
Bestia ‘wygasła ‘miedzy 1871 r. a 1929!

Pierwszy cios na papiestwo:

“W 1796 r. oddziały Francuskich republikanów pod zarządem Napoleona Bonaparte wkroczyły do Włoch, 
pokonały oddziały papieskie i zaczęły okupacje … i Loreto. General Bertier wkroczył do Rzymu  10 Lutego 
1798 r i ogłosił Rzymska Republike, rzadajac od papy zrzeczenia sie tzw wladzy doczesnej… Kiedy ten 
odmówił, został wzięty jako jeniec i 20 lutego został odesłany z Watykanu do Sieny, a z tamtad do Certosy, kolo 
Florencji…napoleon “skierowal dziala w kierunku sypialni papieskiej” …Kiedy Pius XII stal się jeńcem, 
Napoleon nie zaoferował mu uwolnienia, lecz papa byl przenoszony w obszarze terytoriow Napoleona…Papa 
pozostał w niewoli przez ponad 6 lat i nie wrócił do Rzymu, aż do 24 maja 1814 r.” WIKIPEDIA

Cios nr. 2 i śmiertelna rana na głowie katolicyzmu:

“W 1870 r. Włoska armia pod dowództwem Rafaelo Cadony wkroczyła do państwa kościelnego[11 Wrzesień]. 
Rzym i Lacjum włączono do Włoch…Papiez ogłosił się więźniem Watykanu a rzad włoski przeniósł się z 
Florencji do Rzymu…Król w końcu zamieszkał w Pałacu Kwirynalskim[nazwany na cześć Kwiryna, bożka 
Rzymu, jednego z 3-cy Rzymskiej, obok Jowisza i Marsa[Zeusa i Aresa!]] Od 1 Lipca 1871 r. Rzyms stal sie 
oficjalna stolica Zjednoczonych Włoch i od tego czasu az do czerwca 1929 papieże nie mieli władzy doczesnej! 
“WIKIPEDIA

Apostołowie mieli do czynienia z Jowiszem i Marsem!

“A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie 
chodził. 9Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, 
aby być uzdrowiony, 10Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził. 
11A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili 
do nas. 12I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. 13A kapłan 
podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć 
ofiarę. 14Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc 15I 
wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, 
abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i 
wszystko, co w nich jest. 16Za czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi 
drogami; 17Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i 
czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. 18A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od 
złożenia im ofiary.”Dz.Ap 14

“A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście 
ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. 23Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na 
którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. 24Bóg, który stworzył 
świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych 
25Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i 
tchnienie, i wszystko. 26Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze 
ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, 27Żeby szukały Boga, czy go 
może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. 28Albowiem w nim żyjemy i 
poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. 
29Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do 
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kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. 30Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak 
wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, 31Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat 
sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. 
32A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali 
innym razem. 33I tak Paweł wyszedł spośród nich. 34Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, 
a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.”Dz.Ap 17

Areopag to inaczej skala Aresa[u Greków] bądź wzgórze Marsa[u Rzymian!]

Zanim diabeł powołał Papieski Rzym, w ks Daniela odnajdujemy następującą linie krwi Antychrysta:

• Babilon – Isztar i Tammuz
• Media/ Persja- Anahita i Mitra!
• Grecja- Afrodyta i Adonis
• Rzym-Wenus i Kupidyn
• Papieski Rzym- ‘Maria’ i ‘mały bobas’[papież zapożyczył z pogaństwa by kontynuować tradycje z 

Babilonu! Widzimy stad jak Maria/ Asztarte została wyniesiona do pozycji bożka, i to ONA NIE 
JEZUS, który w katolicyzmie wciąż jest czczony jako mały bobas, ma być pośredniczka miedzy Bogiem 
a ludzmi!]. Nie mylić z Biblijnym Jezusem, oraz Mariam, która nie miała żadnego udziału w zbawieniu, 
sama potrzebowała zbawienia, i była grzeszna!

