
Festiwal Życia 2014
David Hatthaway wydaje magazyn zatytułowany “Prophetic Vision”. Przeglądam 
ten magazyn i mam tez kilka jego książek, w których opisuje jak przemycał Biblie, i 
jego doświadczenia i walkę duchowa, która staczał na Syberii.

Niestety, to co widać z kilku wydań jego magazynu, również i on zdaje się złapać w 
pułapkę Ekumenizmu.

Np w Nr.71 z 2014 r1. Rozpisuje się o Polsce. Dobrze, ze widzi potrzebę 
ewangelizowania Polski. Niepokojące jednak jest jego ignorancja jeśli chodzi o 
katolicyzm. Oto kilka cytatów z jego magazynu:

“3 mln zmarłych, to byli Polscy Chrześcijanie, głownie katolicy...”(s.12)

“to katolickie przywództwo, które sprzeciwiało się reżimowi komunistycznemu 
przez zasiewanie u ludzi silnej i zdecydowanej wiary...”(s.12)

“duża liczba ewangelicznych i KATOLICKICH kościołów Polski gotowa by ścisłe 
współpracować ze sobą”(str.13)

Tak. Kościoły typu- Baptystyczny, Metodystyczny i inni tego typu już od jakiegoś czasu 
są członkami katolickiego tworu- Światowej Rady Kościołów. Katolicy jednak... to nie 
Chrześcijanie, ale amalgamat pogaństwa i spadkobierca Rzymskiego Imperium 
wprowadzony przez Konstantyna ok 300 A.D.

Można niewątpliwie podziwiać opór stawiany najeźdźcy, ale...jakiego typu “wiarę” 
zasiewano Polakom? Modły do zmarłych, różaniec, noszenie szkaplerza i medalików 
dla ochrony, krucyfiksy, figury i modły do papieża, czy aniołów! Co to za 
'Chrześcijaństwo'? O czym ten człowiek plecie? Skoro większość Polaków to niby 
katolicy, to ... po co organizować Ewangelizacje? Jaki w tym sens, skoro to 'katoliccy 
Chrześcijanie'? Brzmi jak “katoliccy- muzułmanie”!

Hatthaway propaguje działania ekumeniczne i zbiera fundusze od Protestantów, by 
finansować katolicyzm. Gdzie maja iść 'nawróceni' na tych ewangelizacjach? Czy 
wracają do bałwanów znowu oszukani? Czy znów dano im fałszywą nadzieje, ze 
mogą,czcząc bałwana i innego Jezusa, iść do nieba...

Hatthaway opisuje w jednym z jego magazynów: 

1 http://issuu.com/davidhathaway0/docs/pv71_uk_dps/1?e=10568750/6463206  
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„W 1985 r David przeprowadził serie spotkań na Węgrzech wraz z 'nawróconym 
katolikiem' z New Mexico, i jednym z synów Osteena. Otrzymali pozwolenie aby 
usługiwać w katolickich kościołach, które nie tylko były wypełnione po brzegi ale i 
ludzie stali na zewnątrz. Cuda uleczenia, tysiące przyjęło Chrystusa... Po upadku 
żelaznej kurtyny...Dawid przeprowadził krucjatę na cale Węgry, i tam każda 
'denominacja ' brała w tym udział ”

(Nr 55, Wiosna 2010 r.2)

„David otrzymał specjalne zaproszenie od na niedzielny lunch z rzymskokatolickim  
arcybiskupem Sigitasem Ramkeviausem, z Litwy”

„...katolicy otwarli na oścież ich Katedrę- Katrina, najbardziej prestiżowy ośrodek 
kultury na Litwie. W piątkowy wieczór było ok 700 osób, włączając reprezentanta  
Prezydenta, członków rządu i lokalnych samorządów, głowy katolickich, 
prawosławnych i ewangelicznych oraz biznesowa i kulturalna elita kraju. ”

(Nr 59, Wiosna 2011 r.3)

Jak widzimy- Hatthaway angażuje się w jawna ekumenie i taka 'ewangelie' zapodaje 
masa! W jednym z magazynów, autorka szorstko krytykowała Lutra i obarczała go wina 
za holokaust!

Hatthaway ma bardzo dobre relacje z odstępstwem. Nie ma problemu aby wynająć 
stadion i tam usługiwać, lecz on chodzi z katolikami, nigdy nie mówiąc im,ze oni służą 
diabłu i czcza innego boga, przez tradycje, i bałwochwalstwo.

