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Od jakiegoś czasu obserwuje zakrojone na głęboką skale działania ekumeniczne. Jednym ze źródeł 
wtłoczenia Protestantom z Kościoła Zielonoświątkowego czy Charyzmatycznego jest właśnie 
niepozorny Głos Prześladowanych Chrześcijan1. Pod pozornymi hasłami zainteresowania 
wierzących losem rożnych 'Chrześcijan', nawołujący do 'patriotycznych' modłów i 'składek', 
okazuje się, ze jest to jeden z wielu źródeł promowania niebiblijnej, watykańskiej, pochodzącej z 
postanowień II Soboru Watykańskiego ekumenii. 

Ekumenia ma cie znieczulic na poniższe fakty:

• Nie możesz dumnie nosić nazwy Protestant (bo to szkodzi ich braciom katolikom)
• Nie możesz dumnie głosić o Jezusie z Biblii, darach Ducha Świętego, leczeniu i uwalnianiu 

ludzi od demonów (ponieważ jest to niezgodne z 'tradycjami ' kościołów jak Baptyści, 
Metodyści itd.)

• Poprzez uczestnictwo w ekumenicznych Festiwalach jak: Nadziei, Życia, poprzez oglądanie 
żałosnych modłów z katolicyzmem podczas Tygodnia Modlitw o Jedność 'Chrześcijan', 
masz się dać znieczulic i przyzwyczaić do obecności herezji i bałwochwalstwa.

• Ekumenizm nie został opracowany przez Protestantów ale katolicyzm (wspominany II 
Sobór Watykański) i jest realizowany pośród Protestantów przez organizacje zwana 
Światowa Rada Kościołów (i jej lokalne filie- jak np. Polska Rada Ekumeniczna)

• Obecność zespołów 'Protestanckich' na każdej większej 'imprezie' katolickiej (mówimy
tu o Szcześniaku, TGD, Mate.o, Kolah, Beacie Bednarz, New Life Music, Krzysztofie 
Szczypule) ma znieczulic cie i przyzwyczaić, ze 'to normalne'. Istnienie TGD nie jest po to 
aby promować Protestantyzm czyli Biblie ale aby promować 'ekumenie'.

• Czytanie książek i czasopism promujących ekumenie, czytanie o prześladowaniach 
katolicyzmu za głoszenie bałwochwalstwa, herezji, zmarłych i ich zmyślonych tradycji ma 
cie podburzyć emocjonalnie by finansować biznes Watykanu. Jak widać Watykanowi nie 
wystarcza dziś by ograbiać masy katolickie. Pieniądz można wyciągnąć tez z kiesy 
Protestanta. 

• Milczący pastorzy maja cie zaślepić na działanie ich 'kolegów', którzy promują zło 
ekumeniczne. 

Głos Prześladowanych Chrześcijan jest to jedna z filii organizacji założonej przez ekumenika 
Richarda Wurmbranda, zwanej Voice of Martyrs.2 Pod pozorem walki z komunizmem, aktywnie
współpracował i szerzył/ walczył o prawa katolików do praktykowania herezji. W Polsce na czele 
tej ekumenicznej i katolickiej organizacji stoi pastor Zielonoświątkowy- Maciej Wilkosz3.

1 http://www.gpch.pl/component/search/?searchword=katolicki&searchphrase=all&Itemid=50

2 http://www.persecution.com/

3 http://www.wspolnotaewangelii.pl/o-nas.html
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Voice of Martyrs ma kilka filii na świecie:

• Australia4

• Brazylia5

• Kanada6

• Kostaryka7

• Czechy8

• Finlandia9

• Niemcy10

• Holandia11

• Nowa Zelandia12

• Szwecja13

• Wlk. Brytania/ Irlandia14

• USA15

Maciej Wilkosz pisze, ze studiował w Maryland Bible College16. Jest to prywatny koledż biblijny 
związany z Greater Grace World Outreach. 17Jest to niedenominacyjna organizacja zrzeszająca 
567 kościołów w ponad 70 państwach. 18 Na stronie tego koledżu znajdujemy ich nauki i 
zobaczymy, ze nie wierzą oni w nauki KZ czy Charyzmatyczne. Jest to ekumeniczna papka, tak 

