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Struktura Ekumenii na świecie
Polscy Protestanci nie rozumieją jak naprawdę wygląda ekumenia i skad się wywodzi. Stad, bez tej 
wiedzy wróg przychodzi, by ich łatwo omotać do kłamliwych unii i doktryn. Przyjrzyjmy się jak 
naprawdę wygląda ekumenia od jej początku- Watykanu, aż do Polski i jej 'filii':

Watykan

↓

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności 'Chrześcijan',z Kurtem Kochem na czele,
nadzoruje Światowa Rade Kościołów i ma 12 'oficjalnych' reprezentantów.

↓

Światowa Rada Kościołów, założona i finansowana przez Watykan i Jezuitów, jako 'most' ku 
zbudowaniu Katolickiego Światowego Kościoła(Obj 12 i 13). Ma ona swe macki w każdym kraju. 
W Polsce- jej filia jest Krajowa Rada Ekumeniczna. Nad Krajowa Rada Ekumeniczna Polski 
sprawuje doktrynalnie i finansowo nadzór Katolicki Episkopat Polski.

↓

Konferencja Episkopatu Polski1 (KEP) z siedziba w Warszawie. Miedzy innymi znajdują się tam
takie tzw rady:

• ds. Ekumenizmu – przewodniczący 'bp' Krzysztof Nitkiewicz

• ds. Dialogu Religijnego – przewodniczący 'bp' Mieczysław Cisło

• Ekonomiczna – przewodniczący 'kard.' Kazimierz Nycz

„Wraz z kard. Kazimierzem Nyczem – Metropolitą Warszawskim, zwracamy się do 
wszystkich środowisk ewangelizacyjnych w Polsce z prośbą o pomoc w zorganizowaniu 
posługi ewangelizacyjnej na Festiwalu Nadziei, który odbędzie się w Warszawie w dniach 
14-15 czerwca 2014r.” . Nycz zajmujący się sprawami ekonomicznymi w katolicyzmie 
uczestniczył w Festiwale Nadziei 2014 w Czerwcu.2 Osoby finansujące Festiwal Nadziei 
wsparły kufry Watykanu w głoszeniu ekumenii i 'nowej ewangelizacji'. 

↓

Krzysztof Nitkiewicz zajmuje się kontaktami z Krajowa Rada Ekumeniczna, której
dostarcza środki, 'teologie' i kierunek w danym roku.  

↓

Polska Rada Ekumeniczna powołana przez Watykan aby zniszczyć Protestantyzm w Polsce. PRE
ma 15 oddziałów w całej Polsce. Każdy z tych oddziałów ma za zadanie krzewienie ekumenicznej

zarazy i przeciągniecie zarówno Kościoła Zielonoświątkowego jak i Charyzmatycznych do
papieskiej ekumenii. Baptyści, Metodyści, Luteranie (Augsburski) to kościoły, których

kierownictwo zostało przejęte od DAWNA przez Watykan. Ich działanie jest czysto katolickie. Ich
działalność skupia się na zwiedzeniu kościołów nie należących jeszcze do Światowej Rady

Kościołów 

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_Episkopatu_Polski

2 http://blizejmocniejwiecej.pl/festiwal-nadziei-warszawa-14-15-czerwca-2014/
http://blizejmocniejwiecej.pl/wp/wp-content/uploads/2014/02/ListKardNycza.jpg
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Ekumenia między Protestantami a katolicyzmem to tylko jedno
oczko większego łańcucha. 

Wielu głupców i naiwnych w Protestantyzmie cieszy się z fałszywej jedności. Problem w tym, ze 
nie rozumie, ze w tym samym czasie, jak są zapraszani do bałwochwalstwa na modły, spotkania, 
ekumeniczne koncerty- katolicyzm prowadzi równolegle proces zwodzenia innych wiar. 
Katolicyzm opracował wzorzec ekumeniczny, prezentowany dziś po zborach Protestanckich pod 
nazwa Unitatis Redintegratio (wymieszanie Prawosławia (które nie rożni się właściwie niczym od 
katolicyzmu) oraz próba zwiedzenia Protestantów), natomiast zwodzenie innych religii jest robione 
wg planu zwanego Nostra Aetate(Hindusi, Buddyści, Muzułmanie i inne religie) . Pierwszy z nich 
został opracowany przez Pawla VI, a drugi przez Jana XXIII.

