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Apostol Pawel usmiercil Chrystusa- czyli jak powstal kult smierci, bolu, winy i zalu.
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Apostol Pawel usmiercil Chrystusa
Ostrzezenie! Artykul zawiera tresci, ktore moga urazic uczucia religijne. Te osoby, ktore mimo to, ten artykul
przeczytaja i beda sie czuly urazone z gory przepraszam. Intencja moja jest przekazanie wartosci, jakie zawiera
zaszyfrowany przekaz Apokalipsy i ukazania bledow zamierzonych, lub niezamierzonych a poczynionych przez
kaplanow chrzescijanskich. W tym miejscu dodam, ze wedlug mnie duza czesc kaplanow spelnia swa powinnosc
najlepiej jak potrafi, jednak ogolny wizerunek religii, zaklocaja ci, dla ktorych kaplanstwo jest droga do osiagania
wlasnych ziemskich celow. Â

Samozwanczy apostol Pawel, scigal Chrystusa jeszcze przez kilka lat po jego ukrzyzowaniuÂ (dokumentacje na
tenÂ temat mozna odnalezc w niesfalszowanych zapiskach historii).Â Zawzietoscia w tej misji chcial uzyskac zaslugi u
swojego pryncypala Prokuratora. Dopiero gdy Chrystus podrozujacy z przyjaciolmi postanowil pozbyc sie namolnego
siepacza prokuratury, doszlo do szczegolnego wydarzenia. Cala sprawa uswiecenia zawzietego urzednika
przedstawiala sie w ten sposob, ze Chrystus i jego towarzysze, po prostu go przestraszyli. Jednak efekt okazal sie zgola
inny, niz mozna bylo przypuszczac.

Wygladalo to wszystko w ten sposob, ze na drodze gdzie mial podrozowac Pawel w czasie gdy scigal Chrystusa,
zostala przygotowana iluminacja w postaci wybuchow i klebow dymu, posrod ktorych Chrystus stal na przygotowanym
podwyzszeniu. Gdy Pawel zblizyl sie do tego miejsca, zobaczyl posrod klebow dymu sciganego Chrystusa, o ktorym
roznie ludzi mowili. Wiedzial, ze uwazaja go za syna Boga, i teraz tu widzi tego, ktorego uwazal za czlowieka z krwi i
kosci unoszacego sie ponad ziemia, jakby poruszal sie w oblokach. To co zobaczyl, spowodowalo, zeÂ popadl w stan
utraty zmyslow, a odzyskal je dopiero po bardzo dlugim czasie.Â Gdy w pelni odzyskal zmysly, byl juz innym
czlowiekiem i z rowna zawzietoscia jak uprzednio scigal, tak teraz bronil sprawy Chrystusa. Jednak bronil Chrystusa
Boga a nie czlowieka, ktory po tym incydencie dla niego zniknal. Prawdopodobnie Chrystus na jednym ogniu upiekl dwie
pieczenie. Pozbyl sie swojego wroga i przy okazji (udajac, ze zginal w ogniu) zniknal z oczu prokuratury. Pawel polaczyl
swe sily z innymi chrzescijanami w procesie budowy mlodej religii (wowczas okreslanej mianem sekty).Â I wszystko
bieglo by normalnym torem, gdyby nie rozniacy sie od istniejacego juz wowczas chrzescijanstwa charakter wiary Pawla.
Swoim aktywnym dzialaniem postawil sie w gronie apostolow, ktorzy uprzednio towarzyszyli Chrystusowi a z czasem
jego nauki staly sie ciekawe dla czesci spolecznosci religijnej. Przynajmniej tej jej czesci, ktora nie znala prawdziwej
historii Chrystusa i nie posiadala korzeni zydowskiego kultu chrzescijanskiego zwiazanego z rodem Chrystusa.

