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„i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, (12) bo to 
nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.(13) Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi 
na jaw jako potępienia godne; (14) wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego 
powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.  ”List do Efezjan 
5 

„Niechaj was nikt nie zwodzi próżnemi mowami; albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew 
Boży na synów upornych; (7) Nie bądźcież tedy uczestnikami ich. (8) Albowiemeście byli 
niekiedy ciemnością; aleście teraz światłością w Panu; chodźcież jako dziatki światłości, 
(9) (Bo owoc Ducha zależy we wszelakiej dobrotliwości i w sprawiedliwości i w prawdzie.) 
(10) Obierając to, co by się podobało Panu; Ani miejcie społeczności z uczynki 
niepożytecznemi ciemności, ale je owszem jawnemi czyńcie. (12) Abowiem ty rzeczy, które 
się tajemnie od tych dzieją, sromota i powiedać. ”

„Nie dajcie się omamić próżnymi słowami, bo to wszystko sprowadza gniew Boży na 
buntowników. (7) Nie stawajcie się ich wspólnikami. (8) Wprawdzie niegdyś byliście 
ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujecie więc jak dzieci 
światłości. (9) A owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. (10) 
Baczcie na to, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi czynami 
ciemności, co więcej, piętnujcie je. (12) Bo nawet wstyd mówić o tym, czego oni w 
skrytości się dopuszczają. (13) Wszystko zaś, co jest napiętnowane, staje się jawne dzięki 
światłu. (14) Wszystko też, co zostaje ujawnione, staje się światłem. ”

Ponad 100 haseł!

               Wersja Druga



Wersety przewodnie:
„A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. 
(6) I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte 
losy, ani przez proroków. (7) Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety 
wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest 
oto kobieta wywołująca duchy w En-Dor. (8) Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne 
szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: 
Powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. (9) Lecz ta kobieta 
rzekła do niego: Wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów 
w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? (10) I przysiągł jej 
Saul na Pana, mówiąc: Jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. 
(11) Rzekła kobieta: Kogo mam ci wywołać? I rzekł: Samuela mi wywołaj. (12) Gdy ta kobieta 
ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: Dlaczego mnie oszukałeś? 
Wszak ty jesteś Saul! (13) I rzekł do niej król: Nie bój się. Lecz co widzisz? Kobieta 
odrzekła Saulowi: Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. (14) I rzekł do niej: Jaki 
wygląd jej? I rzekła: Starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to 
Samuel, i pochylił się twarzą ku ziemi, i oddał pokłon. (15) Samuel zaś rzekł do Saula: 
Czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł: Jestem w ciężkiej niedoli, 
Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani 
przez proroków, ani przez sny; przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. 
(16) I rzekł Samuel: Dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się 
twoim wrogiem? (17) Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie: Pan wydarł władzę 
królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. (18) Ponieważ nie usłuchałeś głosu 
Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w 
dniu dzisiejszym. (19) Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro 
będziesz ty i twoi synowie ze mną. Również i obóz izraelski wyda Pan w ręce 
Filistyńczyków. (20) I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z 
powodu słów Samuela; opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł 
”1 Ks. Samuela 28 

„A widząc Saul obóz Filistyński, bał się, a ulękło się serce jego bardzo. (6) I radził się 
Saul Pana; ale mu nie odpowiedział Pan ani przez sny, ani przez urym, ani przez proroki; 
(7) Przetoż rzekł Saul do sług swoich: Szukajcie mi niewiasty, któraby miała ducha 
wieszczego, a pójdę do niej, i wywiem się przez nię. I rzekli słudzy jego do niego: Oto, 
niewiasta w Endor, mająca ducha wieszczego. (8) Tedy odmienił odzienie swoje Saul, a 
oblókłszy się w insze szaty, szedł sam i dwaj mężowie z nim, a przyszli do niewiasty w 
nocy, i rzekł: Wróż mi, proszę, przez ducha wieszczego, a wywiedź tego, kogoć powiem. (9) 
I rzekła do niego niewiasta: Oto ty wiesz, co uczynił Saul, iż wygładził wieszczki i 
czarowniki z ziemi; przeczże ty sidło kładziesz na duszę moję, abyś mię na śmierć podał? 
(10) I przysiągł jej Saul przez Pana, mówiąc: Jako żywy Pan, że nie przyjdzie na cię 
karanie dla tego. (11) Tedy rzekła niewiasta: Kogoż ci mam wywieść? A on rzekł: Wywiedź mi 
Samuela. (12) A widząc niewiasta Samuela, zawołała głosem wielkim, i rzekła niewiasta do 
Saula, mówiąc: Przeczżeś mię zdradził, gdyżeś ty jest Saul? (13) I rzekł jej król: Nie bój 
się; cóżeś widziała? I rzekła niewiasta do Saula: Widziałam bogi występujące z ziemi. (14) 
Tedy rzekł do niej: Co za osoba jego? I rzekła: Mąż stary wyszedł, a ten odziany 
płaszczem. I poznał Saul, że to był Samuel, i schyliwszy się twarzą ku ziemi, pokłonił mu 
się.- (15) Zatem rzekł Samuel do Saula: Przecz mi nie dasz pokoju, wzbudzając mię? 
Odpowiedział mu Saul: Jestem uciśniony bardzo, gdyż Filistynowie walczą przeciwko mnie, a 
Bóg odstąpił odemnie, i nie odpowiada mi więcej, ani przez proroki, ani przez sny; przetoż 
przyzwałem cię, abyś mi oznajmił, co mam czynić. (16) I rzekł Samuel: Czemuż mię tedy 
pytasz, gdyż Pan odstąpił od ciebie, a przestawa z nieprzyjacielem twoim? (17) I uczynił 
mu Pan, jakoć powiedział przez mię, i wyrwał Pan królestwo z rąk twoich, a dał je 
bliźniemu twemu Dawidowi. (18) Bo żeś ty nie był posłusznym głosowi Pańskiemu, aniś 
wykonał gniewu zapalczywości jego nad Amalekiem, przetożci to uczynił Pan dzisiaj. (19) 



Nadto poda Pan i Izraela z tobą w rękę Filistynów, a jutro ty i synowie twoi ze mną 
będziecie; obóz też Izraelski poda Pan w ręce Filistynów. (20) A natychmiast Saul upadł 
jako długi na ziemię, bo się zląkł bardzo słów Samuelowych, i siły nie było w nim, przeto 
że nic nie jadł przez cały dzień i przez całą noc. ”1 Ks. Samuela 28 

„A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne 
tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. (20) Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który 
leżał u jego wrót owrzodziały. (21) I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a 
tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. (22) I stało się, że umarł żebrak, i 
zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. (23) A gdy 
w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza 
na jego łonie. (24) Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij 
Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w 
tym płomieniu. (25) Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego 
życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) 
I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą 
stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. (27) I 
rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. (28) Mam bowiem pięciu 
braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. 
(29) Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. (30) A on rzekł: 
Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. (31) I 
odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też 
nie uwierzą. 

(Ew. Łukasza 16:1-31, Biblia Warszawska) ”

„A był niektóry człowiek bogaty, który się obłóczył w szarłat i w bisior, i używał na 
każdy dzień hojnie. (20) Był też niektóry żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego 
owrzodziały. (21) Pragnąc być nasycony z odrobin, które padały z stołu bogaczowego; ale i 
psy przychodząc lizały wrzody jego. (22) I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był 
od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest. (23) A będąc w 
piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na 
łonie jego. (24) Tedy bogacz zawoławszy, rzekł: Ojcze Abrahamie! zmiłuj się nade mną, a 
poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, a ochłodził język mój, bo męki 
cierpię w tym płomieniu. (25) I rzekł Abraham: Synu! wspomnij, żeś ty odebrał dobre rzeczy 
twoje za żywota twego, a Łazarz także złe; a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz. 
(26) A nad to wszystko między nami i wami otchłań wielka jest utwierdzona, aby ci, którzy 
chcą stąd przyjść do was, nie mogli, ani owi stamtąd przyjść do nas. (27) A on rzekł: 
Proszę cię tedy, ojcze! abyś posłał do domu ojca mego: (28) Albowiem mam pięć braci, aby 
im świadectwo wydał, żeby też i oni nie przyszli na to miejsce męki. (29) I rzekł mu 
Abraham: Mająć Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. (30) A on rzekł: Nie, ojcze 
Abrahamie! ale gdyby kto z umarłych szedł do nich, będą pokutować. (31) I rzekł mu: 
Ponieważ Mojżesza i proroków nie słuchają, tedy, choćby też kto zmartwychwstał, nie 
uwierzą. 

(Ew. Łukasza 16:1-31, Biblia Gdańska) ”
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Wstęp

Niedługo Halloween, święto zmarłych i Andrzejki. Miliony ludzi będą 
'świętować' coś o czym większość nie ma pojęcia. Młodzi i starzy kontynuują 
starożytnie tradycje myśląc ze to co robią jest w porządku i ze robią 
właśnie to co społeczeństwo od nich zada.

Co stoi za tymi świętami? Czy Chrześcijanie powinni brać w nich udział? 
Jaka jest duchowość tych świąt i kto odbiera sobie chwale? Co Biblia mówi 
na to?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na temat czym jest śmierć, gdzie idą 
ludzie z tego świata, gdzie poszli rodzice, znajomi. Czy mogę być pewien ze 
pójdę do nieba? Mity, tradycje, które trzymają ludzi w nieświadomości i 
kłamstwie, oraz fałszywym pokoju.

Na te i inne pytania znajdziesz tu odpowiedz, poparta wersetami z Biblii.

Zachęcam do lektury,

Lukasz.



Definicje związane ze 'świętem' Halloween
***

Phi Ta Khon- Festiwal Duchów w Tajlandii. Data co roku jest ustalana przez media1 w mieście.

***
Haunted Attractions- 'nawiedzone' atrakcje, jak domy, farmy, pola kukurydzy itd gdzie ludzie sa 
straszeni.

***
Scary stories- straszne opowieści, opowieści z dreszczykiem, które ludzie opowiadają sobie w 
Halloween, aby zrobić klimat.

***
Sklepy Halloween- 'specjalistyczne' sklepy gdzie można nabyć wszelkie potrzebne 'akcesoria' na to 
'święto'. Oprócz mających przerazić ludzi strojów, sprzedają niektóre w których kobieta wygląda jak 
prostytutka, prosto z seks shopu.

***
Horror movies- filmy wyświetlane w Halloween. 

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Medium_%28osoba%29  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Medium_(osoba)


***
Costume parties- imprezy kostiumowe podczas Halloween. 

„Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w 
nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: Powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci 
wymienię. ”1 Ks. Samuela 28 

„I odszedł ów prorok, i stanął królowi na drodze, i zmienił swój wygląd, nałożywszy na oczy opaskę. 
”1 Ks. Królewska 20 

„Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do walki w przebraniu. Ty wszakże - rzekł do niego 
- zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do walki. ”1 Ks. Królewska 22 

***
Halloween- 31 Pazdziernika- święto z początkami w Samhain, Pomony. Nazwa- All Hallows Even- 
mass day of all saints, z 16 wieku. Antki z katolika ukradły poganom i przerobiły aby było 
'chrześcijańskie'.

***
Festiwal Pomony- to bożek, przedstawiany jako 'dziewica' z owocami w jej dłoniach i nożem. Temu 
demonowi służyli kapłani zwani flamina- którzy rozpalali ogień na specjalne ofiary. To  'święto' 
odbywało się  około 1 Listopada, podczas którego bożki ognia i wody były przebłagane. Jeden z 
prekursorów Halloween.

***
Snap Apple Night/ Colcannon Night- synonimy na Halloween w Nowofunlandii. W potrawie 
colcannon ukrywano 4 obiekty:

• pierścień
• moneta
• naparstek starej panny
• guzik kawalera

***
Treat or trick- ofiara bądź psikus- choć dziś dzieci chodzą od domu do domu, zbierając cukierki, 
niegdyś wiązało się to z niszczeniem obiektów i ludzi, czego przykładem są ciała znalezione w 
bagnach Europy. Nie spełnienie wymagań, wiązało się z klątwami i zniszczeniem.

***
Hallowmas- msza za wszystkich świętych, podobnie „Christ-mass”- msza za/dla Chrystusa. To jedna z 
nazw na Święto Zmarłych.

***
All souls day- Wszystkich świętych, obchodzony przez katolicyzm 2 Listopada. Powstał w 988r. Dla 



tych co umarli i nie osiągnęli pełnego uświęcenia i doskonałości koniecznej aby wejść do nieba. To 
rzekome uświęcenie ma mieć miejsce pośmiertnie w czyśćcu i żywi maja dopomóc duszyczka prze 
modlitwy i ofiary mszy. Czyli zaprzeczenie doskonalej ofiary Jezusa i Biblii. Skoro nawet papież nie 
wie czy idzie do nieba, co dopiero szary katolik! Te święta są głupotą i wykorzystują uczucia ludzkie 
by zarobić miliony dla heretyckiego kościoła katolickiego.