Odbywa się to za pomocą poniższych komisji:

         Watykan

↓

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem (od 1974) z Walterem Kasperem

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego :(Jean-Louis Tauran)

• Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Islamem/ Muzułmanizmem (1964)

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan (Kurt Koch) (od 1963):

↓

Konferencja Episkopatu Polski 

↓

Rada ds. Ekumenizmu  oraz ds. Dialogu Religijnego 

↓                                         ↓

(Kościoły 'Chrześcijańskie')(Inne religie)

↓

Rada ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną 

↓

Polska Rada Ekumeniczna 

↓

    Kościół Chrześcijan Baptystów w RP (od 1946 roku)

    Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (od 1942 roku)

    Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP (od 1942 roku)

    Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP (od 1942 roku)

    Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP (od 1942 roku)

    Kościół Polskokatolicki w RP (od 1951 roku)



    Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Towarzystwo Biblijne w Polsce

(Czeka na Kościół Zielonoświątkowy i Charyzmatyczny)

Popatrzcie na daty przejęcia kościołów Baptystów, Metodystów, Reformowanych i Luteran! Dziś 
operują one na zasadzie zwiedzenia 'brata Zielonoświątkowca' i 'brata Charyzmatyka'. Sorry, ale tak
to jest. Idąc w unie i spotkania z Baptysta, idziesz w unie z katolicyzmem, czy tego chcesz czy nie, 
czy wiesz o tym czy tez nie.

Historia zdrady ekumenicznej w Polsce
Jak widzimy z powyższych dat, zdrada ekumeniczna nastąpiła dawno temu. Do ok 1944 nie było 
mowy o kompromisie i sprzedaniu siebie i Jezusa. Oczywiście, Baptyści i inni wymienieni, głoszą 
tradycje ludzi i nie są ochrzczeni w Duchu Świętym. Ich teologia to raczej zbiór myśli ludzkich i 
ich 'widzi misie' a nie Biblijne nauki Jezusa.  Stad Zielonoświątkowiec zapraszający i przyjaźniący 
się z pastorem Baptystów będzie otwarty na rozumowe roszady odnośnie 'ważności ekumenii'. Na 
początku stulecia Zielonoświątkowe Przebudzenie zostało okrzyknięte przez KAZDY z kościołów 
który dziś widzisz w ekumenii i powolnej drogi do piekła- jako ZWIEDZENIE i nie od Boga. Dziś 
za namowa katolicyzmu, jako bezpośrednia dyrektywa od Watykanu, nie mogą dłużej tak mówić, 
ponieważ priorytetem Watykanu jest przez następne lata, używając i katolików i byłych 
Protestantów, aby Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy dołączyli do łańcuszka katolickiego. To 
łańcuszek różańca, zalecony przez demona, który podaje się za Marie. Jest to trofeum antychrysta z 
Watykanu.

Droga do Uniwersalnego (Katolickiego) Światowego Kościoła.



Poniżej znajdują się ważniejsze daty, w których nastąpiło straszne, demoniczne zwiedzenie:

• W roku 1944 podpisano wspólna deklaracje między Protestantyzmem a bałwochwalczym 
katolicyzmem i prawosławiem pod nazwa: „Konfesja Polska. Wyznanie wiary polskich 
'chrześcijan' ”

• W latach 1950 i 1951 Protestanci uczestniczyli w komunii i mszy ekumenicznej. Przyjęli 
fałszywego Jezusa, który jest dziennie krzyżowany tysiące razy dookoła świata. Ten 
fałszywy Jezus, prowadzi ich po dzień dzisiejszy i poluje również na ciebie.

• 1957 to rok gdy założyciel ekumenii, Światową Rada Kościołów pomaga swoim dzieciom 
wypłynąć na powierzchnie.

• W 1974 link między Watykanem a PRE zostaje oficjalnie pokazany jako Komisja 
Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

• W 1980 r upadli Protestanci otrzymują 'nagrodę' za zwiedzenie i zaprasza się ich do 
kontrolowanego przez katolicyzm radia. (Komisja ds. Nabożeństw Radiowych )

• Założyciel Polskiej Rady Ekumenicznej JP II,  przyjeżdża by spotkać agentów 
ekumenicznych z Polskiej Rady Ekumenicznej w 1983 r.