4 http://www.persecution.com.au/

5 http://www.vozmartir.org/

6 http://www.persecution.net/

7 http://www.persecucion.org/

8 http://www.hlas-mucedniku.cz/

9 http://www.stefanus.fi/

10 http://www.h-m-k.org/

11 http://www.sdok.org/

12 http://www.persecution.co.nz/

13 http://www.missionenmr.se/

14 http://www.releaseinternational.org/

15 http://www.persecution.com/

16 https://sites.google.com/a/ggwo.org/dev-mbcs-edu/home

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland_Bible_College_%26_Seminary

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Grace_World_Outreach
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dostosowana teologia by nie ubodła nikogo. 1920

Oto parę szczegółów:

• „Zbawienie wierzącego jest na zawsze”
• „Chrzest w Duchu Świętym jest zagwarantowany każdemu, kto uwierzył w Jezusa 

Chrystusa. Występuje on u każdego wierzącego w momencie zbawienia”

Te dwie fałszywe doktryny są przeciwko wszelkim naukom Kościołów KZ i Charyzmatycznych. 
Wg Biblii wierzący może utracić zbawienie (2 Tym 4:10- Demas, Crescens, Tytus). Apostołowie 
byli zbawieni przez minimum 3 lata. Po tym czasie Jezus zapowiada: Nie oddalajcie się i nie idźcie 
głosić ZANIM nie zostaniecie napełnieni mocą z wysokości. Jezus nie wierzył w brednie Baptystów.
Paweł pyta WIERZACYCH w Dz.Ap 19: Czy otrzymaliście Ducha Świętego OD KIEDY 
uwierzyliście? 

Stan Maryland został założony aby „zapewnić religijna tolerancje dla mniejszości katolickiej z 
Anglii”. 21 Jest to warownia katolicka w Ameryce. Po 1688 r. katolicyzm został 'wyjęty spod prawa'/
zakazany. 

Istnienie ekumenii jest możliwe dzięki herezji- raz zbawiony na zawsze zbawiony. Bo jak raz 
przyszedł  a potem odpadł, to wg heretyków Baptystów- 'i tak pójdzie'. To otwiera drogę na 
ekumenizm, nie osadzanie, brak napominania, głoszenie, ze nie potrzeba jest dłużej Biblii ani jej 
nauk, ani jej doktryn, bo 'każdy idzie', obojętnie w co wierzy i czy wierzy w ogóle. Dla ekumenii 
chrzest w Duchu czy dary nie graja roli. 

Wilkosz prowadził również kościół jako filie  Greater Grace World Outreach pod nazwa Kościół 
Ewangeliczny Misja Łaski .2223 Jest on również wykładowcą w Seminarium Teologicznym w 
Ustroniu.24

Wykładają tam Andrzej Luber, Paweł Sochacki, Leszek Mocha(ekumenik). 

19 https://sites.google.com/a/ggwo.org/dev-mbcs-edu/about-mbcs

20 https://f98dd87d-a-5ff6595e-s-sites.googlegroups.com/a/ggwo.org/dev-mbcs-edu/important-
files/DoctrinalStatement.pdf?attachauth=ANoY7cr44fRbvikAyw81dwDf67BtJwfe06wkE-
28nwk5OCoLvwhnONoTo_WTvSEaKWYmiVFhNsVQHSygziNRmGF_-
uEvbvCBRuWTZYRlseGTvxSLEJeyULjGP11Eg4Qed1SmoPra9T2hjf-
5KrkZIeXDVpFMtoS3kdAJepKUhlVHW1dONjvCdVJp4c88SIMNF8C55z-ZsaydzqvUmy1PxiG-
kDYlA5oUseqFxlnD8YL6ERkL8YaTDOg%3D&attredirects=0

21 http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland#History

22 http://www.kml.warszawa.pl/GGWO/witamy.html

23 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangeliczny_%22Misja_%C5%81aski%22

24 http://www.st.kz.pl/o-seminarium/kadra-wykladowcy
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Maciej Wilkosz ma niewątpliwie wpływ na kształtowanie dzisiejszego pokolenia 
Zielonoświątkowców. Swoja 'edukacje' stosuje by prac głowy studentom, by kształtować pokolenie 
otwarte na herezje, zwiedzenie, anty- Charyzmatyzm, anty- Biblijnosc. 

Wystarczy przejrzeć parę stron organizacji Voice of Martyrs, by szybko stwierdzić jej 
ekumeniczny charakter. Ówczesne ruchy 'niedominacyjny', 'ekumeniczny' powstały by zasiać 
zamieszanie pośród wierzących. Znam KZ, który usunął z nazwy 'Kościół Zielonoświątkowy' by to 
nie odstręczało niezbawionych. 

