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Prawdziwe znaczenie krzyża

Dzisiaj wielu ludzi nie wie o co chodzi w Chrześcijaństwie Biblijnym w Duchu
Świętym.  Nawet  słynny  hymn  „Stary  szorstki  krzyż”  tekstowo  nie  oddaje
znaczenia Biblijnego.  Poniżej postaram się bardzo krotko to wyjaśnić. Polacy
nie słyszeli Ewangelii, a ekumenia próbuje ja zahamować swoimi kłamstwami.
Posłuchajcie przesłania krzyża.

Sam krzyż w sobie nie ma żadnej mocy. Oto dwie belki skrzyżowane i używane
od wieków do rożnych celów. I szatan właśnie od wieków próbuje wypaczać to
co naprawdę stało się 2000 lat temu! 

Szatan,  przez  sprytna  grę  slow,  chce  ludzi  odwieść  od  tego  prawdziwego
znaczenia krzyża. Przez długi czas Rzymianie zwykli wieszać skazańców w ten
sposób. Kto wie, to mogła być forma ofiary z człowieka składana  dla demona
Plutona czy Dis Patera (w umyśle pogańskiego Rzymu).

Tu  nie  chodzi  o  instrument ale  o  to  Kto  tam się  znalazł.  Jezus  Chrystus  to
symboliczny  Baranek  ze  Starego  Testamentu.  Bez  skazy,  bez  grzechu,  jako
jedyny człowiek na ziemi! Tam, 2000 lat na Golgocie czy Kalwarii dokonywał się
przełom dla ludzkości. Ten plan Boga oszukał siły ciemności. Gdy popatrzał byś
na twarze Faryzeuszy, Uczonych w Piśmie czy Saduceuszy, to nie byli tam nawet
tylko oni. Czytamy,ze w Judasza, ochrzczonego w Duchu wszedł na pewien czas
sam diabeł. Nie wprost, demony wrzeszczały w triumfie, ze 'udało im się dostać
Syna Bożego'.Wbrew bredniom ateizmu, diabły bardzo dobrze znają Jezusa. On
był w niebie, gdy Lucyfer i część aniołów się zbuntowały.  

Czemu Jezus wolał: Wybacz im bo nie wiedza co czynią? Człowiek nie zbawiony
jest  kierowany  silami  ciemności,  które  okrywają  się  w  tle  ich  życia.  Gdy
uczniowie  widzieli  furiatów  odstępczej  od  nawet  ST ówczesnej  religii,  która
domniemała,ze to ona jest spadkobierca tajemnic Jahwe, Jezus widział więcej. 

Krew  wylana  z  boku  Chrystusa  oraz  liczne  rany  zadane  od  bicza,  sińce  od
uderzania w twarz i  od ran na ciele, to źródło nie tylko wybaczenia każdego
grzechu  człowieka,  ale  i  uzdrowienia  każdej  choroby  i  złamania  każdego
przekleństwa (nie tylko wynikającego z Prawa!). Hallelu Jah! I większość ludzi
tego nie może pojąc. 

On,  Pan Panów i  Król  Królów,  któremu anioły  kłaniają  się  w pas i  rzucają
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korony pod stopy, przyszedł w ciele, aby podnieść ludzkość z jej upadku! Hallelu
Jah! Czym jest ten ów upadek? Grzech i jego konsekwencje- choroby, demony,
bieda, depresje, choroby umysłowe, manie, seksualne problemy itd. 

On stal się ubogi, byśmy, ja i ty, stali się bogaci. Przesłanie krzyża sprzed 2000
lat temu to jedyne źródło tej mocy. Szatan już w następnym wieku po pierwszym
zaczął ludzi odciągać od sedna i celu przyjścia Jezusa.

Ludzie zaczęli nosić krzyżyk, powstał tez odlew, zakazany przez Pismo. Dziś na
zachodzie  ludzie  kupują  zajączki  i  malują  jajka.  Robią  to  co  roku.  'Fajne-
zabawa- frajda dla dzieci-  wódeczka na stół'...  i  nigdy nie znają celu i  sensu
pójścia Mesjasza na krzyż. Bóg nie kazał ci kochać bele drewna, całować ulany
metal...powiesić krucyfiks nad łóżkiem...(Wyobraź sobie męża, który ma w szafie
suknie  ślubna,  ale  nie  poznał  zony  osobiście...Oto  wielkie  religijne  oszustwo
wszech-czasów!)