• W 1991 r. powstała oficjalna Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej. Od tej pory jasny staje się link nie tylko do ich 
założyciela, katolicyzmu, ale i do kontroli państwa. KRE jest przez nich kontrolowana pod 
względem finansów, tematyki głoszenia, imprez, oraz promocji ekumenizacji do szczególnie
dotąd nieuchwytnych i pozostających poza kontrola państwa jak i katolicyzmu- 
Zielonoświątkowców jak i Charyzmatyków! Jeśli widzisz TGD, Szcześniaka w TV, to NIE 
DLATEGO ZE BOG IM OTWORZYL DRZWI, ALE TO NAGRODA ZA ICH 
KOMPROMIS. 

• W 2003 r. upadli Protestanci podpisują wraz z katolicyzmem dokument uznający chrzest 
niemowląt jako praktykę głoszona przez Jezusa w dokumencie-”Sakrament chrztu znakiem 
jedności ”

Na czele Krajowej Rady Ekumenicznej stoi były, jawny współpracownik SB, prawosławny ksiądz 
Jeremiasz. Jego kryptonim, podczas czasów komuny brzmiał „Janek”.3

Zdrada Ewangelików w Polsce zaczęła się od ok 1940 r. Sfinansowana przez Jezuitów (potwierdza 
to były Jezuita- Alberto Rivera) Światowa Rada Kościołów ma swoich agentów w każdym kraju. 
Światowa Rada Ekumeniczna ścisłe współpracuje z Unia Europejska.4 W latach komunizmu, 
wielu pastorów współpracowało z katolicyzmem by zniszczyć od środka ich denominacje.5 
Niektórzy z nich sprzedawali Jezusa, ich denominacje oraz wierzących pod ich piecza, będąc 
agentami SB.

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego :”Oba dokumenty zostały jednak wycofane spod 
obrad Synodu Kościoła Zielonoświątkowego przez wnioskodawców, po tym jak uniemożliwiono 
wcześniejsze zapoznanie się z nimi członków Synodu, oraz nie-dopuszczono do dyskusji nad 

3 http://www.rp.pl/artykul/247370.html?print=tak&p=0

4 Światowa Rada Ekumenii realizuje postulaty zarówno ich pana, Watykanu jak i Unii Europejskiej. Oni głoszą 
równość wszystkich religii, głoszą feminizm, oraz promują homoseksualizm, demoniczna naukę z kuchni 
szatana pod nazwa gender- aby małe dziecko wypaczyć od małego. Promują oni również nie potwierdzone 
nigdzie zmiany klimatyczne. Nie wiesz w co się mieszasz, bracie z kościoła Charyzmatycznego i 
Zielonoświątkowego!

5 http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20090929124016103.htm

http://www.rp.pl/artykul/247370.html?print=tak&p=0
http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20090929124016103.htm


zagadnieniem lustracji.”6

W podobny sposób kierownictwo i wielu 
tzw.'pasterzy' nie będzie nigdy dopuszczać 
tego typu informacji do dyskusji. Obecne 
rządy Zielonoświątkowych liderów są na 
zasadzie- już postanowiliśmy, możecie 
debatować ale idziemy wg naszego 
widzimisię. Czyli np. jeśli Biskup KZ 
postanowił, ze KZ będzie w Krajowej Radzie
Ekumenicznej, to jest to tylko kwestia czasu. 
Jego wymijanie jest po to aby nie 
przeszkadzać mu w jego podjętej i 
nieuzgodnionej z nikim drodze. To są rządy 
totalitarne, komunistyczne. Jeden pastor 
pisał, ze za czasów komuny musieli sobie 
'jakoś radzić', więc współpracowali z 
katolicyzmem. KZ od 1901, prowadzony w 
Duchu Świętym, wśród prześladowań 
zarówno świata jak i 'kościoła' bez Ducha 
Świętego rozrastał się do niewyobrażalnej 
liczby i nie mogli go zahamować. Dziś zdali 
sobie sprawę,ze ucisk nie działa. Dziś trzeba 
być sprytnym i ….wtedy może dadzą się 
złapać.

