
Kościół Hillsong- Świat ma się dobrze w kościele!
Jak już pisałem w poprzednim poście, na zachodzie jak widać ludzie podający się za 
Protestantów porzucają wszelkie Biblijne prawdy, po to by się lepiej dopasować do 
świata. 

Pierwszy kościół wzrastał logarytmicznie. W jeden dzień, a był to dzień w którym 
Żydzi świętowali święto zwane Shavuot, czyli Pięćdziesiątnica, pewien człowiek  
stanął by zaadresować tłum. To co dokonywało się w pokoju na gorze, było zakryte 
dla świata. Jak czytamy z 2 rozdziału Dziejów Apostolskich- zgromadzonych było 
tam wiele narodów. Było to wielkie religijne święto. 

„A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są  
pod niebem; (6) gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy  
słyszał ich mówiących w swoim języku. (7) I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto  
wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? (8) Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z  
nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? (9) Partowie i Medowie, i Elamici, i  
mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, (10) Frygii i Pamfilii, Egiptu i  
części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, (11) zarówno Żydzi jak  
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie  
dzieła Boże. (12) Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do  
drugiego: Cóż to może znaczyć? (13) Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. 
”Dzieje Apost. 2 

To jednak co usłyszeli przeszło ich oczekiwania. Oni nastawiali się na coroczne 
celebrowanie tradycji. Było religijne czytanie Tory, mieli stoły pozastawiane 
specjalnymi daniami.1 Jednak 'spokój religii' został zakłócony gdy grupa 120 ludzi, 
pełnych Ducha właśnie przeżyła zapowiadane już od ST wylanie Ducha z wysokości!

Zapowiedz dana w Joelu właśnie się wypełniała pośród nich, ale religia nie mogła 
zauważyć! Piotr, którego znali, ze był uczniem Jezusa, wyjaśnił im, teraz pełen 
Ducha Bożego (nie otrzymał go podczas zbawienia!)co właśnie dokonało się pośród 
nich!

Piotr nie ociekał się do żadnych sztuczek. Głosił odważnie Słowo. Wskazał na 
'Jezusa, którego wasi liderzy niedawno ukrzyżowali, ale który zmartwychwstał'! Tego 
dnia kościół rozrósł się od 120 do 3000 ludzi. Co ciekawe, Pierwszy Kościół cieszył 
się poważaniem. 

„A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I  
zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym, (13) z  

1 http://www.myjewishlearning.com/holidays/Jewish_Holidays/Shavuot.shtml  
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postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać; ale lud miał ich w 
wielkim poważaniu. (14) Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana,  
mnóstwo mężczyzn i kobiet ”Dzieje Apost. 5 

Nawet ludzie ze świata wiedzieli, ze jest cena za podążanie za Jezusem. 

Dzisiejszy 'radykalizm dla Jezusa', który jest mottem wielu nowoczesnych kościołów, 
zdaje się być pusta gadka. W czasach Jezusa, gdy Żyd zostawał Chrześcijaninem, 
wiedział, ze są konsekwencje. Jego rodzina mogła się go wyprzeć, usuwali go z 
synagogi i stawał się 'wyrzutkiem' w ich społeczeństwie! Dziś ludzie mogą iść do 
zborów, być tam i dalej żyć jak żyli. Zostali zaakceptowani, ich grzechy czuja się 
tam bardzo bezpiecznie. Co by nie robili, przecież ich Tata w niebie i tak zrozumie. 

'Akceptacja', 'miłość', 'brak krytyki', 'odrzucenie Biblii jako przestarzałego prawa' 
produkuje dziś masę ludzi. Któż by nie chciał ukoić sumienia, wiedzieć ze grzechy są 
przebaczone...ale nie ponosić żadnych kosztów, żyć dokładnie tak samo albo i 
gorzej? Co 'szkodzi', prawda? Produkuje to niestety ludzi, którzy za jakiś czas 
odczują konsekwencje trwania w psychologii i własnych grzechach...

Zycie pierwszego kościoła oscylowało wokół osobistej relacji z Jezusem, chodzeniu 
w Duchu i trzymaniu się Słowa. To produkowało wierzących, wg Słowa Bożego. 
Zmień tylko 'przepis' a wyjdzie coś zupełnie innego! Posiej w ogródku nasiona 
kwiatków i oglądaj 'jak wyrasta olbrzymia grusza'...

