
Liderzy- ekumeniczny skandal w Polsce





Wst p.ę

Ostatnio dotarłem przez przypadek  do ciekawych wypowiedzi ' '
ludzi, którzy s  postrzegani jako Protestanci.ą

W tej krótkiej publikacji chciałbym  zacytowa  kilku z nich. ć
Zobaczcie jak diabeł chce zniszczy  Protestantów przez ć
kompromis niektórych liderów b d  wprowadzenie ą ź
ekumenicznych liderów, by pod pozorem innego nauczania 
zwie  wybranych!ść

Polecam dokładnie przeczyta  ich wypowiedzi i zastanowi  si  ć ć ę
nad tym co papie  planuje zrobi  w niedalekiej przyszło ci, je li ż ć ś ś
wierz cy nie wyjd  z ignorancji oraz je li nie zaczyna si  modli .ą ą ś ę ć

Polecam!



Piotr Płecha, to basista TGD, były zakonnik u kapucynów, i 
'duchowny' Kościoła Bożego w Chrystusie. To powinno 
zaalarmować te denominacje. Oto fragmenty jego wypowiedzi, 
podczas pobytu w KZ w Kraśniku:

„Bóg dal nam możliwość budowania mostów pomiędzy 
kościołami. Dlatego ze uwielbienie nie dotyczy jakiegoś 
jednego kościoła, jednej denominacji...

Kiedy patrzymy na Boga możemy spotkać się , mimo ze 
należymy do rożnych denominacji....

My … należymy do KbwCh, jestem duchownym tego 
kościoła [KbwCh uwaga!]. Wiesław Zięba sprawuje taki 
apostolski nadzór nad nami, gdyby coś się z nami 
niedobrego działo, to mamy kogoś kto powie nam- uważaj. 
Albo jak ktoś widzi ze z nami jest coś nie tak to może pójść 
do niego i na nas naskarżyć.

W TGD mamy możliwość jeździć do rożnych miast, często w 
kościołach katolickich występujemy...

Niesamowicie jak Bóg otwiera nam dostęp do tzw kościołów 
parafialnych, katolickich. Tak jak wspominałem ja sam 
byłem katolikiem przez wiele lat. Nie jestem katolikiem 
Rzymskim, ale jestem katolikiem w sensie powszechnym...

Odwiedzamy rożne parafie katolickie i to jest ''niesamowite”  
bo jestem przyjmowany jako brat Protestant, bo gdzieś w 
jakąś tam szufladkę muszą mnie włożyć, ale z pełnym 
szacunkiem i pełnym uznaniem tego co Bóg nam włożył w 
serce. Biskup Dajczak i biskup Rys mówił o tym, o nowej 
ewangelizacji, o konieczności współpracy KK i 
Protestanckiego dlatego ze są dużo większe jakby 
niebezpieczeństwa i trudy z którymi wierzący się zmagają i 
połączyć nasze siły w modlitwie o księży [w tle słychać : 
alleluja!]... wiele księży jest nie zbawionych!



Moim marzeniem jest zagrać w kościele do którego 
chodziłem jako młodzieniec. I tam głosić,ze jest jeden Pan i 
tak naprawdę Bóg nas kocha wszystkich.”

”Jestem Chrześcijaninem, który jest Ciałem Chrystusa. 
Oczywiście nie ignoruje faktu istnienia innych wyznań  ale 
jest mi obca mentalność: katolik/ protestant/ 
prawosławny1.”

Czy zatem Paweł by powołany by być mostem między braćmi, 
którzy głosili ze zmartwychwstanie się dokonało? Albo między 
tymi, którzy głosili, ze bez obrzezania nie ma zbawienia? Czy 
kogokolwiek Bóg powołuje w roli zwodziciela? Katolicyzm to NIE 
denominacja! Ten gościu głosi herezje! Zaszufladkowany? 
Niebezpieczne czasy i stad Protestanci maja wrócić do herezji z 
której wyszli? Co za niedorzeczności i kłamstwa! Żaden 'ksiądz' 
nie jest zbawiony, ba nawet księdza nie ma w Biblii!

