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                         Duch  Prawdy  i Duch  Fałszu  

                                                  jak zafałszowano Biblię oraz chrześcijaństwo 
                                               

                Najpierw musi być nauka, poznanie, rozum, doświadczenie oraz wiara 
                                         a nie tylko sama  dogmatyczna  wiara .

                                     HISTORIA i   BOGOWIE  
To Pan Bóg mówił Swoim prorokom, co mają przekazywać innym: „Albowiem proroctwo nie
przychodziło  nigdy  z  woli  ludzkiej,  lecz  wypowiadali  je  ludzie  Boży,  natchnieni  Duchem
Świętym”. 2 P 1,21 (BW), dlatego „Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie
brak,  żadna  z  nich  nie  pozostaje  bez  drugiej,  gdyż  usta  Pana  to  nakazały  i  jego  Duch  je
zgromadził”. Iz 34,16 (BW). 

 Nauka  religii katolickiej ( poprawnie  judeokatolickiej) to   indoktrynacja a nie  religia.
Katolicy są zaprogramowanymi już w dzieciństwie i nie mają żadnej świadomości co do
dziedziny  zwanej  chrześcijaństwem,kojarzonym  co  najwyżej  z  dwoma  świętami  oraz
handlem świątecznym,Zaduszkami i  osobą papieża,  a  także  ze ślubem oraz chrztem w
kościele wraz z modleniem się do świętych. Jest to religia  nawykowa oraz odruchowa  i do
tego wzmocniona fałszywymi  historiami  biblijnego Izraella. 

Studia biblijne  oraz  teologia przez  5 lat   i czytanie tylko jednej książki zwanej  Biblią to
także przesada. Ostatnio  namnożyło się  bardzo dużo  stron internetowych  propagujących
przestarzałe  studia biblijne oparte  na naukach hebrajskich.  Są to jakieś  wykopaliska z
epoki kamienia łupanego ! 
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Zalew  tych   wykopalisk  czyli  wydawnictw   biblijnych  może  wskazywać  na   celową
propagandę. Są  to zarówno studia   internetowe jak też stacjonarne.  Indoktrynacja (łac.
doctrina –  nauka)  –  świadomy  i  systematyczny  proces,  którego  celem  jest  wpojenie
człowiekowi  określonych  ideologii  i  doktryn,  zwłaszcza  politycznych  lub  społecznych,
korzystający z propagandy, stosowanej przez środki masowego przekazu, system oświaty
szkolnej i pozaszkolnej a także  religijnej.                                                  

Propaganda (od  łac. prōpāgāre –  rozszerzać,  rozciągać,  krzewić)  –  celowe  działanie
zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości ludzkiej lub
jednostki. Propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych poprzez
narzucenie  i  zmuszenie  odbiorców  do  przyjęcia  określonych  treści  i  stanowi  jeden  z
elementów indoktrynacji. 

Jakaś  Zofia  która się ochrzciła  została świętą albo inna  od różańców,  inni   nawet  chorzy
psychicznie  neurotycy , przykładów   fałszywych świętych    albo świętych na wyrost nie
brakuje.  A  jakie  nauki oni  przekazali  lub pozostawili, w porównaniu do  tak zwanych
pogańskich  filozofów  greckich lub kapłanów  egipskich    z których  zrobiono  wszelkie
zło ?       

                        Dlaczego nie mogła  się  ukazać poza  internetem żadna  krytyka  Biblii  
                              oraz  dziejów  chrześcijaństwa którą zawiera  Nowa  Biblia Gdańska 
                              w  e-bookach oraz cała seria Ducha  prawdy i ducha  fałszu ? 

                Watykański urząd śledczy w sprawie przecieków
              

Podstawowym zadaniem Kongregacji jest dbanie o prawowierne głoszenie i obronę wiary
judeo-katolickiej w całym Kościele. Do jej kompetencji należą wszystkie sprawy, dotyczące
doktryny wiary lub moralności. 
Kongregacja odpowiada za weryfikację pism teologicznych pod kątem zgodności z wiarą
katolicką oraz wykładowców teologii, którzy zostali oskarżeni o błędne poglądy, publikuje
deklaracje dotyczące konkretnych pytań z zakresu wiary i moralności, śledzi i weryfikuje
prywatne  objawienia,  czuwa  również  nad  pracami  Papieskiej  Komisji  Biblijnej  i
Międzynarodowej Komisji Teologicznej.Jest to papieska inkwizycja, która działa od setek
lat. 

