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Doc Marquis to byly satanista, ktory byl rowniez zainicjowany do grupy Illuminati. Bog jednak mial 
istotny plan dla zycia Marquis. W 1979 r Duch Swiety wyprowadzil Doc’a z satanizmu/Illuminati wprost do 
chwalebnego swiatla zbawienia poprzez odkupiencza krew Jezusa Chrystusa. Od czasu jego konwersji, Marquis 
byl aktywnym I znanym’ekspertem’ w dziedzinie okultyzmu. Marquis prowadzil wiele seminariow dla 
wydzialow policji, trenujac detektywow jak rozpoznac znaki w scenach zbrodni, ktore wskazuja na to czy 
sprawcy byli okultystami I czy zbrodnia miala character rytualu satanistycznego.

Doc Marquis napisal ksiazke, wydana przez wydawnictwo American Focus zatytulowana”Sekrety 
Illuminati”. Chociaz ten temat byl podejmowany wczesniej, zaden z autorow nie byl w stanie wydobyc 
prawdziwie okultystycznej perspektywy w dyskusji. Innymi slowy Marquis patrzy na plan przyniesienia 
Nowego Ladu Spolecznego(Swiatowego) z pkt widzenia bylego czarownika. W swojej ksiazce umiescil 
rozdzial pt:”Czy to katolicyzm czy czary?” Na poczatku rozdzialu Marquis stawia dosc zdumiewajace 
stwierdzenie:

“Musze zdecydowanie powiedziec,ze katolicyzm I czary to jedno I to samo…nie ma zadnej roznicy 
miedzy czarami a katolicyzmem” Nastepnie Marquis bierze pod lupe katolicyzm I czary, z pkt. widzenia bylego 
czarownika.

Marquis identyfikuje kilka istotnych obszarow w ktorych praktyka katolicyzmu I czarow sa identyczne. 
Najpierw wymienimy te wspolne obszary a pozniej skomoentujemy dokladniej kazda z nich. Do tych 
wspolnych obszarow mozna zaliczyc:

o Oltarz

o Zloty kielich

o Roznokolorowe swiece uzyte podczas ceremonii

o Uzycie kadzidla

o Uzycie dzwonkow podczas ceremonii
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o Modlitwy do posagow, statul

o Uzycie laciny podczas’mszy’ Uzycie zlotego berla podczas dawania 

duzego’blogoslawienstwa’ludziom

o Wspolna wiara w czysciec

o Wspolna wiara w hostie.(hostia=ofiara po lacinie!) 

(IHS=Isis,Horus,Seb) 

1. Oltarz w kazdym z kosciolow katolickich jest prominentnie ustawiony na przodzie w 
‘kosciele’.’Misterie mszy’ sa celebrowane na I wokol oltarza. W magi, podobnie-oltarz 
jest uzyty w podobny sposob-trzy aplikacje:

 Aby praktykowac pewne metafizyczne rytualy jak rzucanie zaklec lub 
ku czci bozkow okultystycznych

 Miejsce gdzie znajduja sioe narzedzia/instrumenty magiczne

 Do skladania ofiar z ludzi
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Oltarz ‘kosciola’ rzymsko katolickiego rowniez zawiera narzedzia jej magi I codziennie 
skladaja ofiare ludzka…Ta dzienna ludzka ofiara jest dokonywana wg falszywej wiary w 
transsubstancjacje-wiare, ze Kaplan w sposob magiczny przeistacza wafel w cialo’Jezusa’ a 
wino, w Jego krew. Wlasnymi slowami:

“Innymi slowy, ‘Chrystus’ jest reinkarnowany a potem skladany w ofierze… Oni codzien 
czynia ta ludzka ofiare w ktorej’Chrystus’(rzekomo) jest skladany w ofierze za ich grzechy”

Jest to szokujace gdy zdamy sobie sprawe, ze rzymscy-katolicy czynia ofiare w sposob 
podobny do tego w jaki czarownice czynily to przez tysiaclecia.

Co na to katolickie zrodla? Co na to Biblia?

