
Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, 
i znowu jest cz. 2 

Popatrzmy na kilka innych ciekawych aspektów!

1. Babilon, założony w ok. 3, późnym millenium przed Chrystusem, padł w 539 p.n.e, gdy Cyrus II 
Wielki pokonał Babilon, i władzę przejęła Medo- Persja!

2. W 331 p.n.e Aleksander Wielki podbija Persję.
3. W 30 p.n.e Rzymianie dokonali podboju całej Grecji
4. W 307 n.e Konstantyn wprowadza katolicyzm, jakże odległy od prawdziwej ‘religii’ Biblii!

Nawiązując do 1 części artykułu, popatrzmy do Biblii.

“(1) Słowo, które doszło Jeremiasza o wszystkich Judejczykach, mieszkających w ziemi egipskiej, osiadłych w 
Migdol, w Tachpanches, w Nof i w ziemi Patros, tej treści:” Jer 44:1

Meleqeth Shamayim= Królowa Niebios

“W święto Najświętszej Maryi Panny 11 października 1954 r. Ojciec Święty Pius XII podpisał encyklikę Ad 
Caeli Reginam (Do Niebios Królowej), którą ustanowił nowe święto – Maryi Królowej. Zgodnie z decyzją 
Papieża, wielkiego czciciela Bogarodzicy (to on cztery lata wcześniej ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP), 
przez następne lata 31 maja każdego roku cały Kościół czcił Maryję jako swoją Panią i Władczynię. W dniu tym 
we wszystkich świątyniach ponawiano akt poświęcenia się ludzkości Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. W 
wyniku zmian dokonanych po Vaticanum II święto zostało przeniesione na 22 sierpnia.”PCh24.pl

Kto jest Królem Nieba? Widzimy tu jak Isztar w pełni pokazuje ‘swoja szatańska krase!’. Maria urodziła się z  
upadla natura jak KAŻDY INNY CZŁOWIEK! To Jezus z Biblii, jest Królem Nieba wraz z ojcem, Jahweh! 
Maria zmarła jak każdy inny, nie pozostała dziewica, nie została tez poczęta w ponadnaturalny sposob! 
Watykan to kłamcą, oszczerca, i promotor Babilońskiej tradycji!

Izrael był w Egipcie, ale wg Słowa już podczas pobytu w Izraelu pokalał się  tzw. królową niebios!

“Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać 
dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach 
Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy 
złego.”[44:17]

1

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_11101954_ad-caeli-reginam_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_11101954_ad-caeli-reginam_en.html
http://www.pch24.pl/maryja-krolowa-niebios-i-ziemi,5160,i.html
http://www.bible-history.com/geography/bibleplaces/Noph-map-thumb.jpg
http://www.bible-history.com/geography/bibleplaces/Tahapanes-map-thumb.jpg


Widzimy tu generacyjna klątwę podążającą za Izraelem, gdziekolwiek się udawał! Pakty zawarte przez ojców, 
odbijały się na synach! To samo dzieje się dziś, w 2013 r. w Polsce!

Palenie kadzidła[qatar= fumigacja, okadzanie, wydzielać dym!] dla królowej niebios [modlitwa], oraz 
wylewanie dla niej ofiar lanych[nesek]- libacji, dokonywane było przez:

Papa kadzi

Dzis katolicy, przynoszą kwiaty dla Maryji/ Ishtar ! Dzis podczas tzw Majowego koronowania ikony Maryi, 
podczas którego młode, ubrane w sukienki dziewczyny, przynoszą kwiaty! Jedna z dziewcząt, niesie koronę z 
kwiatów, bądź aktualna, złotą koronę! Kwiatki są zmieniane przez cały miesiąc Maj! Bałwochwalstwo dla 
królowej niebios kwitnie dziś cala para! Zanim pójdziesz w ekumeniczne, Babilońskie bzdury, dobrze zapoznaj 
się z materiałem zamieszczonym na tej stronie! Tu chodzi o twoje życie! Zycie w Jezusie i Prawdzie, Duchu 
Świętym, bądź śmierć pod babilońska ikona! Pokutuj dziś, tam gdzie jesteś!

2

http://media-cache-ec5.pinterest.com/192x/9d/e9/39/9de939e614ed7b2986bd74c6f50df040.jpg


Babcia różańcowa, biedna kobiecina, nie czytała Biblii i drugiego przykazania!

Franciszek bałwochwalczy, przynosi kwiaty dla demona Isztar!
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Tak jak i w 44 rozdziale Jeremiasza, kobiety przynoszą ofiary dla Królowej Niebios, w 2013 roku! A ekumenia 
staje i mówi, to to samo co Biblia mówi! Skandal! Obudźcie się ze snu!

