
Wielki Post i Równonoc Wiosenna.

Fałszywa religia katolicka, po tym jak pozwoli swoim ślepym zwolennikom się 
wybalowac za wszystkie czasy, następnie przechodzi do 'pobożnego postu'.

Jezus powiedział do grzesznika: Idź i więcej NIE GRZESZ. Katolicyzm to jedna z 
religii, która wiedzie miliony na zatracenie. Pan Jezus był na pustyni 40 dni, jednak 
nie ma żadnej wzmianki aby pościć przez 40 dni, ani aby naśladować poszczególne 
epizody jego życia i to w pogański sposób!

Katolicka religia to antychryst i fałsz. Ona bierze pogaństwo i ubiera je w szaty 
religii.  Popatrzmy na ten demoniczny i zniewalający ludzi okres poprzedzający tzw 
Wielki Post (Lent- z angielskiego):

Środa 
Popielcowa
(5 Marzec 2014)

Ten dzień zakańcza wszelkie szaleńcze i rozwiązłe zabawy tzw Karnawału! 
Dzień ten zaczyna się rytuałem oscylującym wokół tzw czakry ajna 
znajdującej się na czole. Wszelkie rytuały fałszywych religii jak katolicyzm 
starają się wzbudzić tzw trzecie oko.1 Po co robi to katolicyzm? Ano żeby 
otworzyć ich na demoniczne przeżycia jak: wizje maryjne, zmarłych, 
stygmaty, krwawiące i lejące olejem figurki itd.! 

Biblia nie podaje żadnych rytuałów ani liturgii, natomiast katolicyzm 
zapożyczył je z pogaństwa.

Inicjacja trzeciego oka ma dać dostęp demonom, które potem wprowadzają 
inicjantow w takie rzeczy jak: demoniczne wizje (Maryi, zmarłych), widzenie 
aury i zabawa z czakrami, jasnowidzenie oraz stany poza ciałem (astralna 
projekcja).

Praktykanci hinduizmu i ezoterycy jak Blavatsky są promulgatorami tego typu
demonicznych inicjacji. Spotykamy je w kabale, qigong2, kundalini(moc 
węża), Teozofii, New Age itd.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Qigong

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye
http://pl.wikipedia.org/wiki/Qigong


  

Smutny Piątek3 W krajach jak Meksyk, Gwatemala, Włochy, Peru, Brazylia, Hiszpania, 
Filipiny tzw Wielki Tydzień ma się zaczynać w ten dzień, który wypada na 
piątek przed Niedziela Palmową.

W ten dzień honorują Królową Niebios (patrz Jeremiasza 44). Ślepe ludziska 
w ten dzień odgrywają smutek i bezsenność, w połączeniu z chorobliwymi 
rytuałami! 

Demon Królowej Niebios na Filipinach zwany jest Nuestra Señora de la 
Soledad de Porta Vaga 4 W Hiszpanii maja Virgen de la Esperanza de 
Macarena de Sevilla .5 

Święty/ Wielki 
Tydzień
(Hebdomas 
Sancta )
13 Kwiecień- 19 
Kwiecień 2014

Wielki Tydzień zaczyna się w Niedziele Palmową.6(1)(13 Kwiecień)
Potem świętują kolejno-

• Święty Poniedziałek7(2)(14 Kwiecień)
• Święty Wtorek8(3)(15 Kwiecień)
• Święta Środa9(4)(16 Kwiecień)

Teraz żeby było bardziej religijnie mamy tzw Triduum Paschalne od 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Friday_of_Sorrows

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Soledad_de_Porta_Vaga

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_of_Hope_of_Macarena

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Sunday

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Monday

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Tuesday

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Wednesday

http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Wednesday
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Tuesday
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Monday
http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Sunday
http://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_of_Hope_of_Macarena
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Soledad_de_Porta_Vaga
http://en.wikipedia.org/wiki/Friday_of_Sorrows


Czwartku do Soboty!

• Wielki Czwartek10 (rozpoczęcie Triduum Paschalnego)(5)(1 dzień 
Triduum, na wieczór)(17 Kwiecień)

• Wielki Piątek11 (6)(2 dzień Triduum) i bałwochwalcza adoracja 
krzyża!(18 Kwiecień)

Proszę pooglądać galerie i zobaczyć co ci ślepi ludziska robią!

Galeria- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Ekumenia jest od diabla!

• Wielka Sobota12 (3 dzień Triduum)(19 Kwiecień)
• Niedziela Wielkanocna (20 Kwiecień 2014)

W krajach jak Filipiny odbywa się całkowite wariactwo w połączeniu z 
religijnym bałwochwalstwem i czczeniem drzewa!

Flagellanci (Biczownicy) na Filipinach-wideo.
Procesja w Laguna na Filipinach- wideo.
Procesja Czarnego Nazareńczyka w Quiapo- wideo.

 
Czarny Ozyrys i to w kiecce!

