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Miedzy 22 a 24 Września 2016 roku odbędzie się Konferencja Synodalna, w WSTS(Wyższej
Szkole  Teologiczno-Społecznej  w  Warszawie).  W roku 2013  odbyła  się  tam  konferencja  na
temat   Uwalniania od Demonów. 

W  tym  roku  będą  wybierać  Prezbitera  Naczelnego(Biskupa)  na  następne  cztery  lata-
„kadencje między 2016 a 2020”. Będą wybierać również  prezydium NRK czyli  Naczelnej
Rady Kościoła. Jest to ważne wydarzenie i polecam modlić się o Bożą interwencje każdemu,
komu  zależy  aby  ten  Kościół  szedł  właściwymi  drogami  na  przyszłość.  Pełna  informacja
znajduje się pod adresem (http://www.synodkz.pl/).

Wg planu ma przemawiać niejaki Jeremy Griffiths. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce składa
się z tzw. 7 Okręgów i z kolei każdy Okręg ma swojego Prezbitera:

•     Okręg centralny 
•     Okręg południowy 
•     Okręg pomorski 
•     Okręg północny 
•     Okręg wschodni 
•     Okręg zachodni 
•     Okręg zachodnio-wielkopolski 

W jakim kierunku idzie więc Kościół Zielonoświątkowy? 

Poprzedni  Prezbiterowie  pokazali  swoje  przekonania.   W  1999  roku  poprzez  politykę
ekumeniczna  Kazimierza  Sosulskiego  i  Edwarda  Czajko  powołano  ekumeniczny  Alians
Ewangeliczny, z którego KZ wystąpiło na chwile w roku 2010, by ponownie powrócić tam w
roku 2015.

KZ jest tez członkiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce, które od dawna trudni się ekumenia
z Rzymem i wcale się z tym nie kryje. Już w roku 1816 (ok.300 lat po rozpoczęciu Reformacji)
wydali jezuicka Biblie Jakuba Wujka. W roku 1997 powstała katolicka Biblia Warszawsko
Praska(dokonana  przez  księdza  Kazimierza  Romaniuka) a  w  2001  powstała  Biblia
Ekumeniczna,  w  której  tłumaczeniu  brali  udział  przedstawiciele  Kościoła
Zielonoświątkowego(Leszek Janczuk, pracownik WSTS).

Niestety poprzedni Prezbiterzy Naczelni jak Michał Hydzik czy Mieczysław Czajko zabiegali
o to aby KZ był w Polskiej Radzie Ekumenicznej (możliwie jako kościół założycielski?). Przez
Boza interwencje władze PRE odrzuciły ich petycje.
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Brat Mieczysława Czajki, Edward brał udział w zorganizowanym w Watykanie dialogu między
Katolicyzmem  a  Kościołem  Zielonoświątkowym  (patrz  link  bezpośredni  -
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_d
oc_1985-1989_perspectives-koinonia_en.html),  obok  Davida  du  Plessisa,  który  nazwał
objawienia Maryjne w Medjugorie- jako Przebudzenie od Ducha Świętego.

„Cale  miejsce  jest  naładowane miłością Boga...Widziałem młodych ludzi,  jak  czytają
Pismo. Miłość, jedność i społeczność których byłem świadkiem są tylko możliwe w mocy
Ducha Świętego”

Zyskał  tym  sobie  pomruki  zdecydowanej  większości  ówczesnych  przedstawicieli
Pentkostalizmu. Każdy kto widział bałwochwalstwo tego miejsca może się spytać: gdzie ten
człowiek miał oczy i kim on był?

Obecny  Prezbiter  Naczelny,  biskup  Marek  Kamiński próbował  jak  ognia  unikać  tematu
ekumenizmu, jednak według jego postępowania można jasno stwierdzić, ze kontynuował prace
swoich kilku poprzedników.

