
Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com
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Â  
 W zwiazku ze swietami Bozego Narodzenia i w odniesieniu do sprawy, ze Watykan przez okolo 1600 lat kpil
sobie z Potrzeb Boga i z ludzi na Ziemi, nadszedl Czas Jego Osadzenia. W imieniu Boga i z Jego Woli przesylam
Wam Wszystkim ponizszy tekst:
 
 BOG NAZYWA KLER RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ - BESTYJA.
 
 B.G.
 III. 18. - a oczy twoje namaz mascia wzrok naprawiajaca, abys widzial.
 
 Celibat i pomijanie obowiazku stosowania przykazan przez kaplanow, jest podwojnym bluznierstwem w
stosunku do potrzeb Boga, i w stosunku do samego Boga.
 
 Kaplani mieli zyc we wlasnych rodzinach i stosujac nakazy Boga, byc wzorem postepowania dla innych. Inni
jak by chcieli, lub gdyby im sie ten wzor podobal, mogliby rowniez go zastosowac.
 
 B.G.
 XIII.1. - I widzialem bestyje wystepujacaÂ  morza, majaca siedm glow i rogow dziesiec; a na rogach jej bylo
dziesiec koron, a na glowach jej imie bluznierstwa.
 
 W slowach; - ,, I widzialem bestyje wystepujaca z morza, ,,jest ukryta kluczowa informacja. Wlasciwe
odczytanie tej zaszyfrowanej informacji posiada fundamentalne znaczenie, dla odczytania wszystkich
pozostalych zaszyfrowanych a tresci Apokalipsy informacji od Boga. Odczytania w takim znaczeniu, w jakim
Bog je nam przekazal.
 
 W tresci wersetu jest zaszyfrowanych 5 tajemnic.
 1. Bestyja wystepujaca z morza
 2. Bestyja majaca siedem glow
 3. Bestyja majaca rogow dziesiec
 4. Tajemnice koron na rogach
 5. Na siedmiu glowach Bestyji imie bluznierstwa
 
 1. Bestyja wystepujaca z morza
 
 Pytanie; Jak wygladala, lub co reprezentowala bestyja, ktora w widzeniu, ukazano Sw. Janowi?
 
 W pierwszych slowach dotyczacych bestyjii, Sw. Jan napisal: ,, I widzialem bestyje wystepujaca z morza,".
 
 On juz ja widzi, ale zanim opisze jej cechy, wskazuje nam miejsce i charakter jej wystapienia, czyli czynnosc, jaka
sama bestyja wykonuje.
 
 Wedlug tego, co jest napisane w wersecie, bestyja wystepuje z morza.
 
 Pytanie; - Z jakiego morza wystepuje bestyja?
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 Czasownik ,,wystepowac" nie dotyczy wody. Z wody nie mozna wystapic. Na pomoc w odszyfrowaniu tej tajemnicy
przychodzi nam, inny werset z Apokalipsy.
 
 W XVII rozdziale sa spisane wersety, ktore wyjasniaja zaszyfrowane informacje dotyczace Watykanu, kaplanow i religii.
 
 B.G.
 XVII.15. - ,, I rzekl mi: Wody, ktores widzial, gdzie wszetecznica siedzi, sa ludzie i zastepy, i narody, i jezyki."
 
 W tym wersecie jest zapisane stwierdzenie: ,,Wody, ktores widzial, sa ludzie i zastepy, i narody, i jezyki." Takie
stwierdzenie wyjasnia kwestie z pierwszej tajemnicy wersetu XIII.1., Ktora odnosi sie do warunkow, lub okolicznosci, z
czego wystepuje bestyja?
 
 Zwrot; - ,,I widzialem bestyje wystepujaca z morza, ,,jest kontekstem do zwrotu: - ,,Wody, ktores widzial". Zarowno
slowo; - ,,morze" jak i slowo; - ,,wody" mowia o tym samym, mowia o miejscu, warunkach, lub o srodowisku, z jakiego 
wystepuje bestyja. W dalszym kontekscie zwrot; - ,, Wody, ktores widzial, sa ludzie i zastepy, i narody, i jezyki."
Wnosi wyjasnienie, z - ze to morze i te wody symbolizuja ludzi.
 
 Z kolei ludzie sa tu podzieleni na grupy wedlug okreslonych cech.
 1. Narody - ludzie roznych narodowosci.
 2. Zastepy - ludzie w Narodach/Panstwach w zebranych grupach (nie sa to cale Narody tylko wspolnoty).
 3. Jezyki - W tym wspolnym ,,morzu/wodach" w tych wspolnotach roznonarodowych, ludzie mowia roznymi jezykami,
lecz zgromadzeni sa pod jednym sztandarem.
 
