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Andrzej Struski de Merowing AD. 22 04 2017Â   
 OSKARZENIE KAPLANOW CHRZESCIJANSKICH O OSZUSTWO.
 
 Publicznie oskarzam Was, kaplani chrzescijanscy o oszustwo. Przestepstwo to, czynicie nagminnie i mimo, ze bez
premedytacji nie umniejsza to faktu zaistnienia przestepstwa i jego skali oddzialywania. Czynu teg przestepstwa
dokonujecie, nagminnie klamiac w sprawie powrotu Jezusa Chrystusa. Na wasza obrone moze wystapic sytuacji, ze Wy
kaplani nie rozpoznajecie znamiom tego przestepstwa. Â W indywidualnych przypadkach, biegli moga wykazac wasza
niepoczytalnosc i wniesc o skierowanie na Â resocjalizacje zaslepienia umyslu w obszarach rozumienia spraw Boga
Stworcy a tym samym uwolnic was kaplani od odpowiedzialnosci karnej i spolecznej.
 
 UZASADNIENIE OSKARZENIA
 
 W uzasadnieniu oskarzenia, informuje wszystkich ludzi zwiazanych i niezwiazanych z chrzescijantswem, ze klaplani
chrzescijanscy, (poczawszy od wszystkich
 papiezy a skonczywszy na wszystkich wikarych) klamia przekrecajac slowa Boga Stworcy, ktore On przeslal w liscie
skierowanym do ludzi na ziemi. 
 Jako dowod w sprawie przytaczam ponizej, urywki tekstu ze slow Boga Stwocy, ktore sa zawarte w Biblii NT, od
poczatku jej powstania. Kazdy kaplan
 mogl a nawet powininen sie z tymi slowami Boga zapoznac. Nie istnieja i nigdy nie istnialy przeszkody w dostepie do
Biblii NT w calym okresie
 dokonywania tego przestepstwa przez kaplanow. Tym samym, nie istnieja przeslanki do umniejszczenia waszej winy
kaplani, lub calkowitego z niej
 uwolnienia.
 
 MATERIAL DOWODOWY:
 
 Apokalipsa rozdzial pierwszy, werset 3,4 i 5. Cytuje oryginalny tekst Â trzech wersetow z Bibli Gdanskiej.
 
 3 ,,Blogoslawiony, ktory czyta i ci, ktorzy sluchaja slow proroctwa tego, i zachowuja to, co w niem jest
napisane;albowiem czas blisko jest.''
 4 ,,Jan siedmiu zbiorom,, ktory 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;'
 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;''
 
 W tresci tych wersetow jest zawarte pozdrowienie od roznych postaci duchowych. W kolejnych wersetach jest
przekazane pozdrowienie od trzech indywidualnych postaci i od grupy postaci duchowych.
 
 Jako dowod cytuje kolejne slowa, ktore zawieraja w sobie pozdrowienia.
 
 PIERWSZE pozdrowienie w slowach: cyt ,,Blogoslawiony, ktory czyta i ci, ktorzy sluchaja slow proroctwa tego, ''jest
pozdrowieniem od samego BOGA STWORCY. 
 DRUGIE pozdrowienie w slowach; cyt. ,,Laska wam i pokoj niech bedzie od tego, ktory jest i ktory byl, i ktory przyjsc
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ma;'' jestÂ pozdrowieniem od tego, KTORY MA PRZYJSC W CZASACH OSTATECZNYCH.
 
 TRZECIE pozdrowienie w slowach; Â cyt ,,i od siedmiu duchow, ktorzy sa przed oblicznoscia stolicy jego;" jest
pozdrowieniem od blizej,Â nieokreslonej ilosci ISTOT DUCHOWYCh, ktore przybyly wraz z Synem Boga Stworcy z
nieba. Liczba ,,siedem" w odniesieniu do szyfru Apokaipsy nie wskazuje ilosci a jedynie aspekt pochodzenia z nieba. W
przytoczonym zwrocie znamiennym jestÂ zastosowanie spojnika ,,i' jako sposobie wskazania na kolejne w tym
przypadku juz trzecie pozdrowienie.
 
 CZWARTE pozdrowienie w slowach; cyt. ,,I od Jezusa Chrystusa, ktory jest onym swiadkiem wiernym," jest
pozdrowienie od trzeciej indywidualnej postacie, od JEZUSA CHRYSTUSA. Ponownie zastosowany w tym zwrocie
spojnik ,,i" identycznie jak w poprzednim trzecim pozdrowieniu, jest sposobem na precyzyjne okreslenie kolejnej postaci
duchowej, od ktorej jest Â przekazywanbe pozdrowienie. Podwojne zastosowanie tego samego sposobu przekazania
informacji, poprzez zastosowanie
 spojnika ,,i" wzmacnia jego wartosc dowodowa. Nikt nie moze zarzucic przypadkowego zastosowania spojnika ,,i", jako
formy przedstawienia kolejnej postaci. W tym zapisie slow Boga, jest jednoznacznie przekazana informacja - Jezus
Chrystus nie powroci.
 
