
Zdrada Reformacji i Re-definicja Biblijnego Protestantyzmu

Mała grupka Luteran (podszywających się katolików, którzy weszli do kościoła Protestanckiego) 
szykuje bombę na rok 2017. Najpierw podpisała układ z katolicyzmem w 1999 r twierdząc, ze 
bałwochwalstwo jest zbawczym dziełem Jezusa. 

Teraz maja wspólny dokument, który opisuje zupełnie co innego niż stało się w 16 wieku i innego 
Lutra, Reformatorów! Ten dokument nazywa się: From Conflict to Communion i jest dostępny na 
stronach Watykanu po angielsku. Luteranie maja to po polsku. Ja tylko przytoczę 'co ciekawsze' 
herezje i bluźnierstwa.

„Utrata jedności...Ciemne karty historii kościoła”

„Ekumeniczny wiek...wiek globalizacji”

„Reformacja...musi sprostać konieczności nowej ewangelizacji [z powodu] 
rozprzestrzenienia się nowych ruchów religijnych oraz sekularyzacji”

„[Rok 2017] to 50 lat dialogu miedzy Luteranami a Rzymskim Katolicyzmem...jako część 
ruchu ekumenicznego” [Od 50 lat za plecami wierzących 'liderzy' knują jak się lepiej 
sprzedać...]

„Luteranie i katolicy byli w stanie RE-INTERPRETOWAC  ich tradycje teologiczne”

„Pluralizm stanowi nowe wyzwanie dla ekumenizmu” [Bezmyślne wymówki...]

”Luteranie i katolicy maja wiele powodów by OPOWIEDZEC NA NOWO ich historie 
używając nowych sposobów”
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„...po stronie Protestantów , to odnosi się do do zmienionego obrazu średniowiecznej 
teologii oraz SZERSZEJ I BARDZIEJ ZROZNICOWANEGO potraktowania 
Średniowiecza” [Nie było chyba bardziej zacofanego czasu niż katolickie Średniowiecze! 
Dziś katolicyzm pracuje by ZMIENIC PERCEPCJE LUDZKA!]

„Ruch ekumeniczny zmienił percepcje/ postrzeganie Reformacji: teologowie 
ekumeniczny postanowili nie iść za wyznaniowymi twierdzeniami kosztem ich partnerów z 
dialogu ale raczej szukać tego co jest wspólne...”

„Badanie nad Lutrem z 20 wieku zostało oparte na katolickich kwestiach odnośnie historii 
Reformacji, które odżyły w drugiej połowie 19 stulecia. Ci teologowie kierowali się 
wysiłkami katolickiej ludności w zdominowanych przez Protestantów Niemczech, aby 
uwolnić się od jednostronnej, anty Rzymskiej,  Protestanckiej historiografii”

„Ukryte nawiązanie do trosk Lutra pozwoliło na nowo oszacować jego katolickość ”

„Badania Luteran odnośnie Lutra i Reformacji przeszło znaczny rozwój...Dialog z 
katolickimi teologami pozwolił przemoc jednostronne podejście wyznaniowe i pomogło 
się stać bardziej samo krytycznymi odnośnie aspektów własnej wiary ” [To typowe 
zagranie kontroli umysłu. Luteranie nie mówili o np. Inkwizycji ]

„Partnerzy dialogu są zobowiązani do doktryn własnych tradycji”[Trzeba zachowac 
pozory...]

„W dialogu partnerzy popatrzyli najpierw na to co maja wspólne...”[Zamiast popatrzec 
najpierw na Biblie...]

„Dzisiaj jesteśmy w stanie opowiedzieć historie Reformacji Luterańskiej razem [z 
katolicyzmem]” [Na zasadzie jej przeinterpretowania i zaprzeczenia]

„Sobór nauczał, ze w mszy Chrystusa, kapłan katolicki składa ten sam dar ofiary co 
dokonał się na krzyżu...Sobór zdefiniował, ze msza może być zmówiona ku czci 'świętego', 
za 'wiernych', żywych, bądź umarłych” [Zatem zaprzeczają skończoną ofiarę sprzed 2000 lat 
oraz wierzą w czyściec i kontakty ze zmarłymi, twierdząc, ze mogą ich wykupić z nie 
istniejącego miejsca!]

