
Charyzmatycy promują ekumeniczne imprezy-
Kościół Spichlerz i Armia Dawida.

Ludzie na internecie piszą rożne rzeczy na temat tych dwóch grup. Ja chciałbym się zając po krotce 
ich wypowiedziami oraz 'misja'. Kiedyś słyszałem kazanie o 'księdzu' Jarku i tam opowiada on 
historie swojego 'nawrócenia'. Nagranie można posłuchać pod linkiem. Polecam najpierw posłuchać
i ocenić wg Słowa.

Jarek opowiadał jak zaczął czytać Biblie, o zboczonych ekscesach w seminarium katolickim a także
o 'laniu oleju' z rak1 ludzi gdy 'Duch Święty zaraz miał działać'. Jarek opisuje tez, ze wraz z czasem 
zaczęły go mierzić katechizmy, czczenia Maryji itd. przez co narażał się twórca ekumenii czyli 
katolicyzmowi. Na nagraniu tez, słychać głos pastora Andrzeja Stepanova jak 'prorokuje', ze 
'odnowa w Duchu Świętym' 'zewangelizuje Polskę'. Na innym kazaniu słyszałem Artura 
Ceronskiego, który jest powiązany ze Spichlerzem jak mówi o 'nawróconej' Hannie Gronkiewicz 
Waltz oraz 'nawróconym' przyjacielu-katoliku- biznesmenie. Jarek czyli dziś pastor Jaroslaw 
Bagiński jest pastorem KchWe w Zielonej Gorze.  Historie pastora Bagińskiego można poczytać w 
Newsweeku. Komentując jednak stan niektórych tzw byłych księży, wielu z nich jak np. Dariusz 
Suszek nie głoszą odważnie Biblii, bojąc się pewnie 'krytyki'.

Dziś 'Odnowa w Duchu2' chce się odciąć od niej, z powodu promowania pedziorstwa. Jedna gazeta 
podaje:

„Przypomnijmy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz w wywiadach określała siebie jako katoliczka,
chrześcijanka. Od 1982 r. działała w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Z powodu 
rekolekcji, opuszczała nawet posiedzenia zarządy Platformy Obywatelskiej. Kiedyś, gdy 
kandydowała na prezydenta kraju, mówiła, że natchnął ją do tego Duch Święty.
W 2008 r. w wywiadzie dla KAI przyznała jednak: "przez wiele lat działałam w Odnowie w 
Duchu Świętym. Dziś na taką wspólnotę nie znajduję czasu. Źródłem jest dla mnie 
modlitwa i sakramenty, co jest naturalne dla każdego chrześcijanina".

Ujawniła wówczas też, że bywała w klasztorze karmelitanek na warszawskiej Woli, choć nie
chciała robić z tego "sensacji". Podkreślała, że Warszawa potrzebuje "odnowy duchowej".”3

Jak wielka jest ona katoliczka, choć nie Chrześcijanką można zobaczyć na zdjęciu.

HGW promuje ducha papiestwa...

„Jeden z warszawskich proboszczów dodaje, że także metropolita warszawski kardynał 
Kazimierz Nycz bardzo ją ceni. W kwietniu razem występowali na konferencji prasowej 
zorganizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II, podczas której HGW zapewniała, że 

1 Lanie oleju z dłoni, podobnie jak stygmaty lub krwawiące ikony, posagi świadczą o demonicznej działalności i 
pochodzą od katolickich duchów. Osoby przejawiające tego typu 'manifestacje' powinni przejść uwolnienie w 
napełnionym Duchem Świętym kościele Protestanckim.

2 Polecam jako literaturę obowiązkową:
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/73756468-odnowa-w-duchu-c59bwic499tym-wielkie-zwiedzenie-

tajna-bron-katolicyzmu1.pdf

3 http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/1654-odnowa-w-duchu-swietym-o-zwolnieniu-prof-chazana-hanna-
gronkiewicz-waltz-nadal-jest-chrzescijanka1.html#
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http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/1654-odnowa-w-duchu-swietym-o-zwolnieniu-prof-chazana-hanna-gronkiewicz-waltz-nadal-jest-chrzescijanka1.html
http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/1654-odnowa-w-duchu-swietym-o-zwolnieniu-prof-chazana-hanna-gronkiewicz-waltz-nadal-jest-chrzescijanka1.html
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/73756468-odnowa-w-duchu-c59bwic499tym-wielkie-zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu1.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/73756468-odnowa-w-duchu-c59bwic499tym-wielkie-zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu1.pdf
http://polska.newsweek.pl/pocaluj-mnie--jezu,16812,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/pocaluj-mnie--jezu,16812,1,1.html
http://pl-pl.facebook.com/pages/KChWE-Zielona-G%C3%B3ra/162890910423211
http://pl-pl.facebook.com/pages/KChWE-Zielona-G%C3%B3ra/162890910423211


"stolica jest zobowiązana do tego, by papieski duch trwał w mieście" ”4

Powstańcy walczyli dla 'praw pedziorstwa' wg HGW!

