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CALY SWIAT OBCHODZI DZIEN LUCYFERA 25 GRUDZIENÂ
- DZIEN URODZIN WSZYSTKICH JEGO BOZKOW.Â
Â JEZUS JAKO BOG CHRZESCIJANSKI W PANTEONIE LUCYFERA.

Â Lucyfer posiada calkowita wladze nad swiadomoscia kaplanow wszelkich religii.Â Juz od wielu tysiecy lat
przyczynia sie do powstawania kolejnych kultow na ziemi, jak sie okazalo uzywajac tego samego schematu w
odniesieniu do postaci bogow oltarzowych.Â Dowodem na to jest ustanowienie jednakowej daty w odniesieniu
do dnia urodzenia w roku dla wszystkich bogow.Â Â Wszyscy bogowie kultowi posiadaja ta sama date
urodzenia - czyli 25 Grudzien.Â Ten dzien wedlug kultow jest odniesieniem do dnia Slonca,Â
ktore rozpoczyna wedrowke od najnizszego polozenia na polkuli polnocnej.Â W rzeczywistosci to dniem
Slonca nalezaloby przyjac pierwszy dzien po przesileniu zimowym, czyli 22 Grudnia. Â Takie dzialania Lucyfera
mozna bylo tolerowac do czasu, az powazyl sie zbeszczescic samego Boga Stworce.Â Religia chrzescijanska i
boskosc oltarzowa Jezusa Chrystusa sa dzielem Lucyfera,Â co stwierdza sam Bog w tresci Apokalipsy Sw.
Jana z Patmos.Â
Powstala samozwancza religia, ktora za swego Boga przyjela Jezusa Chrystusa.Â Jak bardzo takie dzialanie
tworcow tego piekielnego kultu,Â (jak mowi Bog Stworca), bylo niestosownym, dowodzi sprawa zwiazana z Sw.
katolickim, Ojcem Pio.Â Ojciec Pio wielokrotnie doznawal objawien i w ten sposob, jak mowil, kontaktowal sie z
Jezusem.Â Â Z natury i istoty kultu chrzescijanskiego prawie wszystkie objawieniaÂ
i cuda jakie sa publikowane zostaly manifestowane przez sily zla.Â
Istoty duchowe, ktore dzialaja na polecenie Lucyfera.Â Okazalo sie, ze w jednym przypadku przekaz duchowy
pochodzil od Boga.Â Przytaczam tu, urywek z mojej publikacji, sa to slowa Ojca Pio. Â "Widok Pana Jezusa w
tak oplakanym stanie wywolal we mnie ogromny bol.Â Zapytalem dlaczego tak cierpi.Â Nie odpowiedzial, tylko
pokazal mi ukaranie tych ksiezy.Â Za chwile jednak, patrzac na nich z wielkim smutkiem zaplakal i zobaczylem
jak dwie duze lzy splynely po Jego twarzy.Â Odwrocil sie i odszedl stamtad wypowiadajac gorzko pod ich
adresem Mordercy! Â Zwracajac sie do mnie powiedzial: Moj synu, nie wierz w to, ze moja agonia trwala tylko
trzy godziny.Â Moja agonia nadal trwa i bedzie trwala do konca swiata ze wzgledu na Dusze, ktore bardzo
umilowalem." Â Link do calej tresci tej publikacji :
Â
http://www.andrzejstruski.com/articles_311_JEZUS-CHRYSTUS-pograza-kaplanow-w-obliczu-sadu-ostatecznego-Boga.
html

Â Jezus Chrystus w agonii przez dwa tysiace lat.Â Moge potwierdzic autentycznosc tego duchowego
przekazu moim wlasnym doswiadczeniem.Â Gdy pierwszy raz (na planie Duszy) mialem mozliwosc kontaktu z
moja rodzina w Niebie,Â zobaczylem mojego mlodszego brata Jezusa ukaranego.Â Informacje jakie dotarly do
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mojej swiadomosci w tej samej chwili gdy Go zobaczylem mowily,Â ze Jezus zostal ukarany w zwiazku z
powstaniem chrzescijanstwa.Â Tamta moja pierwsza podroz do rodziny w Niebie odbyla sie w 1999r a slowa
Ojca Pio znalazlem w internecieÂ w roku obecnym (2015) i sa one zgodne z tym co sam doswiadczylem.Â
Â Ukaranie Duszy w Niebie, jest sprawa bardzo przykra i ogranicza wiele czynnosci, jest to scisly "areszt
domowy".Â Bez przesady, mozna taki stan okreslic agonia.Â Tak ukarana postac Jezusa w zaden sposob nie
pasuje do Jezusa Chrystusa Boga oltarzowego chrzescijan.Â Gdyby Jezus byl Bogiem nie trwalby w agonii,
ktorej przyczyna tkwi w postepowaniu kaplanow chrzescijanskich.Â To znaczy, ze Jezus nigdy nie byl i nie jest
Bogiem chrzescijanskim.Â Kaplani religii chrzescijanskiej,Â ktorzy uczynili Jezusa Bogiem sa przez niego
nazwani mordercami.Â
Â Moje doswiadczenie i slowa Jezusa swiadcza, ze uznanie Go za Boga jest sprawa Lucyfera a nie Boga
Stworcy.Â Dla Boga Stworcy, takie dzialanie Lucyfera i wspolpracujacych z nim kaplanow jest bluzniercze i
nigdy nie powinno nastapic.Â Jednak wystapilo i powstala religia, ktorej dzialania wynikajace z zaslepienia
kaplanow,Â wielokrotnie doprowadzaly do okrutnych wojen a jeszcze czesciej wyciskaly lzy i powodowaly
cierpienie ludzi.

Â Â Oswiadczam, ze chrzescijanstwo nie jest religia Boga StworcyÂ a publikowanie informacji dotyczacych
takiego stanu rzeczy,Â nie moze byc obraza uczuc osobistych i religijnych z takiej przyczyny,Â ze sama religia
chrzescijanska obraza uczucia Boga.Â
Â Â Â Andrzej Struski de Merowing Â
A.D.25.12.2015.

_______________________________________________
Â 2015 - Papiez mowi, ze to moze byc ostatnie Boze Narodzenie

Â 2015 - Pope Says This May Be Our Last Christmas
1. https://www.youtube.com/watch?v=d4zFnGuKucw&feature=share
2.Â https://www.youtube.com/watch?v=b7z3ejYBWAc
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