
1 AntyEkumenia 2015



Zielonoświątkowi pastorzy spotykają papieża, 
setki Zielonoświątkowców słuchają jak 

przemawia

„Dobrze jest dla katolików aby spędzili czas przed Tabernakulum, aby 
poczuć spojrzenie 'Jezusa'”Papież Franciszek, Twitter, 5 Maja 2015

„Mam nadzieje, ze wraz ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Świętym Rokiem, 
nasza ufność w Matkę Miłosierdzia  (Królową Niebios)będzie pogłębiona i 

rozprowadzona po całym świecie ” Papież Franciszek, 10 Maja 2015  1  
„Dzisiaj, więcej niż kiedykolwiek jesteśmy zjednoczeni przez ekumenizm 

krwi, ”  2   Franciszek w przemówieniu do Tawadrosa II.  3     

Oto niepojące wiadomości zza granicy...

W lipcu ubiegłego roku, papież spotkał się z Zielonoświątkowym pastorem z Włoch, Giovanni  
Traettino. Na spotkaniu wzięło udział ok. 350 osób!4

Poniższy filmik pokazuje migawki/ kulisy spotkania:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pG3zKdD2bIY

7 Maja 2015 r. ten sam pastor zaprosił ok. (uwaga!) 100 pastorów Zielonoświątkowych, tym razem z 
całego świata (!)aby spotkać się na prywatnym i tajnym spotkaniu z papieżem. 56 Nikt nie wie co tam 
się dzieje. Za plecami wierzących dokonują się roszady, o których usłyszą 'w odpowiednim czasie' zza 
pulpitów. 

1 http://en.radiovaticana.va/news/2015/05/10/pope_sends_message_to_celebrate_our_lady_of_mercy_/1143091  

2 http://en.radiovaticana.va/news/2015/05/10/pope_francis_to_pope_tawadros_ecumenism_of_blood_unites_us/1143066  

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tawadros_II  

4 http://news.yahoo.com/papal-first-francis-visits-pentecostal-church-155253134.html  

5 http://en.radiovaticana.va/news/2015/05/08/pope_francis_meets_with_pentecostal_pastors/1142637  

6 https://www.facebook.com/news.va.en/posts/928600087204009  
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Watykan
↓

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan (na czele kardynał Kurt Koch z którym 
spotykają się opisani wyżej Zielonoświątkowcy!)

↓
Światowa Rada Kościołów (już od 1968 r. 12 katolickich 'teologów' jest członkiem tzw Komisji 

Wiary i Porządku 7w SRK! Ta komisja zajmuje się uzyskaniem konsensusu odnośnie chrztu, służby, 
natury i celu 'kościoła' oraz hermeneutyki ekumenicznej.(papieskiej)). Katolicyzm pracuje 'ścisłe' z 

'Protestancka' SRK (jest jej założycielem)od trzech dziesięcioleci i wysyła obserwatorów do głównych 
konferencji SRK oraz Centralnego Komitetu i Zgromadzeń.  

↓
Baptyści, Luteranie, Metodyści, Reformowani, Polsko-katolicy, Mariawici, Prawosławni.

↓
Ruch Charyzmatyczny, Kościół Zielonoświątkowy (cel na następne lata)

Przyjaźń z 'Protestantami' jak Baptyści oznacza przyjaźń z Rzymem w niedługim czasie. W ostatnich 
latach papiestwo robi nieustanne podchody wprost ale częściej przez ustanowiona przez siebie 
organizacje zwana Rada Ekumeniczna.

Zwiedzenie zbiera już pokłosie. Kenneth Copeland nigdy nie przyłączył by się do katolicyzmu i nie 
stal się tej unii propagatorem, gdyby nie przyjaciel z odnowy w 'Duchu Świętym'- biskup Tony 
Palmer8 (, który twierdził, ze jednym z jego duchowych ojców jest właśnie papież Franciszek oraz 
został pochowany, ku rozgoryczeniu wielu katolików- z honorami biskupa katolickiego!)

