
Nie wspierajcie ekumenicznej organizacji Open Doors!
Oto kolejna organizacja 'Protestancka', która zbiera pieniądze po zborach i wydaje je na pomoc 
katolikom i Prawosławnym. Oto odpowiedz, która dostałem, gdy zapytałem się czy są katolikami czy 
Protestantami:

„Żadna denominacja”
„Pomoc wszystkim Chrześcijanom”
„Cierpiącym ze względu na fakt naśladowania Chrystusa”
„dyskusje 'teologiczne' ”
„wypełnianie Słowa Bożego”
„wzmacnianie ciała Jezusa Chrystusa- kościoła”

Zatem wg reprezentanta Open Doors na Polskę, ta organizacja uważa:

• katolicyzm i Prawosławie to 'denominacja' jak Zielonoświątkowcy
• katolicyzm to 'Biblijne Chrześcijaństwo'
• katolicyzm 'naśladuje Chrystusa'
• katolicyzm 'wypełnia Boże Słowu'
• katolicyzm i Prawosławie to 'część ciała Jezusa' jak Zielonoświątkowcy
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To herezja! To brednie! 

Powiesz mi bracie- a tam, ale KZ nie wspiera ich? Popatrz na te dowody:

https://pl-pl.facebook.com/kraszewskiego37

Jak klikniesz na Zobacz więcej to mamy oto:

„Czytajmy codziennie Pismo Święte. Bądźmy żywymi komórkami Ciała Chrystusa, którym jest  
JEGO Kościół.

Bądźmy również wytrwali w dziele miłosierdzia wobec świętych. Dzisiaj, naszego braterskiego 
miłosierdzia potrzebuje ponad 200 tysięcy chrześcijan syryjskich i 100 tysięcy chrześcijan  
irackich, którzy ze względu na wiarę są uchodźcami. Ich los jest bardzo trudny. ”

Zaraz, tu mówimy o Biblii? A Biblia to: doktryny, nauka Jezusa! Ci 'chrześcijanie' to katolicy i 
Prawosławni! Ten ktoś nazywa ich świętymi? Nie możliwe, przecież świętymi w katolicyzmie nazwani 
są tylko beatyfikowani i kanonizowani!

„Chrześcijanie dla chrześcijan muszą zanieść wiarę, nadzieję i miłość. Wiarę w to, że Bóg jest 
z nimi w tym trudnym doświadczeniu. Wiarę w to, że miłość braterska jest obecna i czynna w 
całym Kościele Jezusa Chrystusa. Ufność, że z Bogiem można przetrwać wszystko. Dajmy 
świadectwo szczerej miłości i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc przetrwać 
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naszym Braciom, Siostrom i ich dzieciom ”

„Wierzymy, że dzisiaj dla chrześcijan w Polsce jest czas, by dać świadectwo temu, że poniższe 
słowa zapisane są głęboko w naszych sercach (a nie tylko na kartach naszych Biblii):

„Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On [Chrystus] położył za nas swoją duszę; i my powinniśmy 
położyć duszę za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie 
i zamyka przed nim swoje wnętrze, jak może w nim mieszkać miłość Boga? Dzieci, kochajmy 
nie słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. A po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i 
przekonamy przed Nim nasze serce” (1J 3:16-19 BPD).

Prosimy módlcie się za nimi. Trwajcie w poście. Kto może, niech dołoży finansową cegiełkę 
do niesionej tam pomocy (szczegóły na: 
https://www.opendoors.pl/projekty/projekty_2014/3387943/).

Jeszcze nigdy w całej historii Kościoła, chrześcijanie z Iraku i Syrii nie potrzebowali tak 
mocno odczuć realności braterskiej miłości i pomocy, tak jak dzisiaj.”

Ale ten werset jest odnośnie BRACI! A brat to osoba zbawiona z laski, ochrzczona w Duchu Świętym! 
O jak lubimy sobie wybierać Słowo po to by je powykręcać! Chodzimy po Protestantach i zbieramy 
kasę na katolików. Idźcie do papieża! Czemu on was nie chce finansować? Bo ma dla siebie i ma 
głęboko gdzieś co się z wami, niezbawionymi katolikami dzieje...!

Open Doors pomaga katolikom, ale nie Chrześcijanom Protestantom!
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http://www.betlejem.pilnet.pl/?scroll=2

http://www.domnaskale.pl/

http://www.kostrzyn.chwz.com.pl/index.php/pl/
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http://www.czechowice.kz.pl/czytelnia/37-swiadectwa/60-devakumar-stephen-zaoyciel-i-
prezydent-open-door-ministries

http://walim.org/2013/01/open-doors-spotkanie/#comment-646

http://kzwejherowo.pl/news.php
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http://slowozycia.org/top_menu/Inicjatywa/modlitwa-za-przesladowanych-chrzescijan.html
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http://kz.pl/2014/10/5545/

Finanse wierzących Protestantów- Zielonoświątkowców i Charyzmatyków wyciekają aby 
sponsorować katolickie organizacje i aby promować katechizm.

Czemu nie wydacie ich na EWANGELIE? EWANGELIZACJE PROTESTANCKA???
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