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Â Â WEDÂ£UG SÂ£Ã“W BOGA - BISKUPI KÂ£AMIÂ¡ 
  Dwa tysiÂ±ce lat temu BÃ³g w treÂ¶ci Apokalipsy Â¦w. Jana, przesÂ³aÂ³ na ZiemiÃª wiele rÃ³Â¿nych informacji.
IstniejÂ± w tym zbiorze rÃ³wnieÂ¿ takie informacje, ktÃ³re mÃ³wiÂ± o biskupach chrzeÂ¶cijaÃ±skich.
 B.G.
 
 2:2 - Znam uczynki twoje i pracÃª twojÃª, i cierpliwoÂ¶Ã¦ twojÃª, a iÂ¿ nie moÂ¿esz cierpieÃ¦ zÂ³ych i
doÂ¶wiadczyÂ³eÂ¶ tych, ktÃ³rzy siÃª mieniÂ± byÃ¦ ApostoÂ³ami, a nie sÂ±, i znalazÂ³eÂ¶ ich, Â¿e sÂ± kÂ³amcami;
  Zwrot zawarty w tym wersecie; - â€ždoÂ¶wiadczyÂ³eÂ¶ tych, ktÃ³rzy siÃª mieniÂ± byÃ¦ ApostoÂ³ami,â€• mÃ³wi o
ludziach, ktÃ³rzy uwaÂ¿ajÂ± siebie za ApostoÂ³Ã³w Jezusa Chrystusa. (W kontekÂ¶cie do wymowy treÂ¶ci Apokalipsy,
wskazanie na ApostoÂ³Ã³w jest jednoznacznym ze wskazaniem na ApostoÂ³Ã³w Jezusa Chrystusa.) BÃ³g mÃ³wi; - â€ž
a nie sÂ±,â€• Dalej BÃ³g mÃ³wi; - â€ži znalazÂ³eÂ¶ ich, Â¿e sÂ± kÂ³amcami;â€•, takim okreÂ¶leniem stwierdza BÃ³g,
Â¿e udaÂ³o siÃª niektÃ³rym ludziom odkryÃ¦, Â¿e udajÂ±cy ApostoÂ³Ã³w kÂ³amiÂ±.
  B.G.
 2:6 - Ale wÂ¿dy to masz, iÂ¿ nienawidzisz uczynkÃ³w NikolaitÃ³w, ktÃ³rych i ja nienawidzÃª. WedÂ³ug Boga, sÂ±
ludzie, ktÃ³rzy z natury nienawidzÂ± kapÂ³anÃ³w. MÃ³wi o tym zwrot; - â€žAle wÂ¿dy to masz, iÂ¿ nienawidzisz
uczynkÃ³w NikolaitÃ³w,â€• Sam BÃ³g rÃ³wnieÂ¿ takich kapÂ³anÃ³w nienawidzi. A mÃ³wi to w sÂ³owach; - â€žktÃ³rych i
ja nienawidzÃª.â€• Takim okreÂ¶leniem wÂ³asnego stosunku do wskazanych tu kapÂ³anÃ³w BÃ³g, caÂ³kowicie ich
degraduje. OkreÂ¶lenie â€žNikolaitÃ³wâ€• zawarte w treÂ¶ci Apokalipsy, odnosi siÃª do kapÂ³anÃ³w â€“
nauczajÂ±cych, posiadajÂ±cych wÂ³adzÃª i potÃªgÃª. Takimi kapÂ³anami sÂ± Biskupi katoliccy. Ci sami Biskupi
okreÂ¶lajÂ± siebie, ApostoÂ³ami Jezusa Chrystusa.
  B.G.
 2:15 - TakÂ¿e masz i tych, ktÃ³rzy trzymajÂ± naukÃª NikolaitÃ³w, co ja mam w nienawiÂ¶ci. BÃ³g mÃ³wi, Â¿e
nienawidzi rÃ³wnieÂ¿ tych, ktÃ³rzy rozpowszechniajÂ± naukÃª biskupÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich. W zwrocie; - â€žktÃ³rzy
trzymajÂ± naukÃª NikolaitÃ³w, co ja mam w nienawiÂ¶ci.â€• BÃ³g, daje na to jednoznaczny dowÃ³d.
  ReasumujÂ±c â€“ Informacje przekazane od Boga, ktÃ³re sÂ± ujÃªte w treÂ¶ci tych wersetÃ³w, jednoznacznie
mÃ³wiÂ±, Â¿e nauki koÂ¶cioÂ³a katolickiego â€“ Â¶ciÂ¶le podlegajÂ±ce opiece BiskupÃ³w, sÂ± kÂ³amstwem z punktu
widzenia Boga. Takie jednoznaczne wskazanie na kÂ³amstwo, ktÃ³re jest tu rÃ³wnieÂ¿ poparte sÂ³owem â€“
nienawidzÃª -, jest jasnym wyraÂ¿eniem postawy dezaprobaty Boga w stosunku do religii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej. BÃ³g
mÃ³wi, Â¿e ta religia a w szczegÃ³lnoÂ¶ci nauki tej religii sÂ± sprzeczne z wolÂ± i potrzebami Boga.
  P.S. PowyÂ¿szy tekst, przedstawiam, jako czÂ³owiek, ktÃ³ry ma do tego peÂ³ne prawo w odniesieniu do Boga.
Jestem tu na Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dysponujÃª odpowiedniÂ± wiedzÂ± do Jego reprezentowania.
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