
Mała Encyklopedia 
Halloween- 3

Chciałbym dodać coś do tego co już zostało napisane. 

Jak pamiętamy tematyka 'wojny w niebie' czy 'podziału 

demonicznego królestwa' sięga wstecz aż do początków 

stalorytniczych, demonicznych cywilizacji.

Tammuz, o którym czytamy w Ezechielu 8 znajdziemy w 

Mezopotamii, pod nazwa Dumuzi. W języku Akadyjskim, 

będzie to Tammuz.

Pamiętamy o podziale, który nastąpił po rebelii upadłych 

aniołów, czyli jak podzielili części powietrza, ziemi i morz 

między siebie? Gdy sięgniemy do Sumeru, znajdziemy 

tam taki podział:

Nazwa demona: Region:

Anu/ Adad Powietrze, gwiazdozbiory

Enlil Ziemia

Enki Wody/Tygrys

Nergal/Ereshkigal Podziemie

Podobne podziały znajdziemy dookoła świata w każdej 



demonicznej religii:

Elam:

Nazwa demona: Region:

Khumban Powietrze

Napirisha / Murun Ziemia

[?] Wody

Jabru Podziemie

Egipt

Nazwa demona: Region:

Nut Powietrze

Geb Ziemia

Sobek[Nil],Neftys Wody

Osiris, Anubis,Izyda, Podziemie

Aztekowie:

Nazwa demona: Region:

Viracocha Powietrze

Tezcatlipoca/Chalchiuhtlicue Ziemia

Chalchiuhtlicue/Tlaloc Wody

Mictecacihuatl/Mictlantecuhtli Podziemie

Majowie:



Nazwa demona: Region:

Cabaguil,Hunab Ku,Tzacol, Powietrze

Ah Uuc Ticab Ziemia

Ixazaluoh Wody

Cizin /Cum Hau/Ah-Puch Podziemie

Celtowie:

Nazwa demona: Region:

Latobius,

Taranis

Powietrze

Erecura,Nantosuelta Ziemia

Aveta,Icovellauna,Arausio Wody

Morrigan['królowa 

fantomów/ 

widm/zjaw']/Donn

Podziemie

S owianie:ł

Nazwa demona: Region:

Strzybóg, Koliada Powietrze

Weles/Zeme/Mokosz Ziemia

Perepłut Wody

Morana Podziemie

Hinduizm:



Nazwa demona: Region:

Indra Powietrze

Prithivi mata Ziemia

Varuna Wody

Yama Podziemie

Haita skie voodoo:ń

Nazwa demona: Region:

Damballah Powietrze

[?] Ziemia

Adjassou-Linguetor,  

Clermeil,Simbi

Wody

Guede: Papa Ghede, Brave 

Ghede, Ghede Bábáco 

,Baron Kriminel,Maman 

Brigitte ,Ghede Nibo, Baron 

La Croix[straznik 

nagrobka], Baron 

Cimetière[straznik grobu]

na czele z Baronem 

Samedi.

Podziemie

Czytamy w mitologiach o 'wojnie w niebie'. Jeśli chodzi o 

Mezopotamię, znajdziemy walkę między Tiamat a 

Mardukiem. Oczywiście diabeł pozmieniał prawdę. 

Marduk był czołowym demonem miasta...Babilon!



Co ciekawe [wg Encyklopedii Britannica]królowie 

Dynastii UR  oraz większość z Dynastii ISIN byli 

traktowani jako uosobienie Dammu[Dumuzi] i wzywani 

podczas rytualnego opłakiwania [Ez.8]

Miejscami na świecie wymienianymi jako 'wrota do 

podziemi' to np.:

1.Rzeka Acheron1[Grecja]

2.Jezioro Averno2[Jezioro Averno miało duże znaczenie 

dla starożytnych Rzymian, było uważane za wejście 

do Hadesu]

3.Wulkan Masaya3[Nikaragua]zwane 'Ustami piekła4'

W Chinach, cały 7-my miesiąc jest uważany i 

poświęcany dla … duchów! W Kambodży obchodzą 

Pchnum Ben5, czyli Dzień Przodków, trwający 15 dni.

