
Objawienie Św. Jana 14;12
                                „Pogańskie korzenie trójcy, bogowie Babilonu”

Kogo  będziesz  czcić?

Przyjrzymy się proroctwom, będziemy patrzeć na historię,  podążymy wstecz i  do przodu,
żeby  zobaczyć  jakie  znaczenie  mają  te  wszystkie  rzeczy  dla  nas  żyjących  w  dniach
ostatecznych ponieważ jest to kwestia, która jest istotna, bo żyjemy w dniach ostatecznych.
Znaki czasu wokół tego wszystkiego pokazują nam wyraźnie, że koniec jest bardzo bliski. 
Powiedziano  nam w Biblii,  w 18 rozdziale  Objawienia  św.  Jana,  dano  nam wezwanie
bardzo szczególnego poselstwa, które przybywa w dniach ostatecznych.  To poselstwo jest
przedstawione przez anioła.  W wersecie 1 mówi; „Po tych rzeczach zobaczyłem innego,
zstępującego z Nieba anioła, który miał wielką moc, zatem od jego wspaniałości została
oświetlona  ziemia.”  Oczywiście  wiemy,  że  ten  anioł,  ten  czwarty  anioł  w  18  rozdziale
Objawienia św. Jana zstępuje z mocą, aby podać głośne wołanie lub późny deszcz. Jest to
poselstwo, które przyciągnie uwagę całego świata, aby słyszał co anioł ma do powiedzenia. I
anioł  kontynuuje,  oto  co  ma on do powiedzenia:  „I  zawołał  donośnym głosem:  Upadł,
upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha
nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.” Bardzo, bardzo
poważne poselstwo. Poselstwo, które dotyczy Babilonu, demonów i poważnego ostrzeżenia w
związku  z  tym.  Dlaczego  ma  to  miejsce  w dniach  ostatecznych.?  To jest  to,  co  chcemy
zrozumieć.  Dlaczego  Księga  Objawienia  mówi  o  Babilonie  i  dlaczego  Babilon  stał  się
siedliskiem demonów.? I jakie ma to dziś znaczenie dla mnie i dla ciebie, żyjących w dniach
ostatecznych.? To jest to, co zamierzamy zbadać.  Czym  jest  Babilon.? Aby to zrozumieć
musimy cofnąć się w historii i odkryć lekcje, które są zawarte w historii Babilonu. I ważną
zasadą, którą wielokrotnie znajdujemy w Piśmie Świętym, jest zasada dosłowna i duchowa.
Wiele razy w Biblii odnajdujemy, że istnieją dosłowne wydarzenie i dosłowne historie, które
się przydarzyły i zawierają duchowe lekcje i duchowe prawdy. Czasami nazywa się je typami,
a czasami niewielkimi sytuacjami,  które zostały zapisane w Biblii,  jako szczególna lekcja
nauczania dla ludu Bożego w dniach ostatecznych. Ten anioł mówi w Księdze Objawienia o
upadłym Babilonie.  Musimy cofnąć się do literalnego Babilonu i  zobaczyć jakie  możemy
wyciągnąć  wnioski  z  dosłownej  historii  Babilonu,  która może nam pomóc zrozumieć,  co
dzieje się w duchowym Babilonie w dniach ostatecznych. To pomoże nam zidentyfikować i
zobaczyć czego możemy się dowiedzieć o bogach, które czcili w Babilonie, bogów Babilonu. 
Oczywiście  wszyscy  znamy  historię  w  Księdze  Daniela.  Jest  tam  historia  dosłownego
królestwa Babilonu. Król Nebukadnesar oczywiście zastanawiał się pewnego dnia co by się
stało, po jego królestwie i co wydarzy się w przyszłości. I oczywiście otrzymał on sen od
Boga,  prawdopodobnie  najsłynniejszy  sen  w  tym  świecie.  Sen  jest  zapisany  w  drugim
rozdziale Księgi Daniela.  I oczywiście król obudził się rano i nie pamiętał  snu. Znamy tę
historię. Zwołał magów i wróżbitów. Nie mogli mu powiedzieć jaki był sen, ale był jeden
człowiek,  Daniel,  który miał  spotkanie modlitewne ze swoimi przyjaciółmi i  prosili  Boga
Niebios, aby odsłonił im ten sen. I oczywiście Bóg odsłonił sen. Więc Daniel udał się do króla
i opowiedział królowi sen, który miał. Daniel rozpoczął dzielić się z królem snem. Sen, który
miał Nebukadnesar był odświeżony w jego umyśle. Oczywiście Daniel powiedział mu: „Ty,
królu, patrzyłeś; Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą,” 
I król przypomniał sobie. To są rzeczy, które widział w swoim śnie. I Daniel kontynuując
powiedział królowi, że posąg składał się z różnych metali. „Głowa była wykonana ze złota i
reprezentowała Babilon. Pierś i ramiona wykonane ze srebra, reprezentowały następne
królestwo, Medo - Persję. Biodra wykonane z miedzi. Golenie z żelaza, stopy zaś jego
częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Oczywiście królu patrzyłeś, a wtem bez udziału 
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rąk oderwał się kamień – powiedział Daniel – uderzył ten posąg w jego stopy z żelaza i
gliny, i  zniszczył  cały posąg. A wtedy, gdy cały posąg został zniszczony, powiedziano
nam, że kamień wzrastał i wypełnił całą ziemię.”  Oczywiście sen ten przedstawiał zarys
historii  od  czasu  Babilonu  do  czasu,  w  którym teraz  żyjemy  i  dalej.  Kolejnym wielkim
wydarzeniem, które będzie miało miejsce jest ten kamień, który będzie oderwany bez udziału
rąk. Wtedy sam Bóg ustanowi Królestwo, które nigdy nie przeminie. To jest królestwo, w
którym Chrystus będzie Królem, a my możemy być poddanymi w tym Królestwie. Królestwo,
które wypełni całą ziemie.  Oczywiście możecie sobie wyobrazić zaskoczenie i szok króla.
Wszyscy  jego  magowie  i  wróżbici  nie  mogli  mu  opowiedzieć  snu.  Tutaj  jest  ten  młody
hebrajski niewolnik, który został wykształcony w systemie Babilonu i opowiada mu sen. I
oczywiście Daniel nie przypisał sobie żadnego uznania, całe uznanie przypisał Bogu Niebios.
Król  był  pod takim wrażeniem,  co  powiedziano  nam w  Księdze  Daniela  2;47:  „Potem
odezwał się król i rzekł do Daniela; zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem
królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę.” Jakie niesamowite
świadectwo.  Oddał  całe  uznanie  i  chwałę  Bogu.  Jest  to  przekonujące  świadectwo.  Król,
pogański król. Biblia mówi nam, że Nebukadnesar jest opisany jako najgorszy z pogan i on
daje świadectwo uznania dla Boga Daniela. Oczywiście w miarę upływu czasu król musiał
zapomnieć o swoim przeświadczeniu, ponieważ przyszedł czas, kiedy król zdecydował, że
miał on świetny pomysł, który ma związek z posągiem. Oto co się zdarzyło, Księga Daniela
3,1;  „Król  Nebukadnesar  kazał  zrobić  posąg  ze  złota,  Sześćdziesiąt  łokci  wysokości,
sześć łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej.”  Tym
razem król  pomyślał,  że  udoskonali  plan  Boga.  Nie  podobało  mu się,  że  jego  królestwo
przeminie,  postanowił  zbudować  posąg.  I  tym  razem  uczynił  posąg  cały  ze  złota,  aby
reprezentował  jego  królestwo  trwające  od  tego czasu  aż  do  końca.  I  zmusił  on  ludzi  do
zrobienia czegoś. To było żądane od ludzi. I właśnie tam historia staje się bardzo interesująca,
gdy  patrzymy  na  porównania  w  tej  historii  literalnego  Babilonu.  Powodem,  dla  którego
dotykamy tego jest to, że chcemy zobaczyć kilka podobieństw, które pomogą nam zrozumieć,
co dzieje się teraz w dniach ostatecznych. Taki był wydany rozkaz, Księga Daniela 3,6: „Kto
zaś  nie  upadnie  i  nie  odda  pokłonu,  ten  będzie  natychmiast  wrzucony  do  wnętrza
rozpalonego pieca ognistego.” A więc po prostu widzimy tutaj kwestię – w tamtym czasie w
Babilonie  – dotyczącą  którego punktu.?  Była  to kwestia czczenia.  Teraz  zadajmy sobie
pytanie,  ponieważ  jest  to  punkt,  który  musimy zrozumieć,  jeśli  chodzi  o  relacje  naszego
duchowego bądź religijnego życia, a także relacje między światem politycznym, w którym
żyjemy i rządami tego świata. Jeśli chodzi o oddawanie czci, to myślicie, że jest to religijna
kwestia  czy  jest  to  kwestia  polityczna.?  To  jest  kwestia  religijna.  Jest  to  kwestia,  która
dotyczy naszej wiary i naszego rozumienia kim Bóg jest. Ale wtedy, gdy dochodzi do punktu,
który mówi, że istnieją prawa, które zostały stworzone i złamanie tych praw doprowadzi do
kary. Jest to religijna czy polityczna lub rządowa kwestia.? Jest to kwestia rządowa. Jest to
kwestia,  w  której  tylko  rząd  narodów  może  nadać  prawa.  W  przedstawionej  historii  w
Babilonie  odnajdujemy,  że był tam związek pomiędzy religijnym aspektem i  politycznym
aspektem,  czy cywilnym aspektem.  Nadchodzące  wspólnie,  aby narzucić  oddawanie  czci.
Teraz  jest  to  bardzo  ważne,  bo  dotrzemy do tego  trochę  póżniej  w dniach  ostatecznych,
dokładnie  to  samo  się  wydarzy.  Dowiadujemy  się  tego  z  historii  królestwa  Babilonu.
Oczywiście  ponieważ  patrzymy dosłownie  i  duchowo,  to  odnajdujemy,  że  są  tam ważne
lekcje dla naszego zrozumienia. Pamiętacie, że gdy posąg został ustawiony była tam grupa
młodych ludzi, która odmówiła zgodzenia się z dekretem. Oczywiście ci młodzi ludzie byli w
mniejszości, co mówi nam, że w dniach ostatecznych będzie grupa ludzi, która nie zgodzi się
z  nakazami  Babilonu.  I  oni  również  będą  w  mniejszości.  Ci  trzej  hebrajscy  chłopcy
oczywiście. Oto, co powiedzieli oni królowi w Księdze Daniela 3,18: „A jeżeli nie, niech ci
będzie  wiadome,  o  królu,  że  twojego  boga  nie  czcimy  i  złotemu  posągowi,  który,
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wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.”  Kwestia ta dotyczyła oddawania czci. Ci trzej hebrajscy
chłopcy oddawali cześć prawdziwemu Bogu Niebios. Nie byli oni zainteresowani czczeniem
posągu,  bogów Babilonu.  Oczywiście  czczenie  posągu  (pokłonienie  się  przed  posągiem),
który   postawił  król  było  symbolem  lojalności  i  wierności  królestwu  Babilonu,  oraz
symbolem,  że  każdy  kto  oddaje  pokłon  wierzy,  że  królestwo  Babilonu  będzie  też  trwać
wiecznie  i  zobowiązywali  się  swoją  wiernością,  by  oglądać  to  do  końca.  Tych  trzech
chłopców było obecnych na spotkaniu modlitewnym i znali  interpretację  snu z Danielem.
Wiedzieli  oni,  że projekt króla był błędny. Nie mogli  udzielić  temu żadnej  aprobaty.  Nie
ofiarowali temu swojej lojalności ani nie oddawali czci. To reprezentuje grupę ludzi w dniach
ostatecznych, którzy zrobą to samo. Widzicie, królestwa tego świata są ustanawiane ostatnio
na  następne 1 000 lat  lub więcej.  Ale istnieje  królestwo,  które nadchodzi,  a  pytaniem w
dniach ostatecznych będzie, gdzie twoja lojalność będzie umieszczona. Kogo będziesz czcić. I
to jest naprawdę to, czego dowiadujemy się z tej historii. 
Jeśli udamy się z powrotem do Objawienia św. Jana, to widzimy teraz podobieństwa. Co się
zdarzyło wtedy, dzieje się znowu. Objawienie św. Jana 13;2-4; „Bestia, którą widziałem,
podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa.
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I Ujrzałem jedną z jej głów jakby
śmiertelnie zraniona, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie
powiodła wzrokiem za Bestią;”.  Tutaj widzimy kwestię, która dotyczy całego świata. Nie
tylko  w Australii,  nie  tylko  Polska,  ale   jest  to  problem światowy,  który  dotyczy  kogoś
posiadającego  wielką  władzę  i  wpływającego  na  cały  świat  tak,  że  cały  świat  idzie  w
podziwie za bestią. Zamierzamy zrozumieć kim jest ta bestia. Ale bestia ta otrzymuje swoją
moc i władzę od smoka.  Kim jest ten smok i co się z tym wiąże.? Zobaczymy, co Biblia nam
mówi. Objawienie 13;2-4; „i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon
oddali,  mówiąc; Któż jest podobny do Bestii  i  któż potrafi  rozpocząć z nią walkę.?”
Widzimy podobieństwa. Kwestia w Objawieniu św. Jana dotyczy oddawania czci. Wracając
do królestwa Babilonu, to kwestia dotyczy oddawania czci. Podobnie jak kwestia ta została
narzucona przez prawa wymagające dekretu śmierci dla tych, którzy nie oddaja czci, to to
samo znajdziemy w Księdze Objawienia. Ale nie możemy przegapić bardzo interesującego
punktu.  Kiedy jest mowa o czczeniu smoka. Kto jest smokiem, który jest  czczony.? Otóż
Biblia mówi nam o tym dokładnie kim jest smok w Objawieniu św. Jana 12,9; „I zrzucony
został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały
świat;”  Więc  w  dniach  ostatecznych  –  według  Księgi  Objawienia   -  będziemy  mieć
zwiedzenia, które doprowadzi do fałszywego oddawania czci na całym świecie i to czczenie
trafi do smoka, do diabła. Kwestia ta będzie tak ważna, że władze świeckie będą wezwane,
aby w tym pomóc. Zważmy, co mówi nam Objawienie św. Jana 13;15: „ I dano jej, by
duchem obdarzyła obraz Bestii,  tak iż nawet przemówił obraz bestii,  i by sprawił, że
wszyscy  zostaną  zabici,  którzy  nie  oddadzą  pokłonu  obrazowi  Bestii.”  To  brzmi
znajomo.? To brzmi tak samo jak to, co wydarzyło się w Babilonie. Każdy kto nie odda czci
miał  zostać zabity.  Oto dlaczego Biblia  mówi nam o tym w Księdze Objawienia.  Używa
określeń,  do  których możemy  wrócić  w Starym Testamencie,  aby się  o  tym dowiedzieć.
Określenie  Babilon  wskazuje  z  powrotem  na  Babilon.  Patrząc  na  dosłowny  Babilon
dowiadujemy się  duchowych prawd na  dni  ostateczne.  Każdy kto  nie  oddaje  czci  będzie
zabity. Widzimy tutaj związek kwestii religijnej, czy władzy religijnej z władzą świecką, aby
uchwalić prawa, które mogłyby wpłynąć na oddawanie czci. Teraz moi drodzy bardzo ważne,
aby  o  tym  pamiętać.  Kto  otrzymuje  to  czczenie.?  To  jest  diabeł.  Innymi  słowy  będą
uchwalone prawa w rządach tego świata, które zmuszą ludzi do:  albo czczenia diabła albo
śmierć.  To  jest  poważna  kwestia.  Zapamiętajmy  jak  diabeł  to  robi.  Zauważcie,  co  jest
napisane  w  opisie  diabła.  Objawienie  12,9:  „I  zrzucony  został  ogromny  smok,  wąż
starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat;” 
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Innymi słowy, kiedy prawa zostaną uchwalone, to prawa nie będą mówiły:  czcisz szatana
albo umierasz.  Będzie   tam  wmieszany  element  zwiedzenia.  Szatan  użyje  zwiedzenia  i
chcemy odkryć jakie jest zwiedzenie, którego diabeł użyje, aby zmusić cały świat do czczenia
bogów Babilonu, bogów, którym on udziela pełnomocnictwa.  Ta władza w Biblii  jest  tak
ważna,  w  Księdze  Objawienia.  Ten  system  zostanie  wykorzystany  przez  szatana,  aby
doprowadzić do tego fałszywego czczenia  na całym świecie.  Jest  to tak ważne,  że Biblia
mówi o tym więcej niż jeden raz. I Biblia mówi o tym w różnych określeniach. I jedno z
innych określeń i symboli, które używa Biblia mówiąc o tej samej władzy jest w 17 rozdziale
Objawienia św. Jana.  I oczywiście jest to znane jako wielka wszetecznica z 17 rozdziału
Objawienia  św.  Jana.  Oto  jak  jest  to  opisane.  Objawienie  św.  Jana  17;  1-4  Anioł
powiedział: „Chodź pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu
wodami. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą
na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.
A niewiasta była odziana w purpurę i  szkarłat,  cała zdobna w złoto,  drogi  kamień i
perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.”
Bardzo szczegółowy opis  kobiety,  która jest  opisana jako wielka nierządnica.  Oczywiście
kobieta  w  Biblijnym  proroctwie  przedstawia  kościół.  Znajdujemy,  że  kobieta  czysta  w
Biblijnym proroctwie reprezentuje czysty kościół, a nieczysta kobieta, jest jak przedstawione
w tym przypadku,  reprezentowałby  nieczysty  kościół.  Tutaj  mamy kolejny  wgląd,  że  ten
system czy ta władza,  która będzie wykorzystana przez szatana do narzucenia fałszywego
oddawania czci jest systemem kościelnym. Jest to system, który żąda czci. Zobaczymy, co
jeszcze możemy dowiedzieć się na ten temat.  Objawienie św. Jana 17,18.  Zobaczymy jak
jest wykonane połączenie.  „A kobieta, którą widziałeś,  to wielkie miasto, które panuje
nad  królami  ziemi.”  To  jest  dokładnie  to,  co  powiedział  anioł.  Powiedział  on:  „Upadł
Babilon, ono miasto wielkie !”  Powiedziano nam o tej  samej władzy. Władza Babilonu,
władza, która jest opisana jako wielkie miasto jest tą samą kobietą, wielką nierządnicą. Jest to
ta  sama  władza,  którą  Biblia  opisuje  dla  nas  pod  innym  określeniami,  pod  różnymi
symbolami,  bo jest  to ważne.  Oczywiście,  gdy Biblia  coś powtarza,  to dlatego,  że jest  to
ważne.  Władza  ta  jest  opisana  pod  wieloma  różnymi  imionami.  Tutaj  jest  inne  imię  tej
władzy, które dziś jest bardzo popularne.  Pierwszy list św. Jana 2,22: „Któż jest kłamcą,
jeżeli  nie  ten,  który  przeczy,  że  Jezus  jest  Chrystusem? Ten  jest  antychrystem,  kto
podaje w wątpliwość Ojca i Syna.” Obecnie dużo ludzi mówi dziś o antychryście i kim jest
antychryst.  Jest  on tutaj  czy nadejdzie  w przyszłości.  O co chodzi  z antychrystem.?  Jeśli
starannie  porównasz  Pismo  Święte,  to  okaże  się,  że  jest  to  ta  sama  władza,  o  której
mówiliśmy.  Babilon,  wielka  wszetecznica  i  antychryst  są  innymi  symbolami  i  imionami,
którymi Biblia opisuje ten sam system. Tak, że nie możemy tego przegapić. Jak widzieliśmy
te  imiona  są  bardzo  ważne.  Babilon,  wielka  nierządnica,  pierwsza  bestia  z  13  rozdziału
Objawienia  św.  Jana.  Nawet  Księga  Daniela  o  tym mówi  pod  imieniem  „mały  róg”  w
siódmym rozdziale. I oczywiście jest to antychryst. I ważne pytanie, które dziś zadaje wielu
ludzi i musimy odpowiedzieć i odkryć kim jest ta władza. Czym jest ten system, o którym
jest mowa.? Ten zepsuty system kościelny. Nie musimy podejmować żadnych domysłów na
ten temat. Jest tylko jeden system kościelny, który pasuje do tego opisu. Ten system kościelny
jest tym, który rezyduje w Watykanie. To jest kościół Rzymu. System rzymskokatolicki. Nie
jest  to  nowa  czy  zaskakująca  informacja,  która  właśnie  wypłynęła  na  powierzchnię  w
ostatnich czasach. To przez ponad tysiąc lat było rozpoznawane przez badaczy Biblii, którzy
badali  proroctwa i  rozpoznali,  że  wszystkie  proroctwa,  kiedy  mówią  o  władzy  Babilonu,
antychrysta,  to  mówią  o  systemie  rzymskokatolickim.  Zobaczymy  na  to  tylko  niektóre
dowody,  abyśmy  mogli  dokładnie  ustalić  ten  punkt  z  historii  i  kontynuować  dalej.  Na
przykład,  Pomnik  reformacji  w  Genewie,  który  został  wzniesiony  dla  upamiętnienia
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wielkich  ludzi  w  Reformacji.  Przyglądając  się  dokładnie  to  zobaczymy  co  ten  pomnik
przedstawia: 
„Ta  tożsamość  papieskiego  Rzymu  z  antychrystem  była  utrzymywana  przez  Lutra,
Melanchtona, Kalwina, i wszystkich kontynentalnych reformatorów; przez Latimeria,
Ridleya, Cranmera, i wszystkich brytyjskich reformatorów; przez znakomitego Isaaca
Newtona, Mede, Whistona, Biskupa Newtona, Lowth, Daubuz, Jurieu, Vitringa, Bebell, i
tłum równie pobożnych, znakomitych i uczonych nazwisk. To samo świadectwo zostało
potwierdzone  w autoryzowanych standardach doktrynalnych kościoła  episkopalnego,
Prezbiterian, Luteran, Metodystów, Baptystów i innych kościołów, zarówno w Europie i
Ameryce.  (John  Dowling,  The  History  of  Romanism,  2  nd  editio,  1852,  pp.  646,47).
Kontynuując:  “ Ta sama doktryna jest nadal nauczana w szkole teologicznej  Genewy
przez  D  Aubigne  i  Gaussena,  Ale  tu  i  tam  są  samotnym  wyjątkiem,  obok
najwybitniejszych profesorów i duchownych dzisiejszego dnia,  związanych z różnymi
ewangelickimi denominacjami protestanckich Chrześcijan.  To jest książka  „History of
the Romanism” , I jest opublikowana w 1852 roku. To jest dawna wiadomość. Nie dzielimy
się  czymś,  co  się  dopiero  pojawiło  w  tym  wieku.  To  jest  dawna  wiadomość.  To  jest
standardowa wiedza. Od ponad tysiąca lat badacze Biblii znali tożsamość tego sytemu. Tej
władzy,  która  zostanie  wykorzystana  przez  szatana  do  zwiedzenia  całego  świata.
Zidentyfikowali to bardzo wyraźnie. To nie jest jedyne świadectwo. Bo kiedy dzielę się tym z
ludźmi, to wiele osób jest zaskoczonych i mówi: dlaczego mówisz te rzeczy.? Ale musimy
zbadać historię i zobaczyć dokładnie, co przegapiliśmy w historii. Ta wiedza czasami nie jest
tak powszechna jak była kiedyś. Kolejne oświadczenie znajdziemy w książce:  „ Wszystkie
Drogi Prowadzą do Rzymu”, Oto , co jest tam napisane: „Wycliffe, Tyndale, Luter, Kalwin,
Cranmer;  w  XVII  wieku,  Bunyan,   tłumacze  Biblii  Króla  Jakuba  oraz  ludzie,  którzy
opublikowali  Westministerskie  i  Baptystyczne  Wyznanie  Wiary;  Issac  Newton,  Wesley,
Whitfield, Jonathan Edwards ;a współcześnie Spurgeon, Biskup J.C.Ryle i Dr Martin Lioyd
Jones;  ci  ludzie  wśród  innych  niezliczonych,  wszyscy  widzieli  urząd  papiestwa  jako
antychrysta.”  Czy  rozpoznajecie  niektórych  z  tych  ludzi  tutaj.  Niektóre  nazwiska,  które
wyczytaliśmy. Są to ludzie, którzy wykonali znaczna część w Reformacji. Wycliffe, Tyndale,
Luter, Kalwin i Cranmer.  Ludzie, którzy przetłumaczyli Biblię. Ludzie, którzy ustanowili
denominacje, które są dziś obecne wywodzą swoje korzenie od ich założycieli,  którymi są
niektórzy z tych ludzi. Wszyscy oni zgodnie sądzili, że urząd papiestwa jest antychrystem.
Jest to ten sam system, o którym Biblia mówi Babilon w Księdze Objawienia.  To z tego
geograficznego najmniejszego kraju na świecie  szatan będzie operował  swoim najbardziej
śmiercionośnym zwiedzeniem. Teraz niektórzy mogą powiedzieć: Dobrze, ta informacja jest
nam znana.  Dlaczego się  temu przyglądamy ?.  Powodem jest  to,  że diabeł  użyje takiego
zwiedzenia,  że  musimy  się  naprawdę  upewnić,  że  jesteśmy  wolni  od  jego  zasieków.
Zamierzamy się dzisiaj zorientować. To ciekawe, że z tego małego miasta Watykanu, które
nawet nie jest wystarczająco duże, by nazywać je krajem. Geograficznie jest najmniejszym
krajem na  świecie,  a  mimo to  jest  najpotężniejszy,  gdyż zobaczymy czego  diabeł  używa
poprzez  ten  system.  Oczywiście  pamiętacie,  kilka  lat  temu  widzieliśmy  wypełnienie
proroctwa Biblii w tym wydarzeniu. Przypomnijmy sobie, widzieliśmy to w wiadomościach
lub czytaliśmy w gazetach.  Zdajecie sobie sprawę, że proroctwo wypełniło się na naszych
oczach. Kiedy papież zmarł, to trzech amerykańskich prezydentów, byłych prezydentów,
którzy udali się odwiedzić papieża. Jeden z nich był aktualnym prezydentem w tym czasie. I
artykuł w gazecie mówi; „Światowi przywódcy klęczą w hołdzie papieżowi.” Moi drodzy,
to  było wydarzenie,  które  nigdy wcześniej  nie  miało  miejsca.  Po raz pierwszy w historii
amerykańscy prezydenci udali się na pogrzeb papieża. Teraz, czy ci ludzie są prezydentami
najpotężniejszego państwa na świecie, tak czy nie.? Tak.! I jadą oni i oddają hołd papieżowi.
Interesujące. Biblia mówi nam, że diabeł dał temu systemowi swą moc, swój tron oraz wielką
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władzę.  Władza ta jest  wykonywana, jeśli  się dokładnie przyjrzymy. Oczywiście następny
papież, który został wybrany, to jedną z pierwszych spraw, o której powiedział było to, że 
chce on objechać dookoła i  wezwać wszystkich do jedności.  ( Benedykt XVI ). Wszyscy
myśleli,  że  to świetny pomysł.  I  oczywiście  ten papież był zajęty podróżując od tamtego
czasu po świecie.  I  robił  on dokładnie  to,  co powiedział,  że  zrobi.  Podróżował i  wzywał
wszystkie różne grupy chrześcijańskie ( czasami nie tylko chrześcijańskie ) do jedności.  I
niedawno  w  zeszłym  roku  faktycznie  przybył  do  Australii.  Kiedy  mieli  światowe  dni
młodzieży.  I  mieli  oni  taką  frekwencję,  że  to  było  zdumiewające.  To  było  większe  niż
igrzyska  olimpijskie.  Niedawne  światowe  dni  młodzieży.  I  papież  został  przyjęty  przez
premiera.  Musicie wziąć to pod uwagę, kiedy widzimy te rzeczy, bo premier reprezentuje
jakiego rodzaju władzę.?  Religijną czy polityczną władzę.?  Polityczną władzę.  I  tuż obok
niego wita on człowieka, który reprezentuje władzę religijną. Jak wielu innych przywódców
kościoła  przybywających  do  Australii  zostaje  przywitanych  przez  premiera.?  Nikt  inny.
Papież otrzymuje specjalne traktowanie. Dlaczego tak jest.? Ponieważ papież odgrywa bardzo
ważną rolę.  Jest on upoważniony przez kogoś za nim. Ten system, o którym mówimy.
Chcemy tylko wyjaśnić jak dalej będziemy o tym rozmawiać. Nie mówimy o ludziach, którzy
wyznają tę wiarę. Mówimy o systemie wiary. Systemie rzymskokatolickim. Biblia daje to
jasno do zrozumienia,  że zostanie  wykorzystany do zwiedzenia  świata.  I  oczywiście  jego
wizyta  w Australii  była  tak znacząca,  że rząd australijski  zdecydował po raz pierwszy w
historii  wysłać ambasadora do Watykanu.  I oczywiście  13 lutego 2009 roku papież wita
ambasadora Fishera.  Pierwszy australijski  ambasador w Watykanie.  Myślę,  że to bardzo
ciekawy postęp.  Papież  i  premier  musieli  uciąć  sobie pogawędkę i  ich  zdaniem to byłby
świetny  pomysł,  aby  mieć  stale  przebywającego  w  Watykanie  ambasadora.  To  było
oczywiście odnotowane w wiadomościach. A więc widzimy, że wychodzi tutaj wezwanie do
jedności i jest jednoczenie ludzi. Podleganie tej władzy. Z drugiej strony Biblia przedstawia
nam grupę ludzi, którzy nie zgadzają się z tym wezwaniem do jedności. Grupa ludzi, która się
wyróżnia i jest zidentyfikowana przez bardzo szczególną nazwę. I oczywiście są oni nazwani
„sto czterdzieści cztery tysiące”.  Czytamy o tym w Objawieniu św. Jana 14.1.  Oto, co
mówi  ten  werset:  „I  widziałem,  a  oto  Baranek  stał  na  górze  Syońskiej,  a  z  nim sto
czterdzieści  i  cztery  tysiące,  mających  imię  Ojca  jego  napisane  na  czołach  swoich.”
Bardzo interesujące,  bo powinniśmy umieścić  razem wszystkie  te  części  informacji,  które
znajdujemy i  mieć  rozwinięty  obraz  pod koniec  tej  rozmowy.  Widzieliśmy wcześniej,  że
kwestia  w  Babilonie  (dosłownym  Babilonie  )  czegoś  dotyczyła.?  Co  to  było.?  To  było
oddawanie czci i było to narzucone przez prawa i dekrety przez rząd. I widzieliśmy, kwestia
duchowego Babilonu w dniach ostatecznych będzie dotyczyła czczenia i czczenie trafi  do
kogo.?  Do  diabła.  To  będzie  bóg,  który  będzie  czczony  przez  ten  system.  To  dlatego
mówimy o bogach Babilonu.  Kim oni są.? Jak mogę uniknąć czczenia bogów Babilonu.?
Uniknąć bycia zwiedzonym i oddawania czci bogom Babilonu. Ta grupa ludzi tutaj nie dała
się zwieść. Ta grupa ludzi czci prawdziwego Boga. O czym świadczy fakt, że Jego imię jest
na ich czołach. Co to znaczy, gdy Biblia mówi, że Jego imię jest na ich czołach.? Oczywiście
nikt  nie  udaje  się  pisać  imion  na  czołach,  to  nie  jest  dosłowne  znaczenia.  To  znaczy  w
zrozumieniu tych ludzi.  Posiadają oni pojmowanie i zrozumienie kim jest Bóg, którego
oni czczą. A dowodem jest  ( jak podaje Biblia ) Jego imię napisane na ich czołach. Innymi
słowy  Bóg,  którego  oni  czczą  ma  Swoje  imię  lub  odcisk  w  ich  umysłach.  Posiadają
rozumienie tego. Chcę wrócić i spojrzeć na drugą grupę i zobaczyć czy jest coś szczególnego
o czole, które jest wspomniane, bo to jest bardzo interesujący kontrast. Lud Boży tutaj czci
