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W tym roku, tuz przed 500 rocznica rozpoczęcia Reformacji, Kościół Szwecji przygotowuje się
do tzw „Wspólnego, Ekumenicznego Upamiętnienia Reformacji” w katedrze Luterańskiej w
Lund.
Kościół Szwecji (Luterański czy bardziej poprawnie Ewangelicko- Augsburski) liczy 7
milionów wyznawców i posiada około 3500 kościołów. Kościół powstał z inicjatywy Gustawa I
Wazy w 1536 roku.
Kościół Szwecji zaczął się rozkładać szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach. Fale szoku
wywołały podchody ekumeniczne ze Światową Rada Kościołów i jej matka- Watykanem,
ordynacja kobiet (mężczyźni którzy temu oponują NIE mogą być 'ordynowani'!). W 2009 roku
Synod Kościoła Szwecji przegłosował małżeństwa zboczeńców glosami 176(za):73(przeciw).
Kto stanowi Synod?
Kościół Szwecji podzielony jest na 13 'diecezji':
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archidiecezja z Uppsali
Diecezja Linköping
Diecezja Skara
Diecezja Strängnäs
Diecezja Västerås
Diecezja Växjö
Diecezja Kalmar
Diecezja Lund
Diecezja Gothenburg
Diecezja Karlstadt
Diecezja Härnösand
Diecezja Luleå
Diecezja Visby

Kto za tym stoi?
Na czele Kościoła Szwecji stoi tzw prymas z Uppsali. Ponieważ Luteranie pozwolili na
ordynacje kobiet- obecnym prymasem jest Antje Jackelén. Jej poprzednikami byli odpowiednio:
Anders Harald Wejryd(2006-2014), Karl Gustav Hilding Hammar(1997 do 2006), Gunnar
Weman(1993-1997), Bertil Werkström(1983-1993), Olof Sundby(1972-1983), Ruben
Josefson(1967-1972)i Gunnar Axel Engelbrekt Hultgren(1958-1967).
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Początki ekumenii.
Oczywiście było ich więcej, ale chce abyśmy zobaczyli to w kontekście Soboru
Watykańskiego II, który miał miejsce między 1962- 1965 rokiem. A brało w nim udział około
2450 osób, w tym Zielonoświątkowcy(David Du Plessis) i Charyzmatycy(oraz przedstawiciele
innych denominacji Protestanckich- ekumeniczne tarcie nóg pod stołem ma więc długa
historie).
Kiedy zaczęła się przygoda z Rzymem w przypadku prymasów Uppsali? Ciężko wskazać
dokładną datę. Z informacji jednak możemy stwierdzić, ze w ekumenizm papieski angażował
się już Carl Olof Verner Sundby(1972-83). Był w końcu prezydentem Światowej Rady
Kościołów między 1975-83. Miał tez mieć kontakty z Zielonoświątkowcem- Lewim Petrusem,
który był jednym z mówców gdy Petrus miał 90 lat.
Następny po nim prymas, Bertil Werkström(1983-93) odwiedził Rzym na 600 rocznice
kanonizacji katolickiej zakonnicy Brygidy.
Karl Gustav Hilding Hammar(1997-2006) przewodził podziałowi kościoła Szwecji od państwa
w roku 2000. Ten nie tylko angażował się w ekumenizm, ale i walczył aby Szwecję zalali
nielegalni imigranci i krytykował Osiedla Żydowskie. Wołał o tolerancje dla zboczeni oraz o
pozwolenie im na ...adopcje dzieci.
Oponował „dosłownemu rozumieniu Biblii”
Wywołał skandal, gdy w Katedrze w Uppsali pozwolił na pokazanie galerii Ecce Homo (1998),
gdzie zboczeńcy są pokazani w kontekście Biblijnych wydarzeń jak narodziny Jezusa czy Jego
ukrzyżowanie...To bluźnierstwo!
Anders Harald Wejryd(2006-14) odwiedził Benedykta XVI w 2007 roku. Spotkał się tez z
fałszywymi religiami na Międzyreligijnym Szczycie ds. Klimatu(2008). Był delegatem
Kościoła Szwecji na Zebraniach Światowej Rady Kościołów, między 1975 a 2006.
Obecna prymaska, Antje Jackelén (której przodkowie pochodzą od Hugenotów) została
wybrana na 70 prymasa Uppsali w roku 2013. Wcześniej, już w 1980 roku ordynowali ja na
kapłana a między 2007-14 pełniła role „biskupa Lund”. W roku 2015 udała się na oficjalna
audiencje z papieżem Franciszkiem. Jest ona pro- zboczenie.
Zobaczcie jakich ludzi obsadzają na główne pozycje w kościołach Protestanckich! Kto to robi?
Kto na to zezwala? Jakie są kryteria?
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Nadchodzi „Nowa Reformacja”...czyli globalny powrót do Watykanu...
Gdy Reformacja dotarła do Skandynawii, szybko zduszono wpływ katolicki.
Lund było jednym z centrów gdzie Reformacja dokonała czystek pogańskim naleciałości.
