działania kontrreformacji, ściśle 
określone zasady jej działania miały zapobiec powtórzeniu się błędów Hiszpańskiej Inkwizycji 
(zob. też Inkwizycja).
W 1908 decyzją Piusa X, jej nazwę zmieniono na Najwyższą Świętą Kongregację Świętego Oficjum, 
nazwa pot. Święte Oficjum.

7 grudnia 1965 decyzją Soboru Watykańskiego II, jej nazwę zmieniono na Świętą Kongregację Nauki 
Wiary.

W 1983 jej nazwę zmieniono na Kongregację Nauki Wiary, usunięto z niej przymiotnik "Święta", co 
wiązało się z wprowadzeniem nowego prawa kanonicznego (łac. Congregatio pro Doctrina Fidei).
Do 1968 prefektem Kongregacji był każdorazowo papież, a jej bieżącymi pracami kierował sekretarz.

Od 2002 członkiem Kongregacji jest abp Henryk Muszyński, były metropolita gnieźnieński, były 
prymas Polski.”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongregacja_Nauki_Wiary

Oficjalna jej strona znajduje się poniżej:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/

Z powodu zdrady KILKU, wielu dziś powtarza hasła które były podyktowane papieżowi 
przez demony! Zdrajcy zapisali się niechlubnie na kartach historii, chwaleni dziś przez 

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Megaupload  
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bałwochwalstwo! Celem ekumenii, jest ZNISZCZENIE PROTESTANTYZMU, i 
zaprowadzenie Protestantów pod jarzmo bałwochwalstwa! Aby zrozumieć cele ekumenii 
należy sięgnąć do jej założyciela- Watykanu!

Mietek Szcześniak : „Walczysz również o jedność w Kościele.

 

Leży mi to na sercu. Bardzo! Myślę, że naprawdę już minął czas, kiedy chrześcijaństwo skupiało się na 
podziałach. Cały świat jest przeciwko Bogu, Biblii, w tym jak postępuje, jak żyje, w co wierzy, 
w kulcie energii i użycia, prawda? Jest neopogaństwo, jest politeizm, jest magia, jest egotyzm. 
Człowiek nie chce się już niczego bać, no i się nie boi. W tej sytuacji nie ma się o co kłócić. Jaki w tym 
sens, że prawosławni będą mówili o katolikach, że się odłączyli i są protestantami, a katolicy będą 
mówili o protestantach, że się odłączyli i są protestantami?! A Żydzi będą mówili, że całe 
chrześcijaństwo to są protestanci, bo się odłączyli! (śmiech) Co to ma być? Znam ludzi z różnych 
kościołów, przyjaźnię się z nimi, widzę ich życie i wiem, jak kochają Boga i ludzi. Bycie razem jest 
możliwe. Pod warunkiem, że naprawdę słuchamy Jezusa.

To nie zawsze jest takie proste.

Patrząc na te wszystkie odmiany chrześcijaństwa, widzę jedno, albo na poważnie traktujemy, że nasze 
poznanie jest tylko cząstkowe, albo się mądrujemy. Jeśli się mądrujemy, to nie ma miłości przed racją 
i wtedy to nie jest ta religia. Ta droga jest ciężka, to jest wyzwanie. Dlatego, że żaden wiatr nie wieje 
mi w plecy, żadna denominacja mnie nie popiera. Bo ja pójdę do każdego księdza, który źle mówi 
o protestantach i oczywiście „w cztery oczy" powiem mu, że to jest przeciwko prawu miłości. I to 
samo się zdarzy w zborze - pójdę do pastora i powiem to samo, że nie chcę słyszeć niczego złego 
o katolikach na kazaniu, bo to jest przeciwko prawu miłości i takie rzeczy w kościele nie mogą mieć 
miejsca! Robiłem tak wielokrotnie. Różne były reakcje - często, po prostu, posądzano mnie 
o zadzieranie nosa, czasem o fanaberie artysty, wiesz... Ale zdarzało się, że posłuchali. Jeżeli racja jest 
przed miłością, to zaczyna się kiepścizna. Tego Jezus nie uczył.”

http://www.mietekszczesniak.pl/wywiady-i-prasa/miecza-zwykly-cud,1,1,20

New Life Music

„Wprawdzie New Life M. ma na koncie popularne piosenki („Twoja miłość” była często 
grana w radiu i na telewizyjnych listach przebojów), ale naprawdę liczy się coś innego. — 
Nasza wspólnota — mówi o zespole Piotr Jankowski — to dar, który wciąż odkrywamy i coraz  
bardziej doceniamy. Bóg z wielu krytycznych dla zespołu momentów wyprowadzał nas dzięki swojej  
łasce. Muzycy podkreślają także ekumeniczny wymiar swojego przedsięwzięcia: — W Biblii  
nie przeczytamy o prawosławnych, katolikach, protestantach czy zielonoświątkowcach, jest tam 
natomiast mowa o jedności — twierdzi Robert Cudzich. ”

http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/kultura/kogut.html

Mate.o
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„- Co myślisz o kościele katolickim, o członkach tego kościoła i czy miałem możliwość 
współpracy lub może masz jakiś bliskich znajomych z tego kościoła? Mateusz Staniszewski

Mate.O: To zbyt ogólne pytanie.

Odpowiem tak: kocham katolików i wszystkich innych różnorodnych chrześcijan i chętnie 
współpracuję z tymi, którzy strzelają do tej samej bramki. ”

„- Nasuwa mi się jeszcze kilka pytań o wspólnotę "Genesis". Jak jest liczna? Ile osób 
przychodzi na spotkania? I czy przypadkiem nie jest to taki dziwny ekumenizm polegający 
na twierdzeniu: nie ważne czy jesteś katolikiem, czy nie, w co wierzysz... na stronie 
internetowej dajecie do zrozumienia, że jesteście otwarci na inne wyznania, także na 
katolicyzm... Czy nie przeszkadza wam fakt bałwochwalstwa - kultu obrazów, kultu osób, 
jakie praktykuje Kościół Rzymu? Jak się na to zapatrujecie i co głosicie? Jak na waszą 
działalność zapatruje się Twój tato?

Mate.O: Nasza wspólnota to garstka różnorodnych ludzi, którzy są bardziej lub mniej głodni 
Boga.

Tak, bardzo przeszkadza mi bałwochwalstwo w moim życiu...

Jesteśmy otwarci na „człowieka” a nie na ideologie.

Każdego ranka nasz TATA mówi mi, że nas kocha i że jest z nas dumny.”

„- Czy nie denerwuje Cię to że katolickie radiowe stacje grają muzykę chrześcijańską, a 
dokładnie protestancką, wmawiając słuchaczom, że jest to muzyka katolicka w tym samym 
czasie kiedy kościoły protestanckie nazywają sektami? Tak jest nap. jesli chodzi o Hillsong 
Czy też myślisz że kościół protestancki jest sektą? Max, ale nie colonko :P

Mate.O: Nie denerwuje mnie to. ”

http://chn24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/5-internetowa-
konferencja-mateo.html

„Wspólnota GENESIS istnieje z myślą o każdym, kto czegoś w życiu poszukuje - szczęścia, 
zadowolenia, sensu, spełnienia, bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, przyjaźni, szczerości i 
prawdziwości, znaczenia czy właśnie Boga. Jest propozycją dla każdego: ateisty, agnostyka, 
sceptyka, New Age'owca, poszukującego, wierzącego - tak praktykującego, jak i nie. Nie ma 
dla nas znaczenia Twoja przynależność religijna: katolicka czy protestancka - gdyż nie ma 
ona znaczenia dla Boga. Chcemy cieszyć się przyjaźnią z Bogiem i tego właśnie się uczyć. ”

http://www.genesis.org.pl/

http://www.genesis.org.pl/
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„Armia, Houk, 2Tm2,3 i kilka innych formacji to zespoły stworzone przez profesjonalistów, 
którzy w tej chwili muzykę traktują bardziej jako misję niż zabawę. Podobne, choć 
wywodzące się z innego muzycznego pnia, środowisko tworzą artyści skupieni wokół New 
Life M. Grupa ta — odwołująca się do jazzu, soulu czy bluesa — zawiązana na festiwalu 
w Dursztynie w 1992 r. łączy ludzi różnych wyznań: mamy tu więc katolików 
(utalentowanych jazzmanów Roberta Cudzicha, Joachima Mencela i Marcina 
Pospieszalskiego), baptystkę Natalię Niemen oraz protestanta perkusistę Piotra 
Jankowskiego. Z zespołem regularnie współpracuje Mieczysław Szcześniak, który jest 
zielonoświątkowcem. ”