Tylko Jezus w pełni rozumie i wie, co przyszło gdy siły ciemności zaatakowały
Go  w  ten  pamiętny  i  historyczny  dla  ludzkości  dzień...Ludzie  do  dziś  nie
rozumieją,ze był to plan Boga od początków stworzenia. Zamiast beczeć, ludzie
powinni się cieszyć!

Jahwe  złożył  na  Jezusa  wszelki  grzech,  który  był  na  ziemi  (możecie  sobie
wyobrazić co mógł czuć gdy nałożył na niego pedofilie, zdradę, itd ). I to nie
koniec.  Wbrew  religijnym  rozumom  teologicznym,  Jezus  również  poniósł
wszelka chorobę. Bóg wylał na niego raka, wrzody, żółtaczkę, białaczkę itd. 

Wreszcie,  poniósł  on  wszelka  klątwę,  która  wynikała  z  Prawa  jak  i  każda
inna...Taki obraz nie podoba się fałszywej religii...Dogłębna analiza Izajasza 53
zostawia  większość  światka  religijnego  w  tyle  i pokazuje  ich  nagość  i
zwiedzenie...

Taki  obraz  tego  co  dokonało  się  2000  lat  i  jest  NIEPOWTARZALNE  przez
żaden rytuał, msze itd.  jest gorszący dla diabla i religijnego światka które on
manipuluje...

On pragnie byś założył krzyż na szyje, płakał pod drewnem, toczył i malował
jajka na 'Wielkanoc', żył 'jak katolicyzm narzucił' ale nie chce abyś dowiedział
się Prawdy, która wyzwala!

Przesłanie i to co dokonało się na krzyżu przed 2000 lat jest mocą dla człowieka
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by powstać, pojednać się z Bogiem i żyć życiem zwycięzcy!

O nie becz pod drewnem, wyrzuć koszyczek z jajkami, przestań ślęczeć przed
makieta  'Chrystusa'  gdyż  to  jest  bezwartościowe...Ile  nocy  zwiedziony  przez
księdza katolik spędza na modlitwie pod gorszącym Boga krucyfiksem?

Ktoś  głosił  mu  kłamstwo!  Nawet  w  kościołach  ewangelikalnych  nie  przyjęli
przekazu  i  tego  co  Jezus  w  pełni  dokonał  na  Golgocie,  żyjąc  zryciem 3-ciej
kategorii, jak żebrak, który ma konto z milionami dolarów!

Ile  kosztuje  zbawienie  pytasz? Jezus poszedł  na krzyż,  nie  dlatego,  ze  diabeł
pokazał  swoja sile,  ale  tylko i  wyłącznie dla mnie i  dla ciebie.  Bez ofiary na
krzyżu, która dokonała się na Golgocie, ludzkość dalej pozostała by w grzechu.

A  jeśli  w  grzechu,  to  i  w  mocy  ciemności.  A  jeśli  w  grzechu  to  pod
przekleństwem. A jeśli  w grzechu,  to w chorobach.  A jeśli  w grzechu to pod
przekleństwami generacyjnymi... Czy rozumiesz stan ludzkości która widzisz?

On wisiał tam sam. Przyszedł czas, o którym powiedział Mu Ojciec gdy jeszcze
był  w  niebie!  Jezus  zawisł  na  krzyżu.  Obok,  dwóch  ludzi.  Oni  wisieli  tam
całkowicie 'jak Pan Bóg ich stworzył'. Tu może, przychodzi ci do głowy obraz ze
Starego  Testamentu.  Baranek-  zwierze,  bez  skazy  poprowadzone  na  rzez,
by...cały lud wziął z tego korzyści...

Ofiara Jezusa na krzyżu była i jest jedyna nadzieja człowieka. Obok Mesjasza
wisiało dwóch ludzi. Jezus wisiał tam, bo nic nie uczynił, a jednak go oskarżyli.
Ludziska w kolo rozpaczały ale...nie mogli pojąc tego historycznego momentu.

