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Apokalipsa B.G. I.-7.- Oto idzie z olokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, ktorzy go przebili; i narzekac beda przed
nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. Â  Â  â€žOto idzie z oblokamiâ€•Â Narodzi sie w czasie, gdy na niebie
sa chmury. â€• i ujrzy goâ€•Â Moze go zobaczyc â€žwszelkie oko, â€žÂ kazdy czlowiek i kazde stworzenie, ktore ma
oczy. â€ži ci, â€žÂ Zobacza go rowniez ci, â€žktorzy go przebili; â€žÂ ktorzy go usmiercili. â€ži narzekac beda
przed nimâ€•Â Przed jego przyjsciem, beda narzekac ludzie â€žwszystkie pokolenia ziemi.â€•Â z wszystkich
pokolen. â€žTak, Amen.â€•Â Tak powiedzial Bog. Â  Â  Narodzi sie w czasie, gdy na niebie beda chmury. Bedzie zyl w
ciele fizycznym i moze go zobaczyc kazdy czlowiek i kazde stworzenie, ktore ma oczy. Zobacza go rowniez ci, ktorzy go
usmiercili, oszukujac ludzi tym, ze ma powrocic Jezus Chrystus. Usmiercili tego, ktory ma przyjsc, zanim Bog przyslal go
na Ziemie. Przed jego przyjsciem, beda narzekac ludzie z wszystkich pokolen. Tak powiedzial Bog. Â  Â  Apokalipsa
B.G. I.-8.- Jam jest Alfa i Omega, poczatek i koniec, mowi Pan, ktory jest i ktory byl, i ktory przyjsc ma, on
Wszechmogacy. Â  Â  â€žJam jest Alfa i Omega, â€žÂ Ja, ktory posiadam cala wiedze od Boga. â€žpoczatek i
koniec, â€žÂ Bylem, gdy tworzylismy Wszechswiat i bede w czasie, gdy bedziemy tworzyc nowy cykl ewolucji materii w
tym wszechswiecie. â€žmowi Pan, â€žÂ Tak mowi ten, â€žktory jest i ktory byl, â€žÂ ktory zyje w niebie i ktory byl
wsrod tworcow Wszechswiata. â€ži ktory przyjsc ma, â€žÂ Ten, ktory ma przyjsc, â€žon Wszechmogacy.â€•Â On
posiadajacy wladze i moc. Â  Â  Ja, ktory posiadam cala wiedze od Boga. Bylem, gdy tworzylismy Wszechswiat i bedac
w czasie, gdy zlikwidujemy zuzyty zbior materii i bedziemy tworzyc nowy cykl ewolucji materii w tym wszechswiecie. Tak
mowi ten, ktory zyje w niebie i ktory byl wsrod tworcow Wszechswiata. Ten, ktory ma przyjsc, on posiadajacy wladze i
moc, by pokonac sily zla wladajace czlowiekiem na Ziemi. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-9.- Ja Jan, ktorym tez jest bratem
waszym i uczestnikiem w ucisku i w krolestwie, i w cierpliwosci Jezusa Chrystusa, bylem na wyspie, ktora
zowia Patmos, dla slowa Bozego i dla swiadectwa Jezusa Chrystusa: Â  Â  â€žJa Jan, â€žÂ Ja Jan z Patmos, 
â€žktorym tez jest bratem waszymâ€•Â ktory jestem czlowiekiem takim jak wy â€ži uczestnikiem w ucisku i w
krolestwie, â€žÂ i zyjacym w ucisku, religii â€ži w cierpliwosci Jezusa Chrystusa, â€žÂ i w nadziei Jezusa
Chrystusa. â€žbylem na wyspie, ktora zowia Patmos, â€žÂ Bylem na wyspie Patmos, â€ždla slowa Bozegoâ€•Â 
tam poznalem slowa Boga â€ži dla swiadectwa Jezusa Chrystusa: â€žÂ i tam dane mi bylo poznac, swiadectwo
Jezusa Chrystusa. Â  Â  Ja Jan z Patmos, ktory jestem czlowiekiem takim jak wy i zyjacym w ucisku, religii i w nadziei
Jezusa Chrystusa. Bylem na wyspie Patmos, tam poznalem slowa Boga i tam dane mi bylo poznac, swiadectwo Jezusa
Chrystusa. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-10.- Bylem w zachwyceniu ducha w dzien Panski i slyszalem za soba glos
wielki jako traby, mowiacy: Â  Â  â€žBylem w zachwyceniu duchaâ€•Â Bylem w duchowym uniesieniu â€žw dzien