http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/kultura/kogut.html

„Remek reprezentował Kościoły protestanckie, ja od urodzenia do śmierci będę heavy 
katolem, więc festiwal musiał od początku być ekumeniczny. Ale naszą świecką ekumenię 
rozumieliśmy wtedy jako współdziałanie w zrobieniu czegoś dobrego i wartościowego dla 
młodych chrześcijan, a nie porównywanie dogmatów i trudne dysputy teologów. Ktoś wtedy 
uświadomił mi, że Toruń od wieków słynie ze swej tolerancji religijnej, to tutaj odbyło się w 
siedemnastym wieku słynne Colloquium Charitativum, czyli braterskie spotkanie 
protestantów i katolików; i to tutaj przez lata katolicy i protestanci przyjaźnie razem żyli i 
modlili się. ”

http://www.przewodnik-
katolicki.pl/nr/spoleczenstwo_i_kultura/jubileusz_w_toruniu.htmlp

http://pl.wikipedia.org/wiki/Colloquium_charitativum

„Festiwal Życia z pewnością okaże się jedną z największych imprez chrześcijańskich na 
terenie Małopolski. W realizację tego wydarzenia zaangażowanych jest się blisko 280 
parafii oraz liczne grupy wiernych i wspólnot protestanckich. 

Zorganizowany przez fundację Davida Hathaway’a Festiwal Życia rozpocznie się w sobotę
 15 września i będzie obejmował specjalny program dla dzieci.  

W niedzielę zagra chrześcijański zespół TGD w towarzystwie Mietka Szcześniaka. 

Ostatni raz Festiwal odbył się na Litwie w Wilnie. Dlaczego w Pl? Ponieważ Polskę  
uważamy za opokę chrześcijaństwa w Europie – mówi Pavils Levuskans i dodaje –  
Chcielibyśmy mieć swój maleńki wkład w wysiłki nowej ewangelizacji, żeby Polska nadal  
była krajem chrześcijańskim i katolickim. 

Patronat medialny nad Festiwalem Życia obejmie m.in.: tygodnik katolicki „Niedziela”. ”

http://www.radiomaryja.pl/informacje/festiwal-zycia-w-krakowie/
Reformacja i przebudzenie Zielonoświątkowe  przyniosło zbyt wiele strat papiestwu. Tak 
wielu ludzi uszło ognia piekła, ze szatan dziś przygotował przygotował plan, metody by na 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/festiwal-zycia-w-krakowie/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Colloquium_charitativum
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/spoleczenstwo_i_kultura/jubileusz_w_toruniu.htmlp
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/spoleczenstwo_i_kultura/jubileusz_w_toruniu.htmlp
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/kultura/kogut.html


nowo przyprowadzić ich do Rzymu. Skad wiem? Dokumenty znajdujące się na oficjalnej 
stronie Watykanu poświadczają o wszystkim co pisze. Ci którzy zostali mianowani jako 
reprezentanci do Watykanu, przyjechali z innym duchem w nich i głoszą demoniczny 
przekaz podyktowany przez bałwochwalcze, religijne demony z Watykanu!

Niech to będzie przestroga dla wszystkich Protestantów! Wróg nie śpi. Nie czuwający 
Protestanci otrzymali konia trojańskiego od wewnątrz. Ekumeniczne zespoły muzyczne, 
które widocznie nigdy nie czytały Biblii, nawołują do planów szatana. To jest stan na 2013 r.! 

Dlaczego żaden 'prorok' nie mówi o niebezpieczeństwie? Dlaczego głos prorocki w tym 
pokoleniu jest tak cichy? Gdy Duch Święty przestaje mówić do zborów, to znak ze jest coś nie 
tak! To pokolenie i zaślepieni liderzy chcą zniszczyć dorobek pracy Ducha Świętego przez 
ostatnie setki lat! Boże serce jest zasmucone...

Marek Kamiński, biskup kościoła Zielonoświątkowego:

„- Jak zapatruje się Pastor na ekumenizm? Zwłaszcza chodzi mi o relacje z 
katolicyzmem, czy prawosławiem - z uwzględnieniem kultów, jakie praktykują 
(relikwie, obrazy, osoby) Czy widzi Pastor KZ na drodze ekumenicznej czy 
antyekumenicznej? A jeśli ekumenizm, to JAKI - jak miałby wyglądać, jakie 
powinny być jego normy i przede wszystkim granice. Marcin W.

pastor Marek: Pytanie trudne, a sam problem bardzo złożony. Nie ma tu łatwych rozwiązań. 
Rzeczywiście, nie chcemy utożsamiać się z niebiblijnymi praktykami - to nie jest 
nasza wiara, ani tym bardziej pobożność. Ekumenizm, to zazwyczaj kurtuazyjne 
spotkania czy nabożeństwa, podczas których unika się wszelkich kontrowersji. Moja 
rada, nie osądzajmy tych, co są za, ani tych, co są przeciw. ”

„- Widziałam, na jednym ze ślubów, że Pastor Zielonoświątkowy miał założoną 
koloratkę, również poprzedni Biskup KZ na jednym ze zdjęć miał takową. Co Biskup 

http://zary.kz.pl/wp-content/uploads/2012/04/biskup1.jpg


myśli na temat tego nowego zwyczaju, zaczerpniętego, chyba z Kościoła 
Katolickiego? Ania

pastor Marek: Powtórzę to, co wyżej wspomniałem. Nie należy nikogo sądzić 
po stroju. Jest taki fragment: „Niech was nikt nie sądzi z powodu ...”. 
Pamiętam, dawno temu, rozsądzano, czy kobieta jest dobrą chrześcijanką lub nie, 
na podstawie stroju. Dobra chrześcijanka nosiła spódnicę, zła i zepsuta – 
spodnie, kolczyki, pierścionki i makijaż. Argumentacja była taka sama jak w 
przypadku koloratek. Ja poważne opory przed takim stawianiem sprawy i 
osądzaniem. Ja sam nie noszę koloratki, ale nie ważę się sądzić ... ”

http://chn24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/6-internetowa-
konferencja-pastor-marek-kamiski.html

Na czele Światowej Rady Kościołów[SRK] stoi powołana w 1960 r. Przez watykańskiego 
antychrysta, Jana XXIII- tzw Sekretariat ds promocji jedności Chrześcijan, ówcześnie na czele 
z jezuickim kardynałem Bea! Demon fałszywej jedności pracuje by ludzi wciągnąć do 
bałwochwalstwa. 

W 1988 r antek Jan Paweł II, przemianował nazwę tego sekretariatu na Papieska Rade ds 
promocji jedności wśród Chrześcijan. Na czele tej rady ma stać kardynał- prezydent.

Celem Watykanu jest zgromadzenie wszystkich 'wiar' pod nimi. W tym celu działa 4- 
stronnie. Wysiłek jednej strony jest przeciwko Prawosławiu, drugiej przeciwko Ewangelikom, 
trzeciej przeciwko innym religiom, i zwarta uderza przeciwko Żydom i Judaizmowi. Papa 
antek przygotowuje się do ostatecznego przejęcia!

„Od czasu powołania [Papieskiej Rady] utrzymuje ona serdeczna współprace z SRK której 
baza znajduje się w Genewie. Od 1968, dwunastu teologów katolickich są członkami komisji 
zwanej 'wiara i porządek', teologicznego wydziału SRD” Cytat2

W dokumencie odnośnie dialogu bałwochwalstwa z Zielonoświątkowcami3 dowiadujemy 
się niesamowicie ciekawych faktów [o których oczywiście 'zapomnieli' nas poinformować 
liderzy ruchu!]

Wg dokumentu 5 faza dialogu miała miejsce pomiędzy rokiem 1988 a 2006. Sam dialog zaczął 

2 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_pro_20051996_chrstuni_pro  
_en.html

3 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/eccl-comm-  
docs/rc_pc_chrstuni_doc_20060101_becoming-a-christian_en.html

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/eccl-comm-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20060101_becoming-a-christian_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/eccl-comm-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20060101_becoming-a-christian_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_pro_20051996_chrstuni_pro_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_pro_20051996_chrstuni_pro_en.html
http://chn24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/6-internetowa-konferencja-pastor-marek-kamiski.html
http://chn24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/6-internetowa-konferencja-pastor-marek-kamiski.html


się od 1972 r. Przebudzenie na Azusa4 zaczęło się około 1906 r. Wiec zajęło to 66 lat by zacząć 
oblegać Zielonych! Wielu Zielonoświątkowców zmylił ruch tzw 'odnowy w Duchu Świętym' 
zwana 'Charyzmatyczni katolicy' na zachodzie. Biblia jasno ostrzega nas i jasno wskazuje ze: 
nie wszystko co mówi na językach jest Duchem Świętym! Jeśli Duch Święty nie wyprowadza 
cie od grzechu, bałwochwalstwa to musisz zadać sobie poważne pytanie: Czy otrzymałem 
tego Ducha co Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy, czy może jest to inny duch?

