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Â  
 
 
 Â W zwiÂ±zku ze Â¶wiÃªtami BoÂ¿ego Narodzenia i w odniesieniu do sprawy,Â¿e Watykan przez 2000 lat kpiÂ³ sobie
z Potrzeb Boga i z ludzi na Ziemi, nadszedÂ³ Czas Jego OsÂ±dzenia.Â  W Imieniu Boga i z Jego Woli przesyÂ³am
Wam Wszystkim poniÂ¿szy tekst:
 BÃ“G NAZYWA KLER RELIGII RZYMSKO â€“KATOLICKIEJ - BESTYJÂ¡.
 B.G.
 III. 18. - a oczy twoje namaÂ¿ maÂ¶ciÂ± wzrok naprawiajÂ±cÂ±, abyÂ¶ widziaÂ³.
 B.G.
 XIII. 1. - I widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z morza, majÂ±cÂ± siedm gÂ³Ã³w i rogÃ³w dziesiÃªÃ¦; a na rogach jej
byÂ³o dziesiÃªÃ¦ koron, a na gÂ³owach jej imiÃª bluÂ¼nierstwa.
 W sÂ³owach; - â€žI widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z morza, â€žjest ukryta kluczowa informacja. WÂ³aÂ¶ciwe
odczytanie tej zaszyfrowanej informacji posiada fundamentalne znaczenie, dla odczytania wszystkich pozostaÂ³ych
zaszyfrowanych a treÂ¶ci Apokalipsy informacji od Boga. Odczytania w takim znaczeniu, w jakim BÃ³g je nam
przekazaÂ³.
 W treÂ¶ci wersetu jest zaszyfrowanych 5 tajemnic.
 1. Bestyja wystÃªpujÂ±ca z morza
 2. Bestyja majÂ±ca siedem gÂ³Ã³w
 3. Bestyja majÂ±ca rogÃ³w dziesiÃªÃ¦
 4. Tajemnica koron na rogach
 5. Na siedmiu gÂ³owach Bestyji imiÃª bluÂ¼nierstwa
 1.Bestyja wystÃªpujÂ±ca z morza
 Pytanie; Jak wyglÂ±daÂ³a, lub co reprezentowaÂ³a bestyja, ktÃ³rÂ± w widzeniu, ukazano Â¦w. Janowi?
 W pierwszych sÂ³owach dotyczÂ±cych bestyji, Â¦w. Jan napisaÂ³; â€žI widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z
morza,â€•.
 On juÂ¿ jÂ± widzi, ale zanim opisze jej cechy, wskazuje nam miejsce i charakter jej wystÂ±pienia, czyli czynnoÂ¶Ã¦,
jakÂ± sama bestyja wykonuje.
 WedÂ³ug tego, co jest napisane w wersecie, bestyja wystÃªpuje z morza.
 Pytanie; - Z jakiego morza wystÃªpuje bestyja?
 Czasownik â€žwystÃªpowaÃ¦â€• nie dotyczy wody. Z wody nie moÂ¿na wystÂ±piÃ¦. Na pomoc w odszyfrowaniu tej
tajemnicy przychodzi nam, inny werset z Apokalipsy.
 W XVII rozdziale sÂ± spisane wersety, ktÃ³re wyjaÂ¶niajÂ± zaszyfrowane informacje dotyczÂ±ce Watykanu,
kapÂ³anÃ³w i religii.
 B.G.
 XVII. 15. - â€žI rzekÂ³ mi: Wody, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, gdzie wszetecznica siedzi, sÂ± ludzie i zastÃªpy, i narody, i
jÃªzyki.â€•
 W tym wersecie jest zapisane stwierdzenie: â€žWody, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, sÂ± ludzie i zastÃªpy, i narody, i jÃªzyki.â€•
Takie stwierdzenie wyjaÂ¶nia kwestiÃª z pierwszej tajemnicy wersetu XIII. 1., KtÃ³ra odnosi siÃª do warunkÃ³w, lub
okolicznoÂ¶ci, z czego wystÃªpuje bestyja?
 Zwrot; - â€žI widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z morza, â€ž jest kontekstem do zwrotu; - â€žWody, ktÃ³reÂ¶
widziaÂ³â€•. ZarÃ³wno sÂ³owo; - â€žmorzeâ€• jak i sÂ³owo; - â€žwodyâ€• mÃ³wiÂ± o tym samym, mÃ³wiÂ± o miejscu,
warunkach, lub o Â¶rodowisku, z jakiego wystÃªpuje bestyja. W dalszym kontekÂ¶cie zwrot; - â€žWody, ktÃ³reÂ¶
widziaÂ³, sÂ± ludzie i zastÃªpy, i narody, i jÃªzyki.â€• Wnosi wyjaÂ¶nienie, - Â¿e to morze i te wody symbolizujÂ± ludzi.
 Z kolei ludzie sÂ± tu podzieleni na grupy wedÂ³ug okreÂ¶lonych cech.
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 1. Narody â€“ ludzie rÃ³Â¿nych narodowoÂ¶ci.
 2. ZastÃªpy â€“ ludzie w Narodach/PaÃ±stwach w zebranych grupach (nie sÂ± to caÂ³e Narody tylko wspÃ³lnoty).
 3. JÃªzyki â€“ W tym wspÃ³lnym â€žmorzu/wodachâ€• w tych wspÃ³lnotach rÃ³Â¿nonarodowych, ludzie mÃ³wiÂ±
rÃ³Â¿nymi jÃªzykami, lecz zgormadzeni sÂ± pod jednym sztandarem.
 Â¦w. Jan w widzeniu zobaczyÂ³ miÃªdzynarodowÂ±, wielojÃªzycznÂ± spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦, z ktÃ³rej to spoÂ³ecznoÂ¶ci, z
jej Â¶rodowiska, wystÃªpuje bestyja.
 Ta bestyja z widzenia, ktÃ³rÂ± Â¦w. Jan opisuje, jest szczegÃ³lnÂ± postaciÂ±, lub grupÂ± szczegÃ³lnych osÃ³b, jakie
wystÃªpujÂ± przed front, przed oblicze, wskazywanej tu, spoÂ³ecznoÂ¶ci.
 W tym momencie juÂ¿ wiemy, Â¿e bestyja jest symbolem wÂ±skiej grupy spoÂ³ecznej, reprezentujÂ±cej opisanÂ± tu
spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ kapÂ³anÃ³w, jako pasterzy szerokich rzesz wiernych. SpoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ o tak szerokich cechach
miÃªdzynarodowych, jest wyjÂ±tkowym zbiorem ludzkim. Ta spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ religijna jest wskazana w treÂ¶ci
Apokalipsy a tym samym, w procesie dowodowym, uzyskujemy dodatkowe informacje o cechach charakteru
symbolizowanego bestja szyfru. Apokalipsa w caÂ³ej swojej treÂ¶ci odnosi siÃª do spraw zwiÂ±zanych z Jezusem
Chrystusem i w taki sposÃ³b jej treÂ¶Ã¦ dotyczy wyÂ³Â±cznie spraw chrystusowych. Takie konteksty ostatecznie
wyjaÂ¶niajÂ± pierwszÂ± tajemnicÃª wersetu i inne tajemnice Apokalipsy. Ta postac, ktÃ³ra wystÃªpuje z morza, musi
byÃ¦ Â¶ciÂ¶le zwiÂ±zana ze sprawami Jezusa Chrystusa.
