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Wielkanoc- Bestia, która była,której nie ma, i znowu jest cz. 5- Miesiąc boginki- Miesiąc Maj
Pozostaje nam jeszcze wyjaśnić parę rzeczy, które po części zostały poruszone w poprzednich 
częściach!

Symbolem wymienionej Innany/ Isztar/ Asztarty była 8 ramienna gwiazda!

Gwiazda Isztar!

Po co się tym interesować? Ano istnieje bardzo ciekawy link, który obnaży w całości to co czci 
katolicyzm, to co naprawdę czci pod przykryciem religii!

W poprzedniej części cytowałem jak papa ogłosił Marie, tzw nowa Ewa, i stwierdził, ze ona w niebie, 
dalej jest matka i kontynuuje macierzyństwo! Maria, została normalnym człowiekiem! Władza jest w 
rekach Jezusa, a Mariam, jeśli wytrwała CZCZAC Jezusa do końca, znajduje się pośród tłumów w 
niebie, gdzie CZCZA Jezusa! Co ciekawe, księga Objawienia została napisana ok. 95 A.D, co 
sugeruje,ze Maria już dawno umarła do tego czasu! Jezus odszedł w ok 33 A.D, co oznacza ze Mariam 
musiała mieć co najmniej 20 lat więcej, dajmy na to 53! Po 62 latach, od zmartwychwstania Jezusa, 
miala by 115 lat. Jeruzalem upadł w 70 A.D gdy wypełniło się proroctwo wygłoszone przez Mesjasza 
Jezusa, odnosnie upadku Jerozolimy i rozebrania kamieni świątyni!

W 586 przed Chrystusem, została zniszczona Pierwsza Świątynia!

Druga padła w 70 A.D. pod dowództwem Tytusa!

Wespazian wydal serie monet aby upamiętnić zwycięstwo nad Judejczykami i upadek ich świątyni!

http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_Venus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_Ishtar-star.jpg/220px-Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_Ishtar-star.jpg


Minerwa w zbroi

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Sestertius_-_Vespasiano_-_Iudaea_Capta-RIC_0424.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Titus_Augustus_Denarius.png


Demon Nike! Tym imieniem nazwana jest firma produkująca dziś sportowe markowe ciuchy!
Każdy poważny student Biblii, zauważy ze w ks Objawienia nie ma wzmianki o Marii! Tym bardziej 
jak boginki! Maria niańcząca Jezusa w niebie, jest chyba największa bzdura jaka można sobie 
wyobrazić!Ten bluźnierca w niebieskim ubranku, to nikt inny jak… lucyfer! Wenus, Ishtar, upadły 
anioł zrzucony z nieba z powodu rebelii wie, ze nigdy tam nie wróci! Jak jednak może sprawić by 
ludzie go chwalili? Może stworzyć fałszywa doktrynę i namalować taki oto obraz!

Katolicka ‘Trójca’! Tammuz, Semiaramis i Nimrod! Katolicyzm ma fałszywą trojce!
Teraz zajmijmy się 8 ramienna gwiazda! Poganie i Wiccanie, jak już wspominałem po krotce maja 8 
głównych sabatów, świętujących rogatego bożka i boginkę! Przyjrzyjmy się tzw kołu roku w wydaniu 
Wicca.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/07/Agrippa-capta.jpg
http://poziomkislow.files.wordpress.com/2012/08/20.jpg


Policzcie ile odnóg ma ta gwiazda!?8!
Zaczyna robić się ciekawie! Teraz popatrzmy co znajduje się na placu tzw Świętego Piotra, co jak się 
okazuje jest prawdziwym kalendarzem którym posługuje się papa!

https://lh3.googleusercontent.com/_K7h_6xZiYwQ/TbiUUj9cfSI/AAAAAAAALXk/I3dmRWd4abY/s400/585px-Wheel_of_the_Year.png


Popatrzmy na podobieństwo do gwiazdy Isztar! 8 odnóg!

Jakie z tego wnioski? Mamy tutaj 8 ramienna gwiazdę Isztar, obelisk- symbol Ra/ Ozyrysa, oraz 
kalendarz pogański!
Czy czytając już 5 rozdział tego artykułu, nie zastanawiasz sie skąd tu tyle symboli pogańskich? Skąd 
tyle herezji i naleciałości z Egiptu, Babilonu? Tak, to kolejny dowód, ze Watykan przejął schedę 

http://saintpetersbasilica.org/Exterior/Obelisk/Winds/StPetersSquare-GoogleEarth.jpg


Babilonu! Ludzie myślą,ze świętują tzw święta Chrześcijańskie czy raczej katolickie, a tu nagle 
wychodzi, ze to nie papa ani Apostołowie je wymyślili! One istniały od dawna! Brat Doc Marquis, 
który był kiedyś Iluminatem, mówił w wykładzie, ze jak słonce padnie na któryś z ‘pasków’ tego 
zegara słonecznego… jest to czas na kolejna ofiarę z człowieka! Straszne? Jednak ludziska na całym 
świecie świętują te święta! Tam zarzynają ludzi, a ludziska, świętują, wołając: Chwała Bogu! Bóg żyje! 
Bóg się narodził?! Pytanie: Jakiego Boga świętujesz? Czyż Jezus, konfrontując Faryzeuszy nie 
powiedział im, ze czcza Boga na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi! Tradycja! Tak, ale dziś nie 
tylko świętują święta wymyślone przez kogoś, są to Babilońskie święta ku czci fałszywej trójcy! Jak 
wiec Jezus może być uwielbiony?

