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Â PIERWSZE przestepstwo kosciola.
Zly Duch wlada chrzescijanstwem.
Dz - 5:1
"A maz niektory imieniem Ananijasz, z Safira, zona swoja, sprzedal majetnosc",
Dz - 5:2
"I ujal nieco z onych pieniedzy z wiadomoscia zony swojej, a przynioslszy czesc niejaka, polozyl u nog apostolskich".
----Ananijasz wraz z zona po sprzedazy wlasnej majetnosci, postanowili podzielic pieniadze i jedna z dwoch czesci
podarowac apostolom. Tak jak postanowili, polozyli te czesc u stop apostolskich. W mysl wszelkich zasad i praw nie
tylko ustawowych, ale rowniez spolecznych, wszystko zrobili dobrze.
----Dz - 5:3
"I rzekl Piotr: Ananijaszu! przeczze szatan napelnil serce twoje, abys klamal Duchowi Swietemu i ujal z pieniedzy za
role"?
---Jak sie okazalo, Apostol Piotr stwierdzil, ze takim postepowaniem oszukali Ducha Swietego. Duch Swiety wprowadzil
zupelnie nowe zasady. Kazdy, kto chcial oddac majatek, apostolom musial oddac wszystkie pieniadze. Druga rzecz,
jaka wprowadzil Duch Swiety, to byla poddancza forma darowania pieniedzy, ktore ofiarodawca musial polozyc pod nogi
apostolom. Bardzo upokarzajaca forma i calkowicie nieboskie traktowanie skad inad ofiarodawcy.
----Dz - 5:4
"Izali to, cos mial, nie twoje bylo? a cos sprzedal, nie w twojej mocy zostawalo? Przeczzes te rzecz przypuscil do serca
twego? Nie sklamales ludziom, ale Bogu".
----Jak sie okazalo w odniesieniu do nowych zasad Ducha Swietego, ofiarodawca sklamal Bogu. Wyjatkowo diabelskie
prawo i zasady. To one w przyszlosci pozwola na gromadzenie koscielnych majatkow, na czele z Watykanem.
----Dz - 5:5
"Tedy uslyszawszy Ananijasz te slowa, padl niezywy. I przyszedl strach wielki na wszystkich, ktorzy to slyszeli".
----Kiedy Piotr powiedzial te slowa Ananijaszowi, on padl niezywy. Piotr nawet go nie dotknal. Zabil go Duch Swiety. Nie
zabil go, on Ananijasza zamordowal dla pieniedzy. To jest zbrodnia. Duch Swiety dopuscil sie zbrodni. Jest to
stuprocentowy dowod na to, ze Duch Swiety nie dzialal z polecenia Boga, to jest niemozliwe. Musial dzialac z polecenia
diabla. Jezeli tu, przy apostolach i w ich interesie Duch Swiety dziala z polecenia diabla, to rowniez ten duch, dzialajac
dla Jezusa, dzialal z polecenia diabla.
----Dz - 5:6
"A wstawszy mlodziency, porwali go, a wynioslszy pogrzebli".
Dz - 5:7
"I stalo sie po chwili, jakoby po trzech godzinach, ze i zona jego nie wiedzac, co sie stalo, weszla".
Dz - 5:8
"I rzekl jej Piotr: Powiedz mi, jezliscie za tyle te role sprzedali? A ona rzekla: Tak jest, za tyle".
Dz - 5:9
"A Piotr rzekl do niej: Przeczzescie sie z soba zmowili, abyscie kusili Ducha Panskiego? Oto nogi tych, ktorzy pogrzebli
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meza twego, u drzwi sa i ciebiec wyniosa".
Dz - 5:10
"I padla zaraz przed nogami jego niezywa. A wszedlszy mlodziency, znalezli ja umarla, a wynioslszy pogrzebli ja podle
meza jej".
----Tu Zly Duch ponownie dopuszcza sie zbrodni, zabijajac zone Ananijasza dla pieniedzy. Ten Zly Duch, bedzie
kontrolowal chrzescijanstwo. I czyni to do dzisiaj.
----Dz - 5:11
"I przyszedl strach wielki na wszystek zbor i na wszystkich, ktorzy to slyszeli".
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