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 Uwaga wazna informacja: Mocne slowa Nie chcesz nie czytaj.Â  ( tekst wyslalam do Episkopatu Polski do Abp.
Gadeckiego.) ðŸ”´âš«ï¸•ðŸ”´âš«ï¸•ðŸ”´âš«ï¸• Na dole pod slowami bialego papieza nasza kwintesencja slow
Benedykta.Â  Odpisalam duzymi literami by odroznic teksty.Â  Â Â â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”- 29 grudnia 2022 
"Wkrotce stane przed ostatecznym sedzia mojego zycia. Chocbym mial wiele powodow do obaw i leku, patrzac wstecz
na moje dlugie zycie, to jednak jestem szczesliwy, poniewaz mocno wierze, ze Pan jest nie tylko sprawiedliwym sedzia,
lecz takze przyjacielem i bratem, ktory juz sam cierpial z powodu moich niedostatkow i dlatego jako sedzia jest takze
moim obronca (Parakletem). W obliczu godziny sadu, laska bycia chrzescijaninem staje sie dla mnie jasna. Bycie
chrzescijaninem daje mi poznanie, a nawet wiecej, przyjazn z sedzia mojego zycia i pozwala mi przejsc z ufnoscia przez
mroczna brame smierci. W tym kontekcie ciagle przypomina mi sie to, co Jan mowi na poczatku Apokalipsy: widzi Syna
Czlowieczego w calej Jego wielkosci i pada u Jego stop jak martwy. Lecz On kladzie na nim swoja prawa reke i mowi:
â€žPrzestan sie lekac! To ja...â€• Â (por. Ap 1, 12-17)". - Benedykt XVI â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”
  +++ Cyt. â€ž wkrotce stane przed ostatecznym sedzia mojego zyciaâ€•Â  + A WYROK BEDZIE JEDEN: SMIERC.Â  
âš«ï¸• Cytâ€• â€¦ jako sedzia jest moim obroncaâ€• + KAPLANIE PAPIEZU NIE LICZ, ZE BOG STWORCA BEDZIE
OBRONCA MORDERCY JEGO BLIZNICH.Â  ðŸ”´ Cytâ€• Bycie chrzescijaninem daje mi poznanieâ€¦.â€• + BYCIE
CHRZESCIJANINEM W OCZACH BOGA STWORCY NIE DAJE CI LASKI TYLKO WYROK DLA MORDERCY
DUSZâ€• âš«ï¸• Cytâ€• â€¦Przestan sie lekac to jaâ€• + LEPIEJ PAPIEZU BYS SIE LEKAL BO TWOJE ZASLEPIENIE
DOPROWADZILO CIE DO ZBRODNI NA DUSZY I TO NIE TYLKO NA TWOJEJ DUSZY ALE I NA DUSZACH
WSZYSTKICH CHRZESCIJAN.Â  ðŸ”´ MAS DE MEROWING & AndrzejStruski de Merowing. 29.12.2022.   23:09.-
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