2 http://www.eurovision.org.uk/Media/PDF.asp?MediaID=64  

3 http://www.eurovision.org.uk/Media/PDF.asp?MediaID=132  
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Potem slyszysz- 'Bóg wszędzie otwiera mi drogę!”. Doprawdy? A co głosisz? Czyżbyś 
chodził z katolicyzmem i prawosławiem za raczka? No, no, proszę tutaj grzeczniej!

Jaki to Jezus głosi fałsz?Ilu z tych osób usłyszało: idźcie z bałwanów do służenia Bogu w 
Duchu i Prawdzie? Ilu uczestników Festiwalu Życia w ogolę pomyślało aby to 
napomknąć? Tak, dziś zaiste żyjemy w czasach odstępstwa...pulpity przejęli nieznający 
Biblii, ulizani żelem. Niektórych Bóg znalazł w wiezieniu, ale ...jaka oni ewangelie 
głoszą?

Tak, dla Hatthawaya problemem są: Muzułmanie w Europie...Luter, nie ma problemu 
jednak bałwochwalstwo. Tam musi się dobrze czuć...

„Ciągnie swój do swego?” czy nie byliśmy uwolnieni od katolickich demonów, 
wielokrotnie wyśmiewając nauki o Chrześcijanach mających demony...Ha, ha, ha? Ups, i 
teraz łazimy w starym korytku...

Jak ja się nawróciłem, i zostałem ochrzczony w Duchu...to ciągnie mnie do Biblii i do 
rzeczy Bożych, nie do bałwanów, z których mnie Bóg wyciągnął...Jak to więc jest?

To skandal! Bert Clendennen, Zielonoświątkowiec z USA, opowiadał doświadczenia z 
jego pobytu w Rosji. Pan Hatthaway, jak widać z innego nr magazynu, ma dobre 
relacje z Prawosławiem z Rosji. Dla kontrastu- Clendennen jak tam był i głosił Biblijna 
Ewangelie, to w radiu Prawosławnym dudnili- największym wrogiem Rosji miał 
być...Clendennen! 4

Dawid Wilkerson mówiąc o Clendennenie tak się wyraził:”Gdziekolwiek jestem na 
świecie, pytają mnie: Czy znasz pastora Clendennena? Wzburzył gniazda diabłów na 
całym świecie, jest dzisiejszym Apostołem Pawłem.”5

Festiwal Życia, jest oczywiście wypełniony ekumenikami!W 2012 r. był Mietek z TGD. 
Royal Rap, czyli zespól gdzie rapuje Kolah, jest również ekumeniczny. Widzimy go na 
teledyskach 'katolickiego hip-hopu' jak Besiu, czy Elohim.

Besiu w wywiadzie mówi:6

„Zawołałem do Niego w Medjugorie: - Jeśli jesteś to mi to udowodnij! Przyszedł do mnie pokój. 
Wyspowiadałem się, oczyściłem. Odnalazłem się w Kościele, we wspólnocie. Jeździłem dużo na 
rekolekcje”

„Staram się iść drogą z Bogiem. Msza święta, spowiedź – to jest bardzo ważne. ”

Czyli fałszywy duch poprowadził go do...katolickiego bałwochwalstwa. Besiu, dal się 
zwiesc katolickim demonom. Spowiedz nie daje zbawienia. Msza to falszywy Jezus a 

4 http://soc-europe.weebly.com/bh-clendennen.html  

5 http://soc-europe.weebly.com/bh-clendennen.html  

6 http://www.fronda.pl/a/besiu-bog-odnalazl-mnie,19531.html  
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Biblia nigdzie nie mówi o 'spowiedzi człowiekowi', który nie może wybaczyć 
grzechów!

Do Koli mam rym: 

„ Kola, jak to z tobą jest- bierzesz ludzi, którzy oddają papieżowi cześć? czy żywy 
Bóg to zmarły, drewno a może kamień. Czy poison ze szkaplerzem zasuwa i 
Maryja trzyma go za ramie? papież kłamie, Biblia nie to samo co tradycja, drewno 
czy oszlifowany kamień, pomalowano kamień, na szlifierce chodzi, potem babcia 
na kolanach w kolo niego chodzi. hej, kola, nie wal ściemy. Protestant i katolik- inna  
droga idziemy! katolik w dol, w maryjnym objęciu śmierci, Protestant do chwały 
Ojca, by z Nim być na wieki!”

W 2014 ma znowu być TGD, Kolah i ...pan Ceronski. Tak, on dalej mówi- „nie ważne 
czy katolicki czy Protestancki”. 