W innych cywilizacjach była ona znana jako:

• Izyda, Horus- Egipt
• Inanna,Dumuzi – Sumer
• Asztarte, Baal- Ludy Semickie

Papiestwo użyło wizerunku Jezusa i Marii, i podłożyło pod nich, stare jak świat bożki! Pamiętasz, jak w 
Ezechiela 8, kobiety opłakiwały Tammuza? Dzis tzw wieki post służy właśnie ku temu samemu! Wielka Noc 
po angielsku znaczy Easter od Asztarte, Isztar i innej formy tego imienia! Czujesz? Stare kulty przetrwały 
dziś pod katolicyzmem, i ludzie czcza starego demona, Tammuza zamiast Jezusa! To skutek odejścia od Biblii 
i świętowania tradycji, które pochodzą z pogaństwa!

Weźmy się za Objawienie 17, w wersji KJV! Mamy oto:

• pustynie- obrazująca pustynie duchowa i demony!
• purpura i szkarłat- wg czarownic z Wicca, purpura to kolor ducha[demona] oraz symbol ‘boginki’! 

Natomiast szkarlat- “Reprezentuje pożądania. Zachęca podniecenie. Seksualność, fizyczny wigor, i 
żywotność. Ostentacyjny i manipulacyjne. Odwaga. Namiętny. Lotny.“
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Purpura

Szkarłat

• złoto, kamienie szlachetne, i perły-”Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie 
drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota 
zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.“Ez 28. Stad 
czarownice uzywaja kamieni do czarow! To pochodzi od lucyfera!Katolicyzm również jest pełen 
bogactw, zagrabionych przez lata Inkwizycji, Krucjat i grabiezy wojennych oraz układów i 
układzików z królami, władcami itd!

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1371,title,Gdzie-sa-szlachetne-kamienie-z-pierscienia-
prymasa,wid,13435889,wiadomosc.html

• zloty puchar nierządu i obrzydliwości jej nierządu- oznacza to duchowy nierząd, podobnie jak 
Jezebel, która uprawiała duchowy nierząd z demonami! Powiązane jest to również z seksualnym 
nierządem!

• Misterium[Musterion]- oznacza kontynuacje starożytnych misteriów, Isztar i Tammuza!Ukryte rzeczy, 
okultyzm!
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• Wielki Babilon[Megas Babulon]- nawiązanie do starożytnego Babilonu!
• Matka[Meter]- odnośnik do Isztar, matki Tammuza!
• Nierządnic[Porne]i Obrzydliwości[Bdelugma, bałwochwalstwo] Ziemi!
• Pijana- oznacza duchowe upojenie, to przeciwstawienstwo ‘upojenia’, o którym czytamy w Dziejach 

Apostolskich, gdzie pod wpływem Ducha, wszyscy obecni tam [120], mówiło na językach ognia! Ta 
nierządnica ma swoja, demoniczna duchowość!

• Krew świętych i męczenników Jezusa- tu chodzi o krew nowo narodzonych Chrześcijan 
wymordowanych przez wieki przez Inkwizycje! Świętymi są ci obmyci z laski w krwi Chrystusa, nie 
kanonizowani czy beatyfikowani wg babilońskich reguł katolicyzmu!

Tzw boginki, zwane również królową niebios, były związane ze ‘świętą prostytucja‘! Pamiętamy Aszery, 
Baale itd! Ta ‘boginka’ była również związana z magia, czarami, zaklęciami i rytuałami! Drogi czytelniku, 
katolicyzm para się właśnie tymi rzeczami. Jeśli dziwi cie, skąd tyle zła w katolicyzmie, to oto właśnie poznałeś 
odpowiedz! Czeczenie bożków, boginek zawsze prowadzi do nieczystości! Te boginki związane są ze 
‘śmiercią‘. Możesz to zauważyć wchodząc do katolika, jak dosłownie czadzi trupskiem! Przy każdym ołtarzu, 
znajduje się relikwia, czyli szczątki zmarłych!

Msza katolicka, to nic innego jak forma czarnej magii, magii rytualnej! Elementy jak specjalny strój, 
monotonne śpiewy, rytuał, kadzenie, świece, asystenci,  specjalne rytualne obiekty: gong, kropielnica, zloty 
puchar! Powiedzcie, gdzie w Biblii, Jezus robił takie rzeczy? Człowiek w kapturze dokonuje słownego 
przywołania ofiary na kamienny ołtarz, i dokonuje ofiary! Czy to nie brzmi jak satanizm? Jezus symbolicznie 
złamał chleb i podał dookoła wino! Nie towarzyszyła temu żadna aura tajemniczości! Jezusa nie było tam w 
chlebie ani winie! Ofiara dokonana na krzyżu, sprzed 2000 lat, JEST NIEPOWTARZALNA! Katolicyzm, 
jednak mówi o bezkrwawej ofierze, jakby ograbionej z krwi i pitej z kielicha nierządu- złotego pucharu! 

