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Prawo o obrażaniu uczuć religijnych to Inkwizycja w nowej formie
Ustanawiali zarządzenia które dawały im prawa likwidować swoich przeciwników, w imię Boga !
Kiedy grupa ludzi którzy za szefa swojego ugrupowania uznali
młodego Żyda imieniem Joszua, a przez Rzymian nazwanym Jezus
doszła do władzy to po koniec piątego wieku urośli w siłę która
dawała im władzę absolutną postanowili -właśnie wówczasstworzyć nowy kalendarz w którym rok -jedenbyły narodziny ich boga Joshuły -Jezusa.
A że od jego śmierci upłynęło wiele czasu, to nikt nie wiedział kiedy on się urodził,
ale to nie miało tu żadnego znaczenia.
Posiadając władzę absolutną decydowali o wszystkim tak o prawdzie jak i kłamstwie.
Jego data urodzenia nie była znana, ani potwierdzona.
.....
Ich historia to historia zwycięzców, a tacy piszą co i jak im się podoba.
Jakichkolwiek przeciwników, prawdziwych czy zmyślonych mordowali
w bestialski sposób.
...
1099 r. - Ludobójcza masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym około 70 000 Saracenów). Kronikarz
Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież;
inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok
katolickiego "Boga" nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych" ("Historia Francorum qui
ceperunt Jeruzalem").
...
Ustanawiali zarządzenia które dawały im prawa likwidować swoich przeciwników
i jednocześnie twierdzić, że czynią to ku chwale i zgodnie z wolą szefa Joshuły - Jezusa.
On sam nigdy nic nie wiedział o tym, że został bogiem i że jego wyznawcy mordowali
ludzi w jego imieniu.
Jako dawno zmarłemu można mu było wkładać w usta co im się podobało i pasowało
do zwiększania swoich racji.
...
Aby zwiększyć swoją władzę i wpływ na ówczesne spłeczeństwa powiększali ilość
tak zwanych świętych do których ludzie mieli się modlić mimo, ze "sami święci"
dawno umarli i sami nie wiedzieli, że zostali "uświęceni"
...
Uświęcili również rodzinę Joshuły -Jezusa ogłaszając jego matkę Miriam:
...
431 r. - Sobór w Efezie przyjmuje zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje Maryję za "Bożą
Rodzicielkę".
...
500 lat po swojej śmierci Miriam "dowiaduje się", że urodziła boga "zbawiciela całego świata"
Zdobycie i umacnianie władzy absolutnej ugrupowania ludzi którzy przed wiekami uznali
Joshue- Jezusa bogiem nad bogami pozwala im przejąć również władzę nad sądami świeckimi dekretem......
...
1204 r. - Zaczęła działać oﬁcjalnie znana z ludobójstwa Święta Inkwizycja służąca eliminacji,
wymordowaniu innowierców oraz kacerzy (heretyków, odstępców).
Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem miliony ludzi.
...
To czego dokonała "Święta Inkwizycja" należy okreslić jako największą zbrodnię
na niewinnych ludziach w czasie pokoju.
Wszystko to miało miejsce przed wiekami, a jak jest obecnie ?
...
Zna ludzkość prawdę o działalności tego ugrupowania ?
Zgodna z prawdą odpowiedź na to pytanie musi być !
Pewna ilość ludzkości zna prawdę o ich zbrodniczej działalności,

ale ogromna ilość w dalszy ciągu wierzy im i uważa ich za świętych
i reprezentantów boga na ziemi, podczas gdy sam bóg milczy.
Mimo ich zachlanności, bogacenie się, pedoﬁlji, działalności politycznej, decydowania
w sprawach rodzinych obywateli i decydowania w sprawach które z ich bogiem
nie mają nic wspólnego.
Ale nawet wszysko to nie wystarcza temu ugrupowaniu które dręczy świat od 2000 lat.
...
Teraz ustalili, że negatywne zdanie obywateli na temat ich działalności należy zabronić.
Władze cywilne na ich polecenie ustaliły prawo: O !
OBRAŻANIE UCZUĆ RELIGIJNYCH
Pod którym to prawem można umieścić wszystko co im się nie podoba.
Tym prawem władze cywilne zabroniły obywatelom wypowiadać prawdę
nawet o działalności "Świętej Inkwizycji" która była ugrupowaniem morderców.
Tym prawem władze cywilne zamknęły obywatelom usta naruszając prawo
o wolności słowa ! A oto "prawo" !!
...