Dlatego   Internet okazał się  być  doskonałym drugim obiegiem  dla  wielu niezależnych
autorów a  także narzędziem dla nowej globalnej ewangelizacji.
                                                                                                                                               
 Seria  Duch  Prawdy  i  Duch  Fałszu  wykazuje  jak  i  kiedy  doszło  do  spreparowania
chrześcijaństwa na  rzymski  katolicyzm , przykryty  greckimi humanistycznymi  naukami. 
Dodać  jednak   należy,  że  żaden  kościół   chrześcijański  nie   prowadził  badań  Biblii,
wyłącznie w Internecie  pojawiały się źródła  i opracowania  krytyczne i być  może także
dlatego  były  próby   zablokowania  Internetu  przez   Acta   aby  można  było  wszystkie
niewygodne treści podciągać pod antysemityzm. 
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Nie tylko Biblia została sfałszowana  przed wiekami , ale także zostały sfałszowane dzieje
kościoła i całego  chrześcijaństwa , które dzieliło się na wschodnie greckie  oraz   zachodnie
judeochrześcijaństwo  zwane  w   staropolskich  źródłach  do  dziejów  Polski  obrządkiem
niemiecko -łacińskim  dawniej frankońskim pod  nazwą  rzymskiego katolicyzmu i który
nam  przed  wiekami podstępnie narzucono  - o czym  jest mowa w  Tomie I  Wielkiej
Slavii. 

 Związane  jest  to  zagadnienie  ze  Świętym  Cesarstwem  Rzymu   tworzącym   w
średniowieczu zachodnie  chrześcijaństwo przez  Karolingów.

Ciekawostka: 
Archeologia biblijna przyczynia się do zapełnienia „luk” w przekazie biblijnym, pozwala
ujrzeć przekaz biblijny w pełniejszym świetle,  a  czasami wręcz umożliwia  zrozumienie
tekstu. Archeologia biblijna jest jedną z nauk pomocniczych biblistyki. Jednym z ośrodków
naukowych  archeologii  biblijnej  jest  Szkoła  biblijna  i  archeologiczna  w  Jerozolimie,
założona przez  dominikanina  o. Marie-Josepha Lagrange’a OP

By mógł  urzeczywistnić  swoje  biblijne  powołanie,  został  wysłany  na  trzy  semestry  do
Wiednia, do klasztoru dominikanów, na naukę języków w Uniwersytecie wiedeńskim. 
Studiował  syryjski,  arabski  i  zaczął  asyryjski,  a  także  podstawy językoznawstwa,  język
egipski, hieroglify i sztukę staro-egipską.   Wiedeńskie środowisko intelektualne dostarczyło
mu także możliwości zapoznania się z egzegezą «niemiecką», rabiniczną oraz z Miszną. 

 Ojciec Lagrange zastosował do studiów biblijnych metodę historyczno-krytyczną.  Była
ona wówczas nowością w biblijnych studiach katolickich. Został posądzony o modernizm i
racjonalizm, w wyniku czego otrzymał od władz kościelnych zakaz publikowania oraz w
1907 r. i następnie w 1911 upomnienie. 

Katechizm Kościoła  Katolickiego  (pierwsze  wyd.  w 1992 r.)  ukazał  to  nowe  podejście
krytyki biblijnej.  Jego ujęcie rozwinął dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja
Biblii w Kościele z 1993 r., wydany w setną rocznicę przełomowej encykliki Leona XIII.
Zbiera on wyniki wszechstronnych poszukiwań i refleksji badań krytycznych nad Biblią, z
drugiej natomiast określa czyli narzuca niewłaściwe i fałszywe szlaki, po których powinni
kroczyć katoliccy komentatorzy Pisma Świętego.  

