Andrzej Eligiusz
Ten, kto mówi źle o bliźnim jest hipokrytą i brak mu odwagi, by dostrzec swe niedostatki. Plotki mają wymiar
zbrodni, gdyż za każdym razem, gdy źle mówimy o braciach, naśladujemy czyn Kaina, pierwszego
zabójcy w dziejach.

Lubię to! · · Udostępnij · 8 godz. temu · Edytowany ·
• 16 osób lubi to.
• 2 ponownych udostępnień
•

•

•

Mariola Truszkowska Tak plotka jest radiem szatana.
8 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Marek Lubowiecki Właśnie bracie Andrzeju, a ty tak cZynisz ustami rożnych ludzi wrogich
Medugorje....zastanów sie
7 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Gienek Dudzin https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/...

3 godz. temu · Lubię to! · 4
•

Mieczysław Jacek Skiba Kto nie dostrzega Chrystusa w innych Ludziach - nawet tych
ubabranych ciemnością - bo wszyscy jesteśmy w mocy ciemności - nie rozumie ani
Chrystusa ani Boga, którzy w nas mieszkają !!!
kilka sekund temu · Lubię to!

Andrzej Eligiusz od: Katerina- Kasia Martyńska

A jednak... o. Bashobora wskrzesił mocą Chrystusa! "Wbrew szyderczym uśmiechom
niedowiarków -...
wpolityce.pl
Setki prowokacji dziennikarskich i kapiących tytułów prasowych, liczne próby ośmieszenia
wierzących w Pana Jezusa, medialne ogłoszenie obskurantyzmu intelektualnego w wydaniu
Kościoła katolickiego, czy nawet chęć zatrudnienia przez poseł Joannę Senyszyn w NFZ kapłana
katolickiego z Ugandy o. Johna B…
Lubię to! · · Udostępnij · 6 listopada o 23:02 ·
• Jalbrzykowska Helena i 44 inne osoby lubią to.
• 23 ponownych udostępnień
• Zobacz 1 więcej komentarz
•

•

•

•

•

Barbara Ryniak Chrystusa z dużej litery
18 godz. temu · Lubię to!
Zofia Mrozek Chwała Panu !!!!!!!!!!!!!
13 godz. temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Wskrzeszenie ? Zmartwychwstanie ? Bzdury ! Rodzimy się i
umieramy - aż kiedyś Ciemność i Śmierć zostaną pokonane i wtedy nastąpi Nieśmiertelność
Ciała !!! Kiedy ??? Bóg zapewne wie !!!? A dla ścisłości - najdłużej żyją Ludzie z
cywilizacji TJehoba - do 1,5 mln lat - ale to wciąż nie wieczność !!!?
13 godz. temu · Lubię to!
Andrzej Eligiusz czyli nie wierzy pan Bogu? panie Mieczyslawie
7 godz. temu · Lubię to! · 1
Mieczysław Jacek Skiba Bóg Jest Miłością - Pełnią - i mieszka w nas, a my w Nim !!! I chce
nas Zbawić czyli ze sobą zjednoczyć oraz doprowadzić nasze Ciała do Nieśmiertelności ale to odległy cel ! I tyle. A cuda to efekt autosugestii ! Wskrzeszenia i Zmartwychwstania
nie ma - prochem jesteśmy i w proch się obracamy. Niech Pan zauważy Panie Eligiuszu, że
w dawnych żywotach świętych dokonywały się cuda większe niż rzekomo dokonywał Jezus
!? A współcześni Święci o dziwo takich cudów już nie dokonywali ! Jan Paweł II bez
wątpienia Wielki Cierpiący Święty zaczął egzorcyzmy pewnej opętanej Kobiety, które
później inni Kapłani długo kontynuowali !!! Jeśli tak Wielki Święty nie mógł od razu
dokonać cudu uwolnienia to cóż inni mogą .... ??? Walka z Ciemnością i Śmiercią to trudny
temat tym bardziej, że Ludzkość i Ziemia są pod okupacją Ciemnych sił od 309 tysięcy lat i te horrory, które się w tym czasie dokonywały nie są wolą bożą lecz wolą Ciemnych sił Lucyfera, złych duchów i Imperium Oriona czyli tzw złych Kosmitów. Bóg jest bezsilny
wobec tej okupacji ... !
23 minut(y) temu · Lubię to!

