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Był taki czas, bardzo dawno temu, kiedy człowiek chodził z Bogiem za rękę.

Codziennie po południu, w porze, kiedy wiał wiatr, człowiek chodził z Bogiem

za rękę po rajskim ogrodzie. Był kiedyś taki czas, bardzo dawno temu, kiedy

człowiek - mężczyzna i kobieta, nie mieli przed sobą żadnego wstydu. Nie

było nic, co by ich oddzielało. I potem przyszedł ktoś, kto nas potwornie

okłamał. Grzech, który się wydarzył bardzo dawno temu i który trwa, to

grzech kłamstwa. Przyszedł starodawny wąż, który nauczył Adama i Ewę

kłamstwa.

Pierwsi ludzie uwierzyli kłamstwu, uwierzyli, że świat wygląda inaczej niż

wygląda. Że Bóg jest kimś innym niż mówi, że jest. Że człowiek jest kimś

innym niż Bóg powiedział, że człowiek jest. I kiedy uwierzyli temu kłamstwu,

jak mówi Księga Rodzaju, schowali się w zarośla. Gdy zobaczyli się w

fałszywym świetle, które rzucił na nich ojciec kłamstwa, schowali się w

krzaki. Tak się sobą przerazili. I my do dzisiaj trwamy w tym kłamstwie.

Najwyższa pora przestać wierzyć ojcu kłamstwa, najwyższa pora przestać

uznawać to, co on mówi, za prawdziwe, bo to jest jedno wielkie wierutne

kłamstwo.

2

Księgarnia religijna Izajasz.pl

https://izajasz.pl/ksiazka/osiol-w-raju?book=1,51


Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Osioł w raju

Księgarnia Izajasz poleca

Ewangelia dla nienormalnych

To książka dla nienormalnych. Przeczytaj ją. A później daj ją 

każdemu, kto tego NIE chce. Daj ją każdemu, kto nie chodzi do

kościoła,  kto myśli, że się nie nadaje do wiary w Boga i nie widzi

w tym żadnego  sensu. Pragnę pokazać Ci Boga, który siedzi w

samym środku bezsensu,  beznadziei, krzywdy, nienawiści,

braku miłości i stamtąd mówi do ciebie:  "Jestem. Jestem w

twoim życiu i&nb...

Upojeni Bogiem

Warto przekroczyć ciasną bramę i wejść na drogę prowadzącą

do Boga - drogę szeroką, gdzie jest miejsce dla każdego i na

drogę, która upaja szczęściem.

Błogosławieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa

Książka opowiada o niezwykłej mocy słów, które każdy z nas

może codziennie wypowiadać. Słów, które niosą szczególną

obietnicę, że jeśli je wypowiemy, to w realny sposób, powołując

się na Słowo Boga, umocnimy nasze domy, pomnożymy dobra,

uczynimy nasze życie płodnym, ugasimy pragnienie... Mało tego!

To wszystko (i jeszcze więcej) stanie się udziałem każdego, nad

kim wypowiemy te Słowa...

Placki z rodzynkami

Mówią, że Eucharystia to uczta wystawiona na dwóch stołach.

Na  jednym z nich Bóg zostawił nam Ciało i Krew swojego Syna,

dzięki któremu  możemy żyć i to aż na wieki. Na drugim

przyrządził zaś dla nas  smakowite dania swojego Słowa.
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