Młode pokolenie, podażą za starym! Młodzi popełniają bałwochwalstwo, otwierając Polskę na straszne jego 
konsekwencje. Pomyśl, co będzie jak Protestanci dołącza do nierządnicy!

Czy to przyszłość Protestantów, i tak chcą ich sprzedać dzisiejsi liderzy?
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Okwiecona Isztar!

Popatrzcie na tych ludzi! Nie mów mi, ekumeniku ze masz jakakolwiek miłość do tych ludzi! Oni idą na 
zatracenie, a ty stajesz i mówisz im: brawo, dalej czcijcie plastikowa Asztarte! Ekumenia to dzieło szatana i 
każdy kto do niej należy spotka sie z gniewem i zapalczywością Jezusa! Czy nie rusza cie, Protestancie widok 
tych biednych, ślepych ludzi? Kto będzie się o nich modlił, skoro wielu pastorów biega po ekumenii? TY 
możesz zmienić coś w ich życiu, gdy pójdziesz i powiesz im prawdę!

Dobrze popatrz się na te twarze…Prawdopodobnie twoja rodzina jest pośród nich! Czy chcesz ich widzieć w 
męce w piekle?
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Ceronski, i to nazywasz ‘tez Chrześcijaństwem’? Czy tak jesteś duchowo zaczopowany? Obudź się i otwórz 
oczy, nie możesz NIKOGO przebudzić gdy SAM TKWISZ W CIEMNOŚCI!

I to ma być ‘Bóg’?
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Zielonoświątkowcy, przyjrzyjcie się DOBRZE! Czyż nie uciekaliście z bałwana do Boga Żywego? Kto was 
omotał dzisiaj? Czy pies wraca do wymiocin a świnka do korytka?

“A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody 
naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta[kavvan= ofiarny opłatek, ciasto!], z kształtu do niej podobne, 
i wylewamy dla niej ofiary z płynów?” [44:19]

“Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi 
rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło 
królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów[neder] i 
spełniajcie pilnie wasze śluby!” [44:25] Ci niemądrzy ludzie nałożyli klątwy na swoje rodziny do 3-4 
pokolenia i uwiązały przyszłe pokolenia do tych demonów!

A co dzieje się dziś?

“W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana 
Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 
sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 
Według katolików, uznać Maryję za Królową oznacza przede wszystkim żyć na Jej wzór. Jest w tym wezwania 
do kształtowania autentycznej miłości do Ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu, rzetelnym 
wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.

3 maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski… 26 sierpnia 2006 w pięćdziesiątą rocznicę ponowienia Ślubów Jasnogórskich w klasztorze 
zebrało się ponad 200 tysięcy wiernych a tekst ślubów odczytał Kardynał Józef Glemp” Wikipedia

Nie mów mi, ze mamy INNE czasy! To bzdura! Poczytaj jeszcze raz, i jeszcze raz i módl się aby Bóg ci 
pokazał duchowy wymiar tej warowni w Polsce! Nie chodź ślepy za ‘nowymi ruchami’ typu ekumenia! Badz 
studentem Słowa, znaj Jezusa i pozwól Mu mówić do ciebie!

Dzieci w Polsce są pochwycone przez demona już od wczesnych lat! Oto przysięga podczas tzw Pierwszej 
Komunii Świętej:
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“„Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski! Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii 
św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie Matko, dla dobra wszystkich ludzi, 
przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić 
papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie. Dobra Matko pomóż mi zachować moje 
przyrzeczenie.”"

Izrael czcił tzw. boginkę z następujących przyczyn:

• w celu uzyskania ,błogosławieństwa’, na pola i obfitości jedzenia!
• zdrowia, płodności
• ochrony przed atakami

Popatrzmy co dzieje się w Rzymskim katolicyzmie:

Dożynki
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Zabieganie o ‘błogosławieństwo’ . Przynoszenie plonów przed kawałek plastiku!

Czemu nie przyjść do Jezusa bezpośrednio? Czyż nie On jest jedynym pośrednikiem? Tak, ale katolicyzm ma 
innego Jezusa, małego na raczkach mamy! Isztar nosi Tammuza!