„Jakież było zaskoczenie Pani Wandy, gdy zobaczyła zarówno na torbie jak i na 
informatorze charakterystyczny symbol tęczy z Placu Zbawiciela. „Dziś dowiaduję się, że 
walczyliśmy o prawa [pedałów]” - skomentowała pod nosem Pani Wanda. Strach pomyśleć 
jaki symbol znajdzie się na podarunkach dla powstańców za rok. Może pani prezydent 
zechce umieści na powstańczej torbie symbol szpitala, który wciąż nosi imię „Świętej 
Rodziny”. Przecież pani prezydent tyle zrobiła, by odzyskać go dla „postępu””5

Pastor 'senior' Spichlerza, Andrzej Stepanov tak odpowiedział jednemu z uczestników konferencji 
internetowej :

„- 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.

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? ”

Jak tu nie widzieć sprzeczności? Pan Stepanov uznaje, ze niemożliwa jest żadna EKUMENIA z 
katolicyzmem z powodu herezji! Odejście od fundamentów Pisma oznacza- herezje i antychrysta, 
tylko on 'ładnie to tak ujął by nikogo nie rozzłościć'. Ok. Teraz mówi, ze pośród herezji i 
antychrysta jest sporo wierzących 'Chrześcijan'. Skoro coś jest herezja, a ty jesteś tego częścią, to 
jak siebie nazwiesz. Czy możesz być w herezji, wieżyc i ja praktykować i nazwać się 
Chrześcijaninem? Niemożliwe. Sorry. 

Na koniec dodaje to co potwierdził były Jezuita, Alberto Rivera, ze Ekumenia czyli 'fachowo' 
Światowa Rada Kościołów powstała z finansów zakonu Jezuitów! Bardzo sprytne, nieprawdaż? 
Teraz mając ta wiedzę, i znając co stoi za EKUMENIA,  widzimy ich reprezentanta w 
...Sanktuarium Maryjnym w Kodniu w roku 2013...Na stronie www bałwochwalstwa w wydaniu 
Kodeniowskim pisze tak:

„Sobotnie spotkania zakończono "Wieczorem Chwały", przygotowanym przez Wspólnotę 
"Spichlerz" z Warszawy. Modlitwa rozpoczęła się Akatystem do Ducha Świętego, który w 
nowej aranżacji wykonali bracia tradycji protestanckiej. Był to owoc zachwytu nad treścią 
akatystu, który usłyszeli po raz pierwszy rok wcześniej, podczas czuwania w kaplicy 
zamkowej przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. ”6

Kto jednak reprezentował Spichlerz w tej wg pana Stepanova 'niemożliwej do uczestniczenia' 
imprezie:

4 http://natemat.pl/109365,gronkiewicz-waltz-prezydent-namaszczona-przez-ducha-swietego-ekskomuniki-nie-bedzie

5 http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/206955-o-co-walczyli-powstancy-prezydent-warszawy-nie-ma-chyba-
watpliwosci-m-in-o-prawa-gejow-symbol-teczy-znalazl-sie-na-powstanczych-gadzetach

6 http://www.koden.com.pl/a,351.html
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http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/206955-o-co-walczyli-powstancy-prezydent-warszawy-nie-ma-chyba-watpliwosci-m-in-o-prawa-gejow-symbol-teczy-znalazl-sie-na-powstanczych-gadzetach
http://natemat.pl/109365,gronkiewicz-waltz-prezydent-namaszczona-przez-ducha-swietego-ekskomuniki-nie-bedzie


"Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego: ks. prof. Adam Kleszczyński, ks. 
Janusz Daszuta (Kielce), ks. Wawrzyniec Markowski  a także pastor Robert Kubiak – 
Kościół Zielonoświątkowy, pastor Jacek Słaby z Chrześcijańskiego Kościoła 
Reformacyjnego w Warszawie, pastor   Wojciech Kuleczka   z Kościoła Ewangelicznego 
Spichlerz w Warszawie"XXX Jubileuszowe Kodeńskie Dni Ekumeniczne 7

Pastor Wojciech Kuleczka należy do rady zboru Spichlerz.8 O statucie Spichlerza można poczytać 
pod linkiem. Zbór Spichlerz to tylko jeden ze zborów pod ogólna nazwa: Kościół Chrześcijan 
Wiary Ewangelicznej.9 Czołową zasada wiary, która zadeklarowali jest: „Nieomylność całego 
Pisma Świętego”. Jak więc pogodzić to wszystko i obecność ich na tego typu katolickich 
imprezach?

