
Jak to wygląda na rok 2016? 



Współczesny wierzący musi zrozumieć jedna kwestie-
papiestwo w swoich planach na Globalna(Katolicka) 
Religie nie pominęło żadnej wiary...To co widzisz, ze 
dzieje się pośród większości denominacji jest planowane 
i systematycznie realizowane przez wyszkolonych 
specjalnie do tego ludzi...



Infiltracja jest stara jak świat- skoro w czasach Jezusa był 
Judasz pośród Apostołów i „fałszywi bracia” - co 
prowadzi cie do myśli- ze może za naszych czasów tego 
nie ma? Naiwność?



Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest rożnie 
traktowany przez wyznawców Pentekostalizmu czy 
Charyzmatyków. W teologii Adwentystów długo głosiło 
się o niebezpieczeństwie Rzymu ale i twierdzili oni, ze 
każda inna „denominacja” jest fałszywa i będzie 
prześladować Adwentystów.



Były Jezuita, Alberto Rivera gdy pokazywał plany 
Watykanu w swoich publikacjach- umieścił tam również 
plany wobec Adwentystów. To co zrobił Watykan- to 
po prostu przestudiował w co wierzą poszczególne 
denominacje i opracował plan jak by tu je 
podejść...Katolicy od dawna studiują Protestantyzm w 
celach infiltracyjnych- czy cie to dziwi?



W naszych czasach, również Adwentyści spotykają się z 
Rzymem. Zanim narodziła się papieska Polska Rada 
Ekumeniczna(1958), jej pierwotna nazwa była 
Tymczasowa Rada Ekumeniczna(1942) a potem 
Chrześcijańska Rada Ekumeniczna (1946). Obok 
Baptystów, Chrystusowych, Ewangelików w jej skład 
wchodziła Unia Adwentystów Dnia Siódmego...



Infiltracja Protestantyzmu więc ma długa już 
historie. Adwentyści są przez wielu postrzegani 
jako kult. Znajdują tam elementy Judaizmu, 
fałszywe nauki Ellen G White i stawianie jej na 
równi Biblii(jak katolicy stawiają katechizm)



,pracowanie na zbawienie, odrzucenie chrztu 
Duchem Świętym i darów Ducha, czczenie Boga 
tylko w Sobotę co ma im zapewnić zbawienie a 
chrzest wodny „łączy wierzącego z 
Jezusem”(jak u katolików)



a także o „śnie duszy” i
„nieświadomości”...Wielu z nich
jest oponentami uzdrowienia czy
wyganiania demonów, zamiast
tego maja „diety” oraz
wegetarianizm.



Ellen G.White była fałszywa prorokinią, 
która np.: pisała, ze zbawienie się nie 
dokonało na krzyżu, ale w 1844 roku i 
podobnie jak Świadkowie Jehowy 
wyznaczała fałszywe daty przyjścia 
Jezusa na ziemie. Adwentyści są pełni 
duchów tradycji. 



Adwentyści nie są częścią Polskiej Rady 
Ekumenicznej ale angażują się z nią w 
ekumenizm, podobnie jak z 
Towarzystwem Biblijnym. Adwentyści 
brali udział w tłumaczeniu Biblii 
Ekumenicznej (zainicjowanej przez 
katolickiego księdza- Kazimierza 
Romaniuka).



Tłumaczyli księgę Rut, Estery, 
Daniela(ST) a także, Ewangelie 
Łukasza (NT). Wikipedia wymienia 
tam dwie osoby: Zachariasza 
Mariana Łyko(który był 
„obserwatorem podczas Soboru 
Watykańskiego II”) oraz Jana Polloka.



Adwentyści zapraszani są do Pałacu 
Prezydenckiego, obok Islamu, Judaizmu, 
katolicyzmu, Prawosławia, Kościoła 
Zielonoświątkowego oraz ekumenizmu. 
Spotykają się tam na między- religijnym, 
ekumenicznym spotkaniu od długiego 
czasu- byli za Prezydentów: Kaczyńskiego, 
Kwaśniewskiego i obecnego- Dudy.

http://gosc.pl/doc/2927003.Miedzyreligijne-spotkanie-z-prezydentem-Duda


Adwentyści Dnia Siódmego użyczają 
swoich budynków podczas „Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan” i biorą 
czynnie w nich udział. Sa jednymi z 
„bratnich kościołów Chrześcijańskich” 
wg Ekai.pl.

http://diecezja.waw.pl/2449
https://ekai.pl/diecezje/lubelska/x96104/lublin-rozpoczyna-sie-tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/


Na jednej ze stron Adwentystów w Polsce 
pisze,ze Adwentyści Dnia Siódmego 
utrzymują przyjazne stosunki z Polska Rada 
Ekumeniczna oraz istnieje OFICJALNY 
dialog z „kościołem katolickim”(patrz-
http://www.adwentysci.waw.pl/onas.php)

http://www.adwentysci.waw.pl/onas.php


W tym roku (2016) papieska Polska Rada 
Ekumeniczna będzie obchodzić jej 70 lat próby 
przeciągnięcia Protestantów do Watykanu. Na 
spotkanie, obok katolicyzmu, władz, przedstawicieli 
Aliansu Ewangelicznego...zaproszeni są ludzie z 
kościoła Adwentystów Dnia Siódmego(patrz-
http://www.ekumenizm.pl

http://www.ekumenizm.pl/


(70 lat Polskiej Rady Ekumenicznej i 
wybory)). Na czele papieskiego 
ekumenizmu w Polsce stoi od tego 
roku...Luteranin...



