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Rozdział IV. Bóg na ławie oskarżonych. 

NOSTRADAMUS I LOSY PAPIESTWA  

Nostradamus poświęcił sporo uwagi papiestwu i losom Kościoła. Jest to  zrozumiałe w 
kontekście przyszłego konfliktu, którego ważnym tłem jest  święta wojna, ale śmierć papieża opisuje 
o wiele bardziej poetycko niż inni. Wymienione poniżej miejscowości leżą w Tunezji, Włoszech i 
Grecji. Każda z nich miała znaczenie w starożytności. Wieszcz przeżegnał się chyba na mapie, gdy 
ujrzał śmierć papieża. .. 

VI,6  
W gwiazdozbiorze Małego Niedźwiedzia  
nieopodal Raka zjawi się brodata gwiazda  
Susa, Sienna, Beocja, Eretrion   
Wielki Rzymu umrze w szarości poranka.  

   
Według nowożytnych astrologów, komety pojawiające się pod Rakiem są zapowiedzią  

wojen, suszy, plag szarańczy. Słowem – śmierci. Na dodatek, gdy kometa pojawia się w  
okolicach Ryb, to śmierć dotyka koronowane głowy.   
 
V,56  
Z powodu śmierci bardzo starego Papieża  
Wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku  
Będzie się mówiło, że tron jest osłabiony  
Ale on będzie go długo dzierżył w bólu.  
  

Pius XI (ur. 1857- zm. 1939) zmarł w podeszłym wieku, ale był ogromnie pracowity. Przed  
śmiercią, jakby zdziwiony, że musi umrzeć, wypowiedział podobno słowa: Ależ ja mam jeszcze tyle 
spraw do załatwienia. – Późnej starości doczekał się również jego następca Pius XII (ur. 1876, zm. 
1958), do którego najczęściej odnoszony jest ten wiersz.  
 

Osłabił tron, bo nie potępił otwarcie ideologii nazistowskiej i holocaustu, w  przeciwieństwie 
do komunizmu, który uznał za główne zagrożenie dla świata. Do końca życia i dziewiętnastoletniej 
posługi papieskiej, borykał się z zarzutami opinii publicznej w tej kwestii, zwłaszcza, gdy opinia 
publiczna powoli zyskiwała świadomość rozmiarów zbrodni, popełnionej przez hitlerowców. Należy 
pamiętać, że do 1930 był nuncjuszem papieskim w Niemczech. W latach, gdy Hitler dochodził do 
władzy. – I tam chyba poniósł największą klęskę.  – Przydomek ‘Rzymianin’ odnoszony jest do funkcji 
sekretarza stanu w Watykanie, którą piastował od 1930. Moim skromnym zdaniem, wiersz pasuje 
jednak jak ulał do Josepha Ratzingera, który wrósł w Rzym głębiej od poprzednika i jako papież ma 
wielką świadomość zła pustoszącego świat.  
  

V,92  
Po dzierżeniu tronu przez siedemnaście lat  
Pięć zmieni się w tym czasie  
Następnie jeden zostanie wybrany w tym samym czasie  
Który nie będzie się Rzymianom zbytnio podobać  

  
I znowu mamy przykład wiersza, który wiąże się z osobami Piusa XI (panującego 17 lat) i Piusa 

XII. Ta dziwna piątka oznaczać ma okres II wojny światowej (na zachodzie), a stwierdzenie o 
Rzymianach – stosunek do przyszłego papieża, który przez 10 lat był  nuncjuszem apostolskim w 
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Niemczech. Cóż, Pius XII nigdy nie miał dobrej prasy.  Na marginesie, teksty dotyczące papieży to 
łakomy kąsek dla łowców głów świata proroków. Najwięcej skalpów zdarli Amerykanie, doszukując 
się w powyższym czterowierszu, wyboru aż pięciu papieży na stolicy Piotrowej, w ciągu 17 lat! – 
Ameryko to nie średniowiecze!  
  
   IV,14  
   Temat śmierci pierwszej osobistości  
   Wywoła zmiany i kolejnemu da władzę  
   Nisko-urodzonego wyniesie wysoko za późno zbyt wcześnie  
   Lądy i morza napełni strachem.  
    
   Kwatrien IV,14 przytaczam z konieczności, bo meandryczne tłumaczenia wlokły go pod nogi 
Josepha Ratzingera.  
    
     V,49  
     Nie z Hiszpanii, lecz z Galii  
     Będzie wybrany, aby poprowadzić kołyszącą się barkę.  
     Da zapewnienie wrogowi  
     Który spowoduje straszną zarazę w czasie jego panowania  
  

Komentatorzy anglosascy widzą tutaj Kennedy’ego, a niemieccy flotę! – Nie będę  
tego komentował. – Mogę jedynie przychylić się do głosów skłaniających się do widzenia w  
wierszu Benedykta XV, papieża pokoju i dyplomacji w czasach Wielkiej Wojny i pandemii  
hiszpanki. Zresztą, sam zmarł na grypę.   
 

