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Rick Warren i jego kolejne „wtopy” � 
 

Dnia 12 marca 2013 roku, Rick Warren zachęca na swoim profilu na Twitterze, aby przyłączyć się dziś do 

niego w poście i w modlitwie za 115 kardynałów, którzy szukają woli Bożej co do nowego przywódcy 

Kościoła rzymskokatolickiego – czyli nowego papieża. To dzieje się jeszcze przed wyborem kardynała Jorge 

Mario Bergoglio na nowego zwierzchnika Kościoła rzymskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rick Warren Twitter - join in fasting for cardinals 

 

Dnia 13 marca 2013 roku, tuż po wyborze nowego papieża, Rick Warren oświadcza na swoim profilu na 

Twitterze: Witamy papieża Franciszka, kardynała Jorge Mario Bergoglio, Habemus Papam, nasze modlitwy są 
z Tobą [dosł. masz nasze modlitwy]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rick Warren Twitter Habemus Papam 

 

Habemus Papam – łac. mamy papieża, pełna treść formuły wypowiadanej po wyborze papieża w Kościele 

rzymskokatolickim brzmi: 

 

Oznajmiam wam radość wielką: mamy Papieża, 

Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Pana, 

Pana ... [imię kardynała wybranego na papieża], 

Kardynała Świętego Rzymskiego Kościoła ... [nazwisko kardynała wybranego na papieża], 

który przybrał sobie imię ... [imię, które przybrał nowy papież]. 
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Jak to możliwe, że jeden z najbardziej znanych ewangelicznych pastorów, wspiera w poście i modlitwie wybór 

kolejnego papieża, głowę Kościoła rzymskokatolickiego, zwodziciela i antychrysta – człowieka 

przywłaszczającego sobie tytuły należne jedynie Jezusowi Chrystusowi???!!! 

 

W przeszłości, Rick Warren zasłynął z wielu, bardzo wielu nagannych i niezwykle poważnych w swoich 

konsekwencjach niebiblijnych i proekumenicznych zachowań, za które nigdy nie powiedział: „Przepraszam”, 

ani za nie publicznie nie pokutował, mimo że te rzeczy działy się na widoku. 

 

I chociażby: 

 

� na konferencji w Davos w 2008 roku publicznie muzułmanów nazywa swoimi braćmi, 

� na inauguracji prezydenta Obamy, jako przedstawiciel nurtu ewangelicznych chrześcijan, publicznie 

modli się w imieniu Isa (prorok Isa z Koranu to nie jest Jezus Chrystus z Biblii), zsyłając na siebie 

gromy właściwie z całego światka ewangelicznych chrześcijan i do dnia dzisiejszego jeszcze nie 

powiedział za to: „Przepraszam”, 

� kolejna najdelikatniej mówiąc „klapa”, to tak zwany Plan Daniela i próba walki z gigantyczną nadwagą 
członków swojego kościoła – de facto, jednego z największych kościołów w USA. Do tego celu 

zatrudnia trzech wybitnych i znanych lekarzy medycyny holistycznej: dr Mehmet Oz, dr Daniel Amen, 

dr Mark Hyman. Każdy z nich w swojej praktyce używa całej gamy wschodnich „specyfików”, takich 

jak: medytacja transcendentalna, joga, reiki, hipnoza, itd. Mehmet Oz jest muzułmaninem (sufista, ot 

taki mistyczny „charyzmatyk” w islamie), który w USA prowadzi bardzo popularne programy 

telewizyjne, do których zaprasza tybetańskich mnichów, uzdrowicieli, szamanów, bioenergoterapeutów, 

hipnotyzerów czy spirytystyczne media poddając oglądających różnym okultystycznym zabiegom, 

wprowadzając ich w zupełnie inną duchowość. Z pozostałymi dwoma jest podobnie, aczkolwiek nie na 

taką skalę jak w przypadku Oza. Rick Warren wprowadził tych trzech „speców” do swojego kościoła i 

oddał swoich zborowników pod ich duchową opiekę, aby zrobili coś z jego owieczkami tak, żeby te 

zaczęły wreszcie chudnąć …… no i pewnie zaczęły chudnąć, ale jakim kosztem, ci biedni ludzie dla 

których Warren był prawdziwym pasterzem, prawdziwym autorytetem zostali wprowadzeni w zupełnie 

inną duchowość, praktykując jogę, medytację czy szamańską wizualizację, we wrogie działanie sił 

nastawionych tylko na to, aby kraść, zabijać i wytracać, i te demoniczne siły zrobią to bez 

zastanowienia, jak zaprogramowane do tego maszyny nie okazując nawet najmniejszej litości. I to 

wszystko dzięki cudownym radom takiego wybitnego pasterza jak Rick Warren, dzisiaj jednego z 

największych ekumenicznych kaznodziei, który na swoim koncie ma również propagowanie chrislamu 

(teologicznego mixu chrześcijaństwa z islamem – oczywiście w imię tak zwanej „miłości”), 

� jego cykl Świadomy Celu, to sztuczki z zakresu psycho i socjotechniki, ubarwione tak zwanym 

kościelnym marketingiem, zafałszowaniem i „poćwiartowaniem” Słowa Bożego na taką skalę, na jaką 
nawet Świadkowie Jehowy tego nie zrobili, 

� jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, modlitwa i post o wybór papieża (???!!!) 

 

 

Bracie i siostro, bądź czujny i strzeż się takich ludzi jak Rick Warren, wszystko sprawdzaj sam/a, dokładnie 

tak, jak Berejczycy opisani w Dziejach Apostolskich, którzy mieli na tyle rozsądku i odwagi, aby sprawdzać 
nawet nauki apostoła Pawła. 

 

 

 

Darek 