Podczas tego 'święta' mnisi mamroczą tzw. sutta przez 

cala noc, i 'duchy zmarłych 'zwane preta6, wychodzą!

Odpowiednikiem tych demonów w Chinach są 'głodne 

duchy' zwane- ègu .ǐ7

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Acheron  

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Avernus  

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Masaya_Volcano  

4 http://www.youtube.com/watch?v=MiCpcJVCM2k  

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Pchum_Ben  

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Preta  

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Hungry_ghost  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hungry_ghost
http://en.wikipedia.org/wiki/Preta
http://en.wikipedia.org/wiki/Pchum_Ben
http://www.youtube.com/watch?v=MiCpcJVCM2k
http://en.wikipedia.org/wiki/Masaya_Volcano
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Avernus
http://en.wikipedia.org/wiki/Acheron


W japońskim buddyzmie występują: gaki i jikininki8. A u 

Tybetańczyków mamy: yidak.

Japończycy 'czcza przodków' podczas festiwalu 

zwanego Obon/ Bon.9

Hindusi maja Pitru Paksha i związany jest z demonem 

piekła, Yama. Co ciekawe u Hindusów istnieje tzw 

miejsce zawieszenia, między niebem a ziemia, zwane 

Pitru-loka, i ten Yama ma brać dusze zmarłych do tego 

miejsca. Katolicyzm wziął swój nieistniejący 'czyściec' z 

demonicznych mitologii!Pitru Paksha trwa az 16 dni. 

Domownicy maja 'zjednać' przodków[pitris], demony 

oraz duchy[bhutas10]

W Tajwanie,cala wyspa ma być nawiedzana przez duchy 

w 7-mym miesiącu lunarnym.1 dnia tego miesiąca, 

otwierają bramy świątyni, co ma symbolizować otwarcie 

bram piekieł! 15 dnia puszczają latarnie na wodzie, w 

celu... aby upewnić się ze demony nie wrócą! Podobnie 

zapalasz znicze w dzień Zmarłych!Nie daj się zwieść 

pozornemu 'pokojowi' religii typu Buddyzm, Hinduizm! 

Oni łączą się z demonami!

W świątyni Laodagong11, mieszcząca się w Keelung[w 

Tajwanie], drzwi znajdujące się niedaleko ołtarza są 

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Jikininki  

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival  

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Bhoot_%28ghost%29  

11 http://www.craigfergusonimages.com/2011/08/ghost-month-in-taiwan/  

http://www.craigfergusonimages.com/2011/08/ghost-month-in-taiwan/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhoot_(ghost)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Festival
http://en.wikipedia.org/wiki/Jikininki


otwierane, co symbolizuje otwarcie bram piekieł, i stoją 

na oścież, przez cały miesiąc! Zamkniecie tych drzwi, 

oznacza, zamkniecie bram piekieł w danym roku!

Ołtarz Chupu12 w Keelung, tam zapalane są lampy 

oltarza, 

 

Tajwan13

Podczas festiwalu Głodnych Duchów, naczelny kapłan 

taoizmu zakłada bogato zdobiona koronę składająca się 

z 5 części. Te 5 części ma reprezentować 5 demonów, 

a ten 'kapłan' ma stać się ich 'głosem na ziemi':

1.Nefrytowy Cesarz14 

12 http://blog.themonkeyking.com/wp-content/uploads/2012/08/ghost-month-photo2.jpg  

13 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Locator_map_of_the_ROC_Taiwan.svg  

14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nefrytowy_Cesarz  

http://blog.themonkeyking.com/wp-content/uploads/2012/08/ghost-month-photo2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Locator_map_of_the_ROC_Taiwan.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nefrytowy_Cesarz


2.Guan Yu 15

3.Tudigong16 

4.Mazu 17

5.Xiwangmu 18

Co ciekawe, jeśli popatrzymy na papiestwo, to antki 

papieskie noszą tzw. tiarę papieska. 

 

Triregnum[symbolizuje 'władzę' nad demonami 

podziemia, ziemi i powietrza]

To pokazuje nam bezpośrednie połączenie między 

upadłymi demonami a papieżem, ich 'głosem na ziemi'!