„[II Sobór Watykański] pozwolił na porzucenie naładowanej emocjonalnie polemiki po- 
Reformacyjnej ery. ” [Reformacja nigdy się nie zakończyła!  ]

„Liderzy kościoła teraz dzielą wspólna odpowiedzialność za ... otrzymanie dokonań 
dialogów ekumenicznych” [Stad organizacja Festiwalu Nadziei i Życia, Marszów dla Jezusa 
a porzucenie Protestanckiej ewangelizacji!]

„Katolickie doświadczenie...jest wzbogacone i determinowane przez rożne czynniki, które 
nie zatrzymują się na Biblii” [stad masz pogaństwo jako 'Chrzescijanstwo']

„Katolicy byli zaniepokojeni potencjalnym niebezpieczeństwem wypływającym 
doktrynalnych konkluzji związanych z prywatna interpretacja Pisma..”[Tym samym 
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zakazując jego czytania...i interpretacje zachowując we własnych rekach aby manipulować 
ludźmi przez wieki...] - „I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą 
obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez  
Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do  
wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego  
dobrego dzieła przygotowany. ”2 List do Tymoteusza 3 

„Ekumeniczny dialog pomaga Luteranom i katolikom dojść do bardziej zróżnicowanych 
wniosków odnośnie rożnych punktów odniesienia i autorytetów, które graja role w procesie 
zdania sobie sprawy czym jest wiara Chrześcijańska i jak powinna kształtować życie 
kościoła” [Czyli zakwestionowanie opartego na Biblii, Jezusie i Duchu Bożym 'jedynego' 
Chrześcijaństwa]

„W 2017 r, gdy Luterańscy Chrześcijanie celebrują rocznice rozpoczęcia Reformacji nie 
celebrują wówczas PODZIALU kościoła zachodniego. Nikt kto jest odpowiedzialny 
teologicznie nie może celebrować podzielenia jednego chrześcijanina od drugiego” [Po 
pierwsze- nie ma mowy o Protestantach. Po drugie pisząc 'Luterańscy Chrześcijanie' chcą 
wmówić,ze są np Rzymsko Katoliccy Chrześcijanie co jest oszustem. Po trzecie- mówią tu o 
innej Reformacji. Reformacja nie oznaczała 'oddzielenia się od Prawdziwego Kościoła [co 
ci 'Luteranie' sugerują podstępnie], ale poznanie czym jest katolicyzm, i przejrzenie na oczy, 
ze katolicyzm, to nie 'wiara, którą ustanowił Pan Jezus w Ewangeliach!Oto mamy 'wielka 
zmowę' i manipulacje faktami, historia i definicjami!]

„Świadomość ciemnych stron Lutra i Reformacji spowodowała krytyczna i samo-
krytyczna  postawę Luteran względem Lutra i Reformacji z Wittenbergi. Pomimo, ze 
zgadzają się po części z Lutra krytyka papiestwa, jednak Luteranie w dzisiejszych czasach 
odrzucają identyfikowanie papieża z Antychrystem” [Oto zaprzeczenie wiary, Biblii i 
historii. Dzisiejsi 'Luteranie' nie są Biblijnymi Luteranami ale papieskim chłamem i 
oszustami. Dziś Luteranie bronią bałwana z Watykanu! Zdrada! Herezja! Glupcy! Wasze 
miejsce jest KAZDEGO Z WAS W PIEKLE NA WIEKI RAZEM Z 
ANTYCHRYSTEM PAPIEZEM!]