Pamiętamy, ze Antioch Epifanes złożył ofiarę ze świni w świątyni Żydowskiej, na ołtarzu 
dedykowanym do Zeusa, Jupitera! Czytamy także, o “ohydzie/ obrzydliwości  spustoszenia”, czyli 
BDELUGMA EREMOSIS, a w ks. daniela PESHA SHAMEM, czy pomyśleliście o jednym? W 
ramach katolickiej ekumenii, może być tak ze w końcu wniosą posag Maryjny do Protestanckich 
kościołów!

Ekumeniczna ohyda spustoszenia:

Teraz zajmijmy się festiwalami czarownic, satanistów i jak się okazuje katolików! Popatrzmy na ich 
zestawienie:[polecam KAZDEMU Protestantowi analizę porównawczą tych festiwali i zobaczenia 
genezy, tradycji i dat!]

http://antyekumenia.files.wordpress.com/2013/03/ohyda-spustoszenia.jpg


Religia pogan, wzięta przez katolicyzm w ok 300 A.D opiera się w głównej mierze na:

1. Kontaktach z demonami, które zagnieździły się w powietrzu, wodzie i ladzie [Obj. 12]
2. Ruchach księżyca i gwiazd[jak np. Syriusz, Wenus], fazach księżyca
3. Ruchach słońca
4. Porach roku
5. Drewnianych, kamiennych czy też innych reprezentacjach bożków
6. Seksie
7. Zabobonach, mitach [doktryny demonów], przesadach
8. Dzień/ noc i ich długość w ciągu roku[równonoc, przesilenie]
9. Ofiary dla demonów
10. Urojony pas na niebie, którego nie ma, czyli zodiak.
11. Kontakty ze zmarłymi, religia przodków
12. Wróżby
13. Kontakty z zaświatami i magicznymi krainami
14. Religia oparta na zmysłach

Taka właśnie 'religie' wprowadzono w czasach Nimroda i jego zony, którzy założyli jako pierwsi kult 
demonów na szeroka skale, wprowadzili tez reinkarnacje, oparta na okresowości por roku, kulty ich 
osoby, zmiany zachodzące w naturze, czczenie stworzenia, natury itd.

Nimrod i jego zona, kontaktowali się z 'zaświatami1', i obydwoje w końcu zostali ofiarowani diabłu! 
[Tak kończy wielu sług diabla] Na nich diabeł oparł kult Babiloński, który rozniósł się po całej ziemi, 
wraz z pomieszaniem języków! Podobnie dziś robi katolicyzm- używając ludzi podczas ich życia by 
gonili za wiatrem, a po śmierci używa och osoby [ beatyfikacja/ kanonizacja], bądź fizycznie- relikwie 
księży i czczenie ciał zakonnic, księży itd! To czarna magia!

Katolicy umieszczają rożne części ludzkie w ich świątynkach, aby je czcić! Przykładem jest czaszka, 
kość ramienna, dłoń itd!

 

1 Wbrew słownikowym czy mitologicznym definicja, zaświaty, to po prostu duchowe miejsca gdzie urzędują te upadłe 
anioły! Przybierają one rożne kształty i postacie by zwodzić swoich sług, będących w demonicznym zaślepieniu. I tak, 
szamani, kapłani obcych religii, kontaktują się z tymi bytami, za pomocą np. astralnej projekcji, bądź seansu 
spirytystycznego! Nie ma tam tzw. Zmarłych, ale demony- impersonaty, które zwodzą ludzkość i przekazują ich 
fałszywe nauki!



Cześć oddawana martwym ciałom, można zobaczyć pod linkiem:[uwaga na obrazki!]
http://ivarfjeld.com/2012/05/24/catholics-bow-and-worship-corpses-and-dummies/

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

http://ivarfjeld.com/category/vatican-skulls-and-bones/

Niezniszczalne ciała zmarłych i ich relikwie to oddawanie czci śmierci!To prawdziwa 'moc' stojąca za 
katolicyzmem! Czarna magia! Bóg stworzył słonce, księżyc i gwiazdy! Bóg stworzył tez sezony, pory 
roku, które są oparte na pewnym cyklu! Diabeł to wypaczył o wprowadził kult na ich podstawie! 
Kalendarze rożnych cywilizacji, pogan oparte są na cyklach natury i dodana jest do nich filozofia 
demonów!