prawdziwego Boga i Jego imię jest na ich czołach. A co z ludźmi, którzy są zwiedzeni w
systemie Babilonu. Czy jest coś na ich czołach.? Zobaczymy, co mówi Biblia.  Objawienie
św. Jana 17;5 mówi o wielkiej wszetecznicy. Zauważ co jest napisane:  „A na czole jej
było imię  napisane;  Tajemnica,  Babilon wielki,  matka wszeteczeństw i  obrzydliwości
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ziemi.” Bardzo interesujące. Obie grupy są opisane jako mające napisane coś na ich czołach. I
lud Boży ma imię Ojca napisane na swoich czołach, którego oni czczą. 
Wszetecznica i ci,  którzy są w tamtym systemie rzeczywiście mają na czołach także imię
boga,  którego  oni  czczą.  Na  czole.  Jakie  jest  jego  imię.?  Jest  to  nazwane:  ”Tajemnica,
Babilon  wielki,  matka  wszeteczeństw  i  obrzydliwości  ziemi.”  Musimy  to  trochę
rozszyfrować, ponieważ musimy to jasno zrozumieć, gdyż kwestia dotyczy czczenia. Kto jest
czczony w tym systemie.? Kim jest bóg lub bogowie Babilonu, którzy są na misji, by zwieść
świat.? Oczywiście wiemy, że jest to szatan, ale musimy wyraźnie zrozumieć w jaki sposób
szatan sprowadza to oszustwo. Co Rzym mówi, że jest jej centralnym bogiem.? Czym jest ta
tajemnica, która jest centralną doktryną wszetecznicy.? Bo to jest to, co Biblia mówi. Na jej
czole jest napisane to imię.  Oczywiście nie musimy tego zgadywać, jest  to bardzo proste.
Wszystko,  co  musimy  zrobić,  to  zapytać  o  to  tamten  system.  A  system  podaje  nam
odpowiedz.  W książce  „Podręcznik  dla  dzisiejszego  Katolika”,  strona  16,  „Tajemnica
Trójcy  jest  centralną  doktryną  Katolickiej  Wiary.  Na  niej  oparte  są  wszystkie  inne
nauki Kościoła.” Według tego systemu bóg, którego oni czczą jest nazwany trójcą i opisali
według ich wypowiedzi, że jest to tajemnica. To jest dokładnie to, co mówi Objawienie św.
Jana 17,5: „Tajemnica, Babilon wielki....”  Myślicie,  że to zbieg okoliczności,  że te dwa
słowa są takie same.? Ja tak nie sądzę. To jest bardzo interesujące, że Rzym identyfikuje za
nas, że boga, którego oni czczą przedstawiają jako tajemnica. I mówi ona, że faktycznie jest
to trójca.  Ktoś może powiedzieć:  Co trójca – w którą wierzą wszyscy chrześcijanie  – ma
wspólnego z wydarzeniami z Księgi Objawienia ?. Na to chcemy dziś odpowiedzieć. To jest
to, co chcemy odsłonić odnośnie bogów Babilonu. I aby to odsłonić powinniśmy przyjrzeć się
trochę bliżej temu określeniu. A więc tej tajemnicy i co Rzym mówi, że jest tą tajemnicą. A
co z wyrażeniem: „Tajemnica, Babilon wielki,” ? Co oznacza to słowo Babilon.? Studiując
Biblię  przekonasz  się,  że  słowo  Babilon  znaczy  pomieszanie.(  Genesis  10;10  i  11;9  )
Szczególnie  oznacza  pomieszanie  przez  mieszanie  dwóch rzeczy.  Prawdy i  błędu.  Przez
mieszanie  świętego  z  nieczystym.  A  kiedy  mieszasz  prawdę  z  błędem,  to  kończysz  z
pomieszaniem. I smutną rzeczą w tym jest, że jest to zwodnicze w swojej naturze, bo kilka
elementów prawdy, które w tym są , będzie zwodzić ludzi do myślenia, że to wszystko musi
być prawdą. Oczywiście pamiętamy, to jest zobrazowane w ogrodzie Eden. Z którego drzewa
zabroniono jeść Adamowi i Ewie.? Jak się nazywało drzewo.? Drzewo poznania dobra i zła.
Nie jest  to  interesujące.?  Babilon ma taką samą charakterystykę,  miesza dobro ze złem i
powoduje  pomieszanie.  Innymi  słowy,  jeśli  rozszyfrujemy  to  trochę,  to  odkryjemy,  że
„Babilon wielki”  oznacza, że nie jest to małe pomieszanie, ale wielkie pomieszanie. I ten
system, ten system nierządnicy wykorzysta święte i wymiesza to z nieczystym i przypisze to
jej  bogom.  To  spowoduje  pomieszanie.  I  chcemy  to  zbadać  bardzo  uważnie.  To  będzie
mieszaniną,  która  się  rozwija.  Innymi  słowy smok poprzez  ten  system użyje  świętych
imion, nawet imienia Boga, i przypisze to sobie, aby otrzymać cześć. Otrzymać czczenie
ludzi,  bo  diabeł  używa  zwiedzenia.  Jeśli  diabeł  przyszedłby  jako  diabeł  i  powiedział
wszystkim:  „czcijcie mnie, jestem diabłem”.  To nie odniósłby dużego sukcesu. On nauczył
się przez lata, że jeśli jest zwodniczy i jest kłamcą, to zdobywa dużo więcej zwolenników.
Więc Księga Objawienia została nam dana, by odkryć i zdemaskować kłamstwa szatana w
dniach ostatecznych. Babilon wielki, to będzie powodowało wiele pomieszania. Więc jeśli
umieścisz wszystko razem, tajemnicę, Babilon wielki, to okazało się już, że ta tajemnica jest
zidentyfikowana przez Rzym jako co.? Powiedzieli nam, że tajemnica jest trójcą. To jest to,
co  oni  powiedzieli.  Jest  to  tajemnica  wielkiego  pomieszania.  Tajemnicą  jest  oczywiście
trójca. Innymi słowy w dniach ostatecznych będziesz mieć ten stan, jeśli odczytujemy imię
napisane  na  jej  czole:  tajemnica,  Babilon  wielki  lub  trójca;  wielkie  pomieszanie.
Oczywiście dzisiaj to nie jest nic dziwnego, jeżeli natrafiasz na wielu ludzi, jeśli chodzi o tę
doktrynę trójcy, że nie wszyscy oni wyjaśniają to w ten sam sposób. Właściwie wiele osób
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jest zmieszanych sposobem w jaki to wyjaśniają. Wyjaśniają to na różne sposoby. Pytanie
brzmi, dlaczego patrzymy na zagadnienie trójcy, gdy studiujemy Objawienie św. Jana 
oraz problemy w dniach ostatecznych.? Objawienie  św. Jana w ogóle nie mówi o trójcy.
Dlaczego się temu przyglądamy.? A powód jest prosty. To jest to, co Bóg nam dał. Musimy
się wrócić do dosłownych historii w Starym Testamencie, żeby zobaczyć czego możemy się
nauczyć, co rzuci światło na to , co dzieje się w Księdze Objawienia. Pamiętamy, Objawienie
św.  Jana  używa określenia  Babilon,  ponieważ  to  jest  wskazywanie  nam na  lekcje,  które
możemy  poznać  w  Babilonie.  Oczywiście  jeśli  udamy  się  do  pierwotnego  Babilonu,  to
możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące kwestii czczenia,  które zwiedzie cały świat.
Pamiętamy  także  historię  po  potopie.  Grupa  ludzi  kierowana  przez  człowieka  o  imieniu
Nimrod nie była zbyt szczęśliwa mieszkając w górach i postanowili podróżować w kierunku
wschodnim. Podróżowali i znaleźli równinę Dura i mieli oni wielki pomysł. Pomyśleli,  że
zbudują miasto, a w mieście zbudują wieżę i zamierzali rozsławić swoje imiona. Miasto było
nazwane Babel lub Babilon. Wieża Babel jest bardzo znaną historią. Ten człowiek, Nimrod –
tak jak jego imię oznacza  „buntujmy się” – prowadził bunt przeciwko prawdziwemu Bogu
Niebios. I ten bunt pociągnął za sobą fałszywy system czczenia. I widać oczywiście, że Bóg
nie był z tego zadowolony, jak możemy powiedzieć, bo Bóg rzeczywiście zstąpił, pomieszał
On języki i wieża została zniszczona. Ten człowiek Nimrod kontynuował swoje starania. Był
on wspierany przez swoją żonę. Jego żona nazywała się Semiramis.  Wraz z przenoszeniem
się do różnych kultur otrzymywała różne imiona. Ale jego żona Semiramis oczywiście mu
pomagała.  I  w  tamtym  systemie  Babilonu  (to  jest  oryginalny  Babilon  wszech  czasów  )
zauważamy,  że  historia  odsłania  nam cos  bardzo  interesującego  o  oddawaniu  czci,  które
miało tam miejsce. Oto, co jest napisane w książce  „Dwa Babilony”  Aleksandra Hislopa:
„Wieża Babel rzeczywiście była kultem szatana”. Nie jest to interesujące.? To jest historia.
„w formie  ognia,  słońca i  węża.”  W ilu formach ?.  Trzech formach.  „Jednak czczenie
Szatana  nie  mogło  być  czynione  otwarcie  z  powodu  wielu,  którzy  nadal  wierzyli  w
prawdziwego Boga Noego. Więc tajemnica religii rozpoczęła się przy wieży Babel, gdzie
Szatan  mógł  być  czczony  w  sekrecie.”  To  jest  to,  co  dzieje  się  w  Babilonie.  Miałeś
tajemnicę religii, gdzie szatan był czczony w sekrecie. To jest dokładnie to, co wydarzy się w
dniach ostatecznych. Szatan użyje zwiedzenia i tajemnic, aby zwieść ludzi, i do myślenia, że
czczą  prawdziwego Boga, podczas  gdy w rzeczywistości  czczą jego. To jest  interesujące.
Oczywiście  to  nie  trwało  długo zanim Nimrod zmarł  podczas  ustanawiania  tego systemu
czczenia szatana (to się nazywa systemem tajemnicy). Wierzono, że został zabity. I po jego
śmierci jego żona promowała ideę, którą zapoczątkował. Kiedy on umarł powiedziała, że on
rzeczywiście  udał  się  do  słońca.  I  faktycznie  słońce  stało  się  symbolem  Nimroda.
Oczywiście osoby te były czczone jako przedstawicielstwo boga, którego oni czcili. I słońce
stało  się  symbolem czczenia  Nimroda,  co  naprawdę  jest  jedynie  czczeniem  szatana.  Nie
minęło po tym dużo czasu, zanim jego żona Semiramis zaszła w ciążę. I jak wtedy wyjaśnić
jak mogła być w ciąży, gdy jej mąż nie żyje. Powiedziała: Wiecie co ? Promień słońca wszedł
we mnie i to dziecko jest rzeczywiście wracającym Nimrodem lub reinkarnacją boga słońca.
Oczywiście,  kiedy  dziecko  się  urodziło  zostało  nazwane  Tammuz.  I  on  również  jest
wspomniany  w  Biblii.  I  ta  trójka;  Nimrod,  Semiramis,  Tammuz  była  czczona  jako
uosobienie boga słońca w tej tajemnej religii, co było niczym innym, jak czczeniem szatana.
To jest to, co mówi nam historia. To jest tam, gdzie pierwsza  „trójka”  powstała. Oto, co
mówi  ta  sama  książka,  strona  51;  „Trójca  otrzymała  swój  początek  w  starożytnym
Babilonie z Nimrodem – Tammuzem – i Samiramis. Samiramis zażądała czci zarówno
dla jej męża  i jej syna jak również dla siebie. Twierdziła, że jej syn był zarówno ojcem i
synem. On jest tym samym, który się wzniósł i on również wrócił. Tak, on był „bogiem
ojcem” i  „bogiem synem” pierwszą boską niepojętą trójcą.”  To jest  zaledwie  historia.
Teraz  mówi  nam,  że  to  cofając  się  całą  drogę  wstecz  do  Babilonu,  znajduje  tam swoje
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pochodzenie.  Interesujące  jest,  że  kiedy  to  miało  miejsce,  to  Bóg  oczywiście  nie  był
zadowolony. Jak widzieliśmy. Bóg przerwał pracę i Bóg rozproszył tych ludzi przez zmianą 
ich  języków  ponieważ  Bóg  widział,  że  jeśli  ten  system przejąłby  władzę,  to  ten  system
kontrolowałby cały  świat.  To byłby jeden rząd światowy rządzony z wieży Babel.  I  Bóg
widział, że to by zupełnie zamazało Jego prawdę. I tak Bóg interweniował przez wzgląd na
ciebie i na mnie. I dlatego ty i ja wierzymy dziś w ogóle jakiejkolwiek prawdzie, bo Bóg
interweniował wtedy w historię. Gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy żadnej nadziei  na
dowiedzenie się czym jest prawda. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co uczynił. Ale kiedy Bóg
to uczynił, to zauważamy, że coś się stało z wszystkimi ludźmi, którzy zostali rozproszeni. To
czczenie szatana czy czczenie słońca, które rozpoczęło się w Babilonie.... oczywiście jedną z
form czczenia szatana było czczenie słońca. I reprezentacjami boga słońca byli założyciele tej
religii.  Nimrod, jego żona i jego dziecko, które pojawiło się pózniej. Tę pierwszą trójcę, to
czczenie  trójki  odnajdujemy  nieprzerwanie  rozprowadzane  przez  wszystkie  inne  kultury,
które rozproszono z Babilonu. Oczywiście trójca, która była obecna w Babilonie była kultem
Nimroda, Tammuza i Semiramis.  ( 1 Moj. 11.4-5) Babel – brama Boża, zamieszanie. Ale
jak języki  były pomieszane w wieży Babel i  jak języki zostały zmienione,  to znajdujemy
bardzo, bardzo interesujące przekształcenie. Te same koncepcje i zasady, które były obecne w
Babilonie, bywały w innych kulturach, ale przyjęły inne nazwy, bo każdy teraz mówił innym
językiem. I znajdujemy bardzo interesujące przekształcenie. Znajdujemy to w Egipcie, że kult
w Egipcie miał trójcę na czele, ale ich imionami były:  Ozyrys, Herus i Izyda lub czasami
Ra. W Grecji znajdujemy również na samej górze trójkę, którą byli: Zeus, Apollo i Atena. 
W Indiach znajdujemy; Brahma, Vishnu i Shiva. 
W Rzymie znajdujemy: Jowisza, Marsa i Wenus. 
Oczywiście lista nie jest wyczerpująca. W każdej z wielu kultur i pogańskim systemie kultu
ostatecznie  odnajdujemy,  że oddawanie czci  ich bogom kończy się  w trójce.  I  wspólnym
mianownikiem  między  nimi  wszystkimi  jest  to,  że  wszystkie  one  rozpoczęły  się  w  tym
samym miejscu.  I to miało inne imiona,  ponieważ teraz mówili  innymi językami.  I kiedy
Nimrod zmarł Semiramis powiedziała, że Nimrod wzniósł się do słońca. I oczywiście dlatego
że czcili boga słońca, to uznali, że słońce było stosownym symbolem dla boga, którego czcili
–  szatana.  Zobaczyli,  że  otrzymują  ciepło,  ogrzewanie,  światło.  Życie  w  zasadzie  było
zależne od słońca. Więc słońce stało się najwyższym obiektem i symbolem dla boga, którego
czcili. Wierząc, że był ich dobroczyńcą. I zauważyli, że słońce miało trzy odrębne etapy. A
więc to pasuje bardzo dobrze do ich systemu wierzeń, bo oni już czcili  trójcę.  A więc to
zostało włączone do tej tajemnicy religii, do czczenia szatana. Historia ponownie to dla nas
potwierdza.  Tutaj  powiedziano  nam:  „Trójka  stała  się  najbardziej  uniwersalną  liczba
bóstwa.  Kult  słońca  jest  jedną  z  najbardziej  prymitywnych  form  religii,  i  wczesny
człowiek czasami rozróżniał pomiędzy wschodem, południem i zachodzącym słońcem.
Egipcjanie, dla przykładu, podzielili boga słońca na trzy bóstwa: 
- Herus, wschodzące słońce
- Ra lub Re, południowe słońce
- Ozyrys, stare zachodzące słońce.  ( Egyptian Deities, New International Ensyclopedia,