To reprezentant szatana i jego sprzymierzeńców! Papież 

połączony jest do Zeusa, Posejdona i Hadesa. I ma 

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu  

16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tudigong  

17 http://pl.wikipedia.org/wiki/Mazu_%28bogini%29  

18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Xiwangmu  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Xiwangmu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mazu_(bogini)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tudigong
http://pl.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu


klucze by otworzyć ich wpływ na ziemie!

Co ciekawe, herb Nierządnicy zawiera tiarę oraz klucze.

 

Co ciekawe, to to ze czapa Taoisty ma kolory- zloty i 

czerwony!

http://1.bp.blogspot.com/--BhTJIqW4uA/URUOxNS7X-

I/AAAAAAAAAoQ/IiNsGF1z4a0/s1600/janus.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/A

nubis_standing.svg

Papież prowadzi ludzi do 'innej bramy'. Biblia mówi, ze 

Jezus jest drzwiami[thyra] do nieba.[Ew Jana 10:7]. 

Papież stoi na czele jako spadkobierca Babilonu[wizja 

Daniela].Papiestwo to 'odrodzone Cesarstwo Rzymskie'.

Klucze Pluto nosił Ajakos19 jako tzw kleidouchos.

Papież ma klucze, które otwierają ludzi na świat 

demoniczny i zagładę!

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi 

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_%28mythology%29#The_keys_of_Pluto  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_(mythology)#The_keys_of_Pluto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Anubis_standing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Anubis_standing.svg
http://1.bp.blogspot.com/--BhTJIqW4uA/URUOxNS7X-I/AAAAAAAAAoQ/IiNsGF1z4a0/s1600/janus.gif
http://1.bp.blogspot.com/--BhTJIqW4uA/URUOxNS7X-I/AAAAAAAAAoQ/IiNsGF1z4a0/s1600/janus.gif


przez drzwi[thyra] do owczarni, lecz w inny sposób się 

tam dostaje, ten jest złodziejem[kleptes] i zbójcą.

[lestes] ” Jana 10:1

anabaino- wchodzić w gore

allachothen- w inny sposób

„Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.[ego eimi 

thyra probaton] ”Jana 10:7

„Temu odźwierny[thyroros] otwiera[anoigo] i owce 

słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i 

wyprowadza je. ”Jana 10:3

Jezus to jedyna droga do nieba. Jeśli nie przyszedłeś do 

Niego bezpośrednio, możesz zrobić to teraz. Nie ma innej 

drogi ani innego pośrednika!

W La Paz[Boliwia], obchodzą tzw Dzień Czaszek- Dio de 

los natitas!20 Wypada on 9 Listopada. Czaszka jest 

trzymana w domu, i ma ona zapewnić im ochronę. Kult 

nakazuje aby się do niej zwracali [częste pogawędki] 

oraz zanoszą do niej modły!

Podczas festiwalu duchów w niektórych krajach 

Wschodnio-Azjatyckich, odbywają się przedstawienia. 

Pierwszy rząd jest zawsze wolny, przeznaczony dla 

duchów. 

20 http://www.youtube.com/watch?v=IvWMDYXw1es  

http://www.youtube.com/watch?v=IvWMDYXw1es


„Tradycja ustawiania na stole dodatkowego nakrycia 

nawiązuje do pamięci o zmarłych21 w okresie świąt 

Bożego Narodzenia. ”

Te zwyczaje pochodzą z czczenia przodków!

 

 

Latarnie puszczane na wódę22, jako rytuał wygonienia 

duchów do 'zaświatów'!

21 http://www.boze-narodzenie.org/wolne-miejsce-przy-stole,135,2.html  

22 http://www.travel-destinations-guide.com/wp-content/uploads/2012/11/Hungry-Ghosts.jpg  

http://www.travel-destinations-guide.com/wp-content/uploads/2012/11/Hungry-Ghosts.jpg
http://www.boze-narodzenie.org/wolne-miejsce-przy-stole,135,2.html


 

W wydaniu Polskim.23 To cześć oddawana śmierci.

