
Katolicyzm- tajemnica nieprawości 
Kiedy obserwujemy poczynania dzisiejszych 'Protestantów' zauważymy szybko, ze niektórzy dali się 
nabrać na tzw :”Od II Soboru Watykańskiego, kk się zmienił”. Skąd to się wzięło? Ano, ktoś im 
powiedział, a oni dali się nabrać. Jednym z przyczyn jest ignorancja katolicyzmu i walka z innymi 
zmorami społecznymi.

Aby zrozumieć jak to naprawdę jest musimy udać się do księgi Daniela. Sekwencja mocarstw pokaże 
nam czym jest tak naprawdę katolicyzm. Nebuchadnezzar widział wielki posag, a Bóg Izraela pokazał 
Danielowi interpretacje tego posagu ze snu. Interpretacja nie była oparta na mądrości ludzkiej, ale na 
wglądzie od Jezusa.

Saggiy' tselem czyli wielki posag(idol) jest to sekwencja królestw składających się na tajemnice 
nieprawości i związana jest z działaniami demona tego świata, szatana. 

• Re'sh- głowa 
• Chadiy – klatka piersiowa i der-aw'  -ramiona
• Meh-aw'- brzuch i yarka' – uda
•  Shaq – nogi
• Reg-al'- stopy

• Głowa- tawb deh-hab' - złoto
• Klatka piersiowa i ramiona -kes-af' - srebro
• Brzuch i uda- nekh-awsh' – brąz, mosiądz
• Nogi- par-zel' - żelazo
• Stopy(każda 5 palców)-  żelazo i khas-af' - glina

następnie pokazana jest interpretacja:

• Babilon
• Medo- Persja
• Grecja
• Rzym(Imperium Rzymskie)
• Katolicyzm

Co ciekawe każde z tych imperiów zapożyczało od pozostałych. Rytuały i system religijny 
zapoczątkowany od Sumerów podróżuje przez wieki i dzisiejsza forma jest wyrażona m.in. w 
katolicyzmie. 
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Sumer
↓

Akad
↓   ↓

Babilon      Asyria
↓

Medo- Persja
↓

Grecja
↓

Imperium Rzymskie
↓

Katolicyzm

Przez wieki te systemy czciły tzw misteria. Były to ukryte rytuały i cykl całorocznych świąt aby 
realizować te misteria. Bóg pokazał Pawłowi, ze są dwa typy tajemnic: 

• Tajemnica pobożności (wspomniana w 1 Tym 3:16 )- musterion eusebeia. Inne jej nazwy to 
np. tajemnica Chrystusa (Kol 4:3) czy tajemnica Boga (Obj 10:7). Tajemnica pobożności jest 
objawiona w ST jak Bóg prowadził swój lud wybrany, starotestamentowy kościół, i podyktował 
im Pismo. Tajemnica pobożności wypełnia się w Jezusie Chrystusie (Nowy Testament) i 
kontynuuje, aż Bóg zakłada nowe niebo i nowa ziemie. 

• Tajemnica nieprawości (o której mówi 2 Tes 2:7)- musterion anomia- (anomia znacząc- 
odstępstwo od Biblii). 

W księdze Objawienia powraca motyw Babilonu. Ze starożytnym Babilonem były związane takie 
aspekty jak: Brama Isztar, ziggurat (świątynia) zwana Etemenaki, Obok niej stała również świątynia 
dedykowana patronowi Babilonu- Mardukowi, a zwala się Ésagila. W Biblii znajdują się wzmianki o 
tym, ze babilończycy uczynili idole jak: Buccot Benoth, Bel czy właśnie Marduk(Merodak). 
Marduk był patronem Babilonu. Dziś katolicy podłapali te 'doktryny demonów'. 

Religia założona przez Nimroda podróżowała na cały świat ze względu na pomieszanie języków. Biblia 
opisuje Babilon, jako kraj posagów, bałwanów. Jeremiasz 50 wykazuje niesamowite podobieństwa z 
Babilonem opisywanym w księdze Objawienia. Za Babilonem, niewidzialne dla oczu ludzi, stały 
rożnego rodzaju złe duchy. Gdy Babilon jest zaatakowany, Bóg rozprawia się tez z ich idolami: 

• Bel yabesh (zawstydzony, zamieszany), Mer-o-dawk' chathath (Marduk w zamieszaniu, strachu, 
obalony, połamany)

• Babel (Babilon!) lakad (wzięty, pochwycony, złapany)
• Aw-tsawb' yabesh (idole w zamieszaniu)
• Ghil-lool' chathath (bożki)