 Sw. Jan w widzeniu zobaczyl miedzynarodowa, wielojezyczna spolecznosc, z ktorej to spolecznosc, z jej
srodowiska, wystepuje bestyja. Ta bestyja z widzenia, ktora Sw. Jan opisuje, jest szczegolna postacia, lub grupa
szczegolnych osob, jakie wystepuje przed front, przed oblicze, wskazywanej tu, spolecznosci.
 
 W tym momencie juz wiemy, ze bestyja jest symbolem waskiej grupy spolecznej, reprezentujcej opisana tu
spolecznosc kaplanow, jako pasterzy szerokich rzesz wiernych. Spolecznosc o tak szerokich cechach
miedzynarodowych, jest wyjatkowym zbiorem ludzkim. Ta spolecznosc religijna jest wskazana w tresci Apokalipsy a
tym samym, w procesie dowodowym, uzyskujemy dodatkowe informacje o cechach charakteru
symbolizowanego bestyja szyfru. Apokalipsa w calej swojej tresci odnosi sie do spraw zwiazanych z Jezusem
Chrystusem i w taki, sposob jej tresc dotyczy wylacznie spraw chrystusowych. Takie konteksty ostatecznie wyjasniaja
pierwsza tajemnice wersetu i inne tajemnice Apokalipsy. Ta postac, ktora wystepuje z morza, musi byc sisle zwiazana
ze sprawami Jezusa Chrystusa.Â 
 Sw. Jan w widzeniu mial pokazana spolecznosc kaplanow chrzescijanskich, wystepujacych przed front wiernych
katolickich, calkowicie zwiazanych z Watykanem.
 
 Bestyja - to slowo szyfr, dla przedstawienia kaplanow religii rzymsko - katolickiej.
  
 2. Bestyja majaca siedem glow
 
 
 Druga tajemnica tego wersetu a raczej tajemnica kaplanow symbolizowanych slowem bestyja, jest zwiazana z
okresleniem; - ,,siedem glow".
 
 W tresci Apokalipsy liczba siedem pelni role klucza i symbolizuje to, co pochodzi z Nieba, lub od Boga. Symbolizuje
rzeczy majace pozytywna wartosc.
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 Zastosowany tu, klucz; - ,,siedem glow" w swoim drugim czlonie - slowo glowa - oznacza rzeczy zwiazana z
intelektem czlowieka. W powiazaniu oba slowa klucza mowia o intelekcie kaplanow katolickich. Sprawy zwiazane z
intelektem, dotyczace bestyjii, czyli kaplanow chrzescijanskich, to sprawy zwiazane z niebem, z Bogiem - Ojcem Jezusa
Chrystusa i z samym Jezusem. O tego typu sprawach mowi szyfr ,,siedem glow".
 
 Reasumujac informacje zawarte w dwoch pierwszych tajemnicach wersetu, mozemy wyciagnac wniosek, ze
wskazywana bestyja to szyfr mowiacy o kaplanach kultu, zwiazanego z Jezusem Chrystusem.
 
 3. Bestyja majaca rogow dziesiec
 
 Druga tajemnica dotyczyla intelektu czlowieka i byla zaszyfrowana w slowach "siedem glow" a trzecia z kolei
tajemnica, jest ukryta w slowach ,, rogow dziesiec". Liczebnik 10 nie moze wskazywac rzeczywistych, czyli fizycznych
rogow jest, wiec szyfrem dotyczacym tej tajemnicy.
  
 W tresci Apokalipsy istnieja wersety kontekstowe uzupelniajace informacje, ktore dotycza ,, dziesieciu rogow".
 
 B.G.
 XVII.12. - A dziesiec rogow, ktores widzial, jest dziesiec krolow, ktorzy krolestwa jeszcze nie wzieli; ale wezma
moc jako krolowie, na jedne godzne z bestyja.
 
 Zwrot; - ,,A dziesiec rogow, ktores widzial, jest dziesiec krolow", ,,dziesiec krolow" przedstawia te ,,rogi", jako
rzecz, ktora posiada pozytywna wartosc. Juz w podstawowym wersecie 1 z XIII rozdz, istnieje zwrot, ktory mowi o
koronach, cyt.; - a na rogach jej bylo dziesiec koron" tymi slowami informuje nas, ze tajemnica dotyczaca ,,dziesieciu
rogow" mowi o rzeczy pozytywnej.
 