 
Pory roku

 
Dzień i noc

http://ivarfjeld.com/category/vatican-skulls-and-bones/
http://en.wikipedia.org/wiki/Incorruptibility
http://ivarfjeld.com/2012/05/24/catholics-bow-and-worship-corpses-and-dummies/


 
Fazy księżyca!

 
Wędrówka słońca

Nie ważne co człowiek robi, i tak z nocy stanie się dzień! To samo w odniesieniu do por roku! Niestety 
po dziś dzień ludzie czynią modły, rytuały i zabobony aby np. Słonce wstało, czy zaczęło mocniej 
świecić! 

Nie ważne co robisz i tak nadejdzie lato. Zazieleni się na polach i słonce będzie piekło na niebie! 
Potem możesz robić co chcesz i tak przyjdzie jesień, spadną liście, a następnie posypie śnieg, będzie 
robić się wcześniej 'ciemno'. Możesz się śmiać tutaj, nazywając pisanie o tym trywialna rzeczą, ale sa 
ludzie i to miliony, którzy właśnie są ślepi i czcza nie Boga który stworzył to wszystko, ale są pełni 



zabobonów i strachu! Pamiętamy jak w Jer 44, Izrael dal się wciągnąć w kult przyrody i ofiar dla 
demona, królowej niebios, ze za nic nie chciał odstąpić od bałwochwalstwa! Był w strachu,ze królowa 
niebios sprowadzi na nich katastrofę i ataki! 

Bogu Yahweh, oddajemy cześć w Duchu i Prawdzie [Biblia] albo ofiara nie tylko jest na darmo, ale 
idzie ku demonom i człowiek świadomie bądź nieświadomie otwiera się na nie[im drzwi] ściągając 
opresje duchowa, choroby, klątwy i rożnego rodzaju problemy!

Katolicyzm wprowadził święta patronów/ świętych i w rezultacie od setek lat ludzie czcza 'zmarłych' 
czyli demoniczne impersonaty!Ludzie kontaktują się z nimi  gdy zwracają się do nich, modlą się, 
prosząc o coś itd! Tym przewyższyli pogan, co można udowodnić poprzez przyjrzenie się tzw 
kalendarza katolickim! 

W liście do Rzymian obserwujemy ten upadek:

• duchowa ciemność
• fałszywa mądrość, pozory mądrości, próżny umysł!
• wyobrażenia
• nieczystość seksualna
• cześć oddawana stworzeniu

Każdy student Słowa zauważy, że Bóg stworzył słonce, niebo, księżyc, gwiazdy, konstelacje na sad 
oraz dla znaków! Ludzie, pod wpływem demonów, zaczęli oddawać cześć, zamiast ich Stwórcy! 
Często za planetom, idolem, stoi doktryna oraz dany demon, jego znaki i pieczecie itd! 

Jak to działa? Doktryny demonów mają na celu skłonić człowieka do grzechu, poprzez wzywanie 
zmarłych, bądź modlenie się do stworzenia. Wówczas, otwarte sa drogi na działanie demonów w ich 
życiu. Demon najpierw daje doktrynę, po to by ludzie coś zrobili. Doktryna demonów zawsze 
prowadzi do grzechu, a wówczas diabeł usidla człowieka. Postudiujcie doktrynę szatana o ewolucji 
człowieka do bycia 'jak bóg'! Śmieszne? Tysiące ludzi dziś do tego dąży! 

Doktryna demonów, ma na celu napełnienia ludzkiego umysłu próżnością, by szatan mógł łatwo 
kontrolować ten umysł. Stad my, jako wierzący, musimy się wystrzegać tych doktryn, mitów, 
przesądów, mądrości ludowych, zabobonów itd! 

Ks. Rodzaju 1:14-15: „Niech będą światła na firmamencie niebieskim aby oddzielić dzień od nocy i  
niech będą one dla znaków, ku porom roku, dniom i latom. Niech będą jako światła na firmamencie  
niebieskim aby dać światło Ziemi!”

Bóg wiec stworzył niebiosa, ziemie, gwiazdy, słonce, księżyc aby służyły na Ziemi, nie aby im sluzyc! 

„Bóg uczynił dwa wielkie światła , większe by zarządzało dniem, i mniejsze by rządziło nocą” 1:18

Słonce i księżyc zostały stworzone wg planu Boga, by oświetlić Ziemie! Inaczej cały system nie mógłby  
funkcjonować! Nie byłoby dnia ani nocy, nie byłoby por roku. Nie można by było mieszkać na Ziemi!  
Bóg stworzył warunki życia dla człowieka! A człowiek, zamiast szukać Stworzyciela tego wszystkiego, i  
Jego czcić, zaczął czcić elementy stworzenia! Widząc ogrom i potęgę słońca, uległ szeptom diabla i  



oddal temu cześć! Zamiast zapytać: a kto to tam postawił! Skoro słonce jest tak potężne, to... jak wielki  
musi być jego Stwórca! To wstęp do znalezienia Prawdy! Kto do jasnej ciasnej dal tam to słonce! Kto  
tutaj postawił ludzi! Musi być ktoś, kto to zrobił, który jest potężniejszy od stworzenia! Chce Go  
znaleźć! 

