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 !!!
Miłość to klucz otwierający wszystkie Bramy - nie tylko w życiu - nie tylko starego czy nowego Nieba
- ale nawet Otchłani i Piekieł !!!
www.przeslanie.com
ZIEMIA PEŁNI
Jest to stan gdy cała Ludzkość i cała Ziemia
są Chwalebnie Przemienieni
NIEŚMIERTELNI w Duchu i w Ciele
Nie ma już żadnej hierarchii, zwierzchności, władzy i mocy
Nie ma prawa i proroków
Nie ma żadnego grzechu i żadnej Ciemności
Nie ma pragnień materialnych ani cielesnych
Zło przestało istnieć
Nie ma śmierci
Ewolucja zakończona.
JEST CZŁOWIEK
PROMIENIUJĄCY PEŁNIĄ ŚWIATŁOŚCI I MIŁOŚCI

przeslanie.com - strona główna
www.przeslanie.com
NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA. WALKA ŚWIATŁOŚCI Z CIEMNOŚCIĄ NA KOŃCU
CZASÓW
Lubię to! · · Udostępnij · Przestań obserwować post · około godziny temu
•

•

•

•

•

Szymon Klucznik czy moderator może usunąć te szatańskie herezje?
49 minut(y) temu · Lubię to! · 1
Mieczysław Jacek Skiba a po czym oceniasz, że herezje Przyjacielu ?
49 minut(y) temu · Lubię to!
Szymon Klucznik w jednej ręce mam naukę Kościoła, w drugie twoje wpisy. Patrze raz na
jedno, raz na drugie. Patrze i widzę: co innego. do śmieci z tymi lucyferiańskimi bredniami
które promujesz.
47 minut(y) temu · Lubię to! · 1
Mieczysław Jacek Skiba Po globalnym Objawieniu Chwały Bożej porozmawiamy - na dziś
jesteś beton !
45 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba są 3 stopnie oświecenia: 1 – jestem w Świetle i Miłości. 2 Światłość i Miłość są we mnie, 3 – Jestem Światłością i Miłością. Mojżeszowi był dany 1
stopień. Mnie 3-ci. Wiele lat tego pragnąłem i w ekstremalnej sytuacji bardzo gorąco się
modliłem aby to poznać. Poskutkowało ! Co zadziwiające Jezus Chrystus przyszedł mi z
pomocą zarówno aby to poznać jak i pomógł mi wyjść z Otchłani. To potężny Duch.
45 minut(y) temu · Lubię to!
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Paweł Mokwa 3 stopnie oswiecenia? Co to ma być, katobuddyzm jakiś?
11 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba doświadczenia Mistyków - zresztą takie same na wschodzie jak i
na zachodzie
11 minut(y) temu · Lubię to!
Argenis Tobago to jest tak żałosne, że aż się komentować nie chce
9 minut(y) temu · Lubię to!

Paweł Mokwa Ja też jestem beton, powiem więcej, jestem dumny gdy nazywa się mnie
betonem
8 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba najpierw zapragnij Boga - później doświadcz - a później pogadamy
? OK ? Trzeba być dumnym - betonem też
7 minut(y) temu · Lubię to!
Argenis Tobago najpierw pokora, później łaska, na końcu zbawienie.
6 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba A co to jest pokora - bo Święci byli przebojowi w swej pokorze i
odważni - a nie ślimonie ! Łaska i owszem - jest konieczna - jeśli PRAGNIESZ BOGA
łaska przyjdzie ! A ZBAWIENIE - wyżej napisałem - tylko ufna dziecięca wiara !
4 minut(y) temu · Lubię to!
PS

Mieczysław Jacek Skiba Franciszkanie Konwentualni - dyskusja z 03.02.2013 r.
Zaczęło się od tego tekstu:
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 !!!
A potem była dyskusja na facebooku:
Franciszkanie Konwentualni @Mieczysław Jacek Skiba: Jeśli nie w Krzyżu jest zbawienie, to
gdzie? Bez Krzyża nie ma ofiary Jezusa, odkupienia grzechu, pokonania szatana, a wreszcie i
zmartwychwstania. Powiedzenie, że "już nie krzyż będzie zbawiał" jest b. niebezpieczne i raczej
niezręczne. Gdyby sama wiara miała nas zbawić, to czy Jezus umierałby na Krzyżu?