W Nepalu świętują krowy pod postacią święta Gaijatra24, 

który ma swoje początki w czczeniu demona Yama.

Fałszywe mity o rzece w piekle, przewoźniku pochodzą z 

Sumeru! Czytamy o nich w Greckich bajkach. Wg 

Hinduskiej mitologii25, zmarły musi przedostać się przez 

niebezpieczna rzekę, zwana Baitarani, i w tym celu musi 

złapać krowę za ogon, by go tam przetransportowała!

Tam ma czekać na niego Yama! A 'podziemie' zwie się 

Naraka.26

Jeśli porównamy co robi Yama, do np. Starozytnego 

23 http://4.bp.blogspot.com/-71yKpNxM1TE/Tq6H4dfieHI/AAAAAAAAAu4/GWTLPq1_ZVY/s1600/Dzie  
%25C5%2584%2BWszystkich%2B%25C5%259Awi%25C4%2599tych.jpg

24 http://www.youtube.com/watch?v=jzJjVoXtlcM  

25 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=60009  

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Naraka_%28Hinduism%29  

http://en.wikipedia.org/wiki/Naraka_(Hinduism)
http://www.youtube.com/watch?v=jzJjVoXtlcM
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=60009
http://4.bp.blogspot.com/-71yKpNxM1TE/Tq6H4dfieHI/AAAAAAAAAu4/GWTLPq1_ZVY/s1600/Dzie%25C5%2584%2BWszystkich%2B%25C5%259Awi%25C4%2599tych.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-71yKpNxM1TE/Tq6H4dfieHI/AAAAAAAAAu4/GWTLPq1_ZVY/s1600/Dzie%25C5%2584%2BWszystkich%2B%25C5%259Awi%25C4%2599tych.jpg


Egiptu, zobaczymy podobieństwa- Yama ma ważyć 

dobre uczynki i złe, a potem wydać wyrok. Naraka to 

miejsce typu czyściec. W przypadku Egiptu, złoczyńcy 

mieli przejść w stan niebytu. W hinduizmie- ma nastąpić 

'reinkarnacja'.Jak ktoś był niedobry to 'wróci 'jako np. 

owad. Yamadutas27 to asystenci Yamy. Odpowiednikiem 

Yamy w Egipcie jest Maat.28

Problem w tym, ze obie grupy idą do piekła, a 

'reinkarnacja' bądź 'anihilacja' czy 'czyściec' to kłamliwa 

doktryna Babilonu! Po śmierci człowiek, w zależności co 

zrobił z Jezusem- idzie albo do piekła, albo do nieba! 

Nie ma nic po środku! Nie ma DRUGIEJ szansy!

Po tym jak wypełni się 'tajemnica prawości', nastąpi 

zmartwychwstanie i przyjdzie czas na sad! Osoba, której 

imię nie jest zapisane w księdze Baranka, pójdzie do 

jeziora ognia, na wieczna mękę i oddzielenie. 

Warto to rozwa y . Mo esz si  pomodli  gdziekolwiek ż ć ż ę ć
jeste : Jezus, wyznaje ze potrzebuje Ciebie. Obmyj moje ś
grzechy Twoja krwi . Przyjd  do mojego serca i nape nij ą ź ł
mnie Twoim Duchem Bo ym! Dzi kuje ci za zbawienie!ż ę

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaduta  

28 http://pl.wikipedia.org/wiki/Maat  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maat
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaduta


Baitarani29 to rzeka w Indiach, jako rzekomy kolejny 

portal do piekła! A znajduje się ona w stanie 

Odisha/Orisa:

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Orisa

Haitanczycy, celebrują Ghede30- dzień zmarłych. Nazwa 

pochodzi od demonów związanych ze śmiercią, grobem, 

zwanych Ghede, na czele z baronem Samedi.

'Wodzirejami' tych celebracji są mambos i 

houngans31[czarownicy voodoo]. Zapalane są świeczki i 

leja libacje w postaci rumu, bądź bimbru.

