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 Â JAK SMOK PRZERODZIL SIE W BESTYJE A CESARZ W BISKUPA
 
 Za czasow Konstantyna Wielkiego w Rzymie rozegrala sie szatanska manipulacja w postaci utworzenia bluznierczego
Kosciola Rzymsko - Katolickiego.
 Kosciol ten niewiele mial wspolnego z zyciem i dzialaniem Jezusa, motorem dzialania nowej religii byla wladza i
majatek.
 
 B.G.
 XIII.2. - A ta bestyja, ktoram widzial, podobna byla rysiowi, a nogi jej jako niedzwiedzie, a geba jej jako geba lwia; i dal
jej smok moc swoje i stolice swoje, i moc wielka.
 Zwrot; - ,,A ta bestyja, ktoram widzial, ,, - odnosi nas do pierwszego wersetu, ktory mowil o siedmioglowej bestyjii, jest
jego naturalna kontekstowa kontymuacja. W tych slowach Sw. Jan z Patmos przywoluje temat bestyji w celu
uzupelnienia informacji dotyczacych kaplanow chrzescijanskich, ktorych rozpoznal, pod symbolem siedmioglowej
bestyjii. Do uprzednio przedstawionych informacji o klerze katolickim, ktory w jego wizji z nieba jawil sie mu, jako
siedmioglowa bestja a Watykan, jako Wszetecznica i Kardynalowie, jako Niewiasta-Stolica Apostolska, w tym wersecie
dodaje kolejne cechy kleru.
 W slowach; - ,,podobna byla rysiowi, .. jest zaszyfrowana informacja, ktora mowi, ze kler katolicki dysponuje cechami
Rysia. Jest to zwierze znane z przebieglosci i byly przypadki, ze Rys potrafil wymanewrowac polujacego na niego
czlowieka. Historia przedstawila wiele sytuacji, w ktorych kaplani chrzescijanscy popisywali sie przebiegloscia.
 Kolejny zwrot; - ,,a nogi jej, jako niedzwiedzie, ,, ukazuje nastepna szczegolna ceche charakteru bestyjii - kaplanow
chrzescijanskich. W odniesieniu do tej cechy, chrzescijanstwo w trakci ewangelizacji nowych terenow, krajow i narodow,
z reguly nigdy nie pozwalalo sie wyrzucic. Na nowo zdobytych terenach, misjonarze i kaplani stawali tak mocno, jak
Niedzwiedz na swoich poteznych nogach.
 W tych slowach; - ,,a geba jej, jako geba lwia" Bog ukazuje kolejna szczegolna ceche kleru katolickiego. Znana cecha
charakteryczna Lwa jest jego ryk, glos, przed ktorym drza najodwazniejsza serca. Nie inaczej bywa a najczesciej bywalo
w przeszlosci, ze przed obliczem ksiedza katolickiego wygrazajacego z Ambony, niejedne serca drzaly.
 W tym okresleniu Bog przedstawia jedna z rzeczy, ktore kosciol katolicki otrzymal od Cesarza Konstantyna Wielkiego; -
,,i stolice swoje, ,, , czyli Watykan wraz ze wspolnota wladza religijna. Za zycia cesarza (mordercy i gwalciciela
spolecznego ) wladze nad Kosciolem pelnil Konstantyn i Biskupi uzaleznieni od Jego Lask.
 W slowach; - ,, i dal jej smok moc swoje" jest zaszyfrowana informacja, ktora mowi o realnych mozliwosciach i sposobie
pelnienia wladzy w Watykanie. Tyrania, morderstwa i gwalty spoleczne, byly sposobem Cesarza Konstantyna na
skuteczne pelnienie wladzy w cesarstwie. Taki sposob, udzielil sie wladzom koscielnym w Watykanie a po jego smierci,
przerosl samego mistrza mordu i gwaltu spolecznego. Kilkanascie stuleci Papieze i Biskupi z powodzeniem stosowali
metody Konstantyna. Mordercze metody wladzy, zapewnialy im skutecznosc w dzialaniu i moc w podleglych Papiezowi
panstwach.
 Ostatnie okreslenie; - ,, i moc wielka" ujawnia sprawe, jak Biskupi majac juz stolice, po smierci Cesarza ograbili
cesarstwo z polowy majatku Panstwa wloskiego, owczesnego cesarstwa, falszerstwem na testamencie. Do tego
falszerstwa przyznal sie Watykan dopiero 1000 lat pozniej, ale majatek pozostal przy Watykanie. Panstwo wloskie nie
otrzymalo nic. Ta wielka moc objawila sie w postaci majatku i dyspozycji w stosunku do ludnosci zamieszkujacej tereny
cesarstwa. Na tych terenach morderczy i bluznierczy katolicyzm, byl religia panstwowa, calkowicie dominujac nad
czlowiekiem.Â 
 To byla wielka moc nad ludzmi.
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 P.S. Powyzszy tekst, przedstawiam, jako czlowiek, ktory ma do tego pelne prawo otrzymane do Boga i czynie Jego
wole. Jestem tu Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dyspinuje odpowiednim prawem i wiedza do
reprezentowania Jego potrzeb. Kazde slowo, ktore napisalem i gdziekolwiek napisze w sprawach Boga, jestem w stanie
uzasadnic w odniesieniu do potrzeb Boga i Jego Woli.
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