Dziś idąc do niektórych kościołów nie wiesz na co się nastawiać. Napisałem do kilku z nich i 
otrzymałem takie odpowiedzi:

„Voice of Martyrs to miedzy- denominacyjna misja, która pracuje z grupami Protestanckimi.
Ale nie powinniśmy wstrzymywać się od dzielenia się informacjami o katoliku zabitym dla 
jego 'wiary w Chrystusa'. Prześladowcy zdają się nie rozróżniać denominacji....(Tu humor 
ekumenicznego zwiedzenia!)Chrześcijańska historia jest wypełniona świadectwami 
katolików, którzy znają Jezusa Chrystusa osobiście, ale zachowują pewna dozę rytualizmu.”
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Kolejny e-mail otrzymałem od innej filii (od managera z Wlk Brytanii)

„Nie mamy denominacji. Cały nasz personel jest Chrześcijański i należymy do rożnego 
rodzaju kościołów. Po tym wstępie, mógłbym przyznać, ze możemy się określić jako 
ewangelicy- Protestanccy Chrześcijanie. Wysyłamy pieniądze do organizacji danego 
kraju, by pomoc ludziom prześladowanym za ich 'Chrześcijańska' wiarę, niezależnie od 
denominacji...Okazjonalnie pomagamy katolikom jak Asia Bibi, która została skazana na 
śmierć w Pakistanie za 'bluźnierstwo' czy Miriam Ibrahim, która została obecnie uwieziona 
w Sudanie, za 'apostazje'. W mojej opinii, te osoby jak i wiele im podobnych są 
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prawdziwymi Chrześcijanami, choć możemy się nie zgodzić z wszystkimi ich 
wierzeniami i praktykami. ”

Asia Bibi25 to katoliczka, która nie chciała się wyrzec papieża, modlitw do Maryi, modlitw do 
aniołów i zmarłych katolickich 'świętych '(wiele z nich to demony z pogańskich mitologii, którzy 
wg bajek katolickich przyjęli 'chrzest'). Z tego 'powodu' wg tego gościa 'musi być prawdziwa 
'Chrześcijanką''. Skoro papież, który ma tryliony w Watykanie dlaczego zbierają kasę na jej 
uwolnienie od Protestantów? Bibi dziękowała Franciszkowi za wszystko.26 Pisała:

„Święty Ojcze, przyjmij moje najlepsze życzenia na Nowy Rok. Wiem, ze modlisz się za mną 
z całego serca i TO daje mi pewność, ze mnie uwolnią pewnego dnia.”27

Miriam Ibrahim po uwolnieniu popędziła by podziękować 'Ojcu Świętemu'.2829 Wg tego można 
śmiało stwierdzić, ze Voice of Martyrs to jawne zwiedzenie i naciąganie ludzi na kasę. Oni 
nazywają tych, którzy nie są Chrześcijanami (Protestantami) – męczennikami za wiarę.

Te osoby nie trwały przy Jezusie, ale przy odstępstwie. Ekumenia sprawiła, ze Prawosławna 
Ibrahim pobiegła do Papieża. Tak, na świecie prześladują ludzi z powodu wiary w coś, ale to co ta 
organizacja przedstawia to jawne oszustwo. Manager z Wlk. Brytanii dodał, ze spotykał 
'Protestantów', którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. A katolik powtórzył mu formułkę z 
katechizmu, więc uznał go za 'wierzącego'. Jeszcze raz zapytajmy: Jakiego Jezusa?

Jezusa, który poszedł na krzyż 2000 lat temu, czy 'innego Jezusa', który jest składany w 
bluźnierczej mszy co dzień, tysiące razy na dzień (więc musi potem jakoś 'zmartwychwstać' by 
zostać złożonym ponownie następnego dnia!). Czy mówimy tu o innym Jezusie, który 
'zmartwychwstaje co roku' podczas Wielkiej Nocy?

Jakiemu Jezusowi służysz? Jakiego 'Jezusa' i jakich nauk się ludzie trzymają, ze określili ich 
mianem 'męczenników'? 