Panskiâ€•Â w swieto religijne, â€ži slyszalem za sobaâ€•Â i w pewnym momencie slyszalem za soba â€žglos
wielkiâ€•Â glos z nieba, â€žjako traby, mowiacy: â€žÂ bardzo mocne slowa. Â  Â  Bylem w uniesieniu duchowym w
swieto religijne, i w pewnym momencie slyszalem za soba glos, ktory do mnie dochodzil z nieba. Byly to bardzo mocne i
wyrazne slowa. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-11.- Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w
ksiegi i poslij siedmiu zborom, ktore sa w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardow, i
do Filadelfii, i do Laodycei. Â  Â  â€žJam jest Alfa i Omega, â€žÂ Ja, ktory posiadam cala wiedze od Boga. â€žon
pierwszy i ostatni; â€žÂ Jestem wladca, ktory posiada moc zwyciestwa ostatecznego. â€ža co widzisz, â€žÂ To, co
ci bylo pokazane, â€žnapisz w ksiegiâ€•Â opisz w ksiegach â€ži poslij siedmiu zborom, â€žÂ i przekaz wszystkim
zbiorowosciom ludzkim â€žktore sa w Azyi, â€žÂ ktore sa na Ziemi. Â  Â  Ja, jestem ten, ktory posiadam cala wiedze
od Boga i przynosze Jego slowo. Jestem wladca, ktory posiada moc zwyciestwa ostatecznego. To, co ci bylo pokazane,
opisz w ksiegach i przekaz wszystkim zbiorowosciom ludzkim, ktore sa na Ziemi. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-12.- I
obrocilem sie, abym widzial on glos, ktory mowil ze mna; a obrociwszy sie, ujrzalem siedm swiecznikow
zlotych, Â  Â  â€žI obrocilem sie, â€žÂ Obrocilem sie â€žabym widzial on glos, â€žÂ w kierunku tego glosu, 
â€žktory mowil ze mna; â€žÂ ktory do mnie mowil. â€ža obrociwszy sie, â€žÂ Gdy sie obrocilem, â€žujrzalem
siedm swiecznikow zlotych, â€žÂ widzialem zasady zycia przeslane z nieba. Â  Â  Obrocilem sie w kierunku tego
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glosu, ktory do mnie mowil z nieba. Gdy sie obrocilem, widzialem zasady zycia przeslane z nieba. Â  Â  Apokalipsa
B.G. I.-13.- A w posrodku onych siedmiu swiecznikow podobnego Synowi czlowieczemu, obleczonego w dluga
szate, i przepasanego na piersiach pasem zlotym; Â  Â  â€žA w posrodku onych siedmiu swiecznikowâ€•Â A
posrodku tych zasad, â€žpodobnego Synowi czlowieczemu, â€žÂ widzialem kogos podobnego do czlowieka. 
â€žobleczonego w dluga szate, â€žÂ Calego w bialej szacie â€ži przepasanego na piersiach pasem zlotym; â€žÂ i
z pasem zlotym na piersiach. Â  Â  AÂ posrodku tych zasad, widzialem kogos podobnego do czlowieka. Calego w bialej
szacie i z pasem zlotym na piersiach. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-14.- A glowa jego i wlosy byly biale jako welna biala,
jako snieg, a oczy jego jako plomien ognia; Â  Â  â€žA glowa jegoâ€•Â A twarz i czolo jego â€ži wlosy bylyâ€•Â i
wlosy, â€žbialeâ€•Â biale byly, â€žjako welna biala, â€žÂ jako szata â€žjako snieg, â€žÂ blyszczaca bialo. â€ža
oczy jego jako plomien ognia; â€žÂ A oczy jego, jak plomienie. Â  Â  A twarz i czolo jego i wlosy, byly biale, jako biala
blyszczaca szata. A oczy jego w tej szacie bialej, jak plomienie. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-15.- A nogi jego podobne
mosiadzowi, jakoby w piecu rozpalone, a glos jego jako glos wielu wod. Â  Â  â€žA nogi jegoâ€•Â A nogi jego 
â€žpodobne mosiadzowi, â€žÂ w kolorze mosiadzu, â€žjakoby w piecu rozpalone, â€žÂ jak rozpalone w piecu. 