Winem Babilonu (jest to duchowe upojenie) upoiły się narody zarówno w ST jak i w Nowym! Misteria 
zwykle dotyczyły dwóch osób: Tammuza i jego zony-matki. 
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Nazwa pogańskiej cywilizacji: Nazwa osób związanych z misteriami
Sumer Innana i Dumuzi
Akad Astar i Duzi
Asyria Semiramida i Ninus
Babilon Isztar i Tammuz
Armenia Shamiram  i Ara Geghetsik 
Grecja Orfeusz i Eurydyka, Adonis i Afrodyta
Rzym Kybele i Attis

Zanim pojawiły się misteria Misteria eleuzyjskie, Mitry, Dionizosa czy Orfickie te misteria istniały 
we wcześniejszych wiekach. 

Gdy przyjrzymy się teraz misteriom katolickim odkryjemy parę ciekawych rzeczy. Biorąc pod uwagę 
choćby encykliki papieży, którzy zostali wybrani na tron antychrysta od czasu II Soboru 
Watykańskiego, zobaczymy, ze głoszą oni jedno i to samo. 

W katolicyzmie pojawiają się takie nazwy jak: misterium paschalne, misterium eucharystyczne, ofiara 
mszy, ciało mistyczne, mistyczne unie i liturgie. JP II jasno podkreśla, ze właśnie codzienne 
ofiarowanie 'Chrystusa' jest punktem centralnym katolicyzmu!

Od czasu II Soboru Watykańskiego(1962-1965)było 5 papieży. Jeśli rzeczywiście coś się miało by 
zmienić, to właśnie u nich była by ta 'zmiana' widoczna. Każdy z poniższych pisał encykliki:

• Jan XXIII (1958-63)
• Paweł VI (1963-78)
• Jan Paweł II (1978-2005)
• Benedykt XVI (2005-2013)
• Franciszek (2013- obecnie)

Grata Recordatio (1959)- modlitwa na różańcu w miesiącu Październiku

Aeterna Dei Sapientia (1961)- nawoływanie do jedności przeciwko komunizmowi i sekularyzacji.

Paenitentiam Agere (1962)- nawoływanie do sakramentu pokuty- spowiedź wobec kapłana i klepanie 
pacierzy do zmarłych.

Ecclesiam Suam (1964)- katolicyzm to ciało mistyczne. Oddanie zmarłej Maryi, jako życie 
'ewangelia'.

Mysterium Fidei (1965)- Misterium wiary- Jezus miał ustanowić ofiarę eucharystyczna(ofiara 
jednorazowa Chrystusa nie sprzed 2000 lat „nie wystarczyła”), która powinna odbywać się co dnia i 
jest nazwana 'medycyna nieśmiertelności'. Zatem katolicyzm odrzucając ofiarę Jezusa przed 2000 lat, 
ustanowił swoja własna. Codziennie kapłan ma sprowadzać Chrystusa na ołtarz, tam wchodzi do 
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opłatka, i jest ofiarowany (łamany). Ta mistyczna ofiara mszy ma dać im nieśmiertelność. 
Transsubstancjacja, święta 'liturgia', czy msza za zmarłych, czczenie wafla jako tzw corpus christi- 
jako kontynuacja misteriów pogańskich. Katolicy ustawiają kawałek wafla na ołtarzu a potem 
praktykują straszne bałwochwalstwo, wierząc, ze 'Chrystus' jest w waflu! Jeśli ktoś nie widział tego 
bałwochwalstwa to musi koniecznie zobaczyć. Oto ich 'Jezus'.   W zakonach praktykują tzw wieczna 
adoracje. Ludzie modlą się do kawałka wafla, nazywając go 'ich zbawca'. 1Katolik 'przyjmuje' swojego 
Jezusa jedząc wafel. 

Sacerdotalis Caelibatus (1967)- obrona celibatu. 

Paweł wyjaśnił, ze już za jego czasów przychodzili ludzie i głosili potrójne przekleństwo:

• Allos Iesous (inny Jezus)
• Heteros Pneuma (inny duch)
• Heteros Euaggelion(inna ewangelia)

Stad jeśli słyszysz jak katolicki ksiądz mówi o 'Jezusie', śpiewa hymn :”Veni Creator Spiritus ”, czy 
papież mówi katolikom o głoszeniu 'ewangelii'- masz oto przed oczami ten przykład!

Mense Maio (1965)- Miesiąc Maj- miesiącem wzywania zmarłej Maryi. Paweł przyprowadzał ludzi do 
Jezusa. Papiez przyprowadza ludzi do zmarłej, a ona ma ich poprowadzić do kawałka wafla. Oto 
centrum katolickich nauk. 

