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Â   Kod Apokalipsy czÃªÂ¶Ã¦ II 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Zaszyfrowana treÂ¶Ã¦ Objawienia Â¦w. Jana otwiera przed nami informacje, ktÃ³re BÃ³g
chciaÂ³ przekazaÃ¦ w ukrytej formie. Zgodnie z Jego wolÂ±, spisany przez Â¦w. Jana z Patmos tekst, jest zbiorem
sÂ³Ã³w, ktÃ³re w tekÂ¶cie otwartym znaczÂ±, co innego niÂ¿ w ukrytej treÂ¶ci. Charakter wymowy zarÃ³wno tekstu
otwartego jak i zaszyfrowanej treÂ¶ci jest zgodny z wolÂ± Boga. Ta rÃ³Â¿nica w wymowie, zarÃ³wno treÂ¶ci ukrytych
jak i tekstu otwartego, musi byÃ¦ w jakiÂ¶ sposÃ³b spÃ³jna z zamiarami Boga. 
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â O istnieniu planowanych dziaÂ³aÃ± lub innych wydarzeÃ±, ktÃ³re czekajÂ± ludzkoÂ¶Ã¦ w
czasach ostatecznych informowaÂ³y nas rÃ³Â¿ne proroctwa. Takie prorocze informacje zapisane sÂ± w treÂ¶ci wielu
pism. Czterowiersze Nostradamusa to przykÂ³ad szczegÃ³lny z przyczyny ich pozycji medialnej. Proroctwa moÂ¿emy
odnaleÂ¼Ã¦ w wielu zapisanych wersetach, w treÂ¶ci Starego i Nowego testamentu, gdzie wypowiedzi tekstu sÂ± mniej
lub bardziej wyraziste. Biblia w swym tekÂ¶cie posiada duÂ¿o proroczych informacji, ale tam spisane jest bardzo duÂ¿o
tekstu, ktÃ³ry nie ma nic wspÃ³lnego z Bogiem, czy proroctwami.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â NajwyÂ¿szÂ± czystoÂ¶Ã¦ informacji wykazujÂ± trzy spisane przez ludzi przekazy, sÂ± to
Psalmy Dawida, Apokalipsa Â¦w. Jana z Patmos i czterowiersze Nostradamusa. OkreÂ¶lajÂ±c chronologicznie -
pierwszym przekazem, ktÃ³ry jest spisany byÂ³y treÂ¶ci zawarte obecnie w Starym Testamencie.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â NastÃªpnym w kolejnoÂ¶ci byÂ³ przekaz skierowany do Â¦w. Jana z Patmos, ktÃ³ry
zaowocowaÂ³ najbardziej czystym zbiorem informacji. Objawienie Â¦w. Jana jest proroctwem, ktÃ³re niesie sÂ³owa
Boga majÂ±ce pomÃ³c ludziom w czasie dni ostatecznych.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ostatnim tak spÃ³jnym przekazem, byÂ³ przekaz skierowany do Michelâ€™a de Nostredame.
DziÃªki informacjom, ktÃ³re otrzymaÂ³ w tym przekazie, napisaÂ³ swoje czterowiersze. Dla siebie tylko znanego celu
przyjÂ±Â³ przydomek Nostradamus, z ktÃ³rym to przede wszystkim kojarzono Michelâ€™a, odsuwajÂ±c na drugi plan
jego wÂ³aÂ¶ciwe nazwisko. To posuniÃªcie niewÂ±tpliwie posiada istotne znaczenie, Â³Â±czy ono swoim skÂ³adem
literowym postaÃ¦ Chrystusa, Nostradamusa i logicznie oceniajÂ±c Syna CzÂ³owieczego.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Te trzy spisane proroctwa posiadajÂ± jednÂ± wspÃ³lnÂ±, lecz jakÂ¿e istotnÂ± cechÃª.