NY; Dodd, 1917. Volume 7, p. 529)
To wszystko zaczęło się w Babilonie. Oczywiście każda inna podróżująca grupa wzięła ten
sam koncept, ale teraz mieli  inne imiona.  Bardzo ważny punkt do zapamiętania.  Te same
zasady i koncepcje, które pochodzą z Babilonu, bywały w różnych kulturach i miały różne
nazwy. Jak zobaczymy jest to dla nas bardzo ważne w dniach ostatecznych. I oczywiście
włączyli oni ten pogląd także do swoich dzieł sztuki. Bo jakiego rodzaju to była religia.? To
była  sekretna,  tajemnicza  religia.  Nie wszyscy naprawdę wiedzieli,  kto był  czczony.  Nie
każdy  rozumiał,  że  to  szatan  był  czczony.  A  więc  odnajdujemy  małe  symbole  (jak
zobaczymy póżniej) takie jak na ich głowach. Mały okrąg. One były czymś więcej niż tylko
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dekoracją. One były symbolami reprezentującymi boga, którego oni czcili. boga słońca lub
szatana w trzech formach, lub w trzech różnych etapach. Oczywiście trzy etapy słońca, 
które uznali, były bardzo dopasowanym symbolem dla boga, którego czcili. 

To była trójka  w jednym bogu.  Wszystkie  trzy  były oczywiście  słońcem,  ale  miały  trzy
odrębne etapy, jednak wszystkie nadal były jednością. I stało się znane jako trójka w jednym
bogu. I dostrzegli, że w celu właściwego reprezentowania boga słońca, gdyby połączyli trzy
fazy słońca w jedno, to byłby to obraz tego, w co oni naprawdę wierzą. Boga, którego czczą,
boga słońca, trzy w jednym.