***
Monsters2- potwory. Jeden z tematów na kostium w Halloween.

***
Witches- czarownice. Jeden z tematów na kostium w Halloween.

***
Devils- diabły. Jeden z tematów na kostium w Halloween.

„I nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla 
nich ustawą wieczną dla ich pokoleń. ”Ks. Kapłańska 17

„Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które nie dawno się 
pojawiły. ”Ks. Powt. Prawa 32 

***
Skeletons- szkielety, symbole śmierci.

„Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub 
grobu, będzie nieczysty przez siedem dni, ”Ks. Liczb 19 

***
Dunking/bobbing for apples- zbiornik wody wypełniany jest woda i wrzucane są jabłka, które 
wypływają na powierzchnie. Ludzie próbują wyłowić je za pomocą zębów. Zlowione tym sposobem 
jabłko ludzie wkładają następnie pod poduchę i maja mieć sen o przyszłym małżonku.

***
Haunted houses- jeden z typów haunted attraction, czyli nawiedzone domy.

***
Barmbrack- to drożdżowe ciasto z dodanymi rodzynkami, sułtankami. Zawierał zapieczone elementy 
jak groszek, patyk, kawałek materiału, małą monetę oraz pierścionek, które służyły do wróżb.

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Potw%C3%B3r  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Potw%C3%B3r


***
Colcannon- tradycyjna potrawa Irlandii składająca się z tłoczonych ziemniaków oraz jarmużu lub 
kapusty z dodanymi składnikami jak masło, sol,pieprz,por. Do potrawy dodają małe monety.

***
All Saints Day- Dzień Wszystkich Świętych, czyli tych co wg uznania katolików[a skoro nikt  nie 
jest pewny czy jest to kogo świętują?] poszli do nieba. 1 Listopada. Pochodzi z 609/10 r gdy Antek 
Bonifacy IV skatolicyzowal festiwal Lemures. Antek Grzegorz III przeniósł datę na 1 Listopada. 

***
Samhain- festiwal Celtów i Celtycki Nowy Rok. Zapalano ogniska i ludzie wraz z trzoda przechodzili 
miedzy dwoma ogniskami, jako rytuał oczyszczenia. Ludzie zakładali kostiumy u maski aby 
naśladować złe duchy i aby je udobruchać. W 16 wieku przebierańcy chodzili z lampami wykonanymi 
z rzepy. Wróżono w tym czasie przyszłą żonę i liczbę dzieci. Wróżono z jabłek, orzechów, żółtek jaj i 
ptaków.

Poganie wierzą, ze granice miedzy światem zmarłych a żywych są cieńsze niż zwykle i zmarli maja 
przychodzić(wg nich)pośród ludzi. Poganie zapraszają zmarłych, zostawiają im miejsce przy 
stole(patrz Wigilia), gotują ulubione jedzenie zmarłego. Stawiają świeczkę, aby 'pomoc' im znaleźć 
drogę do domu. Odbywają się wróżby na nadchodzący rok.

W Samhain nie tylko granica miedzy żywymi a zmarłymi miała się zacierać ale także i miedzy płcią! 
Chłopaki zakładali damskie ciuchy a dziewczyny- męskie!

Wika- podczas rytuałów zapraszają duchy 'zmarłych' aby przyłączyły się do ich świąt. Samhain to 
jeden z większych sabatów czarownic.3

Celci robili tzw. Wiklinowego człowieka, w którym umieszczali zwierzęta jak i ludzi i palili je jako 
ofiarę dla swoich bożków. To święto było związane z ofiarami z ludzi, czarna msza.

„Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w 
pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą - mówi Pan. ”Ks. 
Izajasza 66 

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

Musisz zobaczyć!

http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_the_year


„Gdy zaś przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla Achaszwerosza po upływie 
dwunastomiesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej, mianowicie po sześciu miesiącach 
olejkiem mirrowym, a po sześciu miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, (13) wtedy 
dopiero panna szła do króla, a dawano jej wszystko, co idąc do króla, chciała wziąć z sobą, z domu 
kobiet do pałacu królewskiego. ”Ks. Estery 2 

„A gdy przychodził pewny czas każdej panny, aby weszła do króla Aswerusa, gdy się wypełniło przy 
niej wszystko według prawa białych głów przez dwanaście miesięcy; (bo się tak wypełniały dni 
ochędażania ich, mażąc się przez sześć miesięcy olejkiem z myrry, a przez drugie sześć miesięcy 
rzeczami wonnemi, i innem ochędostwem białogłowskiem.) ”

„Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż 
obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. ”Ks. Powt. Prawa 22 

„Nie wytępili ludów Tak, jak Pan im nakazał, (35) Ale zmieszali się z poganami I nauczyli się ich 
czynów. (36) Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką (37) Ofiarowali demonom 
Synów swych i córki swoje. (38) Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich,Które 
ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią. (39) Splugawili się czynami swoimi I 
cudzołożyli postępkami swymi, (40) Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swójI obrzydził sobie 
dziedzictwo swoje. ”Ks. Psalmów 106 

***
Vampires4- wampiry. Jeden z tematów na kostium w Halloween.

2 Samuela 23:20 KJV tłumaczy jako- „Benaiah zabił dwóch lwopodobnych ludzi z Moabu”

***
Haunted forest- rodzaj  haunted attraction. Nawiedzony las.

***
Ghost- duch.

4
http://video.google.com/videoplay?docid=7672003660947890622



„Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa[ phantasma ], i ze 
strachu krzyknęli. ”Ew. Mateusza 14

phantasm- spectre, apparition.[widmo, zjawa]

***
Haunted hayride- rodzaj  haunted attraction. Nawiedzona podroz na wozie z sianem.

***
Screampark- rodzaj  haunted attraction. Park krzyku.

***
Dark maze- rodzaj  haunted attraction. Ciemny labirynt.

***
Yard haunt- rodzaj  haunted attraction. Nawiedzone podwórko.

***
Ghost train- rodzaj  haunted attraction. Pociąg duchów.

***



***
Cornfield maze- rodzaj  haunted attraction. Labirynt w polu kukurydzy.

***
Bonfires- ogniska, zapalane by odpędzić fantomy, złe duchy, które maja pojawić się o północy w 
Halloween.

„Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było 
ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. (4) Składał też ofiary 
krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach, i pod każdym zielonym drzewem. ”2 Ks. 
Królewska 16 

„Awwejczycy stworzyli sobie Nibchaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś spalali swoje dzieci dla 
Adrammeleka i Anammeleka, bogów sefarwejskich. (32) Oddawali też cześć Panu i ustanawiali 
spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach 
na wyżynach. (33) Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z 
których zostali uprowadzeni do niewoli, (34) i aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. 
”2 Ks. Królewska 17 

„Kazał też zbezcześcić palenisko, znajdujące się w Dolinie Synów Hinnoma, aby już nikt nie oddawał 
swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. ”2 Ks. Królewska 23 

***



Neep(lub tumshie)- szkocka nazwa na rutabaga

***
Souling- zwyczaj drążenia brukwi na kształt latarni, jako sposób 'pamiętania' o zmarłych będących w 
'czyśćcu'. Biedni w czasach Średniowiecza chodzili od domu do domu podczas  Hallowmas( 1 
Listopada), otrzymując jedzenie w zamian za modlitwy za zmarłych na dzień Zaduszny(2 Listopada).

Biblia na to:”A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd ”List do Hebrajczyków 9 

***
Calan Gaeaf-1 Listopada w Walii. Ludzie unikają cmentarzy, rozdroży, słupków, bo demony maja sie 
tam zbierac. Rodziny budują ognisko i umieszczają w nim kamienie z imionami. Liście kurdybanku 
maja ludziom dać zdolność 'widzenia'. Chłopak umieszcza pod głową te liście i to ma mu dać 'sny 
prorocze', a dziewczyna ma brać dzika różę, zrobić z niej pętlę, przejść 3 razy i umieścić pod poduchę. 
Wróżby śmierci.
„Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpieczna się czujesz i która mówisz w swoim sercu: 
Ja jestem i nie ma żadnej innej, nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności! (9) Spadną na 
ciebie te dwa nieszczęścia, znienacka w jednym dniu: bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie 
w całej pełni mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć. (10) A tak czułaś się 
bezpieczna w swej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do 
odstępstwa, tak że myślałaś sobie: Ja jestem i nie ma żadnej innej. (11) Lecz przyjdzie na ciebie 
nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać, i spadnie na ciebie klęska, której nie 
potrafisz odwrócić, i niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz. (12) Wystąp ze 
swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości, 
może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. (13) Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. 
Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy 
co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. (14) Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, 
nie potrafią uratować swojego życia z płomieni - to nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko, 
by dokoła niego siedzieć. (15) Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od 
młodości swojej: każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże. 
(Ks. Izajasza 47:1-15, Biblia Warszawska) ”

***
Haloween w Rumunii- Można wyruszyć na zwiedzanie takich atrakcji jak noc w nawiedzonym 
zamku w Transylwanii, domu Vlada Drakuli, wziąć udział w średniowiecznych tańcach, o północy jest 
wesele Drakuli, zwiedzić miejsce urodzin niesłynnego Vlada   Palownika.
Haloween episodes- to odcinki Halloween'owe znanych seriali, bajek itd. Scooby Doo, Beverly Hills 
90-210, Disney, itd



Al Bundy Bill Cosby show

***
Jack-o'-lantern- wydrążona dynia do której wkłada się zapalona świeczkę. Były wystawiane na próg 
domu, by odstraszyć złe duchy. W Irlandii używana była rzepa, a w Ameryce przerzucili się na dynie. 
Jest symbolem tzw. Skąpego Jack'a, duszy wiecznie wędrującej po ziemi, rzekomo miedzy niebem a 
piekłem, szukający ukojenia.



***
Festiwal Duchow- duchy zmarłych wychodzą z tzw lower realm(zaświaty?). 15 dnia święta, obszary 
nieba, piekła, żywych maja się otwierać a Taoisci i buddyści czynią rytuały by przemienić i oczyścić 
cierpienia zmarłych. Czczenie przodków, rytualistyczne ofiary z jedzenia, palenie kadzideł, 
zostawianie wolnego miejsca  przy stole dla zmarłego to niektóre ze 'zwyczajów'. Ludzie kupuja male 
statki z papieru z lampkom i puszczają je na wodzie, co ma pokazać kierunek zagubionym duchom. 
Ludzie unikają wychodzenia na zewnątrz w obawie ze duchy pójdą za nimi do ich domów, co ma 
przynieść nieszczęście. Trzymają się z dala od zbiorników wody, bo mogą być złapani przez topielca.

***
Noche de brujas- Noc Czarownic- nazwa na Halloween w Hiszpanii
„Czarownicy nie zostawisz przy życiu. ”Ks. Wyjścia 22 

***
Dia das bruxas- Dzień Czarownic-nazwa na Halloween w Portugalii

***
Yue Lan- Festiwal Głodnych Duchów- czcza tzw króla piekła, czyli Di Zang'a.

***
Diwali- festiwal świateł  w hinduizmie, dżainizmie, i sikhizmie. Ku czci demona ramy.

***
Undas- Święto Zmarłych na Filipinach.

***
Rutabaga- amerykańska nazwa na brukiew

***
Irish Famine- fala głodu w Irlandii, która zmusiła wielu Irlandczyków do emigracji, np do USA i 
zabrali ze sobą zwyczaj Halloween.

***
Devil's night- diabelska noc. Wypada 30 Października. Młodzi w mieście zajmowali sie wandalizmem, 
rzucaniem jajkami, mazaniem okien i drzwi  mydłem, owijaniem drzew papierem toaletowym. 
Później przerzucili się na podpalanie. W Detroit5, w 2010 r. Policja zanotowała 169 podpaleń.  

5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Detroit  

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


***
Aos si-Irlandzkie demony.

***
Cmentarz-miejsce gdzie odbywały się gusła, magia. Popularny temat Halloween.

***
Święto czarownic i satanistów- Halloween to 'święto' podczas którego opętani ludzie porywają ludzi, 
przygotowują ich i ofiarowują w ofierze diabłu. Tuz przed Halloween 'znika' wiele dzieci co ma 
bezpośredni związek z tymi ofiarami.

***
Koło roku- to cykl 8 sabatów czarownic odbywających się w ciągu roku.[Jeden z nich to właśnie 
Samhain]

***
Znicze-grave lights- Podczas dziadów rozpalano ogniska na rozstajach dla dusz zmarłych oraz w celu 
zabezpieczenia się przed upiorami.6 (wąpierz, upiór, upir, martwiec, wiesczy, wupi, wuki ) Na 
podejrzanej mogile rozpalano ognisko.