Odczytanie ukrytej treÂ¶ci w tych wszystkich dzieÂ³ach jest moÂ¿liwe dziÃªki zastosowaniu takiego samego klucza.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Przy pomocy wspÃ³lnego klucza, z tekstu tych pism moÂ¿na odczytaÃ¦ ukrytÂ± w nich
treÂ¶Ã¦. TreÂ¶Ã¦ wszystkich pism ukazuje nam takie same postacie i mÃ³wi o tych samych wydarzeniach. WspÃ³lne
informacje wzajemnie siÃª uzupeÂ³niÂ± i wskazujÂ± to samo Â¼rÃ³dÂ³o informacji, Boga.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â O ile Psalmy Dawida i Apokalipsa, posiadajÂ± przypisane im pochodzenie od Boga, to
czterowiersze takiego jednoznacznego wskazania Â¼rÃ³dÂ³a nie posiadajÂ±. W takim kontekÂ¶cie, w jakim jest
wspÃ³lne Â¼rÃ³dÂ³o pochodzenia, istnieje dowÃ³d, Â¿e Nostradamus rÃ³wnieÂ¿ miaÂ³ przekaz z Nieba. Dowodem na
to jest taki sam szyfr, ktÃ³rym moÂ¿emy odczytaÃ¦ treÂ¶Ã¦ wszystkich trzech dzieÂ³. Wiedza, wynikajÂ±ca z tych trzech
przekazÃ³w, wiÂ±Â¿Â±c je w jednÂ± grupÃª tworzy zupeÂ³nie nowy klimat wokÃ³Â³ prorokowanych wydarzeÃ±. Te z
niepokojem oczekiwane wydarzenia sÂ± szeroko opisane w ukrytej treÂ¶ci wspomnianych pism. Odszyfrowane tam
informacje sÂ± spÃ³jne i logiczne.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ukryta treÂ¶Ã¦ po odczytaniu ukazuje nam obfitoÂ¶Ã¦ informacji, ktÃ³ra jest wyjÂ±tkowo
precyzyjna. Wskazuje szczegÃ³Â³owe cechy postaci i rzeczy. W tej informacji przekazane sÂ± rÃ³wnieÂ¿ dokÂ³adne
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opisy, majÂ±cych nastÂ±piÃ¦ wydarzeÃ±. W tych informacjach moÂ¿emy odnaleÂ¼Ã¦ wzmianki o czasie zwiÂ±zanym
z prorokowanymi wydarzeniami.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Jednak najwaÂ¿niejsze informacje zostaÂ³y ukryte w zaszyfrowanej treÂ¶ci Objawienia Â¦w.
Jana. MÃ³wiÂ± one o zasadach Â¿ycia czÂ³owieka, ktÃ³re sÂ± niezbÃªdne dla speÂ³nienia potrzeb Boga. Zasady te
sÂ± ujÃªte w treÂ¶ci siedmiu zborÃ³w. Forma ich przedstawienia wskazuje, Â¿e te nakazy sÂ± skierowane do ludzi
Â¿yjÂ±cych na ziemi w czasie ostatecznym. Nakazy te wykazujÂ± takie cechy wÂ³asne, ktÃ³re okreÂ¶lajÂ± ich treÂ¶Ã¦
jako zapis majÂ±cy zadanie skierowania zakÂ³Ã³conej, uczuciowej drogi Â¿ycia czÂ³owieka, na drogÃª Â¿ycia w
radoÂ¶ci i szczÃªÂ¶ciu. W treÂ¶ci Objawienia poÂ¶rednio wskazany jest czas prorokowanych wydarzeÃ±. Stan rozwoju