Do dziś  religia  puka się  po  czole  gdy  Jezus  idąc  obity  jak pies,  z  sińcami  i
ociekający krwią zatrzymuje się i 'dziwnie odpowiada- Czemu placzecie?

Czemu płaczesz nad Mesjaszem, wiedząc, ze tak miało być i to było zbawienne,
to było lekarstwo na upadek ludzki. Oto powinien być czas wesela i radości. Nie
z tego co spadło na barki Jezusa...ale z tego, co to przyniosło. 

Człowiek,  który  uwierzy,  nie  w  drewno,  które  tak  naprawdę  nie  miało
ZADNEGO udziału w planach zbawczych Boga,  ale  w Jezusa,  kim Jest  i  co
dokonał dla ciebie- ma wybaczone grzechy...

Będę  mówił  i  powtarzał,  a  może  wrzeszczał  z  dachu  bloku-  Ofiara  Jezusa,
przelana krew na Golgocie, 2000 lat temu jest prawdziwym przesłaniem krzyża. 
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Obok  Mesjasza  wisiało  dwóch  typków.  Najpierw  w  ich  szaleństwie  zaczęli
wrzeszczeć by Jezus zszedł z krzyża. To oznaczało by, ze ludzkość nie może mieć
wybaczonych grzechów! Tak, to również oznacza, ze ani nikt ani nic nie może ci
wybaczyć  grzechów,  jeśli  nie  uwierzyłeś  w  to  co  dokonało  się  i  samego
Mesjasza....

Ta  krew  wciąż  płynie,  byś  mógł  obmyć  swoje  grzechy...Przyjdź  jaki  jesteś,
pragnąc w środku zmiany- wybaczenia grzechów, naprawienia relacji z Bogiem
Ojcem  oraz....uzdrowienia...złamania  klątw...uwolnienia  od  demonów,  które
nękają twoje życie...Tego się nie da kupić...Jeśli kupujesz to od ludzi, to nie masz
tego...

Wiszący na krzyżu, tuz przy Jezusie mogą symbolizować dwa typy ludzi. Jeden,
który w jego okolicznościach uchwycą się  Jezusa...Inny, który zwala winę na
innych za swój stan...

Jeśli  moc grzechu zostanie złamana nad twoim życiem, to również możesz, w
imieniu Jezusa złamać klątwę. Tu zostają zabrane podstawy dla diabla, i możesz
nakazać  uzdrowienie  jakiejkolwiek  choroby...Jeśli  ona  wynika  z  grzechów
generacji,  złam  klątwę  generacyjna  wyznając  wcześniej  grzechy
przodków...Teraz możesz nakazać aby wszelki demon wyszedł, zabierając to co
przyniósł!

Jezus więcej nie umiera ani się nie rodzi! Na daremno ludzie więc świętują Boże
Narodzenie  czy  tez  'Wielkanoc'.  Żydzi  po dziś  dzień  świętują  święto  Paschy,
zabijajac zwierze...gdy moc Jezusa jest tuz obok na wyciągniecie przez nich reki
wiary...

Religia zabiera im życie, zdrowie, majątek i uwolnienie...relacje z Jezusem, moc
Ducha  Świętego,  języki  ognia  i  dary...Religia  liturgii  i  tradycji  (katolicyzm,
buddyzm,  hinduizm,  czy  pseudo  Protestantyzm  bez  mocy)  to  majstersztyk
szatana... anty ofiara z Golgoty i anty Pięćdziesiątnica!

Ilu ludzi kłóci się czy wszystkie grzechy są wybaczone jeśli wierzysz w Jezusa i w
to, ze ta krew zbawienna ma moc ci je wybaczyć? Większość powie: tak jest! A
ilu  weźmie  fakt  niezaprzeczalny,  ze  Jezus  poniósł  wszelka  chorobę,  chcąc
uwolnić twoje ciało od tego szatańskiego brzemienia i piętna? Tu zaczynają się
dyskusje...

Idąc  dalej  tym tropem- ilu  wierzy,  ze  możesz  złamać  wszelka klątwę,  czy  to

5



Antyekumenia 2015

rytualna  (okultystyczna)  czy  płynącą  z  grzechu  przeciwko  Prawu?  Tutaj  tez
szczeki teologów klapią...