Doktryna katolicka  (“Wiara milionow”John O’Brien). Cytuje on Sw.Tomasza:  

“ Kiedy ksiadz wypowiada slowa konsekracji, siega do nieba, przynosi ‘Chrystusa’ na dol z 
Jego tronu I umieszcza go na oltarzu w celu ofiarowania go jako ofiary za grzechy ludzi”

“Ksiadz sprowadza’Chrystusa’ z nieba I czyni go obecnym na oltarzu jako wieczna ofiara za 
grzechy ludzi, nie raz ale tysiace razy! Ksiadz przemawia I oto ‘Chrystus’, wierny I 
wszechmocny Bog, pochyla glowe w unizonym posluszenstwie na rozkaz ksiedza”

“Kaplan…sklada te sama ofiare adoracji I odkupienia, ktora Chrystus dokonal na Kalwarii. 
Nic wiec dziwnego, ze imie ktore duchowi pisarze zwykli stosowac do ksiedza jest’alter 
christus’ bo ksiadz jest I powinien byc innym Chruystusem”

“Kaplan doslownie staje sie Chrystusem”

Doktryna Biblii:

Hebrajczykow 9:22” a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/.”

Hebrajczyków 9:24-28”Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami 
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać 
się za nami przed obliczem Boga, (25) nie po to, aby się często miał ofiarować jak 
arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. (26) Inaczej musiałby cierpieć 
wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków 
na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. (27) A jak postanowione ludziom raz 
umrzeć, a potem sąd, (28) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów 
wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go 
oczekują.”

Hebrajczyków 10:10-19”Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa 
jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. (10) Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę 
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (11) Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do 
wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą 
zgładzić grzechów. (12) Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, 
zasiadł po prawicy Boga, (13) oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem 
nóg Jego. (14) Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. (15) 
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: (16) Takie jest przymierze, które 
zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich 
wypiszę je. (17) A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. (18) 
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. (19) 
Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa.”
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Oltarz w Biblii. Wiemy, ze w NT rytualizm zostal zniesiony, gdyz ofiara Chrystusa sie 
dokonala na Golgocie. Nie ma oltarza w sposob fizyczny. Jaezus mowi: Oto idzie godzina, 
ze prawdziwi czciciele oddawac beda czesc Bogu w Duchu(chrzest w Duchu nie 
biezmowanie, manifestujacy sie poprzez mowienie na jezykach) I Prawdzie(Biblia) I takich 
to czcicieli szuka Ojciec.

Zaden czlowiek nie moze Chrystusa sprowadzic z nieba, a Jezus nie klania sie I nie powtarza 
swojej ofiary, bo jest ona PELNA I NIEPOWTARZALNA!!! Jezus powiedzial: Dokonalo 
sie!!!Nie powiedzial-to potrzebuje byc powtorzone!

To zmyslone klamstwo katolicyzmu,  aby na ‘mszy’  ktora jest bluznierstwem I zaprzecza 
doskonala ofiare Chrystusa, zrobic wielkie pieniadze. Nie ma mszy nie ma kasy!

Matematyka katolicyzmu:
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Hebrajczykow 7:12-13” Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. 
(13) Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył 
ołtarzowi.”

Hebrajczykow 7:26-28”Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez 
Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. (26) Takiego bowiem 
potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od 
grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, (27) takiego, który nie jest obowiązany, jak 
inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za 
grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. (28) Prawo 
bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, 
złożonej po nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki.”

Rzymian 12:1-2 “(1) A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała 
swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. (2) 
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,  
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co 
doskonałe.”Nie mowi o pielgrzymkach, sakramentach ale zyciu bez grzechu, chodzenie w 
Duchu Swietym, woli Bozej I Slowie!
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Hebrajczykow 9:14 “Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi 
skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, (14) to o ile bardziej krew 
Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, 
oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.”.

Martwe uczynki to proba zasluzenia na zbawienie, sakramenty, zdrowaski, klepanie 
bezmyslne na koralach, udzial w katolickich wymyslach!

1 Piotra 2:2-10” pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu 
wzrastali ku zbawieniu - (3) jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. (4) Zbliżając się 
do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga 
wybranym i drogocennym, (5) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako 
duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (6) To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto 
kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno 
nie zostanie zawiedziony. (7) Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie 
wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - (8) i 
kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są 
przeznaczeni. (9) Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, 
narodem świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła 
potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, (10) wy, 
którzyście byli nie - ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili 
miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.”