religii i kultury religijnej w treÂ¶ci tych przekazÃ³w jest przez Boga potÃªpiany. Wskazywany stopieÃ± zakÂ³Ã³cenia
kultur religijnych, a w szczegÃ³lnoÂ¶ci wskazanie cech tych zakÂ³Ã³ceÃ±, daje moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ okreÂ¶lenia czasu
wydarzeÃ±. NastÂ±piÂ± one, gdy wskazywane cechy Â¿ycia czÂ³owieka bÃªdÂ± odpowiadaÂ³y proroctwom.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ZadziwiajÂ±ca jest precyzja, z jakÂ± Â¦w. Jan opisuje te stany zakÂ³Ã³ceÃ±. Nie mÃ³gÂ³ ich
rozpoznaÃ¦ z perspektywy czasu, w ktÃ³rym Â¿yÂ³, mimo to opisuje je w sposÃ³b prawidÂ³owy. MoÂ¿na
wytÂ³umaczyÃ¦ takÂ± sytuacjÃª tylko w jeden sposÃ³b, Â¦w. Jan spisaÂ³ sÂ³owa, ktÃ³rych sam nie rozumiaÂ³, a
poznaÂ³ je zmysÂ³ami ducha. Z tekstu, ktÃ³ry napisaÂ³ skorzystali twÃ³rcy religii i teologii chrzeÂ¶cijaÃ±skiej. Mogli,
dziÃªki tekstowi Apokalipsy, opacznie go odczytujÂ±c, stworzyÃ¦ boski bicz. RzuciÃ¦ na kolana tych, ktÃ³rzy wykazywali
brak pokory. A ich przykÂ³ad Â¿ycia spoÂ³ecznego byÂ³by zgubnym wzorem dla pokornych owieczek w religijnej
spoÂ³ecznoÂ¶ci. Z ochotÂ± umieÂ¶cili ApokalipsÃª w Biblii jako piÂ±tÂ± ewangeliÃª, nie zapominajÂ±c o walorach,
ktÃ³re z niej ukuli.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BÃ³g wiedzÂ±c jak bÃªdzie siÃª rozwijaÂ³a cywilizacja na Ziemi, przygotowaÂ³ skuteczne
narzÃªdzie dla swego syna, ktÃ³ry bÃªdzie Â¿yÂ³ jak zwykÂ³y czÂ³owiek w czasach ostatecznych. Apokalipsa w swojej
ukrytej treÂ¶ci ma duÂ¿o ciekawych informacji. Jej treÂ¶Ã¦ dowodzi, Â¿e Syn Boga bÃªdzie Â¿yÂ³ w postaci fizycznej,
speÂ³niajÂ±c swoje zadanie w czasie dni ostatecznych. Wskazuje, jaki rozwÃ³j psycho emocjonalny osiÂ±gnie
czÂ³owiek, ktÃ³ry nie poddaÂ³ siÃª iluzji.
 SÂ± w treÂ¶ci Apokalipsy informacje, ktÃ³re dowodzÂ±, Â¿e tylko Â¶wiadomy i niezaleÂ¿ny czÂ³owiek moÂ¿e
speÂ³niÃ¦ potrzebÃª Boga. W treÂ¶ci siedmiu zborÃ³w wskazane sÂ± bÂ³Ãªdy, ktÃ³rych powinni wystrzegaÃ¦ siÃª
ludzie, a szczegÃ³lnie wysÂ³annicy Boga. RÃ³wnieÂ¿ wskazane sÂ± przyczyny tych bÂ³ÃªdÃ³w i sposoby ich unikania.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â W ukrytej treÂ¶ci Apokalipsy znajdujÂ± siÃª informacje, ktÃ³re obalajÂ± mity i
przypuszczenia. Te wszystkie groÂ¼by, ktÃ³re zostaÂ³y uÂ¿yte jako bicz boÂ¿y nie znajdujÂ± potwierdzenia. A