Na koniec – jaka jest różnica dla Jezusa aby cie uzdrowić, uwolnić od demonów
czy  dać  majątek  pieniężny?  Żadna.  Ludzie  jednak  rozdzielili  pełny  przekaz
krzyża na fragmenty. W to wierze? W to nie?

 
Fragmentaryczny krzyż? 1

  

Przesłanie Krzyża odrapane przez religijny zwiedzony umysł!  2

1 https://theroadsidetree.files.wordpress.com/2014/09/daisy.jpg

2 http://www.wallspick.com/rose-petals-wallpaper.html
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• Uzdrowienie (T/N)
• Potrzeba uwolnienia od demonów dla Chrześcijan(T/N)
• Błogosławieństwo Abrahama- bogactwo (Gal 3:14) (T/N)

• Łamanie klątw(T/N)
• Chrzest w Duchu Świętym- języki ognia, dary (T/N)

• Prawda Pisma (T/N)

 
Z Jego Pełni wszyscy wzięliśmy i to laska za laska.(Jana 1:16) Ofiara Krzyża ma
GLEBIE, która większość nie poznała. 

Nie nie, szukaj go w Jeruzalem na pielgrzymce. Nie ma go w plastikowym grobie
katolicyzmu!  Nie,  nie  płacz,  ze  Mesjasz  poszedł  na  krzyż!  Czemu  szukacie
Żywego  pośród  umarłych?  Nie,  to  nie  ten  na  krucyfiksie,  który  trzyma
niebiblijny  papież!  To  nie  ten  na  krzyżyku  dookoła  szyi...To  nie  ten  na
obrazie...To nie ten z katolickiej mszy, która powtarzają co dzień...odrzucając
PELNIE GOLGOTY 33 A.D!

W Brazylii śpiewają te pieśń w ten sposób:

„Tak kocham PRZESLANIE KRZYZA! Ten krzyż (ofiara, przesłanie) to
dla mnie same ATRAKCJE dlatego, ze uratował mnie Jezus!  ”3

Przestań kochać drzazgi z krzyża, koronę cierniowa a pośród tego zamieszania
religii  zobacz  Chrystusa,  który  był  tam  przez  3  godziny  i  który
ZMARTWYCHWSTAL i WIECEJ NIE UMIERA!

Na wzgórzu Golgoty (od hebrajskiego Gulgoleth4- czaszka, głowa) czy Kalwarii
(Kranion)5  dokonało się zbawienie ludzkości.  I drewno nie miało w tym roli.
Chodzi o to, CO tam się dokonało i KTO poniósł śmierć i DLACZEGO!

3 http://letras.com/harpa-crista/452013/

4 http://biblehub.com/hebrew/1538.htm

5 http://biblehub.com/greek/2898.htm

7

http://letras.com/harpa-crista/452013/
http://biblehub.com/greek/2898.htm
http://biblehub.com/hebrew/1538.htm


Antyekumenia 2015

Pogrzebanie ludzkości w grzechu, by powstała nowa ludzkości- nawrócona do
Boga, z odpuszczonymi grzechami, ożywiona Duchem (wypełnienie proroctwa o
ożywieniu zeschłych kości!),  która lamie  nad sobą przekleństwa generacyjne,
biedę, choroby, wyrzuca demony i dokonuje w wierze woli Bożej!

„Bo stworzenie  z  upragnieniem oczekuje  objawienia  się  synów Bożych.
”Rzymian 8

Religia odrzuciła to, ciągnąc za sobą własny wór z klamotami- liturgie, msze,
sztuczne poniżenie, własne drogi do 'Boga', tradycjami (które odsuwają ich od
Boga na przeciwna stronę kosmosu!) itd. 