W Brazylii, gdzie Ewangelików jest ponad 
20% i rośnie rok w rok, to SWIAT zaprasza 
do TV ponieważ Bóg dal wzrost i ta 
populacja się liczy w Brazylii. W Polsce, aby 

iść do TV, idą na KOMPROMIS, nie modląc się, bo nie stanowią znaczącej liczby. Gdyby w Polsce 
było PRAWDZIWE przebudzenie, to SWIAT relacjonował by to WBREW katolickiemu 
gardłowemu uściskowi! Czy rozpoznajesz różnice? Prawdziwe Przebudzenia a kompromis?

Gdy Billy Graham odwiedził Polskę, nie miał żadnych problemów z 'ewangelizacja'.7 Cytował 
papieża JP II, odwiedził masę katolickich świątynek w miastach jak- Warszawa, Poznań, Katowice i
Kraków. Uzyskał nagrodę Kardynała Wojtyły oraz order św Marii Magdaleny od Prawosławia. Był 
on zaproszony do Częstochowskiego Ciemnogrodu(Jasnej Góry)

Było to wydarzenie, które miało zapoczątkować zwiedzenie Protestantyzmu w Polsce. Przyjazd 
Grahama był związany z wyborem nowego papieża. Oczywiście ekumenia grasująca w tle miała 
wiele wspólnego z jego przyjazdem.  Na jednej ze stron na polskim internecie autor zamieścił parę 
interesujących zdjęć Grahama podczas tej wizyty.8

6 http://matiaszuk.salon24.pl/133055,prawda-pamiec-i-przebaczenie

7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizyta_Billy%E2%80%99ego_Grahama_w_Polsce

8 http://othertongues.neostrada.pl/web/art/BG/BG.html

Arcybiskupi jako TW 

Abp Adam (Aleksander Dubec) – ordynariusz 
przemysko-nowosądecki. Pozyskany do 
współpracy16 czerwca 1971 r. jako TW „Marek”.

Abp Szymon (Szymon Romańczuk) – 
ordynariusz poznańsko-łódzki. Zarejestrowany 18
grudnia 1969 r. również jako TW „Marek”

Arcybiskup Miron (Mirosław Chodakowski) – 
arcybiskup hajnowski, prawosławny ordynariusz 
wojska polskiego. Zarejestrowany 15 lipca 1980 r.
jako TW „Mirek II”. Jako generał brygady 
zobowiązany do złożenia oświadczenia 
lustracyjnego

Abp Abel (Andrzej Popławski) – ordynariusz 
lubelsko-chełmski. Zarejestrowany 2 marca 1984 
r. jako TW „Krzysztof”

Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) – arcybiskup 
wrocławsko-szczeciński. Pozyskany 15 grudnia 
1973 r. jak TW „Janek”. Jako rektor 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
zobowiązany do złożenia oświadczenia. 

Źródło: Rzeczpospolita 

http://othertongues.neostrada.pl/web/art/BG/BG.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizyta_Billy%E2%80%99ego_Grahama_w_Polsce
http://matiaszuk.salon24.pl/133055,prawda-pamiec-i-przebaczenie


W tym roku Polskę odwiedził jego syn, Franklin. Franklin praktykuje ekumenie OD LAT. To jest to,
co przywożą z zachodu ci 'ewangeliści'!

„Marsz dla Jezusa”,”Festiwal Nadziei”,”Festiwal Życia” to festiwale i imprezy EKUMENICZNE. 
Ani słowa tam o Protestantyzmie, Zielonoświątkowcach, językach, darach ducha, uzdrowieniu, 
wyganianiu demonów czy Biblijnych doktrynach. 