• Bywał na wieku spotkaniach ekumenicznych w kościołach katolickich(na internecie się
zdjęcia to potwierdzające)

• Obecny był na IX Zjeździe Gnieźnieńskim
• Pojawia się na zdjęciu w Gościu Niedzielnym
• Jest  ekumenicznym  duszpasterzem  Chrześcijańskiego  Ruchu  Społecznego  obok

katolickiego księdza.
• Zachęcał każdego Zielonoświątkowca do udziału w katolicko- baptystycznej konferencji

pt: Festiwal Nadziei. 
• Udzielał wywiadu dla Kuriera Ekumenicznego(http://kz.pl/kzw/?p=6073) i nazwany tak

„ksiądz Marek Kamiński”(Kurier Ekumeniczny - 23.05.2015)
• Obok Islamu, Judaizmu, katolicyzmu i ekumenizmu, „reprezentował KZ na spotkaniach

ekumenicznych w Pałacu Prezydenckim”.
• Gdy jednak Ulf Ekman odpadł od wiary, przez nagminne uczestniczenie w „Odnowie”,

biskup  Kamiński  twierdzi:  On  nie  był  Zielony!(patrz  kz.pl/kzw/ulf-ekman-i-inne-
kataklizmy)

Te i wiele innych rzeczy wskazuje, ze obecny jeszcze Prezbiter Naczelny posunął ekumenizm
do przodu w porównaniu ze swoimi poprzednikami. Jego przekonania wyszły tez w artykułach
i  wywiadach,  które  udzielił.  W jednym nawołuje  Zielonoświątkowców  aby  nie  oponowali
„nieubłaganym zmianom”, które nadchodzą:
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NADCHODZACE ZMIANY DLA KZ:

„Kościół w Polsce będzie coraz bardziej odpowiadał współczesności...Zmieni się jednak
oblicze  Kościoła  Jezusa  Chrystusa.  Będzie  to  Kościół,  którego  forma  i  sposób
usługiwania przypominać będzie cywilizację, w której żyjemy. Im szybciej przestawimy
się  na  nowe,  tym  mniej  boleśnie  te  zmiany  przeżyjemy.”Budowanie  Kościoła  dla
młodego pokolenia - bp Marek Kamiński

KAZANIA SA ZA DLUGIE I ZBYT BIBLIJNE

„W wielu wypadkach są za długie i zbyt informacyjne. Brzmią jak hasła w encyklopedii
biblijnej.  Najeżone  cytatami. Odnośnikami.  Ciągną  się  przez  kilkadziesiąt
minut.”Marzenia biskupa Marka Kamińskiego, Chrześcijanin

KOBIETY STANA ZA PULPITAMI W KZ:

„Chciałbym, abyśmy najpierw mieli  odwagę o miejscu kobiet w Kościele rozmawiać.
Unikanie spokojnej rozmowy na temat spraw kontrowersyjnych, nie świadczyłoby o nas
dobrze...Kryterium  płci  odpada?Tak.  Nie  łudźmy  się,  że  w  dzisiejszych  czasach
możemy zwlekać z udzieleniem w oparciu o Biblię jasnej odpowiedzi na temat służby
kobiet. Nie wystarczy powiedzieć siostrom: „Siedźcie cicho”.  Może się zdarzyć, że za
kilka  lat  brak  biblijnie  uzasadnionej  odpowiedzi  w sprawie  kobiet  wywoła burzę  w
Kościele. Co ja w takim wypadku miałbym takiej siostrze powiedzieć? Że się nie nadaje
na pastora ze względu na płeć? I uzasadnić to wyrwanymi z kontekstu fragmentami z
Biblii?”

Obserwujemy tu stopniowe odejście od tego za czym Kościół Zielonoświątkowy zawsze stal, a
powolne jego „przeobrażenie” w ekumenizm,  wartości  globalistyczne,  ideologie  ruchów na
świecie. 

Ze slow i postaw obecnego jeszcze Prezbitera Naczelnego wynika jasno, ze zmiany idą i są
nieubłagane,  jest  to  tylko kwestia  czasu!  Co znaczy  jego otwieranie  dróg ekumenicznych?
Dlaczego  bierze  wartości  ruchu  feministycznego,  który  rozwijany  jest  w naszych czasach?
Jakie wartości przekazuje on nowym wierzącym, gdy w ciąż (pomimo pozornego unikania
tematu ekumenii)- widzisz go jako świta kapłana katolickiego.

Skoro kościół katolicki i inne nie reprezentują Biblii, dlaczego wciąż idzie na kompromis?W
katolickim „Gościu Niedzielnym” zdaje się przepraszać, ze KZ patrzy na bałwochwalstwo i
herezje (http://gosc.pl/doc/1866358.Chleba-i-milosci):
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„Chyba  często  popełniamy  błąd,  patrząc  na  to,  na  co  nie  powinniśmy  patrzeć.
Nauczyłem się patrzeć na tych, którzy kochają Jezusa, są nim zachwyceni, w ich sercach
jest  głęboka  relacja  z  Nim.  Nauczyłem się  patrzeć  na  nich,  jak  na  braci  i  siostry  i
dostrzegać w ich życiu obecność Jezusa ”

Cóż, jeśli ktoś kocha Jezusa, decyduje się pójść za Jego Słowem! Czy nie jest zastanawiające,
ze po latach spędzonych w stanie  katolickiego nie-zbawienia,  nagle „głowy” KZ bierza do
Watykanu i jego planów?