Ulf Ekman w tym roku został zwiedziony do katolicyzmu z powodu aktywnego brania udziału w 
ekumenicznych imprezach. Kto go zwiódł? Katolicka tzw 'Odnowa w Duchu Świętym'. Czytamy:

„W spotkaniu poświęconym dialogowi ekumenicznemu Kościoła katolickiego z 
charyzmatycznym nurtem wolnych Kościołów ewangelicznych wezmą udział:

ks. dr Peter Hocken, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej ds. Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej
pastor Ulf Ekman, założyciel i lider wolnego Kościoła ewangelicznego "Słowo Życia".

”10

W 2011 r katolik   Peter Hocken   gościł w zborze   Armia Dawida  , gdzie nauczał na temat 
„Pięćdziesiątnicy”. Pastor Armii Dawida, Krzysztof Majdyło nie kryje w misji kościoła fascynacji 
ekumenizmem:

„Jego pasją jest edukacja chrześcijańska. Był jednym z inicjatorów współpracy 
ewangelicznych liderów Trójmiasta. Jest zwolennikiem dialogu ekumenicznego pomiędzy 
denominacjami chrześcijańskimi oraz entuzjastą odkrywania żydowskich korzeni Kościoła 
oraz wzorców z okresu pierwszych wieków kościoła. ”11

Armia Dawida należy do  KCWE.12 Jak widać z linków, jest głosicielem tzw niebiblijnego ruchu 
zwanego Mesjański Judaizm. To powrót do Judaizmu!

Na świecie organizują dziś ekumeniczne ruchy, by zniszczyć Protestantyzm. 21 Września ślepcy 
obchodzą tzw Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, który zapoczątkował bałwochwalczy 
JP II w Asyżu. Proszę pooglądać ten klip wideo.  Ten dzień powstał z porozumienia katolickiej 
Światowej Rady Kościołów i ...globalistycznego ONZ!13 Graham Powell, założyciel ekumenizmu 

7 http://www.kielce.kapucyni.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1017&Itemid=206

8 http://www.spichlerz.org/o-nas/rada-zboru

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcijan_Wiary_Ewangelicznej_w_RP

10 http://upjp2.edu.pl/news/tq41k4lylp

11 http://armiadawida.com/about/pastor/

12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcijan_Wiary_Ewangelicznej_w_RP

13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Modlitwy_o_Pok%C3%B3j
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcijan_Wiary_Ewangelicznej_w_RP
http://www.spichlerz.org/o-nas/rada-zboru
http://www.kielce.kapucyni.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1017&Itemid=206


pod nazwa Global Day of Prayer14 będzie gościł w kościele Zielonoświątkowym „Charisma” w 
Krotoszynie we Wrześniu.. Powell  będzie nauczał o wyganianiu demonów, jednocześnie 
pociskając ekumenizm. To pułapka dzisiejszych czasów!15 Ile ludzi musi upaść i się sparzyć, aby 
ludzie poszli po rozum do głowy?

Do kościoła wkrada się fałszywa nauka i brak jest rozpoznania. Aby Bóg przyszedł z 
przebudzeniem, kościoły muszą pozbyć się 'śmieci' ze zborów i zacząć na nowo chodzić w 
namaszczeniu Ducha Świętego. Inaczej, wróg przygotował im 'religijne zabawy' i rożne formy i 
odcienie katolicyzmu zwane pod nazwa ekumenii.

Jeśli jesteś częścią ekumenii, pokutuj dziś i wołaj do Jezusa o przebaczenie i otwarcie ci oczu. Jeśli 
nie przyjąłeś jeszcze Jezusa Chrystusa, pomódl się modlitwa z wiara:

Jezus, wierze w  Twoja ofiarę na krzyżu, wyznaje Ci moje grzechy i zapraszam Cie do 
mojego życia i serca. Napełnij mnie Twoim Duchem Świętym (Dz.Ap 2) i prowadź w 
Twoim Słowie. Amen.

