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SAD OSTATECZNY OSADZENIE WSZETECZNICY, CZYLI â€“ BÃ“G OSADZA WATYKAN
W tresci Apokalipsy Sw. Jana z Patmos istnieja dwie zaszyfrowane informacje dotyczace osadzenia. Pierwsza z nich
mowi o osadzeniu Kaplanow, czyli ludzi nie umarlych a zyjacych. Druga informacja mowi o osadzeniu ludzi juz nie
zyjacych a scislej dotyczy ona weryfikacji stanu Duszy po powrocie do Nieba. To oznacza, ze proces jednego osadu
przebiega na Ziemi a drugiego w niebie.
W istoie rzeczy, Bog nigdzie i nigdy nie osadza czlowieka. Wszystkie aspekty dotyczace Sadu Ostatecznego
dokonanego, lub zapowiaddanego, jakie istnieja w swiadomosci czlowieka sa wymyslem Kaplanow. Niezrozumienie
zawartej w proroctwach kwestii dotyczacej Sadu Boga, przyczynilo sie do powstania szeregu mijajacych sie z
rzeczywistoscia opracowan i przeslania ich do publicznej wiadomosci. Te falszywe informacje w pierwszej kolejnosci
wypaczyly swiadomosc wiernym a nastepnie dominujacej wiekszosci spoleczenstwa.
Osadzenie Wszetecznicy, czyli Watykani, dotyczy osadzenia kaplanow a dokladniej ich pracy duszpasterskiej a proces
tego osadzenia przebiega na Ziemi i wlasnie sie rozpoczal. W tym osadzeniu, Bog wskazuje na bledy Kaplanow
katolickich. Cala rzesze Kaplanow, Bog okresla mianem (bestyjii wystepujacej z morza". W nastepnej kolejnosci z calej
grupy Kaplanow, Bog wyszczegolnia oligrachow watykanskich, nazywajac ich mianem ,,stolicy apostolskiej", lub
,,niewiasty".
Wszetecznica, czyli Watykan to wedlug Boga wszyscy Kaplani i ludzie, ktorzy pracuja w Watykanie, jak rowniez z nim
wspolpracuja. Watykan Bog poza okresleniem ,,wszetecznica", nazywa rowniez ,,babilonem".
Ponizej przedstawiam informacje, jakie Bog polecil zaszyfrowac w tresci Apokalipsy, ktore dotycza sprawy
osadzenia Kaplanow i Watykanu.
B.G. Apokalipsa
VI.15. - A krolowie ziemi i ksiazeta, i bogacze, i hetmani, i mocarze, i kazdy niewolnik, i kazdy wolny pokryli sie
w jaskinie i w skaly gor.
,,A krolowie ziemi i ksiazeta,: ,, Krolowie i ksiazeta,
,,i bogacze, i hetmani, i mocarze, ,, bogacze, wladcy i wplywowi,
,,i kazdy niewolnik, ,, wszyscy wierni
,,i kazdy wolny" i wszyscy wolni,
,,pokryli sie w jaskinie i w skaly gor, ,, znikneli z ,,oczu swiata".
B.G. Apokalipsa
VI.16. - I rzekl gorom i skalom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, ktory siedzi na stolicy i
przed gniewem tego Baranka;
,,I rzekli gorom i skalom: ,, Prosza media i dziennikarzy,
,,Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, ktory siedzi na stolicy" Ratujcie nas i mowcie, ze nic
zlego w stosunku do potrzeb Boga nie uczynilismy.
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,,i przed gniewem tego Baranka; ,, Ratujcie nas, takze i przed Jego dwoma swiatkami.
B.G. Apokalipsa
VI.17. - Albowiem przyszedl dzien on wielki gniewu jego, i ktoz sie ostac moze?
,,Albowiem przyszedl dzien on wielki gniewu jego, ,, Bog juz nadszedl czas osadzenia
,,i ktoz sie ostac moze?" I kto nie bedzie przez Boga wskazany.
B.G. Apokalipsa
XI. 18. - I rozgniewaly sie narody, i przyszedl gniew twoj i czas umarlych, aby byli sadzeni i abys oddala zaplate
slugom twoim, prorokom i
Â Â Â Â Â Â Â swietym, i bojacym sie imienia twego, malym i wielkim, i abys wytracil tych, co psuja ziemie.
,,I rozgniewaly sie narody, ,,Gdy swiat pozna winy Watykanu i Kaplanow, stanie przeciwko nim.
,,i przyszedl gniew twoj'' I przeszedl czas osadzenia; ,,i czas umarlych, ,, Przyszedl czas, rowniez dla juz niezyjacych z wielu pokolen Kaplanow i ich owczesnych
poplecznikow.
, ,,aby byli sadzeni" By ich bluzniercze czyny byly osadzone wspolnie z czynami zyjacych.