Boston Globe podaje, ze Palmer został ordynowany przez Communion of Evangelical Episcopal 
Churches (Komunia Episkopalnych Ewangelicznych Kościołów), która jednak nie jest lojalna do 
Arcybiskupa z Cantenbury! (wiemy jednak komu jest lojalna, ze to jest ekumeniczna- papieska 
organizacja). Liderzy tej organizacji CEEC wg Palmera widza siebie jako część tzw RUCHU 
KONWERGENCJI(SCHODZENIA się), którzy chcą połączenia chrześcijaństwa ewangelicznego 
z liturgia i sakramentami...

Palmer poślubił ...katoliczkę. Jak podaje Boston Globe:

„...w Bath,pogrzeb Palmera był katolicka Msza typu Requiem, a uczestnikami tego pogrzebu  
byli w większości ewangelicy. Pochowany na katolickim cmentarzu, połączony z kościołem, z  
którym się najlepiej czul. ”9

Ulf Ekman dal się zwieść podobnym podchodom jak w przypadku Copelanda. W jego zwiedzeniu brał 

7 http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/jwg-rcc-wcc  

8 http://www.bostonglobe.com/news/world/2014/08/07/pope-protestant-friend-dies-but-push-for-unity-  
lives/v7y0x8NglzPe6oNWoXIKdJ/story.html

9 http://www.bostonglobe.com/news/world/2014/08/07/pope-protestant-friend-dies-but-push-for-unity-  
lives/v7y0x8NglzPe6oNWoXIKdJ/story.html
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udział ksiądz katolicki, Peter Hocken. 10 Inna organizacja odpowiedzialna za zwodzenie jest En Cristo. 
To oni rozprowadzają nagranie Ukmana i  Hockena pt: „Ekumenizm ducha”11 Ruch Nowego Życia 
(Campus Crusade for Christ) jest członkiem Aliansu Ewangelicznego.12 

Namnożenie organizacji łączących rożne ruchy ma za zadanie zburzyć opory. Przez przynależność do 
Aliansu Ewangelicznego, KZ czy Kościół Boży w Chrystusie ma do czynienia właśnie z 
ekumenikami..

Kiedy Kościół Zielonoświątkowy i Ruch Charyzmatyczny zaczął się prężnie rozwijać, Watykan 
wyznaczył ludzi aby studiowali te ruchy, zrobili podobny – Charyzmatyczni Katolicy(w Polsce 
bardziej znani jako odnowa w 'Duchu Swietym'). Przykładem tego jest właśnie Hocken. Studiowanie 
ruchu ich zachowań, pomogło stworzyć ekumeniczna teologie. Celem jest przejecie Protestantyzmu i 
skierowanie go na katolickie tory.

Obecny na Strefie Zero, katolicki biskup Grzegorz Ryś13, promuje tzw Forum CCC, gdzie 
udostępnione są nagrania wspólne Rysia, Hockena czy Ukmana.14

„Na Forum tego doświadczyliśmy, być może najbardziej podczas ostatniego aktu, którym była  
modlitwa rozsyłająca do ewangelizacji, gdzie w grupie ośmiu różnych liderów kościelnych  
wspólnie błogosławiliśmy ludzi. Błogosławiliśmy ludzi nie osobno: jako biskup katolicki, a obok  
emerytowany biskup anglikański i pastor prezbiteriański, tylko jako przedstawiciele jednego  
ciała Kościoła, który ostatecznie jest podmiotem ewangelizacji.”

I na Strefie Zero nie będzie inaczej. Pomimo, ze Kmiecik tłumaczy się śmiesznie postulaty są jawne 
na ich stronę: (jak widać przejmują atrybuty Protestantów by je zaadoptować na swoje potrzeby! np.: 
zakonnik dmący w szofar!). Teraz Ukman „Chce być dobrym katolikiem”...

„Gdy Ulf Ekman składał wyznanie wiary katolickiej i przyjmował bierzmowanie, Eucharystię 
sprawowało sześciu kapłanów i wszyscy byli zakonnikami...Jesienią 2013 r. pastor przyjechał 
do Krakowa na Forum Ewangelizacyjne „CCC”. Wielu jego uczestników zapamiętało słowa 
wypowiedziane przez szwedzkiego pastora, który mówił, że Bóg powołuje do posługi 
zakonnej i kapłańskiej w Kościele katolickim. Piszemy też książkę o naszej drodze 
do Kościoła katolickiego ”

Czyli powrót do świata i stanie się ewangelista dla niego! Zobaczycie- Zielonoświątkowcy- Gajewski i 
Kmiecik, przyjadą do zborów z 'NOWYMI' POMYSLAMI I KONCEPCJAMI. 