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Baitarani_River#Location  

30 http://pl.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9d%C3%A9  

31 http://pl.wikipedia.org/wiki/Houngan  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Houngan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9d%C3%A9
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orisa
http://en.wikipedia.org/wiki/Baitarani_River#Location


 

Jak możliwe,ze te same rzeczy robią kultury oddalone o 

tysiące kilometrów od siebie? Zdjęcie32

Podczas Dia de los Muertos, ludzie świętują dwa demony 

związane z Azteckim podziemiem- 

Mictlantecuhtli33[związany z pająkami, sowami i 

nietoperzami]and Mictecacihuatl34[zasiadała nad 

starożytnymi festiwalami zmarłych]

32 http://ww2.hdnux.com/photos/07/62/11/2040405/9/628x471.jpg  

33 http://en.wikipedia.org/wiki/Mictlantecuhtli  

34 http://en.wikipedia.org/wiki/Mictecacihuatl  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mictecacihuatl
http://en.wikipedia.org/wiki/Mictlantecuhtli
http://ww2.hdnux.com/photos/07/62/11/2040405/9/628x471.jpg


 

Halloween'owe dekoracje domów i sklepów!35

35 http://www.countryliving.com/cm/countryliving/images/TR/doorway-haunt-1009-de.jpg  

http://www.countryliving.com/cm/countryliving/images/TR/doorway-haunt-1009-de.jpg


 

Czy to zbieg okoliczności?36

 

Dom ustrojony w pajęczyny i pająki!37

Centralna pustacią tego 'święta' jest śmierć i jej 

wyobrażenie- kostucha!

36 http://4.bp.blogspot.com/-M-  
Szv2OL3IE/UJBiXBqrtDI/AAAAAAAAD5o/XAufFlrlau4/s1600/546822_350181901745319_2128730351_n_larg
e.jpg

37 http://www.truelegend.org/wp-content/uploads/2013/10/halloween-decorations.jpg  

http://www.truelegend.org/wp-content/uploads/2013/10/halloween-decorations.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-M-Szv2OL3IE/UJBiXBqrtDI/AAAAAAAAD5o/XAufFlrlau4/s1600/546822_350181901745319_2128730351_n_large.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-M-Szv2OL3IE/UJBiXBqrtDI/AAAAAAAAD5o/XAufFlrlau4/s1600/546822_350181901745319_2128730351_n_large.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-M-Szv2OL3IE/UJBiXBqrtDI/AAAAAAAAD5o/XAufFlrlau4/s1600/546822_350181901745319_2128730351_n_large.jpg


 

 

Ubiory Halloween

Oto diaboliczna geneza Halloween. Mam nadzieje, ze 

podejmiesz właściwe decyzje odnośnie nie tylko tego 

święta ale i wieczności! 



Na koniec, gazety piszą, ze katolickie kleryki wojują o 

Halloween. Coz, przecież oni od wieków świętują 'Polski 

Halloween ' czyli święto zmarłych!

To dokładnie to samo święto! 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/963217,Halloween-w-Polsce-Katecheci-

protestuja

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,GPC-Halloween-to-propagowanie-

okultyzmu,wid,16100577,wiadomosc.html?ticaid=1118dc

http://www.mmwroclaw.pl/390275/2013/10/24/halloween--we-wroclawiu-beda-

horrory-i-parada?category=news

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1026861,park-slaski-bieg-halloween-

kosciotrupy-i-wiedzmy-na-starcie-nowe-zdjecia,id,t.html

„Profile na portalach społecznościowych sprzeciwiające się propagowaniu Halloween skupiają już 
tysiące polskich internautów.”
http://m.onet.pl/wiadomosci/kraj,q4kx3

http://www.terazopole.pl/wiadomosci/11050/2/halloween_dla_dzieci_w_nysie.html

Luteranie, z rekami pełnymi zapału w fałszu ekumenii, organizują Noc z Lutrem w 

2013 r. Ma to być 'alternatywa' dla Halloween. 

http://cme.org.pl/?D=585

To hipokryci, którzy działają z papieżem, a dla niepoznaki, próbują ludziom mówić o 

Reformacji! Wstyd i hańba, Luter 'kreci się w grobie'!

