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Dawid Hathaway- 'ekumeniczna' i kłamliwa
'Ewangelia' dla mas.

Jednym z elementów zmiany paradygmatu jest...zafałszowanie i przeinaczenie 
historii..Ekumenia jest droga do zmiany paradygmatu z Biblijnego na Unijny i 

katolicki. Ekumenia jest również współczesną podstępną kontr- reformacja.       
                                        
Wspominany wcześniej w poprzednich artykułach niejaki 'Zielonoświątkowiec' 
David Hathaway przyjechał do Polski we Wrześniu 2014 r by, podobnie jak Franklin 
Graham głosić Unijne i Watykańskie postulaty. Hathaway, jak i większość 
ekumenikow zmyśla historie i atakuje wrogów ekumenicznych jak np. Marcina 
Lutra. W jego artykułach napotkasz cytowanie papieża i jego 'ewangelizacji' wraz z 
niezbawionym i heretyckim Prawosławiem, Katolicyzmem oraz ich podnóżkami- 
członkami Krajowej i Światowej Rady Ekumenicznej.

Po 'festiwalu' katolickim Hathaway pisze:

"Nigdy nie było tak wielkiej 'ewangelizacji' w Polsce aż do dnia dzisiejszego.
(może za wyjątkiem Mieszka I, który w roku 966 został ochrzczony i 
'poprowadził cały naród' we chrzcie) ”

http://www.eurovision.org.uk/Media/index1.asp?MediaID=161#.VCqf0n-ZUqs

Wikipedia1 podaje:”Mieszko I przyjął chrzest w   obrządku rzymskim  ...Jednak 
pomimo misji 'chrystianizacyjnych' – w tym nawet późniejszych, przeprowadzanych 
przez Ottona z Bambergu w latach 1124-1125 oraz 1128 – większość ludności w 
praktyce nadal pozostawała poganami” Polska do czasów Reformacji nie znała 
Biblijnego Chrześcijaństwa. Mieszko I przyjął pokropienie woda, nie Jezusa, którego 
katolicyzm nie znal, co dawało korzyści polityczne. Lud został przymuszony do 
akceptacji tego wypaczenia. Mieszko się nigdy nie nawrócił, został pokropiony do 
katolicyzmu. 

„Papież ostatnio spotkał grupę liderów Żydowskich i mówił im,ze 70 lat temu 
cierpieli straszny 'ucisk' podobnie jak MY jako Chrześcijanie doświadczamy 
dziś w Syrii, Iraku, Środkowym Wschodzie i w Afryce ”

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_poga%C5%84ska
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http://issuu.com/davidhathaway0/docs/septemberissu/2?e=10568750/9506957

Rzeczywiście? Zanim szanowni braci i siostry z KZ pobiegną  w owczym pedzie by 
się modlić polecam przeanalizowanie tych slow. O jakich 'Chrześcijanach' mówimy? 
Często słyszę: Chrześcijanie są prześladowani przez Muzułmanów. Czy jednak jest to
prawda? Przebijmy się przez sztuczna propagandę ekumenizmu i zobaczmy na fakty:

• W Iraku największą grupa 'Chrześcijan' jest: Chaldejski katolicyzm2...3

• W Turcji- 80 000 to Apostolski Kościół Ormiański (forma Prawosławia), 35 00
0 to Rzymsko katolicy. 

• W Libanie mamy herezje zwana: Kościół maronicki. Gdy wybierają 
'patriarchę' tej herezji, potrzeba zgody papy z Watykanu. 4 Ten 'patriarcha' ma 
pozycje 'kardynała w katoliku'. 5

• W Palestynie jest mieszanka katolików i Prawosławnych.
• W Egipcie jest herezja Koptyjska(forma Prawosławia) do której należy 95% 

'Chrześcijan'!6

• W Syrii mamy z kolei Prawosławny Patriarchat Antiochii , Kościół melchicki, 
Syryjski Kościół Ortodoksyjny. 

Ktoś tu celowo fałszuje dane. Ktoś celowo próbuje zaprzeczać historie. Robił to 
każdy reżim. 

'Chrześcijaństwo' na Środkowym Wschodzie to... katolicyzm i Prawosławie. Ile 
pieniędzy wpłaciliście na ekumeniczna propagandę? Największe herezje w tym 
regionie to:

• Kopci
• Maronici
• Greckie prawosławie
• Melkici

2 http://www.economist.com/blogs/erasmus/2014/07/iraqi-christians-and-west

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Iraq

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Maronite_Church

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Bechara_Boutros_al-Rahi

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Egypt
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Twoje pieniądze   idą na podtrzymywanie herezji i bałwochwalstwa w tych
regionach. 