„Albowiem stanie król Babiloński na rozdrożu, na początku dwóch dróg, pytając się wieszczby; 
będzie polerował strzały, będzie się radził bałwanów, będzie patrzył na wątrobę. (27) Po prawej ręce 
jego wieszczba ukaże Jeruzalem, aby szykował hetmanów, którzyby pobudzali do mordowania, a 
podnosili głos z okrzykiem, aby zasadzili tarany przeciwko bramom, aby usypali wał, a urobili szańce. 
”Ks. Ezechiela 21 

***

Cross dressing- zakładanie ciuchów płci przeciwnej.

„Niech nie bierze niewiasta na się szat męskich, ani niech się nie obłóczy mąż w szatę niewieścią; 
albowiem jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu, kto by to czynił. ”Ks. Powt. Prawa 22 

***
Lair Bhan- w Irlandii, człowiek ubrany w strój białego konia- starożytni celtycki symbol płodności, 
miał stać na czele hałaśliwej procesji podczas Samhain.

Co ciekawe, podobne dziwolągi można znaleźć w rożnych kulturach, w tym w Polsce:

Hobby horse-drewniany patyk zakończony głową konia.

6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wampir  

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


Hooden horse

Penglaz

Mari Lwyd/ Y Mari Lwyd- grey mare- czaszka przyczepiona do końca kija i białe prześcieradło 
doczepione do nich.[szara mara]7

Turoń

7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmora  

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


Bwca Llwyd- grey bogy- szary bobo8[bebok,babok]]

Lajkonik

***
Hollantide- Haloween w Walii

8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bobo_%28demon%29  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bobo_(demon)


***
Nutcrack Night- inna nazwa na Halloween

***
Allantide- Haloween w Kornwalii

***
Kala Goanv- Haloween w Bretanii[Francja]

***
Czczenie zmarłych-

„Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą narody od 
krańców ziemi i powiedzą: Tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku. (20) 
Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie! (21) Dlatego oto Ja sprawię, że 
poznają, tym razem sprawię, że poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan. 
”Ks. Jeremiasza 16 

„bo zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych zgaśnie ”Ks. Przysłów 24 

Egipt-piramidy-kult zmarłych, mumifikacja, demony- Ozyrys, Maat, Księga Zmarłych9, rzekomy sad 
tych demonów nad dusza.
Rzym- rodzina chodziła na cmentarz i dzieliła się ciastem i winem, jako ofiara za zmarłych
Chiny- podczas tzw. Rytualu shi10, duchy przodków wchodziły do osoby i jadły i piły rzeczy 
przygotowane na ofiarę i przekazywały wiadomość. Opętanie.
Indie- rodzina gotuje ulubiona potrawę zmarłego i mu ja ofiarowuje.
Wietnam- palenie kadzidła i palenie tzw. Hell-notes11(banknoty z piekła), wielkie tace z jedzeniem 
sa prezentowane jako ofiara na ołtarzach przodków.
Irlandia- zmarłym zanosi się jedzenie i pali świeczki. Zmarli maja przyjść i zjeść ta 'ofiarę'.

***
Czczenie przodków- obecne w wielu kulturach na świecie. Wierzenie ze zmarli przodkowie, żyją i 
mogą wpływać na dana społeczność. W Chinach, Korei, Chinach, Wietnamie, na Filipinach, a także w 
Europie(Irlandia, Anglia).

***
Obiata- ofiara dla demonów, inaczej trzeba, żertwa.

***

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Umar%C5%82ych  

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Shi_%28personator%29  

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Hell_bank_note  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hell_bank_note
http://en.wikipedia.org/wiki/Shi_(personator)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Umar%C5%82ych


Ghoul12- ghul- typ kostiumu na Halloween.

***
Nowy rok-w Egipcie wypadał na Sierpień, Inkowie zaczynali 21 Czerwca, Antek Grzegorz w roku 1582 
ustanowił początek roku na 1 Stycznia, a Celtycki Nowy Rok rozpoczyna się właśnie w Samhain- 31 
Października.

***
Feralia- to starożytny festiwal Rzymian w którym celebrowali tzw manes13- duchy zmarłych. 
Obywatele Rzymu mieli przynosić ofiary na groby zmarłych przodków- wieńce, ziarno, sol, chleb 
zamoczony w winie i fiolki.

***
Festiwal (ku czci )Lemures14 -święto w religii Starożytnego Rzymu, gdzie rzymianie odprawiali 
rytualy egzorcyzmu demonów z ich domu. Lemures były ułaskawiane ofiarami fasoli. Antek Bonifacy 
IV 'poświecił' Panteon Rzymski w roku 609/610 r i Lemuralia zostały skatolicyzowane i od tego czasu 
świętują All Saints Day.

***
Dia de los Inocentes- Dzień niewiniątek, to pierwszy dzień święta zmarłych(Meksyk), odnośnie 
zmarłych dzieci i niemowlaków.

***
Pao-por-Deus- święto Portugalskie w dniu 1 Listopada. Dzieci od rana chodzą od domu do domu i 
otrzymują czekoladki,ciastka,owoce i pieniądze. Zapoczątkowane w Lizbonie w 1755 r.

***
Mexican day of the Dead- 31 Pazdz- 2 List, Duchy zmarłych mogą wrócić w ten dzień, by spędzić ten 
dzień z rodzina. 'Male dzieci' maja przychodzić 31 Pazdz, a 'dorośli' 1 Listopada.
Ołtarze i jedzenie ma zachęcić zmarłych do przyjścia.  Tequilla, mezcal, pulque, wódki przynoszone 
jako dar dla zmarłych[nawet po śmierci drinkują, szkaplerz nie pomógł]. Niektórzy noszą muszle na 
ich ubiorze, aby, kiedy tańczą, hałas obudził zmarłych, niektórzy tez ubierają się jak zmarli.
Inni wierzą ze przechowywanie rzeczy z tego dnia ma przynieść im szczęście. Ludzie się tatuują, i 
noszą lalki zmarłych ze sobą. Ludzie dziś dekorują groby świecami i nagietkami.
Przynoszą zmarłym dzieciom zabawki. Urządzają pikniki przy grobach i siedząc na kocach jedzą 
ulubione potrawy zmarłych! Budują ołtarze dla zmarłych, dedykowane im. Umieszczają tam kwiaty, 
jedzenie, i fotografie. Pala świeczki i umieszczają je obok ołtarza. Pala kadzidło grając ich ulubiona 
muzykę.

***
Keres- duchy śmierci.

12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ghul  

13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Many_%28mitologia%29  

14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Lemury_%28duchy%29  
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Many_(mitologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ghul


***
Anthesteria- festiwal w Atenach na cześć demona dionizosa. Zmarli mieli się wałęsać po mieście i 
byli goszczeni a później wyganiani po jego zakończeniu. Na drugi dzień festiwalu, wylewano libacje 
na groby zmarłych krewnych. Dzień ten był uznany jako 'pechowy' i 'zanieczyszczony' wymagający 
oczyszczających libacji. Ludzie żuli liście kruszyny15 i smarowali drzwi domu smołom aby się ochronić 
przed złem. Na 3-ci dzień gotowali roślinę strączkową, która była ofiarowywana demonowi 
hermesowi i był to festiwal zmarłych.

***
Mictecacihuatl- demon zwany pani śmierci u Azteków. Dziś świętują ja jako santa muerte(święta 
śmierć) i wg ich mitów miała ona(on) być złożoną w ofierze jako niemowlak.

***
Brasilian Dia de Finados- dzień zmarłych w Brazylii.

***
Pan de muertos- tradycyjny chleb meksykanów pieczony na 1 i 2 Listopada jedzony na grobach.

***
Baron samedi- demon z religii voodoo z Haiti, związany z grobem i cmentarzem.

***
Santa muerte- współczesna forma starożytnego demona Azteków, patrz Mictecacihuatl

***
Otwieranie bram piekieł-”a bramy piekielne nie przemogą go[prawdziwego kościoła zbudowanego 
na Jezusie, nie na człowieku] ”Ew. Mateusza 16 

***
Divination- wróżenie

***
Ghost Month- Miesiąc Duchów-Pierwszy dzień miesiąca na Tajwanie jest znany z otwarcia bramy 
świątyni co ma symbolizować otwarcie bramy piekła. Ofiary z kadzidła i jedzenia są ofiarowane dla 
duchów aby nie przyszły do ich domów. 

***
Chugen- coroczne wydarzenie w Japonii, w którym prezentowane są dary duchom przodków.

***
O-bon-to japońska wersja Festiwalu Duchów.

***
Tet Tnung Nguyen- czas przebaczenia dla potępionych dusz, które są następnie wypuszczane z 
piekła. Karmienie duchów.

***
Mischief Night- patrz Devil's night.

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszyna_%28ro%C5%9Blina%29  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszyna_(ro%C5%9Blina)


„Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, 
nie w swarach i zazdrości; ”List do Rzymian 13 

„naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. ”

„według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, 
który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa. ”

„według biegu świata tego, według książęcia, który ma zwierzchność na powietrzu i ducha, 
który teraz moc swoję okazuje w ludziach nieposłusznych. ”

„za przykładem tego świata, według władcy sfer powietrza, to jest ducha, który teraz działa w 
buntownikach. ”

apeitheia- upartosc, uparta opozycja wobec woli Bożej.

***
Punky Night- inna nazwa na Halloween

***
Marriage divination- wróżenie odnośnie zamążpójścia, ożenku

***
Dooking- szkocka nazwa dunking for apples

***
Dziady16-”W najbardziej pierwotnej formie obrzędu dusze należało ugościć (np. miodem, kaszą i 
jajkami), aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w 
zaświatach. Wędrującym duszom oświetlano drogę do domu rozpalając ogniska na rozstajach, aby 
mogły spędzić tę noc wśród bliskich[3]. Echem tego zwyczaju są współczesne znicze. Ogień mógł 
jednak również uniemożliwić wyjście na świat upiorom – duszom ludzi zmarłych nagłą śmiercią, 
samobójców itp (między innymi w tym celu rozpalano go na podejrzanej mogile). W niektórych 
regionach Polski, np. na Podhalu w miejscu czyjejś gwałtownej śmierci każdy przechodzący miał 
obowiązek rzucić gałązkę na stos, który następnie co roku palono. ”

„opisano wzywanie dusz podczas obrzędu odbywającego się w opuszczonym miejscu kultu (kaplicy, 
kościele) lub na cmentarzu. Obrzędowi przewodniczył Guślarz (Koźlarz, Huslar), wzywający dusze 
zmarłych przebywających w czyśćcu, aby powiedziały, czego potrzeba im do osiągnięcia zbawienia i 
aby posiliły się z żywymi. ”

„Dziadowie17 na uczcie reprezentują Welesa, który jest głównym psychopomposem czyli 

16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_%28zwyczaj%29  

17 http://mitologie.wordpress.com/dziady-w-tradycji-slowian/  
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Znicz_(naczynie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_(zwyczaj)#cite_note-RKP-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dusza_(religia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_(zwyczaj)


przeprowadzaczem dusz z zaświatów podziemnych do zaświatów górnych, Wyraju, z których mogli 
oni powrócić na ziemię wraz z ptakami i nowym życiem. Były to święta indywidualne żywi prosili 
dziadów żeby imiennie wzywali zmarłych na ucztę ,która miała ich zaopatrzyć w energię potrzebną 
do udania się do Wyraju. W tę noc okna i drzwi musiały być otwarte, na podhalu drzwi nie zamykano 
na skobel, poczęstunek dla przodków można było też umieścić w piecu który stanowił centrum 
domu. Pozostali członkowie społeczności przygotowywali ucztę, w której nie uczestniczyli, a o 
zachodzie Słońca palili Ognie na miejscach pochówków. Palono ognie bo świec w tym czasie jeszcze 
nie znano. Czas rozpalania Ogni nie był przypadkowy, również o zachodzie słońca odbywało się 
rozpalanie stosu pogrzebowego aby zmarły mógł wraz ze słońcem udać się do krainy Welesa . ”

***
Noc Zaduszkowa- Noc z 31/1 Listopada. Tzw Dziady Jesienne. Zwyczaj Słowian i Bałtów, którego 
celem było nawiązanie kontaktu ze zmarłymi i pozyskanie ich przychylności. 2 Listopada- katolicy 
modlą się o dusze, które maja być w 'czyśćcu18'(którego nie ma). Słowiańscy poganie odprawiają 
dziady za wele19, które nie mogą znaleźć drogi do nawii20, czyli podobna bzdura.