,,i abys oddal zaplate slugom twoim", Niech otrzyma kazdy wierny religijny, takie plagi, jakie jego bledy.
,,prorokom i swietym" Osadzenie i zaplata za winy nalezy sie rowniez prorokom i swietym, ktorzy wspoldzialali z
Watykanem.
,,i bojacym sie imienia twego", Rowniez wszystkim, ktorzy brali czynny udzial w bluznierstwie wzgledem potrzeb
Boga.
,,malym i wielkim", Osadzenie odbedzie sie nad kazdym, posiadajacym wladze i zwyklym czlowiekiem.
,,i abys wytracil tych, co psuja ziemie". By juz nigdy nikt wiecej nie czynil zla w duszy czlowieka.
B.G. Apokalipsa
XVI. 5. - I slyszalem Aniola wod mowiacego: Sprawiedliwys jest, Panie! ktorys jest i ktorys byl, i swiety, zes to
rozsadzil.
,,I slyszalem Aniola wod mowiacego: ,,Â Aniol odpowiedzialny za stan uczuc czlowieka i za jego uczynki
emocjonalne, mowi (w tych slowach jest wskazany Aniol, ktory zastapil siedmiu Aniolow, majacych identyczne zadanie
do wykonania a opisanych w siedmiu zborach, ktorzy kolaborowali z silami zla pod przewodnictwem Archaniola Michala
.)
,,Sprawiedliwys jest, Panie! ktorys jest i ktorys byl, ,, Sprawiedliwe sa twoje oceny Panie, ktory przyszedles od
Boga.
,, i swiety, zes to rozsadzil. '' Twoj umysl poradzil sobie z rozpoznaniem i osadem.
B.G. Apokalipsa
XVI. 6. - Poniewaz krew swietych i prorokow wylewali, dales im tez krew pic; bo tego sa godni.
,,Poniewaz krew swietych i prorokow wylewali, ,,Â Ojcowie Kosciola manipulowali i niszczyli cechy osobiste i
wizerunek zycia swietych i prorokow.
,,dales im tez krew pic; ,, Aniol opiekunczy twierdzi, ze przekazalem publicznie a tym samym i Kaplanom, informacje
przedstawiajace potrzeby Boga. (Publikuje takie informacje od kilkunastu lat).
,,bo tego sa godni." Bo bedac Kaplanami maja obowiazek te informacje poznac, zrozumiec i przyjac do wlasnej
swiadomosci a nastepnie zastosowac w pracy kaplanskiej.
B.G. Apokalipsa
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XVI. 7. - I slyszalem drugiego od oltarza mowiacego: Zaiste, Panie, Boze wszechmogacy! Prawdziwe i
sprawiedliwe sa sady twoje.
,,I slyszalem drugiego od oltarza mowiacego: ,, Po slowach Aniola wod, mowi Aniol, poslaniec Boga z Nieba.
,,Zaiste, Panie, Boze wszechmogacy!'' W istocie rzeczy Panie Boze Wszechmogacy!
,,prawdziwe i sprawiedliwe sa sady twoje." Twoje sady, ktore sa opisane w tresci Apokalipsy, potwierdzaja sie w
rzeczywistosci na Ziemi, sa one prawdziwe i sprawiedliwe.
B.G. Apokalipsa
XVII.1. - I przyszedl jeden z siedmiu Aniolow, ktorzy mieli siedm czasz, i rzekl do mnie, mowiac mi: Chodz,
okaze ci osadzenie onej wielkiej
Â Â Â Â Â wszetecznicy, ktora siedzi nad wodami wielkiemi,
,,I przyszedl jeden z siedmiu Aniolow, ktorzy mieli siedm czasz, ,, Mowi kolejny Aniol, tym razem bioracy udzial w
zastepach misji czasow ostatecznych.
,,i rzekl do mnie, mowiac mi: ,, I przekazal piszacemu tekst Apokalipsy slowa:
,,Chodz okaze ci osadzenie onej wielkiej wszetecznicy, ,, Chodz, przedstawie ci osadzenie Watykanu.
,,ktora siedzi nad wodami wielkiemi, ,, Stolicy Apostolskiej, ktorej potega i wladza siega wiekszosci ludzi na Ziemi.
B.G. Apokalipsa
XVII.2. - Z ktora wszeteczenstwo plodzili krolowie ziemi i upili sie winem wszeteczenstwa jej obywatele ziemi.
,,Z ktora wszeteczenstwo plodzili krolowie ziemi" Przedstawie ci osadzenie Stolicy Apostolskiej z ktora razem
wszeteczenstwo czynili Wladcy.
,,i upili sie winem wszeteczenstwa jej obywatele ziemi." Ukarze jak ludzie w zaslepieniu umyslu, w poddanczy
sposob i z duchowym uniesieniem, przyjmowali bluznierstwo, jako prawde o Bogu.
