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 Apokalipsa odszyfrowana. 
 B.G.
 I rozdziaÂ³ 1 werset
 Â Â Â Â Â Â Â â€žObjawienie Jezusa Chrystusa, ktÃ³re mu daÂ³ BÃ³g, aby okazaÂ³ sÂ³ugom swoim rzeczy,
ktÃ³re siÃª w rychle dziaÃ¦ majÂ±; a on je oznajmiÂ³ i posÂ³aÂ³ przez AnioÂ³a swojego sÂ³udze swemu
Janowi,â€•
 
 Â Â Â Â Â Â Â W treÂ¶ci tego wersetu jest przedstawionych piÃªÃ¦ postaci i cztery plany dziaÂ³ania. Do peÂ³nego
wyjaÂ¶nienia wszystkich sÂ³Ã³w w zakresie zgodnym z wolÂ± Boga, naleÂ¿y opisaÃ¦ charakter i dziaÂ³anie postaci, jak
rÃ³wnieÂ¿ zobrazowaÃ¦ plan ich dziaÂ³ania.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Pierwsza postaÃ¦ BÃ³g, w zakresie jego dziaÂ³ania mieÂ¶ci siÃª przygotowanie zbioru informacji,
ktÃ³ry w koÃ±cowym efekcie moÂ¿emy przeczytaÃ¦ w formie tekstu apokalipsy. ZbiÃ³r byÂ³ tak uÂ³oÂ¿ony, by tekst
otwarty (ten, ktÃ³ry moÂ¿na czytaÃ¦ pod postaciÂ± Apokalipsa Â¦w. Jana) pobudzaÂ³ zainteresowania apokalipsÂ±
przez caÂ³y czas jej istnienia w formie pisanej. To zainteresowanie, gwarantowaÂ³o aktywne istnienie apokalipsy w
okresie caÂ³ych 2 tysiÃªcy lat chrzeÂ¶cijaÃ±stwa. W taki sposÃ³b, caÂ³y czas Â¿ywy tekst apokalipsy, zachowany w
peÂ³nym skÂ³adzie pisanym do dnia dzisiejszego, moÂ¿e byÃ¦ odczytany w czasie, jaki do tego odczytania zaÂ³oÂ¿yÂ³
BÃ³g. Odczytane z tego tekstu zaszyfrowane informacje bÃªdÂ± w odpowiedni sposÃ³b sÂ³uÂ¿yÂ³y ludziom w czasie
dni ostatecznych.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Plan dziaÂ³ania Boga, to Â¶rodowisko nieba, jest to pierwszy plan dziaÂ³ania. BÃ³g na tym planie
daje Swoje Objawienie Jezusowi Chrystusowi po Jego powrocie z ziemi. Od tego momentu Objawienie Boga staje siÃª
Objawieniem Jezusa Chrystusa, ktÃ³ry tu w tekÂ¶cie apokalipsy prezentuje drugÂ± postaÃ¦. Wraz z objawieniem
otrzymuje On polecenie, w jaki sposÃ³b powinien wprowadziÃ¦ w Â¿ycie informacje zawarte w tym zbiorze.
 
 Â Â Â Â Â Â Â W tym poleceniu, ujÃªty jest finalny efekt wpÂ³ywu, jaki interpretacja apokalipsy uczyni poÂ¶rÃ³d ludzi.
RÃ³wnieÂ¿ w tym poleceniu zawarte sÂ± cechy ukrytej treÂ¶ci objawienia. Polecenie to, jest zawarte w sÂ³owach; 
â€žaby okazaÂ³ sÂ³ugom swoim rzeczy, ktÃ³re siÃª w rychle dziaÃ¦ majÂ±;â€• Taka formuÂ³a, przekazuje
Chrystusowi wszystkie obowiÂ±zki zwiÂ±zane z procedurÂ± dziaÂ³ania, niezbÃªdnÂ± do wprowadzenie w Â¿ycie
caÂ³ego planu.
 W poleceniu ukazuje siÃª trzecia postaÃ¦ apokalipsy, SÂ³uga Chrystusa. PostaÃ¦ ta, to jest czÂ³owiek, ktÃ³ry do
speÂ³nienia cech sÂ³ugi musi posiadaÃ¦ odpowiednie walory takie, ktÃ³re znamionujÂ± sÂ³ugÃª wzglÃªdem pana.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Wyniesienie Jezusa Chrystusa na oÂ³tarze, spowodowaÂ³o sytuowanie jego postaci jako Pana i Boga.
Ludzie od tego momentu stawiajÂ± Go wyÂ¿ej siebie a swojÂ± postawÃª przyjmujÃª jako formÃª poddaÃ±czÂ±, co
czyni ich sÂ³ugami.
 