Przełom w nastawieniu do krytyki biblijne zaowocował zbliżeniem z egzegetami różnych
wyznań chrześcijańskich oraz między egzegetami chrześcijańskimi i  żydowskimi. Do tej
pory Biblia, łącząca te religie, silnie dzieliła uczonych.  A  teraz  ujednoliciła, szczególnie
po  Soborze Watykańskim II. I do tej pory nic się nie zmieniło.

Ogólnie  mówiąc,  nie było żadnego chrześcijaństwa-  jest to  fałszywa  religia  , którą w
zasadzie   należy w  całości  odrzucić   ,   przede  wszystkim  jako  fałszywą  teologię.
Wprawdzie  była    bez porównania  lepsza  od judaizmu  ale z  niego  się wywodzi  i w nim
miała   korzenie   tak  zwane   biblijne,    czyli   oparte   na   tym   sfałszowanym   i
skompilowanym źródle.  
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Chrześcijanie co  prawda uczyli się  zasad  moralnych i jakiejś  etyki,  co ich  odróżnia od
żydów, ale w  złym  kontekście    tak zwanej  religii  objawionej  źydowskiemu narodowi
wybranemu  z dorobionym  źydowskim  mesjaszem  Panem  Jezusem i całą  żydowską
Biblią. 

                         Nowa  Biblia  Gdańska  znakomicie  nakreśla  to zagadnienie.
  Nie znaczy to,że  chrześcijaństwo  było całkiem złe, ale  było znacznie  ograniczone   
             oraz  ocenzurowane ze  swojej prawdziwej  historii  i  prawdziwych źródeł,
                  którymi  była  GNOZA  - czyli MĄDROŚĆ  ale także WIEDZA  ,
            które  to nauki zostały zastąpione kazaniami   wymądrzających się księży  
                  i innych duchownych, uchodzących za  autorytety moralne.
             Żeby  coś    sensownie  powiedzieć,  trzeba  mieć  dużą  i rozległą wiedzę 
                                                i na pewno nie szablonową. 

Sfałszowane  Objawienia w Gietrzwałdzie – seria UWAGA  TYLKO - jedynych  - co jest
mocno podejrzane  i zatwierdzonych przez Kościół rzymsko-katolicki objawień w Polsce,
które wydarzyły się we wsi Gietrzwałd (na Warmii) w roku 1877, kiedy to od 27 czerwca do
16 września, na przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom.
Objawienia były badane przez władze kościelne  -  kogo ?- w trakcie ich trwania. Maryja
miała powiedzieć, że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich
kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec. Przemawiała do
nich po polsku, w gwarze warmińskiej. Wzmocniło to ruch polski na Warmii, zacieśniło
więzi między Kościołem katolickim a polskim ruchem patriotycznym, a także utrwaliło kult
maryjny w Polsce.   

Jest to  perfidne kłamstwo  katolickie , gdyż  Warmiacy , czyli ówcześni Prusowie (Warmia
i Mazury  powstały dopiero po  II wojnie światowej  i  pewnie  wraz z  tymi objawieniami )-
nie byli  katolikami , ale  ewangelikami  ! 
Po  II wojnie  perfidnie zmieniono  nazwę  Prusy na Warmię i Mazury  aby zacierać ślady
po  początkach  państwowości   polskiej  ,  o  których  jest  mowa  w   serii  Wielka  Slavia,
wysiedlono rdzenną  ludność  miejscową  i sprowadzono  wysiedleńców z  Kresów.

Objawienie –  ciekawe  kiedy i  przez  kogo opisane  !   na pewno  przez  jakiegoś
księdza  katolickiego, żeby  utrzymywać sztucznie w Polsce  rzymski judeo katolicyzm!

