Kiedy należy klękać
czyli nasz szacunek do Boga a „prostowanie ludziom kolan”
środa, 27 października 2010

Jednym z narzędzi szatana jest „prostowanie ludziom kolan”, wtedy gdy powinno się klęczeć.

Momenty w których powinniśmy klęczeć:

1.W czasie Przeistoczenia - Bóg wtedy zstępuje z nieba do Hostii za sprawą Ducha Św.! Na przyjście Pana należy
klękać!
2. Podczas śpiewania „Święty, Święty, Święty…”- na tą pieśń padają na twarz wszyscy aniołowie i święci w
Niebie - to jak my, mizerny proch ziemi nie mamy UKLĘKNĄĆ?
3. Na „Baranku Boży…” (w tym momencie kapłan łamie Hostię - ciało Chrystusa - jest to czas największego
bólu Chrystusa UMIERANIE - ŚMIERĆ BOGA). Jeżeli byśmy ujrzeli zamiast Hostii - Chrystusa przybijanego do
Krzyża, to czy patrząc na ból, smutek i cierpienie Boga nie zgięlibyśmy kolan współcierpiąc, przepraszając
pokornie za te bicze którymi my własnym grzechem kaleczymy Chrystusa? Jeżeli nie potraficie tego poczuć
sercem, to pomyślcie sobie, jak byście się czuli i co robili gdyby to np. wasz ojciec, brat , ktokolwiek najbliższy
cierpiał takie męki? Czy potrafilibyście w trakcie cierpienia przypatrywać się spokojnie, bez smutku i rozpaczy w
sercu? Czy stalibyście tak samo jak kaci Chrystusa i faryzeusze? Szatan uderzył również w postawę.
4. Podczas Komunii Świętej szatan też „prostuje kolana”, natomiast podczas komunii świętej sam Pan Jezus nasz
BÓG „ŻYWY” nie umarły jest przyjmowany, jak będąc przed obliczem Boga mamy nie UKLĘKNĄĆ, a jakoś
łatwo nam przychodzi przyklękanie przed „siedzeniem” osoby znajdującej się w kolejce przed nami ?! Jak
zareagowalibyście gdyby zamiast komunikantu stał przed wami sam Pan Jezus lśniący w chwale Boga Ojca, co
zrobilibyście wtedy, stalibyście czy klęczelibyście a może padlibyście na twarz?
5. Na końcowe błogosławieństwo - powinniśmy przed Ojcem Niebieskim klęknąć by nie tylko okazać Mu w ten
sposób szacunek ale również by więcej łask otrzymać.
WAŻNE:
Trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi, jeżeli zrobisz na przekór wszystkim (w Kościele podczas Mszy Św.) stosując się do punktów powyżej wiedz, że nie jesteś sam /sama …! a Bóg, który widzi te gesty z pewnością je
doceni w tym lub przyszłym życiu. Nie bój się ludzi, że za dziwaka Cię wezmą pamiętaj - Bóg jest ważniejszy!
BĄDZMY POSŁUSZNI PAPIEŻOWI - NIE BISKUPOM !!!
Papież daje przykład - papież Benedykt XVI daje komunię tylko na klęcząco i tylko do ust, komunia na stojąco jest
wymysłem niektórych biskupów, w ogóle nie zatwierdzonym przez żadnego papieża w historii kościoła.
Taka postawa (prostych kolan zwłaszcza podczas Komunii) doprowadza do tworzenia braku szacunku dla Boga
oraz zanik świadomości istnienia obecności Chrystusa we Mszy Św. To eliminowanie istnienia Boga żywego na
ołtarzu ze świadomości człowieka powoduje, że za kilka lat (jak doczekamy) zamiast kapłana będzie automat z
przyciskiem i napisem ”przyjmij, CIAŁO CHRYSTUSA”. Msza Święta jest Męką Pańską a niektórzy biskupi
uczą, że Msza Św. jest wyłącznie ucztą. Nie patrzmy na „zachód” czy „Europę” i ich obyczaje (m. in.
przyjmowanie Chrystusa na rękę lub od osób świeckich) lecz trzymajmy się prawdziwego Boga i szacunku do
Niego.
materiał, pobrany ze strony „Echo Chrystusa Króla„