Mieczysław Jacek Skiba Przez Krzyż Zbawia się Tych na których ciąży straszna Ciemność OGROMNY GRZECH !!! A Tych, którzy już są jak Dzieci Zbawia się przez dziecięcą wiarę mówiąc Im - Bóg Jest Miłością i chce Was Zbawić - Zjednoczyć z Sobą - i DZIECI o dziwo wierzą
- ufnie i bez oporów !!! A Wy dlaczego wciąż nie jesteście Dziećmi ?!!!
Franciszkanie Konwentualni @Mieczysław Jacek Skiba: Niestety, są to błędne stwierdzenia.
"Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" mówi Pismo św. Krzyż jest znakiem zbawienia
dla każdego. Tę ogromną łaskę można odkryć przez wiarę właśnie, ale odrzucenie Krzyża jest
odrzuceniem zbawienia.
Mieczysław Jacek Skiba No cóż !!! Krzyża nie odrzucam - pojmuję Jego sens - ale odtąd już
dziecięca wiara będzie Zbawiać nie Krzyż - wiara, której Wy wciąż nie macie !!! Wy za mało
wiecie dlaczego Jezus umierał ?! - i dlaczego nie wszyscy zgrzeszyli ??? Czy Prorocy przysłani z
Nieba też wymagają Zbawienia przez Krzyż - albo Maryja !!! Oni nie - bo nie zgrzeszyli - a tym
grzechem było doprowadzenie do Zagłady poprzedniej Cywilizacji !!! Pracujcie aby tym razem
taka Zagłada nie nastąpiła !!!
Paulina Szypulska przepięknie...
19 minut(y) temu · Lubię to!
Tomasz Jan Chlebowski Mieczysławie. zastanawiające, że owe napomnienia kierujesz do
wszystkich, wyłączając swoją osobę. używasz formy "wy", a nie "my". czyżbyś jako jedyny
wybraniec posiadł pełnię tej prawdy, którą tak wykrzykujesz? czy to nie jakaś forma
samozwaństwa, która zawsze jest niebezpieczna i wrogo odnosi się do innych, napomnieniami
jakimiś? osobiście zgadzam się z poprzednią wypowiedzią, że poza krzyżem, który przestał być
narzędziem śmierci a stał się narzędziem zbawienia przez Chrystusa, nie ma zbawienia. św. Paweł
napisał: Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata (Ga
6,14) To motto widnieje na moim prymicyjnym obrazku.... i uważam, że nie jest zdewaluowane.
Pax!
Mieczysław Jacek Skiba POKÓJ !!! Zapraszam do odwiedzenia strony www.przeslanie.com,
wpisów na facebooku też oraz o spokojne przeczytanie tego co wam przesłałem w mailach zrozumiecie dlaczego nie wszyscy zgrzeszyli - i dlaczego wielu trzeba było Zbawić przez Krzyż
!!!? Kim jestem też tam jest napisane !!! Pozdrawiam. Pokój !
przeslanie.com - strona główna
www.przeslanie.com
NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA. WALKA ŚWIATŁOŚCI Z CIEMNOŚCIĄ NA KOŃCU
CZASÓW
Franciszkanie Konwentualni Na stronie www.przeslanie.com są oczywiste herezje. Drogi
Mieczysław Jacek Skiba - jako prezbiterzy Kościoła katolickiego zapraszamy Cię do nawrócenia.
Do zaufania, że przez Krzyż właśnie przyszło zbawienie dla nas wszystkich, tzn. dla grzeszników.
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NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA. WALKA ŚWIATŁOŚCI Z CIEMNOŚCIĄ NA KOŃCU
CZASÓW
Mieczysław Jacek Skiba No cóż - każdy orze jak może !!! Szkoda, że nie pojmujecie kim jest
Opieczętowany Duchem Świętym - że Prorocy będą przychodzić aż do uzyskania przez Ludzkość
Nieśmiertelności Ciała !!!? Nic nie rozumiecie - na razie !!! Otoczyliście się dogmatami i
oślepliście !!!

