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  JAK SMOK PRZERODZIÂ£ SIÃŠ W BESTYJÃŠ A CESARZ W BISKUPA
  Za czasÃ³w Konstantyna Wielkiego w Rzymie rozegraÂ³a siÃª szataÃ±ska manipulacja w postaci utworzenia
bluÂ¼nierczego KoÂ¶cioÂ³a Rzymsko-Katolickiego.
 KoÂ¶ciÃ³Â³ ten niewiele miaÂ³ wspÃ³lnego z Â¿yciem i dziaÂ³aniem Jezusa, motorem dziaÂ³ania nowej religii byÂ³a
wÂ³adza i majÂ±tek. B.G.
 XIII. 2. - A ta bestyja, ktÃ³rÂ±m widziaÂ³, podobna byÂ³a rysiowi, a nogi jej jako niedÂ¼wiedzie, a gÃªba jej jako gÃªba
lwia; i daÂ³ jej smok moc swojÃª i stolicÃª swojÃª, i moc wielkÂ±. Zwrot; - â€žA ta bestyja, ktÃ³rÂ±m widziaÂ³, â€ž
odnosi nas do pierwszego wersetu, ktÃ³ry mÃ³wiÂ³ o siedmiogÂ³owej bestyji, jest jego naturalnÂ± kontekstowÂ±
kontynuacjÂ±. W tych sÂ³owach Â¦w. Jan z Patmos przywoÂ³uje temat bestyji w celu uzupeÂ³nienia informacji
dotyczÂ±cych kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich, ktÃ³rych rozpoznaÂ³, pod symbolem siedmiogÂ³owej bestyji. Do
uprzednio przedstawionych informacji o klerze katolickim, ktÃ³ry w jego wizji z nieba jawiÂ³ siÃª mu, jako
siedmiogÂ³owa bestja a Watykan, jako Wszetecznica i KardynaÂ³owie, jako Niewiasta-Stolica Apostolska, w tym
wersecie dodaje kolejne cechy kleru. W sÂ³owach; - â€žpodobna byÂ³a rysiowi, â€ž jest zaszyfrowana informacja,
ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e kler katolicki dysponuje cechami Rysia. Jest to zwierzÃª znane z przebiegÂ³oÂ¶ci i byÂ³y przypadki,
Â¿e RyÂ¶ potrafiÂ³ wymanewrowaÃ¦ polujÂ±cego na niego czÂ³owieka. Historia przedstawia wiele sytuacji, w ktÃ³rych
kapÂ³ani chrzeÂ¶cijaÃ±scy popisywali siÃª przebiegÂ³oÂ¶ciÂ±. Kolejny zwrot; - â€ža nogi jej, jako niedÂ¼wiedzie, â€ž
ukazuje nastÃªpnÂ± szczegÃ³lnÂ± cechÃª charakteru bestyji â€“ kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich. W odniesieniu do tej
cechy, chrzeÂ¶cijaÃ±stwo w trakcie ewangelizacji nowych terenÃ³w, krajÃ³w i narodÃ³w, z reguÂ³y nigdy nie
pozwalaÂ³o siÃª wyrzuciÃ¦. Na nowo zdobytych terenach, misjonarze i kapÂ³ani stawali tak mocno, jak NiedÂ¼wiedÂ¼
na swoich potÃªÂ¿nych nogach. W tych sÂ³owach; - â€ža gÃªba jej, jako gÃªba lwiaâ€• BÃ³g ukazuje kolejnÂ±
szczegÃ³lnÂ± cechÃª kleru katolickiego. ZnanÂ± cechÂ± charakterystycznÂ± Lwa jest jego ryk, gÂ³os, przed ktÃ³rym
drÂ¿Â± najodwaÂ¿niejsze serca. Nie inaczej bywa a najczÃªÂ¶ciej bywaÂ³o w przeszÂ³oÂ¶ci, Â¿e przed obliczem
ksiÃªdza katolickiego wygraÂ¿ajÂ±cego z Ambony, niejedne serca drÂ¿aÂ³y. W tym okreÂ¶leniu BÃ³g przedstawia
jednÂ± z rzeczy, ktÃ³re koÂ¶ciÃ³Â³ katolicki otrzymaÂ³ od Cesarza Konstantyna Wielkiego; - â€ži stolicÃª swojÃª, â€ž,
czyli Watykan wraz ze wspÃ³lnÂ± wÂ³adzÂ± religijnÂ±. Za Â¿ycia cesarza (mordercy i gwaÂ³ciciela spoÂ³ecznego)
wÂ³adzÃª nad KoÂ¶cioÂ³em peÂ³niÂ³ Konstantyn i Biskupi uzaleÂ¿nieni od Jego Â³ask. W sÂ³owach; - â€ži daÂ³ jej
smok moc swojÃªâ€• jest zaszyfrowana informacja, ktÃ³ra mÃ³wi o realnych moÂ¿liwoÂ¶ciach i sposobie peÂ³nienia
wÂ³adzy w Watykanie. Tyrania, morderstwa i gwaÂ³ty spoÂ³eczne, byÂ³y sposobem Cesarza Konstantyna na
skuteczne peÂ³nienie wÂ³adzy w cesarstwie. Taki sposÃ³b, udzieliÂ³ siÂ± wÂ³adzom koÂ¶cielnym w Watykanie a po
jego Â¶mierci, przerÃ³sÂ³ samego mistrza mordu i gwaÂ³tu spoÂ³ecznego. KilkanaÂ¶cie stuleci PapieÂ¿e i Biskupi z
powodzeniem stosowali metody Konstantyna. Mordercze metody wÂ³adzy, zapewniaÂ³y im skutecznoÂ¶Ã¦ w
dziaÂ³aniu i moc w podlegÂ³ych PapieÂ¿owi paÃ±stwach. Ostatnie okreÂ¶lenie; - â€ži moc wielkÂ±â€• ujawnia
sprawÃª, jak Biskupi majÂ±c juÂ¿ stolicÃª, po Â¶mierci Cesarza ograbili cesarstwo z poÂ³owy majÂ±tku PaÃ±stwa
wÂ³oskiego, Ã³wczesnego cesarstwa, faÂ³szerstwem na testamencie. Do tego faÂ³szerstwa przyznaÂ³ siÃª Watykan
dopiero 1000 lat pÃ³Â¼niej, ale majÂ±tek pozostaÂ³ przy Watykanie, PaÃ±stwo wÂ³oskie nie otrzymaÂ³o nic. Ta wielka
moc objawiÂ³a siÃª w postaci majÂ±tku i dyspozycji w stosunku do ludnoÂ¶ci zamieszkujÂ±cej tereny cesarstwa. Na
tych terenach morderczy i bluÂ¼nierczy katolicyzm, byÂ³ religiÂ± paÃ±stwowÂ±, caÂ³kowicie dominujÂ±c nad
czÂ³owiekiem. To byÂ³a wielka moc nad ludÂ¼mi. P.S. PowyÂ¿szy tekst, przedstawiam, jako czÂ³owiek, ktÃ³ry ma do
tego peÂ³ne prawo otrzymane do Boga i czyniÃª Jego wolÃª. Jestem tu na Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i
dysponujÃª odpowiednim prawem i wiedzÂ± do reprezentowania Jego potrzeb. KaÂ¿de sÂ³owo, ktÃ³re napisaÂ³em i
gdziekolwiek napiszÃª w sprawach Boga, jestem w stanie uzasadniÃ¦ w odniesieniu do potrzeb Boga i Jego Woli.
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