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OSKARZAM KAPLANOW CHRZESCIJANSKICH O ZBRODNIE PRZECIWKO DUSZY, POPELNIONA NIEUMYSLNIE
 
 Oskarzam kaplanow chrzescijanskich o zbrodnie przeciwko Duszom wcielanym w cialo w czlowieka. Czynu tego
kaplani dopuszczaja sie nieswiadomie, jednak nagminnie.
 W uzasadnieniu oskarzenia przywoluje, niewlasciwy sposob wykonywania poslugi kaplanskiej okreslany
duszpasterstwem. Zaniedbywanie wlasciwej formy wykonywania, tej poslugi kaplanskiej, skutkuje zeslaniem tych istot
do miejsca, z ktore nie maja mozliwosci powrotu do swych rodzin. W mysl przekazu Boga Stworcy, zawartegi w
zaszyfrowanej tresci Apokalipsy Sw. Jana z Patmos i w obliczu slow Jezusa, ktore powiedzial do Ojca Pio w przekazie
duchowym, dusza takie sa usmiercane.  
 Jezus w sloiwach "kaplani, jestescie mordercy" , odniosl sie do sposobu wykonywania poslugi kaplanskiej w
chrzescijanstwie. Najwazniejszym obowiazkiem kaplanow chrzescijanskich w zakresie pelnienia poslugi kaplanskiej, jest
duszpasterwstwo. Zaniedbywanie tego aspektu poslugi kaplanskiej a w szczegolnosci niewlasciwy sposob spelnienia tej
poslugi, jest zbrodnia przeciwko istotom duchowym, ktore zawierzyly swoj los w rece czlowieka.
 
 Niezbedna sprawa dla duszy, jest uzyskanie odpowiedniej ilosci emocji, jakie czlowiek tworzy w calym swoim zyciu.
Duszpasterstwo, jest takim rodzajem poslugi, ktora ma za zadanie spelnic potrzeby duszy wcielonej w czlowieka. W
zyciu czlowieka moga wystepowac zachowania o charakterze emocjonalnie pozytywnym, lub negatywnym.
Obowiazkiem duszpasterza, jest osobiste zaprezentowanie wlasciwego wzoru zachowania w zyciu. Kaplan jako
czlowiek zyjacy w spolecznosci na lonie wlasnej rodziny, jest wzorem zachowan.
 
 Odpowiednie wykonywanie tego obowiazku przez kaplana, spelni postrzebe wlasciwego duszpasterswa.
Systematycznie doznawanie radosci zaowocuje czestym doznawaniem szczescia, ktory to stan emocjonalny jest
odpowiednim dla potrzeb duszy.
 
 W przypadku, kiedy jest brak odpowiedniej ilosci stanow szczescia, dusza nie uzysak mozliwosci powrotu do swej
rodziny w niebie. Ziemska cywiliacja z natury jej rozwoju, nie spelnia warunkow do czestego osiagania stanow szczescia
czlowieka. W tych okolicznosciach, rola duszpasterza jest nieslychanie wazna.
 
 Czy kaplani chrzescijanscy spelniaja takie wzorce?
 Czy kaplani chrzescijanscy pokazuja czlowiekowi swoim zyciem jak moglby zyc, by byc szczesliwym?
 
 NIE I JESZCZE RAZ NIE, KAPLANI CHRZESCIJANSCY NIE SPELNIAJA ZASAD DUSZPASTERSTWA W ZADNYM
WZGLEDZIE.
 
 WRECZ PRZECIWNIE, KAPLANI CHRZESCIJANSCY MOTYWUJA CZLOWIEKA DO NISZCZENIA WLASNEJ
DUSZY.
 
 Czlowiek zyjacy na ziemi ma ograniczone mozliwosci do zycia w szesciu, jest to stan bardzo niebezpieczny dla duszy.
Te niekorzystne warunki zycia sa jeszcze poglebiane przez kaplanow chrzesijanskich. Zachowania kultowe w
chrzescijanstwie tworza emocjonalny klimat tragedii dusz. Tymi tragicznymi zasadami zycia religijnego, sa formy
kultowych zachowan w postaci umartwiania, smutku i zalu. Wszelkie stany emocjonalne wynikajace z takich zachowan,
tworza zabojcze dla duszy stany emocjonalne.
 
 Kaplani chrzescijanscy swoim postepowaniem bluznia przeciwko Bogu Stworcy. Informacje dotyczace bluznierstwa
chrzescijanskiego sa zawarte w zaszyfrowanej tresci Apokalipsy. Bluznierstwo polega na tym, ze zasady kultowe , ktore
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wymuszaja na wiernych zachowania typu smutek, zal i umartwienie to skuteczna metoda niebezpiecznego
Â zanieczyszczenia, ktore jest przyczyna usmiercenia olbrzymiej ilosci istot duchowych rownych Bogu Stworcy.
 
 Andrzej Struski de Merowing.
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