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BOSKI PASZPORT
 
 
 
   
 
 Ziemskie zaslepienie czlowieka na boska rzeczywistosc, przyczynilo sie do przygotowania w programie misji planu,
ktoryÂ w postaci wizytowki wyeksponuje informacje o Wybrancu. Â  Liczba siedem, jako podstawowym kluczem
Apokalipsy, jest synonimem wskazujacym na pochodzenie z Nieba. Dlatego wizytowka, jako boski paszport, powinna
posiadac siedem pozycji zawierajacych rozne informacje o Synu Boga, wyslanym na Ziemie w Czasie Ostatecznym. Â  
Siedem pozycji, jako adnotacje, zawartych w boskim paszporcie Syna Czlowieczego
 
 
 
  1.Â Â Â Â Â Â Â Zapowiedzi i proroctwa; - Nie powroci Jezus Chrystus tylko Jego starszy brat.
 
 
  2.Â Â Â Â Â Â Â Czas przyjscia; - Jego narodzenie bedzie wiazalo sie z wystapieniem burzy a nastapi o wschodzie
slonca. Andrzej Struski urodzil sie o wschodzie Slonca bezposrednio po poteznej burzy.
 
 
  3.Â Â Â Â Â Â Â Narodowosc: - Panstwo lezace na polnocy a jezyk rownie jednoznaczny jak aramejski. Polska lezy
na polnoc od Palestyny a polski jezyk posiada jednoznaczne wyrazenia wartosci slow.
 
 
  4.Â Â Â Â Â Â Â Personalia; - Nazwisko powinno wiazac sie ze slowem Chrystus. Nazwisko Struski posiada takie
same znaczenie liter, co slowo Chrystus.
 
 
  5.Â Â Â Â Â Â Â Wyksztalcenie; - Musi byc takie, ktore umozliwi przekazywanie informacji o Bogu i Niebie w sposob
taki, jak naukowy. Okres 12 lat nauki pod nadzorem Boga, od 1985r do 1997r.
 
 
  6.Â Â Â Â Â Â Â Dzialanie; - Musi byc zwiazane z przekazywana przez Niego quasi naukowa wiedze o Niebie i Bogu.
Rozne dzialania zwiazane z geometria wzorca i Sw. geometria.
 
 
  7.Â Â Â Â Â Â Â Rodzina; - Musi odpowiadac cechom zawartym w testamencie przygotowanym przez Boga.
Testament Rodu Graala w Rennes le Chateau wskazuje wielodzietna rodzine i jej szczegolne cechy. Ojciec urodzony w
11 08 1952r, jego inicjaly to â€žASâ€•, inicjaly matki to â€žMSâ€•.
 
 
 
 
  Zapowiadane przyjscie Syna Boga w Czasie Ostatecznym, jest scisle zwiazane z historia zycia i smierci Jezusa
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Chrystusa. Nalezy przyjac, ze cechy osobiste zapowiadanej postaci, beda posiadaly charakter wskazujacy na
Chrystusa, jako Jego przodka, lub protoplaste. Beda wiazaly sie z przygotowaniem dla Niego drogi, przez
Jezusa Chrystusa. Â  Â  Ad. 1/ Wybrane proroctwa dotyczace Syna Boga, Syna czlowieczego, Pana Zastepow,
Mesjasza, Krola Krolow i Pana Panow. Wszystkie tu wskazane postacie to w istocie jedna, Wybraniec Boga na Czas
Ostateczny.
 
 
 
  Nie jest On powracajacym Chrystusem, jak przekazuje religia chrzescijanska, tylko Jego starszym bratem. Dowod na
to istnieje w tresci Apokalipsy Sw. Jana z Patmos.
 
 
 
  INFORMACJA DOTYCZACA JEZUSA CHRYSTUSA I TEGO, KTORY MA PRZYJSC.
 
 
 
  B. G. rozdz. w. 5.Â â€žI od Jezusa Chrystusa, ktory jest onym swiadkiem wiernym, pierworodnym z umarlych i
ksiazeciem krolow ziemi; ktory nas umilowal i omyl nas z grzechow naszych krwia swoja;â€• Â 
 
  Zwrot; - â€ži ksiazeciem krolow ziemiâ€•, mowi, ze Jezus Chrystus jest jednym z mlodszych synow Boga. W
hierarchii uzycie takiego zwrotu znamionuje mlodszego syna, nie jest on Ksieciem w krolewskiej rodzinie Boga. Z kolei
czlonkowie krolewskiej rodziny Boga to â€žkrolowie ziemiâ€•, Jezusa Chrystusa w srod nich nie ma.
 
