
Zielonoświątkowi Pastorzy w Polsce, którzy 
aktywnie promują zarazę ekumeniczna.

AntyEkumenia 2014



„A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i 
zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.”List do Rzymian 16 

skopeo- popatrzeć, obserwować
poieo- powodować
dichostasia – podziały
skandalon – zgorszenie

Ten werset jasno pokazuje nasze stanowisko względem zachowań i 'ruchów' docierających do 
Polski. Zgorszenia i rozłamy ze względu na doktrynę (didache). Aby dowiedzieć się jaka naukę 
przyjęli pierwsi Chrześcijanie, należy wczytać się w Słowo i zobaczyć co oni głosili.

Pierwsi Chrześcijanie nie czcili obrazów, krzyży, głosili, ze można utracić zbawienie, jeśli nie 
chodzi się w czujności w Duchu Świętym. Pierwsi Chrześcijanie zostali wysłani aby głosić 
Ewangelie, leczyć chorych, wyrzucać demony, wskrzeszać z martwych oraz prowadzić intensywna 
walkę duchowa. Pan Jezus nauczał Pierwszych Chrześcijan aby uważać na kwas Faryzeuszy, czyli 
ich nauki, które pochodzą z wymysłów ludzi, a zaprzeczają jasne nauki Pisma! 

„Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, 
ale serce ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, 
które są nakazami ludzkimi ”

Co z tego, ze Baptyści 'wiernie głoszą Słowo Boże', jak ich nauka w 90% wypacza proste nauki 
Słowa i są to podania (mity) ludzkie? Jezus nie naucza w powyższym wersecie, ze nie ważne jak 
kto czci Boga, byle by była jedność! Jezus mówi tak: na daremno przez lata nauczasz, ze Bóg 
przestał być wszechmocny i ze wciąga do nieba na sile tych co 30 lat temu wyznali Jezusa a dziś 
chodzą w świecie! Kto obiecuje im niebo, głosi wymysły i brednie, oszukuje ich dusze i razem z 
diabłem czuwa aby się nie nawrócili i nie poszli do nieba!

Przez robienie tzw 'ekumenii' nie pozwalasz ślepym katolikom przyjść do zbawienia, bo stawiasz 
księży obok siebie i zwodzisz zarówno Protestantów jak i katolików. Żaden katolik pozostający w 
systemie nie jest zbawiony i nie idzie do nieba. Dziś nie głosi się nauki Jezusa- wyjdźcie z nich, 
odrzućcie herezje, ludzki bajki i tradycje!

Każdy Zielonoświątkowiec i Charyzmatyk Protestancki powinien być zgorszony postawa 
dzisiejszych pastorów, którzy zamiast głosić z przekonaniem i nawrócić katolików do 
Protestantyzmu a Baptystów wyprowadzić z ich zgubnych, ekumenicznych dziś nauk...pozwalają 
im chodzić w zwiedzeniu. Gdzie podziała się moc i przekonanie? Czy dziś już za NICZYM NIE 
STOICIE?

Dziś Biblie używa się by ja wypaczać chociażby organizując ekumeniczne święto pt: 
„Ekumeniczne Święto Biblii”. Kto jednak do niej zajrzał by 99% uczestników wysłać do domu? 
Kogo WY chcecie nabrać? Każdy wierzący w KZ, który czyta Słowo od lat będzie oponował tego 
typu hipokryzji, sztucznych unii i ględzenia bredni! Katolicyzm prześladował Biblie, trzymał ja po 
łacinie przez wieki i palił ludzi na stosie za jej posiadanie, a ci dziś rżną głupa!Wstyd! Idźcie do 

aden katolik pozostaj cy w systemie nie jest zbawiony i nie idzie do nieba. Katolicyzm to NIE ZADNA Ż ą
DENOMINACJA CHRZESCIJANSKA! Nakłamali cie ich za du o, teraz ci ko co  odkr ci ?ś ż ęż ś ę ć



domu! Zrezygnujcie z pastorostwa! Hipokryci Luteranie zapominając ostrzeżeń i wystąpienia Lutra 
obchodzą „Dzień Reformacji”. Naprawdę? Będąc członkiem katolickiej Polskiej Rady 
Ekumenicznej? Sola Scriptura to nie wasze hasło...Sprzedawczyki i zakały! Luter na sadzie 
Ostatecznym potępi was za przeinaczenie Słowa i sprzedanie Reformacji!