Art. 196. Obrażanie uczuć religijnych innych osób
Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny"Kto obraża uczucia religijne innych osób,
znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów
religijnych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
A oto typowe słowa"reprezentanta boga" który za własne morderstwa obarcza innych
...
Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, znany ze straszenia „ideologią gender” wiernych i wszystkich
wokół. Niedawno na Forum Ekonomicznym w Krynicy kreślił przed słuchaczami debaty o Europie związek
przyczynowo-skutkowy od oświecenia przez powstanie systemów totalitarnych, drugą wojnę światową, Holokaust,
po „ideologię gender”. Zdaniem arcybiskupa wszystko zaczęło się od zakwestionowania w XVII wieku Boga i
chrześcijańskiej koncepcji osoby ludzkiej, a skończyło na tym, że ludzie dają sobie prawo do decydowania o tym,
kogo uznają za człowieka, a kogo nie, a także o tym, czy człowiek „ma być kobietą, czy mężczyzną”
...
Nie panie Jędraszewski to nie zaczęło się w wieku XVII tylko w wieku
piątym kiedy wy przejęliście władzę absolutną i zaczęliście działalność
która jest opisna na początku tego artu.
W wieku XVII ludzie usiłowali położyć kres waszej zakłamanej działalność
i przywrócić ludziom choćby skrawek ludzkiej godości przez oswobodzenie
ich od waszego ucisku ! Nastąpila Reformacja !
...
XVII wiek to reformacja dokonana przez ludzi kościoła którzy uznali, że pazerność,
rozwiązły tryb życia ludzi kościoła wołały o pomstę do nieba.
(Dziś boleśnie potwierdzone przez ﬁlm "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich)
...
IV w. (II połowa) – Już wtedy pospolity lud uważał urząd biskupi za siedlisko ludzi chciwie bogacących się.
Znamienne są słowa Ammianusa Marcellinusa, historyka z IV w., który uważał, że
ktokolwiek zostaje biskupem Rzymu, ten łatwo dochodzi do bogactwa i może wieść żywot feudała”.
...
1476 r. – wprowadzenie Święta Niepokalanego Poczęcia przez papieża Sykstusa IV, fundatora
Kaplicy Sykstyńskiej oraz burdelu, z którego pobierał rocznie podatek w wysokości 20 tysięcy
dukatów.
Papież Sykstus IV utrzymywał intymne stosunki ze swą siostrą i dziećmi.
...
Aby ogłosic Niepokalane Poczęcie potrzebna była pomoc....BURDELU !
Czy hipokryzja i zakłamnie może osiągnąć jeszcze wyższy poziom ?
...
W krajach gdzie ta reformacja dotarła jak: Anglia oraz kraje Skandynawii ludzie kościoła mają prawo
żenić się, zakładać rodziny i prowadzić normalny tryb życia
W tych krajach nie ma miejsca na potworności pedoﬁlii która jest niemalże normą wśród ludzi
"Boga i chrzscijaństwa" które tak zachwala Metropolita krakowski

...
Innymi słowy za wszelkie zło świata obwinia się tych którzy oponowali się przeciw władzy "kolegów po fachu"
Marka Jędraszewskiego, bo prawo do mordowania, deprawowania, wyzysku ludzi mieli tylko ludzie kościoła
katolickieg.
(Czego dokonywali, i dokonuja, bezkarnie)
...
To prawo przypisali sobie panowie jak Marek Jędraszewski i niezliczone ilości jemu podobnych którzy
przyswoili sobie patent na boga i pod jego nieobcność to oni decydowali o wszystkim,
a za nieposłuszeństwo tortury i śmierć.
Prawo o obrażaniu uczuć religijnych to nowoczesna Inkwizycja złagodzona przez liberalizm
władz cywilnych - które jednak władzy panów którzy przywlaszczyli sobie patent na boga
w celu decydowania w jego imieniu od kilku tysięcy lat- nie są w stanie przeciwstawić się !
..
Aby zacząć od cytatu Wielkiego Bohatera Polski oraz USA Tadeusza Kosciuszki który napisał:
""Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską,
pod którą kryje się obłuda i zbrodniczość ich poczynań" Tadeusz Kościuszko.
I zlustrować działalność koscielnej korporacji do dnia dzisiejszego to wniosek jest jasny:
Polska nie wyzdrowieje nigdy tak długo jak nie pozbędzie się tych zarazków które noszą ze sobą
ludzie kościoła katolickiego powodując chorobę -niemal wrodzoną- całego narodu.
...
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