 
 
  Istnieje jeszcze jeden istotny dowod na to, ze to nie Chrystus powraca na Ziemie w Czasach Ostatecznych, tylko inna
postac. Taki dowod zawarty jest w kolejno przedstawionych pozdrowieniach.
 
 
 
  B.G. rozdz. I w. 3.Â â€žBlogoslawiony, ktory czyta i ci, ktorzy sluchaja slow proroctwa tego, i zachowuja to, co
w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.â€• Â  Â  Â  W trzech kolejnych wersetach, zawarte sa
pozdrowienia.
 
 
  Pierwsze od Boga, -Â â€žBlogoslawionyâ€•.
 
  Â  B.G. rozdz. I w. 4.Â Jan siedmiu zborom, ktore sa w Azyi. Laska wam i pokoj niech bedzie od tego, ktory jest
i ktory byl, i ktory przyjsc ma; i od siedmiu duchow, ktorzy sa przed oblicznoscia stolicy jego; Â  Â Â W trzech
kolejnych wersetach, zawarte sa pozdrowienia. Â Â Â  Â  Â  Â PierwszeÂ od Boga, -Â â€žBlogoslawionyâ€•. Â Â Â Â 
 
 
  DrugieÂ od Tego, ktory ma przyjsc; -Â â€žLaska wam i pokoj niech bedzie od tego, ktory jest i ktory byl, i ktory
przyjsc maâ€•
 
 
  TrzecieÂ od Jezusa Chrystusa; -â€žI od Jezusa Chrystusaâ€•.
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  Konkluzja: - Jezus Chrystus nie powraca na Ziemie, przychodzi Jego starszy brat. Â  Â  Â  Â Ad. 2/ Wskazywane
w proroctwach okolicznosci naswietlajace czas przyjscia Syna Boga. 
 
 
  Mat. rozdz. 24 w. 27.Â Albowiem, jako blyskawica wychodzi od wschodu slonca i ukazuje sie az na zachod, tak
bedzie i przyjscie Syna czlowieczego. Â 
 
  Wskazywane cechy charakterystyczna dla przyjscia Syna Czlowieczego;-
 
 
  1.Â Â Â Â Â Â Â Wschod Slonca
 
 
  2.Â Â Â Â Â Â Â Potezna burza gdzie blyskawice widoczne sa na calym niebie.
 
 
  Apokalipsa B. G. rozdz. I w. 7.Â Oto idzie z oblokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, ktorzy go przebili; i narzekac
beda przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.
 
 
 
  Zwrot zawarty w tym wersecie; -Â â€žOto idzie z oblokamiâ€•Â w kontekscie do slow Jezusa Chrystusa
przekazywanych przez ewangeliste Mateusza w Nowym Testamencie, tworzy spojny przekaz, ktory swiadczy o czasie
przyjscia Syna czlowieczego. Idzie z oblokami znaczy, ze rodzi sie â€“ przychodzi na swiat w czasie burzy a nie na
oblokach jak to jest ogolnie przyjmowane.
 
 
  Nie jest to wskazanie przyjscia postaci duchowej schodzacej na oblokach a narodziny fizycznego czlowieka o
wschodzie slonca, zaraz po poteznej burzy. Â 
 
  Ad. 3/ Wskazywany region, lub miejsce przyjscia na swiat Syna Boga.
 
 
 
  W Starym Testamencie istnieje wskazanie swiadczace o Tym, ktory ma przyjsc. Prorok Izajasza zawarl takie
wskazanie; -
 
 
 
  B. G. Izaj. 28:
 
 
  10. Poniewaz podawal im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem,
przepis za przepisem, troche tu, troche owdzie:
 
 
  11. A wszakze jakoby nieznajoma mowa, i jezykiem obcym mowil do ludu twego.
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  12. A gdy im rzekl: Tos jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, tos jest odpocznienie; ale oni
nie chcieli sluchac. Â  Â  13. I bedzie im slowo Panskie: przykazanie za przykazaniem, przykazanie za
przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem; troche tu, troche owdzie, na to, aby szli, a padlszy
wznak stlukli sie, a uwiklani bedac, pochwytani byli. Â  Â  Â  Ten caly rozdzial odnosi sie do tego, ktory ma przyjsc a
zwrot; -Â â€žA wszakze jakoby nieznajoma mowa, i jezykiem obcym mowil do ludu twego.â€•-Â Wskazuje na
czlowieka uzywajacego nieznanego publicznie jezyka.
 