Artur Ceronski jest rozdarty między Prawda a fałszem. Mówi: Bóg to nie bozia, nie 
figura (czyli nie katolicyzm), będąc katolikiem, nie znalazł tam Boga, mimo, ze nawet 
wyspowiadał się księdzu, gdy był na haju...Znalazł Boga, gdy 'przyplątali się ' 
Zielonoświątkowcy i przynieśli Biblie...Wihajster na ścianie, w postaci 2 skręconych 
patyków, nie przybliżył go do Boga...Dziś on jednak zdaje się tego nie widzieć i 
lawiruje...Jeśli komuś Bóg go kładzie na sercu, to polecam aby się modlić, by mu Bóg 
pokazał...Inaczej pracuje przy dwóch stolach- Chrystusa i... papieża.

Oto zrzut z jednego z kazań pana Ceronskiego7...Żeby nikt mi nie wmawiał, ze nie 
mam dowodów...

7 http://www.youtube.com/watch?v=ewAfuZpIbPU  
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To kazanie pokazuje, sprzeczności pana Artura...

„Zadaje kłam wszystkim fałszywym religiom, kultom, które doprowadzają 
człowieka do odstępstwa...Nie daj się zwieść- odrzuć każdy fałszywy kult i religie, 
odrzuć wszystko co staje na drodze bezpośredniego przyjścia do Boga przez 
Jezusa Chrystusa...Przez lata 'Chrześcijaństwa' narosło wiele fałszywych 
doktryn...Ludzie mówią: potrzebujemy Marii,(chyba Maryji?) żeby dotrzeć do 
Jezusa....Kłamstwo! Ooo, potrzebujemy 'świętych' aby dotrzeć do 
Jezusa...Kłamstwo!Potrzebujemy sakramentów, aby dotrzeć do Jezusa!Kłamstwo! 
Ooo, potrzebujemy kapłanów, pastorów, księży...Kłamstwo! To są diabelskie 
kłamstwa! ”

Alians Ewangeliczny, przedstawia program na 2014.8 Tam ma zagrać ...Arka 
Noego [katolicki]9, Tomasz Żółtko[katolik i ekumenik].

Próbowałem tez dowiedzieć się czegoś od organizatorów Festiwalu Życia 2014. 
Otrzymałem ogólnikowe, nie na temat odpowiedzi :

„Witam serdecznie. Festiwal ma charakter ponad wyznaniowy. Współpracujemy z Kościołami 
większości denominacji chrześcijańskich w Polsce”

„Organizatorem Festiwalu Życia jest "Eurovison Mission to Europe" - fundacja założona przez 
brytyjskiego kaznodzieję i ewangelistę Davida Hathaway'a. Festiwal jest imprezą chrześcijańską, w 
której udział brać mogą wszyscy. Samo wydarzenie ma za zadanie promocję wartości 
chrześcijańskich wynikających z Ewangelii. Szczególną wartością dla nas jako organizatorów jest 
przede wszystkim rodzina. W naszych działaniach podczas przygotowań dużo uwagi przywiązujemy 
do tego, by w czasie Festiwalu dobrze czuły się i bawiły dzieci. Podyktowane jest to świadomością, że 
dzieci to często ponad połowa komórki społecznej jaką jest rodzina, a wartości jakie zostaną w nie 
wszczepione za młodu będą owocować w późniejszym życiu, oraz kształtować światopogląd 
tworzonego przez nie społeczeństwa.”

Katolicyzm, z którym współpracują, nie jest denominacja Protestancka!

8 http://www.aliansewangeliczny.pl/artykul.php?l=524&r=wydarz  

9 „W styczniu 2001 wystąpił w Auli Pawła VI na Watykanie przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II i tysiącami wier-
nych podczas wielkiego spotkania dzieci na zakończenie Roku Jubileuszowego, współorganizowanego przez boloń-
ski Instytut Antoniano.” ze strony zespołu.
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Czy te 'siostry' są dalej w zakonie?

Papież pracuje nad wprowadzeniem aborcji, homoseksualizmu oraz 
bezproblemowego rozwodu do odstępczego katolicyzmu! 10

 Żaden prawdziwy, ochrzczony w Duchu Świętym Protestant nie powinien brać udziału 
w tym chłamie.

Pokutujcie i wierzcie Ewangelii!

Amen.

Festiwal Zycia

http://www.festiwalzycia.pl/

Archiwalne magazyny Hatthawaya:

http://www.eurovision.org.uk/Media/PDFAll.asp

10 http://ncronline.org/blogs/ncr-today/pope-taps-eight-cardinals-lead-reform  
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