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Â Ewangelie sa jak puszka pandory, dobre rzeczy szybko sie ulatniaja, pozostaje wylacznie nadzieja i trudy zycia.
Co w czlowieku dla Boga jest wazniejsze. Jego szczescie, czy jego wiara?
Czy Jezus, namawiajac do wiary, spelnil wole Boga, czy wole Diabla?
Ktory z duchow, wedlug przekazu Nowego Testamentu, wspieral Jezusa w jego drodze na ziemi? Czy byl to Duch
swiety, lub czy byl to Zly duch? Â
Dlaczego Bog Stworca, nie autoryzowal nauk Jezusa na Ziemi?
Czy Jezusa wyszkolil Bog, czy Diabel?
Czy Jezus, obiecujac zbawienie, rozumial co, lub kto, bedzie zbawiony?
Ponizsze pytania wynikaja z tresci ewangelii. W tekscie ewangelii sa wersety, ktorych przekaz jednoznacznie ujawnia
negatywne cechy nauk i dzialania Jezusa. Â
Najwazniejsze pytanie;
DLACZEGO KAPLANI CHRZESCIJANSCY NIE INFORMUJA WIERNYCH O PULAPKACH W EWANGELII?
DLACZEGO NIE MOWIA O WSZYSTKIM, CO JEST ZAWARTE W TRESCI EWANGELII?
TRESCI O DIABELSKIM CHARAKTERZE SA WIDOCZNE JAK NA DLONI.
CZY ONI - KAPLANI CHRZESCIJANSCY - TYCH DIABELSKICH TRESCI NIE WIDZA?
A JEZELI WIDZA I ZNAJA, DLACZEGO NIE INFORMUJA O ICH ISTNIENIU WIERNYCH?
Â O tych tresciach kaplani chrzescijanscy nie mowia. ---- -Lk - 12:51
Mniemacie, abym przyszedl, pokoj dawac na ziemie? Bynajmniej, powiadam wam, ale rozerwanie. Â
Jezus to spowodowal--------Lk - 12:52
Albowiem od tego czasu bedzie ich piec w domu jednym rozerwanych, trzej przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem.
Lk - 12:53
Powstanie ojciec przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko corce, a corka przeciwko matce, swiekra
przeciwko synowej swojej, a synowa przeciwko swiekrze swojej. Â
Zbawienie poprzez wiare w Jezusa jest najwiekszym oszustwem w dziejach.
Tresc ewangelii demaskuje manipulacje Jezusa. Czy kaplani tego nie widza?
W tekscie ewangelii jest gleboko ukryty kod psychologiczny. Za kotara milosci, Jezus sieje ziarno nienawisci. Â
Jezus uczyl manipulacji i wykorzystywania innych. Wskazal kaplanom droge do mordu na duszach. Â
Ewangelie sa fundamentem chrzescijanstwa, a ukryte w ich tresci informacje, swiadcza o ich szatanskim charakterze.
Â
Tresci w tekscie ewangelii, uprawniaja do stwierdzenia, ze sa w niej zawarte szatanskie wersety. Â
Ewangelie staly sie bogiem chrzescijanstwa, a ich tresci moca zla. Â
Ukryte w tresci wersetow psychologiczne kody sa smiertelna choroba dla Dusz Â
Sa w ewangeliach dowody na to, ze diabel kusil Jezusa bardzo skutecznie. Â
Ewangelie w swej tresci, ukazuja zaleznosc swiadomosci Jezusa od woli diabla.
W ewangeliach sa zawarte takie teksty Jezusa, w ktorych sieje on, ziarno nienawisci. Â
Zly Duch byl caly czas przy Jezusie, a po jego ukrzyzowaniu przejal opieke nad powstajaca religia chrzescijanska. Â
Wplyw diabla na swiadomosc Jezusa, przyczynil 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 tekstach swoich nauk, Jezus dowiodl, ze moc jego slowa nie pochodzila od Boga Stworcy. Â
Jezus nauczajac nie rozumial potrzeb Boga Stworcy i rowniez nie wiedzial, jakie sa potrzeby wcielonej Duszy. Â
Jezus nigdy nie wyjasnil, zadnej z kilku kwestii zbawienia. Tego tematu w ogole nie rozumial. Â
Jezus nie wyjasnil, ze dusza z natury jest istota swieta i zadnego zbawienia nie potrzebuje. Â
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 Â
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Po pierwsze; Jezus oferujac ludziom zbawienie wieczne nie wspomnial, kogo, lub czego ono dotyczy. Â
Jezus sklamal oferujac ludziom zbawienie wieczne w zamian za wiare. Â
Jezus zalozyl pulapke na wcielone Dusze w momencie, kiedy nie wyjasnil, ze do Â¨zbawienia wiecznegoÂ¨, niezbedne
jest zycie czlowieka w szczesciu. Â
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. Â
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. Â
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. Â
Jezus nie nauczal tego, jak czlowiek ma zyc w szczesciu, ale w zamian nauczyl to, jak zyc w smutku i zalu. Nauczyl jak
niszczyc potrzebe Boga Stworcy. Tak czyniac, Jezus bluznil przeciwko Bogu. Â
Chrzest jest tworem Jana i Jezusa. Jak wynika z tresci ewangelii, juz w tamtym czasie zaslepiencow nie brakowalo.
Tworca chrztu, Jan chrzciciel i popierajacy go Jezus, wprowadzili szatanski sakrament, ktory do dnia dzisiejszego
szkodzi kazdemu ochrzczonemu. Â
Chrzest, sakrament autoryzowany przez Jezusa, nie posiada zadnego uzasadnienia w obszarach spraw Boga Stworcy.
Â
Chrzest z zasady jest antidotum na grzech pierworodny, ktory w mysl chrzescijanskiej dewizy posiada kazdy nowo
narodzony czlowiek. Czy taki grzech w rzeczywistosci istnieje?
Jezus sam poddal sie ochrzczeniu i stosowal ten sakrament dla innych. Takie dzialanie Jezusa dowodzi, ze On nic nie
rozumial z podstawowych spraw wcielenia Duszy. Wcielanie, to dla Boga Stworcy, najwazniejszy proces zwiazany z
czlowiekiem i realizacja potrzeb Duszy. Â
Chrzest wymyslil Diabel, ten sam ktory tak skutecznie Jezusa kusil. Natomiast Jan i Jezus w doskonaly sposob wdrozyli
w zycie ten szkodliwy dla czlowieka i dla Duszy sakrament. Â
Andrzej Struski de Merowing
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