 Wedlug tresci zawartej w tych cytatach. ,,rogi" sa zaszyfrowana informacja i mowia o rzeczy, lub dziesieciu rzeczach,
ktore posiadaja, lub powinny posiadac wladze, lub moc rowna wladzy krolewskiej.
 
 Kolejna informacja; ,, ktorzy krolestwa jeszcze nie wzielil; ,, mowi, ze te 10 rzeczy, ktore posiadaja status wladzy
krolewskiej, jeszcze swej wladzy i mocy nie wziely, lub nie uzyly.
 
 W ostatniej zwrotach tego wersetu; - ,,ale wezma moc, jako krolowie, na jedne godzine z bestyja.", Jest ujeta
informacja, ktora mowi, ze ta moc zostanie uzyta, ze te tajemnicze rzeczy, lub postacie ja wezma.
 
 Zwrot; - ,,ale wezma moc, jako krolowie" ukazuje nam rabek charakteru tych tajemniczych rzeczy, lub postaci. Z
poprzednich dwoch tajemnic pierwszego wersetu wynika, ze dziesiec rogow jest bezposrednio polaczone z 
siedmioma glowami. Z kolei siedem glow sa zwiazane z Jezusem Chrystusem, intelektualna wartoscia kaplanow
chrzescijanskich.
 
 W slowach; - ,,wezma moc", jest ujeta informacja, ze to nie kaplani dadza im moc a wrecz przeciwnie, wymusza
uzyskanie tej mocy na kaplanach.
 
 4. Tajemnica koron na rogach
 
 B.G.
 XVII.13. - Ci jedna rade maja i moc, i zwierzchnosc swoje bestyji podadza.
 
 Okreslenie zawarte w slowach; ,, Ci jedna rade maja i moc, ,, mowi, ze te dziesiec rzeczy, posiadaja indywidualny
charakter dziesieciu postaci, maja jedna rade i dysponuja moca.
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 W slowach; - ,, Ci jedna rade maja" istnieje informacja, ze kazda postac (Ci, lub one) ma jedna rade. Z tego wynika,
ze dziesiec postaci to, 10 rad, albo dziesiec postaci to, dziesiec przykazan.
 
 Zwrot ten; - ,, i zwierzchnosc swoje bestyji podadza." Ten zwrot, jako kolejna informacja potwierdza, ze dziesiec
rogow to nic inego jak dziesiec rad a dziesiec rad to w chrzescijanstwie, Dziesiec Przykazan Bozych. Posiadaja one,
te przykazania, lub rady, naturlana zwierzchnosc nad kaplanami chrzescijanskimi.
 
 Te zwierzchnosc im podadza, czyli wniosa wlasnym tekstem i trescia w nim zawarta, nakazy postepowania dla
kaplanow. Dla tych kaplanow, ktorzy zrozumieja istote chrzescijanskiego bluznierstwa w stosunku do potrzeb
Boga i postanowia zmienic swoje zycie osobiste i kaplanskie, przymujac Dziesiec Przykazan Bozych, jako nakazy
dla siebie. Stosujac we wlasnym zycu rady Boga, jakie istnieja w przykazaniach, stana sie widocznym wzorem dla
innych ludzi. W tym momencie ,,na rogi" - Przykazania, wroca korony.
 
 Wskazanie na dziesiec rogow, ktore symbolizuja Dziesiec Przykazan Bozych, jako na rzeczy posiadajace wladze i
moc krolewska, jest calkowicie uzasadnione. Dziesiec Przykazan Bozych posiada wlasnie taki status spoleczny w
odniesieniu do potrzeb Boga.
 
 5. Na siedmiu glowach Bestyjii imie bluznierstwa
 
 B.G.
 XV.16. - A dziesiec rogow, ktores widzial na bestyji, cic w nienawisci miec beda wszetecznice i uczynia ja
spustoszona i naga, i cialo jej beda jesc, a sama ogniem spala.
 
 Stwierdzenie Boga; - ,, A dziesiec rogow, ktores widzial na bestyji, cic w nienawisci miec beda wszetecznice" 
mowi, ze Dziesiec Przykazan Bozych w nienawisci miec bedzie Wszetecznice, - czyli Watykan. W innej odmianie
tej informacji od Boga, mozemy przeczytac, ze Dziesiec Przykazan Bozych nienawidzi kleru watykanskiego.
 
