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Czy chrzescijanie obrazaja uczucia Boga Stworcy?
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Ponizszy tekst moze obrazac uczucia religijne. Kazdy, kto mimo tego ostrzezenia postanowi przeczytac tekst, czyni to
na wlasna odpowiedzialnosc.
 
 W odniesieniu do informacji zawartych w tresci Apokalipsy, publikuje tresci dyskredytujace religie chrzescijanska. 
 Informuje, ze chrzescijanski ,,Bog Ojciec" jest Bogiem wymyslonym przez Lucyfera.
 Informuje, ze Jezus Chrystus, jest szatanskim bozkiem.
 Informuje, ze krzyz chrzescijanski, jest instrumentem przeslanym do swiadomosci czlowieka przez Lucyfera.
 Informuje, ze kult maryjny, jest wszeteczenstwem.
 Informuej, ze modlitwa ,,Ojcze Nasz" jest mantra samozaglady.
 Informuje, ze kaplani chrzescijanscy sa mordercami dusz.
 Informuje, ze Papieze sa namiestnikami Lucyfera na Ziemi.
 
 Czy moimi wpisami, obrazam uczucia religijne chrzescijan?
 W tej sprawie istnieje inny aspekt, ktory obliguje do postawienia pytania;
 Czy chrzescijanie obrazaja uczucia Boga Stworcy?
 
 Niezaprzeczalnym, jest fakt zawarrty w slowach Boga Stworcy (nie mylic z Bogiem Ojcem i wszelkimi innymi Bogami),
jakie zawarl w tekscie i ukrytej tresci Apokalipsy Sw. Jana z Patos. Ten fakt ujawnia korzenie szatanskie
chrzescijanstwa. Ujawnia bluznierstwo religii chrzescijanskiej. Ujawnia klamstwo apostolow. Ujawnia oszustwa
wszystkich kaplanow chrzescijanskich. Ujawnia zbdrodnie usmiercania, czyniona przez kaplanow chrzescijanskich. Ta
zbrodnia jest czyniona przez kazdego kaplana. To oszustwo jest czynione przez kazdego kaplana.
 
 W swietle takich zarzutow, stawianych chrzescijanstwu przez samego Boga Stworce;
 Ponawiam pytanie;
 Czy chrzescijanie obrazaja uczucia Boga Stworcy.
 Odpowiedz jest jedna - Obrazaja!
 Obrazaja, kiedy bluznia przeciwko jego potrzebom, oddajac hold kultowi meki Jezusa.
 Obrazaja, kiedy czcza krzysz z ukrzyowaniem Jezusa.
 Obrazaja, kiedy kultywuja obrzadki zalu i cierpienia.
 Obrazaja, kiedy miast cieszyc sie szczesciem, spelniaja szereg potrzeb religii, ktore wymuszaja na wiernych stan
poswiecenia osobistego.
 Obrazja, kiedy wlasna postawa w spolecznosci, wywoluja sprzeciw i niechec bliznich.
 Obrazja, kiedy potrzeby kultowe wymuszaja wszelkie datki.
 Obrazaja, kiedy systematyczne i z zarliwoscia wymawiaja modlitwe ,,Ojcze Nasz"
 
 Wszystkie tu wskazane aspekty obrazania, sa bluznierstwem w kwestii ograniczania, lub wrecz pozbawienia Boga
Stworcy jego potrzeb. Odnosza sie one do spraw ograniczania czasu, na doznawane szczescie przez ludzi. Jezeli
czlowiek oddaje sie kultowi zalu w tym czasie nie moze doznawac szczescia. To jest bluznierstwo, bo Bog Stworca
kieruje do czlowieka wylacznie jedna potrzebe. By czlowiek zyl w szczesciu, by to szczescie wystepowalo mozliwie jak
najczesciej. Jezeli czlowiek musi placic, ograniczajac wydatki na potrzeby rodziny, nie moze byc szczesliwy itd,tip.
 
 KTO OBRAZA UCZUCIA?
 CZY JA, PUBLIKUJAC INFORMACJE, JAKIE PRZEKAZAL CZLOWIEKOWI BOG STWORCA?
 CZY WY CHRZESCIJANIE, ODDAJAC SIE KULTOWI SMUTKU, ZALU, UMARTWIENIA, POSWIECENIA I OPLAT?
 

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=358&title=Czy-chrzescijanie-obrazaja-uczucia-Boga-Stworcy

Page 1/2

MemHT Portal

http://www.memht.com


Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

 Andrzej Struski de Merowing 20.02.2018.

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=358&title=Czy-chrzescijanie-obrazaja-uczucia-Boga-Stworcy

Page 2/2

MemHT Portal

http://www.memht.com

