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Myślę, ze ten werset jest jednym z najbardziej niezrozumiałych pośród Protestantów w Duchu Świętych! Aby
zrozumieć o co Jezusowi chodziło, musimy zastanowić się jak jest w niebie!!!Oto kilka propozycji (pomysł o
innych!):

• W niebie wszystko oscyluje wokół Boga!
• W niebie nie ma deficytu!
• W niebie nikt nie choruje!
• Niebo zwyciężyło diabla i wciąż zwycięża!
• W niebie nie ma herezji! (Islam, katolicyzm, ekumenizm, Buddyzm, Hinduizm, zwiedzenie jest tylko tu

na ziemi! Wyżej nie pójdzie!Pokutuj! Ratuj dusze!)
• W niebie ludzie oddają część Prawdziwemu Bogu- Ojcu w Jezusie Chrystusie!
• W niebie nie ma pojęcia: niemożliwe!
• W niebie nie ma grzechu ani grzeszników! Wszelki grzesznik (diabły czy ludzie) są poza niebem!
• W niebie nie ma ułomności!
• Jest tam wszelka moc w Jezusie, Ojcu i Duchu!
• Nie ma śmierci!Jest nad nią pełne zwycięstwo!
• W niebie są wszelkie środki!
• W niebie respektują tylko Pismo i nauki Ducha!
• Niebo góruje nad ziemia oraz piekłem!
• Bóg jest  wszechobecny«obecny lub występujący wszędzie»  ,  wszechmocny«mający nieograniczoną,

absolutną moc»  i  wszechwiedzący«wiedzący wszystko» ,  a to zawsze daje przewagę nad diabłem,
heretykami czy generalnie innym człowiekiem!

I właśnie (co nie wiedziałeś!) z tego tytułu potrzebujemy aby Niebo zamanifestowało się na ziemi! To jest cel
istnienia Protestantyzmu w Duchu(Dzieje Apostolskie!).Jezus przyniósł niebo na ziemie- uzdrawiał wszelka
chorobę(krwotok, paraliż itd), wskrzeszał zmarłych (wierzących i niewierzących) aby pokazać moc Boga nad
duchem śmierci, ludziom odrastały organy (Stworzyciel wie jak stworzyć, wie również jak je odtworzyć na
nowo!). Jezus wyganiał demony, łamał klątwy(ludzie powracali do świadomości, byli uzdrawiani) , w wierze
usuwał  wszelkie  przeszkody (drzewo figowe,  przeklinanie,cokolwiek-  tylko  wierz!  ),  oglądał  zaopatrzenie
finansowe u siebie i innych (przeobfity kielich finansowy!)...I (nie, nie wiedziałeś!) było to nie w niebie ale TU
NA ZIEMI! ta samo robotę (ba- obiecując,ze WIEKSZE OD TYCH CUDOW BEDA DOSWIADCZAC CI CO
WIERZA!)...Inaczej  ludzie  żyją  w  duchowym  średniowieczu!Większość  kościołów  nie  manifestuje
Królestwa i Nieba! Bóg nie powołał was aby chodzić w umyśle tego świata! Kościół, który ma umysł tego
świata...jest światem...Królestwo Boże nie zostaje zamanifestowane! Świat widział i dobrze zna...świat...nie
widział  jednak  Nieba!  Widział  lekarza,  nie  widział  uzdrowienia...widział  pomoc  socjalna,  nie  widział
wychodzenia z biedy i stania się bogatym!

Zamiast paplać ten wspaniały werset jako bezmyślna powtarzanke/paplanke/obracanke bez wiary...zapragnij
Nieba w swoim życiu! Zapragnij jego manifestacji tu, na ziemi! To wszystko jest w Jezusie, Duchu, dla tych co
wierzą...Niewiara odcina cie od nieba! Bez wiary nie możesz być Kościołem Chrystusa!
Amen!
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