„Podziały z 16 wieku maja swoje korzenie w INNYM ZROZUMIENIU prawdy wiary 
Chrześcijańskiej”[A wiec herezje, pogaństwo, zmarli, ludzkie tradycje i zastąpienie nimi 
Biblii jest TEZ BIBLIJNYM CHRZESCIJANSTWEM WG TYCH LUTERAN Z PIEKLA 
RODEM]

„Zarówno Luteranie jak i katolicy ponoszą winę, która powinna być otwarcie wyznana 
podczas pamiątki wydarzeń sprzed 500 lat...Paweł VI prosił o wybaczenie od Boga i 
'oddzielonych braci'...” [Czyli Dzień/ Święto Reformacji ma być wyznaniem ze 
Reformacja była błędem!!! Oto największe zgorszenie i herezja tysiącleci!  Zauważcie na 
kłamliwy jęzor papieski- 'oddzieleni Protestanccy bracia antychrysta'! ]

„Luterańscy Chrześcijanie [obok 'katolickich'] są przygotowani aby uznać, ze osad 
Reformatorów odnośnie kościoła Rzymsko Katolickiego i jego teologi nie był 
pozbawiony polemicznego zniekształcenia...”

W Polsce ten dokument z piekła rodem został wydany przez Wydawnictwo Warto. 
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Za granica garbują 12.80 E za otrzymanie wydrukowanej kopii tego największego oszustwa w 
historii Protestantyzmu Biblijnego.1 W Polsce kosztuje 10 zł. 2 Na stronie tego wydawnictwa 
nie ma już filmu Luter!

Dziś jest czas rozważyć co dzieje się za plecami wierzących. Jeśli jesteś Luteraninem to czas 
jest aby podjąć ważne decyzje.  Dla heretyków ten oto werset:

„A kto by zgorszy  jednego z tych maluczkich, którzy wierz , temu lepiej by by o, by zawiesił ą ł ć 
na jego szyi kamie  m y ski, a jego wrzuci  do morza. (43) A je li ci  gorszy r ka twoja,ń ł ń ć ś ę ę  
odetnij j ; lepiej jest dla ciebie wej  kalek  do ywota, ni  mie  dwoje r k, a pój  doą ść ą ż ż ć ą ść  
piek a, w ogie  nieugaszony, (44) gdzie robak ich nie umiera, a ogie  nie ga nie. (45) A je lił ń ń ś ś  
ci  gorszy noga twoja, odetnij j ; lepiej jest dla ciebie wej  kulawym do ywota, ni  mieę ą ść ż ż ć 
dwie nogi, a by  wrzuconym do piek a, (46) gdzie robak ich nie umiera, a ogie  nie ga nie.ć ł ń ś  
(47) I je li ci  gorszy oko twoje, wy up je; lepiej jest dla ciebie jednookim wej  do Królestwaś ę ł ść  
Bo ego, ni  mie  dwoje oczu, a by  wrzuconym do piek a, (48) gdzie robak ich nie umiera, aż ż ć ć ł  
ogie  nie ga nie. (49) Albowiem ka dy ogniem b dzie osolony. ” ń ś ż ę (Ew. Marka 9 )

„I powstanie wielu fa szywych proroków, i zwiod  wielu. (12) A poniewa  bezprawie sił ą ż ę 
rozmno y, przeto mi o  wielu ozi bnie. (13) A kto wytrwa do ko ca, ten b dzie zbawiony.ż ł ść ę ń ę  
(14) I b dzie g oszona ta ewangelia o Królestwie po ca ej ziemi na wiadectwo wszystkimę ł ł ś  
narodom, i wtedy nadejdzie koniec. ” Ew. Mateusza 24 

Reformacja wciąż trwa! Nikt nigdy jej nie odwołał! Kiedy wierzący spali, podkradły się 
wilki i próbowały porwać stado i zaprowadzić je do rzeźnika z Watykanu! 

Jezus Biblijny zbawia! Nawróć  się dzisiaj i pokutuj z herezji, bałwochwalstwa i 
ekumenii. Łódeczka ekumenizmu wiedzie cie na zatracenie i wkrótce zatonie...

1 http://www.lutheranworld.org/content/resource-conflict-communion-basis-lutheran-catholic-commemoration-  
reformation-2017

2 http://warto.com.pl/wartosciowe-produkty/4009-od-konfliktu-do-komunii.html?search_query=luter&results=33  
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