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Maundy_Thursday

11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Pi%C4%85tek

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Saturday
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„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

Quadragesima 
(Wielki Post)

Trwa przez ok 6 tygodni począwszy od Środy Popielcowej.



Porównanie tzw. Wielkiej Nocy  i Paschy Żydowskiej

Rok
Kalendarz

Gregoriański
Pascha Żydowska Rożnica dni

2001 15 IV Kwiecień 08 IV Kwiecień 7

2002 31 III Marzec 28 III Marzec 3

2003 20 IV Kwiecień 17 IV Kwiecień 3

2004 11 IV Kwiecień 06 IV Kwiecień 5

2005 27 III Marzec 24 IV Kwiecień 28

2006 16 IV Kwiecień 13 IV Kwiecień 3

2007 08 IV Kwiecień 03 IV Kwiecień 5

2008 23 III Marzec 20 IV Kwiecień 28

2009 12 IV Kwiecień 09 IV Kwiecień 3

2010 04 IV Kwiecień 30 III Marzec 5

2011 24 IV Kwiecień 19 IV Kwiecień 5

2012 08 IV Kwiecień 07 IV Kwiecień 1

2013 31 III Marzec 26 III Marzec 5

2014 20 IV Kwiecień 15 IV Kwiecień 5

2015 05 IV Kwiecień 04 IV Kwiecień 1

2016 27 III Marzec 23 IV Kwiecień 26

2017 16 IV Kwiecień 11 IV Kwiecień 5

2018 01 IV Kwiecień 31 III Marzec 1

2019 21 IV Kwiecień 20 IV Kwiecień 1

2020 12 IV Kwiecień 09 IV Kwiecień 3

2021 04 IV Kwiecień 28 III Marzec 7

2022 17 IV Kwiecień 16 IV Kwiecień 1

2023 09 IV Kwiecień 06 IV Kwiecień 3

2024 31 III Marzec 23 IV Kwiecień 23

2025 20 IV Kwiecień 13 IV Kwiecień 7

2026 05 IV Kwiecień 02 IV Kwiecień 3



Rożnica dni wyrażone na wykresie:

W Biblii jest dana konkretna data Paschy! Natomiast data tzw niebiblijnej wielkiej nocy jest 
obliczana na podstawie astronomicznej wiosny! Poczytaj Exodus 12!

Równonoc wiosenna

Będzie to 20 Marca 2014 r. Przesilenia i Równonoce od wieków były obiektem czci u wielu (jeśli 
nie wszystkich ) stalorytniczych cywilizacji!  Niektóre obiekty, które były konstruowane jak 
piramidy były odpowiednio ustawione aby promienie słońca w ten dzień świeciły wprost na nie. 

Np podczas równonocy wiosennej, w Chichen Itza, Piramida El Castillo, jest tak skonstruowana, ze 
promienie słońca tworzą iluzje, jakby pierzasty waz13(Quetzalcoatl  czy Kukulkan), schodził po 
stopniach schodów. Można zobaczyć na filmie: tutaj.

Loughcrew (grobowiec korytarzowy) w Irlandii – wideo. 

Innymi monumentami związanymi z celebracjami równonocy są: Stonehenge (Druidzi), Piramida 
Słońca (Meksyk), Piramida Księżyca, 14 itd. Można obejrzeć co się tam dzieje na filmikach:

• Piramida Słońca i Równonoc Wiosenna
• Piramidy w Teotihuacan

Współcześnie obchodzą takie festiwale jak:

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_Serpent_%28deity%29

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_equinox_in_Teotihuac%C3%A1n
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http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_equinox_in_Teotihuac%C3%A1n
http://www.youtube.com/watch?v=KAwzfSqMNk4
http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_Serpent_(deity)


• Nowruz (Zaratusztrianizm)- czyli Perski nowy rok oraz Haft Sin

Haft Sin to tradycyjne ustawienie stołu, i pierwotnie znajdowało się tam 7 rzeczy (Sin znaczy 7), 
które reprezentowały 7 demonów15 na czele z Ahura Mazda. 16 

  
Oto stół Haft Sin. Czy czegoś ci nie przypomina?

Oryginalny Haft Sin zawierał:

Obiekt Symbol:

Lustro Niebo

Jabłko Ziemia

Świeczki Ogień

Woda Różana(używana przez Muzułmanów,
Hindusów i Zaratuszrian w religijnych

ceremoniach17)
Woda

Sabzeh (kiełki) Rośliny

Złota rybka Zwierzęta

Malowane Jajka Ludzie i płodność

Co ci to przypomina? Czy Pan Jezus latał z koszykiem na tzw święconkę?
Jajko wielkanocne (pisanki), woda, zając wielkanocny? Skąd wzięło się kropienie perfumami 
podczas lanego poniedziałku? A co powiesz na geneze tzw Prima Aprilis?