„Normą w polskim społeczeństwie czasów okupacji było tropienie i 
wynajdowanie ukrywających się Żydów oraz czerpanie zysków z Holokaustu”7

Hathaway potępia Marcina Lutra, ale chętnie cytuje katolickich autorów, jeśli chodzi 
o np. antysemityzm. Z historii wiemy, kto prześladował Żydów! O tym jednak 
ekumenik- katolik Hatthaway nie wspomni:

„W XVII w. Rzeczpospolita była drugim po Turcji skupiskiem Żydów w 
Europie. Ich liczebność w 1648 szacuje się na około pół miliona. Mniejszość 
żydowska w tym okresie coraz szerzej rozwijała działalność gospodarczą 
skutecznie konkurując z polskim i niemieckim mieszczaństwem. To z kolei 
spowodowało, że propaganda kleru katolickiego oskarżająca Żydów o 
bezczeszczenie hostii, mordy rytualne i wytaczanie krwi z dzieci 
chrześcijańskich na macę zyskała szeroki odbiór przede wszystkim wśród 
pospólstwa miejskiego.”

„Podobne zajścia miały miejsce również we Wrocławiu, gdzie wypędzono 
Żydów z powodu głodu w 1319, oraz w Krakowie, gdzie w 1339 spalono na 
stosie 13 Żydów skazanych za zbezczeszczenie hostii. ”Wikipedia8

Czy słyszeliśmy o przemycaniu przez Watykan zbrodniarzy hitlerowskich? Ratlines 
(wyblinka) to system ich przemycania przez katolicyzm. Alois Hudal , który był 
biskupem katolickim, chwalił Hitlera w książce: The Foundations of National 
Socialism . Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej w 1944 r. wyznaczyl Hudala, 
aby był jej reprezentantem dla 'mówiących po niemiecku Civilian internees 
(internowanych9) we Włoszech'.

7 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gross-przesladowanie-zydow-i-czerpanie-zyskow-z-holokaustu-przez-polakow-bylo-
norma/mx6q4

8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%BByd%C3%B3w_w_Polsce

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Internowanie
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Używając tej pozycji przemycił takich Nazistów jak:10

• Franz Stangl (Treblinka)
• Gustav Wagner (Sobibór)
•  Alois Brunner (Obóz internowania w Drancy)
• Adolf Eichmann

Opisując II Wojnę Światową podaje kłamstwa:

„Podczas tych lat wojny, Polska straciła 6 mln obywateli, w tym 3 mln 
Chrześcijan, głównie katolickich... ”

http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/209/PV71UK.pdf

"Kościół Katolicki przechodzi przez kryzys a powodem dlaczego ludzie 
mówią, ze obecny papież jest ostatnim, jest fakt, ze kościół nie może przetrwać
skandali. Jest tylko jedna odpowiedz: Jest nią Chrystus. Ktoś musi głosić 
Chrystusa, a kościół musi pokutować”

http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/170/PV68UK.pdf

Ale czyż, Polska nie jest 'Chrześcijańska'? Hathaway nazywa kk- kościołem i nie 
mówi o głoszeniu prawdziwej Ewangelii i wyjściu ze zwiedzenia. Na czym polegać 
ma pokuta 'kościoła'? 'Przepraszamy za pedofilie, powracamy do herezji i 
bałwanów?'. Kogo ten człowiek chce nabrać?

„Bylem 'wstrząśnięty' wizyta Benedykta XVI w Wlk Brytanii we Wrześniu. 
Rzucil 'wyzwanie' całemu narodowi, mówiąc, ze jeśli nie uznają Chrystusa i 
'wiary Chrześcijańskiej' promując sekularyzm i ateizm...wylądujecie z 
faszyzmem i komunizmem... On pobudził gazety i Rząd do mówieniu o 
Królestwie Bożym i Chrystusie.”str 2.

http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/129/PV58UK.pdf

O, proszę. Był 'wstrząśnięty'! O jakim jednak Chrystusie my tu mówimy? O jakiej 
wierze i Ewangelii? Benedykt mówił o idolach, zmarłych i tradycjach. Ten jednak 
siedział 'wstrząśnięty'. Co więc go porusza? 

Nad Polskę nadciąga fala intensywnej ekumenizacji:

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_%28World_War_II_aftermath%29#Roman_ratlines

4

http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/129/PV58UK.pdf
http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/170/PV68UK.pdf
http://www.propheticvision.org.uk/MediaResources/209/PV71UK.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)#Roman_ratlines


Dawid Hathaway- 'ekumeniczna' i kłamliwa 'Ewangelia' dla mas.