wskazywane plagi, sÂ± groÂ¼ne dla tych, ktÃ³rzy machajÂ± palcem i rzucajÂ± sÂ³owem. UderzÂ± w tych, ktÃ³rzy siÃª
tego najmniej spodziewajÂ±. ChroniÂ±cy parasol religii okazuje siÃª bez znaczenia, a teologiczni przywÃ³dcy sami sÂ±
naraÂ¿eni na plagi.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Jakakolwiek znana interpretacja Apokalipsy, to zbiÃ³r kontrowersyjnych informacji, ktÃ³re
moÂ¿na Â¶miaÂ³o okreÂ¶liÃ¦ jako â€žwyssane z palcaâ€•. Z drugiej strony moÂ¿na zrozumieÃ¦ tych interpretatorÃ³w i
ich mocodawcÃ³w. DziaÂ³ali oni pod presjÂ± koniecznoÂ¶ci wyjaÂ¶nienia niezrozumiaÂ³ego tekstu, bÃªdÂ±cego
czÃªÂ¶ciÂ± Biblii Nowego Testamentu. Nie mogli tej zaszyfrowanej treÂ¶ci odczytaÃ¦ w sposÃ³b rzetelny jak nakazuje
BÃ³g, wiÃªc uczynili, co mogli w celu zadowolenia swoich zwierzchnikÃ³w.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Jednak takie dziaÂ³anie jest niezgodne z wolÂ± Boga, ktÃ³ra jest jasno wyraÂ¿ona w
tekÂ¶cie Objawienia Â¦w. Jana. CzytajÂ±cy i sÂ³uchajÂ±cy powinni powstrzymaÃ¦ siÃª przed naruszeniem jego woli i
czyniÃ¦ tak jak wskazujÂ± nakazy. SÂ± one wyraÂ¿one w sÂ³owach Boga w treÂ¶ci 18 i 19 wersetu 22 rozdziaÂ³u. By
caÂ³Â± tÃª, tak waÂ¿nÂ± dla odszyfrowania treÂ¶ci Objawienia Â¦w. Jana sprawÃª wyjaÂ¶niÃ¦, przytoczÃª tu treÂ¶Ã¦
wskazywanych wersetÃ³w. SÂ± one kluczowe dla prawidÂ³owego i zgodnego z wolÂ± Boga odczytania zaszyfrowanych
treÂ¶ci.
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 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â W tym miejscu nadmieniam, Â¿e wersety te znajdujÂ± siÃª w polskim tÂ³umaczeniu
Objawienia Â¦w. Jana, w tekÂ¶cie Biblii GdaÃ±skiej. Z wszystkich znanych mi wersji, to tÂ³umaczenie jest wyjÂ±tkowe.
Autor tego tÂ³umaczenia dokonaÂ³ wielkiego dzieÂ³a i chyba tylko natchnieniem Ducha Â¦wiÃªtego moÂ¿na wyjaÂ¶niÃ¦
to, co uczyniÂ³. Informacje zawarte w tekÂ¶cie sÂ± spÃ³jne, szyfr kontekstowy ukazuje zgodnoÂ¶Ã¦ w omawianych
kwestiach, a caÂ³oÂ¶Ã¦ moÂ¿na przeczytaÃ¦ jak logicznie uÂ³oÂ¿onÂ±, posiadajÂ±cÂ± sens ksiÂ±Â¿kÃª.
 
 XXII rozdziaÂ³ 18 werset.
 â€žA oÂ¶wiadczam siÃª kaÂ¿demu
 sÂ³uchajÂ±cemu sÂ³Ã³w proroctwa ksiÃªgi tej:
 JeÂ¼liby kto przydaÂ³ do tego, przyda mu
 teÂ¿ BÃ³g plag opisanych w tej ksiÃªdzeâ€•.
 
 XXII rozdziaÂ³ 9 werset.