***
Upiór-temat kostiumów w Halloween.

***
Pitru Paksha- hindusi składają hold ich przodkom. Podczas tego czasu, prezentują rytuał śmierci 
zwany- tarpan. Ten rytuał ma  zapewnić przodkom wejście do nieba[czyściec ponownie].
'Przodkowie' zadowoleni z ofiar maja im zapewnić zdrowie, bogactwo,szczęście,  długowieczność, a 
nawet niebo i 'zbawienie'. Stad pewnie ta bieda i nędza w Indiach! Czcza demony- wisznu, yama i ten 
ostatni wysyła ptaka by zjadł ofiarę. Karmią psa i krowy, a dzieci płaczą z głodu.

***
Katarzynki- 24/25 Listopada. 'Patronka' kawalerów. Noc wróżb odnośnie przyszłej partnerki.

***
Andrzejki- 30 Listopada. Noc przed tym dniem wykorzystywana była w magii, aby odkryć męża 
bądź aby magicznie związać partnera. Popularne przesady to lanie ołowiu przez klucz i wróżenie 
przyszłego zawodu z kształtu odlewu. W Czechach i na Słowacji młode kobiety spisują imiona 

18 XI wiek

 - Ostatecznie zatwierdzenie przez biskupa rzymskiego Sylwestra II błędnej nauki o czyśćcu (1000 r.).

– Ostateczne ustanowienie przez tegoż samego biskupa uroczystości Wszystkich Świętych i 
"Zaduszek" (1000 r.).

[700 lat diabeł dwoił się i troił jakby tu wprowadzić herezje i zarobić krocie na nie znającym 
Biblii ludzie. Modlą się o duchy ludzi, mający przebywać w urojonym miejscu.]
http://haereticus.blox.pl/2006/02/BLEDY-KOSCIOLA-KATOLICKIEGO.html

19 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wele#Wierzenia_S.C5.82owian  

20 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawia  
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potencjalnych mężów i wkładają te papierki w tzw halusky. Po upieczeniu, pierwszy który pojawi się 
na powierzchni ma być rzekomym partnerem.
W Rumunii młode dziewczyny biorą 41 ziaren pszenicy i umieszczają je pod poduszka i jeśli ktoś 
przychodzi do nich we śnie, to maja wyjść za mąż w danym roku. Młode kobiety biorą świece z 
Wielkiej Nocy i idą do źródła, o północy. Proszą demona Andrzeja aby dal im wgląd w przyszłość.
Wróżby, magia i przysłowia Andrzejek:

• czary z lnem, modlitwy i post do Andrzeja aby mieć sen, czary z gałęzią wiśni, 
keromancja[lanie wosku], losowanie przedmiotów, czary z butami, wróżenie z szczekania psa

• wróżby z gąsiorem, przekłuwanie kartek z imieniem kawalerów
• wróżenie z śniegu deszczu, wiatru, mgły.

***
Andreasnacht- nazwa Andrzejek w Niemczech

***
Andreasgebet- w Austrii, zaklecie. Kobiety pija wino, a nastepnie ida nago do lozka, kopiac w 
slomiane loze i mamrotaja tzw modlitwy do demona andrzjea! Magiczne przyciaganie malzonka. 
Inny zwyczaj to wyrzucanie chodaka za plecy- jesli wskaze drzwi, to kobieta ma wyjsc za maz w tym 
samym roku!

***
A wicker man- człowiek z wikliny. Kukla wykonana z wikliny, w której Druidzi umieszczali zwierzęta i 
ludzi i robili ofiarę palona dla m.in demona taranisa. 

To przykład ofiary z ludzi i czarnej mszy. Dziś neopoganie, neodruidzi, Wikanie podpalają 
wiklinowego człowieka podczas ich 'świat'- sabatów czarownic.



W Szkocji istnieje festiwal pod ta nazwa gdzie graja rocka i tańczą.

„Tedy widząc król Moabski, że przemagało przeciw niemu wojsko, wziął z sobą siedm set mężów 
dobywających miecza, żeby się przebił przez wojsko króla Edomskiego, ale nie mogli. (27) Przetoż 
pojmawszy syna jego pierworodnego, który miał królować miasto niego, ofiarował go całopaleniem 
na murze. I stało się zagniewanie wielkie, przeciw Izraelowi, i odciągnęli od niego, a wrócili się do 
ziemi swej. ”2 Ks. Królewska 3 

***
Druidzi- to kapłani religii Celtów. Rytuały Samhain były przewodzone przez tych kapłanów, którzy 
byli jako medium miedzy ludźmi żyjącymi a ich 'przodkami'. W dniu Samhain duchy zmarłych miały 
odwiedzić ich stare siedziby i prowadzić  ich rodzinę w zaświaty.

***
Dynia- warzywo używane przy wycinaniu Jack-O' Lantern

***
Fairy21- demon, jeden z tematów Halloween

***
Goblin22- demon, jeden z tematów Halloween

21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCka  

22 http://pl.wikipedia.org/wiki/Goblin  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Goblin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCka


***
Prayer for the dead- oficjum za zmarłych

***
Pooka- demon Irlandzki

***
Banshee23-demon śmierci z Irlandii, należy do aos si.

***
Pchum Bon- dzień przodków w Kambodży. Mnisi odmawiają mantry non stop, przez cala noc przed 
otwarciem bram piekieł! Duchy 'zmarłych' wychodzą, składają im ludziska ofiary z jedzenia. Niektóre 
maja mieć czas 'oczyszczenia' a inne 'opuszczają piekło' na pewien czas by później tam wrócić[bzdura 
czyśćca musi pochodzić z podobnych 'nauk' pogan]. Ludzie zbierają się w ich świątynkach i ciskają ryz 
na podłogę aby 'nakarmić''przodków'.

***

Mezcal- rodzaj meksykańskiej wódki, który przynoszą na groby zmarłych, jako prezent.

***
Pulque-rodzaj meksykańskiej wódki, który przynoszą na groby zmarłych, jako prezent.

23 http://pl.wikipedia.org/wiki/Banshee  
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***
Tequila-rodzaj meksykańskiej wódki, który przynoszą na groby zmarłych, jako prezent.

***
Dracula- to inaczej Vlad III(1431-1476)(syn smoka), ksywa Vlad Palownik- czyli Vlad tepes. Zabijał 
chłopów, kobiet i mężczyzn, młodych i starych. Sadysta i morderca. Jego ulubiona metoda było 
nabijanie na pal. Pod swoja stolica jednorazowo nabił 20 000 ludzi. )

***
Duchy w kulturze Chin- wielu Chińczyków wierzy,ze jest możliwe nawiązać kontakt z duchami ich 
przodków przez medium, oraz w to ze mogą oni pomoc im jeśli w odpowiedni sposób zostaną 
ułaskawione i nagrodzone. Wierzenia tego typu pochodzą z konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu.

***

Krzyż Parshell- robiony przed Halloween i wieszany nad drzwiami wejściowymi.

***
Hop-Tu-Na- Wyspa Man. 31 Października. Prorokowanie, przepowiadanie pogody i wróżenie. 



Wróżby śmierci i narodzin.  Pieczenie ciasta, jedzenie go w zaciszu, chodzenie tyłem do łózka, miało 
rzekomo dawać sen lub wizje przyszłego męża. Innym sposobem było ukradzenie śledzia, pieczenie 
go na ogniu i po zjedzeniu, udanie się do łózka. 

„Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? (18) Dzieci zbierają 
drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, 
cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. (19) Czy mnie tym obrażają - mówi 
Pan - czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? ”Ks. Jeremiasza 7 

***
Głodne duchy- buddyści wierzą,ze ludzie po śmierci zostają duchami. W tradycji taoizmu, wieżą ze 
głodne duchy powstają z ludzi którzy mieli tragiczna śmierć bądź umarli nieszczęśliwi.

***
Irlandzkie gry i wróżby na Halloween-

• wróżenie pogody z wiatru, księżyca i przy użyciu drzewa
• Bairin breac- ciasto Halloween- z zapiekanym guzikiem, naparstkiem, kawałkiem ubrania, 

kawałkiem drewna, pierścionkiem, moneta i wróżby z nim.

• Wróżby z orzechami i fasola
• czary z talerzem
• topienie ołowiu i lanie go przez klucz do zimnej wody

Gry:

• snapapple- na krzyżu zawieszonym z sufitu przymocowywali 2 jabłka i 2 świeczki.  Krzyż był 
obracany a osoba miała się wgryźć w jabłko bez użycia rak.

• bobbing for apples
• shaving the friar- golenie zakonnika- popiół uformowany w stożek z drewnem na samym 

czubku.

***
Dia de Los Muertos- Dzień zmarłych w Meksyku

***
Guising- W Irlandii i Szkocji, dzień w którym dzieci chodzą od domu do domu w przebraniach. Stad 
pochodzi chodzenie księdza po kolędzie w czasie tzw. Bożego Narodzenia. Ksiądz wziął pomysł od 
nich, by zarobić i zedrzeć 'co łaska 50 zł'.



Soul cake- tradycyjne ciasto pieczone w średniowieczu na tzw święto zmarłych, dawane podczas 
Hallowmas, dla tzw soulers, którzy śpiewali i odmawiali modlitwy za zmarłych. Każde zjedzone ciasto 
miało symbolizować dusze uwolniona z czyśćca. Na gorze ciasta był oczywiście krzyżyk, aby dodać 
im pozorów religii. To zaprzecza doskonalej ofierze Jezusa.

„Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla 
królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. ”Jer 7:17

„A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to 
bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla 
niej ofiary z płynów? ”Jer 44:19

***
 Snipe hunt- doświadczone osoby robią sobie żarty z nowo przybyłych, niedoświadczonych ludzi 
przez danie im niemożliwego do zrealizowania zadania.

Egyptian Book of the Dead- zbiór tekstów zawierających zaklęcia, inkantacje i formuł mających 
chronić zmarłych w zaświatach.

***



Stroje na Halloween- geneza:świętowanie zmarłych, ludzie przebierali się aby wcielić się w postać 
duchów zmarłych, celem było stworzenie zamieszania i psikusów. Te stroje były zakładane przez 
młodych ludzi, w maskach, zasłoniętą bądź zaczerniona twarzą, ubrani na biało lub w stroje z trawy. 
Te przebrania miały chronić hulaków przed wrogimi duchami oraz aby je rzekomo ogłupić i zwieść 
domostwa które odwiedzali ci hulacy.

***
Duch strachu

„Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, 
w którym wołamy: Abba, Ojcze! (16) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że 
dziećmi Bożymi jesteśmy. ”List do Rzymian 8 
„Abowiemci Bóg nie dał nam Ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego rozumu. ”2 List do 
Tymoteusza 1 
„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez 
śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, (15) i aby wyzwolić 
wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. ”List do 
Hebrajczyków 2 
„Iż tedy dzieci uczestniki są ciała i krwie, także i on zstał się uczestnikiem tych rzeczy, aby 
przez śmierć zniszczył tego, który miał państwo śmierci, to jest czarta. (15) A iżby wyzwolił ty, 
którzykolwiek przez bojaźń śmierci, przez wszytek żywot poddani byli pod niewolą. ”List do 
Hebrajczyków 2 



Co Biblia mówi o poganach?
Rzymian 6:16-20, 2 Kor 4:3-4. Galacjan 4:3, 4:8-10, Efezjan 2:1-3, 4:17-19,Col 1:12-13,1:21, 1 Tes 
1:9, 1 Piot 3:18(KJV)

„Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu 
jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? (17) Lecz 
Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys 
tej nauki, której zostaliście przekazani, (18) a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami 
sprawiedliwości, (19) po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem 
oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak 
teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. (20) Gdy bowiem byliście 
sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. (21) Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? 
Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (22) Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, 
a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. (23) Albowiem 
zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym. ”

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, (4) w których bóg 
świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale 
Chrystusa, który jest obrazem Boga. (5) Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, 
że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. ”

„Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata; ”

„Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są; (9) teraz 
jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu 
zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? (10) 
Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata! (11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się 
nad wami. ”

„1) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły 
tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach 
opornych. (3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, 
ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; (4) ale Bóg, który jest 
bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, (5) i nas, którzy umarliśmy 
przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - (6) i wraz z nim wzbudził, i wraz z 
nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, (7) aby okazać w przyszłych wiekach 
nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. ”
 
„To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w 
próżności umysłu swego, (18) mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez 
nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, (19) mając umysł przytępiony, 
oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. (20) Ale wy nie tak 
nauczyliście się Chrystusa, ”

„dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, 
(13) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, ”



„I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, (22) 
teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako 
świętych i niepokalanych, i nienagannych, (23) jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i 
nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana 
wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. ”

„Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w 
Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić; (9) bo oni sami 
opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów do 
Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (10) i oczekiwać Syna jego z niebios, którego 
wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. ”

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do 
Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. ”



Magia w Biblii
Biblia Króla Jakuba:

Dt 18:14 diviner, observer of times, enchanter, witch
Dt 18:10 charmer, consulter with familiar spirits
Jer 27:9 sorcerers
Ex 20:18 witch
Dt 18:11 necromancer
Da 2:2 magicians, astrologers, sorcerers, Chaldeans
Is 47:13 astrologers, stargazers, monthly prognosticators

gdyż te narody, które ty 
wypędzasz, słuchają 
wieszczbiarzy i wróżbitów, a na 
to Pan tobie nie pozwolił. 