Christi Matri (1966)- papież nakazał wzywanie Królowej Pokoju i Matki Kościoła (zmarłej Maryi)

Dominum et Vivificantem (1986)- na temat innego ducha. Zauważcie jedna rzecz- gdy Paweł otrzymał 
chrzest w prawdziwym Duchu Świętym, prowadziło go to do odrzucenia ludzkich tradycji a zajął się 
ewangelizacja w mocy oraz Duch prowadził go do Słowa, nie z dala. Rzekoma 'Odnowa w Duchu 
Świętym' przyznaje się, ze ten 'chrzest-podróbka' prowadzi ich tylko więcej do herezji, papieża, Maryi 
itd. Duch Święty jest święty i napisał Słowo Boże, które było zwalczane przez 'pełnych ducha' 
Jezuitów i innych! Katolicki duch święty prowadzi ich do bałwochwalstwa, tradycji i herezji. 

Redemptoris Mater (1987)- zmarła Maryja jako pośredniczka między ludźmi a 'Chrystusem'. Jest 
uczestniczka misterium 'Chrystusa' podobnie jak w przypadku wcześniejszych jego form: religii 
misteriów!

Ut Unum Sint (1995)- 'święta tradycja' [modlitwy do zmarłych, różaniec, ikony itd.] jest niezbędna aby 
interpretować Pismo, katolicka 'wiecznie- dziewica' jako 'ikona kościoła'. 

Ecclesia de Eucharistia (2003)- JP II mówi, ze katolicyzm czerpie życie z codziennej ofiary 
'Chrystusa'. Katolicyzm narodził się z paschalnych misteria (pierwsza msza)

Rosarium Virginis Mariae (2002)- rok różańca.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Eucharistic_adoration#Catholic_prayers_to_the_Blessed_Sacrament  
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Deus Caritas Est (2005)- na temat fałszywej, niebiblijnej miłości: Bóg nie byłby taki, żeby wrzucić do 
piekła bałwochwalce, chociaż pismo tak pisze. 

Papież Franciszek przyznał, ze ewolucja i wielki wybuch jest od Boga. 2  Jak więc ludzie mogą 
powoływać się na II Sobór Watykański? Robią to ignoranci oraz ci, którzy głoszą fałsz!

Teraz na koniec parę cytatów odnośnie katolickich misteriów z Babilonu:

• „Bezpośrednim celem Mszy św. jest ofiara przebłagalna. ”3

• „Na skutek przeistoczenia, konsekracji Pan Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny w 
postaciach eucharystycznych (wafel)...Przeistoczenia może dokonać tylko i wyłącznie ważnie 
wyświęcony kapłan...każda Msza święta jest odnowieniem Ofiary Pana Jezusa,”

• „Rok liturgiczny jest pełnym rozwinięciem misterium paschalnego. ”
• „Rok   liturgiczny   według Katechizmu to jedno   Misterium Paschalne     ”4

Jezus, gdy kazał po prostu podzielić się chlebem i winem był obecny z nimi w ciele. Żaden z apostołów 
nie stawał w dziwnej szacie by 'przywoływać ' Jezusa do chleba. Jezus będąc na krzyżu powiedział: 
dokonało się. 

„A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które 
nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; (12) lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za 
grzechy, usiadł po prawicy Bożej, (13) oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą 
jako podnóżek stóp jego. (14) Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, 
którzy są uświęceni. ”List do Hebrajczyków 10 

Wieczerza, która Jezus spędzał z uczniami NIE MIALA WYBACZAC GRZECHOW. JEZUS NIGDY 
NIE UZYWAL CHLEBA BY WYPEDZAC DEMONY! PRAWDZIWA WIECZERZA NIE POLEGA 
NA 'MAGICZNYM' PRZEISTOCZENIU JEZUSA W CHLEB. I NA KONIEC TO CO 
ROZGORACZKUJE WIELU- JEZUS NIE USTANOWIL ANI WIGILII ANI ZADNYCH Z 
KATOLICKICH SWIAT OBCHODZONYCH W ROKU! BOZE NARODZENIE JEST 
POGANSKIE, WIELKANOC JEST POGANSKA. Jeśli świętujesz te święta (wraz z Wszystkimi 
Świętymi) to uczestniczysz w misteriach katolickich. Były one obchodzone przez cały rok u 
Greków, Rzymian5. Końcowym celem tych misteriów jest objawienie się syna zatracenia nad 
całym światem. 

Katolicy na codzien dokonują 'ofiary' aby zwieść ludzkość. 