W swoich wywiadach biskup Kamiński wskazuje, ze młodzież odchodzi ze zborów.  Mówi tam
o przyczynach- o braku możliwości i zainteresowania. Co jednak z kierunkiem KZ który zdaje
się być wyznaczany i narzucany innym- ekumenizm? Czy dożyjemy czasów jak przedstawiciel
KZ będą zapraszać kapłanów katolickich i zakonnice, aby ci dali „wykład” o Ewangelii, której
nie znają?

„Rzeczywiście, nie chcemy utożsamiać się z niebiblijnymi praktykami - to nie jest
nasza wiara, ani tym bardziej pobożność. Ekumenizm, to zazwyczaj kurtuazyjne 
spotkania czy nabożeństwa, podczas których unika się wszelkich kontrowersji. Moja 
rada, nie osądzajmy tych, co są za, ani tych, co są przeciw. ”Marek Kamiński, 
.chrzescijanin24.pl

Jak widać ci, którzy pędza tam na łeb na szyje, nie chcą być ani osadzani ani krytykowani- stad 
te liczne wybiegi. Nachodzi tu jedno pytanie: Jak więc mamy mieć rodziny pośród kościoła, 
który zmierza na niebiblijne tory? Jak zapraszać niezbawionych katolików do ekumenicznych 
kościołów KZ? „Weź Jezusa i ...wracaj do Maryi”?Zbawieni Zielonoświątkowcy są zagrożeni 
upadkiem w miejscu gdzie powinna być Prawda!

Zachowanie odstępcze w KZ powoduje, iż wiele osób zaczyna otwierać oczy.

„ Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów 
odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. (3) Wół zna swego 
właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego 
nie rozumie. (4) Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu 
złośników, synom wyrodnym! Opuścili Pana, porzucili Świętego Izraelskiego, odwrócili 
się wstecz. (5) W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała 
głowa chora i całe serce słabe.” Izajasz 1

Jeśli  biskup  i  prezbiterzy  zaczyna  promować  ekumenizm i  inne  odstępstwa-  będzie  się  to
rozchodzić na każdy zbór. Jest to zdradliwe nasienie, które wykiełkuje upadek i zwiedzenie.
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W  radach  „modernizowania  KZ”  nie  ma  wzmianki  o  walce  przeciwko  czemukolwiek.
Ówcześni Zielonoświątkowcy ostrzegali przed  zagrożeniami ich czasów- dzisiejsi chcą „się
dostosować do wymogów świata”. Ówcześni Zielonoświątkowcy ostrzegali wierzących przed
zmorami ich czasów- spirytyzmem, fałszywymi naukami, katolicyzmem...

Jakie nowinki dzisiaj świat dosłownie „ciśnie” na około?

• Psychologia
• Humanizm
• Multikulturalizm
• Jedna religia światowa
• Feminizm/ Zniesienie podziału płci, seksizmu
• Zniesienie rol w rodzinie- mężczyźni biorą role zon...i na odwrót
• Wszelkie  religie  i  filozofie  spotykają  się  na  wspólnych  Festiwalach,  Kongresach,

Konferencjach światowych...
• Niektórzy Protestanci zaczęli ordynować lesbijki i pedałów...
• Niektórzy  Protestanci  nie  są  już  inspirowani  Pismem i  Duchem-  jeżdżą  co  roku  do

Watykanu...
• Protestanci(w  tym  Zielonoświątkowcy  i  Charyzmatycy)  spotykają  się  z  Judaizmem,

katolicyzmem, Prawosławiem i Islamem. Tracą swoje korzenie i przekonania.
• Rośnie duża liczba ululanych w ławce,  letnich i  światowych wierzących, a obniżanie

standardów nie pomoże- wręcz przeciwnie. 
• Maleje liczba osób znających i żyjących wg Biblii.
• Coraz mniej znaków i cudów pośród kościoła Protestanckiego.

