Biblia v Knihe Zjavení odhaľuje RKC ako
Satana nad všetky pochybnosti.
Materiál, ktorý bude nasledovať v hlavnej časti
je založený na filme s názvom:
„Najväčšie tajomstvo Vatikánu odhalené”
https://www.youtube.com/watch?v=VH9f2aRTbKM

Materiálov a filmov s týmto obsahom je vo
svete čoraz viac.

Hľadať útechu v RKC vo svetle Pravdy
znamená vedomú voľbu Satana a odvrhnutie
Boha a Krista v prospech svetskej moci.

Predhovor:
Utiekanie sa k RKC je na skúšanom Slovensku podporované
udržiavaním ľudí a hlavne veriacich v nevedomosti. Je to súčasťou plánu
likvidácie Slovanov a pripojenia Slovenska k agresívnym mocnostiam, ktorých
cieľom je vojensky ovládnuť svet a orabovať východné národy o ich územia a
prírodné bohatstvo.
Tieto sily nepovažujú Slovanov za ľudí, ale za zvieratá. Rímsky katolicizmus učí,
že človek má prirodzené právo konzumovať zvieratá, ktorých účelom na Zemi je
slúžiť človeku. Z toho je jasné, že v rámci Nového Svetového Poriadku pod
jedinou svetovou vládou, Slovania nemajú budúcnosť a ráta sa s nimi len ako
s dočasnými otrokmi.
Katarstvo, ktoré je skutočným kresťanstvom, to tak nevidí. Boh vysvetľuje
menší stupeň slovanskej vychytralosti oproti vyspelému západu tým, že východ
obsahuje väčší podiel mladých Duší. Snažiť sa o ich vyhľadenie by sa dalo
porovnať snahe zbaviť sa puberťákov len zato, že ešte nemali možnosť sa
oťukať. Novo vstupujúcej generácii Duší bude patriť budúcnosť a majú lepšie
jadro. Časom budú úspešnejší ako bola prvá generácia, ktorá vyšliapala cestu.
To neznamená, že Boh ochráni Slovanov od utrpenia, ktoré si sami spôsobujú.
Na základe vlastných omylov sa Duša najvýdatnejšie učí. Každá Duša a každý
národ bude žať to, čo si zaseje.
Žiadna skupina nie je rovnorodá, čoho dôkazom je to, že nielen v minulosti, ale
aj dnes sa rodia mimoriadne nadaní, až geniálni jednotlivci napríklad v Rusku.
Medzi ich úlohami je viesť svojimi myšlienkami a príkladom.

Boh ku mne priamo hovorí od roku 2002. Vidí dve hlavné príčiny, prečo si
Slováci a Slovania ako celok sami prihoršujú. Po prvé, chcú sa opičiť po západe,
ktorý už prežíva úpadok, ktorý nimi opovrhuje a ktorý, ak by mu boli ponechaní
napospas, s nimi dlhodobo neráta. Za druhé a pri tom jedno druhé podmieňuje,
Slováci a Slovania ako celok zatiaľ sami nemajú dostatočný zmysel
zodpovednosti a úcty voči iným bytostiam, ktoré na nich závisia. Boh nevidí
kategorický rozdiel medzi Dušou človeka a Dušami vyššie vyvinutých zvierat.
Ide tu o postupnosť vývoja a smer sa môže pohybovať dopredu, ako aj dozadu.
Ak sa niekto v podobe človeka chová ako zviera, Boh mu pri nasledujúcej
príležitosti umožní život v takej podobe, akú daný jednotlivec uprednostnil pre
seba pred podobou ľudskou, od ktorej sa očakávajú súcit a láska.
Čím menej sa budú Slováci a Slovania venovať vlastnej zodpovednosti za tých,
ktorých blaho na nich závisí, včítane zvierat, tým viac budú sami zneužívaní.
Modliť sa k bohu, aby ich ochránil keď si to nezaslúžili, je primálo a neskoro.
Nikto, ani len Boh, nemôže vykúpiť druhého z dôsledkov jeho vlastných činov.
Rímskokatolícke vysvetľovanie ľudských a spoločenských hodnôt je falošné
a vedie do záhuby.

Nasledovné predstavuje verziu obsahu hore uvedeného filmu v angličtine.

Biblia uvádza týchto 15 bodov, ktorými charakterizuje Satana:
1. Je to cirkev, ako aj mesto. Kniha Zjavení 17:18 Je to veľkomesto, ktoré
vládne nad ľuďmi na Zemi. Podľa Jeremiáša 6:2, žena predstavuje cirkev.