 
Prezbiter Marek Kurkiewicz – Jego ekumenia 2013

„Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywają się od roku 1968. Przygotowywane są 
przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan. ”

http://koszalin.gosc.pl/doc/1429471.Nasz-ekumenizm

 

„Biskup Mieczysław Czajko, zwierzchnik Polskiego Kościoła 
Zielonoświątkowego przesłał na ręce biskupa Piotra Libery list kondolencyjny związku ze 
śmiercią papieża Jana Pawła II. Poniżej przedstawiamy pełen tekst listu. 

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przebudzenie_przy_Azusa_Street  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przebudzenie_przy_Azusa_Street
http://koszalin.gosc.pl/doc/1429471.Nasz-ekumenizm
http://koszalin.gosc.pl/doc/1429471.Nasz-ekumenizm


Ekscelencjo,
Drogi Księże Biskupie,

proszę przyjąć nasze – Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce – wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia z powodu odejścia z doczesności Papieża, Jana Pawła II.

Dzielimy smutek polskiej i światowej wspólnoty Kościoła Rzymskokatolickiego, ale też nadzieję 
zmartwychwstania, której fundamentem jest chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana. 

Jan Paweł II był Wielkim Człowiekiem, który wywarł ogromny wpływ na naszą epokę. Nasza radość 
jest tym większa, iż był naszym Rodakiem.

Jego autorytet sięgał poza granice własnej chrześcijańskiej rodziny wyznaniowej. Zielonoświątkowcy 
będą pamiętać Jego zawsze życzliwy stosunek do przebudzenia pentekostalnego oraz Jego 
zaangażowanie w ruch charyzmatyczny, ruch odnowy w Duchu Świętym w całym Kościele 
Chrystusowym w minionym stuleciu.

„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach 
swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi”. 
(Ap. 14,13)

W Chrystusie Panu

bp Mieczysław Czajko
Zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego”

http://www.kosciol.pl/article.php/20050405200827261

 

„Mieczysław Czajko (ur. 20 lutego 1946 w Brześciu) – były biskup i prezbiter naczelny Kościoła 
Zielonoświątkowego w RP, od 12 października 2000 r. do 19 października 2008 r. ”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Czajko

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Czajko
http://pl.wikipedia.org/wiki/2008
http://pl.wikipedia.org/wiki/19_pa%C5%BAdziernika
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87
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Zielonoświątkowcy biorą udział w tzw drodze krzyżowej!

„Według pierwotnego planu nabożeństwo miało się odbyć na ulicach Gniezna, jednak ze 
względu na aurę przeniesiono je do Bazyliki Prymasowskiej. Drogę Życia rozpoczęła 
modlitwa Ojcze Nasz, po której orszak ruszył do kolejnych stacji, gdzie wybrane 
fragmenty Ewangelii, w ekumenicznym przekładzie, mówiące o uzdrowieniach, 
oczyszczeniach i wskrzeszeniach dokonanych przez Jezusa czytali mężowie i ojcowie 
reprezentujący poszczególne wyznania. Rozważania nt. czytań prowadzili natomiast 
zwierzchnicy Kościołów. 

Bp Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego pochylił się natomiast przy stacji 
czwartej nad fragmentem mówiącym o uzdrowieniu syna urzędnika. W swoich 
rozważaniach dziękował za dzieci, które są darem dla każdego małżeństwa. Modlił się w 
intencji dzieci chorych i tych zdrowych, w których jednak zaledwie tli się życie duchowe ”

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,874,ekumeniczna-droga-
zycia-w-gnieznie.html

Co oznacza stacja czwarta? To może zszokować wielu!

„Pośród tradycyjnych stacji drogi krzyżowej tylko osiem ma jednoznaczne odzwierciedlenie 
w Biblii. Stacje 3, 4, 6, 7 i 9 nie są potwierdzone przez Biblię. W szczególności nic nie 
wskazuje na to, że stacja 6 była znana przed średniowieczem. Z kolei stacja 13 (zdjęcie z 
krzyża) jest tylko upiększeniem zapisu biblijnego według którego Józef z Arymatei ściągnął 
ciało Jezusa z krzyża i pogrzebał je. W Wielki Piątek 1991 papież Jan Paweł II zainicjował nową 
formę nabożeństwa, nazwanego biblijną drogą krzyżową. Kilkukrotnie celebrował drogę 
krzyżową w tej formie w Koloseum  [2]  [3]  . Ta wersja została oparta wyłącznie o Pismo Święte. 
W 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził tę listę stacji do medytacji i publicznego 
odprawiania.

1. Jezus w Ogrodzie Oliwnym. 
2. Jezus zdradzony przez Judasza. 
3. Jezus skazany przez Sanhedryn. 
4. Piotr wypiera się Jezusa.”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krzy%C5%BCowa

Inna jeszcze informacje znajdziemy poniżej:

„4. Jezus spotyka Swą Świętą Matkę

Przyszedłem do tego Świętego Serca, będącego obrazem i podobieństwem Mojego Najświętszego 
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Serca, aby stać się Bogiem-Człowiekiem, aby chodzić śladami Jej kroków i aby później Ona szła 
za Mną... Ona i Ja dzieliliśmy wszystko aż po Krzyż. Związek Nasz był tak głęboki i doskonały, że 
nie potrzebowaliśmy mówić: jedynym i wyjątkowym środkiem wyrazu były Nasze Serca. Nie 
musiałem przekazywać Jej Moich Słów i Moich Myśli w czasie Mojej nieobecności. W najwyższej 
mocy Mojego Świętego Ducha Ona wszystko znała, wiedziała o wszystkim dzięki Swemu 
dziewiczemu Sercu, bowiem posiadała Boga i Bóg Ją posiadał. (25 marca 1996)”

http://www.voxdomini.com.pl/stow/plstations.html

Diabeł zaprasza Zielonoświątkowców do wyparcia się Biblii, a objęcia królowej niebios!

Co mówił Jan Paweł II? To największy bałwochwalca jakiego widział Rzym!

http://translate.google.ie/translate?sl=auto&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-
8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fholy_father%2Fjohn_paul_ii
%2Fapost_letters%2Fdocuments%2Fhf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-
mariae_en.html&act=url

„Wśród ostatnich papieży, którzy od czasu Soboru Watykańskiego II, które wyróżniają się w 
promowaniu różańca chciałbym wspomnieć, błogosławiony Jan XXIII ( 4 ) i przede 
wszystkim Pawła VI, który w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus podkreślił, zgodnie duch 
Soboru Watykańskiego II, ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie 
chrystologiczne. Ja sam często zachęcać do częstego odmawiania różańca. 

W ten proces upodabniania się do Chrystusa przez różaniec, zawierzamy się w sposób 
szczególny do matki opiekę Najświętszej Maryi Panny. ”
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""Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego NIE odziedziczą? NIE ŁUDŹCIE 
SIĘ! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani 
mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa 
Bożego nie odziedziczą"".1 KORYNTIAN 6:9-10

„przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i 
drewnem. ” Jer 3:9

„Gdy składacie swoje dary, przeprowadzając przez ogień własne dzieci, kalacie się 
wszelkimi swoimi bałwanami aż do dnia dzisiejszego. Czy Ja mam pozwolić wam mnie 
się radzić, domu izraelski? Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie pozwolę wam mnie 
się radzić! (32) I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: 
Chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi. (33) 
Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i 
ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości (34) i wyprowadzę was spośród 
ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem 
wciągniętym, i wylewem zapalczywości. ” Ez 20:31-34

„Zielonoświątkowiec, współprzewodniczący przyjął kilka zaproszeń, od kk aby wziąć udział w  
celebracjach w Rzymie podczas Jubileuszu Roku 2000. Dodatkowo, uczestniczył on w inauguracji  
Benedykta XVI”

„Wielebny Cecil M. Robeck5[Zbory Boze] pełnił funkcje współprzewodniczącego Zielonoświątkowca”

„Z pomocą Davida Du Plessis'a [katolik] mógł zainicjować dyskusje w 1972 r.”