Dla  przykładu,  20  Września  2016  roku  papież  Franciszek  wybiera  się  na  multi-religijne
spotkanie  do  Asyżu. Spotyka  się  tam  z  głową  Prawosławia,  przedstawicielami  Islamu,
Judaizmu  a  nawet  Buddyzmu Japońskiego.  Do nich  dołącza  głowa  kościoła  Anglii,  Justin
Welby...

Papież  Franciszek  powołał  sztab  teologów  aby  zbadać  możliwość  ordynowania  kobiet  w
katolicyzmie  na  funkcje  diakonis(http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/02/pope-francis-
takes-first-step-towards-ordaining-women-as-deacons/).

Coraz  częściej  organizują  imprezy  jak  Ekumeniczne  Dni  Biblii,  Ekumeniczne  Wigilie,
ekumeniczne(katolicko-  Protestanckie  lub  „ani  takie  ani  takie”)  koncerty  zespołów
„Protestanckich”i inne podobne- jak i Ekumeniczne Święto 'Reformacji'. 

Dlaczego  100  Zielonoświątkowych  pastorów  z  całego  świata  (czy  byli  tez  z  Polski?)
przyjechali  by  po  kryjomu  modlić  się  z  papieżem  Franciszkiem?
(http://en.radiovaticana.va/news/2015/05/08/pope_francis_meets_with_pentecostal_pastors/114
2637)
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Obecnie, 9 Września 2016 roku, grupa Włoskich pastorów Zielonoświątkowych 
spotyka się PONOWNIE z papiestwem:
(http://en.radiovaticana.va/news/2016/09/09/pope_holds_private_encounter_with_pentecostal_
pastors_/1257084)

W poprzednim miesiącu papież Franciszek przesyła wiadomość na Synod Metodystów I 
Waldensów we Włoszech(http://www.heraldmalaysia.com/news/papal-message-to-waldensian-
methodist-synod/31233/4). 

Kto kogo dziś inspiruje- czy to KZ i Ruch Charyzmatyczny rzucają wyzwania światu- czy
raczej  adoptują  jego  filozofie?  Dlaczego  Prezbiter  Naczelny  wola  o  przyjecie  tysiecy
Islamskich uchodźców do Polski?(http://www.chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/2819-biskup-
kosciola-zielonoswiatkowego-w-polsce-wskazal-6-powodow-dla-ktorych-uchodzcy-sa-mile-
widziani.html)

Co  robią  Protestanccy  „duszpasterze”  i  prezbiterzy  obok  katolickich  księży  w  partii
Chrześcijańskiej?

Dlaczego należący do NRK(http://kz.pl/kzw/?page_id=6187) prezbiter  Leszek Mocha bierze
udział w czuwaniach w sanktuarium Maryjnym w Kodnie? Czu nazywa to „nowa rzeczą”?

Gdzie podziali  się  reprezentanci  Kościoła  Zielonoświątkowego i  Charyzmatycznego,  którzy
głoszą ich przekonania?

Patrząc na ten krotki zarys- potrzeba jest aby Zielonoświątkowcy zdali sobie sprawę z tego co
niektórzy chcą zrobić. Im dłużej jesteście w zaprzeczeniu- tym dłużej potrwa aż otworzycie
oczy na te fakty. 

Potrzeba aby każdy Zielonoświątkowiec i Charyzmatyk, który chce dobra tych Ruchów, aby
modlili  się  i  pościli-  wstawiając  się  do  Jezusa  o  interwencje.  Kim  będzie  nowy  Biskup/
Prezbiter Naczelny Kościoła Zielonoświątkowego na lata 2016/20?

Czy będzie on kontynuował i pogłębiał to co zrobili jego poprzednicy?Czy Bóg zainterweniuje
i  postawi  człowieka,  który  ma  zrozumienie  Pisma,  czasów  i  jest  pełen  Ducha  Świętego  i
odwagi powiedzenia prawdy?

Czas jest  powstać w modlitwie,  wstawiennictwie  i  szturmowaniu niebios!Kończą się  czasy
zabawy a zaczynają czasy nieodwracalnych zmian...

Jest więc o co walczyć...
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Linki:

http://www.synodkz.pl/
http://wst.kei.pl/wsts/kadra/
kz.pl/kzw/?page_id=6187 

Tagi: kościół zielonoświątkowy, ruch charyzmatyczny, ekumenizm, Konferencja Synodalna
2016, Nowy Prezbiter Naczelny, Nowy Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce,Wyższa

Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie.
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