I  oczywiście  umieszczasz  wszystkie  części  razem i  otrzymujesz  jeden.  I  ten symbol,  ten
obraz stal się symbolem dla boga słońca lub kogoś, kto jest tak naprawdę za tym kultem. To
nikt inny od szatana.  I oczywiście to było bardzo, bardzo skuteczne,  bo używali  tego do
ukrycia  ich prawdziwej religii.  Używali  tego jako przedstawicielstwa.  Oczywiście  te trzy
połączone okręgi.   

Okazało  się,  że  tworzą  ten  bardzo  interesujący  trójkąt,  trójkąt   równoboczny.  Trójkąt  z
trzema równymi bokami. Jeśli studiowaliście geometrię w szkole, to pamiętacie. Musieliśmy
mierzyć kąt każdego trójkąta. Przypominacie sobie robienie tego.? Mierzysz wszystkie kąty i
wszystkie kąty sumują się do ilu.?  Wszystkie  Katy po zsumowaniu wynoszą 180 stopni.
Oczywiście w zależności od różnej długości każdego boju będzie można zauważyć, że kąty
się zmieniają. Ale coś bardzo interesującego zostało zauważone o tym trójkącie, który miał
wszystkie  boki  równe,  ponieważ  każda  strona  reprezentuje  fazę  słońca.  Trójkąt
równoboczny.  Stwierdzono,  że  każdy  kąt  w  trójkącie  równobocznym miał  dokładnie  60
stopni. 

Nie trzeba być geniuszem, aby zrobić kolejny krok i uświadomić sobie, że 60 i 60 i 60 jest
reprezentowane przez 666. A więc bardzo interesująco. Ci poganie użyliby tych liczb i tych
obrazów, aby ukryć oddawanie czci, które oni oddają szatanowi. I tak kult słońca czy kult
szatana stał się kultem 666. Stał się religią 666. Obecnie niektórzy ludzie mogą nie myśleć za
dużo o tej liczbie, poza tym, że jest ona wspomniana w Biblii. ( Obj. Św. Jana 13,18) 
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I  powiedziano nam, że jest  to liczba systemu.  Tutaj  znajdujemy korzenie i  początki  tego
systemu. Archeolodzy odkrywają tę liczbę obecną w wielu wykopaliskach archeologicznych
z Babilonu.  System 666. Był to system kultu słońca, system kultu diabła.  Interesujące.
Udajemy  się  tylko  niewielkim  objazdem  spoglądając  na  historię.  Spojrzymy  teraz  z
powrotem na czasy obecne. Jednym z tytułów, oficjalnych tytułów systemu babilońskiego
lub  systemu  wiary  rzymskokatolickiej  jest  wspomniany  tutaj,  w  książce  „Nasz  Gość
Niedzielny”. Powiedziano nam: „Oficjalnym tytułem papiestwa jest    Vicarious Filii Dei lub  
Vicar  of  the  Son  of  God.”  Ten  tytuł  jest  oczywiście  w  języku  łacińskim.  W  języku
łacińskim  jest  coś  bardzo  interesującego.  Każda  litera  ma  wartość.  Wszystko  co  musisz
zrobić, to umieścić te wszystkie litery w języku łacińskim. I wszystkie je sumujesz. Vicarious
Filii Dei z każdą wartością poszczególnej litery. (zał.1)

Vicarious  Filii  Dei

V = 5           F = 0        D = 500
I  = 1            I = 1         E = 0
C = 100        L= 50       I  = 1
A = 0            I = 1                501            
R = 0             I = 1        +
I  = 1                   53
U=  5          +    
S = 0                     =  666
       112

To nie jest coś co zostało zmyślone. To jest standardowa łacina.  I sumujesz wszystkie te
wartości oficjalnego tytułu papieskiego. I dochodzisz do liczby,  która co ciekawe wynosi
dokładnie 666. Z historii dowiadujemy się, że ta liczba 666 była kultem boga słońca, który
rozpoczął się w Babilonie. Teraz widzimy dlaczego Biblia używa w Objawieniu św. Jana
nazwy Babilon odnośnie do tego systemu. Ma dokładnie tę samą liczbę włączoną do swojej
nazwy.  Innymi  słowy coś  jest  ukryte  pod  powierzchnią.  Biblia  chce,  żebyśmy  się  temu
przyjrzeli, by to odsłonić. Zrozumieć, kto naprawdę stoi za tym systemem.  To system 666
lub  kult  słońca.  Oczywiście  poganie  to  uwielbiają,  robić  różnego  rodzaju  rzeczy  z  ich
symbolami. Umieszczając małe symbole razem i ukrywać coraz bardziej, w co oni wierzą.
Tak, żeby były znane tylko dla wtajemniczonego. Oczywiście ten połączony z trzech części
lub okręgów symbol jest znany pod nazwą „triquetra”. 
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Trzy połączone tarcze lub trzy połączone okręgi. I odkryli, że trzy połączone części można
łatwo zastąpić w całości tak, że każda część każdego okręgu byłaby wykorzystana zamiast
całości. To uczyniłoby obraz bardziej interesujący. Być może bardziej złożony. I to wciąż
reprezentowałoby  boga  słońca  3  w  1,  szatana.  I  tak  oczywiście  oni  to  przedstawiają.
Wszystkie  trzy  w  jednym  okręgu.  Ten  symbol  można  znaleźć  we  wszystkich  różnych
kulturach, poprzez różne pogańskie systemy wierzeń. I ten symbol wciąż istnieje i ma się
dobrze do dnia dzisiejszego. Popatrzmy na kilka przykładów, aby zobaczyć, jak diabeł to
wprowadza. Oczywiście może to być przedstawiane i rysowane na różne sposoby. Może to
być dość artystyczne.  Jak włączyliby to do różnych świątyń i kaplic.  Malowidła ścienne,
akwaforty, grawerowanie. Dowiemy się trochę więcej o tym symbolu. Co przedstawia i skąd
pochodzi.  Zwróć  uważnie  uwagę.  To  jest  tylko  potwierdzenie  tego,  co  znaleźliśmy.
Powiedziano nam: „Triquetra jest satanistycznym symbolem, który ma swój początek w
okultyzmie.”  W  sekretnej  starożytnej  religii  misteryjnej.  „To  zawsze  było  związane  z
pogańskimi  wierzeniami,  praktykami  satanistycznymi,  i  czarami.”  (New King James
Omissions, A.V. Publications.)  To jest całkiem poważne.  „Triquetra składa się z trzech
nakładających się szóstek.” 