Albowiem narodowie ci, które ty 
opanujesz, wieszczków i 
guślarzy słuchają; ale tobie nie 
dopuszcza tego Pan, Bóg twój. 

Te narody bowiem, które ty 
wydziedziczysz, słuchały 
wróżbitów i wywołujących 
umarłych. Lecz tobie nie 
pozwala na to Pan, Bóg twój. 

Biblia Warszawska Biblia Gdańska Biblia Tysiąclecia

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, ani 
wróżbita, ani wieszczbiarz, ani 
guślarz, ani czarodziej, (11) ani 
zaklinacz, ani wywoływacz 
duchów, ani znachor, ani 
wzywający zmarłych; (12) gdyż 
obrzydliwością dla Pana jest 
każdy, kto to czyni, i z powodu 
tych obrzydliwości Pan, Bóg 
twój, wypędza ich przed tobą. 

Niech się między wami nie 
znajduje, któryby przewodził 
syna swego, albo córkę swoję 
przez ogień; także wieszczek, 
guślarz, i wróżek, i czarownik. 
(11) I czarnoksiężnik, i ten, który 
ma sprawę z duchy złymi, i 
praktykarz, i wywiadujący się 
czego od umarłych. (12) 
Albowiem jest obrzydliwością 
Panu każdy, któryby to czynił; 
bo dla tych obrzydliwości Pan, 
Bóg twój, wyrzuca te narody 
przed tobą. 

Nie znajdzie się pośród ciebie 
nikt, kto by przeprowadzał 
przez ogień swego syna lub 
córkę, uprawiał wróżby, gusła, 
przepowiednie i czary; (11) nikt, 
kto by uprawiał zaklęcia, pytał 
duchów i widma, zwracał się do 
umarłych. (12) Obrzydliwy jest 
bowiem dla Pana każdy, kto to 
czyni. Z powodu tych 
obrzydliwości wypędza ich Pan, 
Bóg twój, sprzed twego oblicza. 

Wy więc nie słuchajcie waszych 
proroków ani waszych 
wieszczbiarzy, ani waszych 
marzycieli, ani waszych 
wieszczków, ani waszych 
czarowników, którzy mówią 
wam 

Przetoż wy nie słuchajcie 
proroków swoich, i wieszczków 
swoich, ani snów swoich, ani 
wróżków swoich, i czarowników 
swoich, którzy wam powiadają 

Wy natomiast nie słuchajcie 
waszych proroków, waszych 
wróżbitów, waszych mających 
senne marzenia, waszych 
przepowiadaczy ze znaków ani 
waszych czarowników 

Czarownicy nie zostawisz przy 
życiu 

Czarownicy żyć nie dopuścisz. Nie pozwolisz żyć czarownicy 

ani wywoływacz duchów, ani i ten, który ma sprawę z duchy pytał duchów i widma, zwracał 



znachor, ani wzywający 
zmarłych 

złymi, i praktykarz, i 
wywiadujący się czego od 
umarłych. 

się do umarłych. 

A jeżeli mężczyzna albo kobieta 
będą wywoływać duchy lub 
wróżyć, to poniosą śmierć. 
Ukamienują ich, krew ich 
spadnie na nich. 

Mąż albo niewiasta, w których 
by był duch czarnoksięski albo 
wieszczy, śmiercią umrą: 
kamieniem ukamionują ich, 
krew ich będzie na nich. 

Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka 
kobieta będą wywoływać duchy 
albo wróżyć, będą ukarani 
śmiercią. Kamieniami zabijecie 
ich. Sami ściągnęli śmierć na 
siebie 

I kazał król zwołać wróżbitów i 
magów, czarowników i 
Chaldejczyków, aby królowi 
opowiedzieli jego sen; i przyszli, 
i stanęli przed królem. 

Tedy król rozkazał zwołać 
mędrców, i praktykarzy, i 
czarnoksiężników, i 
Chaldejczyków, aby oznajmili 
królowi sen jego; którzy przyszli 
i stanęli przed obliczem 
królewskiem. 

Rozkazał więc przywołać 
wykładaczy snów, wróżbitów, 
czarnoksiężników i 
Chaldejczyków, by powiedzieli 
królowi, jakie miał sny; ci zaś 
przyszli i stanęli przed królem. 

Spadną na ciebie te dwa 
nieszczęścia, znienacka w 
jednym dniu: bezdzietność i 
wdowieństwo spadną na ciebie 
w całej pełni mimo wielu twoich 
czarów, mimo bardzo licznych 
twoich zaklęć. (10) A tak czułaś 
się bezpieczna w swej złości, 
mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. 
Twoja mądrość i twoja wiedza 
skłoniły cię do odstępstwa, tak 
że myślałaś sobie: Ja jestem i nie 
ma żadnej innej. (11) Lecz 
przyjdzie na ciebie nieszczęście, 
od którego nie będziesz umiała 
się odżegnać, i spadnie na ciebie 
klęska, której nie potrafisz 
odwrócić, i niespodzianie 
zaskoczy cię zagłada, której nie 
przeczuwasz. (12) Wystąp ze 
swoimi zaklęciami i z licznymi 
swoimi czarami, którymi 
gorliwie się zajmowałaś od 
swojej młodości, może potrafisz 
pomóc, może wzbudzisz 
postrach. (13) Utrudziłaś się 
mnóstwem swoich zamysłów. 
Niech wystąpią i niech ci 

Bo ufasz w złości twojej, a 
mówisz: Nie widzi mię nikt. 
Mądrość twoja i umiejętność 
twoja, ta cię przewrotną 
uczyniła, abyś mówiła w sercu 
swem: Jam jest, a niemasz 
oprócz mnie innej. (11) Dlatego 
przyjdzie na cię złe, którego 
wyjścia nie wiesz, i przypadnie 
na cię bieda, której nie będziesz 
mogła zbyć; a przyjdzie na cię 
nagle spustoszenie, nim 
wzwiesz. (12) Stańże teraz z 
czarami swemi, i z mnóstwem 
guseł twoich, któremiś się 
parała od młodości twojej, 
azażbyś co sobie mogła 
pomódz, albo się snać czem 
zmocnić. (13) Ustawasz z 
mnóstwem rad twoich; 
niechajże teraz staną 
praktykarze, którzy się 
przypatrują gwiazdom, którzy 
dawają znać, co ma być każdego 
miesiąca, a niech cię wybawią z 
tego, co ma przyjść na cię. (14) 
Oto są jako plewa; ogień popali 
ich, nie wybawią ani duszy swej 

Lecz spadnie na ciebie jedno i 
drugie w jednym dniu, 
niespodzianie. Sieroctwo i 
wdowieństwo w pełni spadną na 
ciebie, pomimo wielu twoich 
czarów i mnóstwa twoich 
zaklęć. (10) Polegałaś na twojej 
złości, mówiłaś: Nikt mnie nie 
widzi. Twoja mądrość i twoja 
wiedza sprowadziły cię na 
manowce. Mówiłaś w sercu 
swoim: Tylko ja, i nikt inny! (11) 
Lecz przyjdzie na ciebie 
nieszczęście, którego nie 
potrafisz zażegnać, i spadnie na 
ciebie klęska, której nie zdołasz 
odwrócić, i przyjdzie na cię 
zguba znienacka, ani się 
spostrzeżesz. (12) Trwajże przy 
twoich zaklęciach i przy 
mnogich twych czarach, 
którymi się próżno trudzisz od 
swej młodości. Może zdołasz 
odnieść korzyść? Może zdołasz 
wzbudzić postrach? (13) Masz 
już dosyć mnóstwa twoich 
doradców. Niechaj się stawią, by 
cię ocalić, owi opisywacze nieba, 



pomogą badacze firmamentu 
niebieskiego, oglądacze gwiazd, 
którzy co miesiąc ogłaszają, co 
ma cię spotkać. (14) Patrzcie, są 
oni jak ściernie, które pochłania 
ogień, nie potrafią uratować 
swojego życia z płomieni - to nie 
jest żar węgli do ogrzewania ani 
ognisko, by dokoła niego 
siedzieć. (15) Tak będzie u ciebie 
z twoimi czarownikami, z 
którymi się zadawałaś od 
młodości swojej: każdy zatacza 
się w swoją stronę, tobie zaś 
nikt nie pomoże. 

z mocy płomienia; nie zostanie 
węgla do ogrzania się, ani ognia, 
coby posiedzieć przy nim. (15) 
Takci się stanie kupcom twoim, 
z którymiś się zabawiała od 
młodości twojej: każdy się z nich 
w swą stronę uda, nie będzie , 
ktoby cię wybawił. 

którzy badają gwiazdy, 
przepowiadają na każdy 
miesiąc, co ma się z tobą 
wydarzyć. (14) Oto będą jak 
źdźbła słomiane, ogień ich spali. 
Nie uratują własnego życia z 
mocy płomieni. Nie będą to 
węgle do ogrzewania, to nie 
ognisko, by przy nim posiedzieć. 
(15) Takimi będą dla ciebie twoi 
czarownicy, z którymi się próżno 
trudzisz od młodości. Każdy 
sobie pójdzie w swoją stronę, 
nikt cię nie ocali. 

Rano, zaniepokojony w duchu, 
kazał wezwać wszystkich 
wróżbitów egipskich i 
wszystkich mędrców. I 
opowiedział im faraon swoje 
sny. Nie było jednak nikogo, kto 
by mógł je wyłożyć faraonowi. 

A toć był sen. A gdy było rano, 
strwożony był duch jego; i 
posławszy wezwał wszystkich 
wieszczków Egipskich, i 
wszystkich mędrców jego, i 
opowiedział im Farao sny swoje; 
a nie było, kto by je wyłożył 
Faraonowi. 

Rano faraon, zaniepokojony, 
rozkazał wezwać wszystkich 
wróżbitów egipskich oraz 
wszystkich mędrców i 
opowiedział im, co mu się śniło. 
Nie było jednak nikogo, kto by 
umiał wytłumaczyć faraonowi te 
sny. 



Fakty na temat piekła. Odróżnianie fikcji i tradycji od 
Prawdy.(Lk 16)

• Ludzie którzy odchodzą stad bez Jezusa budzą się w piekle
• Gorąc i spiekota bez wytchnienia
• Płomień męki i smutek
• Zal nad zmarnowanymi szansami nawrócenia
• Nie ma powrotu z piekła jak już tam pójdziesz
• Pierwsza rzeczą w piekle która okupuje umysł to męka i chęć ukojenia pragnienia
• Ci w piekle są świadomi co robili za życia, decyzji które podjęli
• Tam wszyscy zdają sobie sprawę ze nie tylko Bóg jest, ale ze zmagali się z Nim przez cale 

życie i przegrali. Uczucie przegranego życia.
• Każdy z nich chciałby teraz aby ich rodzina nie musiała tam iść. Prześmiewcy i niedowiarki 

muszą siedzieć cicho.
• Bogacz chciał wysłać Łazarza na ziemie, bo wiedział ze on powziął dobra drogę, która 

doprowadziła go do nieba.
• Bóg nie wysyła zmarłych z powrotem, ale wskazuje na Biblie i na Jezusa, bo on jest tym 

znakiem, On powstał z martwych.
• Znajomi, rodzina, co co są w piekle są świadomi nie tylko tego ze piekło jest realne ale nie 

chcą aby nikt więcej tam poszedł.
• Bogacz nie poszedł do piekła z faktu bycia bogatym, ale ponieważ odrzucił Jezusa. Miłość 

pieniądza jest źródłem wszelkiego zła. Spędził czas na marne, pieniądze nie mogły kopic 
mu miejsca w niebie. 

• Mieszkańcy piekła żałują czasu w jaki spędzili czas na ziemi.
• Ateiści, sataniści,Wika, buddyści, hindu, katolicy więcej się nie zżymają z Bogiem. 

Zżymali się z Nim cale życie, próbując Mu powiedzieć co jest Prawda i jak dojść do Nieba. 
Pomylili się, okazali się głupcami! Teraz widza swój los, brak im argumentów,wymówki i 
powiedzonka już nie działają!