 Â¦w. Jan w widzeniu miaÂ³ pokazanÂ± spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich, wystÃªpujÂ±cych przed front
wiernych katolickich, caÂ³kowicie zwiÂ±zanych z Watykanem.
 Bestyja - to sÂ³owo szyfr, dla przedstawiania kapÂ³anÃ³w religii rzymsko - katolickiej. 2. Bestyja majÂ±ca siedem
gÂ³Ã³w
 Druga tajemnica tego wersetu a raczej tajemnica kapÂ³anÃ³w symbolizowanych sÂ³owem bestyja, jest zwiÂ±zana z
okreÂ¶leniem; - â€žsiedem gÂ³Ã³wâ€•.
 W treÂ¶ci Apokalipsy liczba siedem peÂ³ni rolÃª klucza i symbolizuje to, co pochodzi z Nieba, lub od Boga. Symbolizuje
rzeczy majÂ±ce pozytywnÂ± wartoÂ¶Ã¦.
 Zastosowany tu, klucz; - â€žsiedem gÂ³Ã³wâ€• w swoim drugim czÂ³onie â€“ sÂ³owo gÂ³owa - oznacza rzeczy
zwiÂ±zane z intelektem czÂ³owieka. W powiÂ±zani oba sÂ³owa klucza mÃ³wiÂ± o intelekcie kapÂ³anÃ³w katolickich.
Sprawy zwiÂ±zane z intelektem, dotyczÂ±ce bestyji, czyli kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich, to sprawy zwiÂ±zane z
niebem, z Bogiem - Ojcem Jezusa Chrystusa i z samym Jezusem. O tego typu sprawach mÃ³wi szyfr â€žsiedem
gÂ³Ã³wâ€•.
 ReasumujÂ±c informacje zawarte w dwÃ³ch pierwszych tajemnicach wersetu, moÂ¿emy wyciÂ±gnÂ±Ã¦ wniosek, Â¿e
wskazywana bestyja to szyfr mÃ³wiÂ±cy o kapÂ³anach kultu, zwiÂ±zanego z Jezusem Chrystusem.
 3. Bestyja majÂ±ca rogÃ³w dziesiÃªÃ¦
 Druga tajemnica dotyczyÂ³a intelektu czÂ³owieka i byÂ³a zaszyfrowana w sÂ³owach â€•siedem gÂ³Ã³wâ€• a trzecia z
kolei tajemnica, jest ukryta w sÂ³owach â€žrogÃ³w dziesiÃªÃ¦â€•. Liczebnik 10 nie moÂ¿e wskazywaÃ¦ rzeczywistych,
czyli fizycznych rogÃ³w jest, wiÃªc szyfrem dotyczÂ±cym tej tajemnicy.
 W treÂ¶ci Apokalipsy istniejÂ± wersety kontekstowe uzupeÂ³niajÂ±ce informacje, ktÃ³re dotyczÂ± â€ždziesiÃªciu
rogÃ³wâ€•.
 B.G.
 XVII. 12. - A dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, jest dziesiÃªÃ¦ krÃ³lÃ³w, ktÃ³rzy krÃ³lestwa jeszcze nie wziÃªli; ale
wezmÂ± moc jako krÃ³lowie, na jednÃª godzinÃª z bestyjÂ±.
 Zwrot; - â€žA dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, jest dziesiÃªÃ¦ krÃ³lÃ³wâ€•, â€ždziesiÃªÃ¦ krÃ³lÃ³wâ€• przedstawia
te â€žrogiâ€•, jako rzecz, ktÃ³ra posiada pozytywnÂ± wartoÂ¶Ã¦. JuÂ¿ w podstawowym wersecie 1 z XIII rozdz. istnieje
zwrot, ktÃ³ry mÃ³wi o koronach, cyt.; - a na rogach jej byÂ³o dziesiÃªÃ¦ koronâ€• tymi sÂ³owami informuje nas, Â¿e
tajemnica dotyczÂ±ca â€ždziesiÃªciu rogÃ³wâ€• mÃ³wi o rzeczy pozytywnej.
 WedÂ³ug treÂ¶ci zawartej w tych cytatach, â€žrogiâ€• sÂ± zaszyfrowanÂ± informacjÂ± i mÃ³wiÂ± o rzeczy, lub
dziesiÃªciu rzeczach, ktÃ³re posiadajÂ±, lub powinny posiadaÃ¦ wÂ³adzÃª, lub moc rÃ³wnÂ± wÂ³adzy krÃ³lewskiej.
 Kolejna informacja; - â€žktÃ³rzy krÃ³lestwa jeszcze nie wziÃªli; â€ž mÃ³wi, Â¿e te 10 rzeczy, ktÃ³re posiadajÂ± status
wÂ³adzy krÃ³lewskiej, jeszcze swej wÂ³adzy i mocy nie wziÃªÂ³y, lub nie uÂ¿yÂ³y.
 W ostatniej zwrotach tego wersetu; - â€žale wezmÂ± moc, jako krÃ³lowie, na jednÃª godzinÃª z bestyjÂ±.â€•, Jest
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ujÃªta informacja, ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e ta moc zostanie uÂ¿yta, Â¿e te tajemnicze rzeczy, lub postacie jÂ± wezmÂ±.
 Zwrot; - â€žale wezmÂ± moc, jako krÃ³lowieâ€• ukazuje nam rÂ±bek charakteru tych tajemniczych rzeczy, lub postaci.
Z poprzednich dwÃ³ch tajemnic pierwszego wersetu wynika, Â¿e dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w jest bezpoÂ¶rednio poÂ³Â±czone z
siedmioma gÂ³owami. Z kolei siedem gÂ³Ã³w sÂ± zwiÂ±zanÂ± z Jezusem Chrystusem, intelektualnÂ± wartoÂ¶ciÂ±
kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich.
 W sÂ³owach; - â€žwezmÂ± mocâ€•, jest informacja, Â¿e to nie kapÂ³ani dadzÂ± im moc a wrÃªcz przeciwnie,
wymuszÂ± uzyskanie tej mocy na kapÂ³anach.
 4. Tajemnica koron na rogach
 B.G.
 XVII. 13. - Ci jednÂ± radÃª majÂ± i moc, i zwierzchnoÂ¶Ã¦ swojÃª bestyi podadzÂ±.
 OkreÂ¶lenie zawarte w sÂ³owach; - â€žCi jednÂ± radÃª majÂ± i moc, â€ž mÃ³wi, Â¿e te dziesiÃªÃ¦ rzeczy, posiadajÂ±
indywidualny charakter dziesiÃªciu postaci, majÂ± jednÂ± radÃª i dysponujÂ± mocÂ±.
 W sÂ³owach; - â€žCi jednÂ± radÃª majÂ±â€• istnieje informacja, Â¿e kaÂ¿da postaÃ¦ (Ci, lub one) ma jednÂ± radÃª. Z
tego wynika, Â¿e dziesiÃªÃ¦ postaci to, 10 rad, albo dziesiÃªÃ¦ postaci to, dziesiÃªÃ¦ przykazaÃ±.
 Zwrot ten; - â€ži zwierzchnoÂ¶Ã¦ swojÃª bestyi podadzÂ±.â€• Ten zwrot, jako kolejna informacja potwierdza, Â¿e
dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w to nic innego jak dziesiÃªÃ¦ rad a dziesiÃªÃ¦ rad to w chrzeÂ¶cijaÃ±stwie, DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ±
BoÂ¿ych? PosiadajÂ± one, te przykazania, lub rady, naturalnÂ± zwierzchnoÂ¶Ã¦ nad kapÂ³anami chrzeÂ¶cijaÃ±skimi.