 
  Tu wskazywany jezyk obcy â€ži jezykiem obcym mowilâ€•Â z punktu widzenia jezyka zrodlowego dla tekstow
biblijnych, nie jest jezykiem hebrajskim ani aramejskim. Moze to byc kazdy inny jezyk, jednak drugie wskazanie; -
Â â€žnieznajoma mowaâ€•Â eliminuje wszystkie jezyki, ktore sa znane poza wlasnymi granicami. Â  Takie wskazanie
eliminuje jezyki publiczne, informujac, ze istnieje jakis nieznany jezyk, ktorym bedzie poslugiwal sie Syn Boga.
 
 
  Â  W tym miejscu nalezy informacje dotyczaca nieznanego jezyka uzupelnic. Jezyk, ktory ma sluzyc do przekazywania
informacji zawartych w zaszyfrowanych tekstach biblijnych, musi byc rownie jednoznaczny jak jezyk aramejski.
 
 
  Â  Jedynym jezykiem, ktory spelnia cechy jednoznacznego wyrazu kazdego slowa, jest jezyk polski. Spelnia on
rowniez wskazanie, jakie zawarl Izajasz w swoim proroctwie, jest jezykiem obcym i nieznanym. Â 
 
  Â  Ad.4/ Cechy personalne Syna Boga. Nazwisko Struski jest zlozone z liter, ktore sa pochodne z takich liter, ktore
tworza slowo Chrystus. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  CHÂ Â  RÂ Â  YÂ Â  SÂ Â  TÂ Â  UÂ Â 
S Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1Â Â Â  2Â Â Â  3Â Â  4Â Â Â  5Â Â Â  6Â Â  7 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Inna pisownia slowa Chrystus. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  CÂ Â  RÂ Â  YÂ Â  SÂ Â  TÂ Â  UÂ Â  S 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1Â Â  2Â Â Â  3Â Â  4Â Â Â  5Â Â  6Â Â Â  7 Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  C obce na K polskie i Y obce na I polskie. Â Â Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SÂ Â  TÂ Â  RÂ Â  UÂ Â  SÂ Â  KÂ Â  I 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â 4Â Â Â  5Â Â  2Â Â Â  6Â Â  7Â Â Â  1Â Â  3 Â  Â 
 
  Ad. 5/ Wiedza Syna Boga.
 
 
  Bedzie przedstawial Boga i Niebo w sposob naukowy. Taka zapowiedz swiadczy, ze informacje dotyczace spraw Boga
i Nieba beda posiadaly cechy quasi naukowe.
 
 
  Wiedza przekazywana przez Syna czlowieczego, nigdy nie byla znana w tak czystej postaci. Spelnia cechy wiedzy
pochodzace od Boga i moze by podzielona na cztery grupy.
 
 
  1.Â  Â  Â  Â  Â Informacje o Bogu i Niebie.
 
 
  2.Â  Â  Â  Â  Â Informacje dotyczace budowy wszechswiata, budowy czlowieka fizyczno â€“ duchowego i zasad
ewolucji istot duchowych.
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  3.Â  Â  Â  Â  Â Informacje dotyczace Duszy i jej potrzeb, zasad wcielania i potrzeb Boga.
 
 
  4.Â  Â  Â  Â  Â Magnetyzm i formy geometrii wzorca.
 
 
  Ad. 6/ Dzialanie Syna Boga.
 
 
  Jego dzialanie musi byc scisle zwiazane z przekazywanymi informacjami, ktore dotycza spraw Boga na Ziemi.
Wszelkie dokonania na planie materialnym beda eksponowaly takie formy fizyczne, ktore wynikaja z geometrii wzorca.
Praca intelektualna objawi sie wynalazkami i odkryciami, ktore rowniez beda zwiazane z geometria wzorca, lub
sprawami dotyczacymi rodu krwi Chrystusa.
 
 
  Ad. 7/ Rodzina Syna Boga.
 
 
  Rodzina wielodzietna wskazana w testamencie, jako spadkobiercy Chrystusa. Niezbednym jest by najstarszym byl syn
a dla spelnienia wszelkich praw rodu Dawidowego powinno byc trzech synow. W czasie pierwszego otwarcia i
opublikowania tresci testamentu ukrytego w Rennes le Chateau, rodzina powinna skladac sie z dwoch synow a kolejny
powinien w krotkim czasie przyjsc na swiat. Testament bardzo precyzyjnie wskazuje na szczegoly dotyczace cech
rodziny, inicjalow, daty urodzenia Syna Boga i stanu rodziny w czasie otwarcia testamentu..
 
 
  Syn Boga powinien byc fizycznie podobny do innych zyjacych i bylych Krolow z rodu Merowingow, jak rowniez
dysponowac cechami charakterystycznymi tego rodu.
 
 
 
 
  Â©Â Andrzej Struski de MerowingÂ 
 13.12.2012.
 
 
 Wszelkie Prawa Zastrzezone.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstuÂ oraz podaniem linku do
orginalnej strony autorow.
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