Hipoteza kierująca naszą uwagę w stronę Jana Pawła II. który od początku pontyfikatu  
mocno uchwycił stery Kościoła (kołyszącej się barki) i urodził się w Galicji Zachodniej, pod  
zaborem austriackim, też brzmi przekonująco. Jeżeli antycznej Francji (jak w oryginale –  
Galicja to domysł), szukać na szlaku wędrówki ludów celtyckich z nadwołżańskich stepów  
2000 lat p.n.e., to wyjaśnienie zagadki jest na wyciągnięcie ręki, bo przechodziły one... przez  
Polskę. Niestety, właśnie za panowania Jana Pawła II, islamizm rozplenił się jak zaraza i nikt  
temu nie zapobiegł. A papież wielokrotnie wyciągał rękę do świata islamu. – Tu apeluję o  
rozróżnienie idei islamu od ideologii wojującego islamu – islamizmu.  
  
II,57  
Przed konfliktem wielki mur upadnie (Przed konfliktem wielka śmierć się zdarzy)  
Wielki człowiek umrze święty i opłakiwany ze skargą.  
Urodzony z kalectwem pokona większość przeszkód   
W pobliżu rzeki ziemia krwią zbroczona.   
 

X,73  
Teraźniejszość będzie wraz z przeszłością  
kierowana przez wielkiego jowialistę  
Świat znudzi się nim dopiero później  
Niewierności zazna jedynie ze strony obrońców kanonicznego prawa  

  
Papieski garbek okrążający świat oraz przytaczane już słowa Słowackiego, każą odnosić wiersz 

II,57 do Karola Wojtyły, a jego śmierć do początku zderzenia cywilizacyjnego. Faktycznie, najwięcej 
przeciwników miał papież wśród zachodnich faryzeuszów i w kościele niemieckim, który Benedykta 
XVI wcale nie traktuje z miłością.   
  
I,4  
Władcą świata zostanie uczyniony monarcha  
Który nie przetrwa długo w pokoju i życiu   
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Kiedy zgubi się łódź rybacka   
Świat rządzony będzie z wielką krzywdą.  
  

Kolejna to zapowiedź upadku Kościoła Rzymskokatolickiego i zarazem końca świata.  
Coraz częściej czterowiersz kojarzony jest z osobą Benedykta XVI… Życzę mu jak najdłuższego 
pontyfikatu, choć tak wielu chybocze barką i pragnie jej zguby, a zwłaszcza "czerwoni"…  
  

V,22  
Przed Rzymem wielki pozostawi duszę,   
Strach na obcą armię padnie:   
Zasadzkę niedaleko Parmy,   
Dwaj czerwoni będą razem świętować.  

 
II,15  
Na chwilę przed mordem na wielkim monarsze,  
Kastor i Polluks w nowiu, brodata gwiazda  
Publiczny skarb(iec) ziemią i morzem  
Przez Pizę, Ast, Ferrarę, Turyn, ziemie zakazane  

  
Z wiersza wynika, że papież ujdzie z rąk najeźdźcy tylko na krótko. Wpadnie w zasadzkę, jak 

niegdyś król Ludwik XVI (fakt ten, również opisał Nostradamus) w ręce  rewolucjonistów i zostanie 
zabity. To porównanie nie powstało przypadkiem. – Prowadzą do  niego słowa o ‘dwóch czerwonych’. 
II,15 często odnoszą Anglosasi do osoby Jana Pawła II i oczywiście do Jana Pawła I w kontekście 
tajemniczej śmierci papieża i afery z Bankiem Ambrosiano w tle. Papa Luciani nie został 
zamordowany, a zagadkę wyjaśniłem w Przepowiedniach Malachiasza. Nie ma też uzasadnienia dla 
utożsamiania symbolu brodatej gwiazdy z papieżem.  
  
 
CZERWONI, PRZEŚLADOWANIE KOŚCIOŁA I POLSKA   
  

Czerwona zagadka jest tak frapująca, jak hydrozagadka. U Nostradamusa czerwoni szczelnie 
wypełniają scenę.– Czerwoni nabierają też nowych kolorów, z którym niemal zawsze identyfikowano 
biskupów (!).  Fascynujący jest przykład jakiegoś czerwonego matuzalema, który jako jedyny 
przetrwa czas pogardy. Być może, jest to postać kluczowa dla rozważań o kolorze czerwonym – 
osoba,  która przygotuje grunt dla najeźdźcy.  
  
IX,51  
Przeciwko sektom (sectes) czerwonych           lub         Przeciwko stylowi życia czerwonych  
sprzysięgną się ogień, woda, żelazo.  
Więzy przetrą się w czasie pokoju.   
Wówczas podżegacze umrą, z wyjątkiem tego, który zrujnuje cały świat.  
  

