
Święto Reformacji, Dekada Lutra i rok 2017

„Uważam, ze papiestwo to tron prawdziwego i żywego Antychrysta...Papież to Antychryst i  
jego tron jest tronem samego szatana” Marcin Luter (Luteranie)

„W papieżu z Rzymu wszystkie cechy tego tzw Antychrysta znajdują wypełnienie i jeśli ktoś  
kto czyta Pismo Święte tego nie zauważa, wielka ślepota jest w ich życiu” Cotton 
Mathers(Kongregacjoniści)

„Przecież to Człowiek Grzechu...wynosi się ponad wszystko co nazywa się bóg...twierdzi, ze  
ma największa władzę i cześć...rzeczy,które są odpowiednie jedynie dla Boga” John Wesley 
(Metodysci)

„Rzym to tron Antychrysta, a papież to antychryst we własnej osobie” Thomas Cranmer 
(Anglikanie)

„[Papież] to ten Antychryst, syn zatracenia o którym mówił Paweł” John Knox (Szkocki 
Kalwinizm[tzw Szkocki Kirk])

„Niektórzy ludzie myślą, ze jesteśmy zbyt okrutni...kiedy nazywamy Rzymskiego Biskupa  
(pontiffa) Antychrystem” John Kalwin (Kalwiniści)

Jan Hus przed Reformacja wskazywał na sześć błędów kościoła i miedzy nimi 
wymienił:”wiara w Dziewice, papieża i świętych” oraz fałszywe przekonanie, ze „kapłan 
może odpuścić ból i ciężar grzechu”. W 1412 r. Hus ogłosił Jana XXIII Antychrystem. 
Sobór w Konstancji potępił Husa. Hus walczył tez z odpustami.

Papież Grzegorz XI wydal aż 5 bulli przeciwko John'owi Wyclife'owi, który potępiał 
transsubstancjacje, odpusty i spowiedź. Powstała Biblia Wycliffa1 a ten potępił papieża jako 
Antychrysta.

„Przeciwstawiam się papieżowi i wszystkim jego prawom”  William Tyndale (przed-
reformacyjny tłumacz tzw Biblii Tyndale'a2)

1 http://www.biblestudytools.com/wyc/  

2 http://www.biblestudytools.com/tyn/  

Biblia Tyndala napisana jest w tzw early modern english . Oto przykład: „And I sawe a best rise out of the see havinge  
vii. heddes and x. hornes and apon hys hornes x. crownes and apon his heed the name of blasphemy. ”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Modern_English_Bible_translations

W tej wersji języka napisane są również: Biblia Coverdale, Genewska i Biblia Króla Jakuba.
KJV http://www.kingjamesbibleonline.org/

Biblia Genewska-„And I [a]saw a beast rise [b]out of the sea, having seven heads, and [c]ten horns, and upon his  
horns were ten crowns, and [d]upon his head [e]the name of blasphemy.”

https://www.biblegateway.com/versions/1599-Geneva-Bible-GNV/#booklist

1 Antyekumenia.wordpress.com
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„Wybrałem się w podroż do Wittenbergi, [co zabrało mi] godzinę jazdy z Berlina.  
Odwiedziłem dom, gdzie Marcin Luter żył i nauczał. Widziałem jego stare biurko, książki  
meble itd. Tu uczul studentów Reformacji. Z tego miejsca potrząsł papieża na jego tronie w 
Rzymie. Z tego miejsca stanął w opozycji do Tetzla,popularyzatorowi odpustów. Tu przybil  
tezy na drzwiach kościoła i spalił publicznie bulle papieska...Widzieliśmy kilka oryginalnych  
listów Lutra i Melancthona, spora kolekcje pierwszych traktatów, które Luter napisał  
przeciwko papiestwu.” Frank Bartlemann, jeden z wczesnych pionierów ruchu 
Zielonoświątkowego(Los Angeles). Cytat pochodzi z publikacji”Two years mission work 
in Europe”.3

Oto wspaniale cytaty pionierów i zarazem założycieli ruchów Protestanckich przez wieki. Czytając 
ich pisma i to co głosili, wielu Protestantów musi skrobać się porządnie po głowie. Co stało się z 
przesłaniem Reformacji? 

Widząc poczynania ekumeniczne, obserwujemy stopniowe przejecie Protestantyzmu i zastąpienie 
go  katolicyzmem.  Każdy  z  założycieli  tych  denominacji,  stanął  by  dziś  i  ekskomunikował 
większość wierzących w tych denominacjach. 