„Katolicy widza chrzest [niemowląt] jako inicjacje do Chrystusa[innego]”

 

Cecil M.Robeck

„Narody nigdy nie przestana wzywa  Matki mi osierdzia i zawsze b d  si  ucieka  pod Jej opiek . Ta,ć ł ę ą ę ć ę  
która wraz z Synem Jezusem i ma onkiem Józefem pielgrzymowa a do wi tego przybytku Bo ego,łż ł ś ę ż  
niech os ania w drodze wszystkich, którzy wyrusza z pielgrzymka w Roku jubileuszowym. Niech tezł  
szczególnie gor co wstawia si  za chrze cija skim ludem w najbli szych miesi cach, aby obchodz c zą ę ś ń ż ą ą  
rado ci  dwu tysi clecie narodzin swego Zbawiciela, móg  uzyska  obfito  ask i mi osierdziaś ą ą ł ć ść ł ł  

5 http://www.vatican.va/special/assisi-participants_20020118_en.html  
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”Jubileusz Roku 20006

Jak wierzący może uczestniczyć w jawnej herezji i zaprzeczeniu jasnych nauk Słowa Bożego? 
Mianowanie Antychrysta, reprezentanta ustępstwa? Czyż Jezus nie jest jedyna droga do Ojca, 
i nasza ochrona? Czyż Biblia nie zakazuje wzywania zmarłych i polegania na kimkolwiek 
innym niż Jezus Chrystus? Jak może nieświadoma osoba przyjąć zbawienie i pokutować z 
grzechów? Przez samo uczestnictwo w tej herezji, Robeck pokazał swoje utożsamienie z tym 
co Bóg nienawidzi

Plan ekumenii jest następujący: Katolicy wewnątrz siebie szkolą katolików by przestali 
atakować 'odłączonych braci' i porzucili 'religijna zawziętość'. Ten proces odbywa się powoli 
we WSZYSTKICH katolickich organizacjach, zakonach itd. Osoby które przeniknęły do 
Protestantyzmu maja robić to samo- wewnętrznie osłabić i zniweczyć wszelkie sprzeciwy, 
wyeliminować opozycje wewnątrz Zielonoświątkowców by sprawnie wcielić ekumeniczny 
haczyk, a potem antek Ben będzie kręcił korbka wędki!

ZWIEDZIONYCH KILKU, PROWADZI WIELU DO UTRATY ZBAWIENIA , WIECZNEGO 
PIEKLA! GLOS PROROCKI MILCZY, TAK JAK I W IZRAELU, GDY TAMCI ZAJECI BYLI 
SWOJA EKUMENICZNA RELIGIA Z KANAANITAMI! CELEM EKUMENII JEST 
ELIMINACJA SPRZECIWU I POWOLNE PRZECIAGANIE WSZYSTKICH 
PROTESTANTOW DO WIECZNEJ SMIERCI!

HASLA EKUMENICZNE PRZEBIJAJA SIE PRZEZ WIELE PULPITOW: NIE MILOSC, 
SKRAJNOSC, TO NIE TAK, TO TEZ BRACIA, NIEWYBACZENIE, ZGORZKNIALOSC, 
WYPOMINANIE PRZESZLOSCI, NIE MOZNA OCENIAC, TOLERANCJA, SZACUNEK!

WROGIEM EKUMENII JEST TZW FANATYCYZM, FUNDAMENTALIZM I RELIGIJNY 
EKSKLUZYWIZM.

Fanatycyzm to ”postawa oraz zjawisko społeczne polegające na ślepej i bezkrytycznej wierze w 
słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych. Przejawem fanatyzmu jest 
skrajna nietolerancja wobec przedstawicieli odmiennych poglądów. ”WIKIPEDIA

Fundamentalizm to” rygorystyczne trzymanie się zasad i norm wyznaczonych przez daną 
religię (fundamentalizm religijny), doktrynę polityczną (fundamentalizm polityczny) lub ideologię 
(np. fundamentalizm "światopoglądu naukowego" w komunizmie). ”WIKIPEDIA

Ekskluzywizm  to czelność głoszenia ze poza Biblijnym Chrześcijaństwem i zbawieniem z 
laski nie ma zbawienia i ludzie idą do piekła!

Biblia mówi o świni wracającej do blotka i psa do 'smacznych' wymiocin. Dziś, w 2013 r 
obserwujemy powolny, powrót do upadku! To co robią dziś to próbowanie wierzących, na 
jak daleko można! Potem trochę dalej, poszło? No to jeszcze o krok...Az nastanie Nowy Lad 

6 http://www.vatican.va/jubilee_2000/docs/documents/hf_jp-ii_doc_30111998_bolla-jubilee_pl.html  
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Światowy i będzie za późno! To eis nazywa próbowanie terenu, i przeciąganie granic, aż one 
opadną! Przenigdy nie od razu! Ale stale, zdecydowane naciskanie powoduje ze ludzie 
oswajają się ze zmianami. Dziś widza liderów w kompromisie, stojących obok 
bałwochwalstwa. I jeśli dziś nie staną, to w końcu inne religie się dołącza! I będzie za późno... 

To jest stopniowanie odstępstwa...Tak jak z grzechem. Dziś się śmiejesz, ze to tylko tam raz. 
Jutro troszkę więcej, potem jeszcze troszeńkę...Nic nie szkodzi. Nie będziesz przecież 
fanatykiem, terrorysta, inkwizytorem! Po paru latach siedzisz po uszy w... grzechu.

Cytaty :7

„Dla większości katolików inicjacja do Chrystusa zaczyna się chrztem [niemowląt]”

„Nowy 'wierzący' otwiera serce i wyobraźnie poprzez ryt baptyzmu[niemowląt], który 
zawiera w sobie znaki i symbole kosmosu i życia w społeczeństwie”

„W chrzcie [niemowląt] dana osoba doświadcza laski bożego miłosierdzia” 

„W katolickiej tradycji chrzest [niemowląt] jak i bierzmowanie wyciska nieścieralny 
duchowy znak na duszy”

Ten tzw nieścieralny znak, można złamać w imieniu Jezusa Chrystusa, a demony katolickie 
wygonić! Polecam 3- częściowy wykład na temat wyganiania demonów katolickich dla 
KAZDEGO Protestanta!

http://antyekumenia.wordpress.com/sluzba-uwolnienia-duchowe-zrodla-katolicyzmu/

„Wszyscy, choć rożnymi drogami pragną jednego widzialnego kościoła Bożego”

„Celem Drugiego Soboru Watykańskiego jest uzyskanie jedności wszystkich Chrześcijan”

7 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/eccl-comm-  
docs/rc_pc_chrstuni_doc_20060101_becoming-a-christian_en.html
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Mate.o mi pomógł wrócić do blotka...Ratunku! Nie mam siły wstać!

 

Tylko trochę...Nikt nie widzi. Slurp, slurp...Mhmm, stare śmiecie....Co ja robię tak swoja 
droga?



„Jezus...wybrał Piotra ... na nim założył swój kościół”

„Jezus Chrystus chciał by apostołowie i ich sukcesorzy- biskupi z następca Piotra na ich czele...”

„Dość duże społeczności  odseparowały się od pełnej komunii z katolickim kościołem”

„Ruch ekumeniczny ma za zadanie przebić się przez te bariery”

Czy widzimy co oni piszą? Jezus założył kościół na Skale, która jest On sam! 

„pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus ”! 1 Kor 10:4

Kto zakłada kościół na innej skale, niewątpliwie buduje na piasku i jest fałszywym kościołem! 
Wiemy, ze w Biblii nie ma 'sukcesora Piotra'! Natomiast Biblia przestrzega nas przed 
'fałszywymi apostołami', których przedstawicielem jest papa! Bóg otwarł oczy Lutrowi i ten 
odłączył się od nierządnicy, a został zasadzony na skale Chrystusa! Ruch Ekumeniczny 
próbuje ustanawiać inna skale, innego Jezusa i stad Biblia nakazuje nam się przeciwstawić jej 
w modlitwie i głoszeniu! Biblia mówi o 'fałszywej jedności', jedności z herezja. To właśnie 
popychają liderzy w 2013! Protestanci wyszli z fałszywego, założonego na piasku 
fundamentu i zostali zasadzeni na Chrystusie! 