„Albowiem  nie  chcąc  uznać,  że  usprawiedliwienie  pochodzi  od  Boga,  i
uporczywie trzymając się  własnej  drogi  usprawiedliwienia,  nie poddali  się
usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. (4) A przecież kresem Prawa jest
Chrystus,  dla  usprawiedliwienia  każdego,  kto  wierzy.  (5)  Albowiem  o
sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie
przez nie życie. (6) Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada:
Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? - oczywiście po to, by
Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani? - (7)
oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. (8) Ale cóż
mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest
to  słowo wiary,  którą  głosimy. (9)  Jeżeli  więc  ustami  swoimi  wyznasz,  że
Jezus  jest  Panem,  i  w  sercu  swoim  uwierzysz,  że  Bóg  Go  wskrzesił  z
martwych - osiągniesz zbawienie. (10) Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (11) Wszak mówi
Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. ”List do Rzymian

Gdy Chrystusa prowadzili na Golgotę religijni ludzie beczeli- o odchodzi Prorok,
dobry człowiek...itd. 

„A gdy go prowadzili,  zatrzymali  niejakiego Szymona Cyrenejczyka,  który
szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (27) A szła za
nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. (28) Jezus
zaś,  zwróciwszy  się  do  nich,  rzekł:  Córki  jerozolimskie,  nie  płaczcie  nade
mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, (29) bo oto idą dni, kiedy
mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które
nie  karmiły.  (30)  Wtedy  zaczną  mówić  do  gór:  Padnijcie  na  nas!  A do
pagórków: Przykryjcie nas! (31) Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje,
co będzie na suchym?”Ew. Łukasza 23 
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On  zmartwychwstał  2000  lat  temu  i  więcej  nie  umiera.  Babcie  różańcowe  i
polska dewocja będzie robić religijne ruchy! O oby Jezus dotknął je tak jak te,
zaskoczone  kobiety  w  wymienionym wersecie!  Aby  Jezus  pokazał  im  stan  i
prawdziwe przesłanie ofiary Jezusa!

Chrystus  przyszedł  aby  martwa w grzechu ludzkość  ożyła!  Jezus  zamykając
oczy na Golgocie po raz ostatni widział tam ciebie i mnie. Widział rzesze ludzi,
którzy ożyją,  powrócą do Żywego Boga i  powstaną niczym ruiny by stać się
dziećmi  Boga  Żywego.  Oto  odwieczne  pragnienia  Stworzyciela.  Oto  pełne
przesłanie Golgoty. 

Gdy  Jezus  chodził  po  ziemi  Izraela  wielu  ludzi  widziała  Go  jak  uzdrawia  i
uwalnia od demonów. Masy i  tłumy słyszały jak mówił.  Znali  gdzie mieszka.
Widzieli oryginalny krzyż Kalwarii na którym zawisł Jezus. Patrzeli jak wisi we
wstydzie,  obnażony  jak  ostatni  grzesznik.  Wielu  mówiło-  dobry  człowiek
odchodzi. A słyszałeś o Rabinie?  Kobiety zawodziły nie rozumiejąc co się dzieje.
Ludzie biegali na miejsce gdzie Go złożyli. To wszystko jednak otoczka, która po
pierwszym wieku została przejęta i rozwinięta do niebywałego bałwochwalstwa. 

Tylko osoby które osobiście uwierzyły w Niego wzięły esencje przesłania krzyża.
Reszta się pogubiła  i ich oczy zaślepił szatan. Z horrorem na twarzy i kiwaniem
głową Jezus musiał komentować to co stało się po setkach lat- diabeł 'ulał go na
krzyżu', 'namalował na obrazku', 'zbudował makietę w kształcie 'Jezusa' (nikt
nie  wie  jak  wyglądał!)','ustanowił  apostołów  makiety-  papiestwo  i  jego
pochodne'. Oto szatański Mesjasz- AntyChryst! Po latach ludziska nabrały się
na religijne klamoty, podróbki, 'zastępcze' i 'dodatkowe' drogi 'Boże'...

Czas  by  Prawda  wyszła  na  jaw.  Porzuć  klamoty  religii.  Co  ma  wspólnego
słowiańskie  czy  Perska  pisanka  z  przesłaniem  krzyża?  Zając  przynoszący
malowane jajka?6 Chrystus umierający co roku i powstający corocznie? Co za
bujda...Ale to 'piękne' powiesz...Diabeł to pięknie zorganizował. 