Ekumenizacja kościołów w Polsce
Aby skutecznie zwieść wierzących, PRE organizuje wspominane festiwale. Tam musisz uważać, 
aby nie 'urazić' nikogo. A zrobić jest to bardzo łatwo. Mówimy tu o koncertach (Mate.o, Beata 
Bednarz, Kolah, Royal Rap, TGD, New Life Music, Natalia Niemen, Mieczysław Szcześniak). 
Mówimy tu o NIE ZIELONOSWIATKOWYCH/ CHARYZMATYCZNYCH 
'EWANGELIZACJACH'! (O jakiej więc TOZSAMOSCI biskup KZ plecie? Jak możesz zachować 
tożsamość w środowisko dla niej wrogim?) Te festiwale maja ZBURZYC TWOJA TOZSAMOSC. 
Te festiwale maja zburzyć Biblijne doktryny. Aby w nich uczestniczyć MUSISZ ISC NA 
KOMPROMIS I UDAWAC, ZE DALEJ JESTES ZIELONOSWIATKOWCEM! NIE OSZUKUJ 
SIEBIE! BOGA NIE OSZUKASZ? Te festiwale są finansowane i nadzorowane przez katolicyzm, 
Prawosławie oraz...polski Rząd. Tak jak w komunistycznych chinach, widoczne kościoły mogą 
istnieć tylko i wyłącznie JESLI głoszą doktryny zaaprobowane przez Państwo. Przedstawiciele 
Rządu Chińskiego monitorują każde ich kazanie! Tam wiele rzeczy powiedzieć nie 
możesz...Gazety, które ukrywają swoja działalność pod kwestiami 'pomocy' jak Głos 
Prześladowanych Chrześcijan pisze o … katolikach prześladowanych za bałwochwalstwo i zbiera 
datki od kościołów Charyzmatyczno- Zielonoświątkowych na te cele. Pięknie...

Unia Europejska wraz z Watykanem finansują Światową Rade Kościołów. Prawdziwym celem 
długodystansowym PRK jest obalenie denominacji, doktryn, Biblii, podobnie jak celem Unii 
Europejskiej jest obalenie granic państw, suwerenności, rodziny, nacjonalizmu, by wkroczyć w 
przygotowywany w tle Nowy Porządek Świata.



Oto cel ostateczny ruchu ekumenicznego:

Watykan

▼ ▼   ▼ ▼

       Żydzi  Inne religie  Protestanci Prawosławie

▼

[Muzułmanie, Buddyzm, Hinduizm...]

Stad na nowoczesnych 'ewangelizacjach' nie słyszysz Słowa 
Bożego, ale … ekumenie. Jeśli nie zgadzasz się na ten 'porządek' to 
wówczas SRK użyje podobnych taktyk jak UE. Np: jesteś 
'izolacjonista', 'separatysta' gdy nie chcesz iść w ślady 'braci 
Metodystów', albo 'mącicielem' jeśli nie słuchasz 'wspaniałych 
objawień' Mochy i Biskupa KZ.  A jeśli (nie daj Boże w umysłach 
agentów ekumenii) głosisz,ze KZ i kościół Charyzmatyczny ma 
'jedyna prawdę' to wywijają nad tobą innym Unijnym określeniem, 
mianowicie- ekstremista, sekta, terrorysta, hooligan i ultras! Dziś w 

nowoczesnym papieskim 'Protestantyzmie  ' nie chodzi o prawdę ale „aby się nie kłócić, aby mieć 
sztuczna jedność, aby nie wywyższać jednej tradycji nad druga”. To czysto lucyferianska nauka. To 
nakłada ci karb na usta i umysł. Stad słyszysz ich po zborach: nie wolno być nonkonformista, nie 
wolno osadzać, nie wolno dociekać prawdy. To... kontrola umysłu, aby psychologicznie zgodzić się 
na te unie z piekła rodem. W czasach ostatecznych nonkonformizm uratuje ci nie tylko życie ale
i ...dusze. 

Agenci ekumenii wszczęli spisek przeciwko każdej denominacji. Przez lata, przy finansowaniu 
Rzadu oraz katolicyzmu otrzymują odgórne instrukcje jak zniszczyć Protestantyzm. 

Ekumenia powołała tez narzędzia indoktrynacji na ekumeniczne, heretyckie myślenie. W tym celu 
powstała np. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.9 

Zauważ- nie nazwali ja ekumeniczna!To ma zwieść ludzi, aby połknęli hak za czym się zorientują 
co jest tam nauczane. Absolwenci tej uczelni stoją na czele i reprezentują takie denominacje jak:

• Marek Izdebski (Reformowany)

• Edward Puślecki (Metodystyczny)

• Mateusz Wichary (Baptyści)

• Jerzy Samiec (Luterański/ Augsburski)

Każdy z nich jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
i Polskiej Rady Ekumenicznej .

