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CZAS APOKALIPSYÂ
PROROCTWO APOKALIPSY JEST INSTRUMENTEM BOGA W WALCE Z SILAMI ZLA NA ZIEMI
Apokalipsa B.G.
I. - 1. Objawienie Jezusa Chrystusa, ktore mu dal Bog, aby okazal slugom swoim rzeczy, ktore sie rychle dziac
maja; a on je oznamil i poslal przez Aniola swojego sludze swemu Janowi,
,,Objawienie Jezusa Chrystusa", Objawienie Jezusa Chrystusa,
,,ktore mu dal Bog, ,, ktore mu przekazal Bog,
,,aby okazal slugom swoim rzeczy", w celu przedstawienia wiernym religijnym rzeczy,
,,ktore sie w rychle dziac maja", jakie w przyszlosci maja sie wydarzyc.
,,a on je oznajmil" Jezus Chrystus to Objawienie, oznajmil publicznie dla spolecznosci nieba.
,,i poslal przez Aniola swojego" Nastepnie z proroctwem Boga poslal swojego Aniola,
,,sludze swemu Janowi", na Ziemi, do Jana z Patmos.
Objawienie Jezusa Chrystusa, ktore mu przekazal Bog w celu przedstawienia wiernym religijnym rzeczy, jakie
w przyszlosci maja sie wydarzyc. Jezus Chrystus to Objawienie, oznajmil publicznie dla spolecznosci nieba.
Nastepnie z proroctwem Boga poslal swojego Aniola, na Ziemi, do Jana z Patmos.
Apokalipsa B.G.
I,-2. Ktory swiadectwo wydal slowu Bozemu i swiadectwo Jezusa Chrystusa, i cokolwiek widzial.
,,Ktory swiadectwo wydal" A Sw. Jan z Patmos zaswiadcza, ze ,,slowu Bozemu" ten tekst jest slowem Boga.
,,i swiadectwu Jezusa Chrystusa, ,, Ze Jezus Chrystus daje tego swiadectwo.
,,i cokolwiek widzial" I zaswiadcza, cokolwiek sam widzial jest prawdziwe.
Sw. Jan z Patmos zaswiadcza, ze ten tekst jest slowem Boga.
Ze Jezus Chrystus daje tego swiadectwo. I zaswiadcza, cokolwiek sam widzial jest prawdziwe.

Apokalipsa B.G.
III.-3. Blogoslawiony, ktory czyta i ci, ktorzy sluchaja slow proroctwa tego,i zachowuja to, co w niem jest
napisane; albowiem czas blisko jest.
,,Blogoslawiony", Bog pozdrawia - Blogoslawi,
,,ktory czyta" tego, ktory czyta
,,i ci, ktorzy sluchaja" i tych, ktorzy sluchajac
,,slow proroctwa tego'', slow zapisanych w tekscie Apokalipsy,
,,i zachowuja to, co w niem jest napisane": przymuja to, co te slowa przekazuja.
,,albowiem czas bliski jest." Dlatego, ze czas zapowiadanych rzeczy, juz jest blisko.
W swoim pozdrowieniu Bog wskazuje te osoby, ktore Blogoslawi za to, ze, beda przyjmowali do siebie to, co
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mowia slowa prorctwa Apokalipsy i pozdrawia czytajacego, ktory zgodnie z wola i nakazem Boga odczyta
sluchajacym zaszyfrowane informacje za slow proroctwa.
SWIETY JAN Z PATMOS PRZEKAZUJE NAKAZ BOGA
Apokalipsa B.G.
XXII.18. - A oswiadczam sie kazdemu sluchajacemu slow proroctwa ksiegi tej: Jezliby kto przydal do tego,
przyda mu tez Bog plag opisanych w tej ksiedze;
,,A oswiadczam sie" Oswiadczam sie,
,,kazdemu sluchajacemu" kazdemu, kto slucha
,,slow proroctwa ksiegi tej": slowa proroctwa Apokalipsy:
,,Jezliby kto przydal do tego", Jezeli kto przyda wartosci tym slowom,
,,przyda mu tez Bog plag opisanych w tej ksiedze"; ukaze go Bog ,,plagami" opisanymi w Apokalipsie.
Oswiadczam sie, kazdemu, kto slucha slow proroctwa Apokalipsy:, Jezeli kto przyda wartosci tym slowom,
ukaze go Bog ,,plagami" opisanymi w Apokalipsie.
Nakaz Boga skierowany jest wylacznie do sluchajacych, mowi o tym zwrot;- ,,A oswiadczam sie kazdemu
sluchajacemu" nie ma tu wskazania na czytajacych. Wedlug Boga, wymowa slowa, nie moze byc uzupelniana zadna
wartoscia ponad jej przekaz.
Apokalipsa B.G.
XXII.19. - A jezliby kto ujal ze slow ksiegi proroctwa tego, odejmie tez Bog czesc jego z ksiegi zywota i z miasta
swietego, i z tych rzeczy, ktore sa napisane w tej ksiedze.
,,A jezliby kto ujal ze slow ksiegi proroctwa tego", Temu, kto ujmie wartosci wymowy slow proroctwa Apokalipsy,
,,odejmie tez Bog" Odejmie tez Bog.
,czesc jego z ksiegi zywota" czesc z jego prawa w niebie
,,i z miasta swietego", i moze on nie wejsc do miasta swietego.
,,i z tych rzeczy, ktore sa napisane w tej ksiedze." A nawet moze mu Bog odebrac wszelkie prawa w niebie.
Temu, kto ujmie wartosci wymowy slow proroctwa Apokalipsy, odejmie tez Bog, czesc z jego prawa w niebie i
moze on nie wejsc do miasta swietego. A nawet moze mu Bog odebrac wszelkie prawa w niebie.
Apokalipsa B.G.
I. - 4. 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;
,,Jan siedmiu zborom, ktore sa w Azyi." Przekazuje pozdrowienia od drugiej po Bogu postaci, wszystkim grupom
ludzi, zachowujacym potrzeby Boga,
,,Laska wam i pokoj niech bedzie" Przesyla On wam laske i pokoj.
,,od tego, ktory jest i ktory byl, i ktory przyjsc ma"; Pozdrowienie jest od tego, ktory ma przyjsc od Boga.
,,i od siedmiu duchow", Rowniez od wszystkich Aniolow,
,,ktorzy sa przed oblicznoscia stolicy jego"; ktorzy przybeda razem z nim z nieba.
Przekazuje pozdrowienie od drugiej po Bogu postaci, wszystkim zbiorom zachowujacym potrzeby Boga,
Przesyla On wam laske i pokoj. Pozdrowienie jest od tego, ktory ma przyjsc od Boga. Przesylaja rowniez, wam
laske i pokoj wszyscy Aniolowie, ktorzy przybeda razem z nim z nieba.
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Apokalipsa B.G.
I.-5. I 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;
,,I od Jezusa Chrystusa", Pozdrowienie od Jezusa Chrystusa. Jan przesyla pozdrowienie od trzeciej w kolejnosci
postaci po Bogu. W takiej kolejnosci w tekscie Apokalipsy, te postacie ustawil Bog.
,,ktory jest onym swiadkiem wiernym", Jezus Chrystus jest najwazniejszym swiadkiem proroctwa Apokalipsy.
,,pierworodnym z umarlych" Jest On pierwsza Dusza wcielona w cialo czlowieka na Ziemi
,,i ksiazeciem krolow ziemi"; z krolewskiej rodziny Boga i jednym z najmlodszych jego synow.
,,ktory nas umilowal" On nas umilowal
,,i omyl nas z grzechow naszych krwia swoja"; i pokazal nam swoim zyciem i swoimi zasadami, jak zachowac
potrzeby Boga.