• Bogacz miał zapewne okazały pochowek. Nawet burmistrz przyszedł by przewodzić i 
wygłosić mowę, na temat wartości jakie bogacz wspierał- mecenas sztuki, kultury itd! 
Bogacz miał pogrzeb z honorami, a o jego majątek ubiegało się wielu! Powiedzieli ludzie- 
cóż, ten człowiek musi być w niebie! Tyle dawał do świątyni! Tyle uczt wyprawiał, był 
znana osobistością, był jednym z milionerów, który brał aktywne życie w społeczeństwie! 
Na pewno masa ludzi przyszła zobaczyć pogrzeb tego człowieka, a dziś ten pogrzeb byłby 
transmitowany w TV, radiu, tak jak i Antka!



Miskoncepcje na temat nieba i piekła

(1) Duch wałęsający się po świecie, bo ktoś umarł, bo kogoś zabili, bo się powiesił, bo zginał 
nagle w wypadku...

Wg Biblii to niemożliwe. Dusza po śmierci człowieka idzie albo do nieba albo do piekła. To co łazi, 
to demon który jest impersonata.

„A nie dziw: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości.” 2 list do Koryntian 11 

(2) Ale ja czułem zapach perfum, głos ten sam, te same upodobania i zachowanie...

Patrz wyżej. Dla diabla nie jest problemem zmienić się w kształt jaki chce. Przykładem jest tzw 
maryja katolicka. 

(3) Ale ja widziałem ich!

To wciąż nie zmienia faktu, mogłeś nawet rozmawiać z nimi, czuć ich obecność w domu itd. To 
demon zwodniczy.

(4) Wyprowadzanie zmarłych z piekła...

Żaden rytuał okultyzmu nie może tego zrobić. Jezus ma klucze piekła i śmierci! Co diabeł robi to 
wysyła impersonaty- demony aby wpływały na tych co chcą kontaktu!

(5) Przychodzenie zmarłych rodzin z nieba na ziemie...

Biblia nic o tym nie mówi. Z nieba ludzie nie wychodzą. Bóg posłał Jezusa i dal Biblie aby ludzie 
mogli uwierzyć!Kiedy bogacz poszedł do piekła, chciał aby Bóg kogoś specjalnie przysłał dla 
rodziny! Co jednak odrzekł Abram można poczytać!

(6) Mój pies był tam! W niebie!

Biblia nie mówi, ze zwierzęta pójdą do nieba. Jezus umarł za ludzi, nie za stworzenie.

(7) Sny o zmarłych

To zależy. Jeśli ktoś śni i coś się dzieje, to równie dobrze może być ten ktoś otwarty na te 
demony!  Szukanie porad w snach od zmarłych może się skończyć źle.

(8) Czyściec- oczyszczenie by pójść do nieba po śmierci...

To oczywiście wymysł pogański. To oni maja rożne sposoby jak to tych 'zmarłych' oczyścić by 
weszli do ich 'błogostanu'! Maja cały szereg skomplikowanych procedur, przesądów, zabobonów, 



umieszczania jakiś przedmiotów w trumnie itd. Jak kto tu nie pokutuje, to później już NIC nie 
pomoże! Czyściec jest zaprzeczeniem tego co Jezus dokonał na krzyżu i wymysłem diabla. 
Religie robią to by zarobić, a w szczególności katolicyzm. To zwiedzenie i pułapka.

„Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię 
jednorodzonego Syna Bożego. ”Ew. Jana 3 

(9) Anihilacja po śmierci, niebyt.

Niektórzy mówią sobie ze ciało się rozłoży i tu koniec. Bye, bye! I pewnie wielu by tak chciało, ale 
tu oto obudza się w piekle, jeśli nie przyjęli Jezusa! Dusza ludzka nie umiera, ale Biblia mówi, ze 
będzie zmartwychwstanie dla tych w Jezusie i dla pogan. Ci co w Jezusie pójdą na życie wieczne, 
a poganie, na potępienie. Bogacz w piekle wciąż żył! Czul, mówił, pamiętał, żałował, chciał 
dobrze dla swojej rodziny!

(10) A, tam. Później  to i tak nie będę pamiętał co robiłem na ziemi!

Bogacz w piekle dobrze pamiętał. Swoje uczty, bogactwo, nawet momenty gdy ktoś mu głosił 
Ewangelie, ze ma rodzinę! Widział zmarnowany czas z punktu widzenia wieczności!

(11) A kto to panie wie, co będzie później? 

Bóg posłał Jezusa by nas ostrzec o nadchodzącym sadzie za grzechy! Pokutujcie i wierzcie 
ewangelii! Własna sprawiedliwość nie uratuje nikogo, filantropi którzy dali miliardy na biedne 
dzieci pójdą do piekła, jeśli odrzuca ofiarę Jezusa!

(12) A kto to wie, kto idzie do nieba a kto nie? Pewność zbawienia?Nawet sam' papież' 
nie wie?!

Katolicy dlatego nie wiedza i nie maja pewności, bo nie są zbawieni! Głoszono im fałszywą 
'ewangelie'!  Papież jest zwiedzony i innych prowadzi do zwiedzenia, i potem do piekła!

„Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go 
uczynił, iż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o Synu swoim. (11) A toć jest 
świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot jest w Synu jego. (12) Kto ma Syna, ma 
żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie 
w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię Syna 
Bożego. „1 List Jana 5 

„Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze, jako zwodzący tak i zwiedzeni. (14) Ale ty trwaj 
w tem, czegoś się nauczył i czegoć powierzono, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. (15) A iż z 
dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, 
która jest w Chrystusie Jezusie. (16) Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku 
nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości; (17) Aby 
człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony. 



(2 List do Tymoteusza 3:1-17, Biblia Gdańska) ”

(13) Z piekła do nieba...Chwileczkę, teraz w piekle wiem ze Bóg jest! Wiec może jeszcze 
jedna szansa?

Jak ktoś pójdzie do piekła, to nie ma odwrotu. 100 lat na ziemi i ∞ w piekle. Jaka jest twoja 
matematyka? Kto o zdrowych zmysłach by ryzykował?

(14) To jak to nie są moi rodzice, dziadkowie, znajomi ani krewni... to kto do jasnej 
ciasnej przyłazi?

„I stała się bitwa na niebie. Michał i Aniołowie jego potykali się z smokiem, smok się też potykał i 
aniołowie jego. (8) Ale nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie. (9) I zrzucony jest 
smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg 
świata; zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni. (10) I słyszałem głos wielki 
mówiący na niebie: Terazci się stało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchność 
Chrystusa jego, iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed oblicznością 
Boga naszego we dnie i w nocy. (11) Ale go oni zwyciężyli przez krew Baranka i przez słowa 
świadectwa swego, a nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci. (12) Przetoż rozweselcie się nieba! i 
wy, którzy mieszkacie na nich. Biada mieszkającym na ziemi i na morzu! iż zstąpił dyjabeł do was, 
mając wielki gniew, wiedząc, iż krótki czas ma. ”Apokalipsa (Objawienie) 12 

1/3 wszystkich aniołów się zbuntowała i została zrzucona! Duchy zmarłych to jedne z tych 
buntowników!

(15) A co z tzw Maryja?

To coś nie jest Maria, matka Jezusa! To coś głosi głupoty na tzw aparycjach, 'jej'(jego)tajemnice 
Fatimskie i inne to kłamstwo ducha kłamstwa!Maja one przyciągnąć nie znających Biblii ludzi 
do czczenia tego bobola, skupianie się na eucharystii, która jest szatańskim rytuałem. 
Niepokalane serce to kłamstwo ponieważ Bóg ustanowił zbawienie przez Jezusa 2000 lat temu, a 
po drugie Biblia mówi ze Maria była grzeszna! Dewocja do tego demona, bo to nie Maria, jest 
bezużyteczne i szkodliwe, bo odciąga od Biblii do duchów zwodniczych:

„gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez 
odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, 
skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej 
pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów ”List do Rzymian 3 

Krew żadnego człowieka, nie może oczyścić grzechu!Obojętnie czy siedzi na slupie, czy biczuje 
plecy, lub czy ginie za fałszywa tradycje na 'katolickiej misji'. Tylko krew Jezusa zbawia.
Tajemnice z Fatimy to wielkie zwiedzenie i wiadomość od ducha kłamstwa- szatana!

(16) Czy zmarli modlą się za żywych przed Bogiem? Katoliccy zmarli?



Katoliccy zmarli, jak bogacz są zajęci płomieniem i myślą jak tu wydostać ich rodziny ze 
zwiedzenia katolicyzmu! Natomiast zmarli którzy są w niebie, nie wstawiają się za tymi na ziemi. 
Biblia mówi o dwóch wystawiennikach:

Jezus Chrystus:

„Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu 
usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami 
będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to 
poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. 

(Ks. Izajasza 53:1-12, Biblia Warszawska) „

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z 
nim darować nam wszystkiego? (33) Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg 
usprawiedliwia. (34) Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który 
jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. ”List do Rzymian 8 

„O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem! (23) Tamtych kapłanów było więcej, 
gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie; (24) ale Ten sprawuje kapłaństwo 
nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. (25) Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy 
przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. (26) Takiego to 
przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od 
grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; (27) który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, 
składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na 
zawsze, gdy ofiarował samego siebie. ”List do Hebrajczyków 7 

oraz Duch Święty

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale 
sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. (27) A Ten, który bada serca, wie, 
jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. (28) A wiemy, że Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 
postanowienia jego są powołani. ”List do Rzymian 8 

(17) To mi pomaga, bo się nie martwię i nie użalam, gdy 'mąż' przychodzi do mnie!

Gdyby to było możliwe to mogło by tobie pomoc! Ale to nie twój mąż, i jeśli się nie obudzisz to 
może ci się coś stać!

(18) Czy diabeł jest w piekle czy meczy tam ludzi?

Diabeł lata tu po ziemi! Nie był jeszcze w piekle ale tam zmierza. Jego celem jest zatracenie i 
prowadzenie ludzi w jego los, tylu ilu zdoła! On nie marnuje czasu ale pracuje nad każdym 
człowiekiem tej ziemi, by go zwieść i poprowadzić do piekła!

(19) Czy ktoś może otworzyć piekło zaklęciem i wyprowadzić zmarłych na zewnątrz?



To co oni otwierają to tylko naturalna ochronę, która Bóg przewidział dla ludzi! Zaklęcia, 
rytuały, zabobony otwierają ludzi na demony, poprzez otwarcie im drzwi przez te uczynki!
Piekło zostaje jakie jest, ale demony harcują!

Rytuały, święta,inicjacje, magia otwiera ludzi na demony! 

(20) Czy modlitwy, pieniądze, rytuały, msze mogą coś pomoc zmarłym?

Zmarłym NIC nie mogą pomoc! To pomaga jedynie księżom dalej kontynuować ich proceder i 
finansujesz ich kochanki, pedofilie i oszustwo ich systemu! Kufer Watykanu puchnie, a dusze i 
tak są w piekle!

(21) Jeśli to nie zmarli , to kim są i skąd przychodzą?

Patrz do punktu 14.

(22) To czy ksiądz ma racje czy Biblia?

Ta decyzje musisz podjąć ty, jeśli jeszcze nie wiesz! To zadecyduje o twojej przyszłości.

(23) Czy zmarli w piekle widza tych w niebie?

Bogacz widział Łazarza i Abrahama!Widza ulgę, i szczęście z daleka ale nie mogą tam być!

(24) Co stanie się z ludźmi którzy nie uwierzyli w Jezusa?

Pójdą do piekła, obudza się na sad Ostateczny, nie mając imienia wpisanego w księgę Życia, 
pójdą do jeziora ognia na wieki! Straszny los.

(25) Ale zmarły mnie zaprosił aby do niego przyjść! Mówił ze tam, w zaświatach będzie 
mi lepiej!



Tu widzisz szatana, który chce abyś się zabił, i poszedł do piekła. Moja rada jest przyjmij Jezusa 
jako swojego Zbawiciela, i wołaj o uwolnienie od tego 'zmarłego'. Będąc w Jezusie, możesz się 
przeciwstawić każdemu demonowi a on musi ugiąć się na imię Jezus! Skontaktuj się z kimś kto 
robi uwolnienie i zna się na walce duchowej wg Biblii!

(26) Czemu diabeł miałby się podawać za moja rodzinę? 

No bo to najlepszy sposób aby cie dopaść, poprzez zerowanie na twoich emocjach, uczuciach. 
Diabeł jest podły i nie ma litości nad nikim.

(27) Bogaty do piekła a biedny do nieba?

Oczywiście samo posiadanie kasy nie kwalifikuje nas na piekło! Ale miłość pieniądza trzyma 
ludzi z dala od Boga, i często jest to przeszkoda dla nich!Biedny pójdzie do piekła, jeśli nie będzie 
pokutował, nie dlatego ze jest biedny! Bóg wyciąga zarówno z biedy jak i miłości do kruszcu!

