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Pastor Zielonoświątkowy (Zbory Boże) bierze udział we mszy w Watykanie

Radio Watykańskie podaje1, ze właśnie zakończyła się 5 sesja, 6 fazy Międzynarodowego Dialogu między 
katolicyzmem a Kościołem Zielonoświątkowym. Miała ona miejsce między 10 a 17 Lipca 2015 roku. 

Na czele dialogu ze strony katolickiej stal niejaki 'biskup'  Michael Burbidge z diecezji w Raleigh, w Karolinie 
Północnej.  Po stronie Zborów Bożych, Cecil (Mel) Robeck2. Jak podaje radio:

„Codzienne modlitewne spotkania prowadzone naprzemiennie przez katolików i Zielonoświątkowców 
były ważnym elementem tych spotkań. Uczestnicy uczęszczali na Niedzielna msze w Bazylice św. 
Pawła za Murami...finałowy raport będzie wydany w następnym roku”

Moderatorem był niesławny kardynał Kurt Koch. Wg Rzymu Paweł został pochowany w miejscu tej bazyliki. 
Jak czytamy w opisie z Wikipedii: 

„ Bazylikę nadal poprzedza dziedziniec otoczony granitową kolumnadą. Pośrodku ustawiono figurę św. 
Pawła z mieczem...Drzwi po prawej stronie to Święta Brama otwierana z okazji jubileuszu roku 
świętego. Drzwi te pochodzą z poprzedniej bazyliki.Po lewej stronie znajduje się kaplica Najświętszego 
Sakramentu, w której można zobaczyć krucyfiks z XIII wieku oraz drewniany posąg św. Pawła z 
śladami ognia, który zniszczył poprzednią budowlę. Krucyfiks i umieszczony w pobliżu baldachimu 
wysoki kandelabr z scenami Męki Pańskiej to dzieła Pietro Vassalletto z 1180.”3

Dialog miał zacząć się między zdrajcami kościoła Zielonoświątkowców a katolikami w roku 1972. Strona 
Watykanu wymienia takich 'Zielonoświątkowców' jak David du Plessis4, którzy chcą wciągnąć cały kościół 
Zielonoświątkowy do zwiedzenia i upadku. Dalej czytamy:

„Po raz pierwszy kilka kościołów zielonoświątkowych upoważnione do uczestnictwa oficjalnie 
wyznaczonych przedstawicieli do dialogu. Kościoły te obejmują: Kościół Apostolski w Meksyku 
(1986);Misja Wiary Apostolskiej Południowej Afryki (1985-1989);Kościół Boży (Cleveland, 
Tennessee), USA (1985/88);Kościół Boży Proroctwa, USA (1986-1988); Niezależne Międzynarodowe 
Zbory Boże , USA (1987);Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii, USA (1985-
1989);Międzynarodowy Komunia charyzmatycznych Kościołów, USA (1986) ”5

Dalej możemy zobaczyć przedstawicieli 'Klasycznych Zielonoświątkowców' jak:

• Dr. John L. Amstutz (Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii)
• Mitchell Belobaba  (Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii)
• Dr. Omar Cabrera (Vision de Futuro), który  był też obecny na Globalnym Kongresie 

Zielonoświątkowo-Charyzmatycznym Empowered 21 w tym roku, w Jerozolimie.6

• Mr. Dan Crotty ((Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii))

1 http://www.news.va/en/news/catholics-and-pentecostals-conclude-dialogue-on-ch  

2 http://fullermag.com/contributor/cecil-m-robeck-jr/  

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Paw%C5%82a_za_Murami  

4 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1972-1976_final-report-  
pentecostals_en.html

5 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1985-1989_perspectives-  
koinonia_en.html

6 http://www.jerusalem2015.com/speakers/  
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• Edward Czajko , KZ w Polsce
• Olof Djurfeldt (Szwedzki Ruch Zielonoświątkowy)
• Justus du Plessis 
• Dr. Hugh Edwards (Kościół Boży Proroctwa)
• Cecil M. Robeck, Jr 
• Vinson Synan (Kościół Zielonoświątkowy Świętości ) (Empowered 21, w 2015 r.!)

itd. 

Pierwsza faza dialogu miała miejsce między 1972-1976. Druga między latami 1977-1982.Na lata między 1985-
1989 przypadła trzecia część zdrady. Czwarta odbyli między rokiem 1990 a 1997. Piąta miała miejsce między 
1998-2006. Szósta miała miejsce między 2011 a 2015 r. 

Ze strony www diecezji katolickiej 7dowiadujemy się ze brał tam tez udział niejaki Rev. Opoku Onyinah z 
Kościoła Pięćdziesiątnicy z Ghany(również związany z Empowered 218!9) oraz cala grupa zwodzicieli:

• David Cole
• Cecil M. Robeck
• S. David Moore
• Opoku Onyinah

 
Grupa dialogu po spożyciu innego Jezusa podczas mszy w Watykanie!10

Huffington Post podaje, 11ze  "Wzrost Zielonoświątkowców jest nieprzerwany do tego stopnia, że kilka państw 
Ameryki Środkowej, jak Urugwaj czy Kuba przestały być krajami z dominująca katolicka większością”. 