Adwentyści spotykają się z ekumenizmem i 
katolicyzmem na spotkaniach 
Noworocznych (czytaj-
https://ekai.pl/wydarzenia/x50156/naboze
nstwo-ekumeniczne-u-adwentystow/), 
razem śpiewają kolędy...(patrz-
http://archiczest.pl/news/ekumeniczne-
spotkanie-z-koleda/). 

“I my czekamy na Ciebie, 
Pana,

A skoro przyjdziesz na głos 
kapłana,

Padniemy na twarz przed 
Tobą,

Wierząc, żeś jest pod 
osłoną

Chleba i wina”

https://ekai.pl/wydarzenia/x50156/nabozenstwo-ekumeniczne-u-adwentystow/
http://archiczest.pl/news/ekumeniczne-spotkanie-z-koleda/


Nasuwają się tutaj liczne pytania. Skoro 
katolicyzm i papiestwo są Antychrystem, to 
jak wytłumaczyć powyższe (i na pewno 
znajdziesz o wiele więcej dowodów sam!) 
zachowanie tego kościoła? Czemu nauczać, 
ze papież ma tytuł „Vicarius Filii Dei”(666) 
a potem się z nim bratać. Jeśli nie widzisz 
to coś tu jest strasznie pomieszane!



Adwentyści wystąpili z Polskiej Rady 
Ekumenicznej, a jednak na nieduża 
odległość wciąż z nią współpracują. Jej 
zachowania kłócą się wyraźnie z teologia, 
która nauczają od wielu lat...Albo więc, 
muszą porzucić ta teologie- albo przyznać, 
ze dzieje się pośród nich coś naprawdę 
niedobrego.



Albo- albo...Niestety Adwentyści odrzucają Biblijny nakaz Jezusa-
Przyjmijcie Ducha Świętego i należą do tych, którzy zwalczać próbują 
jego działanie. Co ciekawe istnieje taki twór jak Stowarzyszenie 
Zielonoświątkowych Zborów Dnia Siódmego...który zdaje się łączyć(ale 
jak?) nauki tradycyjnych Adwentystów z naukami kościoła 
Zielonoświątkowego odnośnie chrztu i mocy Ducha Świętego...



Z powodu ekumenii i chęci podobania się światu, wielu dzisiaj 
popadło w samo- zaprzeczenie. I zauważcie, co padło na samym 
początku- Adwentyści bratają się z Protestantami, którzy wg ich 
nauk są w zwiedzeniu i maja ich prześladować...



Czas zatem aby zobaczyć początki wielkiego zwiedzenia na 
globalna skale. Wiele kościołów, które kiedyś miało szanse aby 
zaznać mocy Ducha, dzisiaj wędrują wbrew sobie- do Watykanu i 
Adwentyści nie są od tego zachowani...



Osoby, które należą do tego kościoła, muszą zacząć studiować 
Pismo dla siebie oraz wołać, aby Bóg otworzył im oczy. Nie możecie 
lekceważyć tego co Biblia mówi- Jezus pisał- Jego Słowu to NIE TO 
SAMO co ludzkie nauki, których Adwentyzm jest pełen...



Tradycja nigdy nie wzbogacała życia wierzących- zawsze zatrzymywała 
ich od pełni, która Bóg przygotował...Jezus mówi również do tego 
pokolenia: Poznacie PRAWDE a ONA was wyzwoli...Tradycja przynosi 
karłowatość i zwiedzenie duchowe...otwierając na demonizacje 
duchami religii i fałszywych doktryn...

“Działania armii opierają się na podstępach” Sun Tzu



Jeśli więc Adwentyści słuchają fałszywych proroctw Ellen G.White czy 
nie powinni raczej posłuchać Prawdy Pisma na temat proroctwa? Jezus 
mówił: 

“Działania armii opierają się na podstępach” Sun Tzu



„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy 
i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie 
znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli (Jeśli wierzysz to masz znaki manifestacje, 
jeśli otrzymasz Ducha!): w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami 
mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na 
chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. (19) A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, 
został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie 
kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. . ”

“Działania armii opierają się na podstępach” Sun Tzu



„A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w 
mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.”

“Działania armii opierają się na podstępach” Sun Tzu



Zauważ, ze nie ma tu mowy o wegetarianizmie. Wiec jak możesz zachować 
nauki Jezusa, jeśli przez fałszywą tradycje je odrzucasz? Ten drugi werset 
wskazuje, ze uczniowie nie byli ochrzczeni w Duchu, pomimo, ze byli 
zbawieni od lat...To przyszło dopiero w Dzień Pięćdziesiątnicy (Poczytaj 
Dzieje Apostolskie 2 oraz 19).



Czas obudzić się z fałszywych tradycji i ocknąć z ekumenicznego snu i 
zwiedzenia!





antyekumenia.wordpress.com