Bog w NT ustanowil kaplanami wszystkich tych, ktorzy z wiary sa zbaweni, narodzeni z 
Ducha Swietego, z mowieniem na jezykach, aby zyc w Duchu Swietym, glosic Ewangelie, 
modlic sie w Duchu I sluzyc Bogu wg Biblii I prowadzenia Ducha Swietego. Nie ma tu 
ZADNEJ mowy o liturgii, sakramentach, pielgrzymkach, I specjalnej kascie ‘ksiezy’.

Kto jest wiec dzieckiem Bozym? “Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego - (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z 
Boga się narodzili.”Ewangelia Jana 1:11-13.

Ci, ktorzy uwierzyli ze zbawienie jest z laski oraz zostali ochrzczeni w Duchu Swietym.1

Jak widac katolicy sie nie kwalifikuja wg Biblii.

2. Katolicki zloty puchar, czyli kielich mszalny:”To jest ten puchar, gdzie wino wlane do 
niego ma stac sie…doslownie krwia Chrystusa. Kiedy wiedzma czyni ludzka ofiare, po 
podcieciu gardla, wylana krew laduje w kielichu, podobnie jak w katolicyzmie, moze 
poza tym ze kielich wiedzmy zawiera prawdziwa krew”

3. “Swiece zostaly wprowadzone do katolickiej mszy okolo 320 A.D. Nie znajdziemy 
Biblijnych przyczyn aby mialy tam byc, chyba ze…jestes praktykujaca wiedzma. Ponizej  
znajduje sie lista roznokolorowych swiec, ktore czarownica uzywa w ciagu roku.  
Sprawdz czy mozesz przypomniec sober ktorys z tych kolorow uzywanych podczas mszy:

• Bialy

1 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazały się im języki 
jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Dzieje Apost. 2:2-4.
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• Czerwony

• Jasno niebieski

• Ciemno niebieski

• Zielony

• Zloty, zolty

• Brazowy

• Rozowy

• Czarny

• Purpurowy

• Srebrny/szary

• Pomaranczowy

• Zielono-zolty”

“346. Co do koloru szat liturgicznych należy zachować tradycję, mianowicie:
a) Koloru białego używa się w Oficjach i ‘Mszach’ Okresu Wielkanocnego i Narodzenia Pańskiego; 
w święta i wspomnienia Chrystusa Pana, z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego Męki; w święta i 
wspomnienia Demona  Panny, świętych Aniołów, ‘Świętych’, którzy nie byli męczennikami, w 
uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada) i św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), w święta św. 
Jana Ewangelisty (27 grudnia), Katedry św. Piotra (22 lutego) i Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia).
b) Koloru czerwonego używa się w Niedzielę Męki Pańskiej, w Wielki Piątek, w niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego, w Mszach ku czci Męki Pańskiej, w główne święta Apostołów i Ewangelistów i w dni 
Świętych Męczenników.
c) Koloru zielonego używa się w Oficjach i Mszach Okresu Zwykłego.
d) Koloru fioletowego używa się w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Można go również stosować 
w Oficjach i Mszach za zmarłych. 
e) Koloru czarnego można używać w Mszach za zmarłych.
f) Koloru różowego, jeśli jest taki zwyczaj, można używać w niedzielę Gaudete (3. Adwentu) i w 
niedzielę Laetare (4. Wielkiego Postu). 
g) W dni bardziej uroczyste można używać okazalszych szat liturgicznych, chociaż nie są w kolorze 
dnia.

347. Msze obrzędowe sprawuje się w szatach koloru przewidzianego dla danej Mszy albo w białym 
lub świątecznym; Msze w różnych potrzebach �w szatach koloru dnia lub okresu, albo w kolorze 
fioletowym, jeżeli mają charakter pokutny, np. nry 31, 33, 38; Msze wotywne w szatach koloru 
odpowiedniego dla danej Mszy albo w kolorze dnia lub okresu liturgicznego.

” OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO.Episkopat Polski.
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“Katolicy często dobierają świece w kolorystyce szat liturgicznych każdej niedzieli adwentu, czyli 
trzy świece fioletowe[1] oraz jedna różowa,[2] bądź koloru czerwonego jako wyrażenie 
radości oczekiwania na ‘Mesjasza’(ktory przyszedl 2000 lat temu, ale czy oni nie zauwazyli?). 
Wikipedia Wolna Encyklopedia.

Zbieg okolicznosci? Nie sadze.

