Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

Ewangelie sa fundamentem chrzescijanstwa, a ukryte w ich tresci informacje, swiadcza o ich szatan
15/07/2020 12:19 by Andrzej Struski de Merowing

Ewangelie sa fundamentem chrzescijanstwa, a ukryte w ich tresci informacje, swiadcza o ich szatanskim charakterze.
Tresci w tekscie ewangelii, uprawniaja do stwierdzenia, ze sa w niej zawarte szatanskie wersety. Ewangelie staly sie
bogiem chrzescijanstwa, a ich tresci moca zla. Sa w ewangeliach dowody na to, ze diabel kusil Jezusa bardzo
skutecznie. Ewangelie w swej tresci, ukazuja zaleznosc swiadomosci Jezusa od woli diabla. W ewangeliach sa zawarte
takie teksty Jezusa, w ktorych sieje on, ziarno nienawisci. Zly Duch byl caly czas przy Jezusie, a po jego ukrzyzowaniu
przejal opieke nad powstajaca religia chrzescijanska. Wplyw diabla na swiadomosc Jezusa, przyczynila sie do tego, ze
Bog Stworca nie autoryzowal jego nauk i dzialan. Uzdrowienia, ktore Jezus czynil, swoja moc czerpaly ze zrodla mocy
zla. Jezus wielokrotnie dopuscil sie manipulacji w swych naukach. Te manipulacje sa widoczne w tekscie ewangelii. W
swoich naukach, Jezus dowiodl, ze moc jego slowa nie pochodzila od Boga Stworcy. Jezus nauczajac, nie rozumial
potrzeb Boga Stworcy i rowniez nie wiedzial jakie sa potrzeby wcielonej Duszy. Jezus nigdy nie wyjasnil, zadnej z kilku
kwestii zbawienia. Tego tematu w ogole nie rozumial. Jezus nie wyjasnil, ze dusza z natury jest istota swieta i zadnego
zbawienia nie potrzebuje. Jezus nie wyjasnil w swoich naukach, ze Dusza nie potrzebuje zbawienia wiecznego, a
czlowiek takiego zbawienia nie moze uzyskac. Nie moze dostapic zbawienia, ze wzgledow naturalnych, Dlatego, ze jest
smiertelnikiem. Po pierwsze, Jezus oferujac ludziom zbawienie wieczne, nie wspomnial, kogo, lub czego ono dotyczy.
Jezus sklamal, oferujac ludziom zbawienie wieczne w zamian za wiare. Po drugie; Jezus nie ostrzegl ludzi przed
zgubnymi dla Â¨zbawieniaÂ¨ emocjami smutku i zalu, a co najwazniejsze przed emocjami nienawisci. Jezus w swoich
naukach, nigdy nie wyjasnil podstawowej sprawy, czyli potrzeb Duszy. Mowil o zbawieniu, ktore w rzeczywistosci nie
moglo nastapic; Natomiast nie wspomnial o tym, czego Dusza oczekuje od czlowieka. Jezus nie nauczal najwazniejszej
rzeczy, tej w zwiazku, z ktora jego Dusza zostala przyslana na Ziemie. Nie spelnil woli Boga Stworcy. Nauczal w
zwiazku z potrzeba sil zla, ktore wspieraly potrzeby Boga Ojca. Jezus nie dbal o to, by nauczyc ludz zycia w szczesciu.
Nie nauczyl ludzi jak radzic sobie z trudnosciami zycia. Nie rozumial tego, ze wylacznie poprzez wlasne szczescie
czlowiek spelni wole Boga Stworcy. Jezus nie nauczal, jak czlowiek ma zyc w szczesciu, ale w zamian nauczyl, jak zyc
w smutku i zalu. Nauczyl jak niszczyc potrzebe Boga Stworcy. Tak czyniac, Jezus bluznil przeciwko Bogu.
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