(28) 'Patroni' i 'święci' katoliccy?

Wg Biblii, świeci są tymi którzy przyjęli ofiarę Jezusa! Wiec 'święci' katoliccy to tak jak dobry 
złodziej i uprzejmy morderca. Dopóki nie przyjeles krwi Jezusa, aby cie obmyła nie możesz być 
świętym, obojętnie ile się katowałeś batem po plecach, ile posadzek wylizałeś, ile ugotowałeś 
obiadów księdzu i ile rzędów schodów przeszedłeś na kolanach. To wszystko jak skrwawiona 
szmata, bez korzyści, na próżno!

Patroni to w większości skatolicyzowane pogańskie bożki! Modlisz się do starych demonów oraz 
impersonat, które udają 'zmarłych'. 

(29) Czy śmierć i piekło to stany, miejsca?



„I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; 
i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie 
zwierzęta ziemi. ”Apokalipsa (Objawienie) 6 

Śmierć to demon! A jak ktoś umiera to widać symptomy działania tego demona. Można zgromić 
śmierć w imieniu Jezusa, i zmarły powróci do życia!

(30) Zmarły powiedział mi ze umrę!

Patrz punkt 25.

(31) Co dzieje się gdy kto umiera?

Jeśli nie w Jezusie, to pierwsza rzeczą którą zobaczysz po śmierci gdy otworzysz oczy będą 
płomienie...

(32) Czy włożenie Biblii do trumny robi coś?

To zostało już wyjaśnione w poprzednich punktach. Możesz zrobić krzyżyk, spryskać woda 
święconą, odmówić modle do zmarłego i to nie zmieni NIC. Dziś pokutuj! To co po śmierci, nie 
będzie miało ani znaczenia ani wpływu, na los, ani stan osoby zmarłej! 

(33) Zycie pozagrobowe-  poglądy.

Diabeł wymyślił teorie aby 'obejść' wiarę w Jezusa! Mamy wiec rozpłyniecie się w powietrzu, 
anihilacje, albo diabeł powiedział ze wrócisz jako owad, zwierze, lub ze będziesz się 'czyścił' w 
wymyślonym miejscu, podczas gdy rodzina na dole będzie fundować luksusy i zboczenia  panów 
w habitach, itd! To bajki aby ci dać zwodnicza nadzieje!

(34) Jak mogę spotkać tych co odeszli?



Jest tylko jedna droga...Nawróć się dziś do Jezusa, idź Jego droga, czytaj Biblie, bądź ochrzczony 
w Duchu Świętym i niech cie Jezus prowadzi przez życie!

(35) Czemu ludzie świętują zmarłych? Zabobony, przesady, wróżby, obrzędy, mity, 
festiwale itd.

Podstawa jest niedoinformowanie i podążanie za jakimś wymysłem, którego nikt nie sprawdził!
Kaza- to robię i nie pytam! Żyję jak inni, ginę bez celu i sensu... Tak ludzie żyją bez Boga.

(36) Mam relacje seksualne z moim zmarłym mężem...

Jak doczytałeś do tego miejsca, to pewnie już wiesz. Demon korzysta z okazji, wiec pokutuj i 
szukaj pomocy. 

(37) Kto może otworzyć piekło...

Jezus ma klucze nieba i piekła! 

„I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem. I otwarto księgi. Inną też księgę 
otwarto, która jest księgą życia. Zatem osądzono umarłych według tego, co w księgach zapisano - 
według ich czynów. (13) Morze wydało umarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały 
umarłych, co w nich byli, i osądzono każdego według jego czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono 
do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. (15) Kogo zaś nie znaleziono wpisanego do 
księgi życia, wrzucono do jeziora ognia. 

(Apokalipsa (Objawienie) 20:1-15, Biblia Poznańska) ”

(38) Po prostu mnie zakopią i się rozłożę po czasie...

O, chciałbyś... To ciało kiedyś zmartwychwstanie! A bez Jezusa nie masz przyszłości...

(39) Czy rozpoznam tam znajomych i rodzinę?

Jasne ze tak! 

(40) Plec w niebie? 

Abraham pozostał Abrahamem, Łazarz pozostał Łazarzem, nie zmienił się w Lazarke! I nawet w 
piekle, bogacz wciąż był chłopem! Oczywiście, Biblia mówi ze zmieni się nasze ciało, lecz nie płeć!

„Zapewniam was bracia, że śmiertelne ciało ludzkie nie jest w stanie osiągnąć królestwa Bożego, a to, 
co podlega zniszczeniu, nie może osiągnąć niezniszczalności. (51) Oto oznajmiam wam tajemnicę - nie 
wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. (52) W jednym momencie, w okamgnieniu, 
kiedy zabrzmi trąba zwiastująca koniec, umarli powstaną w niezniszczalnej postaci, a my będziemy w 
tę postać przemienieni. (53) Trzeba bowiem, aby to, co podlega zniszczeniu, przybrało postać 
niezniszczalną, a to, co śmiertelne - nieśmiertelną. ”1 list do Koryntian 15 



(41) Łazarz nic nie mówił

To ciekawe, ze Łazarz siedział cicho. Może nie mógł rozmawiać z bogaczem, może go nie widział, 
ani nie słyszał! Ale bogacz widział jego!

(42) Czemu Bóg stworzył piekło dla ludzi?

„ogień wieczny, zgotowany dla diabła i jego aniołów! ”Ew. Mateusza 25 

Nie, Bóg nie stworzył piekła dla ludzi! To miejsce dla diabla i demonów!Malo tego Bóg 
przygotował akcje ratunkowa dla ludzi, poprzez posłanie Jezusa, by poprzez wiarę w niego uszli 
losu szatana. Ci co chodzą za diabłem, oraz ci  co nie są w Jezusie[co tez chodzą za złym, ale nie 
zdają sobie z tego sprawy, albo nie chcą uznać] idą w miejsce kary szatana.

(43) Czy piekło to ostateczny cel człowieka?

Patrz punkt 37.

(44) Czy powinieneś bać się śmierci?

To zależy co zrobiłeś z Jezusem! Jak jesteś poza nim to powinieneś się bać, a lepiej boj się Boga i 
nawróć się dziś!

„Mówię wam, przyjaciele moi, nie bójcie się tych, co zabijają ciało, i nic więcej uczynić nie mogą. (5) 
Ja wam pokażę, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, może wrzucić do piekła. Tak 
powtarzam wam, tego się bójcie. ”Ew. Łukasza 12 

Dziś ludzie boja się rożnych rzeczy, poza Bogiem który ma moc ich uratować! Idźcie po rozum do 
głowy!

(45) A co jeśli moja rodzina jest właśnie w piekle?

Nie będziesz chyba ryzykował i czekał aż tam trafisz aby się przekonać! Ty nie musisz tam iść! 
Poza tym oni nie chcą abyś podzielił ich los.

„I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. (28) Mam bowiem pięciu braci, 
niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. ”Ew. Łukasza 16 

(46) Nastawienie Chrześcijan wobec śmierci bliskich[co są zbawieni]

„Nie chcemy zaś, bracia, abyście nie wiedzieli o losie waszych zmarłych; nie smućcie się jak ci, 
którzy nadziei nie mają. (14) Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy 
wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim. (15) A mówimy to wam na podstawie 
słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych, (16) że 
na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie 
powstaną pierwsi. (17) Następnie my, pozostawieni wśród żyjących, razem z nimi zostaniemy uniesieni 
w przestworza, na obłoki naprzeciwko Pana, i tak już na zawsze z Panem pozostaniemy. (18) Tą więc 



nauką pocieszajcie się wzajemnie. 

(1 List do Tesaloniczan 4:1-18, Biblia Poznańska) ”

(47) A co z małymi dziećmi?

Dzieci idą do nieba, w tym te które zostały wypatroszone bestialsko na stolach aborcyjnych! Ale 
się niektórzy zdziwią!Satanista zabija dzieci, ale nie wie ze one wylądują w niebie! 

(48) A co z tymi co są mediami? Kto przez nich mówi?

Ci ludzie otwierają się na demony, a one wchodzą do człowieka i komunikują wszelka bzdurę o 
jakiej mogą pomyśleć. Wymieszają ja z odrobina prawdy i mamy gotowe zwiedzenie. Demon 
może podać detale twojego życia, twojej rodziny itd. A zrobi to by cie utwierdzić w jego fałszywej 
filozofii!Demon Maryja mogła uzdrowić kogoś. Cena? To tego kogoś otworzyło na zwiedzenie, i 
'w zamian' pójdzie do piekła.

(49) Inny Łazarz, młodzieniec i dziewczynka z Biblii zostali wzbudzeni z martwych. 
Widzimy tez ze kiedy Chrystus umiera na krzyżu, 2000 lat temu, zmarli święci powstają z 
grobu i przyszli do miasta, tam gdzie mieszkali! Jeszcze do niedawna zmarli rodzice, 
dziadkowie, ciotki, wujkowie,mężowie, zony, dzieci! Jak to rozumieć?

Łazarz

„Jezus więc ponownie wstrząśnięty przychodzi do grobu. Była to jaskinia, a zamykał ją kamień. (39) 
Mówi Jezus: - Odsuńcie kamień. Mówi Mu siostra zmarłego, Marta: - Panie, już cuchnie, bo od 
czterech dni tu leży! (40) Mówi jej Jezus: - Czyż ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz 
chwałę Bożą? (42) Odsunęli więc kamień, a Jezus podniósł oczy w górę i rzekł: - Ojcze, dziękuję Ci, 
żeś Mnie wysłuchał. (42) Ja wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz, ale (powiedziałem to) ze 
względu na tłum, który wokół Mnie stoi, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. (43) Po tych słowach 
zawołał donośnym głosem: - Łazarzu, wyjdź z grobu! (44) Umarły wyszedł z nogami i rękami 
powiązanymi taśmami, a twarz jego była owinięta chustą. Mówi im Jezus: - Rozwiążcie go i pozwólcie 
mu odejść. (45) Wielu więc z tych Judejczyków, którzy przyszli do Marii i ujrzeli, co Jezus uczynił, 
uwierzyło w Niego. ”Ew. Jana 11 

Corka

„Kiedy jeszcze mówił, przychodzą (wysłannicy) z domu przełożonego synagogi, mówiąc: - Twoja 
córka umarła, po cóż jeszcze trudzisz Nauczyciela. (36) Kiedy Jezus usłyszał, co mówili, rzecze 
przełożonemu synagogi: - Nie lękaj się, tylko wierz! (37) I nie pozwolił nikomu iść z sobą tylko 
Piotrowi, Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba. (38) I przychodzą do domu przełożonego synagogi. I widzi 
zamieszanie, i płaczki, i głośno zawodzących. (39) Kiedy wszedł, mówi do nich: - Dlaczego robicie 
zamieszanie i płaczecie? To dziecko nie umarło, ale śpi. (40) I wyśmiewali się z Niego. On zaś, 
wyrzuciwszy wszystkich, bierze ojca i matkę dziecka, i tych. którzy z Nim byli, i wchodzi tam, gdzie 
leżało dziecko. (41) I ujął dziecko za rękę. I mówi mu: - Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię 
ci, wstań! (42) I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, a miała dwanaście lat. I osłupieli z wielkiego 
zdumienia. (43) I wiele razy im nakazywał, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział też, aby jej 
dano jeść. 



(Ew. Marka 5:1-43, Biblia Poznańska) ”

Kiedy jeszcze mówił, przyszedł ktoś z (domu) przełożonego synagogi i powiada: - Córka twoja umarła, 
nie trudź więcej Nauczyciela. (50) Usłyszawszy to Jezus, odrzekł mu: - Nie lękaj się, wierz tylko, a 
będzie ocalona! (51) Przyszedłszy do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą oprócz Piotra, Jana i 
Jakuba, i ojca i matki dziecka. (52) A wszyscy zawodzili i opłakiwali ją. Jezus zaś powiedział: - Nie 
płaczcie, ona nie umarła, ale śpi. (53) I wyśmiewali się z Niego, bo widzieli, że umarła. (54) On zaś 
ujął ją za rękę i zawołał: - Wstań, dziecko! (55) I powróciła do życia, i natychmiast wstała. I kazał jej 
dać jeść. (56) Rodzice jej osłupieli. On zaś nakazał im, aby nie mówili nikomu o tym, co zaszło. 