„W sobotę kontynuacja Święta miała miejsce w Kościele Zielonoświątkowym Zboru 
„Betania”. Przygotowane sympozjum pod hasłem: „Nie samym chlebem żyje człowiek – 
Biblia w życiu chrześcijan” dotyczyło podejścia poszczególnych tradycji do Pisma Świętego.
Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego przedstawiła dr Elżbieta Bednarz z 
Warszawskiego Seminarium Teologicznego ”1

Zwiedzenie nie zakrada się do ruchu naraz, lecz jest serwowane po trochu. Biblia nakazuje nam 
czuwać, i każdy z Chrześcijan ochrzczonych w Duchu jest zobowiązany aby być strażnikiem na 
wieży. Poniżej zamieszczam listę pastorów, którzy angażują się w niebiblijne ekumenie z 
katolicyzmem i idą na kompromis łażąc z herezja Baptystów:[Ta lista z czasem może się zmienić!]

„Uczestnicy modlili się wraz ze wspólnotą zielonoświątkową w Terespolu2, a następnie 
wysłuchali przesłania ks. bp.   Tony’ego Palmera z Kościoła anglikańskiego oraz słów 
pozdrowienia Papieża Franciszka na kongres ruchów ewangelicznych w Stanach 
Zjednoczonych. ” XXXI Kodeńskie Dni Ekumeniczne (2014)3

„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 (2013)4

http://www.koden.com.pl/XXX-Dni-Ekumeniczne.jpg
Oto tematyka:
http://192.166.202.172/upl/Ekumenia_2014_plakat_net.jpg

• Biskup Marek Kamiński- uważa, ze KZ powinien być w unii z Rzymem.
• Jeden z zastępców  Biskupa- Leszek Mocha- który uczęszczał na Maryjne czuwania w 

'sanktuarium w Kodniu'
• Pastor Czech- KZ Racibórz zaprosił księży aby przemawiali oraz zespól katolicki
• Prezbiter Stanisław Cieślar zwierzchnik Okręgu Zachodnio - Wielkopolskiego Kościoła 

Zielonoświątkowego.5

• Pastor Waldemar Malinowski, Kościół Zielonoświątkowy6 7 w Poznaniu.

1 http://www.luteranie.pl/archiwum/2011/ii_ekumeniczne_swieto_biblii_w_szczecinie,3761.html

2 http://kosciolwterespolu.pl/o-nas/historia/

3 http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/78304,kodenskie-dni-ekumeniczne.html

4 http://www.kielce.kapucyni.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1017&Itemid=187

5 http://www.archpoznan.pl/content/view/3055/107/

6 http://poznan.kz.pl/rada-zboru/

7 http://www.archpoznan.pl/content/view/3055/107/
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• Pastor Piotr Wisełka, Kościół Zielonoświątkowy89 w Poznaniu
• Kościół Zielonoświątkowy w Milejewie-Fromborku10

• Pastor Piotr Skoczylas- KZ Lubliniec.111213

• Pastor prezbiter Witold Kantorek 14 KZ Elbląg oraz pastor  Wojciech Gajewski 15z KZ we 
Fromborku16

• Pastor Jacek Heindeireich z KZ w Słupsku.17

• KZ w Świdwinie „Świdwin – Nabożeństwo Ekumeniczne w zborze Kościoła 
Zielonoświątkowego z udziałem J.E. Biskupa Pawła Cieślika18 ”19 KZ w Świdwinie 
otwarcie promuje ekumenie, ma nawet specjalny punkt w menu. 20 Pastorem tego zboru jest 
Adam Ciućka.