Polecam każdemu przesłuchanie poniższej pieśni, napisanej przez Kurta Carr'a,  a zatytułowanej :  
Awesome wonder- Niesamowity cud!

http://www.youtube.com/watch?v=v1xsKAl5zyQ
Tekst dla znających angielski jest poniżej:

"Awesome Wonder"

When I consider the vastness of God
And all of the marvelous attractions that His hands have made
Flowers and birds and oceans and mountains
Truly God is an awesome wonder

You are an awesome wonder
No other power compares to You
Perfect in all your ways
Everyday faithful ever true

Oceans applaud You
Creation declares your grandeur
Here in Your splendor
We surrender to the wonder of Your power

With just one thought
You made heaven and earth
Knew my name before my birth
You know what lies in store for me

You designed my destiny and
As we come before You now
In Your presence we will bow
We submit ourselves to thee
And to your awesome deity

You said let there be and darkness turned to light
Even death bows in Your might
Kings and queens submit to thee
And proclaim Your majesty

You reached down and took clay in Your hands
Then You fashioned it to man
We stand in awe of what You've done
Oh God of awesome wonder

http://www.youtube.com/watch?v=v1xsKAl5zyQ


How when I consider all the works great
Thy hands, thou art have made
My soul cries out, "How great Thou art, how great Thou art"
The heavens and the firmaments
Declare the greatness of thy power 

Jakże wielki kontrast dla tych co czcza te rzeczy, zamiast ich stwórcy! Słowianie, poganie, wiccanie 
obudźcie się ze snu! Dziś Bóg, Stworzyciel wzywa wszystkich do opamiętania! 

Bóg stworzył drzewo jednak diabeł zwiódł człowieka by zrobić z niego postać i kłaniać się przed nim i 
używać tego do zrobienia 'religii', zwodząc innych! Katoliczko, rozejrzyj się dookoła gdy jesteś w 
świątyni katolickiej! Czcisz to samo co poganie! Co widzisz tam, jak jawny bunt przeciwko Bogu i 
czczenie demonów, kryjących się za wyobrażeniami!

Bóg stworzył człowieka na Boże podobieństwo, nie na podobieństwo zwierząt ani niczego innego ze 
stworzenia! Ks Rodzaju mówi o: dominacji człowieka nad zwierzętami!

Czemu wiec ludzie je czcza[jak w buddyzmie, hinduizmie], czemu dziecko jest mniejszej wartości dziś 
niż pies? Spróbuj zabić psa, a zobaczysz jak organizacje walczące o zwierzęta będą okupować ulice! A 
zabij dziecko w brzuchu, i zobacz, że nikt  nic nie mówi! Tak spaczone jest stworzenie Boże!

Jeśli człowiek nie rożni się od robaka, jak to głosi Darwinizm, cóż nie ma różnicy w zgnieceniu 
karalucha i ucięcia głowy niemowlakowi, szczypcem przez lekarza! I kto tu mówi o godności ludzkiej? 
Taka 'moralność' mają czarownice, sataniści i wielu tzw. Intelektualistów w dzisiejszych czasach!

Ta 'mądrość' przyniosła im degradacje moralna i seksualna, ciemność i upadek!Poczytaj list do 
Rzymian 1.

Ruch Ekumeniczny, chce zrównać Boga z demonami, Prawdę z kłamstwem, Boga niewidzialnego z 
wytworami z drewna lub ulanych z metalu, wybitych w kamieniu wyobrażeniami! Zrównanie Boga z 
przesądem, zabobonem, oznacza zrównanie mocy Ducha Świętego z mocami z piekła! To bluźnierstwo 
! Otwórzcie oczy! Papa z Watykanu podnosi głos do niebios, bluźniąc Jahwe, poprzez czczenie 
drewniaków i nazywaniem ich bogiem!

Biblia jest JEDYNA PRAWDA! Nie ma innej drogi jak tylko przez Jezusa! Inne drogi prowadza do 
kłamstwa, ciemności i jeśli ludzie się nie spostrzega, do piekła! 

1 List do Koryntian 3:18 mówi : „Mądrość tego świata [sophia, kosmos] jest głupstwem w oczach 
Boga”

Człowiek, żyjący tzw. mądrością tego świata, Babilonem, napełnia się filozofiami, demonami i 
kontrola umysłu, które dają im fałszywy, światowy pokój, a w rzeczywistości duchowa niewole! Ta 
niewola i demony kontroli umysłu mogą wierzący złamać używając autorytetu danego nam przez 
Jezusa, i związać demony trzymające ludzi w tej ciemnicy!