 Uzycie przez Boga slowa ,,w nienawisci", pokazuje nam jak bardzo bluzni kler watykanski przeciwko potrzebom
Boga i do jakiego stopnia Bog obciaza tych kaplanow klamstwem przeciwko boskim potrzebom. ( W tym miejscu
nalezy zwrocic uwage na fakt, ze w Niebie nie istnieje forma emocjonalnego postepowania w stanie nienawisci.) Ujete
tu, przez Boga, okreslenie - ,,w nienawisci miec beda wszetecznice" mialo na celu pokazanie stanu negatywnej
oceny Boga dla klamstw gloszonych w naukach chrzescijanskich ze wskazaniem na watykanskie a dotyczacych potrzeb
Boga.
 
 Najwazniejsza kwestia, z ktorej wynika nienawisc Dziesieciu Przykazan do kleru chrzescijanskiego a tym samym,
,,nienawisc" samego Boga do tego kleru, jest zlamanie przez kaplanow nakazu Boga. Przykazania wraz z trescia na
tablicach przeslanych Mojzeszowi, mialy dodatkowa informacje, ktora dotyczla sposobu ich zastosowania.
 
 Bog rozkazal, by Dziesiec Przykazan, ktore przeslal na tablicach, zastosowali w swoim zyciu Wladcy i Kaplani. Nakazy
zawarte na tablicach nie mialy byc wymuszone do stosowania na spolecznosci.
 
 W efekcie przyjecia nakazow przez kaplanow, zawarte w ich tresci - rady, wymusiyby wzorowe zycie stosujacych
przykazania kaplanow i wladcow. Tym samym, te postacie, bedace na spolecznym ,,swieczniku" , bylyby doskonalym i
widocznym, jak rowniez zrozumialym wzorem do nasladowania dla innych ludzi. Jezeli ktors chcialby zyc wedlug wzoru,
jaki pokazywaliby, stosujac te boskie rady kaplani, moglby brac z nich przyklad. Ale w zamysle Boga, nie istnial nakaz
stosowania tych rad, dla spolecznosci. Przyjecie przez ludzi, takiego sposobu zycia, jaki prezentowaliby kaplani stosujac
rady, bylo wedlug Boga dobrowolne. Jezeli komus, taki sposob zycia by sie spodobal, moglby go przyjac dla siebie.
Skutecznosc zastosowania rad zawartych w przykazaniach, zalezna by byla, od jakosci zycia kaplanow je stosujacych.
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 Kaplani utajnili ten rozkaz Boga, uznajac go za zbyt trudny do wykonania. W zamian, juz znane publicznie rady
istniejace na tablicach, ktore Mojzesz otrzymal od Boga, postanowili zmanipulowac i zastosowac, jako element kultu
religijnego. Nakaz stosowania Dziesieciu Przykazan Bozych dla wiernych byl rozwiazaniem bedacym w
sprzecznosci, z jednoznacznym zaleceniem Boga.
 
 Taki bluznierczy sposob zastosowania Dziesieciu Przykazan Bozych, byl metoda wyjscia z obowiazku nadanego
przez Boga. Wyjscie z trudnej sytuacji, wymyslonej przez leniwych kaplanow bylo sposobem wrogime, w stosunku do
potrzeb Boga, bylo bluznierstwem.Â 
 
 Zwykly czlowiek, nie podejmuje sie sluzby bozej a tym samym, nie posiada odpowiedniego charakteru, woli i
obowiazku, jak rowniez osobistej determinacji do zycia w nakazany przez Boga sposob. Nakazy zawarte w
przykazaniach taki czlowiek mogl, ale nie musial stosowac. Kaplan, ktory podejmuje sie sluzby bozej powinien
poswiecic swoje zycie w spoleczenstwie dla potrzeb Boga. Jednym wlasciwym sposobem takiego poswiecenia dla
Boga, jest wzor zycia rodzinnego, wedlug nakazow zawartych w przykazaniach.
 
 Kaplani mieli zyc we wlasnych rodzinach i stosujac nakazy Boga, byc wzorem postepowania dla innych. Inni
jak by chcieli, lub gdyby im sie ten wzor podobal, mogliby rowniez go zastosowac.
 
 Niestety, kaplani w mysl nakazu Boga nie postapili a tym samym, przykazania nie mogly wziac swego krolestwa i
mocy i rady. Kler watykanski, postapil jeszcze dalej na drodze bluznierstwa przeciw Bogu. Nie tyllko, ze nie stosuje
Dziesieciu Przykazan we wlasnym zyciu, to jeszcze dodatkowo usunal on instytucje malzenstwa kaplanow,
wprowadzajac celibat. Celibat i pomijanie obowiazku stosowania przykazan przez kaplanow, jest podwojnym
bluznierstwem w stosunku do potrzeb Boga, i w stosunku do samego Boga.
 