 TÃª zwierzchnoÂ¶Ã¦ im podadzÂ±, czyli wniosÂ± wÂ³asnym tekstem i treÂ¶ciÂ± w nim zawartÂ±, nakazy
postepowania dla kapÂ³anÃ³w. Dla tych kapÂ³anÃ³w, ktÃ³rzy zrozumiejÂ± istotÃª chrzeÂ¶cijaÃ±skiego bluÂ¼nierstwa
w stosunku do potrzeb Boga i postanowiÂ± zmieniÃ¦ swoje Â¿ycie osobiste i kapÂ³aÃ±skie, przyjmujÂ±c DziesiÃªÃ¦
PrzykazaÃ± BoÂ¿ych, jako nakazy dla siebie. StosujÂ±c we wÂ³asnym Â¿yciu rady Boga, jakie istniejÂ± w
przykazaniach, stanÂ± siÃª widocznym wzorem dla innych ludzi. W tym momencie â€žna rogiâ€• â€“ Przykazania,
wrÃ³cÂ± korony.
 Wskazanie na dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³re symbolizujÂ± DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych, jako na rzeczy posiadajÂ±ce
wÂ³adzÃª i moc krÃ³lewskÂ±, jest caÂ³kowicie uzasadnione. DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych posiada wÂ³aÂ¶nie taki
status spoÂ³eczny w odniesieniu do potrzeb Boga.
 5. Na siedmiu gÂ³owach Bestyji imiÃª bluÂ¼nierstwa
 B.G.
 XVII. 16. - A dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³ na bestyi, ci BÃ“G NAZYWA KLER RELIGII RZYMSKO â€“
KATOLICKIEJ - BESTYJÂ¡.
 B.G.
 III. 18. - a oczy twoje namaÂ¿ maÂ¶ciÂ± wzrok naprawiajÂ±cÂ±, abyÂ¶ widziaÂ³.
 B.G.
 XIII. 1. - I widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z morza, majÂ±cÂ± siedm gÂ³Ã³w i rogÃ³w dziesiÃªÃ¦; a na rogach jej
byÂ³o dziesiÃªÃ¦ koron, a na gÂ³owach jej imiÃª bluÂ¼nierstwa.
 W sÂ³owach; - â€žI widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z morza, â€žjest ukryta kluczowa informacja. WÂ³aÂ¶ciwe
odczytanie tej informacji posiada fundamentalne znaczenie dla odczytania wszystkich pozostaÂ³ych informacji od Boga
w takim znaczeniu, w jakim On nam je przekazaÂ³.
 W treÂ¶ci wersetu jest zaszyfrowanych 5 tajemnic.
 6. Bestyja wystÃªpujÂ±ca z morza
 7. Bestyja majÂ±ca siedem gÂ³Ã³w
 8. Bestyja majÂ±ca rogÃ³w dziesiÃªÃ¦
 9. Tajemnica koron na rogach
 10. Na siedmiu gÂ³owach Bestyji imiÃª bluÂ¼nierstwa
 1.Bestyja wystÃªpujÂ±ca z morza
 Pytanie; Jak wyglÂ±daÂ³a, lub co reprezentowaÂ³a bestyja, ktÃ³rÂ± w widzeniu, ukazano Â¦w. Janowi?
 W pierwszych sÂ³owach dotyczÂ±cych bestyji Â¦w. Jan napisaÂ³; â€žI widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z
morza,â€•.
 On juÂ¿ jÂ± widzi, ale zanim opisze jej cechy, wskazuje nam miejsce i charakter jej wystÂ±pienia, czyli czynnoÂ¶Ã¦,
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jakÂ± sama bestyja wykonuje.
 WedÂ³ug tego, co jest napisane w wersecie, bestyja wystÃªpuje z morza.
 Pytanie; - Z jakiego morza ona wystÃªpuje?
 Czasownik â€žwystÃªpowaÃ¦â€• nie dotyczy wody. Z wody nie moÂ¿na wystÂ±piÃ¦. Na pomoc w odszyfrowaniu tej
tajemnicy przychodzi nam, inny werset z Apokalipsy.
 W XVII rozdziale sÂ± spisane wersety, ktÃ³re wyjaÂ¶niajÂ± zaszyfrowane informacje dotyczÂ±ce Watykanu,
kapÂ³anÃ³w i religii.
 B.G.
 XVII. 15. - â€žI rzekÂ³ mi: Wody, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, gdzie wszetecznica siedzi, sÂ± ludzie i zastÃªpy, i narody, i
jÃªzyki.â€•
 W tym wersecie jest zapisane stwierdzenie: â€žWody, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, sÂ± ludzie i zastÃªpy, i narody, i jÃªzyki.â€•
Takie stwierdzenie wyjaÂ¶nia kwestiÃª z pierwszej tajemnicy wersetu XIII. 1., KtÃ³ra odnosi siÃª do warunkÃ³w, lub
okolicznoÂ¶ci, z czego wystÃªpuje bestyja.
 Zwrot; - â€žI widziaÂ³em bestyjÃª wystÃªpujÂ±cÂ± z morza, â€ž jest kontekstem do zwrotu; - â€žWody, ktÃ³reÂ¶
widziaÂ³â€•. ZarÃ³wno sÂ³owo; - â€žmorzeâ€• jak i sÂ³owo; - â€žwodyâ€• mÃ³wiÂ± o tym samym, mÃ³wiÂ± o miejscu,
warunkach, lub o Â¶rodowisku, z jakiego wystÃªpuje bestyja. W dalszym kontekÂ¶cie zwrot; - â€žWody, ktÃ³reÂ¶
widziaÂ³, sÂ± ludzie i zastÃªpy, i narody, i jÃªzyki.â€• WyjaÂ¶nia, Â¿e to morze i te wody symbolizujÂ± ludzi.
 Z kolei ludzie sÂ± tu podzieleni na grupy wedÂ³ug okreÂ¶lonych cech.
 1. Narody â€“ ludzie rÃ³Â¿nych narodowoÂ¶ci.
 2. ZastÃªpy â€“ ludzie w Narodach/PaÃ±stwach w zebranych grupach (nie sÂ± to caÂ³e Narody tylko wspÃ³lnoty).
 3. JÃªzyki â€“ W tym wspÃ³lnym â€žmorzu/wodachâ€• w tych wspÃ³lnotach rÃ³Â¿nonarodowych, ludzie mÃ³wiÂ±
rÃ³Â¿nymi jÃªzykami, lecz zgormadzeni sÂ± pod jednym sztandarem.
 Â¦w. Jan w widzeniu zobaczyÂ³ miÃªdzynarodowÂ±, wielojÃªzycznÂ± spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦, z ktÃ³rej to spoÂ³ecznoÂ¶ci, z
jej Â¶rodowiska, wystÃªpuje bestyja.
 Ta bestyja z widzenia, ktÃ³rÂ± Â¦w. Jan opisuje, jest szczegÃ³lnÂ± postaciÂ±, lub grupÂ± szczegÃ³lnych osÃ³b, jakie
wystÃªpujÂ± przed front, przed oblicze, wskazywanej tu, spoÂ³ecznoÂ¶ci.
 W tym momencie juÂ¿ wiemy, Â¿e bestyja jest symbolem wÂ±skiej grupy spoÂ³ecznej, reprezentujÂ±cej opisanÂ± tu
spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦. SpoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ o tak szerokich cechach miÃªdzynarodowych, jest wyjÂ±tkowym zbiorem ludzkim.