 W TYCH SLOWACH BOGA, PRZEDSTAWIONE SA CZTERY POZDROWIENIA. UKAZUJA TRZY GLOWNE
POSTACIE APOKALIPSYÂ Â - PIERWSZA POSTACM BOG STWORCA - DRUGA POSTAC, TEN, KTORY MA
PRZYJSC W CZASACH OSTATECZNYCH, I TRZECIA POSTAC - JEZUS CHRYSTUS, KTORY JEST SWIADKIEM
WIERNYM CALEGO PROROCTWA.
 
 POZDROWIENIE POPRZEDZAJACE POZDROWIENIE OD JEZUSA CHRYSTUSA JEST PRZESLANE OD DUCHOW
Z NIEBA Â PRZYBYLYCH WRAZ Z SYNEM BOGA STWORCY, KTORY JEST W DUSZY, STARSZYM BRATEM
JEZUSA.
 
 PRECYZYJNIE OKRESLONA KOLEJNOSC POZDROWIEN OD TRZECH INDYWIDUALNYCH POSTACI
APOKALIPSY, JEST JEDNOZNACZNYM I WYRAZNIE OKRESLONYM DOWODEM NA TO, ZE JEZUS CHRYSTUS
NIE POWROCI.
 
 TE SLOWA BOGA SA DOWODEM NA WYSTEPOWANIE KLAMSTWA KAPLANOW CHRZESCIJANSKICH, JAK
ROWNIEZ Â INNYCH LUDZI, KTORZY KLAMIA WBREW TEMU,CO Â PRZEKAZAL BOG STWORCA.
 
 Kaplani chrzescijanscy w calym okresie swego dzialania religijnego, nagminnie oszukuja wiernych, klamiac w sprawie
powrotu Jezusa Chrystusa. Jest to PRZESTEPSTWO W ODNIESIENIU DO PRAWA SPOLECZNEGO, czynione na
planie zycia fizycznego i duchowego.
 
 W odniesieniu do planu zycia fizycznego czlowieka, to przestepstwo posiada charakter nagminnego tworzenia przyczyn
do powstawania konfliktow miedzyludzkich.
 
 W odniesieniu do planu zycia duchowego czlowieka, to przestepstwo utworzylo klimat bluznierstwa przeciwko Bogu
Stworcy.
 
 Powstal w zwiazku z tym klamstwem kaplanow chrzescijanskich stan spolecznego niezrozumienia istoty rzeczy w
kwestii, kto, ktora postac duchowa, ma przyjsc na ziemie w czasach ostatatecznych.
 
 Wszyscy oczekuja na powrot Jezusa Chrystusa, ktory wedlug informacji od Boga nie powroci.
 
 Ten stan blednego rozumienia przyjscia Syna Boga Stworcy wymuszony na swiadomosci ludzi, jest zablokowaniem
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akceptacjiÂ przyjscia Syna Boga, tej postaci, ktora w rzeczywistosci przychodzi.
 
 Takie niezrozumienie stanu rzeczy i brak akceptacji dla odpowiedniej postaci jest dzialaniem przeciwko potrzebom
Boga Stworcy.
 
 Takie dzialanie jest rowniez spelnianiem woli Lucyfera, ktory nie moze dopuscic, by ludzie zyjacy w czasach
ostatecznych zaakceptowali przyjscie Syna Boga na ziemie.
 
 Bledne nastawienie spoleczne na przyjscie Jezusa Chrystusa jest oczekiwaniem na cos, co sie nigdy nie wydarzy. A
brak akceptacji dla rzeczywistej postaci, ktora przysyla Bog, jest zablokowaniem jego mozliwosci dzialania dla potrzeb
czlowieka na ziemi.
 
 W zwiazku z powyzszym, wykazane dowodowo oszustwa czynione przez kaplanow chrzescijanskich, jest przyczyna
powstania nastepujacych negatywnych dla ludzi efektow:
 - konflikty miedzyludzkie,
 - blokada mozliwosci skutecznejh pomocy ludziom na ziemi przez Syna Boga Stworcy,
 - pomoc silom zla w umacnianiu ich wplywu na ziemi.
 
 Andrzej Struski de Merowing.
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