90 % ludzi w kościele, którzy są ochrzczeni w Duchu nie wie, że jesteśmy w walce duchowej i , ze 
mamy autorytet od Jezusa, który daje nam władzę nad diabłem. Niektórzy, głoszą ze autorytet pochodzi 
od pastora i budynku z cegieł! Posłuchajmy wiec, pieśń napisana przez Kurta Carr'a zatytulowana: We 



declare war, Ogłaszamy wojnę!

Obudź się śpiący kościele!

"We Declare War"

http://www.youtube.com/watch?v=sH_cqOYh5FY

Every believer all over the world wake up and realize, Satan is busy
destroying the world right before our very eyes, our children are killing 

our children guns and knives terrorize our schools, we can't just stand
here we can't accept this, there's only one thing left for the believers 
to do

[Chorus]
We declare war against the enemy he is defeated Satan's under our feet 
we cannot lose with the Lord on our side Satan this is it we're tired of
taking it Satan we declare war

The enemy is cunning and his strategy is sure on this you can depend 
the devil hates it when we glorify God he wants us to glorify him
that's why our music is losing its power, worldly influence is making it 
sour
there's no gospel there's no annointing we cannot let this happen in this 

critical hour

[Repeat Chorus 1x]

[Bridge:]
Stand fight rise up

[Bridge 2:]
Blow the trumpet in Zion Zion [2x]
he is defeated the devil is defeated [2x]
blow the trumpet in Zion Zion [2x]

[Bridge 3:]
Stomp stomp stomp stomp stomp on the devil [4x]
he is defeated the devil is defeated [2x]
I've got the victory I've got the victory [4x]

Satan this is it we're tired of takin it Satan we declare war 

http://www.youtube.com/watch?v=sH_cqOYh5FY


Ciekawe jest, ze w czarach ludzie często wzywają żywioły- jak powietrze, woda, ziemia, a właśnie są 
to miejsca bytowania tych upadłych aniołów! Sprawdź Obj 12:12!

Trochę Greki:

ziemia- ge 
morze- thalassa
powietrze- aer

1 Koryntian 8:10

• komunia z demonami

1 Koryntian 10:19-22

• ofiara diabłu [thuo]
• koinonia z demonami
• kielich diabłów [poterion]
• stół diabelski [trapeza]
•

1 Koryntian  12:2

• prowadzeni niemymi idolami

2 List do Koryntian 6:14-17

Wierzący mają być oddzieleni od unii z Babilonem! Paweł ostrzega przed:

• nierówna unia/ jednością z niewierzącymi/ a nawet heretykami w kościele! - heterozugeo   
• fałszywą metoche 
• fałszywą koinonia 
• fałszywą sumphonesis 
• fałszywą meris 
• fałszywą sugkatathesis 

Dziś modne są tzw niedenominacyjne kościoły, bo tam nie trzeba się za niczym opowiadać! Np o 
Kościele Zielonoświątkowym mogą mówić: o tam u nich mówią na językach! Słyszy to Baptysta, i 
bluźni! Skutek? Prześladowanie! Ale nie u 'niedenominacyjnych'! Tam głoszą wszystko i nic! Tam 
wszystko i nic jest prawda! Bardzo łatwo takie coś mieć, prawda!? I tacy mają wszędzie drogi otwarte, 
bynajmniej nie przez Boga! Jak wierzysz we wszystko i nic, to przyjmą cie wszyscy i wszędzie! 
Mówisz jak świat, wiec świat cie uhonoruje! Mówisz ich językiem, grypsera świata jest 
rozpoznawana wszędzie ! Ekumenia krzywo patrzy na „denominacje”!



Nie znaczy to bynajmniej ze wszystkie denominacje są w Prawdzie ani to ze Zielonoświątkowcy mają 
wszystkie doktryny jak należy! 

Uwolnienie od demonów i walka duchowa to coś czego im brakuje! Nie rozumieją tez czym jest 
kościół i roli pastora!

Werset powyższy nawołuje nas do :

• wyjścia z Babilonu, nie przymykania oka na ich herezje 
• oddzielenia się [aphorizo]- dziś kościół żyje jak świat, tylko ma religijna nazwę! Wierzą, 

mówią, robią, postępują jak świat! Jaka wiec różnica!? Czyż Chrystus nie przyszedł by nas 
wyprowadzić z Egiptu, byśmy żyli wg umysłu Chrystusa, z wiary ku Jego chwale? Kościół dziś 
o tym zapomniał. Brak doktryny oznacza... brak Chrześcijaństwa. Sorry, Gregory ale taka jest 
prawda! Mów mi jak wierzysz, ale jeśli nie uznajesz Słowa... toś nie Chrześcijanin!

• Nie dotykać nieczystych rzeczy! O, a co to takiego? Cos co cie skala duchowo! Np bałwan i 
jego doktryny!