Ten gościu gra po katoliku2, przed bałwanami, sugerując ze nie 
ma znaczenia czy modlisz się do Jezusa, czy zmarłego, czy 
kłaniasz się do drewna i kamienia! Absolutny heretyk.
Ekumenia nie głosi Jezusa, ale 'bratanie ze zwiedzeniem'! Nie, 
Jezus nie jest w małym żłóbku, ani w waflu. Mówimy o innym 
Bogu! Boga w katolicyzmie nie ma.

Nowa ewangelizacja3 to STARE i HERETYCKIE doktryny- 
bezkrwawej ofiary, zmarłych, odpustów, itd.! Założył ja Benedykt  
XVI! Szatan wie,ze czasu ma ...niewiele. Stad widzimy te ruchy, 
by szybko połączyć wszystkich, i ustanowić Babel II! Z antkiem 
papieżem na czele!

Otwórz oczy!

1 http://www.chn24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/8-internetowa-konferencja-piotr-pecha.html  

2 http://www.swjozefslupsk.pl/koncert-piotr-plecha.html  

3 http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/en/segreteria.html  

http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/en/segreteria.html
http://www.swjozefslupsk.pl/koncert-piotr-plecha.html
http://www.chn24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/8-internetowa-konferencja-piotr-pecha.html


Artur Ceroński, wszędzie gdzie się pojawia, powtarza jedno 
zdanie, które psuje mu świadectwo:

„Bóg jest żywą osoba- nie systemem jakimś, katolickim czy 
Protestanckim. Nie jakaś nauka. On jest żywy...Ewangelia, 
która słyszałem to nie było ze ktoś mi powiedział: 
katolicyzm jest zły. Nie!...”

'Super' panie Ceronski! Brawo! Jezus powiedział,ze Boga czcimy 
w Duchu I PRAWDZIE. A to,ze w momencie nawrócenia, Jezus 
nie powiedział ci, ze magia jest zła- to znaczy- idźmy ja 
praktykować? Albo połączmy się z jej praktykantami?

Nauka? To znaczy, ze jak Paweł się nawrócił [to dziś pojęcie nie 
poprawne politycznie- dziś jest dialog!] to porzucił Biblie i 
chodzić po synagogach, mówiąc- nie ważne w co wierzycie? 
Kompletna bzdura! Warto zajrzeć do Biblii, np. dziejów 
Apostolskich i zobaczyć co pierwsi Chrześcijanie głosili! Po co 
tyle listow w NT! Skoro to tylko relacja, i robię co chce, to po co 
Biblia? Wytargajcie Jana 3:16 i Biblie wyrzućcie, i tak jej nie 
czytacie! Wy nawołujecie do Nowego Ładu Świata, nie do 
Biblijnego Chrześcijaństwa- moc , relacja ale ...znajomość Biblii!

Jezus mówił: Nie znacie PISMA ani mocy Bożej!
Paweł wskazywał bratu: Od małego znasz Słowo Boże! 



„Odnowienie jedności4 między wszystkimi Chrześcijanami jest 
naczelna sprawa Watykanu II”

Problem w tym,ze ...katolicyzm to nie Chrześcijaństwo! A oni 
podstępnie nazywają Protestantów: odłączonymi braćmi.
Pamiętajmy, ze Inkwizycja zmieniła nazwę na Kongregacje 
Nauki Wiary !

Leszek Mocha, zastępca Prezbitera Naczelnego Kościoła 
Zielonoświątkowego i Członkiem Prezydium Naczelnej Rady 
Kościoła5, podczas  Kongresu Zielonoświątkowego w 2013 r6. 
nagle zaczął głosić:

„Powinniśmy szanować , miłować naszych sąsiadów 
katolików, którzy żyją wokół nas. Powinniśmy to robić z 
pasja- nie kłócić się, nie potępiać, nie wytykać palcem 
błędów jedni drugim. To jest to co mówił Mariusz wczoraj.
[zapewne chodzi tu o Mariusza Muszczyńskiego].

