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Â Apokalipsa wskazuje datÃª czasÃ³w ostatecznych. Â  W proroctwach okres przed zagÂ³adÂ± jest podzielony na
dwie kategorie; â€žCzasy ostateczneâ€• â€žDni ostatnieâ€• Â  Czasy ostateczne; obejmujÂ± okres, ktÃ³ry w stosunku
do Â¿ycia czÂ³owieka powinien odpowiadaÃ¦, czasowi jednego pokolenia. Jest to okres dÂ³ugoÂ¶ci od dwudziestu
piÃªciu do trzydziestu lat. Â Â   Dni ostatnie; jak sama nazwa wskazuje nie mogÂ± obejmowaÃ¦ czasu dÂ³uÂ¿szego
niÂ¿ kilka dni. W tych dniach wystÂ±piÂ±, zapowiadane kataklizmy i globalne zmiany. Â  Â  Â DzieÃ± ostatni;
wystÃªpuje rÃ³wnieÂ¿ takie okreÂ¶lenie wydarzeÃ± czasÃ³w koÃ±ca. MoÂ¿na w treÂ¶ci rÃ³Â¿nych proroctw, spotkaÃ¦
siÃª z okreÂ¶leniem, ktÃ³re w szczegÃ³lny sposÃ³b ukazuje dzieÃ± ostatni. Ten dzieÃ±, jest opisywany jako dzieÃ±
chwaÂ³y Pana, lub jako dzieÃ± Boga. Taki opis dnia, w ktÃ³ry ma nastÂ±piÃ¦ zagÂ³ada w drastyczny sposÃ³b odnosi
siÃª do samego charakteru Boga i boskich dziaÂ³aÃ±. Jak przyjÂ±Ã¦ zapowiedÂ¼ takiego wydarzenia o charakterze
zagÂ³ady i kary w odniesieniu do informacji, ktÃ³ra wskazuje ten dzieÃ± jako dzieÃ± Boga. Â  Â  Â UwaÂ¿nie i z
logicznym zrozumieniem interpretujÂ±c treÂ¶ci zawarte w takich pismach jak Biblia a w szczegÃ³lnoÂ¶ci jej czÃªÂ¶Ã¦
zwanÂ± ApokalipsÂ±, moÂ¿na wyciÂ±gnÂ±Ã¦ wnioski, ktÃ³re wyjaÂ¶niajÂ± tÃª kontrowersyjnÂ± sprawÃª. Okazuje
siÃª, Â¿e postawa Boga wzglÃªdem czÂ³owieka jest zupeÂ³nie inna niÂ¿ ta, okreÂ¶lana w kulturze religijnej i
spoÂ³ecznej na ziemi. W tych zapisach nie znajdziemy Boga oÂ³tarzowego, ktÃ³ry z jednej strony nagradza a z drugiej
karze i jest dodatkowo wszechmocnym Bogiem Ojcem. Â  Â Â  W zamian za to znajdziemy informacje, ktÃ³re
jednoznacznie ukazujÂ± zupeÂ³nie innego Boga, zupeÂ³nie inne jego potrzeby kierowane do czÂ³owieka Â¿yjÂ±cego
we wszechÂ¶wiecie. Nie naleÂ¿y myliÃ¦ potrzeb skierowanych do czÂ³owieka w ogÃ³lnym sensie jego istnienia we
wszechÂ¶wiecie z potrzebami, jakie moÂ¿e BÃ³g kierowaÃ¦ do czÂ³owieka obecnie Â¿yjÂ±cego na ziemi. W
szczegÃ³lnoÂ¶ci nie naleÂ¿y myliÃ¦ tych potrzeb w obecnym czasie istnienia cywilizacji ziemskiej, czasie ostatecznym,
ktÃ³ry jest precyzyjnie wskazany w treÂ¶ci Apokalipsy. Â  Â Â  NadejÂ¶cie tego czasu na ziemi, wiÂ±Â¿e siÃª z
zapowiadanym podjÃªciem specyficznych dziaÂ³aÃ±. DziaÂ³aÃ±, ktÃ³re w wystarczajÂ±co precyzyjny sposÃ³b sÂ±
zapowiadane w rÃ³Â¿nych proroctwach. JednakÂ¿e takie zapowiedzi ginÂ± w natÂ³oku myÂ¶li i rozumowania opartego
na iluzji wartoÂ¶ci Boga i Nieba. TysiÂ±ce lat destrukcji naturalnych informacji, ktÃ³re wskazujÂ± potrzeby Boga,
informacji zawartych w otaczajÂ±cym czÂ³owieka Â¶rodowisku, zostaÂ³o zatarte. JuÂ¿ nie wystÃªpujÂ± one z
przyczyny zmiany sposobu Â¿ycia czÂ³owieka, lub sÂ± nieczytelne z powodu braku ich zrozumienia; jako wskazania
potrzeb Boga w stosunku do sposobu Â¿ycia czÂ³owieka na ziemi.  Â  Â Â  Wskazania ujÃªte w rÃ³Â¿nych
proroctwach, przydajÂ± kolorytu opisom postaci i formom wydarzeÃ±, jakie majÂ± ukazaÃ¦ czÂ³owiekowi czasy
koÃ±ca. Czas, ktÃ³ry wedÂ³ug tych zapowiedzi, ma byÃ¦ czasem â€žrozliczeÃ±â€• czÂ³owieka z jego
â€žgrzechÃ³wâ€•. Takie wskazanie â€žrozliczenia z grzechÃ³wâ€• jednoznacznie mÃ³wi, Â¿e to sam czÂ³owiek jest
winny i on poniesie karÃª.