To co obserwujemy naokoło to zmiana definicji i paradygmatu. Wśród niektórych wciąż istnieje 
nazwa:  Protestantyzm,  jednak  od  dziesiątek  lat  pracuje  się  nad  zmiana  oryginalnego  i 
biblijnego znaczenia. 

Poprzez manipulacje znaczeniem prezentuje się dziś takie pojęcia i wydarzenia jak  Reformacja, 
Dzień Lutra ale ze zmienionym znaczeniem. To jak prezentować Zielonoświątkowców, ale „już nie 
mówiących na językach, w ramach akomodacji ludzkich tradycji”. Obserwujemy przed naszymi 
oczami  zeświatowienie  i  skatolicyzowanie  Protestantyzmu.  Także  ma  miejsce  przepuszczenie 
Protestantów przez Unijna taśmę produkcyjna. 

Uwierzcie mi, Święto Reformacji nie jest wcale o Reformacji z 16 wieku! Dekada Lutra, nie mówi 
o tym Lutrze, który przybił na początku 95 tez! Ma tu miejsce straszny proces zmiany historii,  
wykrzywiania  nauk  Biblii  i  masowego  okłamywania  Protestantów.   Jeśli  kiedykolwiek 
Zielonoświątkowi pastorzy staną i powiedzą: Nie potrzebujemy doktryn z Biblii, precz z językami, 
to oto wiedz, ze dokonała się zmiana paradygmatu, którą wciskają ci rura jak gęsi. 

Na czym owa zmiana paradygmatu miała by polegać? Np ktoś twierdzi: Jestem Protestantem, ale 
uznaje tez papieża i katechizm katolicki. Jestem Zielonoświątkowcem, ale wierze, ze można się 
obejść bez Ducha i jego darów i Bóg powołuje ludzi do takich 'kościołów'. Pamiętajcie i nie dajcie 
się  nabrać:  DZIEDZICTWEM  I  TOZSAMOSCIA KOSCIOLA ZIELONOSWIATKOWEGO  I 
CHARYZMATYCZNEGO BYLY OD POCZATKU: SLOWO BOZE I DUCH!

Nie spotkasz słonia bez trąby. Nie widzisz psa, który ma skrzydła bocianie i lata nad dzielnica.  
Niemożliwe jest także abyś spotkał ptaka z  zębami lwa  czy  żabę z rogiem nosorożca.  Tu nikt  

Coverdale:
http://bibles-online.net/1535/

3 http://frankbartleman-mission.blogspot.ie/  

2 Antyekumenia.wordpress.com
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debaty za bardzo nie  będzie  urządzał.  Ale gdy widzisz Protestanta  z  katechizmem,  dygającego 
przed papieżem w Rzymie to nagle istnieją jakieś kontrowersje gdy zwróci się na to uwagę? 

To ekumeniczna zmowa milczenia. Aby mogła ona istnieć muszą istnieć doktryny i muszą zostać 
stworzone pewne warunki: nie osadzaj, nie wolno rozróżniać, wskazanie na błąd jest największym 
grzechem, są rożne sposoby czczenia Boga, a co oni gorsi?, Bóg działa jak chce, wiec używa tego 
za praktykowanie czego napisał, ze wrzuci do piekła...

Niedorzeczności.  Jawne  sprzeczności.  I  wszechogarniająca  pulpitowa  cisza...Mruganie  oczami 
jeden do drugiego...Nikt się chce się 'wybić'  i  iść pod grad ostrzału ukrytych katolików, którzy 
przyodziali garnitury i wmieszali się w tło zborowe...

Żyjemy  w  czasach  może  największego  zwiedzenia  i  jawnych  bluźnierstw  obracanych  w 
żarcik...Nigdy w historii Biblijnego kościoła nie było tak, ze niewierzący szukający Boga mógłby 
iść pośród 'zbawionych ludzi' i zostać zamiast poprowadzonym do zbawienia i Prawdy, otrzymać 
utwierdzenie w zwiedzeniu...

Serce Jezusa Chrystusa jest wypełnione mieszanka smutku, goryczy i gniewu...Wilki są pośród 
wierzących  i  nie  maja  zamiaru  oszczędzić  stada.   Nie  poprzestaną  swoich  podchodów,  dopóki 
najmniejsza, malutka owca nie jest przeciągnięta doktrynalnie, filozoficznie i ...duchowo....

Wilki dostały wytrych, który pasuje do wielu typów zamków...Wilk dostał błogosławieństwo...Wilk 
został  promowany  pośród  stada  owiec...Ten  kto  to  robi  mówi:  to  nie  wilk,  nie  słuchajcie 
konspiracyjnych teorii (Mt 7:15, Dz.Ap 20:29), to boża owieczka...(Oklaski z ławek)...No chodź, 
daj dzióba....

