
CZY OJCIEC STWORZYCIEL ISTNIEJE?
Wszelkie  sekty,  kościoły,  wyznania  i  religie  poprzez  swoje  pisma chcą  zmusić  na  siłę,  by
wierzono w ich fałszywych bogów. Prawdziwy nasz Stwórca, a nie jakiś fałszywy bóg do tego
nie dopuszcza, choć dał człowiekowi wolność i własny wybór. Stwórca objawił się światu w
Jezusie Chrystusie! Nie szukał dla siebie chwały, a my Go ukrzyżowaliśmy! Przyszedł na świat
by dać nam wybór; czy chcemy żyć wiecznie, czy bez przerw umierać i rodzić się, będąc w
nieskończenie  na  usługach  zwyrodniałego  diabła  i  jego  pobratymców.  Zwyrodniały  diabeł
objawił się w jednym z jego reinkarnacji Mojżeszu! Do każdego należy decyzja, komu chce
oddać uwielbienie czy diabelskiemu Mojżeszowi, czy bezgranicznie zaufać swojemu Stwórcy,
oczekując na wybawienie z przeklętego życia. Pamiętajcie! Światu objawiło się kilka tysięcy
fałszywych bogów szczególnie w Indiach i krajach azjatyckich. Stwórcę mamy tylko Jednego,
który był od początku kiedy powstały nowe życia i nowe inteligencje!
Czy chrześcijanie, a nawet wszyscy wierzący powinni wierzyć w żydowskiego boga Jahwe?
Odpowiadam szczerze  i  stanowczo.  Nie!  Dlaczego?  Jahwe to  kłamliwy  wymysł  Mojżesza!
Nazwa boga Jahwe w tłumaczeniu znaczy "będę, który będę" odnosi się do czasu przyszłego.
Wypowiedź naszego Stwórcy przez Jezusa stanowczo mówi "Ja Jestem". 
Nie jakiś fałszywy zakłamany bóg, tylko Stwórca i Jego Potęga trwać będzie nieskończenie
wiecznie!
Jezus  protoplasta  chrześcijaństwa wyraźnie  mówi,  że  nikt  nie  zna Stwórcy i  nikt  nie  zna
wiecznie żyjącego jego Umiłowanego Syna. 

Przykład jest w Ewangelia Mateusza 11 werset 27.

Jaką mamy obecnie sytuację? Czy kościoły chrześcijańskie zdają sobie sprawę, że wierzą w
żydowskiego  oszukańczego  boga  wykreowanego  przez  Mojżesza?  Z  tego  wynika,  że
Mojżeszowi marzy się, by wszyscy byli pod jego panowaniem i oddawali mu hołd jak naszemu
Stwórcy! Żydowskiego boga wyznają Baptyści, Baptyści dnia siódmego, Świadkowie Jehowy,
Adwentyści, Mormoni i wszelkie odmiany sekt protestanckich. W żydowskiego boga wierzy
kościół Rzymskokatolicki, kościół Prawosławny i wiele innych wyznań religijnych. 
Muzułmanie  w  prawdzie  wierzą  w  fałszywego  boga  pod  imieniem  Allacha,  ale  również
przyjmują przekaz Mojżesza, jako wiarygodny, Jezusa Chrystusa uznali tylko, za proroka.
Nie zwrócili uwagi na słowa Jezusa, że nikt nie wie, kim jest Stwórca, więc Wszechmogącego
nie znają. Żydzi oddali swoje życie i panowanie nad sobą Mojżeszowi ze wszystkich myśli i
wszelkich uczuć jakie im pozostały! Sytuacje mamy fatalną! Mojżesz ma władzę nieomal nad
wszystkimi  mieszkańcami  Ziemi!  Ludzkość  żydowska  przez  nieświadomość  zwiedziona
kłamstwami Mojżesza stała się jego ludem i narzędziem do prześladowania tych, którzy jego
wymyślonemu bogu się oparli!
Wiele osób myśli, że Jezus tylko improwizował obecność Stwórcy w swoim Ciele. Inni myślą,
że Jezus improwizował siebie, jako króla Dawida, na którego Izraelici czekali od tysiącleci.
Nie  zdają  sobie  sprawy,  że  Stwórca  w  Duchowej  postaci  wraz  ze  swoim  Synem
Jednorodzonym wcielili się w ciało Syna Człowieczego, którego świat ukrzyżował!
Wiemy  jak  wygląda  prawda!  Ojciec  Stworzyciel  w  postaci  Boskiej  Świadomości  (Osobie
Duchowej) wraz ze Świadomością Syna Jednorodzonego (Osoba Duchowa) wcielili się w ciało
człowiecze, by ratować Żydów i cały świat zwiedzony przez diabelskiego Mojżesza i innych
jego pobratymców. Wynika z tego, że Ojciec Stworzycieli i Jego Umiłowany Syn dla narodu
żydowskiego uczynili samo dobro. Chcieli Oni uwolnić Żydów od niedorzecznych marzeń i
beznadziejnego oczekiwania na swego morderczego króla Dawida lub innego mordercę który
zhańbił ich naród. Nigdy nie skończyłyby się ich głupie proroctwa trzymające naród żydowski
w  kłamstwie  i  obłudzie.  Trwa  to  do  dzisiaj!  Ojciec  Stworzyciel  i  Umiłowany  Syn  mogli
przynieś Izraelczykom wolność i oczyszczenie z ich podłej historii wydarzeń, które są dla nich
przekleństwem i brzemieniem okropnej wyroczni, jaka ich ciągle prześladuje. 