 
  Â Â  Tu w kwestii; winy i kary, treÂ¶Ã¦ Apokalipsa ukazuje nieco inne spojrzenie. SÂ± w jej treÂ¶ci ujÃªte informacje
obrazujÂ±ce przyczyny i efekty postÃªpowania czÂ³owieka, jest rÃ³wnieÂ¿ wskazana droga wyjÂ¶cia. Jednak w
kontekÂ¶cie do czasu, w jakim Â¿yjemy, wiÃªkszoÂ¶Ã¦ nakazÃ³w, jakie sÂ± zawarte w treÂ¶ci Apokalipsy dotyczy ludzi
tylko z okreÂ¶lonej wybranej grupy z punktu widzenia duszy. Â  Â Â  BiorÂ±c pod uwagÃª powyÂ¿ej przedstawione
sprawy, moÂ¿emy w odpowiedni sposÃ³b podejÂ¶Ã¦ do odczytania ukrytych w treÂ¶ci Apokalipsy informacji z
rÃ³Â¿nych kwestii Â¿ycia czÂ³owieka. W taki sposÃ³b rozumujÂ±c odczytamy bezbÂ³Ãªdnie datÃª czasÃ³w
ostatecznych, ktÃ³ra jest zawarta w trzecim wersecie trzynastego rozdziaÂ³u Apokalipsy. Â  Â  B. G.  XIII - 3  â€žA,
widziaÂ³em jednÃª z gÂ³Ã³w jej jakoby na Â¶mierÃ¦ zabitÂ±; ale rana jej Â¶miertelna uleczona jest. Tedy siÃª
dziwowaÂ³a wszystka ziemia i szÂ³a za onÂ± bestyjÂ±.â€• Â  Â WidziaÂ³em chrzeÂ¶cijaÃ±stwo, ktÃ³rego wartoÂ¶ci
zostaÂ³y podwaÂ¿one w sposÃ³b, jednoznaczny; ale informacje o jego postÃªpowaniu wbrew woli Boga nie zostaÂ³y
zrozumiane. W czasie, gdy wszyscy mieszkaÃ±cy ziemi mogli te zarzuty poznaÃ¦, nie przyjÃªli ich i dalej uznawali tÃª
religiÃª. Â  Â Â  Symbolika gÂ³Ã³w w przypadku siedmiogÂ³owej bestii, mÃ³wi nam o pochodzeniu wartoÂ¶ci tej religii z
nieba. Tu wskazywana jedna z gÂ³Ã³w, obrazuje czÃªÂ¶Ã¦ z caÂ³oksztaÂ³tu kultu chrzeÂ¶cijaÃ±skiego. Ta czÃªÂ¶Ã¦,
zostaje wskazana jako dziaÂ³anie przeciwko Bogu, co ujÃªte jest w sÂ³owach; â€žjednÃª z gÂ³Ã³w jejâ€• i â€žrana jej
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Â¶miertelnaâ€•. Â  Â Â  Te dwa zwroty w kontekÂ¶cie do sÂ³Ã³w; â€žA, widziaÂ³em jednÃª z gÂ³Ã³w jej jakoby na
Â¶mierÃ¦ zabitÂ±;â€• ukazujÂ± taki stan rzeczy, gdy opublikowane w ogÃ³lnie dostÃªpnym wszystkim ludziom na
Â¶wiecie publikatorze informacje, dyskryminujÂ± zasady postÃªpowania chrzeÂ¶cijaÃ±stwa. Jedna gÂ³owa w stosunku
do caÂ³ego zbioru siedmiu gÂ³Ã³w, symbolizuje jakÂ±Â¶ czÃªÂ¶Ã¦ w caÂ³oksztaÂ³cie dziaÂ³ania religii. Ten aspekt w
dziaÂ³aniu jest tak zdyskredytowany, Â¿e moÂ¿na porÃ³wnaÃ¦ jego dziaÂ³anie jako caÂ³kowicie niezgodne z wolÂ±
Boga, dowÃ³d ujÃªty jest w porÃ³wnaniu do Â¶mierci. Â  Â Â  ReasumujÂ±c; wykazane chrzeÂ¶cijaÃ±stwu jego