W 1964 r.8 Papa wiele razy używał tego typu fałszywych określeń:

„bracia oddzieleni od nas” [ich wina]

„Tylko poprzez Chrystusowy kościół katolicki, który jest wszechogarniającymi środkami zbawienia  
ludzie mogą w pełni odnieść korzyść ze środków zbawienia”

„Katolicy w pracy ekumenicznej muszą zatroszczy się o swoich oddzielonych braci, modlić się o nich,  
informować ich o kościele [kk] i pierwsi podejść do nich ”

„Musimy poznać poglądy naszych oddzielonych braci. Aby osiągnąć ten cel musimy  
studiować...katolicy, którzy maja już odpowiednie ugruntowanie, muszą zdobyć bardziej adekwatne  
zrozumienie doktryn naszych oddzielonych braci, ich historie, ich duchowe i liturgiczne życie,  
psychologie religijna i podstawowe tło. Największą wartość maja w tym celu spotkania obu  
stron”

Szeregowi katolicy staja się szpiegami dla papieża. Ida do Zielonych by zbadać jak ich lepiej 
podejść! Potem opracowują odpowiednia strategie. Nienawróceni muzycy są zapraszani i 
formowane są zespoły, idą wspólnie grac koncerty. Tam głoszą 'jedność' i 'powrót do 
katolicyzmu' . Przez ich rzekomy 'luz' rozbijają czujność pastorów i wierzących! Misja 
katolicyzmu, po dziś dzień, stało się powolne, od środka, systematyczne rozbicie 
Protestantyzmu i zatarcie wszelkich wzmianek o nim! Zniechęca się 'fanatyzm', mówi się ze 
Biblia jest 'względna'- czyli ten tak to widzi, tamten inaczej, ale... nie osadzaj!

8 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-  
redintegratio_en.html
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„Święta teologia[bałwanów] i inne gałęzie wiedzy a w SZCZEGOLNOSCI O NATURZE HISTORII  
muszą być nauczane z EKUMENICZNEGO PUNKTU WIDZENIA”

Cóż, historia i jej straszne grzechy, mordy są wciąż nieobmyte w wodach bałwochwalstwa!

„Jest to sprawa najwyższej wagi, żeby przyszli pasterze i księża opanowywali teologie w TEN  
SPOSOB , NIE POLEMICZNIE”

„W duchu ekumenii”

„Inne podziały nastąpiły mniej więcej 4 stulecia później na zachodzie, wywodząc się z wydarzeń, które  
zwykle określa się jako 'Reformacja'. W rezultacie...wielu oddzieliło się ze 'stolicy apostolskiej' ”

Plan ekumenii znany jest od 1964, jednak z powodu ślepoty i CELOWEJ działalności 
fałszywych braci, którzy dostali się w szeregi Protestantyzmu, niektórzy tez przeszli na 
stronę wroga przyjeżdżając z Rzymu z innym duchem, głosząc inna ewangelie- wierzący nie 
słyszeli o postanowieniach stolicy bałwochwalstwa!

Trzecia Godzina Dnia:

„Kiedyś TGD była ewidentnie chórem baptystycznym. Dziś tak nie jest. To był świadomy wybór,  
konieczność, czy po prostu tak wyszło?

Tak to wyszło, bez specjalnego zamierzenia. Ale wierzę, że było w tym też Boże prowadzenie. Kiedy 
nagraliśmy płytę „Hosanna” w roku 1998, nagrywaliśmy ją w Studio Psalm, które mieści się w 
Warszawie przy ulicy Siennej, tam, gdzie ma swoją siedzibę również zbór zielonoświątkowy. W ten 
sposób kilka osób z tego Kościoła słyszało, co się dzieje, niektórzy nam nawet pomagali i część osób z 
tego zboru dołączyła do zespołu. To był pierwszy taki krok. W tym czasie też inni ludzie z różnych 
ewangelicznych zborów się pojawiali. Potem zaczęli też trafiać do TGD ludzie z Kościoła 
katolickiego i to było dla mnie odkryciem, kiedy mogłem poznawać ludzi kochających szczerze 
Pana Jezusa, należących do tego Kościoła, z którymi możemy zrobić coś razem. Najpierw była Anita, 
którą spotkałem na koncercie „Szansy na sukces” i okazało się, że jej marzeniem jest śpiewanie z nami. 
Z czasem dołączyli też inni. 

Mieliśmy też trudniejsze momenty z tym związane. Jeden miał miejsce w okolicach śmierci papieża, 
kiedy na naszej stronie internetowej, nie wiedzieć czemu, jakaś dyskusja powstała, w której jedni 
obrzucali błotem zmarłego papieża, inni oburzali się na to. Byłem zdruzgotany tym, że to się odbywa 
na naszej stronie, a ludzie nie przebierają w słowach. 

Dla mnie Jan Paweł II nie był duchowym ojcem, ale wiedziałem, że muszę się nauczyć płakać z 
płaczącymi. Taki moment nie jest najlepszy, aby się wymądrzać przed innymi. Chociaż na forum 
iskrzyło bardzo mocno, ale w samym chórze nas to wzmocniło, zbliżyło do siebie.”

„Co różni dzisiejsze TGD od tego, w którym zaczynałeś? To pytanie z kategorii naiwnych, ale to dla  
nieświadomych tamtych realiów?

Wtedy dostać się do chóru było bardzo łatwo. Ja jako jeden z nielicznych miałem przesłuchania. To się 
wiąże z poziomem wykonawczym. Chór wcześniej miał charakter bardziej amatorski. Teraz chór jest 
dużo bardziej stały. Wcześniej była większa rotacja. Mnóstwo osób się przez chór przewinęło. Obecnie 
chyba jest też wyższa średnia wieku chórzystów. No i w końcu, teraz to bardziej rodzinna formacja. 
Coraz więcej jest małżeństw. Kiedy przyjeżdżamy na obóz z dziećmi, to jest to już małe przedszkole. 



Kiedy zaczynałem, przez sporo czasu zespół ten był baptystyczny. Natomiast teraz ekipa jest 
zdecydowanie ekumeniczna. Różnica polega też na tym, że gramy o wiele więcej koncertów. Dawniej 
to był występ na konferencji młodzieżowej, obóz kończył się serią występów i to było prawie 
wszystko. W ciągu roku koncertów było niewiele. Teraz jest to stała działalność. ”

http://www.baptysci.pl/tematycznie/86-swiadectwa/971-wywiad-z-piotrem-nazarukiem-
dyrygentem-choru-trzecia-godzina-dnia

Oh, Pan Jezus mówi o czasach wielkiego odstępstwa! Pracy Ducha Świętego przeciwstawia 
się katolicki duch ekumenizmu! O bracia i siostry, obudźcie się z zamroczenia! W imieniu 
Jezusa! Zacznijcie bić na alarm! Apostołowie anioła światłości są pośród was implementując 
strategie wprowadzona w życie w 1964 r.

Przeklęte unie z bałwanami i herezja zakończa się upadkiem wielu jeśli wierzący będą dalej 
milczeć. Dzięki Bożemu miłosierdziu i odważnym głoszeniu Prawdy przez braci i siostry, 
wielu otworzy oczy zanim będzie za późno! Poprzez walkę duchowa możemy zmusić 
demony by ustąpiły i ich prace aby była rozbita!

Dziś, w 2013 r. toczy się walka o dusze wielu ludzi. Kto by pomyślał,ze po kilkudziesięciu 
latach ludzie będą mogli iść do piekła, siedząc na spotkaniach w ich kościołach! Diabeł 
przygotowuje się do zadania ciosu na kościół nowo narodzonych ludzi!

Reasumując, plan szatana w postaci ekumenii jest dziś wyłożony przed naszymi oczami:

1. Celem ekumenia jest zniszczenie Protestantyzmu, Biblijnych doktryn i wcielenie 
wszystkich do katolicyzmu, pod rządy Antychrysta

2. Z powodu kompromisu jednostek, a także wielu 'wizyt judaszowych' do Faryzeuszów, 
do protestantyzmu wchodzi powoli, systematycznie inny duch i doktryny demonów!

3. Liderzy zaprzedali się katolicyzmowi, pobiegli jak świnia do błota a pies do wymiocin! 
Czyż Biblia nie mówi nam, ze jeśli kto upadnie w stare grzechy, to demony [jeśli 
wyszły] wezmą 7 bardziej złośliwych i wejdą czyniąc większe straty niż przed 
nawróceniem/ uwolnieniem? Co się więc dziwić, ze ci co pobiegli do Watykanu 
teraz... mówią inaczej, zaszła w nich widoczna zmiana, nic nie trafia do nich! Bóg nie 
da się naśmiewać! Ta duchowa bariera może być zburzona, poprzez moc Ducha 
Świętego i Słowo Boże!