ZAPRZECZENIE UMOZLIWIA IM PRAWIE BEZOPOZYCYJNA DZIALALNOSC...KTO COS 
POWIE,  JEST OSKARZANY I  JEGO CHARAKTER I  MOTYWY SA OCZERNIANE...OTO 
TAKTYKA 21 WIEKU.

Tysiące  ludzi  popędzi  około  daty  31  Października  co  roku,by...myśleć  ze  świętują  wydarzenie 
przymocowania  95  tez,  która  było  jednym z  wydarzeń  które  wywołało  Reformacje  i  masowe 
nawrócenia....Nazywają to zwodnicza nazwa: Święto Reformacji. 4

Od  2008  r  rozpoczęto  także  odliczanie  nazwane  Dekada  Lutra...nazwa  zapożyczona  od 
katolicyzmu. 

„W  2017  roku,  na  zakończenie  trwającej  DEKADY  LUTRA, 
Święto  Reformacji  ma  być  inne  –  międzynarodowe  i 
ekumeniczne… ”5

„Podczas liturgii tradycyjne czytanie tekstów reformatorów w 2010 r.  zastąpiono lekturą 
fragmentów  Konkordii  leuenberskiej  oraz  katolicko-luterańskiego  porozumienia  

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Reformacji  

5 http://swietoreformacji.pl/swieto-reformacji.html  
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doktrynalnego na temat nauki o usprawiedliwieniu. Do dokumentów wówczas nawiązał bp  
Pikus, mówiąc że Pamiątka Reformacji ma na sobie ślady nie tylko bolesne – podziału, ale i  
radosne  –  przywracania  jedności. A  takim  radosnym  wydarzeniem  było  podpisanie  w  
mieście reformacji, Augsburgu, wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu. ”6

Reformacja miała na celu odłączenie się od fałszywego systemu, w którym zgubili się Kalwin, 
Luter i inni!

„Ewangelicy  w katolicyzmie  i  prawosławiu odkrywają nowe wartości i  na  odwrót  - 
katolicy  i  prawosławni  mogą  również  czegoś  nauczyć  się  od  ewangelików.  I  tak  oto 
Kościoły odkryły potrzebę posługiwania się w liturgii językami narodowymi, zwiększyła się 
znajomość Biblii, coraz mocniej doceniana jest rola sakramentów świętych. ”7

Nauczyć się od herezji i bałwanów?

   
Wiecznie martwy 'Jezus'? Wiecznie szkrab? A może pokruszony suchar?

Czego uczą się Luteranie?

Wierutne  bzdury  i  kłamstwa!  Wierzący zostali  sprzedani  przez  'liderów'.  Od  1999  r  Luteranie 
zgodzili się katolicyzmem i sprzedali dorobek reformacji: 

Sola gratia przeciwko pracowaniu liturgicznemu na zbawienie i... trafienie do czyśćca...
Sola scriptura przeciwko naukom papieży, katechizmom i wiecznie wzrastającym herezja i 
nowym tradycja, które bazują na trzymaniu się przez katolicyzm ich herezji!
Soli Deo gloria przeciwko chwałom idącym do ludzi, aniołów, zmarłych i papieża!
Solus Christus przeciwko Maryjom, zmarłym i księżom- pośrednikom itd!
Sola Fide- do zbawienia dochodzi się tylko i wyłącznie z WIARY, nie czyniąc przez cale 
życie uczynki, które weszły w miejsce przyjścia do Biblijnego Chrystusa!

6 http://www.jednota.pl/ekumenia-i-religioznawstwo/ekumenia/1165-swieto-reformacji-od-podzialu-do-jednosci  

7 http://www.tvp.pl/katowice/aktualnosci/rozmaitosci/wreczono-slaskie-szmaragdy/3176435  
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95 Tez Lutra to NIE JEDYNE jego problemy! Nawet i to zostało przeinterpretowane i zmienione!  
Każde z postulatów Reformacji  jest zaprzeczone przez katolicyzm po dziś dzień! Marcin Luter 
wystąpił przeciwko odpustom...  ale to tylko JEDNA z herezji! Luter zaatakował i odciął się od 
systemu,  który  podawał  się  za  Chrześcijański,  a  okazał  się  ...pogański...!  Od  II  Soboru 
Watykańskiego NIC SIE NIE ZMINILO POZA TAKTYKA WATYKANU!

Ci zdrajcy i Judasze zrobili nawet Ekumeniczny Ogród Reformacji! 