 Â Â Â Â Â Â Â To, Â¿e wierni religii chrystusowych sÂ± w taki sposÃ³b przez Boga okreÂ¶leni, wynika z ich
bÂ³Ãªdnego rozumienia nauk Jezusa Chrystusa. Chrystus przekazaÂ³ informacjÃª dotyczÂ±cÂ± rÃ³wnoÂ¶ci
czÂ³owieka i Boga, poprzez nazwanie ludzi swoimi braÃ¦mi. Jezus Chrystus, jako syn Boga, okreÂ¶lajÂ±c ludzi swymi
braÃ¦mi przypisaÂ³ czÂ³owiekowi pozycje rÃ³wnÂ± synowi Boga. WedÂ³ug sÂ³Ã³w Jezusa Chrystusa, czÂ³owiek jest
rÃ³wny Bogu. SkÂ±d, wiÃªc to tak niekorzystne i poniÂ¿ajÂ±ce samookreÂ¶lenie siÃª chrzeÂ¶cijan wzglÃªdem Jezusa
Chrystusa?
 Â¯e jest ono niesÂ³uszne, dowodzi uÂ¿ycie przez Boga, poniÂ¿ajÂ±cego okreÂ¶lenia wiernych religijnych, ktÃ³rych
BÃ³g nazywa sÂ³ugami. W peÂ³nym brzmieniu zwrotu; â€žaby okazaÂ³ sÂ³ugom swoim rzeczyâ€•, przymiotnik
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swoim, precyzyjnie ujmuje grono ludzi nazwanych sÂ³ugami. SÂ± to wedÂ³ug Boga, sÂ³udzy Jezusa Chrystusa a tacy
mogÂ± byÃ¦ tylko w gronie ludzi poddanych.
 