Polki sklepowe uginają się od badziewia. W Anglii rodzice wydadzą 56£ na jaja
wielkanocne dla dziecka. 7 W USA produkują 90 mln zajączków z czekolady plus
91 miliardów jajek.  8 W Irlandii  17.5  miliona  jajek zostanie  zakupionych za

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Bunny

7 http://www.dailymail.co.uk/health/article-3020028/Average-child-receive-56-worth-Easter-eggs-consume-8-000-
calories-weekend.html

8 http://www.coventrytelegraph.net/whats-on/whats-on-news/easter-2015-9m-easter-egg-8964404
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sumę ok 36 mln. Wielkanocne smakołyki wygenerują 19 000 ton odpadów. 9

W  Protestanckiej  Ameryce  aż  80%  celebruje  Wielkanoc.  10 Przeciętny
Amerykanin wyda 140$. 66% Amerykanów woli  pełne zające z czekolady od
pustych  i  89%  zacznie  zjadanie  zająca  od  jego  uszów...50%  Amerykanów
odwiedza religijnie kościół w Niedziele. 

„Chleb z popiołem jedzony w Wielki Piątek, mycie w zimnej wodzie i gorzka
wódka z tatarakiem na rozgrzewkę, a w Niedzielę Wielkanocną - prezenty od
zajączka dla  dzieci  -  niektóre  z  tych dawnych zwyczajów świątecznych są
kultywowane na Górnym Śląsku do dziś.”11

Ilu jedna usłyszy prawdziwe przesłanie Golgoty? Ilu weźmie Prawdę i wierząc
wejdzie w przeznaczenie z Bogiem?

Ekumeniczna klika- TGD, Mate.o, Piotr Plecha12, Beata Bednarz13 itd. będą grali
koncerty  'pasyjne'  głosząc,  ze  katolicyzm  to  Chrześcijaństwo  i  naganiając
papiestwu klienteli. Oto współcześni budowniczy mostów z Baalem i Asztarte.

„Zapraszamy  na  KONCERT  PASYJNY w  wykonaniu  Beaty  Bednarz,
która zaprezentuje piosenki ze swojej płyty "Pasja Miłości", nawiązującej
swym klimatem do  okresu  Wielkiego  Postu i  Świąt  Zmartwychwstania
Pańskiego.”14

Diabeł  wymyślił  tez  jeszcze  jeden sprytny sposób.  Ludzie 'odgrywają'  pewne
pogańskie wydarzenia, 'podpierając się Biblia'. Czy Jezus kazał pościć tobie 40
dni na pustyni i powiedział,ze to wzorzec do naśladowania? Ludzie nie widza, ze
tzw wielki post nie jest związany z tym wydarzeniem. Dlaczego? Jezus nie pościł
przed Golgota, ale przed służbą (początek Biblii!). 40 dniowy post pochodzi od
misteriów związanych z Tammuzem. Pogaństwo świętowało zawsze w okolicy

9 http://utv.ie/News/2015/04/03/Easter-packaging-accounts-for-19000-tonnes-of-waste-34745

10 http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/04/01/these-countries-sentenced-the-most-people-to-death-in-2014-
infographic/

11 http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,15829829,Chleb_z_popiolem__gorzka_wodka__Slaskie_zwyczaje_wiel
kanocne.html

12 http://kchwe.pl/koncert-pasyjny-piotr-plecha/

13 http://www.beatabednarz.pl/koncerty.html

14 http://allevents.in/ruda%20slaska/beata-bednarz-koncert-pasyjny/1655417038021033#
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równonocy wiosenne, a papiestwo zaadoptowało to na swoje cele, okrywając się
pod 'wydarzeniem z Biblii'. Stad na czole Nierządnicy jest 'Misterium- Babilon'.
Podobnie  jak  okultyzm  oznacza  rzecz  powszechnie  zakryta,  dostępna  dla
wtajemniczonych.  Zwyczaje  Bożego  Narodzenia  i  Wielkanocy  są  oparte  na
misteriach religii pogańskich. 

