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Miedzy 17 a 20 Listopada odbyła się konferencja zatytułowana „Complementarity
of Man and Women(Wzajemne uzupełnianie się mężczyzny i kobiety)”, na która
papież sprosił liderów wielu ruchów religii- Ewangelicy, Zielonoświątkowcy,
Anglikanie, Muzułmanie, Islam, Mormonizm itd.1
Strona tej konferencji podaje ich persony:
Imię i nazwisko

Skąd pochodzi?

Dr. Harshad N. Sanghrajka

Dżainizm

Jacqueline C. Rivers

Zielonoświątkowiec

Rabbi Lord Jonathan Sacks

Judaizm

Sr. M. Prudence Allen

Katolicka zakonnica

Johann Christoph Arnold

Ruch Bruderhof (Huteryci)

Kurt Koch

Katolicki ekumenik

Nicholas Okoh

anglikanin

Dr. Russell D. Moore

Wschodnia Konwencja Baptystów

Dr. Richard D. Warren

Ekumenik i christlamista, który jest
podziwiany wśród pastorow
ewangelicznych . Znany z książki: Purpose
Driven Life. Członek CFR.

Henry B. Eyring

Mormon

Kala Acharya

Hinduska

Manmohan Singh

Sikh

Nissho Takeuchi

Buddyzm

23

1 http://www.washingtonpost.com/news/local/wp/2014/11/17/vatican-opens-conference-on-traditional-marriage/
2 http://erlc.com/ecommerce-files/Vatican-Address.pdf
3 http://www.russellmoore.com/2014/11/03/why-im-going-to-the-vatican/
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W sumie miało być ok 30 mówców z 23 rożnych krajów. 4 Jak widać ekumenia nie
próżnuje. Już od dawna było wiadomo, ze celem nie jest poszczególna 'jedność'
między jakaś religia, celem jest jedność wszystkich religii!
Jakże naiwni są ci co chodzą na ekumeniczne spotkania z katolicyzmem! Jakże
naiwni są ci co myślą,ze Światowa Rada Kościołów jest Protestancka! Celem jest
stworzenie jednej religii pod przewodnictwem katolickiego papieża.
Trzy dniowy program pokazuje kto kiedy przemawiał. Baptysta przemawiał 18
Listopada w tym samym dniu co Warren5. Anglikanin przemawiał natomiast 17
Listopada.
Jak widać, 'wspólne rzeczy' zbierają wszelka herezje, odstępstwo i pogaństwo.
Jak czytamy w Washington Post:
„[konferencje] uczęszczają również dr. Eugene Rivers, prominentny pastor
Zielonoświątkowy i jego zona, Jacqueline C. Rivers6, która prowadzi centrum
badawcze odnośnie kościoła murzynów”7
Jacqueline poruszała tematykę niewolnictwa. Tylko po co iść z tym do Watykanu?
Tylko po to by przyzwyczajać Protestantów nie tylko do heretyckiego Watykanu
ale i innych religii...To jest plan papieża- w niedalekiej przyszłości będzie jedna
religia,wiec liderzy w kompromisie są wyławiani i oni maja 'osłabić czujność
wierzących'...! Przyszłość religii na ziemi to... jedna bandera!
Rick Warren z duma dzieli się swoja 'przemowa' w mieście na siedmiu wzgórzach:

4 https://www.sydneycatholic.org/news/latest_news/2014/20141120_1254.shtml
5 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_XF7cBeDZiM
6 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=msMu8VpS3Sg
7 http://www.washingtonpost.com/news/local/wp/2014/11/17/vatican-opens-conference-on-traditional-marriage/

2

AntyEkumenia, Grudzień 2014

Rick Warren- piewca ekumeniczny

Źródło: Facebook Warrena
W innym wpisie Warren 'pobożnie' prosi o modlitwę, gdy będzie tam przemawiał:

Rick Warren czerpie swoje pomysły od największego ekumenika, który podaje się
za Protestanta:

„Szczęśliwych 96-tych urodzin do mojego najstarszego mentora, Billy Grahama.
Dzięki za prowadzenie, obronę i kochanie mnie przez 35 lat!”
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Taak, wspólnie budują jedna religie na świecie! Każda z fałszywych religii,
włączając w to katolicyzm, udziela ślubów przed...bożkami!
Założona przez Billy Grahama, Christianity Today,8 promienieje chwała dla papieża
Franciszka. Numer z Grudnia 2014 zawiera antychrysta na okladce:

Źródło: Christianity Today.9 „Czemu ludzie idą tłumnie do Franciszka”

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_Today
9 http://www.christianitytoday.com/ct/2014/december/
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„Znajdując Jezusa w szatach Prawosławnych”10

Christianity Today ma 996 artykułów z uwzględnieniem papieża. 994 ze słowem
'katolik'. 892 ze słowem 'ekumeniczny'.11 278 ze słowem 'eucharystia'.12 Taka gazeta
promuje zamydlenie granic. Ekumenia wrzuca wszystko do jednego wora, miesza
by wyrzucić to na stół papieski...
Gdy Rick Warren przemawiał w Watykanie wielokrotnie użył słowa: Ojciec Swiety,
w odniesieniu do papieża.13 14 W swojej ignorancji Słowa Bożego mówił: „Mamy
więcej rzeczy wspólnych niż tych co nas dzielą”!
Jeśli znasz angielski posłuchaj co ten heretyk bredzi:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Ha03I1JXlc

10 http://www.christianitytoday.com/ct/2006/november/
11 http://www.christianitytoday.com/ct/search/?query=ecumenical&searchall=
12 http://www.christianitytoday.com/ct/search/?query=eucharist&searchall=
13 http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/12/03/Pastor-Rick-Warren-to-Catholics-We-Have-Far-More-in-Commonthan-What-Divides-Us
14 http://pulpitandpen.org/2014/11/18/rick-warren-calls-pope-holy-father/
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Oto pionek w grze globalistów. W zamian dostaje 'zaszczyty' wielkiego pastora.
Jego trzoda w Saddleback jest prowadzona do rzeźni...
Jeśli widzisz liderów, którzy chodzą do ekumenii, to wiedz, ze są to pionki
papieskie. Oni się sprzedali. Oni nie głoszą Biblijnej Ewangelii...ale społeczna,
inkluzje...świat w kościele...herezja jest 'dobra'...Bóg dziś nie zważa na
bałwochwalstwo...Żyjemy w czasach gdzie infiltratorzy dostali się do
Protestantyzmu. Głoszą jednak świat i herezje. Otwórz dziś oczy. Diabeł wstawia
liderów, którzy maja miliony poprowadzić do kompromisu i utracenia duszy!
Czytaj Biblie. W Ew Jana 5 Jezus mówił:
„Czytajcie Słowu, bo myślicie ze tam znajdziecie życie wieczne”
W Marka 12:24 Jezus wola:
„Czy nie dlatego jesteście w błędzie, bo nie znacie ani Pisma ani Mocy Bożej?”
Gdy mężowie Boży czegoś nie wiedzieli, czy to w ST czy NT udawali się do Pisma i
szli wołać do Boga. Czynił to Daniel, Paweł i inni. Pan Jezus nawet Faryzeuszów
odsyłał do Biblii! Nie z dala od niej!
Pokutujcie i wierzcie Prawdziwej Ewangelii w Mocy Ducha Świętego!
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