Możesz mieć kościół pełen tańców, nowoczesnego sprzętu, kanałów TV, ale jeśli nie 
nauczasz radykalnego przesłania Biblii...ludzie nigdy nie wyjdą z grzechów. Oto 
prawda na temat wielu kościołów mainstream...Brak mocy i Prawdy objawionej w 
Duchu produkuje Chrześcijanina 'pływającego na sinusoidzie'

 
Źródło: Wikimedia

Co to oznacza? „  Raz na wozie, raz pod wozem- wiesz jak to jest...  ”  .W tych zborach 
prezentowany jest wręcz „strach przed świętością”. Jak „działa to” w twoim życiu, to 
'musisz być hipokryta, który potępia innych...'. Oto odwrócenie Prawdy w 

2 AntyEkumenia



dzisiejszych czasach!

Dziś niektórzy ludzie kloca się i mówią: a gdzie masz służbę uwolnienia w NT! 
Jednak gdy masz kościół, który budowany jest przez 'muzykę' i psychologie ludzie 
siedzą dziwnie cicho...Popatrz dobrze na swój kościół...Poczytaj Ewangelie i Dzieje 
Apostolskie i powiedz mi, który kościół tam widzisz? Kościół budowany na 
uwielbieniu i NICZYM INNYM nie zda rezultatów. Biblia tylko działa, gdy jest 
przyjmowana jako całość. 

Stan kościoła w 'Protestanckiej Ameryce' budzi wiele emocji...Przecież to kraj, który 
wysłał TYYLUU misjonarzy na cały świat. Tak. W przeszłości tak było. Jednak 
jaka ewangelie dzisiaj oni przywożą? Dzięki temu, ze parę dekad wcześniej ktoś 
uwierzył w to Słowo, poznał Jezusa i został napełniony Duchem, wielu na świecie 
mogło poznać Prawdę. Nie znając Prawdy i nie stojąc w mocy Ducha nie możesz być 
silnym Chrześcijaninem. Substytuty kościelne i inne śpiewki odpadną, gdy zostaniesz 
skonfrontowany z duchowa rzeczywistością. Wielu bombnelo głowa w sufit i chodzą 
z obolała głowa- pytając- co się stało? Czy nie chodziłem do budynku? Czy nie 
'karmiłem się co niedziela'...Itd. Lista substytutów na relacje z Bogiem i walkę 
duchowa jest nieskończenie długa...

Patrząc na Hillsong i inne tego typu kościoły mogę zobaczyć co stanie się gdy 
zostaną skonfrontowani z rzeczywistością i atakami złych sil ciemności. Kupując 
samochód, nigdy nie zgodził byś się jeździć atrapa...jednak idąc do zboru- czym się 
kierujesz? Jeżdżąc atrapa, natrafisz na kłopoty...Moja obawa nie jest o tych co chodzą 
z Bogiem, w Duchu, robiąc walkę duchowa...Moja obawa jest o tych, co przez lata 
robią religijne ruchy, znają każde nowe CD, odwiedziły każdy ekumeniczny 
festiwal...Ci szykują się na obolałą jazdę...

Poprzednio wspominałem, co dzieje się u Briana Houstona. Pisałem tez o jego 
podejściu i doktrynach. Chociaż nie może on kontrolować co robi każdy pastor z 
Hillsong (czy może?), na pewno widzi i czyta co dzieje się w Ameryce a szczególnie 
w NJ?

Pastor kościoła Hillsong w NJ, Carl Lentz23 jest znany jako 'apostoł luzu'. Jego 
'nowatorskość' przyciąga masę osób, również wielu celebrytow. Jako pastor pokazuje 
swoje tatuaże (a ma ich 104), odziany w skore prezentuje styl fryzu typu Irokez 
(Mohawk). To ma przyciągnąć młodzież.

2 http://hillsong.com/people/carl-laura-lentz  

3 https://twitter.com/carllentznyc  

4 http://nypost.com/2014/11/13/meet-justin-biebers-spiritual-leader-36-year-old-pastor-carl-lentz/  
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Pośród jego kongregacji znajdują się celebryci jak Ja Rule, Bono, Vanessa Hudgens 
oraz zdaje się przyciągać Justina Biebera, Selene Gomez czy inne 'dziewuchy 
Biebera' jak Kendall Jenner czy Hailey Baldwin.5

Ja Rule naprawdę potrzebuje Boga, ale nie akceptacji jego grzechów! Ja Rule był 
aresztowany za posiadanie dragów, za nie płacenie podatków, pobicie, nielegalne 
posiadanie broni. Wyszedł z paki w 2013 r.6

Bono promował unie miedzy Chrześcijanami, Żydami i Muzułmanami:

OE☪  ✡ IS✝7 8

Selena Gomez dzieli się fotkami z pastorem Hillsonga w LA,  Reed Bogard. 9 Innym 
jej idolem jest TD Jakes, który poruszył jej emocje, jednak nic w jej życiu się nie 
zmieniło. 10 Na zdjęciu z lesbijka- modelka, Cara Delevigne. 11 Selena śpiewa 
'Oceans'.1213 Selena była na rehabilitacji z powodu alkoholu, party i narkotyków. 14 

Kendall Jenner jedna z wielu obiektów westchnień lowelasa Biebera. 15

Bieber miał liczne zatargi z prawem16 np:  wandalizm, jazdę po pijanemu, burdy, 
narkotyki (THC), środki anty lękowe17 a skończywszy na  wizytach po domach 

5 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2835222/Meet-Justin-Bieber-s-spiritual-leader-tattooed-Mohawked-New-  
York-pastor-sermonizes-Coolio-says-plays-special-role-troubled-star-s-life.html

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Ja_Rule#Legal_issues  

7 http://www.youtube.com/watch?v=CA58mYWxm5g  

8 http://www.edlazorvfx.com/ysu/html/ascii.html  

9 http://www.christiantoday.com/article/selena.gomez.back.at.church.hearts.hillsong/41976.htm  

10 http://instagram.com/p/uWmpa5OjAW/  

11 http://instagram.com/p/q3GCq_OjKt/  

12 http://instagram.com/p/sA00COOjH7/  

13 https://twitter.com/selenagomez/status/502905509977276416  

14 http://www.ibtimes.com/selena-gomez-rehab-issues-partying-drugs-alcohol-alleged-reason-singers-treatment-  
1553386

15 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2831942/Justin-Bieber-shares-photo-model-Kendall-Jenner-cute-  
coffee-date.html

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Bieber#Personal_life  

17 http://www.latimes.com/entertainment/gossip/la-et-mg-justin-bieber-toxicology-weed-drugs-rob-ford-20140130-  
story.html
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publicznych. 

Justin Bieber jest ponoć Chrześcijaninem18, ale nie widzisz w jego życiu oznak bycia 
zbawionym czy nowo narodzonym! Pastor Lentz modli się 'Aby Bieber jakoś poszedł 
do nieba '. 19 

 Daily Mail podaje, ze Hillsong z NJ przyciąga ok 8000 osób co niedziele. Strona 
tego kościoła podaje, ze maja nabożeństwa 6 razy : 10, 12, 14, 16:30, 18:30, 20:30. 

Co jednak przyciąga tych ludzi do Hillsonga? Głód Boga, może obecność Boza i 
chęć poznania Prawdy czy zmiany życia? Jak widać 'metoda' jest nie głoszenie na 
temat kontrowersyjnych rzeczy, które są narzucane na dzisiejsze pokolenie. Inna 
metoda jest 'inkluzja'. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yyqRxBFWf88

„Jeśli wejdę za pulpit i ostro się wyrażę na jakiś temat, wierze, ze jest to  
nieczule odnośnie drogi jaka ludzie mogą przemierzać. Nasz kościół będzie  
chronić ludzi, nie ważne...jaka czujesz orientacje seksualna..Mam przyjaciół  
pedałów... po prostu odmawiam aby ludzi usuwać poza nawias...Uważam, ze  
było za dużo nienawiści, bigoterii i nieczułości ”

To właśnie język tego świata. Świat nazywa to 'świeżym podejściem do 'wiary''. 20 
Nie dziwota, ze ci ludzie nigdy za niczym nie stoją. Czemu w Ameryce niektóre 
denominacje FINANSUJA parady pedałów? Właśnie dlatego. 

http://www.cbsnews.com/news/new-york-city-hillsong-megachurch-draws-
thousands-every-sunday/

„Czy są jakieś rzeczy których unikacie? Nie ma takich rzeczy...Co myślisz na  
temat seksu przedmałżeńskiego? To  pytanie bardziej skomplikowane (high  
order question21)... Co myślisz na temat aborcji? Zycie jest święte, ale  
COKOLWIEK ZROBISZ to wciąż jest dom dla ciebie. Nie zamierzamy cie  
wykopać z kościoła. Będziemy przy tobie przez cały czas...”

18 http://www.theguardian.com/music/2010/nov/13/justin-bieber-interview  

19 http://nypost.com/2014/11/13/meet-justin-biebers-spiritual-leader-36-year-old-pastor-carl-lentz/  

20 http://www.cbsnews.com/news/new-york-city-hillsong-megachurch-draws-thousands-every-sunday/  

21 http://www.teachingenglish.org.uk/knowledge-database/higher-order-questions  
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„'Pary' pedałowe są mile widziane...”

