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Â DIABELSKA TROJCA Â  Bog Ojciec to, Lucyfer; â€“ modlitwa â€žOjcze Naszâ€• jest do niego skierowana, (i
mimo, ze nieswiadomie to skutecznie). â€žI nie wodz nas na pokuszenieâ€• â€“ te slowa nie moga z natury rzeczy byc
skierowane do Boga Stworcy, sa one skierowane do Boga Ojca. NIe jest to Bog Stworca. Kim wiec jest, Bog Ojciec? 
 SYN BOZY; â€“ Jezus w duszy byl synen duchowym Boga Stworcy. Zostal przejety przez diabla. W efekcie utworzyl
zreby kultu smierci na krzyzu. Ten kult jest w ApokalipsieÂ okreslany przez Boga Stworce, bluznierstwem. 
  DUCH SWIETY;- Zly Duch, opiekun chrzescijanstwa, ktory morduje dla majatku.
 Dziela Apostolskie, sytuacja, kiedy â€žDuch Swiety zabija na oczach ludzi i Sw. Piotra malzenstwo, ktore nie oddalo
calego majatku Sw. Piotrowi.
 Swieta trojca, wlada umyslami ludzi od dwoch tysiacleci. Wiara w swietosc ewangelii i boskosc Jezusa, jest
fudamentem chrzescijanstwa. Przez dwa tysiace lat, miliardy ludzi wszem i wobec, sialy i sieja, wzorce zycia
osobistego, rodzinnego i spolecznego, zaczerpniete prosto z wartosci kultu chrzescijanskiego. Zaczerpniete z kultu,
ktorym wlada diabelska trojca. 
 Przepraszam tych, ktorzy czuja sie urazeni moimi slowami. Przepraszam chrzescijan, ktorym moje slowa naruszaja ich
wartosci religijne. Uwazam jednak, ze nie moge powstrzymac sie od publikacji, informowacji o najwiekszym oszustwie w
dziejach naszej cywilizacji. Chrzescijanie, zostaliscie oszukani, zmanipulowani i wykorzystani, przez duchowe sily zla. 
 Fundamenty chrzescijanstwa, nie sa boskie. one sa diabelskie. Dowody na moje stwierdzenie sa zapisane w
ewangeliach, istnieja w modlitwie â€žOjcze Naszâ€•. Zostaly przekazane przez Ojca PIo. Te dowody nie sa
informacjami obficie rozpisanymi, ale sa dobitne i jednoznaczne. Wiecej niz dowodow jednoznacznych jest, watpliwosci
zapisanych w tresci ewangeli. Te watpliwosci, sa widoczne dla kazdego, kto porzuci pokore i otworzy zaslepiony religia,
pdprogowymi przekazami kultowymi â€“ umysl.
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