
Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

ZBAWIENIE WIECZNE
16/09/2019 22:54 by Andrzej Struski de Merowing

ZBAWIENIE WIECZNE
 
 Zbawienie wieczne i zwiazane z nim zmartwychwstanie, ktore w odniesieniu do slow Jezusa, jest nieodlacznym
elementem zbawienia, to podstawowa oferta Jezusa skierowana do ludzi.
 
 Jednak ta oferta Jezusa jest zwyklym oszustwem. Jezus dopuscil sie oszustwa i mimo ze dokonal tego nieswiadomie,
to ono, to oszustwo Jezusa, jest faktem dokonanym. Slowa Jezusa zapisane w ewangeliach, nie prowadza do
zbawienia. Nie ma tam w ewangeliach ani jednej nauki dotyczacej sprawy, jak osiagnac zbawienie wieczne. Oferta
wiary w Jezusa jako droga do zbawienia jest oszustwem i tego typu nauki nie maja zadnego znaczenie w odniesieniu do
rzeczywistosci.
 Ponizej przytaczam z ewangelii Jana, dyskusje Jezusa z Zydami, ktora dotyczy zbawienia:
 
 BG, J - 6:25
 "A znalazlszy go za morzem, rzekli mu: Mistrzu! kiedys tu przybyl?"
 
 J - 6:26
 "Odpowiedzial im Jezus i rzekl: Zaprawde, zaprawde powiadam wam: Szukacie mie nie przeto, izescie widzieli cuda,
ale izescie jedli chleb, i byliscie nasyceni."
 
 J - 6:27
 "Sprawujciez nie pokarm, ktory ginie, ale pokarm, ktory trwa ku zywotowi wiecznemu, ktory wam da Syn czlowieczy;
albowiem tego zapieczetowal Bog Ojciec."
 
 J - 6:28
 "Rzekli tedy do niego: Coz bedziemy czynili, abysmy sprawowali sprawy Boze?"
 
 J - 6:29
 "Odpowiedzial Jezus i rzekl im: Toc jest sprawa Boza, abyscie wierzyli w tego, ktorego on poslal."
 
 J - 6:30
 "Rzekli mu tedy: Coz wzdy ty za znak czynisz, abysmy widzieli i wierzyli tobie? Coz czynisz?"
 
 J - 6:31
 "Ojcowie nasi jedli manne na puszczy, jako jest napisano: Chleb z nieba dal im ku jedzeniu."
 
 J - 6:32
 "Rzekl im tedy Jezus: Zaprawde, zaprawde powiadam wam: Nie Mojzesz wam dal chleb z nieba, ale Ojciec moj daje
wam chleb on prawdziwy z nieba."
 
 J - 6:33
 "Albowiem chleb Bozy ten jest, ktory zstepuje z nieba i zywot daje swiatu."
 
 J - 6:34
 "Tedy mu rzekli: Panie! daj nam zawsze tego chleba."
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 J - 6:35
 "I rzekl im Jezus: Jamci jest on chleb zywota; kto do mnie przychodzi, laknac nie bedzie, a kto wierzy w mie, nigdy
pragnac nie bedzie."
 
 J - 6:36
 "Alem wam powiedzial: Owszem, widzieliscie mie, a nie wierzycie."
 
 J - 6:37
 "Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzuce precz."
 
 J - 6:38
 "Bom zstapil z nieba, nie izbym czynil wole moje, ale wole onego, ktory mie poslal."
 
 J - 6:39
 "A tac jest wola onego, ktory mie poslal, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dal, nic nie stracil, ale abym to wzbudzil
w on ostateczny dzien."
 
 J - 6:40
 "A tac jest wola onego, ktory mie poslal, aby kazdy, kto widzi Syna, a wierzy wen, mial zywot wieczny; a ja go wzbudze
w on ostateczny dzien."
 
 J - 6:41
 "I szemrali Zydowie o nim, iz rzekl: Jam jest on chleb, ktory z nieba zstapil."
 
 J - 6:42
 "I mowili: Izaz ten nie jest Jezus, syn Jozefa, ktorego my ojca i matke znamy; jakoz teraz tedy ten powiada: Zem z
nieba zstapil?"
 
 J - 6:43
 "Tedy odpowiedzial Jezus i rzekl im: Nie szemrzyjcie miedzy soba.â€•
 
 W odniesieniu do nauki Jezusa zawartej w tych wersetach odniose sie do najwazniejszych jej aspektow;
 Jezus sklada sluchajacym propozycje; cyt. J 6:27"Sprawujciez nie pokarm, ktory ginie, ale pokarm, ktory trwa ku
zywotowi wiecznemu, ktory wam da Syn czlowieczy"
 Na pytanie zydow cyt. J 6:28"Coz bedziemy czynili, abysmy sprawowali sprawy Boze?â€•, Jezus odpowiada w ten
sposob cyt. J 6:29"Abyscie wierzyli w tego, ktorego on poslalâ€•
 Wiara w tego, ktorego Bog poslal, ma spowodowac pokarm, ktory trwa ku zywotowi wiecznemu?
 Nakaz wiary ma spowodowac zbawienie wieczne?
 Czy taki akt, wiara w tego, ktorego Bog poslal bedzie skuteczny i da wierzacemu zbawienie wieczne?
 Gdyby wiara ludzi, ktorzy wowczas poznali Jezusa i sluchali jego nauk, dala im wylaczna mozliwosc zbawienia
wiecznego, poprzez akt wiary w Jezusa, bylby to iscie diabelski precedens.
 
 Gdyby Bog Stworca, poslal Jezusa z taka misja, jaka Jezus prezentuje przed Zydami, oznaczaloby to, ze sam Bog
Stworca zakpilby sobie z wszystkich ludzi, ktorzy zyli w czasie przed Jezusem.
 Czy jest mozliwa taka sytuacja, kiedy po tysiacach pokolen zyjacych przed Jezusem, dopiero to pokolenie, w ktorym
zyje Jezus, dostaje od Boga Stworcy szanse na zbawienie wieczne?
 Tu nalezy nadmienic, ze kaplani chrzescijanscy do dzisiaj prowadza tego typu narracje. Twierdza, ze droga do nieba,
prowadzi wylacznie przez wiare w Jezusa.
 Czy Bog Stworca popelnilby taki blad?
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 Czy to raczej Jezus, jego syn duchowy wyrolowal swego Ojca duchowego i pracuje dla Diabla.
 Moim zdaniem, Jezus pracowal dla Diabla. Takich tekstow, ktory przytoczylem z ewangelii Jana jest w ewangeliach
duzo wiecej. Sa tam zapisane, duzo gorsze, duzo bardziej diabelskie teksty. Chociazby te, ktore sieja ziarna nienawisci.
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