Jednak pastor Lentz wciąż twierdzi,ze chce być 'jak Jezus'. 22 Wg niego „Jezus bardzo 
rzadko mówił o moralności czy poruszał kwestie społeczne”. Pastor twierdzi ze nie 
ma moralnego autorytetu aby się wypowiadać o kontrowersjach, bo chce być 'jak 
Jezus'. O jakim jednak Jezusie mówimy? Czy Jezus stronił od kontrowersji?

„Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według  
jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.  
(14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa 
żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy(homo) i  
czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy(np katolicy), i wszyscy,  
którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, ” Objawienie 22

Jezus mówił ludziom w społeczeństwie Izraelskim: pokutujcie i wierzcie Ewangelii! 
Nie mówił: chodźcie do budynku, zaangażujcie się w służby...Kościół dziś zaczyna 
mówić językiem świata, który chciałby aby nie mówić o grzechu, bo to uderza w 
demony! 

Oszukanie ludzi 'do kościoła' nie powoduje w nich zmian. Aby pokutować, muszą 
usłyszeć głoszenie Ewangelii. Obecność Ducha Świętego musi ich przekonać i muszą 
się na nowo narodzić!

Hillsong niedawno otworzył swoja placówkę w Warszawie. Nazywa się ZOE 
Warsaw.23 Ekumeniczna ChnNews.pl podaje, ze:

„Hillsong to australijski kościół, którego zespoły uwielbienia są bezsprzecznie 
najpopularniejsze na świecie. Ich pieśni śpiewają zarówno protestanci, jak i  
katolicy w wielu krajach ”

Czy to to samo co w Stanach Zjednoczonych? Huffington Post podaje24, ze Karl 
Lentz ma wielu 'pedałów i lesbijek' w kościele każdego weekendu. Ameryka zatraciła 
normalność. Pedzie śpiewają w chórze. Może jak dzieci i młodzież poczują dziwny 
nastrój w kościele i zobaczą upadek moralny, otworzą wtedy oczy. Dzieci i młodzież 
uczęszczająca do Hillsonga jest otwarta na zboczenie. Hillsong to przekaz dla 
każdego. Nie musisz się zmieniać. Każdy, może odbierać ich muzykę i rozumieć jak 
kto chce i interpretuje. Za niczym nie stoją. Akceptują każdy brud moralny. Jedynym 
ich wrogiem są ich 'krytycy'. Carl Lentz sam ubiera się jak pedał.
22 http://www.christianpost.com/news/pastor-carl-lentz-will-not-preach-on-sexuality-from-pulpit-refuses-to-ostracize-  

people-111211/

23 https://pl-pl.facebook.com/Warsaw.Life.Church  

24 www.huffingtonpost.com/.../hillsong-brian-houston-gay-marriage_n_60... 
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Żaden prawdziwy mężczyzna, Protestant, nowo narodzony z Ducha nie może się 
przyjaźnić z tym co jest od diabla. Pedalskie 'uwielbienie' z pewnością 'dotyka' ten 
kościół. 25 Hillsong zdaje się przechodzi z Zielonoświątkowego na ekumeniczny- 
niedenominacyjny. Oto kolejna cecha dzisiejszych czasów.

• Mowa jak świat
• Niezmieniony jak świat
• Świat mnie lubi, bo jestem jak on
• Ubieram się jak świat
• Nie ważę się mówić o złu na świecie
• Dalej podszywam się pod 'Chrześcijanina', 'Protestanta'...
• Niedenominacyjny
• Moim jedynym wrogiem nie jest grzech, diabeł czy demony...są nimi 'krytycy' 

mojej cielesności
• Wszędzie pasuje...
• Każdy może mnie zinterpretować jak chce...
• Polityka i Media mogą mnie użyć do promocji ich propagandy
• Promuje tez...innego Jezusa. Zrobiłem Go tym kim sam chciałem aby był...
• Idę za Jezusem...bez Jego nauk i poglądów...
• Świat i ja niczym się nie różnią
• Nie potrzeba mocy Bożej...nasze metody są światowe, duchy tego świata same 

ich przyprowadzają...

Oto przepis na destrukcje. Mainstream musi iść z prądem, bo inaczej się nie da. Jezus 
przecież 'nie umoralniał'? Każdy dziś wyczytuje z Biblii co mu się podoba. 
Nowoczesny Chrystus prezentowany w wielu zborach, to Antychryst. 
Jednak...cii...Nie wypada się wybić!

Nawróć się i szukaj Prawdziwego Jezusa.

Amen.

25 www.nytimes.com/.../megachurch-pastor-signals-shift-in-tone-on-gay-marr... 
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