4. “Kadzidlo to staly element uzywany przez kaplana. Biora kadzielnice, chodza dookola 
oltarza a potem machaja tym w strone tlumu wraz z inwokacja…Wiedzmy nie tylko 
uzywaja kadzidel, ale poswiecaja oltarz I ‘kolegow’ wiedzm w dokladnie taki sam sposob 
jak katolicy”

  

Katolickie balwochwalstwo Palenie kadzidla w swiatyniach w Chinach(w 

buddyzmie I taoizmie)

Wg Wikipedii 2uzytkownikami kadzidel w takich funkcjach zajmuja sie czarownice w wika,satanisci oraz 
czciciele japonskiej religii szinto. Producentami kadzidelek ktore niektorzy przynosza do domu sa kult hare 
kriszna3, mozna je nabyc rowniez w sklepach z materialami do czarow, sklepach ezoterycznych, feng szui itd.
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_use_of_incense

3 MATAN - ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA

Kiedyś byłem tzw. zwyczajnym człowiekiem. W wieku 16 lat wstapiłem do ruchu hippisów. Zacząłem nosić długie włosy, ubierać się inaczej, 
zaangażowałem się całym sercem w ideologię tego ruchu. Szukałem szczęścia, miłości i wolności. Jeździłem na zjazdy, grałem na perkusji w 
zespołach rockowych, trochę narkotyków, dziewczyny... 
Szybko okazało się jednak, że moje marzenia nie spełniają się. Coraz więcej bólu, smutku, cierpienia. Coraz bardziej pogłębiał się we mnie kryzys 
istnienia. Widziałem coraz wyraźniej bezsens takiego życia, zło, obłudę ludzi i swoją, lecz coraz mniej miałem pomysłów no to, jak temu zaradzić. 
Wszystko to co przeżywałem w sobie przelewałem na kartki papieru. Prawie codziennie powstawał jakiś nowy wiersz, wiersz o moim smutku, bólu i 
beznadziejności tego życia. 
Zauważyłem też, że choć chciałem być coraz lepszym wewnętrznie, stawałem się coraz gorszym. Czułem się jak zamknięty w czarnej celi bez 
wyjścia. Życie stało się dla mnie piekłem nie do wytrzymania. 
Pewnego dnia postanowiłem stąd uciec, odejść. Zaplanowałem sobie, że popełnię samobójstwo. Ustaliłem dzień i dokładną godzinę. Mój przyjaciel 
miał na następny dzień podać rodzicom mój ostatni list. Kiedy nadeszła ustalona godzina, trzymałem już w ręku strzykawkę z powietrzem, by zadać 
sobie ten ostatni zastrzyk i nagle coś dziwnego zaczęło się dziać. 
Najpierw męczyłem się bardzo by jakieś żyły ( jak zwykle ) pokazały się. Biłem się po rękach, mocno ściskałem...i nic, zupełnie nic. Było to dla 
mnie bardzo dziwne, lecz nie chciałem dać za wygraną. Postanowiłem wbijać igłę "na czuja", aż trafię w żyłę. Gdy jednak zacząłem to robić, pojawił 
się okropny ból - tak silny, że nie mogłem nawet przebić skóry. 
Igła była jak rozpalony do czerwoności metal. Co się dzieje - myślałem, przecież robiłem to już przedtem kilkanaście razy. Walczyłem tak ze sobą 
kilkanaście minut, mówiąc gdzieś głęboko w sercu "Boże przecież chcę, muszę stąd odejść...". Nagle poczułem, jakby ktoś przy mnie stanął, jakaś 
moc - moc miłości. Wtedy usłyszałem w sercu słowa : "Nie chcę abyś umierał, chcę abyś żył, kocham cię". Byłem dotknięty i zaskoczony. 
Zrozumiałem wtedy, że to czego mi brakuje to Bóg, Jego Miłość i moc. Poczułem wielką chęć szukania Go, bycia z Nim. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniec_adwentowy#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_use_of_incense
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniec_adwentowy#cite_note-1
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Co to oznacza? Ci ludzie ‘odmawiaja’modly nad tymi rzeczami I zapraszasz demona do domu I twojego zycia.

