Ks Tomasz Ludwicki TChr
2 godz. temu ·
• Nasz wieszcz, Adam Mickiewicz napisał: „Jezus na rodził się w żłobie,
ale biada, jeśli nie w tobie”. Bóg nie wzgardził lichą stajnią, a nasze
serca często przypominają taką ruderę: mieszkają zwierzęta –
nieuporządkowane namiętności, pełno suchego siana – martwe
uczynki, no i jest odór gnoju – skażenie grzechem. Pan rodzi się nie w
pałacu, ani w 5-gwiazdkowym hotelu, ale w ubogim mieszkaniu. Bóg
nie wzgardził zamieszkaniem w lichej stajni aby pokazać, że nie
brzydzi się nędzą człowieka, że nas rozumie, że jesteśmy dla Niego
ważni. W Betlejem drzwi domów były zamknięte dla Świętej Rodziny,
ale i dziś Bóg przychodzi do swojej własności, a swoi go nie przyjmują.
Należymy przecież do Chrystusa przez przyjęcie chrztu św., ale żyjemy
jakby Bóg był tylko dodatkiem do życia…
Chwytają mnie za serce słowa (muzyka też) piosenki "Born in me"
(Narodź się we mnie) z show The Story. Polecam by posłuchać i
rozważyć.

Be Born In Me(Mary) - Francesca Battistelli
www.youtube.com
Chcesz oglądać więcej postów publikowanych na stronie Francesca Battistelli?
1Nie lubię · · Udostępnij · Wstrzymaj powiadomienia
• Ty, Krystyna Wielgolaska i 21 innych osób lubicie to.
•

•

Valeria Szczepańska Bóg narodził się dla każdego i pragnie aby na zawsze
zamieszkał w nas,pragnie naszego szczścia i radości,a jeszcze bardziej zjednoczyć
się w Jego Boskiej miłości chce również aby to co przyżywamy było w pokojem ale
Bożego,aby ludzie uwierziły w tajemni...Zobacz więcej
około godziny temu · Lubię to! · 1
Krystyna Degutis Dziś opieka społeczna odebrałaby z powodu ubóstwa Maryji i

Józefowi Jezusa...
około godziny temu · Lubię to! · 1
•

•

•

•

Mieczysław Jacek Skiba Kiedy Ludzie pojmą, że wszyscy jesteśmy Chrystusami i że
Jezus wcale nie czuje się naszym panem lepszym od nas lecz naszym BRATEM
równym Nam i równym Bogu !!!?
36 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Uwierzcie ! Uwierzcie ! Bóg Jest Miłością i w nas mieszka
- i każdą/ego Zbawi kto uwierzy - więc WIERZCIE aby być zapisanym w Księdze
Żywota !!! Już nie krzyż będzie Zbawiał lecz wiara - lecz dziecięco ufna wiara !!!
Oto najwspanialsza Dobra Nowina !!! www.przeslanie.com
32 minut(y) temu · Lubię to!
Jarosław Kraśnikow Proszę nie pisać takich bzdur- Opieka Społeczna wykonuje
tylko wytyczne Prezydentów Miasta ! . Moja Wigilia z chorą 92 letnią matką po
mimo dyplomu magisterskiego i 4 fakultetów z fakultetem Teologii to żurek za 1,95,
, biała kiełbasa szt 1 podzielona na pół za 2,40 oraz 2 kaszanki! A dla czego nie były
otwarte kościoły np w Szczecinie by biedni i bezdomni mogli się ogrzać oraz coś
zjeść, dobrze że nie było mrozu i śniegu . Tych frazesów mam serdecznie dosyć bo
jest to totalne kłamstwo i oszustwo w imię Biblii . Jeżeli Władze kościoła tego nie
przemyślą to kościół w Polsce upadnie .Niestety jest to brutalna prawda a nie atak na
instytucje kościelne
11 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Prezesie !!! [Janusz Piechociński]
Mówisz, że trwa walka o każde miejsce pracy !!!? Co Ty mówisz ??? To już jest
początek makabrycznej rzezi !!!? Firmy w ślad za ustawą o zamówieniach
publicznych wyrzynają się nierealnie niskimi cenami !!! - efekt ???! brak na zus-y, na
płace, na rozwój firm …. !!! Ludzie pracy albo dorabiają po godzinach albo klepią
biedę i niedostatek [wyjątek top warszawka i kilka regionów klasy A] – albo co
gorsza muszą wchodzić w schemat wykluczenia społecznego !!! Obszary nędzy
rosną !!! Komornicy szaleją i łupią Takich co sobie 'nie poradzili' !!! Prawo
szokująco durne nas UCISKA coraz bardziej i bardziej i nie pozwala już NIC zrobić
bez łamania tego ciulowego prawa !!! Drobne rolnictwo padło na pysk !!! 60 %
samorządów kwalifikuje się pod zarząd komisaryczny !!! …. mówić dalej !!!??? Kto
ma coś pod czapką wieje z Kraju – z Ojczyzny !!! - z tego padłu rosnącego lęku
wygenerowanego prawem – gdzie człowiek boi się człowieka !!!
Oto Wasze rządy !!! Historia nie zapomni !!!?
Proponowałem , proponuję !!!? Nowy ład społeczny oparty na prościutkim prawie
skutecznym w działaniu !!! A Ład ten zwie się – wyrwać się spod łap lichwiarzy –
bankierów – mamony !!! Oprzeć rozwój społeczny na realizowaniu – skutecznym
realizowaniu – potrzeb społecznych i indywidualnych – wtedy zawsze i wszyscy
będą mieć pracę – a wykluczenia społecznego nie będzie !!!?
Jeśli jarzysz tę prostą gadkę to supeeeeer !!! Może coś zdziałasz boś jeszcze młody