http://www.luteranie.pl/materialy/ekumenizm/wspolna_deklaracja_w_sprawie_nauki_o

_usprawiedliwieniu,459.html

Katolicyzm dalej czyni herezje. Poczytajcie o 'odpustach' i modlitwach do zmarlych:

„Odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do 
Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, do świętego Józefa, do 
Wszystkich Świętych - odpust cząstkowy. ”

http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html

http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html
http://www.luteranie.pl/materialy/ekumenizm/wspolna_deklaracja_w_sprawie_nauki_o_usprawiedliwieniu,459.html
http://www.luteranie.pl/materialy/ekumenizm/wspolna_deklaracja_w_sprawie_nauki_o_usprawiedliwieniu,459.html
http://cme.org.pl/?D=585
http://www.terazopole.pl/wiadomosci/11050/2/halloween_dla_dzieci_w_nysie.html
http://m.onet.pl/wiadomosci/kraj,q4kx3
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Jak kogoś śmieszy,ze ludziska modlą się do czaszki, cóż, katolicyzm modli się do 

'serca', do 'zmarłych'. Te same demony, które będą wpływać na świętujących 

Halloween, dotkną miliony w Polsce, gdy zaczną paplać do nich modły oraz 

przyniosą przedmioty kultu- znicze, kwiatki.

„Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych38 (Dzień Zaduszny) przypada jesienią. 

Otaczający nas świat przyrody przenika atmosfera przemijania. Stwarza ona okazję, 

aby w szczególny sposób przypomnieć sobie w modlitwie tych wszystkich, którzy 

kiedyś byli z nami, a teraz od nas odeszli. Modląc się za nich "...przekraczamy 

niejako granicę ich nieobecności ” 

Czyta się jak artykuł z Wicca albo coś w tym stylu. Tak, oni czuja, ze coś kolo nich 

łazi! 

„Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich najbliższych. Czyni to 

w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że "święta i zbawienna jest myśl modlić 

się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni" ( 2 Mch 12, 46). ”

Problem w tym,ze zmarli maja los zapieczętowany. Pismo Święte wcale nie naucza 

takich herezji! Od grzechów może uwolnić TU NA ZIEMI tylko wiara w Jezusa i to 

czego dokonał 2000 lat temu na krzyżu. Bez przelania krwi, grzech nie może być 

wybaczony. Modlitwa nie może wybaczyć grzechu, tym bardziej tych co odeszli i są w 

piekle!

Księgi Machabejskie nie są częścią Biblii! Zaprzeczają proste nauki Słowa!

„A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów[owb] i 

czarowników[yiddeoni], którzy szepcą[tsaphaph] i mruczą[hagah], to powiedzcie: 

Czy lud nie ma się radzić swojego Boga?Czy ma się radzić umarłych w sprawie 

żywych? (20) A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, to nie 

zabłyśnie dla nich jutrzenka. ” Izajasz 8

„Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić 

obrzydliwości tych ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza 

swego syna czy swoją córkę przez ogień[abar esh], ani wróżbita[qecem], ani 

wieszczbiarz[anan], ani guślarz[nachash], ani czarodziej[kashaph= wiedźma, 

czarownica], (11) ani zaklinacz[chabar], ani wywoływacz duchów[shaal 

owb=konsultujacy się z chowańcem], ani znachor[yiddeoni], ani wzywający 

zmarłych[darash muwth]; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i 

z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez 

skazy przed Panem, Bogiem twoim, (14) gdyż te narody, które ty wypędzasz, 

słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. ”Pwt 18

Bóg zakazał kontaktów ze 'zmarłymi' zarówno w ST jak i NT! „Niedziela” pisze bzdury 

38 http://www.niedziela.pl/artykul/3899/nd/Modlitwa-za-zmarlych  

http://www.niedziela.pl/artykul/3899/nd/Modlitwa-za-zmarlych


i prezentuje propagandę Babilońskiego katolicyzmu.”Wzywający zmarłych” to nie tylko 

osoba uczestnicząca w nekromancji, seansie spirytystycznym, wróżbach ale i osoba 

modląca się do zmarłych, wzywająca ich opiekę, modląca się o nich itd.!