B.G. Apokalipsa
XVII.3 - I odniosl mie na puszcze w duchu. I widzialem niewiaste siedzaca na szarlatnoczerwonej bestyi, pelnej
imion bluznierstwa, ktora
Â Â Â Â Â miala siedm glow i dziesiec rogow.
,,I odniosl mie na puszcze w duchu." I ukazal mu nieznane miejsce,
,,I widzialem niewiaste siedzaca na szarlatnoczerwonej bestyi, ,, gdzie Jan zobaczyl Stolice Apostolska nakazujaca
kaplanom chrzescijanskim nauczac wiernych wedlug zasad Watykanu.
,,pelnej imion bluznierstwa, ,, Stolice Apostolska, calkowicie bluzniercza.
,,ktora miala siedm glow i dziesiec rogow. " Stolice Apostolska wraz z Kaplanami chrystusowymi.
B.G. Apokalipsa
XVII.18. - A niewiasta, ktoras widzial, jest miasto ono wielkie, ktore ma krolestwo nad krolami ziemi.
,,A niewiasta, ktoras widzial, ,, A Purpuraci (Stolica Apostolska), ktorych ci pokazalem,
,,jest miasto ono wielkie, ,, stanowia wladze na calej Ziemi.
,,ktore ma krolestwo nad krolami ziemi." To Wielkie Miasto, rzadzi nawet krolami.
B.G. Apokalipsa
XVIII.4. - I slyszalem inszy glos z nieba mowiacy: Wynijdzcie z niego, ludu moj! abyscie nie byli uczesnikami
grzechow jego, a izbyscie nie wzieli z plag jego.
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,,I slyszalem inszy glos z nieba mowiacy: ,, Kolejny glos z nieba mowi poprzez tekst Apokalipsy.
,,Wynijdzcie z niego, ludu moj!" Opuscie Watykan, ktorzy we mnie wierzycie.
,,abyscie nie byli uczestnikami grzechow jego, ,, Byscie razem z kaplanami nie bluznili przeciwko moim potrzebom.
,,a izbyscie nie wzieli z plag jego." Opuscie Watykan, byscie nie wzieli razem z nim udzialu w osadzeniu.
B.G. Apokalipsa
XVIII. 5. - Albowiem dosiegly grzechy jego az do nieba i wspomnial Bog na nieprawosci jego
,,Albowiem dosiegly grzechy jego az do nieba" Bog zostal poinformowany o zachowaniu Kaplanow watykanskich,
ktorzy zarowno czynili, jak i czynia tak wielkie bluznierstwa, ze informacja o ich czynach, dotarla az do nieba. ( W tych
slowach;-,,dosiegaly grzechy jego az do nieba" istnieje dodatkowa informacja. Mowi ona o tym, ze Bog nie jest
wszechobecny, tu na Ziemi Go nie ma, tym samym nie moze On byc wszechwidzacy, nie widzi tego, co dzieje sie na
Ziemi, informacje o tym, co dzieje sie na Ziemi zostaly Mu przekazane. W kontekscie do takiego stanu rzeczy, Bog nie
moze opiekowac sie kazdym czlowiekiem i kazda sprawa ludzka. Taka informacja od Boga, eliminuje wiele dogmatow i
przydane dla postaci Boga nadprzyrodzone cechy.)
,,i wspomnial Bog na nieprawosci jego." Bog odniosl sie do bluznierstwa Watykanu.
B.G. Apokalipsa
XVIII. 7. - Jako sie wiele chlubil i rozkoszowal, tak mu wiele dajcie mak i smutku; bo mowi w sercu swojem:
Siedze jako krolowa, a nie jestem wdowa, i smutku nie ujrze.
,,Jako sie wiele chlubil i rozkoszowal, ,, W takim stopniu, w jakim Watykan korzystal z wladzy i majatku.
,,tak mu wiele dajcie mak i smutku: ,, Bog nakazal w takim samym stopniu, dac mu publicznego osadu iÂ odebrania
calego majatku.
,,bo mowi w sercu swojem: " Bo swoja postawa Stolica Apostolska pokazuje swiatu,
,,Siedze jako krolowa, ,, ze trzyma wladze krolewska.
,,a nie jestem wdowa, ,, W calym czasie swego istnieja, gdy umierali kolejni krolowie z nia wszeteczenstwo czyniacy,
Papieze i Kardynalowie nie czuli wiezi z odchodzacymi, tak jak czuje rodzina.
,,i smutku nie ujrze." Purpuraci nie smucili sie ich smiercia, rodzili sie nowi krolowie.
B.G. Apokalipsa
XVIII.8. - Przetoz w jeden dzien przyjda plagi jego, smierc i smutek, i glod, i ogniem bedzie spalony; bo mocny
jest Pan Bog, ktory go osadzi.