!??? Jeśli nie to no comments !!!
Pozdrawiam
Mieczysław Jacek Skiba geolog, ponoć schizofrenik nie mistyk !!!?
9 minut(y) temu · Lubię to!
•

•

Mieczysław Jacek Skiba WICI !!!
Powiedzcie – Powiedzcie – że już jest – Jahwe – Święty Michał
Archanioł – nie Wasz bóg i pan tylko zwykły Ojciec, Przyjaciel i Brat
– zwykły najzwyklejszy Człowiek – więc się obudźcie – i działajcie
szybko i sprawnie aby ratować Ojczyznę - a być może i Świat !!!
I uwierzcie gdy mówię – Bóg Jest Miłością – w Nas mieszka – w
Pełni swej Chwały – w Każdym z nas !!! Kocha i Zbawia Każdego
bez wyjątku. Nie będzie Was absolutnie sądził i Was skazywał na
wieczne potępienie – to robią tylko Demony bez ciała lub w ciele !!!
A na Ziemi chce naszego szczęścia i Wolności. I żadnego prawa
karmy nie ustanowił dla tej Planety – a ten który to ustanowił zostanie
zdemaskowany i wypieprzony z tej Planety lub nawet zniszczony lub
wtrącony w Otchłań – jeśli się nie opamięta !!! Wróg u Bram Dzieci –
nie stójcie – niech Wici się rozchodzą !!! Kto ma serce niechaj
słucha !!! Do dzieła !!!
A na koniec kawał. Pewien gostek będący w morderczym biegu
pytany przez reportera. Reporter; co dla pana jest najbardziej
męczące ? – bieg ! - odpowiada gostek. A kiedy miał pan największy
kryzys ? Na dziewiątym kilometrze - odpowiada gostek ! A dlaczego
na dziewiątym ? Bo wtedy się dowiedziałem, że bieg jest nie na 10
kilometrów tylko na 50 kilometrów. No i cóż – po tej optymistycznej
zachęcie Was pozdrawiam po Bratersku i liczę że pomożecie Sobie bo
przecież nie mnie.
Teraz krótka Instrukcja. Jak walczyć z Demonami ?
Demon atakuje Cię najpierw bezpośrednio i wykorzysta wszelkie Twoje
słabości i wady – a więc pożądliwość, samolubny gniew [bo jest też ten
niesamolubny – u Proroków, Świętych, prawdziwych Mędrców i Wojowników
oraz Ludzi walczących szlachetnie], twoje wywyższanie się nad innych i
wszelki egoizm i samolubstwo oraz tchórzostwo i depresję. I zrobi wszystko
żeby Cię zniszczyć – nawet opętać !!! Gdy jednak przyobleczesz się w Miłość,
Miłosierdzie, Światłość i Odwagę Demon odstąpi – bo się zaczyna Ciebie bać tak odstąpił i mnie – kiedyś tak odstąpił Buddę i tak odstąpił Jezusa !!! Od
długiego już czasu nie mam problemów z Demonami !!! Atakują mnie teraz
technologicznie – kto ? Wyjaśniłem !!! Otóż Demon gdy Cię już nie może
dopaść osobiście i tak będzie dążył do tego aby Cię zniszczyć – wtedy zacznie w
tym celu kusić innych Ludzi i inne Istoty – te Cielesne – i spręży się bardzo w
tej robocie aby tego dokonać. Jednak nie bójcie się – Odwagi – Bóg w Was Jest
– a ręce i nogi sprawne, a serce ochocze – obronicie się – bo Demonom
Ucieleśnionym trzeba stawić opór w sposób Cielesny !!!
Odwagi – Bóg Jest w Was !!!
Jestem
8 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba http://przeslanie.com/uploads/mp3/arka_noego.mp3

Arka Noego
przeslanie.com
4 minut(y) temu · Lubię to! · Usuń podgląd
•

Jarosław Kraśnikow Kościół jest miejscem Domu Boga który przygarnia głodnych,
biednych i bezdomnych a nie ludzi zamożnych którzy tylko chcą być wiernymi i
odkupić swoje grzechy hojnie wrzucając datek na tacę !
około minuty temu · Lubię to!
• Jarosław Kraśnikow Panie Mieczysławie ! Proszę publicznie nie powoływać się na Biblię bo
to jest tylko frazes pozbawiony konkretów i rzeczywistości dnia dzisiejszego ! Wyrazy
szacunku
2 minut(y) temu · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba Jak Pan zauważył Panie Jarosławie to jest natchnione ale niestety nie
pochodzi z Biblii - zostało napisane w ostatnich latach ! Wyrazy Szacunku
kilka sekund temu · Lubię to!