2. Táto žena sedí na siedmich vrchoch. (Rím stojí na
siedmich vrchoch) Kniha Zjavení 17:9 Je to
prostitútka. (Nečistá falošná podstata.)
3. Je odetá vo fialovom a červenom (farby
cirkevných hodnostárov) a ozdobená zlatom a drahokamami.
Zjavení 17:4

Kniha

4. Dožaduje sa moci nad všetkými obyvateľmi sveta.
Kniha Zjavení 13:7
5. Vzišla
v husto
obývanej
oblasti
s kultúrnou
rozmanitosťou (v strede Rímskej ríše). Kniha
Zjavení 17:15
6. Zatiaľ, čo sa šplhala k moci, úplne zničila tri
(Východogermánskch Vandalov 454AD a Herulov
493AD
a Ostrogótov
v
538AD).
Jednotlivé
kráľovstvá predstavujú rohy na príšere. Pritom sa
zrodil jeden nový malý roh. (Vatikán) Daniel 7:8

iné

kráľovstvá

7. Vedie vojnu proti Svätcom. Kniha Zjavení 17:6 Prostitútka pije krv
Svätcov a martýrov. (Žiadna iná inštitúcia v dejinách ľudstva nie je
zodpovedná za toľko vrážd ako Rímska cirkev, niektorí dejepisci udávajú
počet jej obetí na 100 milión).
8. Jediný muž stojí na jej čele, ktorý za ňu hovorí
a koná. Daniel 7:8
9. Vrcholový vládca tohto
Tesalončania 2:3-4

kráľovstva

sa

povyšuje

na

úroveň

Boha

10. Vrcholový vládca tohto kráľovstva je spojený
s číslom 666. (Toto číslo vyjde z titulu, ktorý si
pápeži zvolili, ak sa zrátajú v ňom obsiahnuté
rímske číslice). Kniha Zjavení 13:18
11. Hovorí naduto a rúha sa. Kniha Zjavení 13:5
(V Júli 1895 RKC prehlásila v The Catholic National, že pápež nie je len
predstaviteľom Ježiša Krista na Zemi, ale že pápež je Ježiš Kristus
schovaný pod zásterkou tela.)
12. Pokúsil sa zmeniť kalendár a Zákon daný Bohom. Daniel 7:25
13. Udržal si zvrchovanú nadvládu po dobu 1260 rokov.
(1260 dní v predpovedi sa rovná 1260 rokom.
538AD – 1798AD, t.j. od bodu, kedy si cirkev
uzurpovala všetku moc od Ostrogótov do bodu, kedy

ju zosadila z jej moci francúzska armáda.)
14. Občianska moc ho zbavila autority a vzala ho do
zajatia.
Ten, kto berie do zajatia bude zajatý
a ten, čo zabíjal mečom, bude mečom zabitý.
Kniha Zjavení 13:10 Meč predstavuje občianske
právo podľa Rimanov 13:1,4
(Podľa Encyclopaedia Britannica 1990, zväzok 26, strana 938,
k dokonalému poníženiu cirkvi došlo, keď francúzske vojská vyhnali
pápeža Pia VI z Ríma v roku 1798 a o rok neskôr ho zajali a odvliekli do
Francúzska, kde zomrel.)
15. Bol smrteľne zranený, ale napokon sa zotaví a celý svet sa mu bude
klaňať. Kniha Zjavení 13:3
(Založenie štátu
Vatikán v roku 1929 a úloha RKC v súčasnej snahe
o Nový Svetový Poriadok.)
RKC je jedinou organizáciou, ktorá slúži dvomi
podstatami súčasne - ideológiou poslušnosti pre
menejcenných a ziskotvorným bankovníctvom pre tých, ktorí sami seba
považujú za nadradených a predurčených podmaniť si svet.

Biblia predpovedala, že Ježiš Kristus sa vráti na Zem na konci časov (na konci
cyklu), kedy skoncuje s vládou Antikrista a nastolí pravé kresťanstvo. (Vezme si
za manželku pravú svoju cirkev v podobe čistej ženy odetej v bielom.) Kniha
Zjavení 19. Ten proces sa už začal. Na Slovensku Inkvizícia besnie dodnes
a ovláda aj také inštitúcie ako je Matica slovenská:
http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Katari_na_Slovensku.pdf
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