,,Przetoz w jeden dzien przyjda plagi jego, ,, W stosunkowo krotkim czasie Watykan zlamia efekty wynikajace z
informacji publicznych.
,,smierc i smutek, ,, Nastanie koniec nauk religijnych i duszpasterstwa chrzescijanskiego, Dla wielu bedzie to smutny
czas.
,,i glod, ,, Ogromne rzesze kaplanow poddanie zostana probie zycia na wlasny rachunek.
,,i ogniem bedzie spalony; ,, Wszystkie duchowe wartosci watykanskiego kultu, zostana wyeliminowane w taki sposob
jak by byly wypalone.
,,bo mocny jest Pan Bog, ktory go osadzil, " Moc instrumentow boskich, pozwoli na wyeliminowanie wplywu sil zla.
B.G. Apokalipsa
XVIII.9. - I beda go plakac, i narzekac nad nim beda krolowie ziemi, ktorzy z nim wszeteczensttwo plodzili i
rozkoszowali, gdy ujrza dym zapalenia jego.
,,I beda go plakac, ,, Watykan bedzie oplakiwany przez wielu ludzi.
,,I narzekac nad nim beda krolowie ziemi, ktorzy z nim wszeteczenstwo plodzili i rozkoszowali, ,, Narzekali beda
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mozni tego swiata, ktorzy z Watykanem, slepo szerzyli wrogie w stosunku do potrzeb Boga postawy spoleczne. Beda
rowniez narzekali tacy wladcy, ktorzy korzysci czerpali ze wspolpracy z Watykanem.
,,gdy ujrza dym zapalenia jego, " Gdy zrozumieja istote osadzenia kaplanow watykanskich.
B.G. Apokalipsa
XVIII. 10 - Z daleka stojac dla bojazni meki jego i mowiac: Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono
mocne, iz w jedna godzine przyszedl sad twoj!
,, Z daleka stojac dla bojazni meki jego i mowiac: ,, Wszyscy, ktorzy czuja sie winni wspolpracujac z Watykanem z
daleka beda obserwowali proces jego osadzenia.
,,Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, ,, Wielki zal beda okazywac i niedowierzanie, ze ta
wielka miedzynarodowa stolica swiata ziemskiego, tak mocna i wplywowa, posiadajaca calkowita wladze,
,,iz w jedna godzine przyszedl sad twoj!" W tak krotkim czasie zostanie osadzona.
B.G. Apokalipsa
XIX. 2. - Bo prawdziwe i sprawiedliwe sa sady jego, iz osadzil wszetecznice one wielka, ktora kazila ziemie
wszeteczenstwem swojem i pomscil sie krwi slug swoich z reki jej.
,,Bo prawdziwe i sprawiedliwe sa sady jego, ,, Spolecznosc Ziemi uzna sady Boga, nad poszczegolnymi aspektami
dzialalnosci Watykanu za prawdziwe i sprawiedliwe.
,,iz osadzil wszetecznice one wielka, ,, Ziemia uzna osadzenie Watykanu.
,,ktora kazila ziemie wszeteczenstwem swojem" Stolicy Apostolskiej, ktorej nauki i bluzniercza forma
duszpasterstwa, utrudnialy spelnienie potrzeb Duszy a tym samym potrze Boga.
,,i pomscil sie krwi slug swoich z reki jej. " Bog poprzez osadzenie Stolicy Apostolskiej, dokonal zadosc uczynienia
ty, ktorzy z przyczyny jej bluznierstwa metod dzialania doznali cierpien i krzywd.
B.G. Apokalipsa
XX. 11. - I widzialem stolice wielka biala, i siedzacego na niej, przed ktorego obliczem uciekla ziemia i niebo, a
miejsce im nie jest znalezione.
,,I widzialem stolice wielka biala, ,, Jan w widzieniu, ma pokazana Stolice wszystkich kolonii wcieleniowych,
Cywilizacje Tworcow Wszechswiata - Niebo.
,,i siedzacego na niej, ,, i siedzacego na jej tronie Boga.
,,przed ktorego obliczem uciekla ziemia i niebo, ,, Przed Jego zasadami, ugiely sie sily zla i oltarze religijne z
wymyslonym przez kaplanow niebem.
,,a miejsce im nie jest znalezione. " I na Ziemi juz ich nie bedzie.
P.S. Osadzenie jest wstepem uprawniajacym nas - mnie i moja malzonke - do przedstawienia aktu oskarzenia, ktory
opublikujemy w nastepnej kolejnosci.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych.

drzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=304&title=SAD-OSTATECZNY----OSADZENIE-WSZETECZNICY-CZYLI-%26%238211%3B-BOG-OSADZ
Page 5/5
MemHT Portal