Zamieszczanie katolickich księży i zakonnic jako 'Prześladowanych i męczonych Chrześcijan' nie 
odnosi się bynajmniej tylko do filii w Polsce. Poniżej przedstawiam zrzuty ekranu z rożnych filii 
zagranicznych :

25 http://www.callformercy.com/

26 http://www.christianpost.com/news/pakistani-woman-condemned-to-death-thanks-pope-francis-credits-prayer-for-
keeping-her-alive-112199/

27 http://www.catholic.org/news/international/asia/story.php?id=53790

28 http://www.irishtimes.com/news/world/africa/pope-meets-sudanese-woman-spared-death-for-apostasy-1.1876747

29 http://www.independent.co.uk/incoming/article9626166.ece/alternates/w460/pope-francis-meriam-ibrahim.jpg
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W fili w Australii po wpisaniu katolik mamy 57 wyszukiwań.

http://www.vom.com.au

Protestanci płacą za odbudowę katolickich parafii? Czy można być bardziej zwodniczym, niż 
napisać Chrześcijanie, a potem czytasz: katolicy, parafia, ksiądz, zakonnica?

Wpisanie słowa : zakonnica daje 9 rezultatów a wpisanie słowa: ksiądz aż 41 !  Biskup daje 30 a 
arcybiskup daje ponownie 9. 4 razy czytamy o 'papieżu'.

Statystyki dla Kanady wyglądają następująco:

• Katolik- 50
• Ksiądz- 50
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• Zakonnica- 33
• Biskup- 50
• Arcybiskup-21

Statystyki dla Polski wyglądają następująco:

• Katolik- 3
• Katolicki- 31
• Ksiądz- 10
• Zakonnica- 3
• Biskup- 22
• Arcybiskup- 5

Inna ekumeniczna inicjatywa, aby realizować postulaty II Soboru Watykańskiego jest tzw 
Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół30! Jest to kolejna impreza obok 
Tygodnia Modłów o Jedność 'Chrześcijan'. Zamiast modlić się o NAWROCENIE i odwrócenie 
od herezji, ci dali się nabrać. Dziś obserwujemy probe zmiany paradygmatu- z Biblijnego na 
ekumeniczna, pokrętne, zdefiniowane przez kardynałów i Jezuitów z Watykanu- 'Chrześcijaństwo', 
które ma torować drogę do Nowego Porządku Świata i jedności wszystkich religii. Ta impreza jest 
organizowana przez kolejna ekumenie zwana: World Evangelical Alliance. 31 WEA jest powiązana
do Organizacji Narodów Zjednoczonych(ECOSOC )32 Polski alians ewangeliczny oczywiście 
promuje ekumeniczne Festiwale. 33 Rada Krajowa PAE34 składa się z wielu ekumeników:

• Ruch Nowego Życia, Campus Crusade for Christ, współpracujący z księdzem katolickim 
i ruchem katolickim 'Oaza'.35

• Kościół Baptystów- ekumenizm cala para.

Sztandarowym produktem Głosu Prześladowanych Chrześcijan jest Torturowani z powodu 
Chrystusa (Richard Wurmbrand). Alberto Rivera głosi na temat Richarda Wurmbranda.

„Kaznodzieja Wurbrand był tam również. Oni się razem spotykają... Ten człowiek sam 
powiedział, ze jak był w katedrze, kapłan Rzymu przyszedł do niego z waflem...On 
przyjął...Największe bluźnierstwo popełnione przeciwko ofierze Jezusa- a on wziął to, 
połknął...I uznał ich wszystkich jako jego braci i sióstr...Umiłowani, coś się dzieje tu 
niedobrego...    ”

30 http://idop.org/en/

31 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Evangelical_Alliance

32 http://www.worldevangelicals.org/un/

33 http://www.aliansewangeliczny.pl/

34 http://www.aliansewangeliczny.pl/rada.php

35 http://www.rnz.org.pl/index/?id=c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d
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„Niektórych zachodnich przywódców Kościoła nie obchodzą [prześladowani wierzący]. 
Imiona męczenników nie są na ich listach modlitewnych. Podczas gdy oni byli torturowani i 
skazani, oficjalni przywódcy Rosyjskich Baptystów  i Prawosławnych, którzy ich potępili i 
zdradzili- spotkali się z wielkimi honorami  w New Delhi, w Genewie, i na innych 
konferencjach. Tam zapewnili wszystkich, że w Rosji istnieje pełna wolność religijna. 
Przywódca Światowej Rady Kościołów pocałował arcybiskupa bolszewickiego, Nikodema 
gdy ten  złożył to zapewnienie ”36 Richard Wurmbrand

Tak? Prawosławni 'przywódcy kościoła'? Wrogiem był bolszewik, ale już nie Prawosławny? Teraz 
wyróżniamy- ateista zły, ale bałwochwalca 'dobry'? Czy jak to jeden z pastorów ujął- „Za komuny 
trzeba było sobie jakoś radzić”? Dziś 'wspólnym wrogiem' jest ...sekularyzacja, Islam.