Franciszkanie Konwentualni Amen. Bracie, Ty osądzasz innych, my się za Ciebie modlimy. Niech
Bóg osądzi kto jest ślepy.
Nieśmiertelność duszy to nie jest zbawienie. Pomylenie pojęć niestety...
Mieczysław Jacek Skiba
Oddać Duszę Bogu to recepta na Nieśmiertelność Duszy - czyli Zbawienie.
Oddać Ciało Bogu to recepta na Nieśmiertelność Ciała - i to trzeba uczynić tu na Ziemi ! Życzę
wszystkim powodzenia.
Mieczysław Jacek Skiba Nie wiecie, że Dusza może skończy swe istnienie w Otchłani !???
Franciszkanie Konwentualni Może, ale nie zmienia to faktu, że nieśmiertelność to nie jest
zbawienie. Drogi Bracie, nie głoś herezji.
Franciszkanie Konwentualni
Drogi Mieczysławie! Po zapoznaniu się z podaną stroną przeslanie.com stwierdzamy, jako
prezbiterzy Kościoła, że są tam zamieszczone herezje, niezgodne z nauką Pisma św. i Kościoła.
Zapraszamy Cię zatem pokornie do nawrócenia, do nierozsyłania treści niezgodnych z nauczaniem
Kościoła. Jeśli ktoś rozgłasza herezje, to z pewnością nie pochodzi to od Ducha Świętego. Modlimy
się za Ciebie, ale jeszcze raz serdecznie zapraszamy do porzucenia błędnych treści, z których
pierwszą jest ta, iż to nie Krzyż zbawia.
Mieczysław Jacek Skiba
Dziecięco ufnych Zbawia Wiara !!! A Takich jak Wy Zbawia Krzyż !!! Smutne !!! To Wy się
nawróćcie dogmatycznie nierozumni !!! Zatłuc Mesjasza na krzyżu - i to ma Was Zbawić ?!!! - to
jest Wasze przekleństwo !!! Spróbujcie sami znaleźć się na Jego miejscu !!! Bo coś mi się wydaje,
że jeśli nadal będziecie takie sztywniaki to się znajdziecie !!!? Oj - może zaboleć !!!
Franciszkanie Konwentualni
Skąd w Tobie tyle niechęci, braku miłości...?
Niech Pan obdarzy Cię pokojem.
Mieczysław Jacek Skiba
Mój drogi !!! We mnie jest więcej miłości niż się Wam wydaje !!! Pozdrawiam
A Jezus nie jest mi panem lecz Przyjacielem, Bratem i Synem !!!
Franciszkanie Konwentualni
To w sposób oczywisty pochodzi od Złego.
Apage satana !
Bracie, niechaj Pan Cię uratuje, bo tylko Jezus ma taką moc.
Ave Maria...
Mieczysław Jacek Skiba
Co Wy wiecie o Szatanie !!! Nic !!! Tak jak i o nieskończonej Miłości i Miłosierdziu Boga nic nie
wiecie !!! Smuci się dziś nad Wami Święty Franciszek - smuci Braciszkowie !!!
Bóg nie osądza - i w tym Go nie znacie !!!
Jak widać oczyszczenie Lewitów [Kapłanów, Zakonników] będzie trudniejsze niż zwykłych Ludzi

!!!? – serca stwardniały !!!
Są inne gorsze problemy !!!?
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kilka sekund temu · Lubię to! · Usuń podgląd
• Mieczysław Jacek Skiba Biblia – księga zbrodni
http://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/...Zobacz więcej
Biblia - księga zbrodni
opolczykpl.wordpress.com
. Biblijny Jahwe jest bogiem chrześcijańskim. Wprawdzie sporo katolików temu zap...Zobacz
więcej
10 minut(y) temu · Lubię to! · Usuń podgląd
•
Mieczysław Jacek Skiba Mój komentarz z listów do Pana Wojciecha uznającego tylko ST i Jahwe, a
odrzucającego Jezusa Chrystusa:
Panie Wojciechu ! ...Zobacz więcej
9 minut(y) temu · Lubię to!
•
Paweł Mokwa Może na jakiejś ekumenicznej grupie zaczadzonych zielonoświątkowców zyska Pan
poklask opowiesciami o tym że krzyż nie zbawia, tu jest tradycyjny beton ,
3 minut(y) temu przez: telefon komórkowy · Lubię to!
•
Mieczysław Jacek Skiba pozdrawiam beton
3 minut(y) temu · Lubię to!
Służebniczki Starowiejskie Prowincja Łódzka dzięki użytkownikowi Krzysztof Zdanowicz

ks. Piotr Pawlukiewicz - dlaczego nie słyszę Boga ?
youtube.com
Lubię to! · · Udostępnij · 5 minut(y) temu ·
•

Mieczysław Jacek Skiba Nie słyszysz Boga gdy Go nie pragniesz ! Pozdrawiam z Burzyna rodem z Bliznego k. Starej Wsi !
kilka sekund temu · Lubię to!

Jak to skomentować ?!
Nie wiedziałem, że Ludzie mają jeszcze tak zatwardziałe serca i tak są zmanipulowani przez
Ciemność, że mordowi nadają aspekt boski i zbawczy !!!? Ale idą nowe czasy – dziecięca wiara
Zbawiać będzie a nie mord dokonany na Mesjaszu !!!