4. Watykan, by podejść9 i zniszczyć Protestantów, powołał Światowa Rade Kościołów i 
jej krajowe/ regionalne placówki typu Krajowa Rada Ekumenii w Polsce. Za plecami 
szacownych wierzących, dokonywane są roszady i podejmowane są decyzje, które 

9 Wg Słownika PWN:  «postąpić wobec kogoś podstępnie» «zbliżyć się do kogoś lub czegoś 
ostrożnie, ukradkiem, zwykle w celu dokonania napaści lub podpatrzenia»

http://www.baptysci.pl/tematycznie/86-swiadectwa/971-wywiad-z-piotrem-nazarukiem-dyrygentem-choru-trzecia-godzina-dnia
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maja ostatecznie położyć kres Protestantyzmowi!

5. Celem ekumenii, jest  zniszczenie Protestantów od środka, przez fałsz, fałszywy pokój 
ze świata, odejście od Biblii! Stara nierządnica otwarła nogi, chowając topór za plecami 
by jak czarna wdowa ukąsić w momencie szatańskiego zespolenia! To orgazm który 
przyniesie straszny skutek!

6. Skierowane są wysiłki, by głosić ekumeniczna teologie, w katolicyzmie, eliminując 
fanatyków, i to samo ma być przeprowadzone w Protestantyzmie. Ci co wierza w 
Biblie, głoszą doktryny, pokazują herezje maja być piętnowani, zniechęcani, głoszeni 
przeciwko w kazaniach bądź... wyłączani! 

7. Protestantyzm odszedł od kłamstwa, a znalazł Prawdę. Wyszedł z ciemności 
katolicyzmu i jego demonów śmierci i grobu, do życia i światła Chrystusa! Demon ze 
świata jednak nawołuje, kusi, podnosi kieckę, odwraca kota ogonem, burzy 
się...Protestantyzm jest założony na Chrystusie, nie na człowieku. Zmienił skale, z 
antychrysta do Chrystusa! 

8. Katolicyzm DZIS, w 2013 r. nie może użyć siekiery, bo stal się za mały...bo 
międzynarodowe organizacje by szybko zakończyły jego szarże! Jedyna nadzieja jest 
'fałszywa jedność'. Zieloni nie kupili by zła, ale pączkiem z kupskiem jak widać się 
raczą!

9. Trzeba zmienić, zatrzeć historie, wpoić WZGLEDNOSC BIBLII. Wyśmiewać trzymanie 
się ścisłe Słowa Bożego, przeniknąć do Protestantyzmu i oszukać ich, by zadać 
ostateczny cios!

10. Polemika 10jest zniechęcana, podobnie jak i doktryna!

Bracia i siostry otwórzcie oczy zanim będzie za późno! Powstańcie i głoście, walczcie 
przeciwko temu ruchowi antychrysta! Czas przesiewu nadchodzi!

W nadchodzących latach, celem ekumenii będzie rozbicie tych grup Protestantów które nie 
nalezą do SRK!To one będą na celowniku. Nie ważne co mówisz, i tak oni przyjdą pod 
twój zbór, to nieuniknione. Pytanie: Co zrobisz?

20 Stycznia 2013 r. podczas tzw 'Angelusa', antek Benedykt XVI powiedział:

„Jednym z poważniejszych grzechów, które skrzywiają twarz kościoła jest widoczny brak jedności,  
szczególnie jeśli chodzi o HISTORYCZNE PODZIALY , które PODZIELILY CHRZESCIJAN i które  
nie zostały jeszcze DO KONCA rozstrzygnięte” Asia News11

10 WIKIPEDIA: Polemika (gr. pólemos – wojna, spór; także od przymiotnika polemikós – wojowniczy, wrogi) – dyskusja 
(słowna lub pisemna) na sporny dla jej stron temat, najczęściej na temat związany z polityką, sportem, religią, 
socjologią, sztuką, literaturą itp. 

11 http://www.asianews.it/news-en/Pope:-Historical-divisions-among-Christians-one-of-the-most-serious-sins-that-  
disfigure-Church-26913.html

http://www.asianews.it/news-en/Pope:-Historical-divisions-among-Christians-one-of-the-most-serious-sins-that-disfigure-Church-26913.html
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-Historical-divisions-among-Christians-one-of-the-most-serious-sins-that-disfigure-Church-26913.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja


O czym on mówi? Po pierwsze- Reformacja była pomyłką! Po drugie- wciąż, są uparci ludzie 
którzy nie dają się pojeść na watykańskie pranie mózgu! Papa zamyka usta na pedofilie 
obecna na wszystkich kontynentach! Zarówno katolicy, którzy nie zgadzają się z Drugim 
Soborem Watykańskim, jak i Protestanci, którzy nie posłuchali 'liderów' stałych bywalców u 
Rzymskiego bałwana! Tu jest okazja by głosić tym katolikom, by wskazać co robi ich 
organizacja, nie mówiąc o jej herezjach i złu!

„Wg ekspertów, ekumeniczny pęd w kościołach- szczególnie nie- katolickich opada...”

„Przed maryjna modlitwa papież dodał:... za obie te intencje, wołamy o wstawiennictwo najświętszej  
maryji, pośredniczki łask”

To dzieje się w 2013 roku!  

Na stronie Opus Dei czytamy:12

„Jednak w tych dniach, kiedy Kościół proponuje nam tydzień szczególnej modlitwy o jedność  
chrześcijan, powinniśmy zjednoczyć się w tej modlitwie z papieżem, biskupami, katolikami na całym 
świecie i z naszymi odłączonymi braćmi. Chociaż nie mają oni pełni wiary i sakramentów, zmierzają  
ku niej ”

„Ojcowie uważają oddzielenie się od wspólnego pnia za najgorsze zło[6]. ”

Pień katolicyzmu to Imperium Rzymskie i jego bożki!

„Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania[od herezji] i  
różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. Ten brak jedności jawnie  
sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie  
przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”[7]. ”

To katolicyzm nie głosi ewangelii! Obracanie kota ogonem. To oni wyszli od Biblii, podążając 
za herezja! 

Diabeł dziś bezczelnie podchodzi pod kościół nowo narodzonych i przychodzi z odmienna 
ewangelia, nowym paradygmatem...Ten bałwochwalczy , bezbożny antychryst wionie 
śmiercią i wszystkim tym czego Bóg nienawidzi! Jednak jak Jezusa na pustyni podchodził 
diabeł bezczelnie, oferując mu swoje śmieci, nazywając je 'świętymi'[tak, gdy odrzucasz 
grzech i śmieci diabla – on wrzeszczy- jak śmiesz! ], urażony diabeł  wrzeszczy: to grzech! To 

12 http://www.opusdei.pl/art.php?p=26192  

http://www.opusdei.pl/art.php?p=26192#_ftn7
http://www.opusdei.pl/art.php?p=26192#_ftn6
http://www.opusdei.pl/art.php?p=26192


grzech! Bezczelność! Jak śmiecie gardzić jego bałwanami, herezja, zmarłymi i wymyślonymi 
bajkami poprzez wybujała wyobraźnie opętanych mistyków i niewolników papieskich!

 
Skrob, skrob...Grzebanie w katolickim śmietniku...Ale okazja! Chodźcie, PEŁNO tu 

rzeczy! 

Chce abyś jak świnia pognał do błota, jak pies wytarzał się w kupsku, wymiocinach z 
marchewka, ruszających się, pełnych czerwow i glizd! To papka która ci oferuje ekumenia!

Pamiętajcie co powiedział pastor Stepanów z kościoła Spichlerz13:14

„- Jak pastor zapatruje się na dialog ekumeniczny? Czy ekumenizm jest zgodny z wolą Boga,  
czy też jest szatańską pułapką? Jeśli ekumenizm to jaki? I powinniśmy być w ekumenizmie z  
Kościołem Rzymu? MNarcin W.

13 http://www.spichlerz.org/pl/  

14 http://www.chrzescijanin24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/9-internetowa-konferencja-pastor-  
andrzej-stepanow.html

http://www.spichlerz.org/pl/
http://www.chrzescijanin24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/9-internetowa-konferencja-pastor-andrzej-stepanow.html
http://www.chrzescijanin24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/9-internetowa-konferencja-pastor-andrzej-stepanow.html


Ekumenizm w obecnym wydaniu nie jest doskonały. Dialog powinien mieć miejsce. Ale na innych  
zasadach – Jezus musi być centrum dialogu i Jego najważniejsze nauki. Kościół Rzymsko-Katolicki  
odszedł od fundamentalnych prawd biblijnych, co uniemożliwia szukania jedności z nim. Chociaż w  
Rz-K jest sporo biblijnie wierzących chrześcijan i wspólnot. Zresztą katolicy nie są w Radzie  
Ekumenicznej, a tylko ją zapoczątkowali, po to aby protestanci dogadali się między sobą i później  
dołączyli do katolików. Sprytne, prawda? ”

Niech Bóg ja przeklnie na wieki! Anatema! Anatema! Zgiń i zabieraj ze sobą w płomienie 
twoje czerwy, wymioty, podróbę i błoto! Tarzajcie się sami! Sami chodźcie z trupami i w 
obłędzie na ustruganych dłutem niemych polakierowanych bożkach! Paweł wolał: ten co 
glosi Ewangelie inna od tej co w Biblii, niech będzie wyklęty i oddzielony na wieki!