postÃªpowanie jako postÃªpowania przeciwko Bogu, nie spowodowaÂ³o zmiany w ocenach spoÂ³ecznych wzglÃªdem
tej religii. Â  Â Â  KolejnÂ± kwestiÂ±, jest sprawa wskazania czasu tych wydarzeÃ±. W sÂ³owach; â€žTedy siÃª
dziwowaÂ³a wszystka ziemiaâ€• mamy wskazanÂ± istotnÂ± informacjÃª, ktÃ³ra mÃ³wi o czasie tych wydarzeÃ±. Â Â 
NaleÂ¿y zadaÃ¦ pytanie; kiedy moÂ¿e wystÂ±piÃ¦ taka sytuacja, ktÃ³ra objawi siÃª ogÃ³lno ziemskim udziaÂ³em w
sprawie, lub udziaÂ³em ludzi z caÂ³ego Â¶wiata? W sÂ³owach dziwowaÂ³a siÃª wszystka ziemia mamy ujÃªtÂ±
informacjÃª o poznaniu sprawy przez wszystkich ludzi, lub przez ludzi z caÂ³ego Â¶wiata. Â  Â Â  W sytuacji obecnie
istniejÂ±cej cywilizacji czÂ³owieka na ziemi, gdy wszystko na ziemi i niebie wskazuje nadchodzÂ±ce wydarzenia â€žDni
ostatnichâ€• w tym wersecie uzyskujemy precyzyjnÂ± informacjÃª dotyczÂ±ce â€žCzasÃ³w ostatecznychâ€• Gro
informacji zawartych w treÂ¶ci Apokalipsy jest przeznaczonych do odbiorcÃ³w wykonujÂ±cych zadanie w czasie
ostatecznym. Opisy zawarte w rozdziale dotyczÂ±cym siedmiogÂ³owej bestii sÂ± zbiorem informacji, ktÃ³re wskazujÂ±
na bluÂ¼nierstwo chrzeÂ¶cijaÃ±stwa, ich ujawnienie powinno nastÂ±piÃ¦ w czasach ostatecznych. Taka konkluzja
wyÂ³ania siÃª z caÂ³ej rozszyfrowanej treÂ¶ci, zarÃ³wno Apokalipsy jak i innych przekazÃ³w. Â  Â Â  Informacje
opublikowane na Â³amach publikatora, do ktÃ³rego majÂ± dostÃªp ludzie na caÂ³ym Â¶wiecie, majÂ±ce wskazaÃ¦
bluÂ¼nierstwo chrzeÂ¶cijaÃ±stwa, ujawniajÂ± rodzaj tego publikatora. Musi on speÂ³niaÃ¦ okreÂ¶lone cechy, ktÃ³re
pozwolÂ± na dostÃªp kaÂ¿demu czÂ³owiekowi bez wzglÃªdu na miejsce. Jedynym takim publikatorem jest internet,
wszystkie pozostaÂ³e posiadajÂ± swego rodzaju ograniczenia, gÂ³Ã³wnie w treÂ¶ci przekazu. Powstanie Internetu jest
datowane na lata osiemdziesiÂ±te ubiegÂ³ego wieku.  Â  Â Â  LiczÂ±c do roku 2012, ktÃ³ry jest wskazywany jako czas
ostatni, to czas od powstania Internetu do tego roku zamyka siÃª w granicach jednego pokolenia. Taka dÂ³ugoÂ¶Ã¦
czasu, jest odpowiednia do okreÂ¶lenia trwania â€žCzasÃ³w ostatecznychâ€•. Â  Â Â Â©Â Struski AndrzejÂ  Â   Â 
Â 09.06.2012r. Wszelkie Prawa ZastrzeÂ¿one.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstuÂ oraz
podaniem linku do orginalnej strony autorÃ³w. Â 
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