Taka spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ opisana w treÂ¶ci Apokalipsy, uzyskuje dodatkowe cechy. Apokalipsa mÃ³wi o religii zwiÂ±zanej
z Jezusem Chrystusem, co ostatecznie wyjaÂ¶nia pierwszÂ± tajemnicÃª wersetu.
 Â¦w. Jan w widzeniu miaÂ³ pokazanÂ± spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich zwiÂ±zanych z Watykanem.
 Bestyja - to sÂ³owo szyfr, dla przedstawiania kapÂ³anÃ³w religii rzymsko - katolickiej. 2. Bestyja majÂ±ca siedem
gÂ³Ã³w
 Druga tajemnica tego wersetu a raczej tajemnica kapÂ³anÃ³w symbolizowanych sÂ³owem bestyja, jest zwiÂ±zana z
okreÂ¶leniem; - â€žsiedem gÂ³Ã³wâ€•.
 W treÂ¶ci Apokalipsy liczba siedem peÂ³ni rolÃª klucza i symbolizuje to, co pochodzi z Nieba, lub od Boga. Symbolizuje
rzeczy majÂ±ce pozytywnÂ± wartoÂ¶Ã¦.
 Zastosowany tu, klucz; - â€žsiedem gÂ³Ã³wâ€• w swoim drugim czÂ³onie â€“ sÂ³owo gÂ³owa - oznacza rzeczy
zwiÂ±zane z intelektem czÂ³owieka. W powiÂ±zani oba sÂ³owa klucza mÃ³wiÂ± o intelekcie kapÂ³anÃ³w katolickich.
Sprawy zwiÂ±zane z intelektem, dotyczÂ±ce bestyji, czyli kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich, to sprawy zwiÂ±zane z
niebem, z Bogiem - Ojcem Jezusa Chrystusa i z samym Jezusem. O tego typu sprawach mÃ³wi szyfr â€žsiedem
gÂ³Ã³wâ€•.
 ReasumujÂ±c informacje zawarte w dwÃ³ch pierwszych tajemnicach wersetu, moÂ¿emy wyciÂ±gnÂ±Ã¦ wniosek, Â¿e
wskazywana bestyja to szyfr dla kapÂ³anÃ³w kultu zwiÂ±zanego z Jezusem Chrystusem.
 P.S. 7 sakramentÃ³w Â¶wiÃªtych, 7 grzechÃ³w gÂ³Ã³wnych,
 B.G.
 XVII. 9. - TuÃ¦ jest rozum majÂ±cy mÂ±droÂ¶Ã¦: Te siedm gÂ³Ã³w sÂ± siedm gÃ³r, na ktÃ³rych ta niewiasta siedzi.
 3. Bestyja majÂ±ca rogÃ³w dziesiÃªÃ¦
 Druga tajemnica siedem gÂ³Ã³w a trzecia z kolei to, rogÃ³w dziesiÃªÃ¦. Liczebnik 10 nie moÂ¿e wskazywaÃ¦
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rzeczywistych, czyli fizycznych rogÃ³w jest, wiÃªc szyfrem dotyczÂ±cym kolejnej tajemnicy.
 W treÂ¶ci Apokalipsy sa zapisane 3 wersety uzupeÂ³niajÂ±ce informacje, dotyczÂ±ce dziesiÃªciu rogÃ³w.
 B.G.
 XVII. 12. - A dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, jest dziesiÃªÃ¦ krÃ³lÃ³w, ktÃ³rzy krÃ³lestwa jeszcze nie wziÃªli; ale
wezmÂ± moc jako krÃ³lowie, na jednÃª godzinÃª z bestyjÂ±.
 Zwrot; - â€žA dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³, jest dziesiÃªÃ¦ krÃ³lÃ³w, â€ž przedstawia te rogi, jako rzecz, ktÃ³ra
posiada pozytywnÂ± wartoÂ¶Ã¦. JuÂ¿ w podstawowym wersecie 1 z XIII rozdz. istnieje zwrot, ktÃ³ry mÃ³wi o koronach,
cyt.; - a na rogach jej byÂ³o dziesiÃªÃ¦ koronâ€•.
 WedÂ³ug treÂ¶ci zawartej w tych cytatach, rogi sÂ± zaszyfrowanÂ± informacjÂ± i mÃ³wiÂ± o rzeczy, lub dziesiÃªciu
rzeczach, ktÃ³re posiadajÂ±, lub powinny posiadaÃ¦ wÂ³adzÃª, lub moc rÃ³wnÂ± wÂ³adzy krÃ³lewskiej.
 Kolejna informacja; - â€žktÃ³rzy krÃ³lestwa jeszcze nie wziÃªli; â€ž mÃ³wi, Â¿e te 10 rzeczy, ktÃ³re posiadajÂ± status
wÂ³adzy krÃ³lewskiej, jeszcze swej wÂ³adzy i mocy nie wziÃªÂ³y, lub nie uÂ¿yÂ³y.
 W ostatniej zwrotach tego wersetu; - â€žale wezmÂ± moc, jako krÃ³lowie, na jednÃª godzinÃª z bestyjÂ±.â€•, Jest
ujÃªta informacja, ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e ta moc zostanie uÂ¿yta, Â¿e te tajemnicze rzeczy jÂ± wezmÂ±.
 Zwrot; - â€žale wezmÂ± moc, jako krÃ³lowieâ€• ukazuje nam rÂ±bek charakteru tych tajemniczych rzeczy. Z
poprzednich dwÃ³ch tajemnic pierwszego wersetu wynika, Â¿e dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w jest bezpoÂ¶rednio poÂ³Â±czone z
siedmioma gÂ³owami. Z kolei gÂ³owy sÂ± zwiÂ±zanÂ± z Jezusem Chrystusem, intelektualnÂ± wartoÂ¶ciÂ±
kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich.
 W sÂ³owach; - â€žwezmÂ± mocâ€•, jest informacja, Â¿e to nie kapÂ³ani dadzÂ± im moc a wrÃªcz przeciwnie,
wymuszÂ± uzyskanie tej mocy na kapÂ³anach.
 4. Tajemnica koron na rogach
 B.G.
 XVII. 13. - Ci jednÂ± radÃª majÂ± i moc, i zwierzchnoÂ¶Ã¦ swojÃª bestyi podadzÂ±.
 OkreÂ¶lenie zawarte w sÂ³owach; - â€žCi jednÂ± radÃª majÂ± i moc, â€ž mÃ³wi, Â¿e te dziesiÃªÃ¦ rzeczy posiadajÂ±
indywidualny charakter postaci, majÂ± jednÂ± radÃª i dysponujÂ± mocÂ±.
 W sÂ³owach; - â€žCi jednÂ± radÃª majÂ±â€• istnieje informacja, Â¿e kaÂ¿da postaÃ¦ (Ci, lub one) ma jednÂ± radÃª. Z
tego wynika, Â¿e dziesiÃªÃ¦ postaci to, 10 rad, albo dziesiÃªÃ¦ postaci to, dziesiÃªÃ¦ przykazaÃ±.
 Zwrot ten; - â€ži zwierzchnoÂ¶Ã¦ swojÃª bestyi podadzÂ±.â€• Jako kolejna informacja potwierdza, Â¿e dziesiÃªÃ¦
rogÃ³w to nic innego jak dziesiÃªÃ¦ rad a dziesiÃªÃ¦ rad to w chrzeÂ¶cijaÃ±stwie, DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych?