AntyEkumenia 2014

14 http://www.globaldayofprayer.com/

15 http://krotoszyn-charisma.pl/konferencja-uwolnienia-powolani-do-zwyciestwa-1214-09-2014-krotoszyn/

http://krotoszyn-charisma.pl/konferencja-uwolnienia-powolani-do-zwyciestwa-1214-09-2014-krotoszyn/
http://www.globaldayofprayer.com/


Literatura dodatkowa:

Jeśli chciałbyś zrozumieć poruszane tu tematy w głębszy sposób, to zapraszam do lektury 
podobnych publikacji:

Papież Franciszek wzywa Księcia Pokoju, Princeps Pacis 
Zielonoświątkowi Pastorzy w Polsce, którzy aktywnie promują zarazę ekumeniczna. 
Ekumenia  - odsłona 4. Zdrada w Polsce ver 2 
Zjednoczeni w Prawdzie- fałszywa i prawdziwa jedność 
Papież Franciszek i Nowy Porządek Świata- Muzułmanie. 
Szatanskie rytualy w Watykanie 
Beatyfikacja i kanonizacja- DNA pogaństwa katolickiego 
Scott Lathrop- Czyli Charyzmatycy przynoszący złe imię ruchowi Charyzmatycznemu 
B.H Clendennen- Ofiara z Prawdy na ołtarzu ekumenicznym 
Zdradzać po Królewsku – Copy 
Wielki Post i Równonoc Wiosenna 
Artur Ceroński, Eucharystia i katolicyzm 
Fala ekumenii zalewa Polskę co roku- czyli Kontrreformacja w 2014 
Festiwal Życia 2014 
17 Marzec- Dzień Świętego Patryka 

Kontrreformacja wciąż ma miejsce i nazywa się m.in-     ekumenia  !

Misjonarz z piekla 
Liderzy- ekumeniczny skandal w Polsce 
Beata Bednarz i jej działania ekumeniczne- promocja Baala I Aszery! 
Tydzień modlitw o jedność ‚Chrześcijan’- materiały do modlitwy 
Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja odmieńców. 

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/rodzina-i-pc582ec487-pod-atakiem-produkcja-odmiec584cc3b3w.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/tydziec584-modlitw-o-jednoc59bc487-chrzec59bcijan-materiac582y-do-modlitwy.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/beata-bednarz-i-jej-dziac582ania-ekumeniczne-promocja-baala-i-aszery.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/12/liderzy-ekumeniczny-skandal-w-polsce.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/01/misjonarz-z-piekla.pdf
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/01/31/kontrreformacja-wciaz-ma-miejsce-i-nazywa-sie-m-in-ekumenia/
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/01/31/kontrreformacja-wciaz-ma-miejsce-i-nazywa-sie-m-in-ekumenia/
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/01/31/kontrreformacja-wciaz-ma-miejsce-i-nazywa-sie-m-in-ekumenia/
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/02/17-marzec-dziec584-c59bwic499tego-patryka.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/02/festiwal-c5bcycia-2014.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/02/fala-ekumenii-zalewa-polskc499-co-roku-czyli-kontrreformacja-w-2014.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/03/artur-ceroc584ski-eucharystia-i-katolicyzm.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/03/wielki-post-i-rc3b3wnonoc-wiosenna.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/04/zdradzac487-po-krc3b3lewsku-copy.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/04/b-h-clendennen-ofiara-z-prawdy-na-oc582tarzu-ekumenicznym.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/04/scott-lathrop-czyli-charyzmatycy-przynoszc485cy-zc582e-imic499-ruchowi-charyzmatycznemu.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/04/beatyfikacja-i-kanonizacja-dna-pogac584stwa-katolickiego.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/04/szatanskie-rytualy-w-watykanie.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/05/papiec5bc-franciszek-i-nowy-porzc485dek-c59bwiata-muzuc582manie.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/06/zjednoczeni-w-prawdzie-fac582szywa-i-prawdziwa-jednoc59bc487.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/07/ekumenia-odsc582ona-4-zdrada-w-polsce-ver-2.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/07/ekumenia-odsc582ona-4-zdrada-w-polsce-ver-2.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/08/zielonoc59bwic485tkowi-pastorzy-w-polsce-ktc3b3rzy-aktywnie-promujc485-zarazc499-ekumeniczna.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/08/papiec5bc-franciszek-wzywa-ksic499cia-pokoju-princeps-pacis.pdf
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