Trzeba sobie zawsze jakaś wymówkę stworzyć! 

Jakie wyciągniemy wnioski? Jak za czasów Hitlera moda było szerzyć Nazizm i 'być posłusznym' 
rządzącym, obojętnie co robią. Za komuny, moda jak widać było szpiclowanie, po to by Rada 
Kościoła potem to zakryła. Niektórzy współpracowali z katolicyzmem- „bo takie były czasy, trzeba 
sobie było radzić”. A dziś? Dzisiejsze pokolenie nie chce trudów głoszenia Biblii i nocy spędzonych
na modlitwie. Dziś mamy długopisy z rybka, w modzie jest chodzenie na ekumeniczne festiwale. 
'Trza sobie radzić' to hasło tego pokolenia. Przecież 'skazani rzesta na TGD, Mate.o, Szczesniaki'!

Nie wypada nic dzisiaj nikomu powiedzieć? Tyle służb zaangażowanych w rzeczy przeciwne 
Jezusowi i Biblii, a ci milczą? 'Jak Szcześniaki się obraza to...'. Strach przed utrata 'ekumenii'. 
Minie cie zwiedzenie? Czyż to nie powód do radości? Zbyt długo głoszą: Jak nie idziesz na 
Szcześniaki, TGD, Mate.o toś … nie Zielonoświątkowy, nie Protestancki, nie Charyzmatyczny?

Jeśli pastor przestaje głosić Biblii, przestaje być Zielonoświątkowcem, czy Charyzmatykiem.
Mocha odszedł sercem od Zielonoświątkowców. Jeszcze jest tam garniturem i papierem.

Tak głosi on w KZ w Krakowie:

„Boże 'przebudzenie' będzie się różniło od przebudzeń w innych rejonach świata, dlatego ze 
Polacy są specyficzni. To jest szczególny naród i cala historia nam opisuje nasz kraj. A więc,
musimy być przygotowani na takie 'specyficzne boże działanie'.I ja to już bardzo dawno 
podkreślałem i nie zmieniłem zdania. I takie mam odczucie, nie mowie, ze to jest : tak mówi 
Pan. Absolutnie. Ale takie mam gdzieś wewnętrzne odczucie, ze takie boże przebudzenie 
może właśnie eksplodować w kościele katolickim. Ze może przyjść taki moment,ze gdzieś 
tam, na jakiś parafiach, nagle zapali się ogień Ducha Świętego i niektórzy liderzy tego 
kościoła przeżyją pełne nowo- narodzenie i zaczną głosić z odwaga ewangelie tak jak to ma 
miejsce tutaj. I nagle przyjdzie boży ogień I poruszy serca ludzkie i będziemy zadziwieni. I 
tez mam bardzo takie przeczucie, troszkę związane z obawa, ze może to być odrzucone przez 
wielu ewangelicznie wierzących Chrześcijan jako zwiedzenie, jako coś fałszywego. Ale 
musimy być bardzo ostrożni. Dlatego, ze nie możemy boga zaszufladkować, do szuflady- KZ,
albo Ruch Ewangeliczny, bo to są tylko denominacje, a Bóg działa ponad denominacyjnie. I 
ja zachęcam siebie i innych abyśmy byli wrażliwi na to co Duch Święty będzie czynił w 

36 http://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Wurmbrand

9z13

http://betlejem.krakow.pl/v2/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-20-Leszek_Mocha_kazanie3.mp3
http://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Wurmbrand


Watykański ekumenizm Głosu Prześladowanych Chrześcijan

naszym kraju.  Ja kocham KZ, tu się nawróciłem, chce służyć w tym zborze, w zborach KZ i 
w naszym kościele jestem w Radzie Kościoła, ale musimy być elastyczni. Musimy być 
otwarci. Bo Duch Święty wieje jak chce.  Amen? I Bóg zna klucz do serca polaków. Bóg zna 
najlepiej jak dotrzeć do naszego środowiska.  ”(0:00-2:07)