„Według jednej z legend, kiedy poszukiwała ona swojej porwanej córki została 
wyprowadzona w pole. Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie. 
Persefona miała zostać porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka Demeter, szukając
jej, kierowała się echem głosu córki, ale echo ją zwiodło.

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Yazata

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_water

http://www.youtube.com/watch?v=3eoFY9-bkx0
http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_water
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda
http://en.wikipedia.org/wiki/Yazata


Prawdopodobna wydaje się również wersja, że obyczaj ten wywodzi się z rzymskiego święta 
Veneralia(demon Wenus), połączonego często ze świętem Fortuny Virilis i Cerialiami (ku 
czci Ceres), obchodzonego 1 kwietnia. W tym dniu dozwolone były żarty, wygłupy i kawały. 
Kwiryci odstawiali komiczne występy, mężczyźni przebierali się w damskie palle (okrycia), 
zakładali peruki, tańczyli na ulicach, co nie przydarzyłoby się im w innych dniach”18

Persefona jest związana z kultem Tammuza ! (Ez 8)

Przed Nowruzem, ma miejsce festiwal ognia zwany Chahārshanbe Suri .19Ta celebracja ma 
miejsce wieczorem, ludzie zapalają ogniska i przez nie skaczą. Palące się przez noc ogniska maja 
na celu 'podtrzymać słonce ' aby się paliło. Jest to rytuał oczyszczenia i ma zabrać choroby i 
nieszczęścia.

Dla Zaratuszrian miejsce czczenia ich demonów nazywa się – ognista świątynia. 20 U nich 
czczonym bożkiem jest Atar21, jako koncept ognia i demon, którego ulubionym kwiatkiem jest 
nagietek.

• Sham El Nessim (Egipt) związany ze starożytnim festiwalem w Egipcie zwanym Shemu.22

• Holi 23(Indie)- festiwal kolorów. Pala ognisko, które symbolizuje spalenie demona zwanego 
Holika. Zamiast malować pisanek, obrzucają się kolorowym proszkiem. (Wideo tutaj)

 
Palenie Holiki24

• Songkran (Tajlandia)- czyli Śmigus Dyngus po tajlandzku! (wideo)
• Międzynarodowy Dzień Astrologii
• Liedlienias (Łotwa)- starożytni festiwal związany z woda, jajkami oraz tancowaniem.
• Disablot- był to blot25 (ofiara dla bożków Skandynawii oraz demonów ziemi) dla disir

26(duchów związanych z losem).

18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Prima_aprilis

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Chaharshanbe_Suri

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_temple

21 http://en.wikipedia.org/wiki/Atar

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Shemu

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Holi

24 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Holi_Bonfire_Udaipur.jpg/160px-
Holi_Bonfire_Udaipur.jpg

25 http://en.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%B3t

26 http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADsir
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• Ostara27 (Wicca)- płodność, dekorowanie jaj, germańska 'boginka' zwana Ostara związana z
zającami i jajkami.

• Jare Święto (Słowianie)- kukły, śmigus, jajka („Jajko to jeden z najstarszych symboli 
kultury człowieka. Wywodzi się jeszcze z wierzeń w Wielką Matkę i odrodzenia do 
ponownego życia poprzez powrót do jej macicy, lub też właśnie jajka.”28) Prawdopodobnie 
chodzi tu o Mokosz, bądź Mat Zemlya(Matka ziemia, czy Gaja(Grecki), Tellus(Rzym), 
Pachamama (Andy), Saule (mitologia bałtycka) Jörð (Nordycka) itd.)

Na całym świecie celebrują właściwie te same obrzędy:

• W USA czy Wielkiej Brytanii toczą jajka (tzw egg rolling). Można zobaczyć wideo : Wielka
Brytania i USA.

• W Krakowie jest to rękawka na kopcu Kraka, gdzie tez pala ogniska. (wideo)
• Lanie wody na Słowacji w Lany Poniedziałek (wideo) oraz smaganie witkami (w celu 

rzekomego zapewnienia płodności )

• Zamiast św Mikołaja, niektóre kraje maja Zająca Wielkanocnego. (wideo)

To kolejna okazja by dzieci okłamać o nie istniejącej postaci jak – Zając Wielkanocny.

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Ostara

28 http://interia360.pl/artykul/wielkanoc-czy-jare-swieto,20135
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• W Danii, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Szwajcarii i Austrii pala Wielkanocny Ogień. (np.
Osterfeuer )(wideo)

Jak widzimy, tzw Wielkanoc nie ma nic wspólnego z Chrześcijaństwem, jest jednak świętowaniem 
pogańskich starodawnych i czczących demony celebracji! 

Otwórz dziś oczy i zwróć się do Jezusa z Biblii, aby wybaczył ci grzechy i abyś mógł pójść do nieba. 
Narody świętują coś i nawet nie wiedza skąd to pochodzi! Ty jednak poznałeś dziś prawdę! Chwała 
Jezusowi.

http://www.youtube.com/watch?v=__4t50BGgz8