Szatan ma  2 twarze i nie możemy nigdy o tym zapomnieć! :

• anioł światłości[zwodniczość, pozory]
• czarny demon[wprost]

Zobaczymy to w kolejnych paragrafach tego artykułu! 

Nie wiem czy wierzący zauważyli jedna rzecz. Zarówno w ST jak i NT pisze o zniszczeniu Ziemi i 
niebios! Jezus zapowiada, że będą znaki na niebie, jak czarne słonce i krwawo czerwony księżyc!

Obj 6:12- słonce czarne jak włosiennica [sakkos], księżyc jak krew czerwony
Obj 6:13- gwiazdy niebios spadły na ziemie.
Obj 6:14 niebo odpadło jak zwój[scroll ang.], który jest zwinięty.

Jakie ma to dla nas znaczenie? To są 'znaki' o których pisze w ks Rodzaju! Niebo i ziemia zachowane 
na sad!

Co stanie się z: 
• Porami roku?
• Temperatura na ziemi?
• Orbita słońca?
• Fazami księżyca?

Ludzie praktykujący czary oniemieją! Nie będą w stanie praktykować swoich zabobonów! Ich religie 
runa w gruzy! Czciciele nieba się zatrwożą, badacze nieboskłonu oniemieją i ogarnie ich panika! 
'bogowie', którym służyli... nagle coś się z nimi stało! Hallelu Jah! Pan nadejdzie!

Nie ma słońca by się kłaniać! Nie ma księżyca, by wyznaczyć kolejna noc czarów! Co się  dzieje!? 
Świat ogarnie panika! Świat okultystyczny dozna ciosu! Druidzi nie przyjdą by wypatrywać poranku w 
Stonehenge! Ale będzie jazda!



Niedawno spadła kometa/ meteoryt nad Rosja- tylko jedna! Co będzie jak 'niebo sie posypie' niczym 
grad z nieba? Obama chce łapać te meteoryty technologia przy użyciu robotów! Cóż, co zrobi jak 
tysiące z nich spadną? Biblia pisze – schronią się do jaskiń i mdleć będą na widok tego co się stanie!

Izajasza 2:19-20

Ludzie wejdą w dziury w skale i do jaskiń a idole będą wywalone! Ale będzie się działo! Nigdzie  
indziej nie będzie bezpiecznie! Bunkry, skały i jaskinie to osiedle czasów końca! ;)

Intelektualista z teczka, w jaskini! Ale widok! ;)

Obraz maryjny połamany na części! Kamienne madonny na całym świecie rozbite w pyl! I nie ma kto 
kamieni na szufelkę zebrać! Padną świątynki buddyzmu, katolicyzmu i hinduizmu! Wielkie katedry 
katolickie, będą skoszone przez 'spadające niebo'! Ale będzie widok!

• Dziury w skalach [mearah/ tsuwr]
• Jaskinie ziemi [mechillah/ aphar]

O czytelniku, jeśli dziś jeszcze nie znasz Pana Jezusa, to pokutuj i wywal te bożki i pozbądź się  
fałszywych nauk babilońskiej ekumenii i wychodź z systemu Babilonu! Wołaj do Jezusa tam gdzie  
jesteś! 

Izajasza 34:4

„Całe zastępy niebieskie się rozproszą, niebiosa się zwiną jak zwój, i cale zastępy upadną, jak liść 
winnicy, jak spada figa z drzewa figowego”

Izajasza 24:18-23

„I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść, a kto wyjdzie z 
przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. (19) W 
bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie się i zachwieje się ziemia. (20) 
Wkoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, 
tak że upadnie i już nie powstanie. (21) I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w 
górze, a królów ziemi na ziemi. (22) I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci 
w więzieniu, i po wielu dniach będą ukarani. (23) I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, 
gdyż Pan Zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie, i przed ich starszymi będzie chwała. 
”Biblia Warszawska



„Strach, i dół, i sidło przyjdzie na cię, który mieszkasz na ziemi. (18) I stanie się, że kto uciecze przed 
wieścią strachu, wpadnie w dół, a kto wylizie z dołu, pojmany będzie sidłem; bo upusty z wysokości 
otworzone będą a zatrząsną się grunty ziemi. (19) Rozstępując rozstąpi się ziemia; rozsiadając 
rozsiądzie się ziemia; poruszając poruszy się ziemia. (20) Chwiejąc chwiać się będzie ziemia jako 
pijany a przeniesiona będzie jako budka; bo ją obciąży nieprawość jej, i upadnie, a więcej nie 
powstanie. (21) A dnia onego nawiedzi Pan wojsko wysokie na wysokości, także i królów ziemskich 
na ziemi. (22) I będą zgromadzeni, jako zgromadzeni bywają więźniowie do ciemnicy, a będą 
zamknieni w tarasie; po wielu, mówię, dniach, nawiedzeni będą. (23) I zasromi się miesiąc, a 
zawstydzi się słońce, gdy królować będzie Pan zastępów, na górze Syońskiej, i w Jeruzalemie, i przed 
starcami swymi w wielkiej sławie. ”

To nie tylko kwestia potrząśnięcia nieba, i stracenia gwiazd! Tu widać Boza rozprawę z demonami 
rezydującymi w 1 i 2 niebie! Pamiętamy jak szatan zostanie spętany na 1000 lat? Tu czytamy, o tzw 
wojsku na wysokości i o jego 'zaaresztowaniu'! Rozwalając kult niebieski, Bóg dobierze się do ich 
'twórców' czyli upadłych aniołów!