Kiedy Bóg zmienił moje serce w tym temacie, wtedy 
zauważyłem ze taka powinna być moja postawa. Kiedyś 
byłem bardzo 'dziwnym człowiekiem', a także ewangelista. 
Wydawało mi się, ze jak ktoś nie jest Zielonoświątkowcem to 
nie może już być prawdziwym Chrześcijaninem.
Prawdziwym człowiekiem, który ma Ducha itd. itd.

4 http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/vatican-ii-and-the-ecumenical-  
movement.cfm

5 http://kzjastrzebie.org/32,Pastor-Leszek-Mocha.html  

6 http://pielgrzym.shoutcast.com.pl/index_Kongresy%20KZ_20130.php  

http://kzjastrzebie.org/32,Pastor-Leszek-Mocha.html
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/vatican-ii-and-the-ecumenical-movement.cfm
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Az to zostało zmienione. Bóg zaczyna otwierać nam drzwi...

Zaczyna robić 'nowe rzeczy'. Przed nami jest dobry czas. 
Wierze,ze przełomy przychodzą, przyjdą i będziemy oglądać 
wielkie poruszenie.

Otóż w Maju [to miesiąc Maryjny- od autora]chociażby 
otrzymuje telefon, dzwoni do mnie gość z Warszawy  i mówi, 
ze jest koordynatorem spotkań- czuwań w Sanktuarium 
Maryjnym w Kodniu.

Ja kiedyś tam usługiwałem na ewangelizacji organizowanej 
przez brata Zabłockiego, pastora Zabłockiego. I dzwoni i 
mówi tak: Czy to pastor Leszek? Ja mowie: tak, przy 
telefonie. Otóż mam zaszczyt zaprosić na nasze czuwanie, 
abyś był głównym mówca, wykładowcą na temat Bożej 
miłości w Kodniu. O, 'nowe rzeczy' 'pan' czyni

Bo kiedy zaczynamy 'miłować' ,Bóg zaczyna otwierać drzwi. 
Zaczyna czynić 'nowa rzecz', Zaczyna nas 'używać'”

Na początku cytował 'księdza Józefa Tischnera'!

Mocha sugeruje, ze jak głosisz katolikom i wskazujesz potrzebę 
ich nawrócenia [wielu katolików ci powie- jestem nawróconym, 
mam chrzest] to jesteś … dziwny. Nowa rzecz, nowa moda, to nie 
głoszenie aby się NAWROCIL, ale by się spotkać. Nie aby zrobić 
różnicę, aby się chłop zastanowił, ale zęby zamydlać wierzących i 
robić z nich głupców!

Niedługo, jak Mocha zostanie księdzem, to dalej 'pan nowa rzecz 
będzie czynił'- tym razem łączmy się do buddystów! I hindusów, i 
muzułmanów! Miłość- to przecież 'bracia'! Cóż innego mógł 
Mocha głosić- Bóg kocha wszystkich, co robisz nie ważne, co 
wierzysz się nie liczy- tańczymy, skaczemy, bum cyk- cyk, oto 
'nowa ewangelia' . Mocha głosi przed demonem Maryjnym! Ten 



tak długo go urabiał aż ten...przyszedł!

Szacunek, tolerancja, różnorodność, inna mentalność, wzajemna 
pomoc...Gdzieś to już słyszałem! Watykan II, Unia Europejska, 
Organizacja Narodów Zjednoczonych!

Tak swoja droga, sprawdziłem, ze zona pana Mochy7 lubi właśnie 
Beatę Bednarz! Wszyscy płyną w jedna stronę... w dol!

W Kodniu, znajduje się 'Matka Boza kodeńska':

 Demon z małą kukiełka!

Na stronie tego bałwochwalczego miejsca jest ładny baner:

7 https://www.facebook.com/people/Ma%C5%82gorzata-Mocha/100004245194587  

https://www.facebook.com/people/Ma%C5%82gorzata-Mocha/100004245194587


http://www.youtube.com/watch?v=HaDES1XBvEk

To co tu obserwujesz to ZMIANA PARADYGMATU i CZAS 
TRANSFORMACJI i PRZEJSCIA. Z Biblijnego Chrześcijaństwa 
z powrotem w ciemnotę katolickiego średniowiecza!