Oto, jak to jest rozszyfrowane. Mamy jedną, drugą i trzecią połączoną szóstkę. I pomyśleli:
To jest wspaniały pomysł. Symbol dla boga słońca ma 666 w sobie. Świetny pomysł, nikt
się  nie  dowie.  I  to  była  sekretna  religia,  praktykowana przez  te  wszystkie  obrazy  i
symbole, które będą oni używać. Kontynuując: „To logo jest starożytnym symbolem dla
pogańskiej trójcy.” Odkryliśmy gdzie to się zaczęło. Sięgając wstecz do Babilonu. „Symbol
został ponownie spopularyzowany przez Satanistę Aleistera Crowley a dla Royal Arch
(Lucyfer) 3 –go Stopnia York Zakonu Masonerii.”  Innymi słowy, symbol ten jest dziś
używany przez niektóre tajne stowarzyszenia, które są aktywne i mają się dobrze do dnia
dzisiejszego.  Interesujące.  Odkrywamy  teraz  historię.  Po  prostu  śledzimy  to  od  samego
początku w historii oraz przemieszczania się, i  widząc jak to rozwijało się aż do naszych
czasów. Co pomoże nam zdemaskować zwiedzenie dotyczące kultu, którym szatan zwiedzie
cały świat. Na przykład można znaleźć ten symbol w pewnych najbardziej interesujących
miejscach. Jednym z nich wiccan (wicca). Wiccan jest innym słowem dla czarów. Pełnych
rozmiarów kielichy i puchary. Można je kupić za 20 dolarów za sztuką. Jeśli chcesz możesz
je znaleźć w różnych kolorach. Jeśli jesteś czarownicą i lubisz praktykować swoje czary, to
możesz użyć kielicha. Jaki jest na nich symbol.? Jest to symbol boga słońca, szatana, 666.
Dlaczego  tak  jest.?  Ponieważ  czarownice  komunikują  się  z  .....  To  nie  jest  dla  nas
zaskakujące widzieć tam ten symbol. To smutne, że to nadal się dzieje. Ale to jest dzień
współczesny, to już nie jest starożytna historia. To faktycznie jest  ze strony internetowej,
która sprzedaje te produkty i różne rzeczy, które czarownice mogą użyć. Obecnie ten symbol
jest  używany  w ich  regaliach.  Kolejny  przykład  to  encyklopedia  Harpera  mistycznego  i
paranormalnego doświadczenia.(p. 594) Oto, co jest tam napisane: „Symbole są ważne dla
wszystkich ezoterycznych nauk, gdzie zawierają sekretną mądrość dostępną tylko dla
wtajemniczonych.”  Suknia czarownicy posiada symbol. Symbol boga słońca, szatana, 666
Jest  to  ważny  punkt.  Zazwyczaj  ludzie  patrzą  na  ten  symbol  i  myślą,  że  to  jest  ładna
dekoracja.  Nie  zdając  sobie  sprawy,  że  symbol  ten  w  rzeczywistości  zawiera  „sekretną
mądrość”.  Tajne znaczenie, które jest dostępne tylko dla wtajemniczonych. To co robimy
jest odkrywaniem znaczenia za symbolem, abyśmy mogli zrozumieć, co się dzieje.   
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Nie tylko symbol jest  problemem,  ale co symbol oznacza.  Zasady i  koncepcje,  które ten
symbol  reprezentuje  –  boga  słońca.  Znowu,  to  jest  również  obecne  w  programach
telewizyjnych.  W serialu  telewizyjnym  „Czarodziejki”.  Tam też  używają  tego symbolu.
Interesujące jest, że to jest serial telewizyjny o trzech czarownicach. Nie cztery czy dwie, ale
trzy czarownice.  I  symbol,  którego używają  jest  symbolem boga słońca.  Trzy w jednym
bogu.  Myślicie,  że  to  jest  zbieg okoliczności.?  Świat  jest  nakierowywany na przyjęcie
czegoś. Dlatego musimy być bardzo selektywni z tym, co oglądamy i na co się narażamy.
Kolejny przykład to książka o  New Age , „Spisek Wodnika”.  Na okładce widnieją trzy
połączone łuki lub tarcze. Trzy połączone szóstki. W kolejnej książce ; „Rzemiosło, Księga
Cieni Czarownicy”,  widzimy ten sam symbol.  Symbol boga słońca, 3 w 1.  Symbol dla
szatana.  I jest  nazwana  „Księgą Cieni Czarownicy”.  Przedstawiają  to bardzo jasno. Nie
ukrywają  do  kogo  należy  ich  lojalność.  Oczywiście  możemy  to  znaleźć,  możemy  to
prześledzić przez całą drogę w innych kulturach i w historii. W Babilonie odnajdujemy to
tam, gdzie to się zaczęło.  Archeologiczne wykopaliska z Babilonu odsłaniają nam pewną
bardzo ciekawą rzecz. Na różnych kamieniach możemy odnaleźć mały trójkąt. I jak myślicie,
jakie może być znaczenie tego trójkąta.? Ładny kawałek dekoracji.? Czy to reprezentuje coś
innego.?  Pamiętacie,  symbole  były  używane  przez  pogan  do  reprezentowania  sekretnej
mądrości.  Symbol  trójkąta  przedstawia boga słońca,  który jest  czczony w Babilonie.
Trzy w jednym, religia 666. Oczywiście dlatego mają tam u góry wielką tarczę słoneczną,
ponieważ  jest  to  najwyższy  bóg,  którego  czczą.  Różni  ludzie  podróżowali  z  Babilonu  i
oczywiście  w różnych kulturach  odnajdujemy tę  samą rzecz.  Na przykład  w buddyzmie.
Możemy  znaleźć  posąg  Buddy  z  trzema  twarzami.  Trzeba  się  zatrzymać  i  zadać  sobie
pytanie:  dlaczego  zawsze  trzy.?  Musi  być  jakiś  powód.  To  nie  może  być  tylko  zbieg
okoliczności.  Oczywiście dzielę się tymi wiadomościami i wielu drapie się po głowie, bo
myśleli , że jest trójka we wszystkich innych kulturach. Dlaczego wszystkie one są podobne.?
Co jest  wspólnym mianownikiem.?  Wspólnym mianownikiem jest to, ze wszystkie one
mają swój początek w tym samym miejscu. Wzięli oni ten sam koncept, którego nauczyli
się  w Babilonie,  boga słońca  3  w 1.  I  zostały  one  przemodelowane,  inaczej  nazwane i
umieszczone w różnych kulturach. Oczywiście to nie jest jedyne miejsce. W świątyni są trzej
bogowie  indyjskiej  triady.  Jeden,  dwa,  trzy.  Trzy  symbole  boga,  który  jest  docelowo
czczony. W kolejnym miejscu widzimy całą trójkę zacienioną przez jednego. Z tych obrazów
możemy odczytać wiele informacji o tym, co one oznaczają.  Trzy, dlaczego zawsze trzy.?
Nie dwa, nie cztery. Trzy w jednym, jeden w trzech. Kolejny przykład z hinduizmu. I oni nie
ukrywają, co te obrazy reprezentują. Tutaj są trzy. I zauważcie co jest za każdą głową. Mały
żółty  nimb,  który  mówi  nam,  że  oni  muszą  być  święci,  czyż  nie.?  Ten  mały  nimb
rzeczywiście reprezentuje boga słońca. To nie ma nic wspólnego  z byciem świętym czy nie
świętym. System Rzymu przyjął ten sam symbol i teraz widzimy świętych z kółkiem lub
nimbem wokół ich głowy. I myślimy, że to musi oznaczać bardzo świętego. To nie pochodzi
z  Biblii.  To  pochodzi  z  Babilonu,  tam  gdzie  są  tego  początki.  W  Egipcie  oczywiście
odnajdujemy tę samą rzecz. Też mamy trójkę i nad ich głowami znajdujemy symbole boga
słońca.  Ten sam system w różnych kulturach przyjął  inne nazwy,  ale  utrzymuje  te  same
zasady, które zostały nabyte w Babilonie. Jest to system szatana i kultu słońca. Bóg w ogóle
nie  był  zadowolony z  tego kultu  boga słońca,  szczególnie  poprzez  te  symbole  i  obrazy.
Bardzo  interesujący  werset  w  Biblii.  Księga  Liczb  33;52:  Bóg  dał  Swojemu  ludowi
instrukcję do zrobienia czegoś. Powiedział On:  „Tedy wypędzisz wszystkie obywatele
onej ziemi od oblicza waszego, i wytraćcie wszystkie malowania ich, i wszystkie obrazy
bałwanów  ich  wygubcie,  także  wszystkie  wyżyny  ich  spustoszycie.”  Nie  jest  to
interesujący  werset.?  Bóg  powiedział,  że  chce,  pośród  wszystkich  innych  rzeczy,  które
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zrobią,  aby się  upewnili,  że  zniszczą  ich  malowidła.  Bo malowidła  były  używane przez
pogan do przedstawiania boga, którego czcili, boga słońca.
Bóg nie był w ogóle zadowolony z tych wszystkich małych obrazów, triquetra  i symboli
słońca. Poinstruował Swój lud, by je zniszczyli. Jego lud tak zrobił, a czasami wracają do
złych  nałogów.  Interesujące  jest,  że  ta  triquetra  nie  jest  obecna  tylko  w  czarach,  w
programach  telewizyjnych  i  we  wszystkich  tych  miejscach.  Triquetra  właściwie  do  dziś
znajduje swoje miejsce w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Na przykład znajdziecie
ten symbol na nowej wersji Biblii króla Jakuba, mającą triquetra na niej. Jeśli ją otworzycie,
to znajdziecie tam ten symbol. Nie potępiamy Biblii,  kiedy mówimy, że ta Biblia ma ten
obrazek. Ale odkrywamy, że ten pomysł, ten symbol trafia na Biblię, tam gdzie to nie należy.
To jest symbol nie Boga Biblii,  ale boga słońca. Jeśli otworzysz tę Biblię, na pierwszych
stronach, to powie ci trochę o tym obrazku czy symbolu. Powie ci, że to się nazywa triquetra
i że jest to starożytny symbol trójcy.  A tutaj  znajdujemy początki skąd to pochodzi. Moi
drodzy, Bóg nie jest zadowolony z tego. Izraelici zostali pouczeni o tych obrazach. To jest
symbol szatana. 3 w 1, bóg słońca.  To jest symbol kultu diabła i jest on na Biblii.  Nie
wyrzucajcie Biblii,  widziałem taką jedną. Po prostu usuńcie obrazek i zachowajcie Biblię.
Kolejne miejsce, gdzie możemy znaleźć ten symbol to jest okno katedry, okno witrażowe. I
możemy tam wypatrzeć coś interesującego. Widzimy symbol boga słońca. Teraz znajdujemy
to w kościołach. To jest na Biblii i jest w kościołach. Zwiedzenie jest dużo bliżej niż nam się
wydaje.  Wiele  razy  myślimy,  że  to  byli  poganie,  czciciele  słońca,  a  my  jesteśmy
chrześcijanami, mamy swoje Biblie. Ale nawet z tym przekonaniem możemy być zwiedzeni.
I zastanawiam się, jak wiele osób na przykład pójdzie oddawać cześć w tej katedrze, spojrzy
na okno witrażowe i rozumie, że to jest symbol boga słońca. Myślicie, że jak wiele osób wie
o tym.? Zaledwie 1 na 100, może nawet 1 na 1 000. Ludzie są nieświadomi, co te rzeczy
oznaczają, bo zostały one zaprojektowane tak, by zawierały sekretną mądrość dostępną tylko
dla wtajemniczonych. To dlatego dziś to odsłaniamy. Kolejny kościół i kolejne czarujące
okno. W górnej części widzimy trzy połączone okręgi, symbol boga słońca. Kiedy dzielimy
się tymi rzeczami, to nie potępiamy ludzi chodzących do tych kościołów. Wiele z tych osób
nie ma pojęcia,  że te  symbole to oznaczają.  Mimo to muszą być poinformowani.  Muszą
zrozumieć,  dlaczego się tym dzielimy. Muszą wiedzieć te rzeczy. W wielu kościołach na
oknach mamy trzy połączone okręgi. Symbol boga słońca. Można na to spojrzeć również z
zewnątrz. I widzicie, dzielimy się tym z ludźmi i większość osób przechodziła obok budynku
kościoła i nigdy nie pomyśleli,  dlaczego okno tak wygląda.  Myśleli po prostu, że ładnie
wygląda. Ale to ma znaczenie za tym. To nie jest tylko ukryte znaczenie.  Ale ludzie
wielbią boga, bo to jest symbol boga, który jest czczony. Ponieważ powiedziano nam, że to
jest symbol trójcy. Czczą oni boga z pojęciem i zrozumieniem, które jest doprawdy wątpliwe.
To dlatego się dziś temu przyglądamy. To nie jest jedyne miejsce. Myślę, że to był kościół
anglikański. Kościół katedralny. Zastanawiam się, ilu wyznawców anglikanizmu wie, że to
właśnie to oznacza.? Jestem przekonany, że żaden z nich nie wie. Tak naprawdę niektórzy z
nich  są  bardzo wdzięczni  słyszeć  o początkach  niektórych  z  tych  obrazów. I  to  nie  jest
ograniczenie  tylko  do jednej  grupy czy  jednego chrześcijańskiego  kościoła.  Nie  atakuję
tutaj żadnego kościoła. Ale zwracam uwagę, żeby ludzie, którzy chodzą do tych miejsc
zrozumieli pochodzenie tych rzeczy. Muszą być poinformowani, aby mogli zrozumieć kim
są  bogowie  Babilonu  i  jak  szatan  używa  zwiedzenia,  by  ich  sprowadzić  do  kościołów.
Kolejnym miejscem jest kościół prezbiteriański. Moi drodzy. Szatan odnosi sukcesy nie tylko