„Chcemy, aby w dekadzie poprzedzającej 500 rocznicę Reformacji, która przypadnie w 
2017 roku, oprócz koncertów, wykładów i uroczystych nabożeństw, ewangelicy przyczynili 
się do ratowania beskidzkich lasów.  Jesteśmy to winni, gdyż w okresie kontrreformacji,  
dawały  one  schronienie.  W wielu  miejscach  ewangelicy  potajemnie,  przy  kamieniach  
ołtarzowych,  odprawiali  nabożeństwa.  Wiele  tych  kamieni  zachowało  się  do  dziś.  
Współcześnie  jest  inaczej:  chrześcijanie  wiedzą,  że  Duch  Święty  czyni  jedność  w  
różnorodności     - powiedział twórca ogrodu, pastor Jan Byrt.”8

W czasach wiec Lutra 'Duch Święty dal Kontrreformacje' a dziś daje postulaty wiary Bahai i unii  
Europejskiej? Herezja i bluźnierstwo...

Inna bardzo ważna informacja:9

„Po tragedii smoleńskiej ksiądz Byrt posadził cztery buki upamiętniające prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię, a także dwóch duchownych, którzy wówczas zginęli: 
luterańskiego  księdza  Adama  Pilcha i  prezydenckiego  kapelana  księdza  Romana 
Indrzejczyka. ”

To jest tylko owoc i efekt ekumenicznych spotkań. Jest to sad Boży nad Polska za angażowanie się 
w kłamliwą ewangelie i bałwochwalstwo.
 

Oto skutki Tygodnia Modlitw o Jedność 'Chrześcijan'!10

8 http://www.starostwo.bielsko.pl/285-ogrod-reformacji-szczyrk  

9 http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x25156/modlitwa-ekumeniczna-w-palacu-prezydenckim/  

10 http://www.trojca.waw.pl/images/stories/wydarzenia/kaczynski/x.image.jpg  
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„Buzek  zasadził  dąb,  który  otrzymał  jego  imię.  Ma  przypominać  o  dziewiątej  rocznicę  
wstąpienia  Polski  do  UE,  która  przypadła  1  maja.  ...Luterański  duchowny  ze  Szczyrku  
znany jest  z  niekonwencjonalnych pomysłów.  Na stokach rozdawał  narciarzom Biblię,  a  
uboższym  -  sprzęt  sportowy.  Kierowcy  otrzymywali  od  niego  nalepki  na  samochody  
promujące wiarę w Boga. Z jego inspiracji przy Białym Krzyżu w Beskidzie Śląskim stanęły  
kamienne tablice z wykutym dekalogiem.  Na szczycie Kotarza wzniósł ołtarz, przy którym  
odprawia nabożeństwa ekumeniczne. ”11

Oto ołtarz herezji, przy którym czczony jest diabeł! 

W Polsce luteranie nie używają nawet nazwy Lutra, zamiast tego maja: Ewangelicko- Augsburski. 
W Ameryce widnieją pod nazwa ELCA12 (Ewangeliczny Luterański Kościół w Ameryce). W 2010 
ten 'kościół' ordynował trzy lesbijki! W 2013 r. Przyjęli pedała na biskupa. 

To skandal i herezja jakiej świat nie widział! Ludzie, którzy dziś szukają Prawdziwego Boga, będą 
mieli niezwykle trudne zadanie. Przejść przez gąszcz herezji, mieszanek, ekumenizmów by znaleźć 
Prawdziwego Jezusa i prawdziwa naukę Pisma. Czy Zielonoświątkowcy chcą powrócić do 
liturgicznego i innego Ducha Świętego?

To właśnie oferuje współczesna, nielogiczna i niebiblijna indoktrynacja ekumeniczna...Przyjdź dziś 
do Jezusa! Szukaj Prawdy Słowa Bożego! Zaproś Chrystusa do serca, aby ci wybaczył i zmienił 
Twoje życie. Szukaj prawdziwego chrztu w Duchu Świętym!

SWIATOWY I EKUMENICZNY KOSCIOL BEDZIE PODAZAL ZA INNA EWANGELIA, 
INNYM CHRYSTUSEM, INNYM DUCHEM I BEDA INNI APOSTOLOWIE! 
WYPATRUJCIE NA ROK 2017 I STRASZNE ZGORSZENIA I HEREZJE. BOG JEDNAK 
PRZYJDZIE BY STANAC ZA SWOIMI I UKARZE EKUMENICZNY, ROZWYDRZONY 
ROZGARDIASZ...

11 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Jerzy-Buzek-i-luteranski-biskup-zasadzili-drzewa-w-Ogrodzie-  
Reformacji,wid,15542782,wiadomosc.html?ticaid=113b28

12 http://www.elca.org/  
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