Głos Prześladowanych 'Chrześcijan'11, kupowany i sponsorowany przez wielu w 
KZ i u Charyzmatyków, opisuje ich braci, głoszących 'wiernie' odstępstwo katolickie:

• „W nocy z 4 na 5 kwietnia grupa uzbrojonych mężczyzn dokonała ataku na 
niewielką parafię w Tchéré, plądrując kościół i porywając troje 
chrześcijańskich pracowników humanitarnych. Napastnicy uciekli potem w 
stronę pobliskiej granicy z Nigerią. Wszyscy porwani: Gilberte Bussiere, 
kanadyjska zakonnica w wieku około 75 lat, Giampaolo Marta oraz 
Gianantonio Allegri, dwaj księża z Włoch, byli zaangażowani w działalność 
edukacyjną i społeczną w Kamerunie. ”KAMERUN: Porwanie 
chrześcijańskich   pracowników

• „Na przykład 25 października na poboczu drogi znaleziono martwe ciało o.  
Fadiego Haddada (43l.), na którym widoczne były ślady tortur. Kilka dni 
przed swoim porwaniem ksiądz Fadi powiedział pastorowi, który dostarczył 
mu Biblie: „Nie mogę nie służyć Jezusowi. Muszę pomagać 
ludziom ...Dziękujmy Bogu, że wyznawcy Chrystusa, którzy ponieśli śmierć w 
tych atakach, są teraz skąpani w cudownej obecności Boga i bez wątpienia 
wielu z nich oczekuje wieczna nagroda za wierność do samego końca. 
”SYRIA: Nasilenie   antychrześcijańskiej   przemocy

• „W niedzielę 4 marca ksiądz Makarious Bolous z Kościoła Mar Gerges w 
Aswanie został skazany na pół roku więzienia za drobne naruszenie prawa 
budowlanego przy budowie swojego kościoła ”EGIPT: „Nowy” Egipt coraz 
bardziej nieprzyjazny dla   chrześcijan

• „Inna grupa, strzelając i krzycząc „Allahu akbar”, zaatakowała budynek 
kościoła katolickiego, gdzie chrześcijanie zebrali się na mszę,. Nikt nie został 
ranny, ale na oczach zgromadzonych wiernych agenci SAFI aresztowali 
księdza Abrahama Jamesa Luala.”SUDAN POŁUDNIOWY: Ataki na 
chrześcijan

• „Arcybiskup Bashar Warda z Chaldejskiego Kościoła Katolickiego powiedział,
że w niedzielę 15 czerwca po raz pierwszy od 1600 lat nie została odprawiona 
msza święta w Mosulu. ” IRAK: Tragiczne położenie   chrześcijan   na terenach 
kontrolowanych przez islamistów 

Czy zatem Billy, Franklin i Hathaway przyjeżdżają do 'Chrześcijańskiej Polski' 
po to aby 'złapać' tych katolików, którzy nie chodzą na msze i aby ich tam z 

11 http://www.gpch.pl/
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powrotem sprowadzić?

Głos wołającego na pustyni :

„Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na 
pustyni ścieszkę Boga naszego. (4) Każda dolina niech podniesiona będzie, 
a każda góra i pagórek niech poniżony będzie; co jest krzywego, niech się 
wyprostuje, a miejsca nierówne niech będą równiną. (5) Bo się objawi 
chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły. (6) Głos
mówiącego: Wołaj. I rzekł: Cóż mam wołać? To: Wszelkie ciało jest trawa, a 
wszystka zacność jego jako kwiat polny. (7) Trawa usycha, kwiat opada; skoro 
wiatr Pański powionie nań; zaprawdęć ludzie są tą trawą. (8) Trawa usycha, 
kwiat opada; ale słowo Boga naszego trwa na wieki. ” Izajasz 40

Pokutuj dzisiaj z ekumenii i nawróć się do Biblijnego Jezusa! Przyjmij Go dziś do
serca, wyznaj Mu twoje grzechy i pros o namaszczenie i chrzest w Duchu Swietym!

Inne artykuły:

http://antyekumenia.wordpress.com/2014/08/22/festiwal-zycia-2014-david-hathaway-ekumenik-i-
wspolpracownik-z-katolicyzmem/

Festiwal Życia 2014 

6

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/02/festiwal-c5bcycia-2014.pdf
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/08/22/festiwal-zycia-2014-david-hathaway-ekumenik-i-wspolpracownik-z-katolicyzmem/
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/08/22/festiwal-zycia-2014-david-hathaway-ekumenik-i-wspolpracownik-z-katolicyzmem/