PosiadajÂ± one, te przykazania, lub rady, naturalnÂ± zwierzchnoÂ¶Ã¦ nad kapÂ³anami chrzeÂ¶cijaÃ±skimi.
 TÃª zwierzchnoÂ¶Ã¦ im podadzÂ±, czyli wniosÂ± wÂ³asnym tekstem i treÂ¶ciÂ± w nim zawartÂ±, nakazy
postepowania dla kapÂ³anÃ³w. Dla tych kapÂ³anÃ³w, ktÃ³rzy zrozumiejÂ± istotÃª chrzeÂ¶cijaÃ±skiego bluÂ¼nierstwa
w stosunku do potrzeb Boga i postanowiÂ± zmieniÃ¦ swoje Â¿ycie osobiste i kapÂ³aÃ±skie, przyjmujÂ±c DziesiÃªÃ¦
PrzykazaÃ± BoÂ¿ych, jako nakazy dla siebie. StosujÂ±c we wÂ³asnym Â¿yciu rady Boga, jakie istniejÂ± w
przykazaniach, stanÂ± siÃª widocznym wzorem dla innych ludzi. W tym momencie â€žna rogiâ€• â€“ Przykazania,
wrÃ³cÂ± korony.
 Wskazanie na dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³re symbolizujÂ± DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych, jako na rzeczy posiadajÂ±ce
wÂ³adzÃª i moc krÃ³lewskÂ±, jest caÂ³kowicie uzasadnione. DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych posiada taki status
spoÂ³eczny w odniesieniu do potrzeb Boga.
 5. Na siedmiu gÂ³owach Bestyji imiÃª bluÂ¼nierstwa
 B.G.
 XVII. 16. - A dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³ na bestyi, ciÃ¦ w nienawiÂ¶ci mieÃ¦ bÃªdÂ± wszetecznicÃª i
uczyniÂ± jÂ± spustoszonÂ± i nagÂ±, i ciaÂ³o jej bÃªdÂ± jeÂ¶Ã¦, a samÂ± ogniem spalÂ±.
 Stwierdzenie Boga; - â€žA dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³ na bestyi, ciÃ¦ w nienawiÂ¶ci mieÃ¦ bÃªdÂ±
wszetecznicÃªâ€• mÃ³wi, Â¿e DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych w nienawiÂ¶ci mieÃ¦ bÃªdzie WszetecznicÃª, â€“ czyli
Watykan. W innej odmianie tej informacji od Boga, moÂ¿emy przeczytaÃ¦, Â¿e DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych
nienawidzi kleru watykaÃ±skiego.
 UÂ¿ycie przez Boga sÂ³owa â€žw nienawiÂ¶ciâ€•, pokazuje nam jak bardzo bluÂ¼ni kler watykaÃ±ski przeciwko
potrzebom Boga i do jakiego stopnia BÃ³g obciÂ±Â¿a tych kapÂ³anÃ³w kÂ³amstwem przeciwko boskim potrzebom. (W
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tym miejscu naleÂ¿y zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª na fakt, Â¿e w Niebie nie istnieje forma emocjonalnego postÃªpowania w stanie
nienawiÂ¶ci.) UjÃªte tu, przez Boga, okreÂ¶lenie â€“ â€žw nienawiÂ¶ci mieÃ¦ bÃªdÂ± wszetecznicÃªâ€• miaÂ³o na celu
pokazanie stanu negatywnej oceny Boga dla kÂ³amstw gÂ³oszonych w naukach chrzeÂ¶cijaÃ±skich ze wskazaniem na
watykaÃ±skie a dotyczÂ±cych potrzeb Boga.
 NajwaÂ¿niejszÂ± kwestiÂ±, z ktÃ³rej wynika nienawiÂ¶Ã¦ DziesiÃªciu PrzykazaÃ± do kleru chrzeÂ¶cijaÃ±skiego a tym
samym, â€žnienawiÂ¶Ã¦â€• samego Boga do tego kleru, jest zÂ³amanie przez kapÂ³anÃ³w nakazu Boga. Przykazania
wraz z treÂ¶ciÂ± na tablicach przesÂ³anych MojÂ¿eszowi, miaÂ³y dodatkowÂ± informacjÃª, ktÃ³ra dotyczyÂ³a sposobu
ich zastosowania.
 BÃ³g rozkazaÂ³, by DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ±, ktÃ³re przesÂ³aÂ³ na tablicach, zastosowali w swoim Â¿yciu WÂ³adcy i
KapÂ³ani. Nakazy zawarte na tablicach nie miaÂ³y byÃ¦ wymuszane do stosowania na spoÂ³ecznoÂ¶ci.
 W efekcie przyjÃªcia nakazÃ³w przez kapÂ³anÃ³w, zawarte w ich treÂ¶ci - rady, wymusiÂ³yby wzorowe Â¿ycie
stosujÂ±cych przykazania kapÂ³anÃ³w i wÂ³adcÃ³w. Tym samym, te postacie, bÃªdÂ±ce na spoÂ³ecznym
â€žÂ¶wiecznikuâ€•, byÂ³yby doskonaÂ³ym i widocznym, jak rÃ³wnieÂ¿ zrozumiaÂ³ym wzorem do naÂ¶ladowania dla
innych ludzi. JeÂ¿eli ktoÂ¶ chciaÂ³by Â¿yÃ¦ wedÂ³ug wzoru, jaki pokazywaliby, stosujÂ±cy te boskie rady kapÂ³ani,
mÃ³gÂ³by braÃ¦ z nich przykÂ³ad. Ale w zamyÂ¶le Boga, nie istniaÂ³ nakaz stosowania tych rad, dla spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦.
PrzyjÃªcie przez ludzi, takiego sposobu Â¿ycia, jaki prezentowaliby kapÂ³ani stosujÂ±cy rady, byÂ³o wedÂ³ug Boga
dobrowolne. JeÂ¿eli komuÂ¶, taki sposÃ³b Â¿ycia by siÃª spodobaÂ³, mÃ³gÂ³by go przyjÂ±Ã¦ dla siebie.
SkutecznoÂ¶Ã¦ zastosowana spoÂ³ecznego rad zawartych w przykazaniach, zaleÂ¿na by byÂ³a, od jakoÂ¶ci Â¿ycia
kapÂ³anÃ³w je stosujÂ±cych.
 KapÂ³ani utajnili ten rozkaz Boga, uznajÂ±c go za zbyt trudny do wykonania. W zamian, juÂ¿ znane publicznie rady
istniejÂ±ce na tablicach, ktÃ³re MojÂ¿esz otrzymaÂ³ od Boga, postanowili zmanipulowaÃ¦ i zastosowaÃ¦, jako element
kultu religijnego. Nakaz stosowania DziesiÃªciu PrzykazaÃ± BoÂ¿ych dla wiernych byÂ³ rozwiÂ±zaniem bÃªdÂ±cym w
sprzecznoÂ¶ci, z jednoznacznym zaleceniem Boga.
 Taki bluÂ¼nierczy sposÃ³b zastosowania DziesiÃªciu PrzykazaÃ± BoÂ¿ych, byÂ³ metodÂ± wyjÂ¶cia z obowiÂ±zku
nadanego przez Boga. WyjÂ¶cie z trudnej sytuacji, wymyÂ¶lone przez leniwych kapÂ³anÃ³w byÂ³o sposobem wrogim,
w stosunku do potrzeb Boga, byÂ³o bluÂ¼nierstwem.