• Kościół Zielonoświątkowy w Miastku z pastorem Adamem Kalinowskim.21

http://www.kzmiastko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:tydzie-modlitw-o-
jedno-chrzecijan&catid=53:2012#

• KZ Betania w Szczecinie z pastorem Mieczysławem Czajka22 Jest on także częścią 
ekumenicznego komitetu Towarzystwa Biblijnego w Polsce.23

• Leszek Jańczuk to pastor KZ, który wziął odział w tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej.24Zbór 
Kościoła Zielonoświątkowego „Kościół na Zaciszu” w Warszawie to zbór gdzie głosi. 
Współpracuje on z katolicka stacja Religia.tv.

• KZ Oaza w Lublinie25 i pastor Marek Wółkiewicz.

8 http://poznan.kz.pl/pastor/

9 http://www.archpoznan.pl/content/view/3055/107/

10 http://swjerzy.elblag.pl/?p=1366

11 http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/ogolne/2433-tydzien-powszechnej-modlitwy-o-
jednosc-chrzescijan

12 http://www.skała.eu/pastor.html

13 http://www.skała.eu/ekum.html

14 http://elblag.kz.pl/o-kosciele/

15 http://www.parakletos.pl/joomla/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=75

16 http://www.portel.pl/artykul.php3?i=33922

17 http://www.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=3822

18 „W Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję sekretarza Komisji ds. Duchowieństwa ”Wkipedia
19 http://www.parafia.trzcianka.com.pl/archiwum/strony/sw.42tydz.modl.o_jedn.html

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

21 http://www.kzmiastko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:tydzie-modlitw-o-jedno-
chrzecijan&catid=53:2012

22 http://old.luteranie.pl/pl/?D=1528

23 http://www.tb.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21:komitet-krajowy&catid=4:o-
nas&Itemid=22

24 http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ja%C5%84czuk

25 http://duch.lublin.pl/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/
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• KZ Betezda w Szczecinie i pastor Henryk Kowaliński26

• Pastor Jacek Orłowski z Kościoła zielonoświątkowego „Zbór Chwały Bożej”w Nowym 
Sączu.2728(Na czyja to jednak chwale?)

• Pastor Aleksander Matwiejczuk z kościoła zielonoświątkowego „Zbór Betlejem29”w Pile.30

https://twitter.com/SwietaRodzina/status/425334690262708224/photo/1
• Prezbiter Piotr Nowak31.32

http://www.diecezja.lowicz.pl/img/images/947383_ekumen05m.jpg
•

Jeśli ktoś ma jakieś dodatkowe informacje, to proszę przesłać na stronę Antyekumenia! Popatrzcie 
na ta listę i pomyślcie: Jeśli w Naczelnej Radzie KZ są ekumenicy, to jaka drogę przyjmie kościół 
Zielonoświątkowy na najbliższe lata? A może ktoś pomyśli- a co ma pastor czy biskup wspólnego z 
promowaniem ekumenii?

„Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich 
uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. (20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz 
niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać 
wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. (21) I dałem jej czas, aby się 
upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. (22) Toteż rzucę ją na 
łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w 
uczynkach swoich. (23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który
bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych. (24) Wam zaś, 
pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie 
poznali, jak mówią, szatańskich głębin...”Apokalipsa (Objawienie) 2 

Słownik PWN tak definiuje słowo- pozwalać:33

1. «zgodzić się na coś lub nie przeciwdziałać czemuś»
2. «o okolicznościach: umożliwić coś, dopuścić do czegoś, nie przeszkodzić czemuś»