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Hocken#cite_note-2  

11 http://www.enchristo.pl/2011/05/ekumenizm-ducha-nagrania-x3/  

12 http://alians.kp.098.pl/rada-krajowa-aliansu-ewangelicznego/  

13 http://tygodnik.onet.pl/wiara/ekumenizm-sobie-przysnal/bxm9w  

14 http://biskup-rys.pl/index.php/nagrania/183-forum-ccc  
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Po nakładaniu rak i transferze duchów katolickich, i chłonięciu tej grobowej atmosfery, staną się 
ewangelistami ekumenii. Tzw Lewica Pentekostalna.

„W maju 2014 roku, po 15 latach teologicznych poszukiwań Ulf Ekman wraz z żoną Birgittą 
konwertował na katolicyzm. ”15

Odnowa w 'Duchu Świętym' to nic innego jak wzięcie Protestanckiego uwielbienia, sloganów, 
podejścia i dodanie do tego ducha zwiedzenia. Ten duch prowadzi ich z powrotem do bałwanów, 
duchowej śmierci przed ikonami, obrazami i  mistycyzmu.

Duch poruszający się w ekumenii i odnowie nie jest Duchem Świętym!

Każdemu uczestnikowi tych spotkań polecam uwolnienie od demonów. Możesz być zszokowany. 

Jeśli znasz angielski i posiadasz kartę kredytowa polecam zakup poniższych pozycji:

• Roman Catholicism, Booklet 2016

• The Fiendish Forward March of the Fatima (1280-DVD)17

• The Last Days Of Babylon 200 CD18

• Roman Babylon (1161-DVD)19

Żyjemy w czasach zwiedzenia!

Odwróć się od fałszywych przesłanek ekumenicznych! Wiele organizacji, które maja zamiar 
'łączyć ' Chrześcijan to tak naprawdę twory Watykanu!

Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, zrób to teraz. Módl się o prawdziwy 
chrzest w Duchu, który pozwoli ci rozeznać Prawdę.

Amen!

Powiedz znajomym, wyślij rodzinie i ludziom zainteresowanym. Subskrybuj na blogu!

15 http://www.strefa-zero.com/mowcy-ulf-ekman/  

16 http://shop.wrwpublications.com/Roman-Catholicism-Booklet-20-20.htm  

17 http://shop.wrwpublications.com/The-Fiendish-Forward-March-of-the-Fatima-1280-DVD-1280-DVD.htm  

18 http://shop.wrwpublications.com/The-Last-Days-Of-Babylon-200-CD-200-CD.htm?categoryId=-1  

19 http://shop.wrwpublications.com/Roman-Babylon-1161-DVD-1161-DVD.htm?categoryId=-1  
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Polecana literatura i nagrania:

Służba uwolnienia- Duchowe źródła     katolicyzmu  
Osoby praktykujące uwolnienie wiedza, ze za tym systemem stoją demony!Tej wiedzy nie ma w 
żadnej książce w Polsce i rzadko jest spotykana za granica...

Zielonoświątkowcu- Quo Vadis- Dokąd idziesz Kościele? (2015)     -FILM!  
Strefa Zero- zero Biblii, zero Ducha, zwiedzenie na FULL 

Jerzy Przyradowski- kazania obnażające prawdę na temat katolicyzmu…
Obowiązkowo:
Odnowa w Duchu Świętym. Wielkie zwiedzenie, tajna bron katolicyzmu.
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https://antyekumenia.wordpress.com/sluzba-uwolnienia-duchowe-zrodla-katolicyzmu/
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/09/73756468-odnowa-w-duchu-c59bwic499tym-wielkie-zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu1.pdf
https://antyekumenia.wordpress.com/2015/04/11/jerzy-przyradowski-kazania-obnazajace-prawde-na-temat-katolicyzmu/
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2015/04/strefa-zero-zero-biblii-zero-ducha-zwiedzenie-na-full.pdf
https://antyekumenia.wordpress.com/2015/05/09/zielonoswiatkowcu-quo-vadis-dokad-idziesz-kosciele-2015-film/
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