Słowo 'sectes' można rozumieć jako sekty, stronnictwa, ale i sposób życia. – Sekty najbardziej 
charakterystyczne są dla świata islamu. A jak wiele jest radykalnych odłamów w łonie choćby szyitów, 
opisałem w innym miejscu. Wystarczy zobaczyć jak telewizje całego świata, codziennie serwują 
bezpłatną reklamę wahabistom, dżihadystom i islamistom różnej maści, którzy krzyczą w obronie 
Allaha, Mahometa i islamu, ale tak naprawdę w obronie własnego, niecnego status quo. Ktoś tym 
musi sterować, bo islam, a właściwie islamizm obudził się do walki z całym światem, w niezwykle 
krótkim czasie. Jeszcze w ubiegłym wieku, nikt nie przypuszczał, że ludzie w biednych, zacofanych 
krajach muzułmańskich, nagle staną się tak świadomi odrębności religii i kultury. Zyskają tożsamość, 
która eksploduje z impetem podczas arabskiej wiosny i nie wiadomo do czego zaprowadzi, bo siła 
nienawiści jest potwornie skumulowana. – A najbardziej znienawidzony zachodni styl życia jest też  
przedmiotem pożądania.  
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Amerykanie niby święcą sukcesy w walce ze światowym terroryzmem, a właściwie o 

dominację i surowce, które ją zapewnią. – Zajęli Afganistan i Irak. Mają chrapkę na Iran.  Zabili 
Hussajna, bin Ladena i kolejne figury z talii kart, ale dla świata nic z tego nie wynika, poza tym, że 
przybywa męczenników. Nie wiadomo, kto kryje się pod maską terrorysty i co roi się w głowach 
amerykańskich jastrzębi. – Jedno jest pewne, jedni i drudzy podżegają do walki na śmierć i życie, 
która rujnuje świat i z nienawiścią obraca głowę w kierunku Kościoła.  
  
VIII,19  
Aby przechwycić wielką, wystraszoną czapę,  
Aby ją usunąć wyruszą czerwoni.  
Śmierć w rodzinie prawie każdego powali.  
Czerwoni wyrzynają czerwonych w czerwieni.   
 

III,65  
Kiedy odnajdą grób wielkiego Rzymianina   
Następnego dnia wybrany zostanie Pontyfik  
w Senacie wywoła podziały (wojnę)  

   Otruty, jego krew w poświęconym kielichu  
  

Przypominam spragnionym wiedzy, że jezuita ks. prof. Antonio Ferrua, który w 1940 wsławił 
się odkryciem grobu i kości św. Piotra, odwołał swoje rewelacje potwierdzone niejako oficjalnie 26 
czerwca 1968 przez Pawła VI – papieża kielicha. Od razu prostuję,  choć wyjaśnię nieco później: Jan 
Paweł I nie był papieżem kielicha. Tę plotkę też zawdzięczamy Amerykanom.    

 
Widać podobne obrazowanie, co w poprzednim czterowierszu i ważką rolę czerwonej barwy: 

to już nie jest kreską szkicowana pacyfikacja, tylko operowanie czerwoną plamą śmierci. Czerwoni 
purpuraci i papież giną z rąk czerwonych konkwistadorów, nawracanych niegdyś ogniem i żelazem. 
Historia zatacza koło, ale najpierw w Kościele dojdzie do poważnych nadużyć i rozłamów – dziś głośno 
o tym.  
  
[Nostradamus, List do Henryka]  
(...) Klucze kościoła oszukają miłość Boga i kilku z nich odejdzie od prawdziwej wiary. Spośród trzech sekt, ta 
środkowa upadnie z powodu stronniczych różnic pomiędzy współwyznawcami. Pierwsza (wyniszczona) 
całkowicie w Europie, w przeważającej części Afryki trzy (lub trzecia) wyniszczone przez ubogich duchem, przez 
światowe zbytki popełnią cudzołóstwo. Lud podniesie się z klęczek i przegna popleczników prawodawców.  
  

Przeważa opinia, że fragment odnosi się do trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa.  
Kościół Rzymskokatolicki rozpadnie się od wewnątrz (znaczący w tym udział będzie miał  
kłamca, który zasiądzie na tronie Piotrowym), prawosławny legnie wraz gruzach z Rosją, a  
protestantyzm już zagubił się w odmętach biznesu, apostazji i zeświecczenia. Z popiołów  
dzisiejszych szczepów, wyłonić się ma przyszły Kościół, którego stolicą nie będzie Rzym.   
  
[Nostradamus, List do Henryka]  
Wydaje się, że Bóg Stwórca w osłabionych przez wschodnie nauki królestwach,   
wyzwolił Szatana z piekielnego więzienia, aby pozwolił powstać wielkim Kundlom i Dagonom,   
którzy razem spowodują tak obrzydliwy rozłam w Kościele, że ani czerwoni, ani biali   
nie będą w stanie ocenić położenia, ponieważ zabraknie im oczu i rąk.  Władza zostanie im zabrana, a w 
Kościele będzie miało miejsce prześladowanie tak wielkie, jak jeszcze nigdy.   
  

Żęcie i karczowanie Kościoła, to tylko przygrywka (w sensie duchowym – moment  
kulminacyjny końca świata), bo destrukcja będzie miała wymiar powszechny... (...)  
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