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Strefa Zero- zero Biblii, zero Ducha, zwiedzenie na FULL
Jak widać zwidzenie porusza się z pomorza na Śląsku Niedawno Ulf Ekman odpadł od wiary, wracając do 
świata…Nie minęło parę miesięcy od tego czasu, a tu ekipa ekumenii organizuje konferencje właśnie z 
Ekmanem!

O większej bezczelności można tylko pomarzyć… Na ‚konferencji’ będą niezbawieni ludzie i ekumenia 
głosić ‚Jezusa’. Brdzie dwóch Zielonoświątkowców- opisywany przez mnie wcześniej pastor Gajewski, który 
ma na stronie obraz Maryjny.

http://www.parakletos.pl/

Pastor Kmiecik, który jak widać zapomniał z czego kiedyś wyszedł. Jego umiejętne lawirowanie od tematu i 
manipulacja jest widoczna w jego liście:

http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/2415-pastor-kosciola-hosanna-tomasz-kmiecik-odpowiedzial-na-apel-
ws-ekumenicznej-konferencji-z-ulfem-ekmanem.html

• Zwala on winę na Ekmana, jednak przecież tam są osoby niezbawione, które maja przemawiać do osób 
zbawionych? Myślę, ze nie, panie manipulator, Ekman to tylko jedna z kontrowersji. Biskup katolicki 
(Episkopat Polski)realizujący zasady z II Soboru Watykańskiego, franciszkanin, czy chociażby 
reklamowany przez Kmiecika, Demczuk, który promuje ‚Eucharystyczny płomień’. Oto na konferencji 
będzie mowa o innym Jezusie- gofrze z gofrownicy katolickiej. Demczuk kłania się do gofra i opowiada 
jak ten ‚gofr go zmienił.’Jak czytamy :„Krzysztof Demczuk doświadczył Boga w nadprzyrodzony 
sposób. Już podczas modlitwy o chrzest w Duchu Świętym jego dłonie pokryły się olejem.        

• Popatrzcie do Biblii- gdzie mamy do czynienia z takimi ‚cudami’? Plączące pomniki, krew cieknąca z 
drewna i kamienia, Matka Boska Kiepska- osad po winie na ścianie…należą do tego samego typu 
‚cudów’! 

• Wspólnota Abba to katolicy. Promują Eucharystie. Używają sloganów Protestanckich, głosząc jednak 
katolicyzm. Oferują ‚Nowa Ewangelizacje’- czyli stary katolicyzm w nowym opakowaniu… 

• Bajka o ‚rożnych ruchach, denominacjach itd’. Nie, proszę pana, to spotkanie ludzi nienawróconych, 
którzy głoszą innego Jezusa, w innym Duchu. To papieski ekumenizm, aby zburzyć Protestantyzm! 

• Polscy protestanci vs ci z zachodu…Ci z zachodu poszli w ekumenizm i przynoszą to do Polski. Kościół 
Hillsong ma homoseksualistów, którzy usługują w służbie uwielbienia Boga. Co na to Kmiecik? 

• Kmiecik powtarza zasady ekumenizmu papieskiego. 2000 lat temu nie było katolicyzmu, tradycji, 
papiestwa… Paweł wypowiada się o jedność wierzących w Biblijnego Jezusa, ochrzczeni w Duchu, 
wierzący w Pismo. Jezus mówił: Czemu mówisz MI Panie, a nie robisz co ci nakazałem? 

• „Jezus odkupił katolików, Żydów, Prawosławnych”…Czyli, „jedna wiara, jeden chrzest”? Jezus odkupił 
tez Hindusów, Buddystów i nawet satanistów…czy to znaczy, ze mamy chodzić na konferencje z nimi? 
Jezus umarł na krzyżu za lucyferian i Iluminatów, czy Masonów, jednak to nie działa, dopóki…nie 
przyjdą do Jezusa i nie odwrócą się od ich dróg…A może, panie Kmiecik…mogą zostać by na swój 
sposób reprezentować Jezusa u nich? Wiara katolika, to nie wiara z Biblii, ale ludzie, oparte na 
pogaństwie tradycje…To samo z Prawosławnymi… Nie, to nie 50 odcieni tego samego!1 Odcień 
lucyferianski, Iluminacki, katolicki…czy Protestancki… 

•

1 http://video.bibib.kz/media/videos/tmb/609199/1.jpg  
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• Pastor Kmiecik to osoba, która nie znosi sprzeciwu. Idź do jego kościoła by się szybko o tym przekonać. 