Protestancki kościół manipulowany przez katolicyzm i 
Państwo. Komuna się skończyła, zaczęła się ekumenia.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz to promotor lesbijstwa, pedalstwa i transwestyctwa jako tzw  

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska_Akademia_Teologiczna_w_Warszawie

„Przez lata, nie przyłączyli
się tylko 
Zielonoświątkowcy i 
Charyzmatycy. Wiec te 
dwie grupy będą obiektem 
ciągłego nagabywania 
przez najbliższe lata. 
„AntyEkumenia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska_Akademia_Teologiczna_w_Warszawie


pełnomocnika rządu ds. równego traktowania. Ta osoba nadzoruje Polska Rade Ekumeniczna10, aby
jej funkcjonowanie było zgodne z wymogami Unijnymi. Stad oczekuj w najbliższym czasie, ze 
ekumenia opowie się za następującymi odrażającymi rzeczami:

• gender w kościele Protestanckim

• małżeństwa zboczeńców

• zmiana i ewolucja poglądów pastorów na temat LGBT

• ordynacja kobiet w ramach równouprawnienia płci wraz z ordynacja praktykujących 
lesbijek.

• realizacja UNIJNO- Rządowych planów odnośnie fikcyjnej zmiany klimatu.

• Wspólne nabożeństwa w ramach różnorodności- Żydów, katolików, Protestantów i 
Muzułmanów w zborach w Polsce.

W 2010 r. Warszawskie Seminarium Teologiczne Kościoła Zielonoświątkowego nawiązało 
współprace z wspominana Chrześcijańską (Ekumeniczna) Akademia Teologiczna w celu wymiany 
studentów, aby ci skutecznie mogli zapuścić w KZ 'myśl ekumeniczna'. Były agent SB Jeremiasz 
jest wykładowcą w Chat. 

Biblia ekumeniczna, dziecko odstępstwa.

W roku 2001 wyprodukowano Biblie Ekumeniczna – NT. ST ma być w przygotowaniach. 
Rozpoczęły się 'reinterpretacje' Slow Jezusa np. Mk 16:22-23, J 1:1-4. Wg wymogów katolickich, 
każda księga musiała być poprzedzona wstępem. Pominięto natomiast objaśnienia dotyczące 
doktryn! Za granica ten proces zaczął się już dawno! Do Polski dociera po latach. I tak przykładami
zagranicznych przekładów ekumenicznych będą:

• The Revised Standard Version (RSV) 

• The New Revised Standard Version (NRSV) 

• Traduction œcuménique de la Bible 

• New English Bible 

Towarzystwa Biblijne w Polsce

Towarzystwa Biblijne w Polsce poszły na kompromis,
sprzedając Chrystusa, nawiązując współprace z katolicyzmem. 
Za plecami pastorów, denominacji i wierzących dokonywane są
roszady a celem jest 'cicha i nierozpoznana zmiana
paradygmatu'. Nad przekładem ekumenicznym i jego
zgodnością z katolicyzmem czuwał Glemp oraz nuncjusz
apostolski- Kowalczyk!11

Biblia ekumeniczna to przeklad rzymsko katolicko- prawoslawno-metodystyczno- adwentysto- 
luteranski! Przeważającą grupę tłumaczy stanowią Rzymsko katolicy!

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Wsp%C3%B3lna_Przedstawicieli_Rz
%C4%85du_RP_i_Polskiej_Rady_Ekumenicznej

11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Ekumeniczna

„Za plecami pastorów, 
denominacji i wierzących 
dokonywane są roszady a 
celem jest 'cicha i 
nierozpoznana zmiana 
paradygmatu'”AntyEkumenia
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Zielonoświątkowy Kościół to część większego łańcuszka herezji. Pionek
w większej grze o dominacje nad ludzkością.

Jeśli dokładnie pooglądałeś 'tabelki' na początku, to dowiedziałeś się prawdy na temat ekumenii. 
Celem ekumenii i 'bratania się', 'jedności' oraz 'tolerancji, szacunku' i  innych psychologicznych 
twierdzeń nie jest tylko Protestantyzm!