 Kolejny zwrot; - ,, i uczunia ja spustoszona i naga, ,, mowi nam, ze spoleczne zrozumienie bluznierstwa kaplanow
wzgledem Boga, calkowicie zdegraduje ich pozycje slugi bozego i posrednika do Boga.
 
 Bluznierstwo wynikajace ze sposobu zastosowania przykazan, poznane publicznie, spowoduje sytuacje wskazana w
tym zwrocie; - ,, i cialo jej beda jesc, a sama ogniem spala." Cialo jej beda jesc, oznacza, ze wszystkie stosowane
dogmaty i doktryny katolickie zostana publicznie osadzone. A sama ogniem spala, oznacza, ze kaplani odarci ze
szat klamstwa wzgledem Boga, beda palic sie ze wstydu przed wlasnymi wiernymi.
 
 B.G.
 XVII.1. - I przyszedl jeden z siedmiu Aniolow, ktorzy mieli siedm czasz, i rzekl do mnie, mowiac mi: Chodz,
okaze ci osadzenie onej wielkiej wszetecznicy, ktora siedzi nad wodami wielkiemi,
 
 W zdaniu; -,, Chodz, okaze ci osadzenie onej wielkiej wszetecznicy, ktora siedzi nad wodami wielkiemi, ,, jest
zawarta informacja, ktora przedstawia postac ,, wszetecznicy", jako symbolu skrywajacego Watykan. Wody w tresci
Apokalipsy symbolizuja spolecznosc wiernych chrzescijanskich. Siedzaca nad nimi wszetecznica jest stolica
spolecznosci.
  
 B.G.
 XVII.3. - I odniosl mie na puszcze w duchu. I widzialem niewiaste siedzaca na szarlatnoczerwonej bestyji, pelnej
imion bluznierstwa, ktora miala siedm glow i dziesiec rogow.
 
 W tym zdaniu; - ,, I widzialem niewiaste siedzaca na szarlatnoczerwonej bestyji, pelnej imion bluznierstwa, ktora
miala siedm glow i dziesiec rogow" istnieja informacje dokumentujace wskazania na istnienie bluznierstwa kleru
chrzescijanskiego i watykanskiego. Niewiasta - Stolica Apostolska, siedzaca na bestyjii - klerze katolickim,
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tworzy wspolnote wartosci. Wszetecznica - Watykan, poprzez Niewiaste - wladze Watykanu ze spolecznosci kleru
chrzescijanskiego i wszyscy sa pelni bluznierstwa.
 
 Dowodowym wskazaniem jest polaczenie niewiasty - oligarchow watykanskich, stanowiacych soba stolice
apostolska z bestyja - klerem chrzescijanskim.
 
 B.G.
 XVII. 7. - I rzekl mi Aniol: Czemuz sie dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnice tej niewiasty i bestyji, ktora ja nosi,
ktora ma siedm glow i dziesiec rogow.
 
 Slowa tego zdania; - ,, Ja tobie powiem tajemnice tej niewiasty i bestyji, ktora ja nosi, ktora ma siedm glow i
dziesiec rogow.", ukazuja istniejaca zaleznosc i wspolnote, jaka istnieje pomiedzy dwoma wielkimi tajemnicami
Apokalipsy. Bestyja majaca siedem glow i rogow dziesiec, jest symbolem kleru chrzescijanskiego, ktory nosi 
niewiaste - oligarchow watykanskich, stanowiacych soba Stolice Apostolska. Nosi, - oznacza utrzymuje. Kler ,,
siedmioglowa bestia" utrzymuje w taki sposob ,, niewiaste", ze zbiera od wiernych datki na utrzymanie stolicy
apostolskiej.
 
 P.S Powyzszy tekst, przedstawiam, jako czlowiek, ktory ma do tego pelne prawo otrzymane do Boga i czynie Jego
wole. Jestem tu na Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dysponuje odpowiednim prawem i wiedza do
reprezentowania Jego potrzeb. Kazde slow, ktore napisalem i gdziekolwiek napisze w sprawach Boga, jestem w stanie
uzasadnic w odniesieniu do potrzeb Boga i Jego woli.
 
 Â©Â Struski Andrzej de Merowing
 A.D. 24.12.2014.
 
 
 Wszelkie Prawa Zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstu oraz podanie linku do
oryginalnej strony autorow.
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