Sam jednak jest ponad Biblie i Jezusa…Cel uświęca środki…zdaje się być jego domena… 
• Idąc z kimś do restauracji i głosząc tej osobie ewangelie, to co innego niż stanie przy jednym pulpicie i 

głoszenie ‚tego samego’…Zwiedzenie! Herezja! 
• Na konferencji sa osoby radykalne? Mówimy tu o..Ekmanie? Nie? Może o 4 reprezentantach 

katolicyzmu? To nie oni? Gajewski? Kmiecik? Który to ten Biblijny radykał? 
• „Znam Demczuka…nowo-narodzony…oddany ewangelii..wykonuje dobra prace dla Jezusa w 

katolicyzmie” Pastor Kmiecik 

Podsumowanie:

Żyjemy w czasach gdzie ‚możliwy jest Chris-lam’…Jeszcze do niedawna głosiliśmy radykalna Ewangelie, która 
głosił Pan Jezus. Dzisiaj, 21 wiek- to czas zabawy, unii, samowolki, odrzucenia doktryn, objecie świata…Billy 
Graham głosi ewangelie i mówi: kto jest Żydem- wraca do synagogi, kto był katolikiem- wraca tam, w objęcia 
Maryi…Cóż, głosimy Hindusom, i pozwalamy im zostać w hinduizmie…aby nie zgorszyć…aby nie 
prześladowała go rodzina…

Myślę, ze pastor Kmiecik głosi właśnie taka ewangelie, aby zgorszyć wierzących…Myślę, ze zapomniał on 
gdzie tkwił w swoim niezbawieniu…Martwe mury…obrazy…ikony…stek ludzkich wymysłów…Czy dożyjemy 
czasów, gdzie pastorom będzie trzeba głosić ewangelie? Czy jednak to możliwe, gdy opracowali systemy gdzie 
nikt nie może ich osadzać? Lata manipulacji maja to do siebie…ze manipulacja staje się częścią człowieka…Nic 
nie dociera…cel uświęca środki…robię co chce…występuje przeciwko Słowu i Duchowi, który je napisał…
jednak oszukuje się,ze Bóg jest z tym ok…Patrze na tytuł…patrze na wspaniale religijne ruchy…Wydaje osady 
wg mojego widzimisię…

Oto zguba praca ekumenizmu, która pochlania dziś nowe ofiary…Jej podwaliny to: Bóg mnie miłuje niezależnie 
co robię i w co wierze, nie osadza, pastor- guru, który nie podlega korekcji…Cel uświęca środki…Obserwując 
stan kościoła…wielu ucieka się do pułapki papieskiej- ekumenii, która ich rozwadnia, robi papkę z ich mózgu, 
napełnia religijnymi demonami i wiedzie na zatracenia…
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Czemu Kmiecik porzuca przesłanie Reformacji? Saul doszedł do takiej ‚dojrzałości’ w służbie, ze patrzał co 
ludzie powiedzą…byle nie krytykowali…zrobię wszystko…nawet podeptam dorobek przeszłości…Zabije 
kapłanów…którzy nie uznali mojego królowania…Wywyższę podlizuchów…

Myślę, ze ten list pokazuje niedojrzałość i zwiedzenie kolejnego pastora w KZ. Oni dali się zwieść…jednak 
wciąż noszą poprawne religijne zachowanie, sypia maksymami powołując się na Zielonoswiatkowo/ 
Charyzmatyczne przesłanie…

Jeśli katolik może służyć ‚Jezusowi’ w katolicyzmie, klęcząc przed gofrem, modląc się do obrazów, modląc do 
zmarłych…to równie dobrze Muzułmanin może zostać w meczecie…wzywając bożka księżyca…czytając sury z 
Koranu…Czy to jest miłość, panie Kmiecik?

Buddysta siedzący i mantrujący dla ‚Jezusa’…Satanista…praktykujący swoje wierzenia ‚dla Jezusa’…
Niedorzeczność? Kto jednak jest niedorzeczny? Oto końcowy efekt ekumenii- JEDNOSC! Gdzie nie ma 
nawróceń, ale jest szacunek, tolerancja i całkowite pranie mózgu…nazwane miłością…niezdefiniowana…obłoki 
na niebie…New Age…masowe odurzenie…i szaleństwo…

Jaki duch kieruje człowieka w zwiedzenie- Duch Święty czy demon? Żyjemy w czasach, gdzie prawdziwa 
Ewangelia w Duchu jest zawadzająca…rozpasanym i ślepym przewodnikom ślepych…Żyjemy w czasach, 
gdzie głupotą ludzka doprowadzi do rozłamów…Lojalność wobec Jezusa vs inna lojalność…Żyjemy w 
czasach, gdzie ludzie odpadają od wiary, idąc za wiejącymi duchami zwiedzenia.

Oto przestroga Mistrza- Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym:

„Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim” Mt 24

„A tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie 
objawieniem przyjścia swego. (9) Którego niezbożnika przyjście jest podług skutku szatańskiego, 
ze wszelką mocą i znakami, i cudami kłamliwemi, (10) I ze wszystkiem oszukaniem nieprawości 
w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.„2 List do 
Tesaloniczan 2

Miłość bez Prawdy to …uwaga- zwiedzenie!

Namawiam Zielonoświątkowców będących pod ‚przykryciem’ pastora Kmiecika czy Gajewskiego do 
rozważenia faktu- gdzie oni idą i …gdzie was wiodą za sobą? Nadmiar religijnego zelotyzmu nie oznacza, ze 
ktoś służy Jezusowi…Gdzie podział się protest?

„O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił„Gal 3
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