W Objawienia 8 widzimy tez sad na ziemi:

• drzewa, zielona trawa= demony leśne
• morze, rzeki i strumienie- demony wodne
• słonce- kult solarny
• księżyc- kult księżyca
• gwiazdy- astrolatria i astrologia

Wszystkie siedziby złych aniołów są dotknięte: powietrze, ziemia i wody! Większość wierzących 
jednak dziś nie rozumie, ze diabeł z jego kohortami nie poszedł nigdzie! Może twój kościół nie naucza 
tego, ale diabeł wciąż jest tu!

Na koniec, widzimy jak Bóg robi własny porządek:

Objawienia 21

• nowe niebo
• nowa ziemia
• nie ma morza.

Objawienia 22

• nie będzie nocy
• nie będzie słońca
• Pan Bóg daje światło i zamieszkuje wśród wierzących!



Przyjrzymy się teraz  Babilońskiemu systemowi, który funkcjonuje dziś, często w sposób 
zamaskowany.

Wicca Data Charakterystyka 
obrzędów

Katolic
yzm

Słowianie Druidzi Przesilenie/ Równonoc

Jul 20-
23 
Grud
nia

Wzejście słońca, 
reinkarnacja, czczenie 
słońca

Boże 
Narodze
nie

Szczodry 
Wieczór

Alban 
Arthuan 

Przesilenie 
zimowe-”Dzień, którym 
występuje przesilenie 
zimowe jest 
najkrótszym dniem w 
roku. 
(...)Saturnalia”Wikiped
ia

Imbol
c

2 
Lute
go

Kukurydziana lalka- 
frankensztain, Brygida, 
iluminacja, korony 
światła, inicjacje w 
kowenach,

Candle
mass, 
Gromni
cza, 
Brygida

Gromnica Dzień Świstaka

Ostara 20-
23 
Marc
a

Podnoszenie hałasu, by 
obudzić demona ziemi, 
palenie i topienie 
Marzanny, seksualne 
obudzenie

Wielkan
oc

Wielki-
dzień, 
Jare Gody

Alban 
Eiler

Równonoc 
wiosenna”po 
nastąpieniu której 
Słońce przez pół roku 
będzie oświetlać 
mocniej tę półkulę a 
słabiej półkulę drugą. 
”Wikipedia

Beltai
ne

1 
Maja

Fałszywe małżeństwo, 
kazirodztwo i jego 
odegranie, magia 
seksualna, slup 
majowy, wianki, kwiaty, 
kocioł, przędzenie, 
skakanie przez ogień, 
handfasting- zrękowiny 
na 1 rok i jeden dzień, 
taniec wokół słupa 
majowego, królowa 
maja[isztar], król 
maja[baal]

Noc 
Walpurg
ii, 
Zielone 
świątki

Stado

Litha 20-
23 
Czer
wca

Ciąża, skakanie przez 
ognisko, ogień, słonce, 
zaklęcia, magia, 
królowa lata.

Noc 
Świętoja
ńska

Noc 
Kupały, 
Sobotka

Alban 
Hefin 

Przesilenie letnie- 
najdłuższy dzień w 
roku!

Lughn
asadh 

1 
Sierp

Ofiara, lugh, smutek, 
reinkarnacja, człowiek z 

Lammas

http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce


nia wikliny, kapłan z 
porożem, ofiara chleba 
symbolu bożka.[baala]

Mabo
n

20-
23 
Wrze
śnia

Zejście w zaświaty, 
ubolewanie, łowy, 'sen' 
Isztar

Dożynki Święto 
Plonów

Alban 
Elfred

Równonoc jesienna”po 
nastąpieniu której 
Słońce przez pół roku 
będzie oświetlać 
słabiej tę półkulę a 
mocniej półkulę drugą. 
”Wikipedia

Samha
in

31 
Paźd
ziern
ika

Śmierć, przodkowie, 
wróżby, ciemny król, 
przekazy od demonów, 
ciemne dziecko, 
nekromancja, demon 
śmierci.

Święto 
Zmarłyc
h 

Dziady

Wicca dokonuje 2 ofiar- z Isztar, oraz z Baala! W Wicca widoczny jest lucyferski dualizm. Lucyfer 
kontra szatan. W tym kalendarzu widać dokładnie to co robił Izrael w Ezechiela 8! 