Jeśli jesteś uczestnikiem tzw Tygodnia Modłów za Jedność Chrześcijańska to wiedz, ze nie jest to 
jedyne 'święto' w tym czasie organizowane przez ekumenie katolicka! Te modły aby przynieść 
zwiedzenie i Antychrysta maja miejsce między 18- 25 Stycznia każdego roku. Jest to między 
symbolicznymi 'świętami' Nawrócenia Piotra (18 Styczeń) a Nawróceniem Pawła (25 Stycznia).12

Od 2001 r ustanowiono Dzień Islamu w dniu 26 Stycznia. Od 1999 r istnieje Rada Wspólna 
Katolików i Muzułmanów. 13 Można zapoznać się z ich programem w roku 2014.

Czy to otworzyło już wam oczy? Na dzień przed Tygodniem Modłów o zwiedzenie 
Zielonoświątkowców i Charyzmatyków obchodzą inny dzień: Dzień Judaizmu. (26 Styczeń). Czyli 
jak naiwny pastor Zielonoświątkowy pogania wiernych na tydzień 'wielkich modłów', katolicyzm 
przychodzi od chwalenia Allaha. A jak kończycie w pocie czoła ten tydzień, to zaczyna się 
chwalenie Judaizmu- kabały, odrzucenia Jezusa Chrystusa, Miszny czy Talmudu.

W 1989 powołano Polska Rade Chrześcijan i Żydów14. Towarzystwa Biblijne w Polsce zostały 
przejęte przez papieska ekumenie! Sa członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Już pod koniec XIX 
wieku wydali dla katolików Biblie Wujka. W 1997 wydali Biblie dla katolików, która jest jedna z 
ulubionych Leszka Mochy, a mianowicie Biblie Warszawsko- Praska. W 2001 r TB wydaje Biblie 
Ekumeniczna aby dopełnić czary sadu.

Jeśli naprawdę zależy ci na Kościele Zielonoświątkowym czy Charyzmatycznym, to nie możesz 
przejść obok tej informacji. Często ludzie mogą coś czynić, z powodu braku informacji bądź 
błędnej informacji, stad niezmiernie ważne jest aby ta publikacja jak i poprzednie 3 jej części 
wpadły w ręce osób zainteresowanych.

Popatrz na kierunek w którym idzie ekumenia. Popatrz na genezę jej powstania i powiązania. 
Poczytaj co stało się z Izraelem gdy popadł w podobne unie z herezja i bałwochwalstwem. Czy 
naprawdę Polscy Zielonoświątkowcy chcą przekonać się, ze Bóg wciąż sadzi i jest sprawiedliwy. A 
z drugiej strony- co zrobisz by utracić swoja dusze? Na jakie ustępstwa się zgodzisz? Ile lat 
człowiek będzie kierował twoja relacja z Bogiem? Zobacz co stało się w USA. Oni dziś nie poznają
swojego kraju. Graham szybko 'wyewoluował' od braku chrztu w Duchu i heretyckiej nauki o 
nieutracalności zbawienia, do uniwersalizmu. Jedna herezja pociągnie następna, jeden 
MALUTKI ustepik, pociągnie cie w dol i zwiedzenie o jakim nie śniłeś ze jest możliwe. 

Pamiętasz słowa z księgi Przypowieści?

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Week_of_Prayer_for_Christian_Unity

13 www.radawspolna.pl/ 

14 www.prchiz.pl/ 

http://www.diecezja.lowicz.pl/docs/dzien_islamu_2014.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Week_of_Prayer_for_Christian_Unity


„O, jakże mogłem nienawidzić karności i moje serce lekceważyło przestrogę, (13) i nie 
słuchałem moich wychowawców, i nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom! (14) O mało 
co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego! ”Ks. Przysłów 5 

Jeśli chciałbyś aby twoje grzechy były wybaczone, zawołaj ze swojego miejsca do Jezusa:

Jezus, wierze, ze przelałeś za mnie Twoja krew na Golgocie 2000 lat temu. Przyjmuje przez 
wiarę to co zrobiłeś, przyjmuje Ciebie do serca, jako mojego Pana i Zbawiciela. Wybacz mi 
moje grzechy............................................Dziękuje ci, ze mogę dziś pojednać się z Moim 
Stwórcą. Napełnij mnie Twoich Duchem Świętym. Prowadź mnie w Prawdzie, z dala od 
zwiedzenia, które dzieje się w kolo. Weź moje życie i zmień je na Twoja chwale. Zmień moje 
okoliczności i zainterweniuj w ponadnaturalny sposób!

Amen.
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