 ZwykÂ³y czÂ³owiek, nie podejmuje siÃª sÂ³uÂ¿by boÂ¿ej a tym samym, nie posiada odpowiedniego charakteru, woli i
obowiÂ±zku, jak rÃ³wnieÂ¿ osobistej determinacji do Â¿ycia w nakazywany przez Boga sposÃ³b. Nakazy zawarte w
przykazaniach taki czÂ³owiek mÃ³gÂ³, ale nie musiaÂ³ stosowaÃ¦. KapÂ³an, ktÃ³ry podejmuje siÃª sÂ³uÂ¿by boÂ¿ej
powinien poÂ¶wiÃªciÃ¦ swoje Â¿ycie w spoÂ³eczeÃ±stwie dla potrzeb Boga. Jedynym wÂ³aÂ¶ciwym sposobem takiego
poÂ¶wiÃªcenia dla Boga, jest wzÃ³r Â¿ycia rodzinnego, wedÂ³ug nakazÃ³w zawartych w przykazaniach.
 KapÂ³ani mieli Â¿yÃ¦ we wÂ³asnych rodzinach i stosujÂ±c nakazy Boga, byÃ¦ wzorem postepowania dla innych. Inni
jak by chcieli, lub gdyby im siÃª ten wzÃ³r podobaÂ³, mogliby rÃ³wnieÂ¿ go zastosowaÃ¦.
 Niestety, kapÂ³ani w myÂ¶l nakazu Boga nie postÂ±pili a tym samym, przykazania nie mogÂ³y wziÂ±Ã¦ swego
krÃ³lestwa i mocy i rady. Kler watykaÃ±ski, postÂ±piÂ³ jeszcze dalej na drodze bluÂ¼nierstwa przeciw Bogu. Nie tylko,
Â¿e nie stosuje DziesiÃªciu PrzykazaÃ± we wÂ³asnym Â¿yciu, to jeszcze dodatkowo usunÂ±Â³ on instytucjÃª
maÂ³Â¿eÃ±stwa kapÂ³anÃ³w, wprowadzajÂ±c celibat. Celibat i pomijanie obowiÂ±zku stosowania przykazaÃ± przez
kapÂ³anÃ³w, jest podwÃ³jnym bluÂ¼nierstwem w stosunku do potrzeb Boga, i w stosunku do samego Boga.
 Kolejny zwrot; - â€ži uczyniÂ± jÂ± spustoszonÂ± i nagÂ±, â€ž mÃ³wi nam, Â¿e spoÂ³eczne zrozumienie
bluÂ¼nierstwa kapÂ³anÃ³w wzglÃªdem Boga, caÂ³kowicie zdegraduje ich pozycjÃª sÂ³ugi boÂ¿ego i poÂ¶rednika do
Boga.
 BluÂ¼nierstwo wynikajÂ±ce ze sposobu zastosowania przykazaÃ±, poznane publicznie, spowoduje sytuacjÃª
wskazanÂ± w tym zwrocie; - â€ži ciaÂ³o jej bÃªdÂ± jeÂ¶Ã¦, a samÂ± ogniem spalÂ±.â€• CiaÂ³o jej bÃªdÂ± jeÂ¶Ã¦,
oznacza, Â¿e wszystkie stosowane dogmaty i doktryny katolickie zostanÂ± publicznie osÂ±dzone. A samÂ± ogniem
spalÂ±, oznacza, Â¿e kapÂ³ani odarci ze szat kÂ³amstwa wzglÃªdem Boga, bÃªdÂ± palic siÃª ze wstydu przed
wÂ³asnymi wiernymi.
 B.G.
 XVII. 1. - I przyszedÂ³ jeden z siedmiu AnioÂ³Ã³w, ktÃ³rzy mieli siedm czasz, i rzekÂ³ do mnie, mÃ³wiÂ±c mi: ChodÂ¼,
okaÂ¿Ãª ci osÂ±dzenie onej wielkiej wszetecznicy, ktÃ³ra siedzi nad wodami wielkiemi,

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=11&title=BOG-NAZYWA-KLER-RELIGII-RZYMSKO-%26%238211%3BKATOLICKIEJ---BESTYJA

Page 6/9

MemHT Portal

http://www.memht.com


Watykan
http://watykan.andrzejstruski.com

 W zdaniu; - â€žChodÂ¼, okaÂ¿Ãª ci osÂ±dzenie onej wielkiej wszetecznicy, ktÃ³ra siedzi nad wodami wielkiemi, â€ž
jest zawarta informacja, ktÃ³ra przedstawia postac â€žwszetecznicyâ€•, jako symbolu skrywajÂ±cego Watykan. Wody w
treÂ¶ci Apokalipsy symbolizujÂ± spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ wiernych chrzeÂ¶cijaÃ±skich. SiedzÂ±ca nad nimi wszetecznica jest
stolicÂ± tej spoÂ³ecznoÂ¶ci.
 B.G.
 XVII. 3. - I odniÃ³sÂ³ miÃª na puszczÃª w duchu. I widziaÂ³em niewiastÃª siedzÂ±cÂ± na szarÂ³atnoczerwonej bestyi,
peÂ³nej imion bluÂ¼nierstwa, ktÃ³ra miaÂ³a siedm gÂ³Ã³w i dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w.
 W tym zdaniu; - â€žI widziaÂ³em niewiastÃª siedzÂ±cÂ± na szarÂ³atnoczerwonej bestyi, peÂ³nej imion bluÂ¼nierstwa,
ktÃ³ra miaÂ³a siedm gÂ³Ã³w i dziesiÃªÃ¦ rogÃ³wâ€• istniejÂ± informacje dokumentujÂ±ce wskazania na istnienie
bluÂ¼nierstwa kleru chrzeÂ¶cijaÃ±skiego i watykaÃ±skiego. Niewiasta â€“ Stolica Apostolska, siedzÂ±ca na bestyji â€“
klerze katolickim, tworzy wspÃ³lnotÃª wartoÂ¶ci. Wszetecznica â€“ Watykan, poprzez NiewiastÃª â€“ wÂ³adze
Watykanu ze spoÂ³ecznoÂ¶ciÂ± kleru chrzeÂ¶cijaÃ±skiego i wszyscy sÂ± peÂ³ni bluÂ¼nierstwa.
 Dowodowym wskazaniem jest poÂ³Â±czenie niewiasty â€“ oligarchÃ³w watykaÃ±skich, stanowiÂ±cych sobÂ± stolicÃª
apostolska z bestyjÂ± â€“ klerem chrzeÂ¶cijaÃ±skim.
 B.G.
 XVII. 7. - I rzekÂ³ mi AnioÂ³: CzemuÂ¿ siÃª dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicÃª tej niewiasty i bestyi, ktÃ³ra jÂ±
nosi, ktÃ³ra ma siedm gÂ³Ã³w i dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w.