Pastor w zborze w Tiatyrze był oddany Jezusowi, jednak był ignorantem i nie rozeznał,ze przyszła 
do niego nauka i jej głosiciel- Jezebel, która przyniosła bałwochwalstwo i duchowy nierząd! 
Popatrzcie na reakcje Jezusa. Nie, on nie mówi: A co tam doktryna! Liczy się 'miłość'! Ten pastor 
służy już długo w zborze więc co od niego chcecie?Jakie Ty masz wytłumaczenie by nie rozsadzać?
Lata służby? On miał tez. Miłość? On miłował! Masz wiarę i Bóg uczynił sporo cudów? Ten pastor 
tego doświadczył...No to może- wieloletnie trwanie i służenie 'kościołowi'? Tak, ten właśnie pastor 

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

27 http://www.kzns.pl/showuser.asp?u_id=10

28 http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/nowy-sacz-nabozenstwo-w-tygodniu-modlitw-o-jednosc-
chrzescijan,29932,archiwum#.U-zAtKOPYSk

29 http://www.betlejem.pilnet.pl/kontakt/

30 http://swietarodzina.pila.pl/2014/01/nabozenstwo-ekumeniczne-w-pile/

31 http://lowicz.gosc.pl/doc/1833744.Pragnienie-jednosci

32 http://kz.pl/nrk/

33 http://sjp.pwn.pl/szukaj/%20pozwoli%C4%87
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to robił...Ale...Szatan dziś wysnuł doktrynę ze swoich 'głębi', wstawia ja do kościoła i nie jest w 
jakikolwiek to ani rozeznane ani oponowane? Pytasz- no to dlaczego, skoro ekumenia nie jest od 
Boga, żaden pastor jej nie oponuje? Popatrz na tego pastora- jak możesz oponować czemuś czegoś 
nie rozpoznał i myślisz, ze jest OK? Jak to możliwe? 

Greka:

• Didache  Iezabel – doktryna Jezebel
• Prophetis – prorokini
• Planao – zwodzić od Protestantyzmu do np. katolicyzmu
• Didasko - nauczać
• Doulos- sługa
• Porneuo34- popełnianie nierządu, prostytuować ciało, wydawać ciało na nierząd, oddać się 

nieczystemu stosunkowi, pozwolić się odciągnąć do bałwochwalstwa
• Phago eidolothuton – spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom (jak np. komunijny wafel)
• Bathos Satanas- to głębiny szatana, które pastor zboru w Tiatyrze uznał za 

'Chrześcijańskie'! Dopiero interwencja Jezusa wskazuje mu, ze nauczyciel 'Tiatyrskiej 
ekumenii' to sluga szatana, który przyniósł podróbkę do kościoła. A co tam? Rezultatem jest 
duchowe pokalanie (co oznacza również napełnienie demonami). Czy Chrześcijanin 
jednak może mieć demony? „(1) Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej 
strony. W samej też rzeczy znosicie. (2) Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; 
albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, 
(3) obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie 
zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy 
przychodzi ktoś i zwiastuje   innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy 
przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie 
przyjęliście, znosicie to z łatwością. (5) Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym 
arcyapostołom. (6) Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu; 
owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem. (7) Albo czy 
popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo 
zwiastowałem wam ewangelię? (8) Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by 
móc wam służyć, (9) a w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem 
ciężarem; gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii; pilnowałem się i 
będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. (10) Jak prawda Chrystusowa jest we
mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai. (11) Dlaczego? Czy dlatego, że 
was nie miłuję? Bóg to wie! (12) A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać 
podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my
jesteśmy. (13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy 
tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. (14) I nic dziwnego; wszak i szatan 
przybiera postać anioła światłości. (15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego 
przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.”2 list do 
Koryntian 11 .