â€ža glos jego jako glos wielu wod.â€•Â A glos jego, jakby mowil za wszystkich ludzi. Â  Â  A nogi jego w kolorze
mosiadzu, jak rozpalone w piecu. A glos jego, jakby mowil za wszystkich ludzi. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-16.- I mial w
prawej rece swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodzil miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako slonce,
kiedy jasno swieci. Â  Â  â€žI mial w prawej rece swojej siedm gwiazd, â€žÂ Posiada wladze od Boga nad Aniolami
opiekunczymi. â€ža z ust jego wychodzil miecz z obu stron ostry, â€žÂ Jego slowa maja moc od Boga. â€ža
oblicze jego jako slonce, â€žÂ A jego wizerunek, jak slonce â€žkiedy jasno swieci.â€•Â na bezchmurnym niebie. Â  
Â  Posiada wladze od Boga nad Aniolami opiekunczymi. Jego slowa maja moc od Boga. A jego wizerunek, jak slonce
na bezchmurnym niebie. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-17.- A gdym go ujrzal, upadlem do nog jego jako martwy. I
wlozyl prawa reke swoja na mie, mowiac mi: Nie boj sie! Jam jest on pierwszy i ostatni, Apokalipsa B.G. Â  Â  
â€žA gdym go ujrzal, â€žÂ A gdy go zobaczylem, â€župadlem do nog jego jako martwy.â€•Â upadlem do jego nog
z przerazeniem. â€žI wlozyl prawa reke swoja na mie, â€žÂ I ukazal mi moc swojej wladzy, â€žmowiac mi: â€žÂ 
mowiac: â€žNie boj sie!â€•Â nie boj sie, â€žJam jest on pierwszy i ostatni, â€žÂ Jestem wladca, ktory posiada moc
zwyciestwa ostatecznego. Â  Â  A gdy go zobaczylem, upadlem do jego nog z przerazeniem. I ukazal mi moc
swojej wladzy, mowiac:Â nie boj sie, Jestem wladca, ktory posiada moc zwyciestwa ostatecznego. Â  Â  
Apokalipsa B.G. I.-18.- I zyjacy; a bylem umarly, a otom jest zywy na wieki wiekow. I mam klucze piekla i
smierci. Â  Â  â€žI zyjacy; â€žÂ Ja istnieje â€ža bylem umarly, â€žÂ a bylem wymazany ze swiadomosci ludzi. â€ža
otom jest zywy na wieki wiekow.â€•Â Ale teraz tu jestem i juz o mnie nie zapomna. â€žI mam klucze piekla i
smierci.â€•Â Pokonam pieklo i zlo. Â  Â  Ja istnieje a bylem wymazany ze swiadomosci ludzi. Ale teraz tu jestem i juz o
mnie nie zapomna. Pokonam pieklo i zlo. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-19.- Napisz te rzeczy, ktores widzial i ktore sa, i
ktore sie dziac maja napotem. Â  Â  â€žNapisz te rzeczy, â€žÂ Spisz to wszystko, â€žktores widzialâ€•,Â co ci
pokazane zostalo. â€ži ktore sa, â€žÂ Rzeczy, ktore sa â€ži ktore sie dziac maja napotem.â€•Â I te, ktore sie beda
dzialy w przyszlosci. Â  Â  Spisz to wszystko, co ci pokazane zostalo. Rzeczy, ktore sa I te ktore sie beda dzialy w
przyszlosci. Â  Â  Apokalipsa B.G. I.-20.- Tajemnice onych siedmiu gwiazd, ktores widzial w prawej rece mojej i
siedmiu swiecznikow zlotych. Siedm onych gwiazd sa Aniolowie siedmiu zborow, a siedm swiecznikow, ktores
widzial, jest siedm zborow. Â  Â  Â â€žTajemnice onych siedmiu gwiazd, â€žÂ Objawil ci, tajemnice tych Aniolow
opiekunczych â€žktores widzial w prawej rece mojejâ€•Â z siedmiu zborow, nad ktorymi przejalem wladze â€ži
siedmiu swiecznikow zlotych.â€•Â i zasad zycia przeslanych z nieba. â€žSiedm onych gwiazd sa Aniolowie
siedmiu zborow, â€žÂ Aniolowie opiekunczy â€žsiedmiu zborowâ€• nie wykonali swoich obowiazkow â€ža siedm
swiecznikow, â€žÂ iÂ zasady z nieba nie dotarly do swiadomosci ludzi, â€žktores widzial, jest siedm zborow.â€•Â 
Aniolowie opiekunczy kolaborowali z silami ciemnosci. Â  Â  Objawie ci, tajemnice tych Aniolow opiekunczych z siedmiu
zborow, nad ktorymi przejalem wladze i zasad zycia przeslanych z nieba. Aniolowie opiekunczy â€•siedmiu zborowâ€•
nie wykonali swoich obowiazkow i zasady z nieba nie dotarly do swiadomosci ludzi.Â  Aniolowie opiekunczy pod wladza
Michala archaniola, kolaborowali z silami ciemnosci i pieklo mial mozliwosci utworzenia na Ziemi roznych religii. Â  
Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych.
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