•

•

Mieczysław Jacek Skiba Jeśli sami sobie nie poradzimy z okupacją lub nie pomogą nam
dobrzy Kosmici z Federacji Galaktycznej ten horror jeszcze może trwać !? Prześladowanie
Proroków i mordowanie Mesjasza to też element tego horroru - żadna wola boża - tylko
podstęp Ciemnych sił !!! Pozdrawiam
18 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Z tego co zdążyłem zbadać odnośnie tzw Wskrzeszenia lub
Zmartwychwstania to wiem, że Dusza może powrócić do ciała do czasu nim zaczną się
procesy jego rozpadu !!! Przykład - reanimacja - o ile wiem w szczególnych przypadkach
procesy rozpadu zaczynają się po 3-4 dniach. Jest więc możliwe, że Jezus nie umarł - nie
rozpadł się w proch ? Co do wejścia Ciałem w wyższy wymiar np w Światłość ? Jest to
możliwe u Istot duchowo rozwiniętych [np Ramalinga lub Sri Babaji, być może i Jezus ? bo
wiele na to wskazuje] i rozwiniętych technologicznie - statki Federacji właśnie dzięki
technologii wchodzą w Światłość przedłużając swoje życie prawie do nieskończoności !!!
Ale gdy schodzą do naszego śmiertelnego wymiaru poddani są starzeniu i śmierci jak i my
!!! I to nie jest sf tylko prawda.
kilka sekund temu · Lubię to!

Andrzej Eligiusz dodał nowe zdjęcie.

Lubię to! · · Udostępnij · 15 godz. temu ·
• 41 osób lubi to.
• 13 ponownych udostępnień
• Zobacz więcej komentarzy (6)
•

Andrzej Eligiusz wlasnie, ... swiat sie przesciga w czynieniu dobra. Moze nie starczyc
miejsca.
13 godz. temu · Lubię to! · 1
•

•

•

Mateusz Nowak ZYCIE NASZE JEST W CHRYSTUSIE I TYLKO TO JEST
NAJWAZNIEJSZE
13 godz. temu · Lubię to! · 2
Rosa Ortiz Amen
11 godz. temu przez: telefon komórkowy · Lubię to! · 1
Gienek Dudzin https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/...

5 godz. temu · Lubię to! · 2
•

Mieczysław Jacek Skiba Bóg Jest Miłością i Miłosierdziem - Pełnym - czyli
Nieskończonym !!! Nigdy nikogo w żadnym Wszechświecie nie osądził i NIE OSĄDZI !!!
A dlaczego ??? Bo w każdej stworzonej Istocie widzi zawsze pełny obraz samego Siebie !!!
Nawet w upadłym Lucyferze !!! Dlatego posiłkując się licznymi Mistykami - zwłaszcza na
wschodzie - potrafi Dusze potępioną przyprowadzić na powrót do Nieba !!! To BOLI
Mistyka - bardzo BOLI !!! Oto największy Cud Miłosierdzia Bożego !!! A Wy wciskacie
Ludziom te dyrdymały o rzekomym sądzie bożym i potępianiu przez boga !!! Nie potraficie
odróżnić Białego od Czarnego !!! Brrr !!! Z tym Waszym 'bogiem' - Demiurgiem - nie chcę
mieć nic wspólnego !!!
kilka sekund temu · Lubię to!

Andrzej Eligiusz udostępnił link od użytkownika Gość Niedzielny.

6 listopada
Bóg mówi w Biblii o homoseksualiźmie, że jest to obrzydliwość (Kpł 18,22; 20,13), bezwstyd i
zboczenie (Rz 1,27), bezeceństwo i zło (Sdz 19,23), grzech przeciwny naturze (Mdr 14,26; Rz
1,26), a ci którzy się takich czynów dopuszczają plugawią się (Kpł 18,24) i będą wyłączeni spośród
swego ludu (Kpł 18,29), a będą ukarani śmiercią (Kpł 20,13) i nie posiądą Królestwa Bożego (1
Kor 6,9)…

Referendum w sprawie "homomałżeństw”
gosc.pl
W maju 2015 roku w Irlandii odbędzie się referendum w sprawie przyznania związkom osób tej
samej płci statusu małżeństwa – ogłosił rząd w Dublinie.
2Lubię to! · · Udostępnij
• 8 osób lubi to.
•
Paweł Cwynar Sprawa jasna
6 listopada o 16:19 przez: telefon komórkowy · Lubię to! · 3

•

•

•

Ewa Macionga OBRZYDLIWOŚĆ-koniec świata-zboczeńcy nami
rządzą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!niechby sobie żyli gdzieś po cichu,ale
tak.......................
6 listopada o 16:20 · Lubię to! · 2
Bogumiła Filecka pani ewo ma pani racje to już jest obrzydliwość i bak nawet słów
pozdrawiam panią
6 listopada o 18:32 · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Faktem jest, że Natura mści się za zboczenia - i to bardo - bo to
prosta droga do samozagłady !!! Ale Bóg nie jest mściwy i nikogo nie wyklucza z Królestwa
!!! Wierzcie mi, że potrafi posiłkując się Mistykiem wyciągnąć Dusze potępione z PiekłaCiemności !!! Ilu Mistyków jest na to gotowych !???
kilka sekund temu · Lubię to!