 SÂ³owa tego zdania; - â€žJa tobie powiem tajemnicÃª tej niewiasty i bestyi, ktÃ³ra jÂ± nosi, ktÃ³ra ma siedm gÂ³Ã³w i
dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w.â€•, ukazujÂ± istniejÂ±cÂ± zaleÂ¿noÂ¶Ã¦ i wspÃ³lnotÃª, jaka istnieje pomiÃªdzy dwoma wielkimi
tajemnicami Apokalipsy. Bestyja majÂ±ca siedem gÂ³Ã³w i rogÃ³w dziesiÃªÃ¦, jest symbolem kleru
chrzeÂ¶cijaÃ±skiego, ktÃ³ry nosi niewiastÃª â€“ oligarchÃ³w watykaÃ±skich, stanowiÂ±cych sobÂ± StolicÃª
ApostolskÂ±. Nosi, - oznacza utrzymuje. Kler â€žsiedmiogÂ³owa bestiaâ€• utrzymuje w taki sposÃ³b â€žniewiastÃªâ€•,
Â¿e zbiera od wiernych datki na utrzymanie stolicy apostolskiej.
 Stwierdzenie Boga; - â€žA dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w, ktÃ³reÂ¶ widziaÂ³ na bestyi, ciÃ¦ w nienawiÂ¶ci mieÃ¦ bÃªdÂ±
wszetecznicÃªâ€• mÃ³wi, Â¿e DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych w nienawiÂ¶ci mieÃ¦ bÃªdzie WszetecznicÃª, â€“ czyli
StolicÃª ApostolskÂ± (rodzaj Â¿eÃ±ski â€“ w kontekÂ¶cie Niewiasta), lub inaczej mÃ³wiÂ±c Watykan. W innej odmianie
tej informacji od Boga, moÂ¿emy przeczytaÃ¦, Â¿e DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ± BoÂ¿ych nienawidzi kleru watykaÃ±skiego.
 UÂ¿ycie przez Boga sÂ³owa â€žw nienawiÂ¶ciâ€•, pokazuje nam jak bardzo bluÂ¼ni kler watykaÃ±ski przeciwko
potrzebom Boga i do jakiego stopnia BÃ³g obciÂ±Â¿a tych kapÂ³anÃ³w kÂ³amstwem przeciwko boskim potrzebom. (W
tym miejscu naleÂ¿y zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª na fakt, Â¿e w Niebie nie istnieje forma emocjonalnego postÃªpowania w stanie
nienawiÂ¶ci.) UjÃªte tu, przez Boga, okreÂ¶lenie â€“ â€žw nienawiÂ¶ci mieÃ¦ bÃªdÂ± wszetecznicÃªâ€• miaÂ³o na celu
pokazanie stanu negatywnej oceny Boga dla kÂ³amstw gÂ³oszonych w naukach chrzeÂ¶cijaÃ±skich ze wskazaniem na
watykaÃ±skie a dotyczÂ±cych potrzeb Boga.
 NajwaÂ¿niejszÂ± kwestiÂ±, ktÃ³ra jest zwiÂ±zana z nienawiÂ¶ciÂ± DziesiÃªciu PrzykazaÃ± do kleru
chrzeÂ¶cijaÃ±skiego a tym samym, â€žnienawiÂ¶ciÂ±â€• samego Boga do tego kleru, jest zmiana nakazu formy
zastosowania spoÂ³ecznego DziesiÃªciu PrzykazaÃ± BoÂ¿ych, jakÂ± przesÂ³aÂ³ BÃ³g wraz z tablicami. Te
przykazania wraz z treÂ¶ciÂ±, miaÂ³y dodatkowÂ± informacjÃª, ktÃ³ra dotyczyÂ³a sposobu ich zastosowania.
 BÃ³g rozkazaÂ³by DziesiÃªÃ¦ PrzykazaÃ±, ktÃ³re przesÂ³aÂ³ na tablicach, zastosowali w swoim Â¿yciu WÂ³adcy i
KapÂ³ani. Nakazy zawarte na tablicach nie miaÂ³y byÃ¦ wymuszane na spoÂ³ecznoÂ¶ci.
 W efekcie przyjÃªcia nakazÃ³w przez kapÂ³anÃ³w, zawarte w ich treÂ¶ci rady, wymusiÂ³yby wzorowe Â¿ycie
stosujÂ±cych przykazania kapÂ³anÃ³w i wÂ³adcÃ³w. Tym samym, te postacie, bÃªdÂ±ce na spoÂ³ecznym
â€žÂ¶wiecznikuâ€•, byÂ³yby doskonaÂ³ym i widocznym, jak rÃ³wnieÂ¿ zrozumiaÂ³ym wzorem do naÂ¶ladowania dla
innych ludzi. JeÂ¿eli ktoÂ¶ chciaÂ³by Â¿yÃ¦ wedÂ³ug wzoru, jaki pokazywaliby, stosujÂ±cy te boskie rady kapÂ³ani,
mÃ³gÂ³by braÃ¦ z nich przykÂ³ad. Ale w zamyÂ¶le Boga, nie istniaÂ³ nakaz stosowania tych rad, przez
spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦. PrzyjÃªcie przez ludzi, takiego sposobu Â¿ycia, jaki prezentowaliby kapÂ³ani stosujÂ±cy rady, byÂ³o
wedÂ³ug Boga dobrowolne. JeÂ¿eli komuÂ¶, taki sposÃ³b Â¿ycia by siÃª spodobaÂ³, mÃ³gÂ³by go przyjÂ±Ã¦ dla
siebie. SkutecznoÂ¶Ã¦ zastosowana spoÂ³ecznego rad zawartych w przykazaniach, zaleÂ¿na by byÂ³a, od jakoÂ¶ci
Â¿ycia kapÂ³anÃ³w je stosujÂ±cych.
 KapÂ³ani utajnili ten rozkaz Boga, uznajÂ±c go za zbyt trudny do wykonania. W zamian, juÂ¿ znane publicznie rady
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istniejÂ±ce na tablicach, ktÃ³re MojÂ¿esz otrzymaÂ³ od Boga, postanowili zmanipulowaÃ¦, jako element kultu
religijnego. Nakaz stosowania DziesiÃªciu PrzykazaÃ± BoÂ¿ych dla wiernych byÂ³ rozwiÂ±zaniem bÃªdÂ±cym w
sprzecznoÂ¶ci, z jednoznacznym nakazem Boga.
 Taki bluÂ¼nierczy sposÃ³b zastosowania DziesiÃªciu PrzykazaÃ± BoÂ¿ych, byÂ³ metodÂ± wyjÂ¶cia z trudnej sytuacji,
przez leniwych kapÂ³anÃ³w a zarazem byÂ³ sposobem wrogim, w stosunku do potrzeb Boga.
 ZwykÂ³y czÂ³owiek, nie podejmuje siÃª sÂ³uÂ¿by boÂ¿ej a tym samym, nie posiada odpowiedniego charakteru, woli i
obowiÂ±zku, jak rÃ³wnieÂ¿ osobistej determinacji do Â¿ycia w nakazywany przez Boga sposÃ³b. Nakazy zawarte w
przykazaniach mÃ³gÂ³, ale nie musiaÂ³ stosowaÃ¦. KapÂ³an, ktÃ³ry podejmuje siÃª sÂ³uÂ¿by boÂ¿ej powinien
poÂ¶wiÃªciÃ¦ swoje Â¿ycie w spoÂ³eczeÃ±stwie dla potrzeb Boga. Jedynym wÂ³aÂ¶ciwym sposobem takiego
poÂ¶wiÃªcenia dla Boga, jest wzÃ³r Â¿ycia rodzinnego, wedÂ³ug nakazÃ³w zawartych w przykazaniach.
 KapÂ³ani mieli Â¿yÃ¦ we wÂ³asnych rodzinach i stosujÂ±c nakazy Boga, byÃ¦ wzorem postepowania dla innych. Inni
jak by chcieli, lub gdyby im siÃª ten wzÃ³r podobaÂ³, mogliby rÃ³wnieÂ¿ go zastosowaÃ¦.