To  co  dokonało  się  na  krzyżu  2000  lat  temu dało  ludzkości  zwycięstwo  nad
diabłem i demonami. Od tej pory szatana godziny zaczęły tykać jedna za druga.
Po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do Ojca, do nieba, a szatan został zrzucony
i nie może więcej iść przed Boga by oskarżać.  Ofiara Jezusa rozdarła welon
między człowiekiem a Bogiem. Ofiara Chrystusa spowodowała, ze szatan i jego
diabły zostali zrzuceni i rozpoczęło się finałowe odliczanie...stad 'szatan wie, ze
ma mało czasu'. W ST nie słyszymy wiele o uwolnieniu od demonów. W Nowym
jest to Nakaz Misyjny a służba walki duchowej ze zwierzchnościami to służba
każdego  nowo  narodzonego,  mówiącego  na  językach  wierzącego.  Jezus
przyszedł  by  zacząć  kontrofensywę  na  szatana.  Przyszedł  by  zniszczyć  jego
dzieła-  grzech  i  cały  dom  piekielny  w  życiu  człowieka  budowany  na  jego
podstawie! 

Zwycięstwo Chrystusa na krzyżu (zauważ, ze tu chodzi o zwycięstwo dane NAM
nie Chrystusowi,  ponieważ Chrystus  przed pójściem na krzyż miał  moc  nad
szatanem!) spowodowało zamkniecie trzeciego nieba dla szatana i jego obalenie
z nieba. Inna strona tego medalu jest to, ze szatan i jego siły, są obalani w życiu
ludzi! (Tzw egzorcyzm Protestancki- służba uwolnienia)

Jezus  przyszedł  by  zniszczyć  porządek  szatana  na  ziemi-  grzech,  choroby,
niemoce, schizofrenie, zwiedzenie, bałwochwalstwo a ustanowić Jego porządek-
zbawienie i uwolnienie, manifestacje dzieci Bożych!

Cuda i znaki są dziełami Jezusa aby obalić ślepotę ludzka i zniszczyć królestwo
diabla. Gdy powstajesz z choroby, gdy jesteś uwalniany od demonów, gdy Bóg
robi cuda finansowe …demolowane jest królestwo szatana. Dziś jednak jest za
mało  tej  demolki.  Diabeł  zaprezentował  podróbkę.  Zasiał  strach  i  niewiare.
Przyniósł ekumenizm. Módlmy się tak:

Panie, podnieś kościół do NT poziomu i normy  by jeszcze raz wstrząsnąć
piekłem! 

Jeśli nie chcesz wstrząsnąć piekłem, to nie może przyjść tez Królestwo Boże na
ziemie!  Walka  jest  duchowa,  niewidzialna.  Światowy  kościół  musi  się
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zorientować, ze służy po stronie szatana i to jest dobry start!

Oto poznałeś skrywana Prawdę. Może nigdy tego nie słyszałeś, albo słyszałeś w
okrojonej i wypaczonej wersji. Dziś stoisz przed decyzja, podobnie jak dwóch
rzezimieszków na krzyżu. Ty masz jednak o tyle lepsza pozycje, ze Jezus chce cie
uzdrowić, uwolnić i poprowadzić do życia z Nim!

Panie Jezu, dziękuje,ze widziałeś i mnie 2000 lat na krzyżu Golgoty. Wiem, ze to
nie chodzi o drewno, ale o krew przelana, aby moje grzechy były wymazane,
moje choroby DZIS uzdrowione i aby moc ciemności pękła nad moim życiem.
Czuje  jak Duch Święty  przyciąga mnie  do Ciebie.  Wierze,  ze  ta  krew wciąż
wycieka  dla  mnie.  Przyjmuje  wybaczenie  moich  grzechów  i  wchodzę  pod
wodospad życia. Przyjmuje Ciebie jako mojego Pana i  Mesjasza- Zbawiciela.
Lamie moc klątw nad moim życiem. Nakazuje chorobom opuścić moje ciało i iść
do diabla.  Napełnij  mnie obiecywanym Duchem Świętym, aby moje duchowe
kości ożyły! Niech języki ognia popłyną z moich ust.  Wyprowadź mnie z religii
fałszu, prowadź mnie do Prawdy Słowa i powiewu Ducha Bożego! Amen!

Hallelu  Jah!  Chwała  za  prawdziwe  przesłanie  tego  co  się  dokonało  2000  lat
temu!
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