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WEDLUG SLOW BOGA - BISKUPI KLAMIA
 
   
 Dwa tysiace lat temu Bog w tresci Apokalipsy Sw. Jana, przeslal na Ziemie wiele roznych informacji. Istnieja w tym
zbiorze rowniez takie informacje, ktore mowia o biskupach chrzescijanskich.
 B.G.
 
 2:2 - Znam uczynki twoje i prace twoja, i cierpliwosc twoja, a iz nie mozesz cierpiec zlych i doswiadczyles tych, ktory sie
mienia byc Apostolami, a nie sa i znalazles ich, ze sa klamcami;
 Zwrot zawarty w tym wersecie; - ,,doswiadczyles tych, ktorzy sie mienia byc Apostolami," mowi o ludziach, ktorzy
uwazaja siebie za Apostolow Jezusa Chrystusa. (W kontekscie do wymowy tresci Apokalipsy, wskazanie na Apostolow
jest jednoznacznym ze wskazaniem na Apostolow Jezusa Chrystusa.)
 Bog mowi:- ,,a nie sa,"
 Dalej Bog mowi: - ,,i znalazles ich, ze sa klamcami;", takim okresleniem stwierdza Bog, ze udalo sie niektorym ludziom
odkryc, ze udajacy Apostolow klamia.
 B.G.
 2:6 - ,Ale wzdy to masz iz nienawidzisz uczynkow Nikolaitow, ktorych i ja nienawidze
 Wedlug Boga, sa ludzie, ktorzy z natury nienawidza kaplanow. Mowi o tym zwrot;- ,,Ale wzdy to masz, iz nienawidzisz
uczynkow Nikolaitow,"
 Sam Bog rowniez takich kaplanow nienawidzi. A mowi to w slowach;-,,ktorych i ja nienawidze." Takim okresleniem
wlasnego stosunku do wskazanych tu kaplanow Bog, calkowicie ich degraduje.
 Okreslenie ,,Nikolaitow" zawarte w tresci Apokalipsy, odnosi sie do kaplanow - nauczajacych, posiadajacych wladze i
potege. Takimi kaplanami sa Biskupi katoliccy.
 
 Ci sami Biskupi okreslaja siebie, Apostolami Jezusa Chrystusa.
 B.G.
 2:5 - Takze masz i tych, ktorzy trzymaja nauke Nikolaitow, co ja mam w nienawisci.
 Bog mowi, ze nienawidzi rowniez tych, ktorzy rozpowszechniaja nauke biskupow chrzescijanskich. W zwrocie; - ,,ktorzy
trzymaja nauke Nikolaitow, co ja mam w nienawisci." Bog, daje na to jednoznaczny dowod.
 Reasumujac - Informacje przekazane od Boga, ktore sa ujete w tresci tych wersetow, jednoznacznie mowia, ze nauki
kosciola katolickiego - scisle podlegaja opiece Biskupw, sa klamstwem z punktu widzenia Boga. Takie jednoznaczne
wskazanie na klamstwo, ktore jest tu rowniez poparte slowem - nienawidze -, jest jasnym wyrazeniem postawy
dezaprobaty Boga w stosunku do religii chrzescijanskiej. Bog mowi, ze ta religia a w szczegolnosci nauki tej religii sa
sprzeczne z wola i potrzebami Boga.
 P.S. Powyzszy tekst, przedstawiam, jako czlowiek, ktory ma do tego pelne prawo w odniesieniu do Boga. Jestem tu na
Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dysponuje odpowiednia wiedza do Jego reprezentowania.
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