Pawel nie byl apostolem Chrystusa, nie znal jego pogladow, jego stosunku do ludzi i swiata, niewiele o nim wiedzial.
Jego apostolstwo, to jego swiadomosc. Swiadomosc, ktora powstala w czasie choroby umyslu a rozwijala sie w trakcie
kontaktu ze spolecznoscia chrzescijan. Ta jego swiadomosc i jej wytwory w postaci nauk, kazan i listow, sa opoka nauki
chrzescijanstwa rzymskiego.Â Efekty tej opoki mozemy obserwowac na zywo w postaci dzialania oligarchow
chrzescijanstwa. Tych, ktorzy mienia sie by apostolami,â€• lecz klamiaâ€•, jak mowi o nich Bog w tresc Apokalipsy. Za
sprawa jego wplywu na rozwijajace sie, jeszcze paczkujace spoleczenstwo chrzescijanstwa (w przyszlosci rzymskiego),
do tego nurtu wdarly sie zupelnie nie chrzescijanskie cechy. Co wazniejsze to one uzyskaly moc sprawcza na drodze
budowy zrebow obecnej religii.Â To one pozwolily, na drodze pokoleniowej ewolucji wartosci religijnychÂ (taka droga
pozwala na ukrycie negatywnych cech),Â powstanie dogmatow i wielu blednych zasad istniejacych w fundamentach
chrzescijanstwa.
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Slowa Chrystusa;- â€žPiotrze ty bedziesz opoka a na opoce tej zbuduje kosciol mojâ€•, jakze w tym kontekscie
okazaly sie prorocze. Chrystus wiedzial, ze na Piotrze nie mozna polegac. Swoja opinie o nim jako opoce wyrazil
mowiac do niego, ze zaprze sie znajomosci z nim, gdy kur trzy razy zapieje. Publiczne skierowanie zwrotu o wartosci
opoki w postaci Apostola Piotra dla przyszlej religii, posiadalo znaczenie odwrotne. Chrystus zakamuflowal informacje,Â
ze Kosciol Piotrowy, bedzie Kosciolem z popekanymi fundamentami. W przyszlosciÂ Piotr polaczy swe sily z Pawlem i
powstanie religia, ktorej pochodzenie Bog okreslil jako lucyferyczneÂ .Â Powstaje religia, ktora otrzyma moc (wielkie
cesarstwo) i stolice (Rzym) od â€žsmokaâ€• â€“ cesarstwa rzymskiego, z czasem powstanie nowa nazywa juz
wylaczonego terytorium Watykanem.

W kolejnej odslonie tresci zaszyfrowanej w tekscie Apokalipsy, mozemy poznac opinie Boga na temat Watykanu. Tu
okresla go mianemÂ â€žsiedmioglowej bestiiâ€•, nic wiecej dodac, nic wiecej ujac, makabra, ktorej film ogladamy na
zywo.Â Jednak najgorsze jest to, ze duza czesc spoleczenstwa ziemi bierze w nim udzial, jako stado ofiarne dla
Lucyfera. To, ze apostolowie prowadza swoje owieczki prosto w rece Lucyfera, jest wskazane przez Boga w wielu
miejscach zaszyfrowanej tresci Apokalipsy.

Istota tego falszywego apostolskiego duszpasterstwaÂ (obecnie juz tylko pasterstwa, Papiez stal sie pasterzem),
Â jest krzewienie smutku, zalu i odpowiedzialnosci za smiercÂ Chrystusa. Mimo,Â ze On na krzyzu nie umarl, to
samozwanczy i zaslepiony przez Lucyfera â€žApostol Pawelâ€•, usmiercil Go w procesie drogi i meki krzyzowej.Â Ta
zbrodnia Pawlowa, jest istota i fundamentem bluznierczej formuly religii chrzescijanskiej. Bluznierczej, bo
przyczyniajacej sie do tworzenia stanow smutku u wiernych.
Bog potrzebuje wylacznie radosci u czlowieka.Â SmutekÂ to droga wÂ przeciwna stroneÂ w stosunku doÂ
radosci.Â Bluznierstwo Siedmioglowej bestii, wskazywane w tresci Apokalipsy, obrazuje kultowa przyczyne do
smutku.Â Glowna kultowa przyczyne do powstawania smutku u wiernych jest kult drogi krzyzowej i smierci
Chrystusa na krzyzu.Â Taki smutek to droga w przeciwna strone w stosunku do potrzeb Boga. Tak wiec biskupi, jako
apostolowie w procesie duszpasterstwa, ograniczaja wiernym swobode na drodze do Boga.Â Poprzez smutek,
cierpienie i umartwianie wprowadzaja ich na droge do Lucyfera.