Pogańskie elementy Wielkiej Nocy:

“I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają! (10) A gdy wszedłem i 
przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy 
i wszystkie bałwany domu izraelskiego. (11) A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego 
z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. 
Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. (12) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią 
starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, 
Pan opuścił kraj. (13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. (14) I 
zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały 
Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe 
obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do 
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przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni 
do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. 17) Wtedy 
rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać 
obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A 
oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa!“Ez 8 [zem-o-raw = ucieta gałąź, gałązka, odrośl!][aph= 
nozdrze, nos, twarz]

W tym wersecie widzimy starożytnie misteria, Tammuza, Baala!

Czczenie słońca o poranku praktykuje się w katolicyzmie pod pustacią tzw liturgii światła!:

“Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego 
alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych 
stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz lub 
diakon niosący świecę trzykrotnie wznosi okrzyk “WIKIPEDIA
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Święcenie ognia!

Niektórzy w Protestantyzmie robią podobnie i idą do zborów na tzw sunrise service- usługa o wschodzi słońca! 
Czy nie widzimy jak pogaństwo się zakorzeniło?

Nabożeństwo o wschodzie słońca !
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Kadzimy wyobrażeniom!

Kadzielnica zwrócona ku obrazom, ikonom!

• Zając- Freya, ‘boginka wiosny’ związana jest z zającami!
• Jajko- symbol płodności oraz REINKARNACJI, czyli nauki z Babilonu! “U Słowian jajko 

związane było z kultem boga słońca, było symbolem solarnym, symbolem nowego życia, narodzin.[4] 
Było również uważane za potężny amulet przeciw czarom i złym mocom, występowało więc w obrzędach 
wiosennych i ku czci zmarłych.[5] Z kultury ludowej, w której jajko pełniło rolę talizmanu 
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zabezpieczającego przed złem lub zaklinacza dobrego, symbolu zdrowia i życia, miłości i płodności 
wyrósł zwyczaj święcenia wielkanocnych pisanek. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do 
elementów symboliki wielkanocnej. Nadal jednak w swej pierwotnej symbolice (wynikającej ze 
słowiańskiej tradycji) jajka zdobione są przed Jarymi Godami, obchodzonymi współcześnie przez 
rodzimowierców słowiańskich.”Wikipedia

Polecam zerknąć także na strony:

http://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/Orphic_Egg

• Pisanki- pochodzą z Perskiego święta Nowego Roku zwanego Nouruz. ! Popatrzcie na podobieństwa! 
Persowie mogli ‘odziedziczy’ to od źródła, czyli Babilonu!

Stół Perski
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Nouruz i Haft Sin

14

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/HaftSeen2.JPG/800px-HaftSeen2.JPG
http://www.swieta.biz.pl/stol-wielkanocny.jpg


Stół w Polsce

Katolicyzm zrobił dokładnie to co Bóg zakazał! Skropił Isztar i jej rytuały i ogłosił je na cześć Boga! Robili to 
wcześniej w Izraelu i skończyło się dla nich bardzo złe!

• Nabożeństwo o wschodzie słońca:”". Czczenie Horusa, bożka słońca!Patrz wyżej!
• Płacz za Tammuzem, wielki post! Jezus jasno przeciwstawia się bycia smutnym z powodu tego co się 

stało z Nim! Jezus mówi w tym fragmencie: Popatrzcie na was! Czy jesteście zbawieni? Czy znacie 
mnie? Czy imię wasze jest zapisane w niebie? Czy idziecie do nieba? Jeśli nie, to niedługo będzie za 
późno: “A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. (21) Lecz oni wołali głośno tymi 
słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. (22) Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten uczynił? 
Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. (23) 
Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania; a krzyki ich wzmagały się. (24) 
Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. (25) Kazał wypuścić tego, którego oni 
zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę. (26) 
A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego  
krzyż, aby go niósł za Jezusem. (27) A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały 
nad nim. (28) Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; 
lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, (29) bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione 
niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. (30) Wtedy zaczną mówić do gór: 
Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! (31) Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co  
będzie na suchym?” Lk 23! W kontraście do tego, Innana, opłakiwała śmierć swojego syna- 
męża! :”[Innana ] lamentuje za tobą, mój Dummuzi, lament dochodzący do pustyni. .. O Dumuzi, o 
gładko mówiących ustach, o zawsze uprzejmych oczach…Chłopak, mąż, pan, słodki jak daktyl”. 
Nietrudno się domyślić, ze Innana, czyli Isztar, Asztarte popełniła z nim kazirodztwo!

Kim był ten tajemniczy Tammuz?