 Niestety, kapÂ³ani w myÂ¶l nakazu Boga nie postÂ±pili a tym samym przykazania nie mogÂ³y wziÂ±Ã¦ swego
krÃ³lestwa i mocy i rady. Kler watykaÃ±ski, postÂ±piÂ³ jeszcze dalej na drodze bluÂ¼nierstwa przeciw Bogu. Nie tylko,
Â¿e nie stosuje DziesiÃªciu PrzykazaÃ± we wÂ³asnym Â¿yciu, to jeszcze dodatkowo usunÂ±Â³ on instytucjÃª
maÂ³Â¿eÃ±stwa kapÂ³anÃ³w, wprowadzajÂ±c celibat. Celibat i pomijanie obowiÂ±zku stosowania przykazaÃ± przez
kapÂ³anÃ³w, jest podwÃ³jnym bluÂ¼nierstwem w stosunku do potrzeb Boga, i w stosunku do samego Boga.
 Kolejny zwrot; - â€ži uczyniÂ± jÂ± spustoszonÂ± i nagÂ±, â€ž mÃ³wi nam, Â¿e spoÂ³eczne zrozumienie
bluÂ¼nierstwa kapÂ³anÃ³w wzglÃªdem Boga, caÂ³kowicie zdegraduje ich pozycjÃª sÂ³ugi boÂ¿ego i poÂ¶rednika do
Boga.
 BluÂ¼nierstwo wynikajÂ±ce ze sposobu zastosowania przykazaÃ±, poznane publicznie, spowoduje sytuacjÃª
wskazanÂ± w tym zwrocie; - â€ži ciaÂ³o jej bÃªdÂ± jeÂ¶Ã¦, a samÂ± ogniem spalÂ±.â€• CiaÂ³o jej bÃªdÂ± jeÂ¶Ã¦,
oznacza, Â¿e wszystkie stosowane dogmaty i doktryny katolickie zostanÂ± publicznie osÂ±dzone. A samÂ± ogniem
spalÂ±, oznacza, Â¿e kapÂ³ani odarci ze szat kÂ³amstwa wzglÃªdem Boga, bÃªdÂ± palic siÃª ze wstydu przed
wÂ³asnymi wiernymi.
 B.G.
 XVII. 1. - I przyszedÂ³ jeden z siedmiu AnioÂ³Ã³w, ktÃ³rzy mieli siedm czasz, i rzekÂ³ do mnie, mÃ³wiÂ±c mi: ChodÂ¼,
okaÂ¿Ãª ci osÂ±dzenie onej wielkiej wszetecznicy, ktÃ³ra siedzi nad wodami wielkiemi,
 W zdaniu; - â€žChodÂ¼, okaÂ¿Ãª ci osÂ±dzenie onej wielkiej wszetecznicy, ktÃ³ra siedzi nad wodami wielkiemi, â€ž
jest zawarta informacja, ktÃ³ra przedstawia postac â€žwszetecznicyâ€•, jako symbolu skrywajÂ±cego Watykan. Wody w
treÂ¶ci Apokalipsy symbolizujÂ± spoÂ³ecznoÂ¶Ã¦ wiernych chrzeÂ¶cijaÃ±skich. SiedzÂ±ca nad nimi wszetecznica jest
stolicÂ± tej spoÂ³ecznoÂ¶ci.
 B.G.
 XVII. 3. - I odniÃ³sÂ³ miÃª na puszczÃª w duchu. I widziaÂ³em niewiastÃª siedzÂ±cÂ± na szarÂ³atnoczerwonej bestyi,
peÂ³nej imion bluÂ¼nierstwa, ktÃ³ra miaÂ³a siedm gÂ³Ã³w i dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w.
 W tym zdaniu; - â€žI widziaÂ³em niewiastÃª siedzÂ±cÂ± na szarÂ³atnoczerwonej bestyi, peÂ³nej imion bluÂ¼nierstwa,
ktÃ³ra miaÂ³a siedm gÂ³Ã³w i dziesiÃªÃ¦ rogÃ³wâ€• istniejÂ± informacje dokumentujÂ±ce wskazania na istnienie
bluÂ¼nierstwa kleru chrzeÂ¶cijaÃ±skiego i watykaÃ±skiego. Niewiasta â€“ Stolica Apostolska, siedzÂ±ca na bestyji,
jest wspÃ³lnotÂ± wartoÂ¶ci ze spoÂ³ecznoÂ¶ciÂ± kleru chrzeÂ¶cijaÃ±skiego, peÂ³nego bluÂ¼nierstwa. Dowodowym
wskazaniem jest poÂ³Â±czenie niewiasty â€“ oligarchÃ³w watykaÃ±skich, stanowiÂ±cych sobÂ± stolicÃª apostolska z
bestyjÂ± â€“ klerem chrzeÂ¶cijaÃ±skim.
 B.G.
 XVII. 7. - I rzekÂ³ mi AnioÂ³: CzemuÂ¿ siÃª dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicÃª tej niewiasty i bestyi, ktÃ³ra jÂ±
nosi, ktÃ³ra ma siedm gÂ³Ã³w i dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w.
 SÂ³owa tego zdania; - â€žJa tobie powiem tajemnicÃª tej niewiasty i bestyi, ktÃ³ra jÂ± nosi, ktÃ³ra ma siedm gÂ³Ã³w i
dziesiÃªÃ¦ rogÃ³w.â€•, UkazujÂ± istniejÂ±cÂ± zaleÂ¿noÂ¶Ã¦ i wspÃ³lnotÃª, jaka istnieje pomiÃªdzy dwoma wielkimi
tajemnicami Apokalipsy. Bestyja majÂ±ca siedem gÂ³Ã³w i rogÃ³w dziesiÃªÃ¦, jest symbolem kleru
chrzeÂ¶cijaÃ±skiego, ktÃ³ry nosi niewiastÃª â€“ oligarchÃ³w watykaÃ±skich, stanowiÂ±cych sobÂ± StolicÃª
ApostolskÂ±, ktÃ³ra jest zaszyfrowana pod sÂ³owem â€žniewiastaâ€•. Nosi, - oznacza utrzymuje. Kler
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â€žsiedmiogÂ³owa bestiaâ€• utrzymuje w taki sposÃ³b â€žniewiastÃªâ€•, Â¿e zbiera od wiernych datki na utrzymanie
stolicy apostolskiej.
 P.S. PowyÂ¿szy tekst, przedstawiam, jako czÂ³owiek, ktÃ³ry ma do tego peÂ³ne prawo otrzymane do Boga i czyniÃª
Jego wolÃª. Jestem tu na Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dysponujÃª odpowiednim prawem i wiedzÂ± do
reprezentowania Jego potrzeb. KaÂ¿de sÂ³owo, ktÃ³re napisaÂ³em i gdziekolwiek napiszÃª w sprawach Boga, jestem
w stanie uzasadniÃ¦ w odniesieniu do potrzeb Boga i Jego woli.
 
 
 Â©Â Struski Andrzej de Merowing
 
 Wszelkie Prawa ZastrzeÂ¿one.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstuÂ oraz podaniem linku
do orginalnej strony autorÃ³w.

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=11&title=BOG-NAZYWA-KLER-RELIGII-RZYMSKO-%26%238211%3BKATOLICKIEJ---BESTYJA

Page 9/9

MemHT Portal

http://www.memht.com