Pewien pastor w Ameryce4, opowiadal jak jego corka kupila sobie kadzidelko I palila, cos dziwnie sie 
zachowywala potem. Kiedy spojrzeli na tylnia czesc opakowania, okazalo sie ze producentami sa hare krishna I 
gdy ten pastor zgromil demona kriszny, jego corka na jego oczach nagle upadla na ziemie I wyladowala w 
pozycji kwiatu lotosu! Ona nigdy dotad nie miala z ta grupa do czynienia! Byla bardzo wystraszona gdy 
wyladowala w ten sposob. Czy slyszysz dzis osoby, ktore mowia, ja przeciez nie czcze tego, tak sobie sprobuje?

5. “Dzwonki sa w uzyciu zarowno przez katolikow jak I wiedzmy. Dzwonki sa chrzczone 
oraz w obydwu przypadkach, ministranci usluguja poprzez dzwonienie tymi dzwonkami”

Tak zaczęły się moje poszukiwania. To co widziałem na co dzień w kościele nie wystarczało mi, a nawet przerażało. Czterdzieści minut na tydzień - 
niedzielne chrześcijaństwo - nie to nie dla mnie. Może jakiś klasztor, myślałem. Co robić Boże ?... może...Tak bardzo chciałem zbliżyć się do Boga, 
zbliżyć się do Chrystusa. 
Pewnego dnia, w sierpniu 1981 roku, będąc na kolejnym zlocie hippisów w Częstochowie, zobaczyłem pewnych niesamowitych ludzi. Bardzo ujęły 
mnie ich śpiew, zachowanie i to co mówili o Bogu. Długo rozmawiałem z jednym z nich. Byłem poruszony i zaskoczony. Po kilku tygodniach 
wstąpiłem do ruchu Hare Kriszna. Obciąłem włosy ( wegetarianinem byłem już od dwóch lat ), porzuciłem dotychczasowe życie, stałem się bhaktą. 
Rozumiałem, że Bóg jest tylko Jeden, ma jedynie różne imiona. Wierzyłem wciąż w Chrystusa, będąc przekonanym, że ta droga podoba się Jemu, że 
w tych czasach jest najlepszą ze wszystkich. Przez dwa lata żyłem "świętym życiem", zrywając z niemoralnością, używkami, z muzyką światową. 
Założyłem społeczność Hare Kriszna w naszym mieście wciągając w to kilka osób. Robiłem spotkania, nauczałem, byłem w tym całym swym 
sercem i duszą. Szczerze mówiąc, byłem z siebie zadowolony. Po pewnym czasie postanowiłem poczytać trochę Pismo Święte, gdyż zauważyłem, że 
często musiałem odpowiadać wielu ludziom na pytania, kwestie związane z chrześcijaństwem, Chrystusem a byłem w tym zbyt słaby. Taka wiedza 
jest mi w tym kraju szczególnie potrzebna - myślałem - by mądrze pogodzić nauki Bhagavadghity z naukami Bibli. 
Zacząłem więc czytać Nowy Testament. Czytałem o Jezusie - o tym jak żył, jak uzdrawiał i zmieniał ludzkie serca. Czytałem o Jego śmierci i 
zmartwychwstaniu. Łzy płynęły mi strumieniami z oczu. Byłem wstrząśnięty - jakaś potężna Moc Miłości dotykała głębin mojej duszy. Nie mogłem 
się oderwać od tej księgi. Tego nie odczułem nigdy w Hare Kriszna. Z każdą minutą byłem coraz pewniejszy, że to ta sama Moc, która była już 
kiedyś przy mnie, wtedy gdy chciałem popełnić samobójstwo. Mijały dni a ja coraz bardziej chciałem mieć tylko jedno - Chrystusa. Nie wiedziałem 
co robić, czy znów mam dalej szukać ? Przecież żyję dobrym życiem, poszedłem za Tobą Boże. Gdzie mam dalej pójść ? Czy istnieje dzisiaj gdzieś 
prawdziwe chrześcijaństwo ? 
Byłem pełen obaw, niepewności. Wiedziałem, czułem całym sercem, że muszę pójść dalej za Chrystusem, za tą jedyną Miłością, za wszelką cenę. Po 
kilkunastu dniach, ku wielkiemu zdziwieniu tych, których sam kiedyś wciągnąłem w ten ruch, oświadczyłem, że odchodzę od ruchu Świadomości 
Kriszny. Powiedziałem, że nie wiem dokąd pójdę, wiem tylko jedno, że muszę pójść dalej za Chrystusem. 
Kilka dni później - pewnej nocy - zacząłem szczerze modlić się, wołać do Boga w moim pokoiku na poddaszu. Jeśli istniejesz Boże i widzisz mnie, 
widziałeś całe moje życie, to pomóż mi i powiedz co mam dalej robić, gdzie pójść. Nagle potężna Moc stanęła przy mnie, poczułem, że Ktoś jest ze 
mną. Padłem na kolana i wołałem do Boga. Prosiłem o przebaczenie moich grzechów, całego mojego życia. Płakałem jak małe dziecko, prosiłem by 
Jezus Chrystus stał się moim Panem, Mistrzem i Zbawicielem. W pewnej chwili zobaczyłem w swoim sercu, w swoim umyśle pewną scenę : 
Zobaczyłem Jezusa na krzyżu, Jego przebite ręce i nogi. Był umęczony i zbity, cały we krwi i w ranach. Był jednak pokorny jak baranek. Ludzie 
śmiali się z Niego, niektórzy pluli i rzucali kamieniami. Widziałem to jakby z lotu ptaka, widziałem tych ludzi. "Co za łajdacy" pomyślałem, Boże 
ukarz ich... Byłem wzburzony gdy nagle zobaczyłem siebie pośród nich z kamieniem w ręku. Krzyknąłem w swoim sercu "Boże to niemożliwe" 
mnie tam nie było. 
Wtedy usłyszałem słowa : "Ty byłeś również tam i swoimi grzechami, swoim życiem ukrzyżowałeś Chrystusa". 
Wołałem i płakałem przed Bogiem, prosząc Go o przebaczenie. Potężna Moc Miłości przeszyła moje serce. Wielki ciężar spadł z mojej duszy i 
płakałem już dalej z radości. Wiedziałem, że właśnie stałem się dzieckiem Jedynego Wszechmocnego Boga JAHWEH, a YESHUA stał się moim 
Panem i Zbawicielem. Hallelujah !!! 
Upłynęło już wiele lat od tego zdarzenia i choć droga ta jest bardzo trudna i wąska, to nigdy nie żałowałem, że na nią wkroczyłem.