Ameryka Poludniowa staje się coraz bardziej Protestancka! Stad wybrali 'papieża' z Argentyny, aby próbował 
zahamować wzrost Protestantyzmu! W Boliwii „Nowsze oszacowania stawiają liczbę katolików na około 50-
60 procent, w porównaniu z około 80 procent, po części ze względu na działania  grup protestanckich ”12

7 http://dioceseofraleigh.org/news/bishop-burbidge-dialogue-studied-healing-ministry-jesus

8 http://empowered21.com/2015/02/empowered21-announces-more-than-100-spirit-empowered-leaders-to-speak-at-jerusalem-  
2015-global-congress/

9 http://empowered21.com/wp-content/uploads/closing-address-delivered-by-apostle-dr-onyinah.pdf  

10 http://dioceseofraleigh.org/sites/default/files/images/photo_cath-pent-dialog13-300a.jpg  

11 http://www.huffingtonpost.com/r-andrew-chesnut/pope-franciss-preferentia_b_7782566.html  

12 http://stlouisreview.com/article/2015-07-15/help-st-louis  
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Podczas wizyty w Boliwii, Franciszek utrzymał komunistyczny krucyfiks:13

 

Swoje ostatnie wojaże do trzech krajów Ameryki Południowej: Boliwii, Paragwaju oraz Ekwadoru poświecił 
'Maryi z Gwadelupe'. Podczas pobytu w Boliwii miał zażądać porcyjkę liści koki. 14

Ku jego niezadowoleniu, 16% Boliwii, 12.5% Ekwadoru czy 6% Paragwaju  to Protestanci. Nie zapominajmy, 
ze Protestantyzm był zabraniany w Ameryce Południowej aż do 19 wieku! Do tej pory ludy podbite i 
zdeprawowane przez fałszywą religie katolicka trzymane były w biedzie, zacofaniu i przesadach. Dopiero po 
przewrotach społecznych i politycznych, większość krajów zdekryminializowala Protestantyzm. Wówczas 
misjonarze z Anglii i Ameryki 15 Nazwiska jak Gunnar Vingren, Daniel Berg, O.S. Boyer, Lawrence Olson, 
Gustav Bergstrom, itd. zostały użyte przez Jezusa aby założyć pierwsze kościoły Zborów Bożych w Brazylii.16

Jak widać Watykan zmienił taktykę z zaborcy na anioła światłości, który próbuje dziś zakrywać i zmieniać 
historie. Za plecami wierzących z kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych ich niektóry liderzy 
dwoją się i troją jak by ich cale denominacje powciągać pod jarzmo przesady, pogaństwa, zacofania i biedy! 
W Europie jest jednak odwrotnie. Ekumenizm nie tylko nie pomaga ale i powoduje, ze ludzie uciekają z 
kościołów:

13 http://www.newyorker.com/wp-content/uploads/2015/07/Anderson-Pope-Crucifix-690-465-17152812.jpg  

14 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33312962  

15 http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199766581/obo-9780199766581-0087.xml  

16 http://world.ag.org/article/pentecostal-history-brazil  

http://world.ag.org/article/pentecostal-history-brazil
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199766581/obo-9780199766581-0087.xml
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33312962
http://www.newyorker.com/wp-content/uploads/2015/07/Anderson-Pope-Crucifix-690-465-17152812.jpg


AntyEkumenia 2015 4

„Katolickim i ewangelickim duchownym, którzy na bieżąco śledzą statystyki, włosy pewnie stają dęba. 
Tylko w pierwszym półroczu z Kościoła ewangelickiego w Bawarii wystąpiło prawie 15 tys. wiernych. W 
Badenii-Wirtembergii 5,5 tys., w Hanowerze 3 tys.Do tego, że wierni wypisują się z Kościołów, 
niemieccy duchowni już dawno się przyzwyczaili. Ale w tym roku odejść jest aż o połowę więcej niż rok 
temu. Kościół katolicki jeszcze nie podał swoich danych. Rok temu wystąpiło z niego rekordowo 178 tys.  
wiernych, w niektórych diecezjach liczba wystąpień wzrosła nawet o 82 proc. 
”17

„16 procent Polaków sądzi, że księża grzeszą więcej niż ogół społeczeństwa – wynika z sondażu Grupy 
IQS dla „Newsweeka”. Zdaniem większości respondentów, bo aż 53 procent, księża są równie grzeszni 
co reszta Polaków, a tylko 18 proc. Polaków uważa, że grzeszą mniej niż inni ludzie.”18

Ludzie obserwują pedofilie19, kłamstwa liderów i wychodzą. To samo czeka kościoły Zielonoświątkowe i 
Charyzmatyczne w Polsce jeśli przyjmą ekumeniczna i niebiblijna postawę wobec ich denominacji!

Zielonoświątkowcy nie mogą dopuścić i udzielać glosy tym, którzy rok w rok spotykają się za ich plecami i 
cichcem próbują szukać kompromisów! Jest to czas otwarci ust i protestowania głupoty polityki odrzucania 
Słowa i pneumatycznej teologii po to by ktoś miał ich zaakceptować. Szukamy by świat nas pokochał? Nie 
możemy zatem być naśladowcami Biblijnego Chrystusa...

Jeśli nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa z Biblii, jako Pana i Zbawiciela, możesz to zrobić teraz, gdziekolwiek 
jesteś. Zaproś Go do serca i życia, wyznaj Mu swoje grzechy. Poproś aby napełnił cie Duchem Świętym. Jeśli 
jesteś upadłym ekumenista, to...czas aby zatrzymać swoja szarże do piekła...Co przyjdzie ci z chwilowej 
chwały od religii? Pamiętaj, ze piekło jest na wieki...

Amen! 

17 http://wyborcza.pl/1,75477,16468154,Banki_topia_niemiecki_Kosciol.html  

18 http://www.fakt.pl/ksieza-grzesza-tak-grzesza-polscy-ksieza,artykuly,220684,1.html  

19 http://natemat.pl/51947,ofiary-traktowane-jak-oskarzeni-oprawcy-kryci-newsweek-o-walce-z-pedofilia-w-polskim-kosciele  
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