2 http://www.independent.ie/world-news/europe/pope-francis-declares-evolution-and-big-bang-theory-are-right-and-god-  
isnt-a-magician-with-a-magic-wand-30699960.html

3 http://www.glozyny.katowice.opoka.org.pl/index.php/sakramenty/sakrament-eucharystii  

4 http://www.jaslo.franciszkanie.pl/artykul,misterium_chrystusa_w_roku_liturgicznym,1043/  

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_festivals  
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Osoba należąca do tego systemu ma wiele demonów. Zamiast Jezusa maja kawałek opłatka. Zamiast 
Ducha Świętego maja zwodnicze duchy, potwierdzające im nauki ludzkie w postaci katechizmu. 
Zamiast Biblii, Słowa Jezusa, maja nauki ludzkie zaprzeczające Słowo.  Zamiast chrztu w Duchu 
Świętym i darów ducha, maja pogański mistycyzm, jak stygmaty, wizje widziadeł, które podają się za 
rożne osoby, krwawe pomniki, fałszywe wizje i demoniczne stany ekstazy. Diabeł ich wpuszcza w istna 
cyrkowa karuzele. Jeden błąd prowadzi ich do drugiego. 

Podczas dnia 'Zielonych Świąt' Prawosławi ślęczą wkoło ikony przedstawiającej apostołów i 
Theotokos siedzącą w środku. U katolików zakładają czerwony ubiorek. Fałszywy 'chrzest' fałszywym 
duchem nazywa się...bierzmowanie!

„W wielu kościołach w Polsce w wigilię Zesłania Ducha Świętego odbyło się czuwanie i  
eucharystia, podczas której udzielano sakramentów chrztu(chrzest niemowląt do Babilonu) lub  
bierzmowania. Z Zielonymi Świątkami wiąże się także wiele ludowych zwyczajów, jak majenie  
domostw i kościołów gałązkami brzozy oraz wykładanie podwórzy gospodarstw tatarakiem. ”6

„W narożnikach pól zatykano gałązki zieleni, by chronić od gradobicia.
Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale 
wszystkie łączyła radość z tej najpiękniejszej pory roku. Domy i obejścia musiały być 
udekorowane kaskadami zieloności, wśród której pierwsze miejsce zajmowały brzezina, jodła, 
klon i tatarak. Gałęzie zatykano za obrazy i belki, układano je na sprzętach i pułapach, a 
podłogę wysypywano rześko pachnącym tatarakiem. ”7

Oto 'Chrystus' wystawiony do czczenia w dniu 'Zielonych Świąt' przez ulubieńca Beaty 
Bednarz, Szcześniaka, TGD, Mate.o i Natalii Niemen! Skandal!

6 http://www.tvp.info/4679167/informacje/polska/zielone-swiatki-u-katolikow/  

7 http://www.niedziela.pl/artykul/28531/nd/Zielone-Swiatki-tatarak-w-katki  
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Katolicyzm to kontynuacja misteriów pogańskich. Dziś jednak ekumeniczni działacze katolicyzmu pod 
nazwa Światowa Rada Kościołów przygotowali pułapkę, szczególnie na Zielonoświątkowy i 
Charyzmatyczny kościół. 

Prawdę masz przed sobą. Nie daj się nabrać pompie i tłumom bezmyślnych owieczek biegających z 
jednej imprezy religijnej w druga!

Odwróć się od fałszu katolicyzmu, ekumenii i przyjdź dzisiaj do Jezusa z Biblii! Apokalipsa pokazuje 
kto wygra. Musisz opowiedzieć się po jakiejś stronie...

Poczytaj również:
Święto Reformacji, Dekada Lutra i rok 2017 
Muzułmanie przyjeżdżaja do Europy i Ameryk na     Jihad…  
Brian Houston z kosciola Hillsong i postawa wspolczesnych     pastorow…  
Obama zostal Prezydentem by otworzyc spoleczenstwo Ameryki na swinstwo     pedalstwa  
Machlojki Watykanu- Papa Paweł VI I jego powiązania do tzw ratlines.     
Beatyfikacja i kanonizacja- DNA pogaństwa katolickiego     
Miliony katolików na całym świecie wyjdą z ich niebiblijnego kościoła     
Mała Encyklopedia Halloween- odsłona 4     
Pastorzy maja wpływ na to co się głosi i kogo się promuje   (PDF- pobierz na dysk)   
Watykański ekumenizm Głosu Prześladowanych Chrześcijan     
Bat na ekumenie-Współczesne Sądy     Boże  
Franklin Graham organizuje ekumeniczna impreze pt: Festiwal     Nadziei  
Ian Paisley- o     katolicyzmie  
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