Polska więc musi mieć 'specjalna drogę do Jezusa'. Można to sobie wyobrazić- księża idący po 
Polsce z Eucharystia. Mocha im towarzyszy ze Szcześniakami. Ci jednak, którzy nie chcą się 
przyłączyć, cóż- nie biorą udziału w 'wielkim przebudzeniu'. Duch wieje jak chce, ale nie może 
zaprzeczyć Biblii. W Polsce rośnie ruch typu- 'zbawiony i nie musi wychodzić'. Jakże 'ewangelia' 
Mochy rożni się od tej Pawła. Mocha: Bóg czyni nowa rzecz. Paweł wie, ze wcale nie taka nowa. 
Tym samym zwiedzeniem kierowali się Izraelici. 'Zbyt długo' chodzili z dala od 'rarytasów 
Kanaanu'. Takie 'przebudzenie' miał Izrael wiele razy,i za każdym razem doprowadziło go to do 
niewoli- czy to Babilońskiej, Filistyńskiej, Asyryjskiej...itd. 

Cena odstępstwa jest nie tylko utrata duszy, ale i wojny i rozbiory. Fałszywy prorok jednak zawsze 
umie 'się wcisnąć' do panujących układów i układzików. Potem się go, ułaskawia, wypaczając 
Ewangelie. Potem 'to bohater', wcale nie 'komuch'. Biskup i rada go ułaskawili, ZACZYM nawet 
pomyślałby żeby pokutować. 

Kościół tego świata się nie zmienia. On zawsze współpracuje z herezja, wykorzystuje istniejące 
układy, aby czerpać z tego korzyści. I to się nigdy nie zmieni, aż przyjdzie Pan Jezus, aby położyć 
kres bałwanom, herezjom, światowemu kościołowi 'Chrystusa', innego Chrystusa. 

Izrael miał swoich przywódców, którzy kupczyli słowem. Oni rozgrzeszali tego, kto dawał im 
największe korzyści. Tych co ich poznali jacy są, próbowali ośmieszyć. Słowo Boże pokazuje 
błędne kolo heretyków- pokuta, zwiedzenie, upadek, niewola, płacz, wolność, itd.

Bóg przyniesie przebudzenie wg Jego Słowa, kiedy ludzie wyprostują drogi, przestana biegać w 
religijnych trendach, przestana usprawiedliwiać grzeszników i zrobią różnice między Biblijnym 
Chrześcijaństwem a stekiem herezji, ludzkich tradycji i pogaństwa.

Ci co poleca za nowinkami poparzą się znowu. Niektórzy upadną i odejdą, nie zniosą dłużej Biblii! 
Czyż nie to zapowiada Słowo Boże. Jak odchodzisz od Ducha i Słowa, to nie podoba ci się tego 
typu nauka. To tak jak TGD- lepiej znajdujesz język z heretykiem, bo właśnie w tym duchu 
chodzisz, a nawet nie wiesz. Zanim Ulf Eckman odszedł fizycznie, odszedł wcześniej duchowo, 
doktrynalnie...I ten proces zaczął się u niektórych w Polsce. 

Izrael w ST ciągle trwał, aż do końca przy pozorach. Były święta, były religijne ciuchy, była 
religijna gadka, było powtarzanie- My tez dzieci Boże, nie osadzaj... Na Boga Żywego, ci ludzie 
naprawdę myśleli, ze dalej służyli Jezusowi, a król Babiloński czaił się za rogiem. Zwiedzenie to 
duch atakujący napełnione Duchem Kościoły. Było- Laj, laj, laj, laj, i do wora Babilońskiego....

Ślepiec dalej wędruje i lezą za nim ślepcy. Czemu jednak wędruje? Bo myśli, ze ma racje! Stad 
ekumenia wciąż maszeruje. Jest to pochód do piekła. Niektórzy do samego końca będą tachać 
sztandary ekumeniczne, by spaść z furkoczącym powiewem papieskiego wymysłu!
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Nie musisz to jednak być TY! Pokutuj dziś do Prawdziwego Jezusa. Rodzący się, światowy kościół 
ma zainstalować na tronie- pseudo- Chrystusa, papieża. Oni go nie nazwa- Antychryst, ale Mesjasz, 
Zbawca, ten co ma odpowiedz na katastrofy tego wieku...