Jak  można  posługiwać  się  fałszywymi  proroctwami  i  powodować  ogromne  nieszczęścia?
Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zło ucieleśni się w jakimś fałszywym królu Dawidzie lub



fałszywym Jezusie i pociągnie znów naród żydowski do jakiegoś nieszczęścia. Idąc za namową
fałszywego  Dawida  lub  fałszywego  Jezusa  ponownie  staliby  się  zabójcami,  tym  razem
wywołując konflikt na skale światową. Mojżesz oszukał Żydów obiecując im raj na ziemi, a w
efekcie zagarnęli oni terytorium innego narodu wybijając mieszkańców w pień. Przykładem
może  być również  Hitler,  Lenin,  Stalin  i  mnóstwo innych zwyrodniałych zabójców naszej
cywilizacji,  którzy  przyczyniali  się  do  ludzkiego  upadku.  Czasami  zdarzają  się  jakieś
niewielkie zwiedzenia poprzez fałszywe cuda, zmieniające ludzi w głupców i niedorzecznych
fanatyków.  Te  głupie  ludzkie  wyobraźnie  często  doprowadzały  lokalnych mieszkańców  do
ogólnego chaosu i skłócenia między sobą. Mało tego często jakaś wróżba usłyszana od cyganki
może  zrujnować  danej  osobie  całe  życie.  Oczekiwanie  kogoś  jako  cielesnego  ziemskiego
człowieka  jak  to  się  mówi  z  za  grobu  i  pokładanie  w  nim  nadziei,  że  przyniesie  jakieś
nieoczekiwane dobro i cudowne zmiany dla narodu jest bezsensowne. Załóżmy, że obecnie
narodowi  żydowskiemu  objawiłby  się  król  Dawid.  Co  on  by,  mógł  dobrego  dla  Żydów
uczynić? Czyżby miał dostarczyć im jakąś niesamowitą broń, by zwyciężyli cały świat? Mamy
już broń  atomową i  wiele  innych  jeszcze  bardziej  niebezpiecznych,  które  zakamuflowane
tylko czekają na ich użycie. 
Czy Żydzi oczekują, że Dawid może przynieść Żydom pokój, którego oni tak naprawdę nie
chcą? Musieliby zwrócić zrabowane ziemi ich poprzednim właścicielom.
Pozostaje sprawa ponownego przyjścia Jezusa, która również trzyma w szachu protestantów,
katolików, prawosławia i innych chrześcijan.
Czy  jednak  ta  sytuacja  nie  powoduje  skostnienia  ludzkiej  wyobraźni?  Jeśli  Jezus  miałby
przyjść to trzeba by przygotować Jemu możliwości takiego przybycia.
Obecnie wiele krajów jest w konflikcie między sobą na podstawie różnych wyznań religijnych.
Czasem do takiego stopnia, że jedni drugich mordują. Są inne osoby o obojętnym nastawieniu
godzące  się  na taki  stan rzeczy  i  jest  to  dla  mnie  dziwne.  Niestety  porządnych ludzi  jest
niewielu  reszta  to  dzicz,  która  jest  nieobliczalna  w  swoim  zachowaniu.  Weźmy  Polskę!
Wprawdzie  niby  jest  katolicka,  ale  zdziczałych  pseudo  kibiców,  cudacznych  polityków,
pijaków i złodziei i innych nie brakuje.
Do jakiego kraju miałby przybyć nasz Zbawiciel Jezus? Co mógłby począć jeśli wszyscy są
zwiedzeni kłamstwami? 
Nikt nie chce zrozumieć, że całą przyczyną tego złego stanu są religie, kościoły i sekty oraz
wredne polityczne układy, które są pod kontrolą zwyrodniałego diabła.
Tu  trzeba  ogólnonarodowego  uczenia  ludzi  przez  media,  jak  radio  i  telewizję.  Stworzyć
jednolity bezpłatny system wychowania młodych rodziców. Trzeba przede wszystkim uczyć
jak wychowywać dzieci. Trzeba skutecznie indywidualnie uczyć rodziców jak zachować wiarę
w  Stwórcę  bez  fanatyzmu  i  niebezpiecznych  zgromadzeń  w  sektach  lub  w  religiach  pod
przewodnictwem jakiegoś guru! Dzieci  od maleńkości  miałyby być uczone przez rodziców
przestrzegania moralności i logicznych przekazów o naszym Stwórcy. 