 â€•A jeÂ¿liby kto ujÂ±Â³ z sÂ³Ã³w ksiÃªgi
 proroctwa tego, odejmie teÂ¿ BÃ³g czÃªÂ¶Ã¦
 jego z ksiÃªgi Â¿ywota, i z miasta Â¶wiÃªtego,
 i z tych rzeczy, ktÃ³re sÂ± napisane w tej
 ksiÃªdzeâ€•.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Przytoczone tu wersety, sÂ± pierwszymi, ktÃ³re naleÂ¿y przeczytaÃ¦ przystÃªpujÂ±c do
interpretacji treÂ¶ci Apokalipsy Â¦w. Jana. Jest to niezbÃªdne do prawidÂ³owego rozszyfrowania caÂ³ej treÂ¶ci
Objawienia Boga, ktÃ³re tylko wÃ³wczas bÃªdzie zgodnie z Jego wolÂ±. Jest ona wyraÂ¿ona w postaci nakazÃ³w i
okreÂ¶la zasady postÃªpowania dla kaÂ¿dego, zarÃ³wno czytajÂ±cego, jak i sÂ³uchajÂ±cego.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Uzasadnieniem niezbÃªdnego zastosowania takiego postÃªpowania przed interpretacjÂ± jest
zasada, ktÃ³ra wynika z logicznego dziaÂ³ania czÂ³owieka. By bezpiecznie poruszaÃ¦ siÃª w nieznanym terenie lub
poÂ¶rÃ³d nieznanych okolicznoÂ¶ci, naleÂ¿y w pierwszym rzÃªdzie poznaÃ¦ zasady tam obowiÂ±zujÂ±ce. 
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Takim rozpoznaniem zasad dla treÂ¶ci Apokalipsy jest zapoznanie siÃª z nakazami jej
twÃ³rcy. Odpowiednie sformuÂ³owanie, ktÃ³re jednoznacznie przedstawia nakazy, jest ujÃªte w tych dwÃ³ch wersetach.
OkreÂ¶lajÂ± nam one, w jaki sposÃ³b naleÂ¿y odczytywaÃ¦ tekst i jak korzystaÃ¦ z informacji tam zaszyfrowanej.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CzytanÂ± lub sÂ³uchanÂ± treÂ¶Ã¦, naleÂ¿y oceniaÃ¦ logicznie i w prostym znaczeniu. BÃ³g
ostrzega przed dodawaniem jakichkolwiek wartoÂ¶ci, ktÃ³rych nie wskazuje wartoÂ¶Ã¦ sÂ³Ã³w zawartych w spisanym
tekÂ¶cie. Z drugiej strony nie moÂ¿na pominÂ±Ã¦ nawet jednego sÂ³owa lub jego peÂ³nego znaczenia. Logicznego
znaczenia, ktÃ³re wynika z wartoÂ¶ci tego sÂ³owa. KaÂ¿de sÂ³owo naleÂ¿y dokÂ³adnie odczytaÃ¦ i zinterpretowaÃ¦.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Teraz odczytam pierwsze, zaszyfrowane kontekstowo informacje. SÂ± one ukryte w treÂ¶ci
tych dwÃ³ch wersetÃ³w.
 Dwa przytoczone tu zwroty wykazujÂ± bardzo duÂ¿e podobieÃ±stwo, oto ich brzmienie:
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  "A oÂ¶wiadczam siÃª kaÂ¿demu sÂ³uchajÂ±cemu sÂ³Ã³w proroctwa ksiÃªgi tej:
JeÂ¼liby kto przydaÂ³ do tego,â€• zwrot z 18 wersetu, i z 19 wersetu w zwrocie, ktÃ³ry jest napisany na poczÂ±tku
wersetu, bÃªdÂ±c w naturalny sposÃ³b dalszym ciÂ±giem pisemnego przekazu z poprzedniego wersetu; â€žA jeÂ¿liby
kto ujÂ±Â³ z sÂ³Ã³w ksiÃªgi proroctwa tegoâ€• w dalszym ciÂ±gu, nie dodaje postaci czytajÂ±cego , tylko nadal
mÃ³wi o sÂ³uchajÂ±cych. Gdy kilkakrotnie przeczytamy tekst tych zwrotÃ³w zauwaÂ¿ymy, Â¿e wystÃªpuje tu pewne
niedomÃ³wienie, czy jest ono celowe? Widoczne jest ono w jednoznacznym wskazaniu tych, ktÃ³rzy sÂ³uchajÂ±, przy
braku wskazania czytajÂ±cego, lub tych, ktÃ³rzy czytajÂ±. By byli sÂ³uchajÂ±cy, muszÂ± rÃ³wnieÂ¿ byÃ¦ czytajÂ±cy,
jednakÂ¿e jest tu, doÂ¶Ã¦ szczegÃ³lne pominiÃªcie postaci czytajÂ±cego. 