jak zwodzi pogan, ale zinfiltrował on kościoły. Z symbolami, które reprezentują jego, boga
słońca. Ludzie, którzy kochają Jezusa, którzy chcą Jemu oddawać cześć, byli obecni w tych
kościołach i nie byli świadomi zwiedzenia, które jest na nich praktykowane. To dlatego się
tym dzielimy. To jest system, który prowadzi cały świat do czczenia szatana.  Powiedziano
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nam  w  Biblii.  Będą  czcić  smoka.  Tutaj  widzimy  jak  czczenie  smoka  będzie
praktykowane. Przez zwiedzenie. To jest symbol dla boga słońca. 
Teraz  zwróćcie  uwagę,  co  jest  tutaj  przyjęte  przez  system  rzymskokatolicki.  To  jest
„Atanazjańskie  wyznanie  wiary”  cytowane  w  nowym  katechizmie.(  p.  67,68)  Teraz
zauważ uważnie, ponieważ tutaj jest zwiedzenie, gdzie wiele osób go nie dostrzega. „Wiara
katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie
mieszając  osób  ani  nie  rozdzielając  substancji:  inna  jest  bowiem Osoba  Ojca,  inna
Syna,  inna  Ducha  Świętego,  lecz  jedno  jest  Bóstwo,  równa  chwałą,  współwieczny
majestat  Ojca i  Syna,  i  Ducha Świętego.”  To jest  bóg,  który jest  czczony w systemie
rzymskokatolickim.  Czczą boga, który jest  3 w 1 i 1 w 3. Teraz niektórzy ludzie (wielu
chrześcijan), kiedy to słyszą mówią: To jest to, co Biblia naucza. Ojciec, Syn i Duch Święty.
To tak jak my czcimy. Ale pamiętajcie. Diabeł używa zwiedzenia w dniach ostatecznych.
Zwiedzenie jest zwodnicze, ponieważ to jest tak blisko prawdy, jednak trochę odbiega. Ten
koncept,  który  znajdujemy,  nie  pochodzi  ze  Słowa  Bożego.  Dowiedzieliśmy  się,  że  to
przybyło z Babilonu. Ale zauważcie uważnie co się stało.  Jest to ten sam koncept, który
pochodzi z Babilonu (3 w 1), ale teraz to przybiera Biblijne imiona. Ten sam pomysł, ale
Biblijne imiona. To czyni to bardzo, bardzo zwodniczym. Oto, jak to jest przedstawiane. W
chrześcijańskiej  książce  zatytułowanej:  „Trójca,  odkrywając  na  nowo  centralną
chrześcijańską tajemnicę.”  Tam jest ponownie tamto słowo. Teraz jak przyglądaliśmy się
historii,  to niektóre z tych rzeczy pojawiają się przed nami i zdajecie sobie sprawę, co te
rzeczy naprawdę znaczą. I tam na okładce znajduje się symbol, obrazek rzekomo ojca, syna i
ducha świętego. A wokół ich głów, widzimy to co widzieliśmy gdzieś indziej. Dokładnie tak
Hindusi malują swoich bogów. Jaki jest problem.? Ten sam koncept przeniknął do kościoła,
ale teraz to przybrało Święte i Biblijne imiona. Wielu ludzi akceptuje to, nie wiedząc tak
naprawdę skąd to pochodzi. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć kogo czcimy, bo szatan użyje
tego fałszywego systemu kultu,  by zwieść  cały świat.  W kolejnej  książce  zatytułowanej:
„Trójca” na okładce znajdujemy symbol, nawet nie jest zamaskowany. To jest symbol boga
słońca. I to jest nawet oznaczone kolorami. To ma barwy płomieni ognia. Jest to symbol boga
słońca  i  jest  to  zatytułowane:  „Zrozumienie  miłości  Boga,  jego  plan  zbawienia,  i
chrześcijańskie  relacje.”  I  jest  autorstwa  trzech  autorów.  Może  jeśli  używasz  trzech
autorów,  to  to  po prostu zadziała.  Kto wie.  Ale  to  jest  interesujące.  Moi drodzy,  to  jest
bardzo, bardzo poważne. To książka nie jest książką, która jest z przeszłości starożytnej. To
jest  niedawno opublikowane,  zaledwie kilka lat  temu.  Symbol,  który jest  na okładce jest
symbolem boga słońca. A jak jest nazywany bóg słońca w obecnych czasach.? Nazywa się
T R Ó J C A.  To jest to, o czym świadczy fakt: zdjęcie mówi więcej niż tysiące słów. Jeśli
spojrzymy na historię, to znajdziemy pochodzenie tego. Zauważcie jak to jest potwierdzone.
Jak  patrzymy na  niektóre  wnioski,  które  ta  książka  wyciąga.  Ta  książka  na  stronie  273
twierdzi  następująco:  „Jedność  w  naturze  i  charakterze  trzech  osób  Bóstwa  wznosi
bardzo  użyteczną  kwestię  modlitwy,  chwały  i  czci.” Co  jest  kwestią  w  dniach
ostatecznych?.  Oddawanie  czci.  Zauważcie  teraz.  Ta  książka  teraz  podejmuje  kwestię
oddawania czci w odniesieniu do tego boga, który jest na okładce. Zauważcie, co mówi: „Ale
co  z  bezpośrednią  modlitwą  do  Ducha  Świętego.?  Podczas  gdy  nie  mamy  jasnego
przykładu czy bezpośredniego polecenia w Piśmie Świętym, aby modlić się do Ducha,
robienie tak ma, w zasadzie,  jakieś dające się  wywnioskować Biblijne wsparcie....  to
tylko wydaje się logiczne, że lud Boży może czcić i modlić się bezpośrednio do Ducha
Świętego.”  Nie wiem czy to rozumiemy, ale to oświadczenie jest doskonałym przykładem
przeczenia samemu sobie. Mówią: Popatrzcie, co z modlitwą do Ducha Świętego.? Mówią:
Biblia nie mówi nam, żeby to robić. Nie ma żadnego przykładu, ale myślimy, że to jest
Biblijne. Możecie mieć albo jedno albo drugie. Nie możecie mieć Biblii nie wspierającej was
w robieniu czegoś, a następnie daje wierzyć,  że to jest Biblijne.  To po prostu nie działa.
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Dlaczego jest to problemem.? Co z modlitwą i wychwalaniem Ducha Świętego.? Dlatego jest
to dla nas ważne, zwłaszcza jeśli jesteś nowy, aby pomóc sobie jakimiś innymi książkami, 
czy oglądając jakieś inne rzeczy, które są dostępne. Aby zobaczyć, co Biblia mówi na temat
oddawania  czci.  Kogo  czcimy  i  nie  czcimy.  To  jest  kwestia,  którą  musimy  naprawdę
zrozumieć, jeśli nie chcemy być zwiedzeni w dniach ostatecznych. Możemy znaleźć bardzo
wyraźnie,  że Biblia nigdy nigdzie (jak jest przyznane) nie poucza nas, by czcić trzech.
Nigdy nie poucza nas,  żebyśmy czcili  Ducha Świętego.  My wyłącznie  czcimy jednego
Boga, Ojca. Robimy to przez jego Syna, który powiedział:  „Ja jestem drogą i prawdą, i
życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”  I czcimy Syna w
taki sam sposób, w jaki czcimy Ojca. I nikogo innego. Ale widzicie, to jest problem. Ten
koncept ... Ci, którzy akceptują i przyjmują ten koncept boga słońca, stają się zniewoleni
muszą oddawać cześć w ten sam sposób. Musisz czcić 3 w 1 i 1 w 3. Musisz wyjść poza
granice Pisma Świętego i zaakceptować niebiblijne twierdzenia,  takie jak czczenie Ducha
Świętego  i  przyznać,  że  nie  są  Biblijne.  I  przyczyną  dlaczego  oni  to  robią  ...  A  oni  w
„oczywisty  sposób”  mówią  ci:  nie  czcimy  Ducha  Świętego,  bo  Biblia  nam  tak  mówi.
Powodem dlaczego oni nie mówią ci jest to, że są oni niewolnikami tego konceptu, który
przybył całą drogę aż z Babilonu. Dlatego tak się dzieje. Wtedy gdy zaczynasz robić rzeczy,
których  Biblia  nie  popiera.  Bardzo,  bardzo  niebezpieczne.  Ta  książka  jest  oczywiście
publikowana  przez  kościół  Adwentystów Dnia  Siódmego.  Interesujące.  Więc  zwiedzenie
przychodzi o wiele bliżej, nawet do naszych własnych drzwi. Dlatego ważne jest, aby ludzie
zrozumieli  komu oddają  cześć,  nawet  jeśli  idą  do  kościoła.  Nawet  jeśli  idą  do  Biblijne
wierzącego kościoła, bo zwiedzenie jest tak blisko kościoła w dniach ostatecznych. Oto jak
to jest przedstawiane. „Trójca jest przedstawiona w Biblii ?. jeden prawdziwy Bóg składa
się z trzech w pełni boskich Osób: Ojca, Syna, Ducha Świętego.”  A obok jest symbol,
który jest użyty do przedstawiania. Moi drodzy, to jest ten sam problem, który miał miejsce,
gdy różne pogańskie kultury opuściły Babilon. Przyjęli te same zasady i koncepcje Babilonu
pod różnymi nazwami. To jest dokładnie to, co się tutaj dzieje. Kiedy mówisz to ludziom są
oni zszokowani.  Koncepcje,  które przybyły z Babilonu,  3 w 1 i  1 w 3, przyjęły obecnie
Biblijne imiona. A fakt, że to nie jest Biblijne jest taki, że właśnie ci, którzy promują i wierzą
tej doktrynie, mówią wam, że uprawiając niektóre praktyki w tym, jeśli chodzi o oddawanie
czci,  to  przyznają  oni,  że  to  nie  jest  Biblijne.  To  dość  zaskakujące  przyznanie  się.  To
przyznanie się powinno skłonić każdego z nas do poważnego zastanowienia się. To dlatego
w  Objawieniu  św.  Jana  13;16  mamy  bardzo  ciekawą  kwestię,  która  jest  ściśle  z  tym
powiązana.  Omówimy jeszcze kilka punktów związanych właśnie z kwestią,  która będzie
obecna  w  dniach  ostatecznych.  To  jest  połączenie,  którego  wielu  ludzi  być  może  nie
uświadamia sobie ani nie rozumie. Ale jest bardzo ważne. Kwestia oddawania czci. Bestia,
która sprawia, że cały świat oddaje jej cześć i obrazowi, który jest utworzony, sprawi jeszcze
coś innego.  „I sprawia, że wszyscy, mali  i  wielcy,  bogaci i  biedni,  wolni i  niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło.”  Oczywiście to jest znane w Biblii jako
znamię bestii. I to znamię bestii jest niczym innym jak znakiem wierności bogu, którego oni
czczą. Widzicie, te dwie kwestie są połączone. Kogo czcisz i znamię są połączone. Znamię
identyfikuje twoją wierność temu, kogo czcisz. Oczywiście wielu ludzi pyta dzisiaj czym jest
znamię bestii. To nie jest zbyt trudne do zrozumienia. Widząc niektóre dowody, którymi się
podzieliliśmy. Znamię bestii dotyczy bezpośrednio boga, który jest czczony. Innymi słowy,
jeśli  patrzyliśmy na pogański  system kultu  słońca  i  kiedy oni  czcili  boga słońca,  bo jak
widzieliśmy to jest kwestią w dniach ostatecznych dotycząca czczenia szatana pod symbolem
boga słońca, to mieli oni bardzo szczególny pamiątkowy dzień do czczenia boga słońca. Jak
myślicie, jaki szczególny dzień został poświęcony bogu słońca.? Nie trzeba być geniuszem,
żeby to rozgryźć. To zostało nazwane  „sunday”  lub dzień słońca. Historia nam to mówi:
„Niedziela  uprzednio  została  wywyższonym  dniem  pośród  pogan,  będąc  dniem,  w
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którym czcili oni słońce ...”  (B.G. Wilkinson, Truth Triumphant, p. 42,ch.5) Gdzie to się
zaczęło.? W Babilonie. Kult słońca jest niczym innym jak kultem szatana. 
Bardzo interesujące.  Przyglądając się pokrótce w nowożytnych czasach,  znajdujemy tutaj
pochodzenie  kultu  niedzielnego.  To  nie  pochodzi  z  Pisma  Świętego,  ale  z  tego  samego
miejsca,  z  którego  pochodzi  bóg  słońca.  Przybył  bóg  słońca  i  dzisiaj  przybiera  Biblijne
imiona.  I  przychodzi  ten  sam  dzień,  w  którym  jest  on  czczony  i  przybiera  Biblijne
argumenty, aby powiedzieć, że to pochodzi z Biblii. Niedziela została wywyższonym dniem
pośród pogan, w którym czcili słońce. Jest to dzień, w którym okazywałeś swoją lojalność i
wierność bogu słońca.  System rzymskokatolicki rozpoznaje i zdaje sobie sprawę, że bóg,
którego oni czczą oraz ich dzień oddawania czci, w którym czczą ich boga, są bardzo ściśle
ze sobą powiązane. Zauważcie czego dowiadujemy się, gdy zadajemy to pytanie systemowi
rzymskokatolickiemu. Zauważyliśmy wcześniej, że ta władza bestii lub system Babilonu czy
system antychrysta, wskazał na nic innego, jak tylko na system rzymskokatolicki. I w Biblii
powiedziano  nam,  że  w dniach  ostatecznych  będzie  znamię  bestii.  To ciekawe,  że  sama
bestia może nam powiedzieć co jest ich znamieniem. I to ma ogromny sens z tym, co się
dowiedzieliśmy. Dla przykładu mamy ten cytat: „Oczywiście Kościół katolicki twierdzi, że
zmiana (Sobotniego Sabatu na Niedzielę) Było jej aktem.... I ten akt jest znakiem jej
