
SZATA
ew. Mateusza 
22:11 A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.
22:12 I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał.

Objawienie Jana 7:14 
To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Objawienie Jana 22:14 
Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do  
miasta.

Jezus Chrystus jest energią Boga. 
Bóg Stwórca Kreator przez Chrystusa i dla Chrystusa wszystko uczynił.
Wszystko ma swoje źródło w Chrystusie. 
Chrystus jest istotą życia wszelkiej energii, manifestującej się w świecie duchowym i fizycznym o niskiej gęstości 
jak ludzie, zwierzęta, owady, bakterie, ziemia, woda itd. Wszystko co widzialne i niewidzialne jest energią. 
Chrystus przyszedł w ciele na ziemię, bo takie jest prawo i chciał je wypełnić. 
Moc zamieszkała w ciele. 
Swoim sposobem życia pokazał, że jest w jedności z Bogiem Ojcem.
Wszystkie Jego nauki są prawdą na temat odpowiedniego posługiwania się energią tak, by być w jedności 
z Nim i Stwórcą. 
Każda myśl i emocja, uczucie jest energią.
Niewłaściwie używane przejawiają się w chorobach cielesnych lub psychicznych. 
Niewłaściwie używając daną do naszej dyspozycji energię ściągamy do siebie wszelką ciężką energię, ta nas 
pochłania i ściąga na jeszcze niższe wibracje.
Wąska droga to stan karności i dyscypliny umysłu, uczuć, emocji, to stan świętości.
Szeroka droga to stan rozwiązłości, lenistwa, chaosu umysłu, to stan wszeteczeństwa, brudu. Każdy, kto chociaż 
myśli niewłaściwie już jest w stanie zmącenia. Złe emocje, uczucia już wywołują stan brudu, chaosu 
energetycznego.
Jedyną możliwością pozbycia się brudu ciężkiej energii jest oczyszczanie się energią Chrystusa. To jest tzw. 
pranie szat we krwi Chrystusa. 
Dlatego Chrystus oznacza ZBAWICIEL, WYBAWCA, WYSWOBODZICIEL, OCZYSZCZACZ.
Żyjemy w doskonałym miejscu, jest to unikatowe miejsce, gdzie możemy szkolić się w posługiwaniu się 
ENERGIĄ / MOCĄ. 
Każdy, kto zabrudzi się ciemną energią może oczyścić się żywą energią Chrystusa, Jego drogocenną, unikatową 
krwią i tylko ta krew oczyszcza.
Szata chroni ciało człowieka przed wpływami otoczenia.
BOSKA SZATA DUCHOWA  to jest nasze pole ochronne, chroniące energię, jaką mamy, przed wpływem 
przeciwnej ciężkiej śmiertelnej energii. 
Dlatego bardzo ważne jest regularne oczyszczanie naszej szaty od brudnej energii, która próbuje ciągle i 
nieustannie wpływać na nasze zachowanie, myśli, emocje i uczucia.
Bez SZATY jesteśmy nadzy.
Brak SZATY oznacza podatność na żywioły światów widzialnych i niewidzialnych.
SZATA ma znaczenie podwójne, chroni nas przed energią ciemną, energią zła, a także chroni nas przed BOGIEM.
BÓG nie może wywierać swojego gniewu na każdego, kto jest pod wpływem Chrystusa.
Ten, kto nosi SZATĘ, jaką daje Chrystus, jest nietykalny, jest chroniony Chrystusem, energią światła, bo Chrystus 
jest ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA.
Ten, kto nie nosi szaty jest bezbronny, nawet jak się dostanie na eony boskie, na pastwisko, na wesele, to 
zostanie szybko usunięty poprzez SŁUGI Boga, silne energie, mające moc wszystko niszczyć. 
Te silne moce jedynie są podległe Chrystusowi, większej mocy od siebie i wtedy widzimy hierarchię mocy. 
Silna energia rządzi słabszą energią.

ew. Mateusza 28:18 
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

Kto nie ma SZATY jest usuwany, kto ma SZATĘ jest nietykalny.
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