Wizjonerkami były  podobno  trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara
Samulowska. Obie pochodziły z biednych polskich rodzin.Czyli, że  nie umiały  ani pisać
ani  czytać   tak  jak  prawie  wszystkie   kobiety  w   tamtych  czasach,  które   nie  miały
zazwyczaj  wykształcenia. 
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 Pierwsza  ujrzała  Ją  rzekomo  Justyna,  wracająca  właśnie  z  matką  z  egzaminu  przed
przystąpieniem do  pierwszej  komunii.  Po  3  dniach,  30  czerwca,  w  czasie  odmawiania
różańca, pod klonem przed kościołem, objawienia doznała Barbara, która wizję opisała  w
sposób bardzo podejrzany bo typowo  katolicki   czyli tak: „Matka Boska siedziała na tronie
wśród aniołów z Jezusem na kolanach”. Dziewczynki ( kiedy i gdzie  ?) zadały objawionej
postaci różne pytania i twierdziły, że uzyskały odpowiedzi, o czym potem opowiedziały:
pytanie:  „Kto  Ty Jesteś?”,  odpowiedź:  „Jestem Najświętsza  Panna Maryja  Niepokalanie
Poczęta!”. 

Na pytanie  wyraźnie dorobione i  zmyślone : „Czego żądasz, Matko Boża?” odpowiedź
brzmiała:  „Życzę  sobie,  abyście  codziennie  odmawiali  różaniec!”.  Między  wieloma
pytaniami o zdrowie i zbawienie różnych osób, dzieci  niepiśmienne  czyli ciemnota wiejska
ale świadoma  zagadnień politycznych  ! -  przedłożyły i takie:

 „Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony?”, „Czy osierocone parafie na
południowej  Warmii  wkrótce  otrzymają  kapłanów?”.  Odpowiedź  w ich  relacji  brzmiała
następująco:  „Tak,  jeśli  ludzie  gorliwie  będą  się  modlić,  wówczas  Kościół  nie  będzie
prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów!”.

 Te  –  niestety  bezczelnie   zmyślone  -  pytania  wynikały  z  ówczesnych  prześladowań
Kościoła  katolickiego  przez  carat  w  Królestwie  Polskim  po  powstaniu  styczniowym  i
ograniczania jego wpływów w zaborze pruskim w okresie Kulturkampfu. Władze pruskie
odnosiły  się  do  objawień  negatywnie.  Odpowiedzi  Matki  Boskiej  przekazane  przez
wizjonerki    rzekomo  przyniosły  wtedy  pocieszenie  skatoliczonym  Polakom.
Rozpowszechniło się sztucznie rozdęte przekonanie, że przepowiednie się wypełniły. 

Dlatego też prości Polacy gromadnie  pielgrzymowali  ze wszystkich dzielnic rozbiorowych
do  Gietrzwałdu.  Ostatniego  dnia   sfałszowanych  w   wieku  XX  objawień  wizjonerki
opowiedziały, że Matka Boska pobłogosławiła pobliskie źródełko, z którego to woda po
dziś  dzień  podobno  uzdrawia  chorych.  W  miejscu  objawień  postawiono  kapliczkę  z
wizerunkiem  Matki  Boskiej.  Z  klonu  zachował  się  tylko  kawałek  drewna,  z  którego
wykonano krzyż. 

Czasy współczesne
Do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie co roku przybywają liczne grupy pielgrzymów
(w ostatnich latach łącznie około 1 miliona rocznie). 

10  września  1967  roku,  na  dziewięćdziesięciolecie  objawień,  prymas  Polski,  kardynał
Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej. W 1977 roku K- ościół zatwierdził treść
objawień jako autentyczną. 2 lutego 1970 roku -  zapewne sam  był  żydem - papież Paweł
VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. 
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Nie wiadomo ,co naprawdę zawierały rzekome  objawienia,  bowiem kościół  katolicki  i
faryzejski  żydowski Watykan  tłumił i fałszował  wszelkie  takie zjawiska  i  nie dopuszczał
do ujawnienia  prawdy  w  takich   objawieniach w ramach walki z  Bogiem , dlatego, że
nasz  Bóg  Ojciec  był i jest  grecki . Potem  Watykan stał się  nawet międzynarodowy, ale
nauki pozostały takie same i ta  sama biblia i to samo tak zwane Pismo Święte  Starego i
Nowego  Testamentu.  