Jeśli jesteś katolikiem, to pokutuj, bo należysz do podróbki, z Babilonu, skąd pochodzi Antychryst! Ofiara tzw 
Eucharystii, i Transsubstancjacja to NIE OFIARA DOKONANA 2000 LAT TEMU NA GOLGOCIE, 
ALE CODZIENNA, BEZKRWAWA OFIARA I PRZYZYWANIE INNEGO JEZUSA, KTÓRY 
UMIERA TYSIĄCE RAZY DZIENNIE NA ZIMNYCH, KAMIENNYCH, KATOLICKICH 
OŁTARZACH DOOKOŁA ŚWIATA! JEZUS Z BIBLII WOLA: MOJA OFIARA DOKONAŁA SIĘ 
2000 LAT TEMU! TO CO MACIE W KATOLIKU TO OFIARA Z HORUSA! TO ZAPRZECZENIE 
MOJEJ OFIARY!

A EKUMENIA, TO POCHODZĄCA Z PIEKŁA RODEM, PODRÓBKA ABY WCIĄGNĄĆ 
PROTESTANTÓW DO BABILONU I ZATRACIĆ ICH NA WIEKI! OTWÓRZCIE OCZY!

MARIA KATOLICKA, TO  Isztar, Asztarte, Afrodyta, Wenus! W ks Objawienia 1, czytamy o Jezebel, która 
cechuje się 4 rzeczami:

• prorokini
• nauka/ zwodniczość
• cudzołóstwo
• ofiary dla idolów

W katolicyzmie mamy :
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• aparycje ‘madonny’ alias Isztar, która daje ‘proroctwa’, inny duch komunikuje przekazy i dysponuje 
silami magicznymi

• teologia katolicka, zaprzeczająca Biblie
• duchowe, gdy oddają cześć diabłom i fizyczna, na skutek praktykowania nierządu duchowego, ludzie 

żyją w cudzołóstwie, nierządzie, zboczeniu, pedofilii!
• bożkom stojącym w katoliku ludzie składają niezliczone ofiary- kłaniają się do nich, modlą się do nich, 

używają ich jako portalu do demonów, składają przyrzeczenia do nich!

W Objawieniu 18 czytamy, ze cale narody zostały zwiedzione przez ‘jej czary’!

Jak zatem dziś, w 2013 r. może stawać Protestanta obok kapłana Asztarty i wołać o pokój, jedność i ze ‘maja to 
samo!?’. Przez czary uprawiane w katolicyzmie jak msza, rytuały, modły na różańcu[mantry], ludzie sa 
zwodzeni, zamydlani, zaślepiani i w efekcie łażą z bałwanami! Sa jak w amoku od tych czarów! Jeśli jesteś 
Protestantem, to poważnie sprawdź jak stoisz dziś z Jezusem, wołaj aby ratował cie ze zwiedzenia!

Oto niedorzeczność: Modlą się wspólnie Żydzi, katolicy i Protestanci! Kto jednak poszedł gdzie? 
Czyściec, piekło, niebo?Żydzi nie wierzą w Jezusa, wiec jak mieli pojsc do nieba? Katolicy nie wierza, ze 
ktokolwiek spoza ich Babilonu idzie do nieba, oraz ze większość idzie do ‘czyśćca ‘, którego nie ma! 
Protestanci głoszą, ze Jezus zbawia, nie zmarli!

Bestia katolicka grasowała od 309 roku do  1871 r. co daje nam 1562 lata!

Miedzy 1871 a 1929 bestia została ‘puknięta’ przez armie Francji oraz Włoch- 58 lat!

Od 1929 do 2013 r. bestia znowu działa i zwodzi mieszkańców ziemi! Od jej ‘rezurekcji’ minęło 84 lata!
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