Jeśli ktoś zaprzecza, ze katolicy modlą się do zmarłych to proszę zobaczyć dowody:

„Święty Michale, 

Święty Janie Chrzcicielu, 

Święty Józefie, 

Święty N. (patron zmarłego), 

Wszyscy Święci i Święte Boże, ”

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/litania_za_zmarlych/

Litanie za zmarłych 

http://www.katolik.pl/litanie,22335,818,cz.html?idr=10509

Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących

http://www.katolik.pl/litanie,22335,818,cz.html?idr=10479

Litania do Wszystkich 'Świętych'

„Święty Abrahamie, módl się za nami.

Święty Mojżeszu, módl się za nami.

Święty Eliaszu, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami ”

http://www.katolik.pl/litanie,22335,818,cz.html?idr=10486

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie 

ujrzy na wieki. (52) Rzekli mu Żydzi: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i 

prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki. (53) 

Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za 

kogo się uważasz? (54) Odrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym 

jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. (55) I nie 

poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym 

podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję. ”Jana 8

9 listopada 2011 r. – MARYJA – KRÓLOWA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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Tutaj demon Maryjny utożsamił się z 'królową zmarłych' czyli Persefona, 'królową 

podziemia'! Jej 'mężem ' był Hades. 

• Prozerpina/ Pluto.

• Isztar/Tammuz

• Inanna/Dumuzi

• Wenus/ Wulkan

• Afrodyta/ Hefajstos

• Maryja/ Józef katolick

Modlitwa codzienna do świętego Józefa

http://adonai.pl/modlitwy/?id=13

„Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od 
wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj 
mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego 
przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź...”

„Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, ... módl się za nami grzesznymi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. ”

„Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, 
którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask... osłoń mnie swą 
ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, 
nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary 
Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się 
miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne 
zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen. ”

Widzimy kto wg katolicyzmu ma przyjść gdy ktoś umiera? Jeśli to nie otworzyło ci 

oczu to nie wiem co może. Katolicyzm jasno wzywa zmarłych, za którymi czają się 

demony. Jezus jest jedynym pośrednikiem! Nie możesz zasłużyć na zbawienie! Zmarli 

nie pomogą ci osiągnąć zbawienie,które jest jedynie dostępne w Jezusie! Otwórz 

oczy i zobacz, co czcisz! Bo to co katolicyzm popycha w swojej propagandzie i 

również ekumeniczny, diabelski chlam- nie jest Biblijnym Chrześcijaństwem!

I jest to 'inna droga' i 'inna brama', która za życia wiedzie do komunii z demonami, a 

po śmierci do jeziora ognia! Jeśli jesteś katolikiem to DZIS możesz zmienić swój los. 

Odrzuć nauki Babilonu, przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela i zakosztuj życia 

wiecznego. Módl się także o chrzest w Duchu Świętym, bo Jezus powiedział- bez 

nowo narodzenia Z DUCHA nie możesz wejść do Królestwa Bożego.

http://adonai.pl/modlitwy/?id=13


Te same zwyczaje, te same demony! Zamiast świętować 

Celtycka odmianę tego samego demona, świętują 

Marzannę i Welesa, pochodzących od Słowian!

„Weles także regularnie wysyłał duchy zmarłych do 

świata żywych jako jego heroldów. Festiwale na jego 

cześć  odbywały się pod koniec roku, w okresie 

zimowym, gdy czas zbliża się do  końca porządku na 

świecie, kiedy chaos rośnie w siłę, granice między 

światem żywych i umarłych były blaknięcie i duchy 

przodków wracają pośród żywych. ” WIKIPEDIA39

Jak Pan Jezus wołał:

„A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do 

Galilei, głosząc ewangelię Bożą (15) i mówiąc: Wypełnił 

się czas i przybliżyło się Królestwo Boże[basileia theos 

eggizo], upamiętajcie[metanoeo] się i wierzcie 

ewangelii[pisteuo en euaggelion]. ”Marka 1

39 http://en.wikipedia.org/wiki/Veles_%28god%29  

http://en.wikipedia.org/wiki/Veles_(god)