Czczenie słońca= cześć dla upadłego anioła światłości
Iluminacja= napełnienie doktrynami demonów oraz inicjacja do lucyferskiej świadomości, szatańskie 
oświecenie, waz z ogrodu eden i jego filofia, ku 'czci' upadku człowieka!
Topienie i palenie Marzanny- ofiara z Isztar
Wiccanskie małżeństwo w Maju- kazirodcze stosunki Isztar i Baala/ Tamuza, ofiara i magia seksualna, 
nekrofilia, ożywienie zmarłego Nimroda.
Ofiara- ofiarowanie Nimroda/ Tammuza, ofiara z człowieka
zejście w zaświaty- 2 ofiara z Isztar
Nekromancja- kontakty ze 'zmarłymi' i demonem śmierci.

Ten cykl powtarza się rokrocznie!

Istnieje jeszcze jeden cykl. Poganie zrobili sobie religie oparta na słońcu i jego podroży! 

Set szata
n

'Król' 
ostro
krze
wu

Nimro
d

Od Litha 
do Jula

W Litha ma sie 
rodzic tzw 
czarne dziecko!

'Król' 
zimy/ pan 
nieładu 
świętowa
ny w 
Saturnalia
!

Tanist/An
ubis. 

Przesileni
e letnie 
do 
przesileni
a 
zimowego
!

Czerwiec 
do 
Grudnia!

Ozy
rys

lucy
fer

Dębo
wy 
król

Tamm
uz

Od Jula 
do Litha

Dziecko 
fałszywego 
światła[Tammuz
] ma się rodzic co 
roku w Jul

'Król' lata Horus Przesileni
e zimowe 
do 
przesileni
a 
letniego!

Grudzień 
do 
Czerwca!

http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce


Podobne cykle istnieją, jeśli chodzi o Isztar! To są jej dwie twarze:

Ereshkigal Neftys podziemie Palenie 
Marzanny 
może być 
symbolem 
Neftys, 
śmierci.

Demeter Matka 
ciemności/ 
królowa 
nocy

Od 
równonocy 
jesiennej 
do 
równonocy 
wiosennej?

Wrzesień 
do Marca.

Innana Izyda ziemia Ma 
umierać co 
roku  w 
Mabon, by 
wzejść w 
Ostare!

Persefona Matka 
fałszywej 
światłości, 

Od 
równonocy 
jesiennej 
do 
równonocy 
wiosennej 
jest w 
zaświatach, 
a potem ma 
'wracać!'

Marzec do 
Września.

Pamiętajmy, ze Ozyrys miał być ożywiony przez czarna magie! Wg mezopotamskiego mitu, 2 
demony miały go ożywić! Natomiast wg mitu o Isztar, demon w zaświatach miał ja ożywić!

Samhain to 'święto' ciemnego demona i matki ciemności!Seta i Neftys! Maja oni wtedy wzejść z 
zaświatów by przyjść pośród żyjących! 

Jak widzimy poganie, Wicca, Druidzi i ... katolicyzm świętuje wszystko to co wrogie jest Bogu! 

Paweł pisał o wierzących, którzy nawrócili się ze zwiedzenia Babilonu!

„Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. (8) Lecz  
dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są; (9) teraz jednak, kiedy  
poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do  
słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? (10) Zachowujecie dni i  
miesiące, i pory roku, i lata! (11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. ”Gal 4

dni= hemera
miesiące= men
czasy= kairos
lata= eniantos

„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone 
stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. ”2 Piotr 3

„Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w 
pobożności, (12) jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego 
niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? (13) Ale my oczekujemy, według 
obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. (14) Przeto, umiłowani, 



oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. ”

„Niech boją się ciebie, póki słońce I póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie. ” Ps 72:5

„jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło, i księżyc, gdy sunął wspaniale, (27) i moje serce 
dało się uwieść potajemnie, tak że im słałem ręką pocałunki, (28) i to byłby występek karygodny, bo 
bym się zaparł Boga na wysokości. ”Joba 31

„Tyś mocą swoją rozdzielił morza, Zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach. (14) Tyś rozbił głowę 
Lewiatana, Oddałeś go na żer zwierzętom pustyni. (15) Ty sprawiłeś, że wytrysnęło źródło i potoki, 
Tyś osuszył rzeki potężne. (16) Twój jest dzień i twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce. (17) 
Tyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś ukształtował lato i zimę. ”Ps 74

„Wszystkie moje wiosny są u Ciebie” KJV, Ps 87:7

Jeśli jesteś zaangażowany w system który czci okresowość, pokutuj dziś! Wicca, pogańskie 
rytuały to nie zabawa, ale cześć oddawana upadłym aniołom! 

Jezus jest jedyna droga, Prawda i życiem! 
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