Zamykano katolickie obiekty. Katedra w Lund została przekazana na użytek Luteranizmu- jak
za czasów Biblijnych powynoszono z niej ołtarze, relikwie i inne katolickie naleciałości.
W przypadku Uppsali jej katedra była miejscem koronacji wielu królów Szwecji. Podobnie jak
w przypadku Lund- Reformacja zniosła religie katolicka.
To wszystko jednak ma zmienić się nie do poznania dnia 31 Października 2016 roku. Światowa
Federacja Luteran chce celebrować „wspólne obchody” Reformacji w Lund. Jak podaje
oficjalna strona Kościoła Szwecji, na uroczystość „Nowej Reformacji” ma pofatygować się
sam Papież Franciszek oraz szef watykańskiej ekumenii- Kurt Koch. W spisku aby zmienić
Reformacje biorą udział generalny sekretarz Światowej Federacji Luteran- Marin Junge oraz
Dr Munib A. Younan, jej prezydent.
Jak można prosto zauważyć, wysokie pozycje zajmują ludzie, którzy zainteresowani są zmiana
Reformacji, jej historii i faktów.
Daty nie są wybrane na oślep, przypadkowo. 31 Październik- to data „rozłamu”. Wiec teraz aby
„rozłam” odkręcić trzeba w ta sama datę zrobić coś przeciwnego i to jest właśnie co oni robią!
Protestantyzm został przejęty przez agentów papieskich. Nie można tego inaczej nazwać.
2016 rok to przedbiegi od największej od 1517 roku zdrady Protestantyzmu na szeroka skale.
W 2017 roku będą czcić nie tylko „500 lat ekumenicznej Reformacji”(termin nie tylko obcy,
błędny ale i wprost zwodniczy). Jest to tez 70 lat założenia Światowej Rady Luteran oraz
ukoronowanie 50 lat „dialogu Luterańsko- Rzymsko-katolickiego”...
2017 rok to uwieńczenie „Dekady ekumenicznego Lutra”(kolejny nie istniejący termin- jasno
zwodniczy). Na naszych oczach obserwujemy przejecie wszystkich denominacji...
Świętowanie „Dnia Reformacji” to zwiedzenie i papieska podróbka. Obecne „Dni
Reformacji”,”Ekumeniczne Dni Biblii”,”Towarzystwa Biblijne” to tylko katolicka przykrywkaoni głoszą- inna Ewangelie, inna Reformacje, zmieniana jest historia...Czy miliony Luteran nie
dostrzega tego? Reformacja spowodowała, ze ludzie znaleźli zbawienie i wrócili do Pisma,
czego katolicyzm zabraniał pod kara śmierci...
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Dekada Lutra zaczęła się w 2008 roku i skończy w 2017 przez oficjalne przejecie Luteranizmu
przez papiestwo- stad jego obecność. Obserwujemy przeobrażenie biblijnej i historycznej
Reformacji i Protestantyzmu w globalistyczna, światowa organizacje zajmująca się jednością
religii, humanizmem, czczeniem Matki Natury i budowaniem globalistycznego społeczeństwa
na bazie nauk New Age (i jej podwalin- doktryny Lucyfera).
New Age istnieje od lat 70'. Jej filozofia bazuje na Zachodnim ezoteryzmie- Emanuelu
Swedenborgu, Mesmerze, Nowej Myśli, Teozofii i miała zapoczątkować tzw „Wiek Wodnika”
(piosenka Aquarius z musicalu Hair):
„Kiedy księżyc jest w siódmym domu(Zodiakalnym)
Jupiter zrównany z Marsem
Wtedy pokój poprowadzi planety
A miłość pokieruje gwiazdy
Jest to świt ery Wodnika
Era Wodnika
Wodnik!
Wodnik!
Harmonia i zrozumienie
Sympatia i zaufanie obfitujące
Nigdy więcej fałszu lub ośmieszania
Złote żyjące sny wizji
Mistyczne kryształowe objawienia
I umysłu prawdziwe wyzwolenie
Wodnik!
Wodnik!”
Oto era utopii- wszystko jest miłością, brak prawd, okultyzm, wyjście zła z szamba , unia
wszystkiego i wszystkich...Czy świat do tego nie zmierza?
Religia Unii Europejskiej przejmuje Protestantyzm! Tematem Dekady Lutra na rok 2016 jest
„Reformacja- Jeden Świat”. Teraz porzucają Ewangelie a podążają za walka o „prawa”,
socjalizmem, humanizmem...
W 2017 roku jest „500 Lecie Reformacji” i wg nich „Rocznica Reformacji powinna być
kształtowana przez otwartość, wolność i ekumenizm”. A zatem mamy koniec Reformacji...a
początek globalnej religii...I co interesujące, nikt nie oponuje. Ostatnie lata pokazały, ze z
kościołów znika powoli wszelka krytyka, osadzanie, rozważanie Biblijności czegokolwiek...I to
brukowało doskonała drogę na „Nowa Reformacje” i „Nowego, Wymyślonego przez Papiestwo
Lutra”.
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