Pozdrowienie od Jezusa Chrystusa. Jan przesyla pozdrowienie od trzeciej w kolejnosci postaci po Bogu. W
takiej kolejnosci w tekscie Apokalipsy, te postacie ustawil Bog. Jezus Chrystus jest najwazniejszym swiadkiem
proroctwa Apokalipsy. Jest on pierwsza Dusza wcielona w cialo czlowieka na Ziemi z krolewskiej rodziny Boga i
jednym z najmlodszych Jego synow. On nas umilowal i pokazal nam swoim zyciem i swoimi zasadami, jak
zachowac potrzeby Boga.
Reasumujac informacje zawartr w tych wersetach nalezy zwrocic uwage na szczegolna ceche zaszyfrowania informacji
dotyczacej tych osob, ktore czytaja tekst Apokalipsy. W dwoch wersetach nakazowych, 18 i 19-22 rozdzialu, nie ma o
czytajacych ani slowa. Natomiast w 3 wersecie pierwszego rozdzialu, Bog blogoslawi czytajacego i sluchajacych. Moze
wydawac sie dziwne wskazanie na, tylko jedna osobe, ktorea czyta w odnieseniu do tresci tych trzech wersetow. Mozna
zalozyc, ze tylko jedna osoba przeczyta tresc Apokalipsy w taki sposob, ktory niczego nie ujmuje i niczego nie dodaje ze
slow prorctwa Apokalipsy.
Innym jakze waznym aspektem w zaszyfrowanych tu informacjach jest sprawa tej postaci, ktora ma przyjsc na Ziemie w
Czasach Ostatecznych. Pierwszych 5 wersetow Apokalipsy, ukazuje nam najwazniejsze w tym proroctwie postacie i ich
cechy dzialania. Najistotniejszy tu, jest zbior trzech wersetow, 3,4 i 5 pierwszego rozdzialu. W tych wersetach Bog
chronologicznie przedstawia trzy postacie. W pierwszej kolejnosci On sam, jako Bog przesyla blogoslawienstwo.
Nastepnie w kolejnym wersecie, Bog przedstawia postac, ktora ma przyjsc na Ziemie i nie jest ta postacia Jezus
Chrystus. A dowodem, ze nie bedzie powrotu Jezisa Chrystusa, jest tekst piatego wersetu. Tu w pierwszych slowach
cyt,; ,,I od Jezusa Chrystusa", jest przekazana informacja, ze po poprzedniej postaci, ktora ma przyjsc, od ktorej Jan
przekazal pozdrowienia w piatym rozdziale przekazuje je od kolejnej postaci Jezusa Chrystusa. W tych slowach Boga
jest zawarta jednoznaczna informacja, ze nie powroci Jezus Chrystus a przyjdzie inna postac z nieba.

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