Ozyrys, jego odpowiednik w Egipcie został zabity, i poćwiartowany. Jego zona, Izyda odnajduje go i próbuje 
go ożywić za pomocą magii i zaklęć! Zwraca się ona do demonów śmierci i uprawia co dziś byśmy nazwali 
nekrofilia, by z takiego zespolenia narodziło się dziecko zwane Horus! Ciało Ozyrysa miało być 
poćwiartowane na 14 części, wiec ona je poskładała do kupy i zrobiła co byśmy dziś nazwali frankensteinem! 
Co ciekawe, brakowało jednej części, męskiego organu. Izyda zrobiła wkoło tego organu centrum jego kultu! 
Symbolem organu jest obelisk, który znajduje się w Watykanie!
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Przyrodzenie Ozyrysa

Niedziela Palmowa obchodzona wokół Obelisku wg gazety The Star!

“Papież Francis rozpoczyna Mszę Niedzieli Palmowej na obelisku na Placu Świętego Piotra w Watykanie 24 
marca” The Star

Cale świętowanie wkoło organu Ozyrysa można obejrzeć poniżej!

Czy zauważamy, jak jest to prześmiewanie się z prawdziwej ofiary Jezusa i jego zmartwychwstania? 
Ozyrys nigdy nie ożył, lecz miał służyć w ‘zaświatach’! Z Horusem i Ozyrysem związany byl Faraon!

Podobne wersje istnieją w innych kulturach!
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Adonis zostaje zabity przez dzika! Adonis umarł w ramionach Afrodyty, która pokropiła jego krew nektarem. 
Mit o Dionizosie, mówi o jego rozczłonkowaniu przez Tytanów. Na Dionizosie oparto kulty misteriów! Attis, 
bożek samookaleczenia, śmierci oraz reinkarnacji! Attis miał odciąć swoje przyrodzenie.

• Potrawy wielkanocne- świnia. Na cześć świni, która zabiła Adonisa, katolicy wkładają kiełbasę i 
‘szyneczkę’ do koszyczka!

Tradycyjny Babiloński koszyczek!

• Śmigus dyngus- to starożytni rytuał i nazwy słowiańskich demonów!
• Biczownicy z Filipin- 

W Meksyku
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Filipińscy masochiści!

Przelewają krew, niczym kapłani Baala, którzy nacinali się nożami w czasach Eliasza! Ta krew to ofiara dla 
Baala!

Biblia nigdzie nie sugeruje by odgrywać poszczególnych scen! Ludzie dziś siedzą pod makieta tzw grobu 
Jezusa i beczą, siedzą w religijnym smutku, jaki daje świat! Jezus zmartwychwstał 2000 lat temu i nie ma Go w 
grobie!

“1) A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. 
(2) I zastały kamień odwalony od grobowca. (3) A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. (4) Gdy  
były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. (5) A 
gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych?” Lk 24:5

“Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, (18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i piekła.”Obj 1

18

http://3.bp.blogspot.com/_yXvPSpjIArA/SQHc_PGXYXI/AAAAAAAABrU/HHCC9l8AxUw/s400/1.jpg


Kto zatem tam leży, jak nie Ozyrys, który umiera co roku!

Komu ta swiczka? Świętujemy bożka słońca?
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Ohydne bałwochwalstwo! 2 Przykazanie: “Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest 
na niebie wysoko (…) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, 

jestem Bogiem zazdrosnym” Księga Wyjścia 20

Innym pogańskim świętowaniem, związanym z wiosna, jest palenie Marzanny:

“Topienie marzanny to starosłowiański, pogański obrzęd. Kukłę, symbolizującą zimę i śmierć, palono i 
topiono, aby przywołać wiosnę. Miało to zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.

Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, ozdabiano wstążkami, koralami. Tradycja nakazywała, 
by dziecięcy orszak z marzanną i gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze 
podtapiano marzannę w każdej napotkanej wodzie – kałuży, stawie, rzeczce.

Kościół próbował zakazać tego zwyczaju już w XV wieku. Bez powodzenia. A dziś?

- Nie ma żadnego kościelnego dokumentu w tej sprawie, nie ma zaleceń dla proboszczów, katechetów – 
stwierdza ks. Sławomir Zyga, rzecznik kurii szczecińsko-kamieńskiej. – Palenie i topienie marzanny można 
uznać za ludową tradycję, koloryt kulturowy. Zmienił się charakter, znaczenie tego obyczaju. Można 
powiedzieć, że zanika on w sposób naturalny – zauważa ks. Zyga.” Tak, dla katolicyzmu NIC nie jest 
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pogańskie, wystarczy pokropić wiechciem!