Zauważcie jedna rzecz: Szatan w czasach ostatecznych wchodzi do Bożego kościoła przebrany jako
anioł światłości ze swoimi doktrynami z głębin. Kościół tego nie rozpoznaje. Co go zaślepia? Nic 
nas nie może ruszyć, cokolwiek byśmy robili? Paweł naucza zbór w Koryncie, ze są nauczyciele i 
doktryny, które są od szatana. Jednak on nie przychodzi wprost, ale mówi: ja tez jestem 
Chrześcijaninem! Czemu mnie nie chcecie przyjąć? Czy jesteście lepsi? Paweł przynoszący 
doktrynę o tym, ze Chrześcijanie mogą mieć demona np. przez przyjmowanie fałszywych doktryn,
innego Jezusa! Niektorzy glosza, ze dopoki masz demony, to nie jestes Chrzescijaninem, co jest 
nieporozumieniem i niezrozumieniem Slowa. Chrzescijaninem zostajesz po przyjeciu Jezusa jako 
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Pana i Zbawiciela, nie po tym jak wyrzuca z ciebie demony! To również nie podobało się niektórym
z zborze. Pytali: Paweł, a gdzie podziała się twoja miłość? Czemu chcesz wywołać 'podziały'? Wiec
jak to jest: Miłość to powiedzenie Prawdy, czy jej zakrywanie lub ignorancja? Paweł jednak odpiera
te zarzuty, pokazując im na prawdziwe źródło tych 'Chrześcijan':

Zanim ktoś zacznie praktykować inna ewangelie, musi mieć umysł odciągnięty od Prawdy Słowa!
Paweł w odwadze głosi: Ewangelie która myśmy nie zwiastowali! A dziś z ust pastorów 
Zielonoświątkowych słyszysz: to co, TYLKO MY mamy Prawdę? 

„Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje   innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali”

Jakiego 'Jezusa ' zwiastują katolicy? Czy tak Jezus kazał w Biblii? Czy Jezus z Biblii przestał być 
wszechmocny?

Ophis exapatao  Eua  en  panourgia – Waz (Starodawny) czyli Lucyfer zwiódł Ewe poprzez jego 
podstęp!

Noema – myśli, umysł, postrzeganie
Phtheiro – pokalać, zepsuć

Ktoś przychodzi i...głosi 'innego Jezusa, innego Ducha i inna Ewangelie'! A wy? Eee 
tam...Luzik...Zluzuj stary...Cos taki spięty? Ten gość jest spoko...Fryz, gang i 'powaga w glosie'?

Anechomai- podtrzymać, wytrwać, znieść.

Co słyszysz dziś w zborach? Przynoszą obrazy, różance, księży i zakonnice... a oni: Tak trzymać! 
To 'Bóg'! To działanie 'Chrystusa' w 21 wieku! Brawo! Rob tak dalej! Alleluje i tupanie, gwizdy i 
tance! Paweł to znal za dobrze....Gdzie podziało się rozpoznanie? Koryntianie goszczą 
'fałszywych apostołów, zdradliwych pracowników i 'tez Chrześcijan''! Oni nie przyszli i nie 
powiedzieli: jesteśmy od szatana, chcemy was zwieść! Nie! 

Paweł rozeznawszy w Duchu wola:

Pseudapostolos! „My tez”
Dolios Ergates! „Zdradliwi” [PWN- «grożący niebezpieczeństwem, choć sprawiający wrażenie 
bezpiecznego» ]
Metaschematizo apostolos Christos! „Zmiana kształtu w 'tez Chrześcijan!'”

O bracie, osadziłeś? O Pawle- za ostro! To nie tak! Tak się nie głosi? Potknąć się łatwo, potem 
może zając LATA aby powrócić do Prawdy...Co stało się ze zborem w Koryncie? Czy po latach 
odszedł od Pana? Co byłoby gdyby do Tiatyry nie przyszedł Pan Jezus? Czy pastor zboru w 
Tiatyrze posłuchał Jezusa i czy usunął siostrę, prorokinie Jezebel?

Skoro do pastora zboru sam Jezus zwraca się by otwarł oczy, to czy nie jest to tym bardziej przekaz 
na dzisiejsze czasy? Otwórzcie oczy...
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