Biblia mówi aby tych co grzeszą upominać publicznie.[1 Tym 5:20] Publicznie działające 
osoby maja być upominane publicznie. Wiec oto mała lista ekumenikow w 2013. [A Bóg ich 
osadzi w swoim czasie]

NAZWIJ ICH PO IMIENIU I OBNAZ PUBLICZNIE

Nazwa zboru, miejscowości Pastor Zboru
Zbór w Koszalinie Marek Kurkiewicz15

Zbór Betel, Szczecin
Poznań Pastor Piotr Wisełka (Kościół Zielonoświątkowy) 

16

Zbór Skala w Lublińcu Dobrodzień, godz. 16:00 – Nabożeństwo 
ekumeniczne w rzymskokatolickim kościele pw. 

św. Marii Magdaleny. Przewodniczenie: ks. Alfred 
Waindok (proboszcz rzymskokatolickiej parafii 

pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu; 
homilia: pastor Piotr Skoczylas (pastor Kościoła 

Zielonoświątkowego w Lublińcu).17 
Białystok
Świdwin18 Pastor Adam Ciućka  Ul. Drawska 26 Świdwin 

Kościół Zielonoświątkowy w Milejewie-
Fromborku19

15 http://koszalin.gosc.pl/doc/1429471.Nasz-ekumenizm  

16 http://poznan.kz.pl/events/tydzien-modlitwy-o-jednosc-chrzescijan/  

17 http://opole.gosc.pl/doc/1426487.Laczy-nas-ten-sam-Bog  

18 http://www.zbor.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=14  

http://www.zbor.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=14
http://opole.gosc.pl/doc/1426487.Laczy-nas-ten-sam-Bog
http://poznan.kz.pl/events/tydzien-modlitwy-o-jednosc-chrzescijan/
http://koszalin.gosc.pl/doc/1429471.Nasz-ekumenizm


Kościół Zielonoświątkowy, ul. Wawrzyniaka 7 , 
Szczecin20

Kościół Zielonoświątkowy

- Zbór „Betania”, ul. Wawrzyniaka 7

Henryk Kowaliński21

Elbląg-Witold Kantorek Nabożeństwo Inauguracyjne 22w kaplicy Kościoła 
Zielonoświątkowego, ul. Sienkiewicza 3 w 

Elblągu. Kazanie: ks. Marek Karczewski (Kościół 
Rzymskokatolicki, Mikołajki Pomorskie).

Lublin ul tatarska 523 http://www.koscioloaza.org/

Marek Wółkiewicz 

Co Biblia mówi na temat ekumenii i jej liderów?

„Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. (15) Zwodzicielami stali  
się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. ”Iz 9:16
„Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli  
się? (13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona  
zostanie. (14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół  
wpadną. ”Mt 15:14

„I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! - choć nie ma pokoju. (15) Czy się  
wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić.  
Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę - mówi Pan. (16) Tak mówi Pan: Przystańcie  
na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a  
znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. (17) Postawiłem też  
nad wami stróżów, aby wołali: Uważajcie na głos trąby! Lecz oni odpowiedzieli: Nie będziemy uważali.  
”Jer 6:14

„I leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój! Pokój! Choć nie ma pokoju. (12) Czy  
się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. ”  
Jer 8:11

19 http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=293:tydzie-powszechnej-  
modlitwy-o-jedno-chrzecijan-18-25012013&catid=62:kuria-diecezjalna-elblska&Itemid=30

20 http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=129&idx=12597  

21 http://www.betezda.org.pl/index.php/start-aktualnosci/399-tydzien-modlitw.html  

22 http://elblag.wm.pl/86192,Przed-nami-Tydzien-Modlitw-o-Jednosc-Chrzescijan.html#axzz2J5feI91o  

23 http://diecezja.lublin.pl/news,852  

http://www.koscioloaza.org/
http://diecezja.lublin.pl/news,852
http://elblag.wm.pl/86192,Przed-nami-Tydzien-Modlitw-o-Jednosc-Chrzescijan.html#axzz2J5feI91o
http://www.betezda.org.pl/index.php/start-aktualnosci/399-tydzien-modlitw.html
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=129&idx=12597
http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=293:tydzie-powszechnej-modlitwy-o-jedno-chrzecijan-18-25012013&catid=62:kuria-diecezjalna-elblska&Itemid=30
http://www.diecezja.elblag.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=293:tydzie-powszechnej-modlitwy-o-jedno-chrzecijan-18-25012013&catid=62:kuria-diecezjalna-elblska&Itemid=30


„Nie mają pokoju bezbożni - mówi Pan. ” Iz 48:22

„(1) Wtedy rzekłem: Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy. wodzowie domu Izraela: Czy nie waszą  
rzeczą jest znać prawo? (2) Lecz wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie złe. Zdzieracie z nich skórę i  
mięso z ich kości. (3) Jecie mięso mojego ludu, zdzieracie z niego skórę i łamiecie jego kości; krajecie to  
tak jak mięso w garnku i jak pieczeń na patelni. (4) Będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz On was nie  
wysłucha: zakryje wtedy swoją twarz przed wami, ponieważ popełniliście złe czyny. (5) Tak mówi Pan  
o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu,  
który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. (6) Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia,  
zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby; słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie się im  
ciemnością. (7) Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni; wszyscy zakryją sobie  
twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga. (8) Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby  
oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. (9) Słuchajcie tego, wy, naczelnicy  
domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko,  
co proste! (10) Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem, popełniając zbrodnię. (11) Jego  
naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy  
wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na  
nas nieszczęście! (12) Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą  
gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. 

(Ks. Micheasza 3:1-12, Biblia Warszawska) ”

„Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w 
niebie; (33) ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, 
który jest w niebie. (34) Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie 
przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego 
ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. (36) Tak to staną się wrogami człowieka 
domownicy jego. (37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i 
kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. (38) I kto nie bierze 
krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. (39) Kto stara się zachować życie swoje, 
straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. (40) Kto was przyjmuje, mnie 
przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. (41) Kto przyjmuje 
proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako 
sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. (42) A ktokolwiek by napoił jednego z 
tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie 
straci zapłaty swojej. 

(Ew. Mateusza 10:1-42, Biblia Warszawska) ”

„Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim  
mieszkała, a teraz mordercy! (22) Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą. (23)  
Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami,  



nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. ”Iz 1

„Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc: Nie chcę być niewolnicą. Lecz 
jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym  
drzewem. (21) A przecież to Ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a  
jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką! ”Jer 2

„I znowu teraz wołasz do mnie: Ojcze mój! Ty jesteś przyjacielem mojej młodości! (5) Czy wiecznie  
będziesz się gniewał, czy zawsze będziesz chował urazę? Tak oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko  
potrafiłaś. (6) W czasach króla Jozjasza rzekł Pan do mnie: Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona,  
Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. (7)  
Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła. I  
widziała to niewierna jej siostra - Juda. (8) Widziała także, że Ja właśnie z powodu wszystkich  
cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela, i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, niewierna  
Juda, nie ulękła się, lecz poszła i także oddawała się nierządowi; (9) przez bezwstydny swój nierząd  
zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem. ”Jer 3

Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki  
Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! (16) Albo czy nie wiecie, że, kto się  
łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym 
ciałem. (17) Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. (18) Uciekajcie przed  
wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się  
wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. (19) Albo czy nie wiecie, że ciało  
wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też  
do siebie samych? (20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 

(1 list do Koryntian 6:1-20, Biblia Warszawska) 

Unia z bałwochwalcami powoduje ze Protestant dzieli z nią demony! Nie dziwota ze wielu  
dziś są inni. Już nic do nich nie dociera! Powrót do bałwana powoduje ze złośliwsze demony  
wracają. Faktem jest tez to ze większość Protestantów nie została uwolniona od demonów!
Ewangelia Łukasza 11:26

„Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę,  
abyście mieli społeczność z demonami. (21) Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha  
demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów. (22) Albo czy 
chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od niego? ” 1 Kor 10



 
 

Bezkrwawa ofiara, w złotym pucharze...

„Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło; (12) nie u nas jest  
wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych; (13) ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto  
jak do dzieci mówię: Rozszerzcie i wy serca wasze! (14) Nie chodźcie w obcym jarzmie z  
niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między  
światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma 
wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem 
świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I  
będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi  
Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi  
synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; 

(2 list do Koryntian 6:1-18, Biblia Warszawska) ”

Popatrzmy na Grekę:

heterozygeō – nierówne jarzmo, 2 rożne zwierzęta pod jarzmem
metochē –wspólnota, fellowship
koinōnia -społeczność, communion
symphōnēsis -zgoda, concord



meris – część, part,
sygkatathesis = układ, agreement
exerchomai = wyjść z
aphorizō – otoczyć się płotem, zatoczyć granice[dane przez Slowo Boze!]

„Dochodźcie tego, co jest miłe Panu (11) i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami  
ciemności, ale je raczej karćcie, (12) bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.  
(13) Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; (14) wszystko bowiem, 
co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A  
zajaśnieje ci Chrystus. (15) Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako  
mądrzy, (16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe. (17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale  
rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. ”Ef 5

Co dzieje się w katolicyzmie? Pedofilia, satanizm, homoseksualizm, rywalizacja o władzę,  
opływanie w bogactwa, nierząd...

„Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni, widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie  
figowym. Lecz gdy przyszli do Baal-Peor, oddali się hańbie, stali się ohydni jak to, co ukochali ” 
Ozeasz 9

„(1) Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie  
się znowu pod jarzmo niewoli. ” gal 5



Bóg przestrzega przed wchodzeniem w fałszywe unie!

„Tak panował Jehoszafat nad Judą. Władzę królewską objął mając trzydzieści pięć lat, a panował w  
Jeruzalemie dwadzieścia pięć lat. Matka jego miała na imię Azuba, a była córką Szilchiego. (32)  
Kroczył on drogą swojego ojca Asy i nie odstąpił od niej, czyniąc to, co prawe w oczach Pana. (33)  
Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud nie trwał szczerze przy Bogu swoich  
ojców. (34) Pozostałe zaś sprawy Jehoszafata, pierwsze i ostatnie, są zapisane w dziejach Jehu, syna  
Chananiego, które weszły do Księgi Królów Izraelskich. (35) Po tych wydarzeniach Jehoszafat, król  
judzki, sprzymierzył się z Achazjaszem, królem izraelskim, ten zaś postępował bezbożnie. (36)  
Sprzymierzył się z nim, aby budować okręty płynące do Tarszysz. Budowali te okręty w Esjon-Geber.  
(37) Wtedy Eliezer, syn Dodajasza z Mareszy, wystąpił przeciwko Jehoszafatowi z takim proroctwem:  
Ponieważ sprzymierzyłeś się z Achazjaszem, Pan zdruzgocze twoje dzieło. I rozbiły się te okręty, i nie  
mogły popłynąć do Tarszysz. 

(2 Ks. Kronik 20:1-37, Biblia Warszawska) ”

„To rzecz pewna, że zły nie ujdzie kary, lecz potomstwo sprawiedliwych będzie wybawione.  
”Przyslow 11

„Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. ” 16:5

„Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. (3) Izrael  
sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela, (4) i rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz  
wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew  
Pana od Izraela. (5) I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich: Niech każdy zabije ze swojej grupy tych  
mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. (6) A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i  
przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów  
izraelskich, ci zaś płakali u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. (7) Gdy to zobaczył Pinechas, syn  
Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznię (8) i poszedł za tym  
mężem izraelskim do namiotu, i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze.  
Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. (9) A tych, którzy od tej klęski poginęli, było  
dwadzieścia cztery tysiące. ” Liczb 25



Dziś Protestanci przynoszą swoje dzieci katolicyzmowi...
 

„Przyłączyli się do Baal-PeoraI jedli z ofiar składanych umarłym. (29) Rozgniewali go postępkami  
swymi, Dlatego spadła na nich plaga. (30) Wtedy wystąpił Pinchas i wkroczył, I plaga ustała. (31)  
Poczytano mu to za sprawiedliwość, Z pokolenia w pokolenie, na wieki. ” Ps 106

„Nauka o czyśćcu jest oparta na modlitwach zanoszonych za zmarłych” Watykan24

„W uroczystość Wszystkich Świętych Benedykt XVI przypomniał, że w ten dzień Kościół czci  
wszystkich tych, którzy "różnym przebiegiem życia wskazują rozmaite drogi świętości". Papież mówił  
również o znaczeniu odwiedzania cmentarzy. - Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko jest użyteczna,  
ale i niezbędna, ponieważ może im ona pomóc, ale jednocześnie sprawia, że skuteczne jest ich  
wstawiennictwo za nas - stwierdził. ”Benedykt XVI25

„Ostatnie pożegnanie. Trumna z ciałem odprowadzana jest na cmentarz. Rodzina, znajomi, przyjaciele  
- wspominają, rozpamiętują, podsumowują. Za chwilę wszyscy rozejdą się do swoich spraw, nikt nie  
będzie się roztkliwiał - oprócz bliskich. Jest tyle niedokończonych, czasem niewyjaśnionych spraw i  
nieukojone pragnienie, aby wymienić choć jeszcze jedno zdanie. Wiele osób przez lata nie umie się od  
niego uwolnić i szuka sposobu na kontakt ze zmarłym.26 ”

24 http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a12.htm  

25 http://wiadomosci.onet.pl/raporty/swieto-zmarlych-2011/benedykt-xvi-modlitwa-moze-pomoc-  
zmarlym,1,4895678,wiadomosc.html

26 http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kraj/jak-polacy-szukaja-kontaktu-ze-zmarlymi,1,5272274,wiadomosc.html  

http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kraj/jak-polacy-szukaja-kontaktu-ze-zmarlymi,1,5272274,wiadomosc.html
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/swieto-zmarlych-2011/benedykt-xvi-modlitwa-moze-pomoc-zmarlym,1,4895678,wiadomosc.html
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/swieto-zmarlych-2011/benedykt-xvi-modlitwa-moze-pomoc-zmarlym,1,4895678,wiadomosc.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a12.htm


„Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnię na rozległej łące? (17)  
Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków! (18) Ustawicznie uprawiają  
nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. (19) Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a  
wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy. 

(Ks. Ozeasza 4:1-19, Biblia Warszawska) ”
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Kościół Zielonoświątkowy we Fromborku
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Strona zboru wygląda jak strona katolickiego kościoła:

Theotokos to herezja Prawosławia, która poprowadziła wielu do czczenia zmarłych!My  
wiemy, ze Chrystus nie urodził się 2000 lat temu, ale przyszedł w ciele w tym czasie!  
Chrystus istnieje od zawsze! Skąd zbór z Fromborka wie jak ona wyglądała? Czyż to nie  
obrazek maryjny z katolika? Maria nie miała wpływu na boskość Chrystusa! 



Katolicka szatę graficzna używa tez Zbór w Świdwinie:

http://www.zbor.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255:naboestwo-
witeczne&catid=3:aktualnoci&Itemid=3

http://www.zbor.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255:naboestwo-witeczne&catid=3:aktualnoci&Itemid=3
http://www.zbor.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255:naboestwo-witeczne&catid=3:aktualnoci&Itemid=3
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Dodatkowa lektura:

Ekumenia odsłona Pierwsza

http://www.scribd.com/doc/54709904/Ekumenia-odslona-Pierwsza

Ekumenia odsłona druga 2

http://www.scribd.com/doc/50145712/Ekumenia-odslona-druga-2

Kompromis Protestanckich zespołów

http://www.scribd.com/doc/50145562/Baal-Polski-Czyli-Eliasz-Tancujacy-z-Balwanami

Ekumeniczne święta

http://www.scribd.com/doc/74614803/%C5%9Awi%C4%99ta-Bo%C5%BCego-Narodzenia-
czesc-druga

Odnowa w Duchu Świętym. Wielkie zwiedzenie, tajna bron katolicyzmu 

http://www.scribd.com/doc/73756468/Odnowa-w-Duchu-%C5%9Awi%C4%99tym-Wielkie-
zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu

Aby w pełni zrozumieć niebiblijnosc i zło ekumenii, polecam zapoznanie się z wszystkimi  
pozycjami wymienionymi na tej stronie!

Zloty Cielec Nadchodzi-Ekumenia w KZ
http://www.scribd.com/doc/54710235/Zloty-Cielec-Nadchodzi-Ekumenia-w-KZ

Prawda zawsze gorszy... I tym razem nie będzie inaczej...
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