Światło lucyfera jest świętowane przez każdego popa:

Czczenie słońca

Symbol Ozyrysa?
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Na Filipinach podczas tzw Flores de Mayo, klepią różańcowe mantry, ofiarowują kwiaty dla ikony, oraz 
PIEKĄ DELIKATESY I PRZEKĄSKI! A Ceronski, czy ekumenicy stoją i mówią : pokój? Pokój z czym? Z 
diabłem? Z Belialem by zdradzić Jahwe, i Pana Jezusa, dla … kłamstwa, oszustwa, misteriów Babilonu i 
herezji, która wiedzie miliony na wieczne piekło? Przenigdy!

Wg Wikipedii, Babilon ma znaczyć, oprócz pomieszania, także ‘bramę do nieba’! Alfons Maria Liguori w 
swojej książce: “Uwielbienia Maryi” nazywa Marie- Brama do nieba!Widzimy tu powiązanie? Dalej czytamy 
w Wikipedii:

“Brama Isztar – monumentalna brama w starożytnym Babilonie, wzniesiona za panowania Nabuchodonozora 
II, który panował w l. 605-562 p.n.e. i poświęcona była bogini Isztar. Była ona północną bramą miasta, 
otwierającą tzw. drogę procesyjną, która ciągnęła się aż do świątyni Marduka – E-sagila.”

Brama babilońskiej Isztar, dziś w Berlinie!

My wiemy gdzie te ‘bramy ‘ prowadziły! Babilon, Królowa Niebios i brama Isztar prowadza ludzi w to samo 
miejsce…. do kontaktu z demonami! To, ze czcza dziś boginkę w katoliku, to tylko wypełnienie proroctw z 
księgi Daniela, identyfikujące skąd pochodzi ‘mały róg’ czyli Antychryst!

Jak już pisałem, święta z Babilonu jak Wielkanoc oraz Święta Bożego Narodzenia, będą elementem zwiedzenia 
Protestantów do babilońskiego kłamstwa!

Te święta i rytuały katolickie są brama do piekła, aby wypuścić babilońskie bożki!

Bóg wygłosił w Biblii proroctwo na temat Babilonu:

“Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż 
jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, 
upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. (8) Babilon padł znienacka i 
został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego ból, może da się go uleczyć. (9) Leczyliśmy Babilon, 
ale nie dało się go uleczyć; zostawcie go! Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i 
wznosi się aż do obłoków! (10) Pan ujawnił słuszność naszej sprawy; pójdźmy i opowiadajmy na Syjonie o 
dziele Pana, naszego Boga! (11) Wyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze! Pan pobudził ducha królów medyjskich, 
gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć; taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta  
za jego świątynię. (12) Podnieście sztandar przeciwko murom Babilonu, wzmocnijcie straż, postawcie warty, 
wystawcie czaty, bo jak umyślił Pan, tak spełnia to, co powiedział o mieszkańcach Babilonu! (13″ Jer 51
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Pan Jezus powtarza sad nad Matka Nierządnic, Watykanem:

“I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem 
wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie 
narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi 
wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu 
mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż  
do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w 
dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. 
(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: 
Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, 
śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. (9) I zapłaczą nad nim, i 
smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego 
pożaru.”Obj 18

Czy jesteś jednym z nich, drogi czytelniku i chodzisz z Babilonem? Jezus wola abyś wyszedł i chodzi z Nim, 
pokutował i powierzył Mu swoje życie dziś! Nie jest przypadkiem, ze czytasz te słowa, Bóg zna czas 
nawiedzenia wiec nie zwlekaj i pomódl się ta oto modlitwa, bądź sam z serca na podobny wzór:

“Panie Jezu, dziękuje Ci, ze pokazałeś mi prawdę o Tobie i Twoim słowie. Wybacz moje grzechy i to ze 
chodziłem po drogach złych. Zakryj te grzechy pod Twoja święta krwią! Zapraszam Cie do mojego życia, abyś 
je zmienił i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Pokaz mi co robić, poprowadź mnie tam gdzie chcesz abym poszedł. 
Obnaż mi Twoje Słowo i ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym. Dzieki Jezus!”

Oryginalny artykuł, wraz z filmami znajduje się pod adresem
http://antyekumenia.wordpress.com/2013/03/27/wielkanoc-bestia-ktora-bylaktorej-nie-ma-i-znowu-jest-cz-2/

Pierwsza cześć artykułu można znaleźć tutaj:

http://antyekumenia.wordpress.com/2013/03/26/bestia-ktora-byla-nie-ma-i-znowu-jest/

Po kliknięciu na dana fotkę, doprowadzi cie ona do oryginalnej strony, skąd została wstawiona

ŻYCZĘ Miłej LEKTURY!
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