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 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BiorÂ±c pod uwagÃª zÂ³oÂ¿onoÂ¶Ã¦ formy zaszyfrowania tekstu i ogrom informacji w treÂ¶ci
zawartej, trudno byÂ³oby posÂ±dziÃ¦ twÃ³rcÃª tego szyfru o brak precyzji. Z tego wynika, Â¿e niedomÃ³wienie jest
celowe.
 
 Jaki wiÃªc cel, miaÂ³ na wzglÃªdzie twÃ³rca tego szyfru?
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Takim celem, moÂ¿e byÃ¦ sposÃ³b przekazania nakazu odczytania kolejnych, lub w
rÃ³Â¿nych miejscach tekstu rozmieszczonych wersetÃ³w, gdy ich treÂ¶Ã¦ jest spÃ³jna kontekstowo, jako jednego zbioru
informacyjnego. Szyfr kontekstowy zastosowany w tekÂ¶cie Objawienia Â¦w. Jana, oparty jest na okreÂ¶lonych
zasadach. NaleÂ¿y przyjÂ±Ã¦, Â¿e jednÂ± z tych zasad jest obowiÂ±zek Â³Â±czenia wartoÂ¶ci odczytanej treÂ¶ci,
zawartej w tekÂ¶cie wersetÃ³w lub zwrotÃ³w. Â£Â±czenie wartoÂ¶ci naleÂ¿y wykonaÃ¦, gdy wystÃªpujÂ±cy tam temat
lub postaÃ¦, wykazujÂ± wspÃ³lne cechy. W taki sposÃ³b odnajdziemy, dalszÂ± czÃªÂ¶Ã¦ informacji w kolejny, lub w
rÃ³Â¿nych miejscach zapisanych wersetach.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â W przypadku 18 i 19 wersetu 22 rozdziaÂ³u, wskazane zwroty Â³Â±czÂ± siÃª cechami
okreÂ¶lajÂ±cymi proroctwo ksiÃªgi Objawienia. Â¦w. Jana. SÂ± to okreÂ¶lenia - â€žsÂ³Ã³w proroctwa ksiÃªgi tejâ€• z
18 w. i â€žksiÃªgi proroctwa tegoâ€• 19 w. W powyÂ¿szych zwrotach jest ujÃªty temat, ktÃ³ry musimy odnaleÂ¼Ã¦.
Jest nim, proroctwo ksiÃªgi Objawienia Â¦w. Jana.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Musimy odnaleÂ¼Ã¦ wersety, w ktÃ³rych sÂ± zawarte takie zwroty. Wersety z zapisanym w
nich zwrotem; â€žproroctwaâ€•, lub â€žproroctwoâ€• odczytujemy w chronologicznej kolejnoÂ¶ci.
 Kolejnym wersetem, ktÃ³ry naleÂ¿y braÃ¦ pod uwagÃª jest, wiÃªc 3 w. I rozdziaÂ³u.
 Â  Â 
 I rozdziaÂ³ 3 w.
 â€•BÂ³ogosÂ³awiony, ktÃ³ry czyta, i ci,
 KtÃ³rzy sÂ³uchajÂ± sÂ³Ã³w proroctwa tego,
 I zachowujÂ± to, co w niem jest napisane;
 Albowiem czas blisko jest.â€•
 
 Struski Andrzej
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