Oczekując na naukowe odkrycia należałoby realnie wcielać wiarę w mądrości i nowoczesną
logikę! Tylko nauka może rozwiązać problem, w jaki sposób moglibyśmy zrozumieć Stwórcę i
z Nim się z skontaktować. Medialne nauki powinny uczyć ludzi jak mają ustrzec się przed
wszelkimi religiami, fałszywymi kościołami i zwodniczymi sektami. Wtedy może coś z tego
dobrego by się wykluło.
Teraz bardzo ważne pytanie! Czy ostateczny hołd i wiarę mamy oddać Jezusowi i tytułować
go królem świata?
Oczywiście, że tak! Ponieważ Ojciec Stworzyciel i Syn Jednorodzony są zjednoczeni w sobie
jako  Dwie  Świadomości,  Dwie  Osoby  Duchowe.  O  tym  informują  biblijne  kody,  które
odkryjesz w dalszych moich portalach! 
W każdej  chwili  może  nastąpić  trzecia  wojna światowa,  choćby,  dlatego,  by  ludzkość  nie
zorientowała się, że światem manipuluje diabelski Mojżesz. Obecnie jest jeszcze jedna szansa,
by unicestwić proces manipulowaniem świata religiami, kościołami i sektami. Zdziwicie się,
jakie proste i mądre jest rozwiązanie problemów tego świata. Napisane jest również o tym w



Biblii,  wystarczy  by  się  wypełniło  oczyszczenie  wszelkich  ludzkich  świadomości  z
demonicznych duchów, które za pośrednictwem diabelskiego Mojżesza manipulują ludźmi!
Chciałbym by  osoby,  będące  w  kontakcie  z  ludźmi  pochodzenia  żydowskiego,  szczególnie
Żydów  praktykujących  aby  przekazali  im  moje  ostrzeżenia.  Trzeba  w  jakiś  specjalny
delikatny sposób podpowiadać im nieustannie, by zechcieli jeszcze raz skonfrontować swoje
odczucia do Jezusa. Trzeba Żydom wytłumaczyć, że Jezus chciał ich ratować, by nie ponosili
takich  nieszczęść,  jakie  na  nich  przychodziły  przez  tysiąclecia.  Trzeba  postarać  się
wytłumaczyć im, że Mojżesz ich oszukał. Być może bestialski Mojżesz w ostatecznych czasach
ucieleśni się w króla Dawida, lub nawet w fałszywego Jezusa, aby tym razem wyprowadzić
cały  naród  żydowski  na  wieczną  śmierć.  Trzeba  tłumaczyć  Żydom,  że  można  kochać  i
szanować swego Stwórcę, którego jeszcze nie znamy nie robiąc z siebie błaznów prowokując
innych do nienawiści. Jeśli Żydzi przekonają się, że przekaz Jezusa i jego poświęcenie było
słuszne,  znajdą zrozumienie,  że  nikt  nie  zna prawdziwego Stwórcę  ani  jego Syna! System
bratobójczy, który wykreował Mojżesza runie! Jego moc załamie się i straci znaczenie. 
Pomyślcie!  Wszyscy  mordercy  jak na  przykład Hitler,  Lenin,  Stalin  i  mnóstwo innych w
naszych czasach  jak iracki  Husein,  libijski  Kadafi,  mieli  nieograniczoną władzę  jednak z
chwilą ich śmierci diabelskich idei zło ustało. 
Powodzenie  walki  Mojżesza  z  naszym  Stwórcą  wiąże  się  z  piśmiennym  fałszywym
starotestamentowym  przekazem.  Ten  zakłamany  biblijny  przekaz  jest  bardzo  trudny  do
zlikwidowania. Ludzie fanatycznie wierzą w fałszywe pisma sądząc, że wykreował je Stwórca.
Z chwilą gdyby naród żydowski manifestacyjnie uwierzył w przekaz Jezusa, odcinając się od
Mojżesza,  cały  świat  religijny  musiałby  na  to  identycznie  zareagować.  Wszelkie  religie,
kościoły i sekty musiałyby zredukować swoje dogmaty i być może zorientowałyby się, że w
ogóle ich egzystencja jest niepotrzebna. Doszliby do wniosku, że jednak mój pomysł na jedne
światowe wyznanie w Stwórcę w Jezusie  Chrystusie  przy pomocy mediów byłby jedynym
wyjściem.  Mojżesz  straciłby  swoją  moc,  którą  pozyskał  przez  swoje  zakłamane  pisma!
Straciłby poważanie w świecie duchowym, który zawierzył mu dając szansę zwodzenia całego
świata.  Zwyciężyłby  prawdziwy  nie  fałszywy  bóg,  lecz  zawsze  nasz  Stwórca!  Mojżesza
spotkałby wieczny koniec i jego dusza byłaby uwięziona na wieki. 
Uwierzcie mi to ma absolutny sens, gdyż Biblia mówi o nawróceniu się Żydów w czasach
ostatecznych. Działajmy! Z chwilą upadku Mojżesza upadną wszelkie religie, kościoły, sekty i
świat będzie wolny od tej zarazy. W przepowiedniach dużo się o tym mówi, że przyjdzie złoty
wiek i świat będzie dążył ku lepszemu. Niech was błogosławi Stwórca i aby tak się spełniło!