Jezus, przychodzę dziś do Ciebie taki jaki jestem i tam gdzie jestem teraz. Wierze, ze 

umarłeś za mnie na krzyżu 2000 lat temu. Twoja krew tam przelana ma moc obmyć moje 

najczarniejsze grzechy i uczynić mnie białym jak śnieg przed Toba. Wyznaje Ci moje 

grzechy. Przyjmuje cie do mojego życia i serca. Weź mnie i poprowadź, abym mógł stanąć 

na nogi. Napełnij mnie i przepełnij Twoim obiecanym Duchem Świętym.

Amen
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Polecane kazania i publikacje:

Ku zaskoczeniu KZ Wejherowo stoi również przeciwko kłamstwo ekumenicznemu. 37 Ze strony 
można posłuchać kazania pt: Ruch Ekumeniczny: Quo Vadis? Chwalić tylko Boga za tak 
radykalna postawę wobec Słowa i Pana Jezusa!

Bat na ekumenie-Współczesne Sądy     Boże

Wiesław Świderski – Król Amasjasz, a Festiwal Nadziei. 

Czy Polskim Protestantom otwierają się oczy odnośnie tego czym naprawdę jest     ekumenia?

David Hatthaway- ‚ekumeniczna’ i klamliwa Ewangelia 

Franklin Graham organizuje ekumeniczna impreze pt: Festiwal     Nadziei

Franklin Graham przyjechal nie aby ewangelizowac, ale aby popychac ekumenie wszelkimi 
sposobami…

Ian Paisley- o     katolicyzmie

Wybory w Brazylii 2014- modlitwa wstawiennicza i walka duchowa   (Pdf- pobierz na dysk) 

Festiwal ‚Burning Man’ w Nevadzie (Pdf- pobierz na dysk) 

Festiwal Życia 2014- David Hathaway- ekumenik i współpracownik z     katolicyzmem.

Zielonoświątkowi Pastorzy w Polsce, którzy aktywnie promują zarazę ekumeniczna. 
Papież Franciszek wzywa Księcia Pokoju, Princeps Pacis 
Koreańscy Protestanci organizują protest przeciwko Papieżowi Franciszkowi. (Pdf- pobierz na 
dysk) 
Charyzmatycy promują ekumeniczne imprezy- Kościół Spichlerz i Armia Dawida. (Pdf- pobierz na 
dysk) 

37 http://www.kzwejherowo.pl/news.php
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https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/08/charyzmatycy-promujc485-ekumeniczne-imprezy-koc59bcic3b3c582-spichlerz-i-armia-dawida.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/08/koreac584scy-protestanci-organizujc485-protest-przeciwko-papiec5bcowi-franciszkowi.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/08/papiec5bc-franciszek-wzywa-ksic499cia-pokoju-princeps-pacis.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/08/zielonoc59bwic485tkowi-pastorzy-w-polsce-ktc3b3rzy-aktywnie-promujc485-zarazc499-ekumeniczna.pdf
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/08/22/festiwal-zycia-2014-david-hathaway-ekumenik-i-wspolpracownik-z-katolicyzmem/
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/08/festiwal-burning-man-w-nevadzie.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/09/wybory-w-brazylii-2014-modlitwa-wstawiennicza-i-walka-duchowa.pdf
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/09/15/ian-paisley-o-katolicyzmie/
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/09/15/franklin-graham-przyjechal-nie-by-ewangelizowac-ale-by-popychac-ekumenie-wszelkimi-sposobami/
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/09/15/franklin-graham-przyjechal-nie-by-ewangelizowac-ale-by-popychac-ekumenie-wszelkimi-sposobami/
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/09/16/franklin-graham-organizuje-ekumeniczna-impreze-pt-festiwal-nadziei/
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/09/dawid-hattaway-ekumeniczna-i-klamliwa-ewangelia.pdf
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/09/30/czy-polskim-protestantom-otwieraja-sie-oczy-odnosnie-tego-czym-naprawde-jest-ekumenia/
http://antyekumenia.wordpress.com/2014/10/01/bat-na-ekumenie-wspolczesne-sady-boze/
http://chwz.gliwice.pl/download/Krol_Amasjasz.mp3
https://www.dropbox.com/s/bor7uax3lq8fos4/Ruch%20Ekumeniczny%20Quo%20Vadis.mp3?dl=1
http://www.kzwejherowo.pl/news.php
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