Dziękuję Boże Ci, za życie, które dałeś mi 
Wyrwałeś mnie ze snu, co ranił jak ostry nóż. 

Dziękuję Ci, za Miłość, którą dałeś mi 
Znalazłem Ją, jak kamień znalazł rzekę Swą. 

Dziękuję Boże Ci, za życie, które dałeś mi 
Za Jezusa krew i ból, gwoździe, cierń 

Moje Jom Kipur. 

Matan

Matan Sumiński
63-700 Krotoszyn 



Czary katolicyzmu. Doc Marquis

6. “Wiedzmy modlily sie do obrazow I statul wiele wiekow zanim katolicy zaczeli to 
praktykowac”

7. “Az do niedawna, wikeszosc rytualow w magi bylo czynionych po lacinie…Czemu tak 
jest,ze kiedy wiedzmy zaprzestaly uzywania laciny…okolo 20 lat temu, katolicka msza 
pozbyla sie rowniez laciny?”

8. “Kiedy… papa, kardynalowie, lub ksieza chca dac wielkie blogoslawienstwo, posluguja 
sie zlotym berlem lub kijem(pastoralem), zamaczaja czubek w ‘wodzie swieconej’,  
nastepnie kieruja to w strone ludzi…Rozdzki sa niczym nowym w okultyzmie. Kiedy 
czarownica chce skierowac swoja moc moze uzyc do tego rozdzki…’Woda swiecona’ jest  
uzywana przez wiedzmy do oczyszczenia sie oraz jej’instrumentow’ I w obu przypadkach 
woda jestczyniona’swieta’ przez dodanie do niej soli!”

Balwochwalca z kijkiem.

Rynek 3/4

4 http://www.moodymanual.demonbuster.com/cyh.html
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Co Bog mowi w swietle dzisiejszych ekumenicznych poczynan?

“Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z 
nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? (15) Albo jaka zgoda 
między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? (16) Jakiż 
układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak 
powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, 
a oni będą ludem moim. (17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I 
nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was (18) I będę wam Ojcem, a wy będziecie 
mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;” 2 List do Koryntian 6:14-18.
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