W ten sposob, wierni doznajacy stanow emocjonalnych smutku zamiast w radosci, ida w przeciwna strone wzgledem
potrzeb Boga. Taka droga w przeciwna strone jest opisywanym w ApokalipsieÂ bluznierstwem. Dowodem na to, ze ta
formula jest bluznierstwem wzgledem potrzeb Boga, jest zawarty w zaszyfrowanej tresci Apokalipsy, opis cech
siedmioglowej bestii, ktora symbolizuje Watykanu a raczej Apostolow tworzacych Watykan.

Watykanscy specjalisci od prania mozgow w taki sposob wyeksponowali cala sprawe ukrzyzowania
Chrystusa, by wierni nie odbierali jej jako corocznego powtarzania rytualu smierci. W rzeczywistosci taki rytual
ma miejsce i wierni biora w nim udzial.

Wyobrazmy sobie rodzine, ktora w doroczne swieto rodzinne rozbija urne z prochami przodka, wspominajac
bolesne okolicznosci jego smierci, nastepnie wsypuja prochy do nowej urny i tak corocznie.

Jeden z nakazow Boga zawartych w zaszyfrowanej tresci Apokalipsy brzmi;- â€žpokotujâ€•, oznacza on
ZAPOMINAJ.
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Ks. Piotr Natanek widzi i grzmi z ambony. Lecz czy widzi wszystko, czy widzi lucyferyczne korzenie chrzescijanstwa,
zaszczepione przez apostola Pawla?

Intronacja Lucyfera w Watykanie, na ktora wskazuje, jest raczej powtorzeniem oddania kosciola Lucyferowi. Poprzez
Pawlowe apostolstwo jest on poddanym Lucyfera od samego poczatku, od czasu gdy byl uznawany jeszcze za sekte.
Niezbitych dowodow na taki stan rzeczy istnieje bardzo duzo i to nie tylko tych, ktore przesyla nam Bog w tresci
Apokalipsy, sa one w tresci nauk Pawlowych. Wystarczy umiec dobrze je przeczytac.

Przykra refleksja do tego tematu jest spojrzenie na cala rzeszeÂ kaplanow, ktorzy nie maja nic wspolnegoÂ z
tymi, ktorzy mienia sie byc Apostolami, a nie sa tylko klamia.
http://bibliaswieta.com/bible/%252FREV/2 Apokalipsa Rozdzial 2/2 - Biblia Gdanska Znam uczynki twoje i prace
twoja, i cierpliwosc twoja, a iz nie mozesz cierpiec zlych i doswiadczyles tych, ktorzy sie mienia byc
Apostolami, a nie sa, i znalazles ich, ze sa klamcami;
http://www.andrzejstruski.com/blog_view_48_Ks--Piotr-Natanek-oskarza-Watykan.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Ks-Piotr-Natanek-oskarza-Watykan,wid,14386912,wiadomosc.html?ticaid=1e3
cb#czytajdalej
Ks. NatanekÂ "kompletnie odlecial"Â

Ksiadz Piotr Natanek juz wczesniej zaslynal z oskarzen pod adresem biskupow. - Gdzie jestescie biskupi? (...)
Przejrzyjcie, posciagajcie purpury, bo Polska wyje! (â€¦) Pasibrzuchy, pasiecie siebie, a nie lud! (â€¦) A wy dzisiaj palace
wybudowane, cudowne poklady na kontach, to Bogu przedstawicie? A gdzie my bedziemy, w piekle? Dranie skonczone,
bandyci! - oskarzal.Â

W odpowiedzi na podobne wypowiedzi Rada Stala Konferencji Episkopatu Polski wydala oswiadczenie, w ktorym
stwierdza m.in., ze "osoby wspolpracujace z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (...) popelniaja grzech, z ktorego
maja obowiazek oczyscic sie w sakramencie pokuty. Â©Â Struski Andrzej Â
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