 Â Â Â Â Â Â Â To poniÂ¿ajÂ±ce okreÂ¶lenie jest zapisane w tekÂ¶cie apokalipsy w takim celu, by uzmysÂ³owiÃ¦
ludziom ich bÂ³Ãªdne zachowania. Z kolei tym, ktÃ³rzy bÃªdÂ± siÃª w stanie uwolniÃ¦ z jarzma poddaÃ±stwa
kultowego, daÃ¦ moc dowodowÂ± na sÂ³usznoÂ¶Ã¦ swojego postÃªpowania.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Planem dziaÂ³ania tych postaci jest religia chrzeÂ¶cijaÃ±ska i wszelkie jej odÂ³amy, drugi plan
dziaÂ³ania, uznajÂ±ce Jezusa Chrystusa za Boga. Z tekstu Apokalipsy jasno wynika, Â¿e Chrystus nie jest Bogiem.
Sprawa planu dziaÂ³ania zniewolonych postaci, jako wiernych chrzeÂ¶cijaÃ±skich wynika ze Â¶rodowiska, w jakim
dziaÂ³a kult chrzeÂ¶cijaÃ±ski. Tam gdzie dziaÂ³a kult chrzeÂ¶cijaÃ±ski, tam Â¿yjÂ± ludzie nazwani przez Boga
sÂ³ugami Chrystusa.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Zwrot; â€žaby okazaÂ³ sÂ³ugom swoim rzeczy, ktÃ³re siÃª w rychle dziaÃ¦ majÂ±;â€• mÃ³wi o
jakichÂ¶ wydarzeniach, ktÃ³re sÂ± na tyle waÂ¿ne dla Boga by je postanowiÂ³ zapowiedzieÃ¦ w treÂ¶ci przekazu do
ludzi juÂ¿ w pierwszym wersecie. Jezus Chrystus ma te informacje przekazaÃ¦ â€žsÂ³ugom swoimâ€•, taki kontekst
wskazuje na charakter tych wydarzeÃ±, jako szczegÃ³lnie waÂ¿nych dla chrzeÂ¶cijan. OkreÂ¶lenie czasu
zapowiadanych wydarzeÃ± zwrotem; â€žktÃ³re siÃª w rychle dziaÃ¦ majÂ±;â€• nie wskazuje dokÂ³adnego czasu,
jednaj zwrot; â€žw rychleâ€• rozpoczyna zbiÃ³r kontekstowy, ktÃ³ry ten temat bÃªdzie okreÂ¶laÂ³. Zakres i rodzaj tych
wydarzeÃ± w tym miejscu spisanego tekstu apokalipsy, nie jest jeszcze moÂ¿liwy do precyzyjnego okreÂ¶lenia. Bez
wÂ±tpienia, plan dziaÂ³ania i wpÂ³ywu tych wydarzeÃ± bÃªdzie obejmowaÂ³ caÂ³e Â¶rodowisko chrzeÂ¶cijaÃ±skie.
Forma wskazania Â¶rodowiska spoÂ³ecznoÂ¶ci chrzeÂ¶cijaÃ±skiej, jest rÃ³wnoznaczna z wskazaniem gÂ³Ã³wnego
planu zdarzeÃ± opisywanych w tekÂ¶cie apokalipsy. Taki zwrot jest zapowiedziÂ±, Â¿e pozostaÂ³e informacje ujÃªte w
tekÂ¶cie Apokalipsy, bÃªdÂ± w wiÃªkszoÂ¶ci, lub w caÂ³oÂ¶ci, dotyczyÂ³y Â¶rodowiska ludzi poddanych kultowi
chrzeÂ¶cijaÃ±skiemu.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Jedna z wiÃªkszych tajemnic apokalipsy, jeÂ¿eli nie najwiÃªksza, jest ujÃªta w zwrocie; â€ža on je
oznajmiÂ³ i posÂ³aÂ³ przez AnioÂ³a swojegoâ€•.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Komu Jezus Chrystus w czasie, po Â¶mierci na ziemi i powrocie do nieba, oznajmia treÂ¶Ã¦
objawienia, przed posÂ³aniem go na ziemiÃª?
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â¯e tak uczyniÂ³, dowodzi treÂ¶Ã¦ zawarta w tym zwrocie: â€ža on je oznajmiÂ³ i posÂ³aÂ³ przez
AnioÂ³a swojegoâ€•. OznajmiÂ³ Objawienie i dopiero potem posÂ³aÂ³ je przez AnioÂ³a swego. SÂ± w tym tekÂ¶cie,
ukryte dwie niezwykle waÂ¿ne informacje, ktÃ³re po odczytaniu ukazujÂ± nam, nic innego jak wysoko rozwiniÃªtÂ±
cywilizacje. Wniosek, jaki naleÂ¿y wyciÂ±gnÂ±Ã¦ z informacji zawartej w opisie czynnoÂ¶ci, jakÂ± podejmuje Jezus
przed wysÂ³aniem objawienia na ziemiÃª moÂ¿e byÃ¦ tylko taki, ktÃ³ry uwzglÃªdni istnienie struktur spoÂ³ecznych w
Â¶rodowisku Â¿ycia Boga i jego syna. Gdyby rzecz dziaÂ³a siÃª tylko pomiÃªdzy Bogiem i Jezusem Chrystusem,
sprawa byÂ³aby prosta i moÂ¿na by umiejscowiÃ¦ te postacie w sferze istnienia Boga i Syna.
 
 Â Â Â Â Â Â Â DziaÂ³anie formalne, jakim jest â€žoznajmienieâ€• wystÃªpuje tylko w sytuacji istnienia spoÂ³ecznoÂ¶ci
posiadajÂ±cej hierarchiÃª. MusiaÂ³ to uczyniÃ¦ przed jakimÂ¶ formalnym audytorium, lub caÂ³Â± spoÂ³ecznoÂ¶ciÂ±
cywilizacji. Tak czy inaczej, rzecz wykazuje istnienie cywilizacji nieba. Na istnienie hierarchii w spoÂ³ecznoÂ¶ci nieba
wskazuje rÃ³wnieÂ¿ kolejne sformuÂ³owanie zawarte tym zwrocie; â€ži posÂ³aÂ³ przez AnioÂ³a swojegoâ€•.
Chrystus posiada do dyspozycji AnioÂ³a. AnioÂ³, co wynika z rÃ³Â¿nych przekazÃ³w dotyczÂ±cych tych postaci z
nieba, raczej nie jest robotem. Posiadanie AnioÂ³a jest dowodem na sytuowanie w hierarchii nieba postaci, tu Duszy,
Jezusa Chrystusa.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Logicznie oceniajÂ±c caÂ³Â± sprawÃª, objawia siÃª nam wysoko rozwiniÃªta cywilizacja, w ktÃ³rej
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istnieje hierarchia spoÂ³eczna i Â¿ycie rodzinne. ZnanÂ± jest sprawa, Â¿e Jezus Chrystus jest synem Boga, ale w
tamtej cywilizacji Â¿yjÂ± jeszcze inne dusze.
 