władzy  kościelnej  w  sprawach  religijnych.”  I  kolejny  cytat:  „Niedziela  jest  znakiem
naszego autorytetu....”  (Catholic Record of London, Ontario Sept  1,1923)  Dlaczego tak
jest.?  Bo niedziela jest dniem dedykowanym bogu, którego oni czczą. Powiedzieli nam, że
czczą trójcę, i że jest to tajemnica. I pochodzenie symbolu, który widzieliśmy w kościołach,
odnajdujemy w Babilonie. Biblia mówi nam, że Babilon jest w rzeczywistości kultem smoka,
a nie prawdziwego Boga. Porównując te wszystkie rzeczy otrzymujemy bardzo bogaty obraz,
który  się  rozwija.  I  teraz  mówią  nam dlaczego  wprowadzili  niedzielę,  ponieważ  jest  to
lojalność  wobec  ich  boga.  „Niedziela  jest  znakiem naszego  autorytetu  ...  kościół  jest
ponad Biblią,” Wierzycie w to. ? Ja nie.  „ a to przeniesienie przestrzegania Sabatu jest
dowodem  tego  faktu.”  To  jest  tak  ważne  dla  nich.  Powiedziano  nam  o  katolickich
powodach zachowywania niedzieli:  „Ponieważ jest to dzień poświęcony przez apostołów
ku czci Trójcy Przenajświętszej.” Widzicie tutaj połączenie pomiędzy czczeniem niedzieli i
bogiem, który jest  czczony, boga słońca.  I widzieliśmy,  że współczesną nazwą dla boga,
którego oni czczą jest trójca. To, co widzieliśmy na okładce tamtej książki. Umieścili obraz
boga słońca i powiedzieli, że to się nazywa trójca. Tutaj widzimy połączenie. Wiele osób w
dniach  ostatecznych  jest  świadoma,  że  kwestia  będzie  dotyczyła,  którego  dnia  oddajesz
cześć. Ale to jest coś więcej niż, którego dnia oddajesz cześć. To będzie, którego boga czcisz.
A dzień  będzie  oznaczał  twoją  wierność  Bogu.  Prawdziwemu Bogu,  czy  bogu słońca.  I
mamy kolejne oświadczenie ( Gibbons, The Faith of Our Fathers, pp. 111, 112, 63d ed;p.86 )
:  “… nie każdy Chrześcijanin jest  zobowiązany do przestrzegania  Niedzieli  oraz do
wstrzymywania się w tym dniu od niepotrzebnej służalczej pracy.? Przestrzeganie tego
prawa  nie  jest  pośród  najbardziej  znaczących  naszych  świętych  obowiązków.?  Ale
możesz czytać Biblię od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia i nie znajdziesz ani jednej
linijki, która uprawomocniałaby świętość Niedzieli. Pismo Święte podkreśla znaczenie
religijnego  święcenia  Soboty,  dnia,  którego  my  nigdy  nie  uświęcamy.  To  jest  od
kardynała Gibbonsa „Wiara Naszych Ojców”, a strony są tam podane. Więc mówią wam,
że  nie  otrzymali  niedzielnego czczenia  z  Biblii.  Skąd oni  to  otrzymali.?  Z Babilonu.  To
przybyło wraz z bogiem Babilonu. Interesujące jest, że sobota jest prawdziwym dniem, które
Pismo Święte  wprowadza  w  życie,  a  oni  mówią:  jest  to  dzień,  którego  my nigdy  nie
uświęcamy.  Wiecie  dlaczego nigdy go nie  uświęcają.?  Bo oni  nie  czczą  Boga Sabatu.
Czczą innego boga, boga słońca. A bóg słońca ma swój własny dzień. Widzicie kwestia w
dniach  ostatecznych  jest  czymś  więcej  niż  tylko  to,  którego  dnia  czcicie.  Którego  boga
czcicie. To było oczywiście wypełnienie proroctwa, o tej władzy małego rogu w  Księdze
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Daniela 7, 25: „I będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu, będzie niszczył świętych
Najwyższego oraz zamierzał zmienić wyznaczone czasy i prawa.”
I ten system pomyślał by zmienić prawo Boże, jeśli chodzi o prawdziwe czczenie Boga. I
dogmat  trójcy  mówi  nam  z  katolickiej  encyklopedii,  artykuł:  „Błogosławiona  Trójca”;
„Trójca  jest  centralną  doktryną  Chrześcijańskiej  religii.”  Rzym twierdzi,  że  trójca  jest
centralną  doktryną chrześcijańskiej  religii.  Wiecie  co.?  W dużym stopniu jest  to  prawda.
Niestety, większość chrześcijan wierzy dokładnie w tę samą doktrynę. To się nazywa trójca. I
szatan  odniósł  sukces.?  TAK.  Rzym  jest  teraz  śmiały.  Jak  widzieliśmy  wcześniej,
powiedzieli oni: Trójca jest centralnym filarem naszej wiary. Wszystko w naszej wierze jest
na tym zbudowane. Teraz mówią; Wiecie co.? Teraz to jest centralnym filarem wszystkich.
Pamiętajcie, że papież jest na misji, aby co zrobić.? Aby wszystkich zjednoczyć. Biblia mówi
nam, że nie będą się jednoczyć, żeby robić byle co, ale praktykować oddawanie czci. I to
czczenie trafi do szatana. I to czczenie obejmie dzień, który jest poświęcony bogu słońca.
Zauważcie  dla  przykładu  tę  organizację.  Bardzo  interesująca  organizacja.  Nazywa  się
Światowa   Rada   Kościołów.  Czym  to  jest  w  zasadzie.?  Jest  to  klub  dla  wszystkich
kościołów. Spotkać się razem i zebrać się pod jednym parasolem. Teraz oczywiście dla was
jako  kościoła,  jeśli  chcielibyście  dołączyć  do  tego  klubu  lub  tej  organizacji,  aby  być
członkiem Światowej Rady Kościołów, to nie możesz do nich dołączyć tylko dlatego, że
jesteście kościołem. Musicie się kwalifikować.  Istnieją pewne wymagania.  I niektóre ich
wymagania są wymienione na ich stronie internetowej. Na przykład:  „Według konstytucji
Światowej Rady Kościołów, porozumienie z podstawą, na której Rada jest założona jest
koniecznym warunkiem dla członkostwa.”  A więc wasz kościół, zanim będzie mógł się
przyłączyć  do  Światowej  Rady Kościołów,  to  najpierw musi  mieć  kwalifikacje.  Musicie
zgodzić się z podstawą, na której Rada jest założona.  „Późniejsze badania przeprowadzone
przez  centralną  komisję  ustaliły,  że  nie  było  potrzeby  do  zmiany  podstaw,  chociaż
koniecznym było, aby wyjaśnić jej znaczenie oraz dać jasno do zrozumienia, że ...    Trójca  
(była)  w tym bezwarunkowa.”  A więc jeśli  jesteście  kościołem i  chcecie  dołączyć do
Światowej Rady Kościołów, to musicie przynajmniej wierzyć w trójcę.  Dlaczego.? Bo
wszyscy oni jednoczą się, by czcić tego samego boga. Gdyby Biblia nam nie odsłoniła tego
zwiedzenia, to bylibyśmy zwiedzeni. Obecnie kilka kościołów nie czci tego boga. Mogą one
dołączyć do Światowej Rady Kościołów.? NIE. Nie zakwalifikowałyby się, bo czczą kogoś
innego.  Widzicie  przyjaciele,  to  dlatego  ten  człowiek  podróżował  po  świecie  (papież)
promując  boga,  którego  oni  czczą  poprzez  wierność,  poprzez  znak  wierności  ich  bogu.
Promując dzień, w którym czczą ich boga, niedzielę. On jest  „public relations”  dla boga
słońca. Dla przykładu: W 2005 roku papież powiedział: „Bez Niedzieli nie możemy żyć.”
Powiedziano  nam,  że  w  dniach  ostatecznych  będzie  ustanowione  prawo,  które  narzuci
oddawanie  czci.  I  prawo  narzucające  oddawanie  czci,  które  będzie  ustanowione,  będzie
odnosić się do dnia,  którego oddajesz cześć.  To narzuci znamię lojalności  lub wierności.
Znamię bestii – niedziela (dzień słońca), będzie narzucone przez prawo na całym świecie,
domagając  się  lojalności  i  wierności  bogu  słońca.  Tak  jak  zrobił  król  Nebukadnesar  w
Babilonie.  (The  Trumpet.com )  We wrześniu  2007 roku  papież  powiedział: „Niedzielne
czczenie jest „koniecznością” dla wszystkich.” To było dość niedawno. I kolejna wypowiedz.
Papież powiedział; ‘Unia Europejska musi przestrzegać niedzieli, mówi kościół katolicki.” I
to jest 18 listopad 2008. Jest to bliskie.? TAK. Człowiek jest na misji zjednoczenia całego
świata, by czcić boga słońca. Czczenia boga słońca tego dnia – niedziela. Dlatego jest to dla
nas ważne, aby zrozumieć kogo czcisz. To dlatego Bóg w czułym miłosierdziu w ostatnim
wezwaniu do świata mówi w  Objawieniu św. Jana 14,7 o pierwszym aniele: „Bójcie się
Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu,
który stworzył niebo i ziemię,  i morze, i źródła wód.”  Kwestia w dniach ostatecznych
dotyczy  oddawania  czci.  Kogo  będziesz  czcić.?  Pieczęć  Boga  jest  bezpośrednim
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przeciwieństwem znamienia bestii. I to jako znamię bestii jest znakiem lojalności i wierności
bogu, który jest czczony. 
Pieczęć Boga jest znakiem lojalności i wierności prawdziwemu Bogu. Oczywiście w każdej
pieczęci znajdziesz te trzy elementy:  Imię, tytuł i terytorium właściciela pieczęci.  I jeśli
spojrzysz w jedno miejsce w Biblii, to znajdziesz to zaprezentowane. Księga Wyjścia 20;11.
Czwarte przykazanie. To jest dokładnie tam, skąd cytował anioł. Powiedział on:  „oddajcie
pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.” – odnosił się on do
czwartego  przykazania:  „Gdyż  w sześciu  dniach  uczynił  pan  niebo  i  ziemię,  morze  i
wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień
sabatu i poświęcił go.” Widzicie przyjaciele, przestrzeganie siódmego dnia sabatu posiada
znak wierności i lojalności prawdziwemu Bogu Stwórcy. I pieczęć Boga właściwie znajduje
się w tym właśnie przykazaniu sabatu. Bo w tym czwartym przykazaniu znajdujemy Imię
Boga;  Pan lub Jahwe.  Jego tytuł :  Stwórca.  I jego terytorium:  Niebo i ziemia, morze i
wszystko, co w nich jest.  Tak jak znamię bestii  jest  znakiem lojalności,  wierności bogu
słońca (jest to niedziela), To znakiem lojalności i wierności prawdziwemu Bogu jest Jego
prawdziwy siódmy dzień sabatu.  Tym właśnie jest  ten znak. Biblia nam to potwierdza.
Księga Ezechiela 20,12: ‘Dałem im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi,
aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca.” Wiecie, kim jest Ten, który uświęca.?
To dlatego anioł powiedział:  Bójcie się Boga i  oddajcie  mu chwalę,  i oddajcie pokłon
Jemu. Bo kwestia w dniach ostatecznych pociągnie za sobą zwiedzenie dotyczące oddawania
czci. To dlatego w tym temacie patrzyliśmy na dosłowny i duchowy Babilon. I widzieliśmy
kilka niesamowitych lekcji i podobieństw między tymi dwoma. Co zdarzyło się poprzednio
zdarzy się ponownie. Otrzymujemy tę samą powtarzającą się historię, ponieważ Biblia mówi
nam, że nie ma nic nowego pod słońcem. I ta sama grupa ludzi,  która stanęła przeciwko
bogom Babilonu, i powiedzieli królowi, że nie będą czcili jego bogów, reprezentuje grupę
ludzi w dniach ostatecznych, którzy staną przeciwko fałszywemu systemowi oddawania czci
i powiedzą : Nie będziemy czcić bogów Babilonu. Dziś odsłoniliśmy bogów Babilonu, ich
pochodzenie,  a  nawet  to,  jak  przeniknęli  do  kościołów.  Kto  stanie  tak,  jak  ci  trzej
chłopcy.?  Musimy  dokładnie  zrozumieć,  kogo  czcimy.  Dlatego  zapraszamy  was,  jak
powiedziałem wcześniej,  jeśli  słyszycie  to  po raz pierwszy lub jesteście  w tym nowi,  to
proszę wspomóżcie się jakąś inną literaturą lub dostępnym, bądź możecie korespondować z
nami  i  zapytać  nas  o więcej,  żeby zobaczyć,  że  jeśli  to  jest  nieprawdziwe,  to  co  Biblia
odsłania jako prawdę. Jakie jest prawdziwe Objawienie, które Bóg dał o Sobie.  Decyzja
jest  zawsze  twoja.  Wszystko,  co  mogę zrobić,  to  oferować informację.  Tak,  że  wszyscy
możemy podjąć świadomą decyzję,  bo zwiedzenie jest bardzo blisko. Koniec jest bardzo,
bardzo bliski. 
 Jak długo będziecie kuleć na dwie strony.? Dziś postanówcie, komu chcecie służyć.  

 „Którego Boga będziesz czcić.?” 

 Chwała Bogu !

                               „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.” 
W ten sposób pozwolenie jest udzielone dla powielania i rozprowadzania.

 Spisał: andy-tg@tlen.pl
Źródło: Słowo Boże.             
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