Następna osoba jest muzyk Krzysztof Szczypuła, który tak 
napisał mi w w-mailu odnośnie ekumenii:

„Pan Jezus powiedział. że w każdym narodzie miły jest mu 
ten , który go miłuje oraz napisane jest, że Bóg nie ma 
względu na osobę. Podziały denominacyjne, nie są i nie były 
Bożym zamiarem ( tak uważam ) . Jaką mamy możliwość 
sprawdzić w jakim miejscu i stanie jest czyjeś serce?! A Bóg 
patrzy na serce. To wszystko są cienie rzeczy przyszłych a 
rzeczywistością jest Chrystus. Nie do nas należy kogoś 
sądzić ale tak jak Pan Jezus chodził po ziemi czynił dobrze 
wszystkim uzdrawiał chorych i głosił ewangelię o 
Królestwie tak nakazał nam : Idźcie i czyńcie ucznia i 
wszystkie narody, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 

http://www.youtube.com/watch?v=HaDES1XBvEk


umarłych... darmo dostaliście, darmo dawajcie. Uważam, że 
"dla czystego wszystko jest czyste" _ tzn, jeżeli wiem kim 
jestem w Chrystusie  i wiem, że Bóg mnie kocha i mam z 
nim żywą relację to mogę iść wszędzie i spotkać się z 
każdym. Sam uczestniczę w wielu spotkaniach 
organizowanych przez katolików  i kiedy przychodzę jako 
ten , który chce służyć , czyniąc dobrze itd. Po czasem 
wstępnej niepewności związanej z lękiem przed nieznanym, 
wielu z nich zostało moimi przyjaciółmi z którymi bez obaw 
mogę rozmawiać o wielu kwestiach. Ekumenizm w pojęciu 
ludzkim jest dla mnie utopią ( bo zawsze musisz pójść na 
jakiś kompromis ) natomiast jedność w Chrystusie jest 
miłością i pokojem w różnorodności. Prawdziwa jedność jest 
możliwa ( moim zdaniem ) tylko w Duchu św.
Zatem, powinniśmy szukać tego co w górze i chodzić w 
Chrystusie tak, jak go przyjęliśmy, gdyż jaki ON JEST, tacy 
i my jesteśmy na tym świecie ( 1 J. 4 17 ).”

Szczypula gra dla zakonnic i katolików.

 http://www.godtube.com/watch/?v=DDWKP7NX

Szczypula nigdy Biblii nie czytał! O czym ci ludzie bredzą? 

http://www.godtube.com/watch/?v=DDWKP7NX


Szczypula służy....np do mszy? Pomaga księżom tuszować 
zbrodnie seksualne? Piorą mu tam głowę a potem idzie do 
Protestantów, i ględzi trzy po trzy?

„Dla czystego wszystko jest czyste” . Czyli, ze jak w Chrystusie to 
mogę uprawiać czary? Albo mogę iść i cudzołożyć, bo to miał 
Jezus 'oczyścić'? Albo mogę kłaniać się drewnu i kamieniowi? 
Pamiętajmy, ze podczas katolicyzacji Polski i Europy, Jezuici 
kropili posażki, świątynki, studzienki i mity... wówczas, były one 
'na Boza chwale'! 

Co za głupota i zdrada! 
Oto dowody. Jeśli ktoś to zaprzecza, to … szkoda mi go. Żyjemy 
w okresie budowania nowego reżimu, którego ogłaszali 
publicznie Prezydenci USA, czy Benedykt XVI!

Pokutuj dziś, jutro, może być za późno. Protestanci, którzy 
chodzą w obłokach i kadzeniu ekumenicznym, obudza się 
pewnego dnia... z gotowym reżimem. Wtedy już dłużej nie będą 
go ukrywać!

Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia!