 Czy one sÂ± z tej samej rodziny? 
 
 Â Â Â Â Â Â Â DostÃªpne w ukrytej treÂ¶ci informacje dowodzÂ±, ze tam Â¿yje wiele rodzin. Zwrot; â€ža on je
oznajmiÂ³â€•, mÃ³wi nam, Â¿e uczyniÂ³ coÂ¶ oficjalnie a przed rodzinÂ± tak by nie postÂ±piÂ³.
 
 Â Â Â Â Â Â Â W sÂ³owach; â€ži posÂ³aÂ³ przez AnioÂ³a swojego sÂ³udze swemu Janowi,â€• jest zawarta
informacja o dziaÂ³aniu anioÂ³Ã³w w cywilizacji nieba. AnioÂ³ jest czwartÂ± postaciÂ± Apokalipsy. AnioÂ³ lub
anioÂ³owie, wykonali wszystkie czynnoÂ¶ci zwiÂ±zane z dostarczeniem zbioru informacji zawierajÂ±cej Objawienie na
ziemiÃª i przeprowadzili, lub nadzorowali proces przekazu mentalnego. Przekaz ten, otrzymaÂ³ Â¦w. Jan z Patos, ktÃ³ry
naleÂ¿aÂ³ do grona wyznawcÃ³w kultu Jezusa Chrystusa. Dowodzi tego zwrot; â€žsÂ³udze swemu Janowi,â€•. Jest
On piÂ±tÂ± postaciÂ± a miejsce przekazu trzecim planem dziaÂ³ania.
 
 Â Â Â Â Â Â Â ReasumujÂ±c odszyfrowanie ukrytej treÂ¶ci objawienia przygotowanego przez Boga a przekazanego
przez anioÂ³a, ktÃ³rego z nieba przysÂ³aÂ³ Jezus Chrystus, w otwartym tekÂ¶cie pierwszego wersetu apokalipsy,
moÂ¿emy stwierdziÃ¦, co nastÃªpuje;
 
 SÂ± w tej treÂ¶ci przedstawione postacie;       BÃ³g, ojciec Jezusa Chrystusa autor treÂ¶ci objawienia w tekÂ¶cie
apokalipsy.     Jezus Chrystus, ktÃ³ry publicznie przedstawia treÂ¶Ã¦ objawienia na forum nieba a nastÃªpnie przesyÂ³a
je na ziemiÃª.     SÂ³udzy Jezusa Chrystusa, wierni chrzeÂ¶cijaÃ±scy.     AnioÂ³ dziaÂ³ajÂ±cy pod rozkazami Jezusa
Chrystusa, ktÃ³ry przekazaÂ³ objawienie Â¦w. Janowi z Patmos.     Â¦w. Jan z Patmos, czÂ³owiek, ktÃ³ry spisaÂ³ tekst
apokalipsy, przekazany mu z nieba na planie kontaktu duchowego.  
 SÂ± tu ukazane trzy plany dziaÂ³ania;       Cywilizacja nieba, ojczyzna Boga i Jezusa Chrystusa, Â¿yjÂ± tam
rÃ³wnieÂ¿ inne istoty wszyscy w postaci duszy.     ChrzeÂ¶cijaÃ±stwo, religia na ziemi, ktÃ³rej uczestnicy sÂ±
okreÂ¶lani przez Boga mianem sÂ³ug.  
 Otwarte sÂ± rÃ³wnieÂ¿ cztery tematy;       DziaÂ³anie cywilizacji nieba.     SposÃ³b duchowego przekazywania
informacji na ziemiÃª.     DziaÂ³anie kultu chrzeÂ¶cijaÃ±skiego, ktÃ³ry zniewala ludzi.     Spisywanie przekazÃ³w
duchowych z nieba przez czÂ³owieka.  
 Struski Andrzej
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