Koncentracja na osobie  Matki Bożej  czyli kobiecie, nie na osobie Boga  Ojca,  oraz  na
osobie  Dzieciątka Jezus  , czyli dziecka  małego i  bezbronnego, miały zastąpić potężnego i
wielkiego  Boga  Ojca  ,  Siłę  Sprawczą i Wszechwiedzę, Moc i Władzę,wyrugowanego i
zwalczanego  przez   sektę  faryzejską w Watykanie, która  się  tam zainstalowała  przed
wiekami.   Bóg Ojciec  starał się pomimo  to jakoś  przemawiać  przez  osobę  Matki
Bożej ,ale  to nie to samo,  co  On sam i Jego  bezpośrednie  nauki  oraz  nauki Jego
mędrców. Podobnie  przedstawianie Boga tylko  jako  Miłość  wraz  z pieśnią  Bóg jest
Miłością – czyli wszystkich kocha równo bez wyjątków.  No niestety ,ale  tak nie  jest i nie
było. Owszem,  kocha ludzkość  czyli swoje dzieło , ale   to nie znaczy,że  pozwala ludziom
na wszystko i że  nie będzie  dla nich żadnej  kary,  tylko zmyślone zbawienie  od grzechów.
                                             Trzeba  przeczytać całą  Księgę  Henocha . 

Wychowano  nas  bowiem  w  szablonie,że  Jezus   Chrystus  został   ukrzyżowany  dla  naszego
zbawienia za nasze  grzechy ,czy też za  grzechy  swego  ludu , a  tymczasem  prawda  jest
zupełnie  inna i nie ma nic  wspólnego z oddaniem życia za  czyjeś  grzechy a  już an pewno nie za
grzechy  żydów.   Śpiewamy  bezmyślnie  w  kościele   Baranku  Boży  który  gładzisz   grzechy
świata….   a nie wiemy -co to znaczy!  

Grób  przeznaczony do likwidacji                                                         Krzyż  przeznaczony do
likwidacji 

                                               Kto  śmiałby  ukrzyżować  Boga  Słońce ?

Tak syn i ojciec i duch, są Słońcem…. A mur miasta miał gruntów dwanaście, a
na  nich  dwanaście  imion  dwunastu  Apostołów  Barankowych.  Ucz   się   ty
barania  głowo…
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Watykan a obie wojny światowe 

Hitler  doszedł  do  władzy  30  stycznia  1933r.  i już  20  lipca  tego  samego  roku  podpisał  konkordat
z Watykanem, otrzymując przy tym błogosławieństwo do krucjaty na Wschód. Hitlerowcy nawiązali do
starych tradycji Krzyżaków, ich napisu na sztandarach i do nawracania ogniem i mieczem. 

Tuż  przed  wybuchem  wojny,  w sierpniu  1939  r.  Eugenio  Pacelli  już  jako  papież  Pius  XII  zaczął
pracować  nad  pokojem.  Uznając,  że  Niemcy  zostały  „skrzywdzone"  w traktacie  wersalskim,
zasugerował  aby  na  międzynarodowej  konferencji  pokojowej,  zorganizowanej  pod  auspicjami
Watykanu,  nakłonić  Polskę  do  ustępstw.  Przedstawiciel  Watykanu  w Warszawie,  nuncjusz  Filippo
Cortesi  naciskał  na  rząd  polski  aby  ustąpić  Hitlerowi  w sprawie  żądań  Gdańska  i korytarza.  Nie
odniosło to oczekiwanego skutku a tylko wprawiło w zdumienie zachodnich dyplomatów. 

W tym miejscu warto jeszcze przytoczyć słowa polskiego  Ministra Józefa Becka, który po zakończeniu
Kampanii Wrześniowej w 1939 r. powiedział w Bukareszcie: — "Do najbardziej odpowiedzialnych za
tragedię mojego kraju należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie,  że prowadziliśmy politykę
zagraniczną służącą jedynie egoistycznym celom Kościoła katolickiego". 
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