(Ew. Łukasza 8:1-56, Biblia Poznańska) 

Syn

„Potem poszedł do miasta zwanego Nain. Szli też z Nim uczniowie i wielki tłum. (12) Kiedy zbliżył 
się do bramy miejskiej, wynoszono właśnie zmarłego, który był jedynym synem wdowy. I towarzyszył 
jej wielki tłum mieszkańców miasta. (13) Gdy Pan ją zobaczył, ulitował się i powiedział: - Nie płacz. 
(14) I dotknął się mar. Niosący je zatrzymali się. On zaś powiedział: - Młodzieńcze, mówię ci, wstań! 
(15) Zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go matce. (16) Wszystkich ogarnął strach i wysławiali 
Boga, mówiąc: - Prorok wielki zjawił się wśród nas. Oraz: - Bóg spojrzał na swój lud. (17) I wieść o 
tym rozeszła się po całej Judei i jej okolicach. ”Ew. Łukasza 7 

Święci

„A Jezus wydał znowu głośny okrzyk i wyzionął ducha. (51) I oto zasłona w świątyni rozdarła się na 
dwie części od samej góry do dołu i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. (52) I pootwierały się 
grobowce, i ciała wielu świętych spoczywających w grobach zmartwychwstały. (53) I wyszedłszy z 
grobów po Jego zmartwychwstaniu weszli do miasta świętego i pokazali się wielu (ludziom). (54) 
A setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się stało, w wielkim strachu 
mówili: - To naprawdę był Syn Boży. ”Ew. Mateusza 27 

To potwierdziło Jezusa jako Mesjasza, jako dawce życia wiecznego! Zauważ ze ci ludzie nie 
powrócili raz w roku, jako duchy, ale ich ciała zmartwychwstały! Bóg ich przyworcil! Żadne 
zaklęcie nie może tego zrobić! Pomyśl o szoku, jaki przeżyła rodzina! Kto wie ile oni tam leżeli! 
To spowodowało, ze masa ludzi się nawróciła i niejeden członek rodziny zemdlał :)
Dziś musimy badać wszystko, gdyż diabeł ucieka się do zwiedzenia, by zwieść ludzi!Takiego 
zmarłego można sprawdzić na podstawie Biblii i jak reaguje na imię Jezus!

Tabita

„W Joppie mieszkała uczennica imieniem Tabita, to znaczy Gazela. Spełniała wiele dobrych uczynków 
i rozdawała jałmużnę. (37) W tych właśnie dniach zachorowała i umarła; obmyto ją i położono w 
pokoju na górze. (38) A Joppa leżała w pobliżu Lyddy. Gdy uczniowie dowiedzieli się, że przebywa 
tam Piotr, wysłali do niego dwóch ludzi z prośbą: "Nie zwlekaj z przyjściem do nas". (39) Piotr więc 
poszedł razem z nimi. Gdy przyszedł, zaprowadzili go na piętro. Wtedy podeszły do niego z płaczem 
wszystkie wdowy i pokazywały mu chitony i okrycia, wykonane przez Gazelę. (40) Piotr prosił, by 
wszyscy wyszli z mieszkania, upadł na kolana i modlił się, a potem zwrócił się do umarłej ze słowami: 
"Tabito, wstań". Ona zaś otworzyła oczy, zobaczyła Piotra i usiadła. (41) Podał jej rękę, by mogła 



wstać, zawołał świętych i wdowy i pokazał, że żyje. (42) Gdy cała Joppa się o tym dowiedziała, wielu 
uwierzyło w Pana. ”Dzieje Apost. 9 

Paweł zmartwychwstał na skutek modlitwy wierzących?

„Tymczasem z Antiochii i Ikonium przybyli Żydzi podburzając tłumy, obrzucali Pawła kamieniami i 
wywlekli go za miasto sądząc, że nie żyje. (20) Gdy jednak obstąpili go uczniowie, podniósł się i 
wszedł do miasta. ”Dzieje Apost. 14 

Eutuchus

„W sali na piętrze, gdzieśmy się zebrali, paliło się wiele lamp. (9) Na oknie siedział młodzieniec 
Eutyches; zmorzony snem w czasie przemówienia Pawła spadł z trzeciego piętra i podniesiono go 
nieżywego. (10) Paweł zszedł na dół, podbiegł do niego, podniósł go i powiedział: "Nie martwcie się, 
on żyje". (11) Wrócił na górę, łamał chleb, spożywał go, a potem rozmawiał z nimi jeszcze długo, aż do 
świtu. Takie było ich rozstanie. (12) Chłopca zaś przyprowadzono żywego, z czego się ogromnie 
cieszyli. ”Dzieje Apost. 20 

Zapomnianym dziś w świecie Chrześcijan jest werset:

„Id cie i g o cie: Zbli y o si  królestwo niebieskie! (8)ź ł ś ż ł ę  
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umar ychł , 

oczyszczajcie tr dowatych, wyp dzajcie czarty. Darmo cieę ę ś  
wzi li, darmo dawajcie.ę  ”Ew. Mateusza 10 

Wskrzeszanie z martwych to jedno z zadań do których Jezus przydzielił swoich naśladowców! 

Ponieważ Jezus ma klucze piekła i śmierci i ma moc nad śmiercią, zmarli mogą powstać, jeśli 
modlimy się z wiara. Smith Wigglesworth podczas swojego 87 letniego życia, był świadkiem 25 
ludzi wskrzeszonych z martwych24!Dziś jednak dominuje racjonalizm i humanizm, wiec ludzie 
nawet o tym nie pomyślą! Dziś ludzie uciekają się do ludzkich środków by głosić Ewangelie! 
Gdyby Bóg wskrzesił jednego z martwych to ilu ludzi w Polsce by uwierzyło!? To wyzwanie dla 
kościoła dzisiaj!

Diabeł ma swoja demoniczna kuchnie, demoniczna medycynę i magie. On nie może nikogo 
wskrzesić z martwych, ale może zrobić potworka jak np podczas rytuału voodoo i wykreować tzw 
zombie. 

Fałszywe 'zmartwychwstanie'.25

„Według wierzeń wyznawców voodoo  [1]   (głównie na Haiti i na południu USA) kapłani – houngan, 
mambo lub bokor – mogą uśmiercić człowieka, a w kilka dni po jego pogrzebie znowu przywrócić go 
do pozornego życia. W rzeczywistości nie jest to jednak żywy człowiek, a jego ciało zamieszkane 
przez jednego z duchów śmierci Guédé. ”

24 http://www.lit4ever.org/smith4.html  

25 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zombie  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9d%C3%A9
http://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_(spirytyzm)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokor_(czarownik)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mambo_(kap%C5%82anka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Houngan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zombie#cite_note-0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Voodoo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zombie
http://www.lit4ever.org/smith4.html


„Najprawdopodobniej są to ludzie odurzeni przez kapłanów, których funkcje życiowe ustają na czas od 
kilku godzin do kilku dni. Zazwyczaj są odurzeni narkotykami lub trucizną (np. atropina, hioscyjamina, 
tetrodotoksyna).Na Haiti istnieje również inny rodzaj zombie, tzw. zombie astral, czyli zagubiony duch 
zmarłego, który dostał się pod kontrolę kapłana voodoo. Kapłan trzyma takiego zombie zamkniętego w 
glinianym naczyniu lub butelce i wypuszcza go tylko w celu wykonania określonego zadania ”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tetrodotoksyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hioscyjamina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atropina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trucizna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narkotyk


Uwolnienie od mocy zwiedzenia i mocy ciemności
Demoniczne filozofie, demony, praktyki których się wyrzekam:

• fikcyjne miejsca- czyściec, nawia26, wielkie prerie, niebyt itd
• modlitwy do/za zmarłych
• inne interakcje ze zmarłymi- rozmowa, przebywanie, relacje cielesne, szukanie informacji 

od nich, szukanie pomocy od zmarłych, palenie im kadzidła, składanie im ofiar, poleganie 
na nich itd.

• Wróżby, zabobony, tradycje
• Uzależnianie przyszłości od rzeczy, stworzenia
• amulety- ochrona- co jest twoja obrona i ochrona, której się chwytasz gdy jesteś w 

potrzebie?
• Branie udziału w festiwalach
• Fałszywe religie i doktryny demonów- katolicyzm, buddyzm, hinduizm, poganizm, Wika, 

satanizm, itd
• ofiary dla demonów
• rzucanie na kogoś klątw i czarów
• krzyżyki, medale i inne środki 'ochrony'
• wróżby śmierci
• klątwy pożądliwości
• demony- diabeł, czart, demony, demony wróżb, przepowiedni, duch śmierci, duch piekła, 

duchy katolickie, buddyzmu, hinduizmu, zabobonów, taranis, fantom, skąpy Jack, 
demony Bałtów i Słowian, demona podające się za zmarłych, impersonaty, aparycje, 
samhain, Wika, Celtowie, Germanowie, dziady, dionizos, hermes, bożki greków, rzymian, 
Pomona, druidzi, panteon Rzymu, Maryja, keres, demony Azteków, pani śmierci,baron 
samedi,voodoo, demon Allen, Wisznu, rama, wampir, upiór, medium, guślarz, lubieżność, 
demon Andrzej, demon Katarzyna,  duch wiedzmy, demony ognia i wody, perwersja 
seksualna i powiązane.

• czczenie śmierci i pakt ze śmiercią- śmierć to twój wróg!
• Religia cyklów, sezonów, por roku, por dnia itd
• ciasta ofiarnicze
• przebierania się  i zakładanie ubiorów płci przeciwnej
• oglądanie horrorów- lista- Noc Żywych trupów, laleczka Chucky, Dracula, Frankenstein, 

Omen, Egzorcysta(pokazuje fałszywą 'moc' księdza ), Teksaska Masakra Pila 
Mechaniczna, Piątek 13-tego, Halloween, Lśnienie, Koszmar z ulicy Wiązów, itd( horrory 
zawierają takie elementy jak- duchy, tortury, rozlew krwi, wilkołaki, klątwy, satanizm, 
kanibalizm, wampiry, nawiedzone domy, zabójców, sceny seksu, żywe trupy, makabrę, 

26 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawie  

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


szaleńców, zombie itd)

• słuchanie opowieści z dreszczykiem
• brud seksualny, zdrada
• lanie wosku
• horoskopy
• chodzenie do wróżki
• fałszywe teologie
• mantry, rytuały, magia
• bibeloty związane ze świętami
• smutek, rozpacz, pijaństwo, desperacja 
• wróżby małżeńskie
• Apollion, śmierć, piekło

Wyrzekam się tych demonów i nakazuje im wyjść w imieniu Jezusa. Lamie tez więzi duszy i 
klątwy związane z kontaktami z tymi demonami, które stoją za tymi świętami i aparycjami. Ni4 
chce was, uważam was za wrogów! Opuśćcie mnie, moje mieszkanie i nigdy nie wracajcie!

Wróżba śmierci
lamie jej moc w imieniu Jezusa, nie umrę ale będę żył i głosił dzieła Pańskie! Długim życiem 
obdarzył mnie Pan i ukarze mi Jego wybawienie!Niech demon odejdzie!



Jezus zatriumfował nad śmiercią, piekłem, szatanem, 
demonami, klątwom, choroba, grzechem!

„Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. (21) Jakiż więc mieliście 
wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (22) Teraz zaś, 
wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot 
wieczny. (23) Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym. ”List do Rzymian 6 

„Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. (26) A jako 
ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. ”1 list do Koryntian 15 

„Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (55) Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o 
śmierci, żądło twoje? (56) A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; (57) ale Bogu 
niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (58) A tak, 
bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud 
wasz nie jest daremny w Panu. ”1 list do Koryntian 15 

„On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, (18) i żyjący. 
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. ”Apokalipsa 
(Objawienie) 1 

„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew 
Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. ”1 List Jana 1 

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego ”Obj 12

„Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: 
Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, (14) aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan 
w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. ”List do Galatów 3 



Jak być zbawionym i mieć pewność pójścia do nieba?

1. Powierz swoje życie Panu Jezusowi. Jak to zrobić?Skąd mam 
wiedzieć czy jestem zbawiony?Kliknij i posłuchaj, dowiedz się 
sam:

http://kzbb.org/download.php?section=getIP&ID=95
http://kzbb.org/download.php?section=getIP&ID=97
http://kzbb.org/download.php?section=getIP&ID=100

2. Wołaj o chrzest w Duchu Świętym
http://pielgrzym.shoutcast.com.pl/index_Kazania_Sosulski%20Kazimierz_Cykle

%20tematyczne_Duch%20Swiety%20dzisiaj0.php
3. Przejdź przez egzorcyzm
4. Czytaj Biblie
5. Módl się i chodź z Bogiem na na co dzień !

http://pielgrzym.shoutcast.com.pl/index_Kazania_Sosulski%20Kazimierz_Cykle%20tematyczne_Duch%20Swiety%20dzisiaj0.php
http://pielgrzym.shoutcast.com.pl/index_Kazania_Sosulski%20Kazimierz_Cykle%20tematyczne_Duch%20Swiety%20dzisiaj0.php
http://kzbb.org/download.php?section=getIP&ID=100
http://kzbb.org/download.php?section=getIP&ID=97
http://kzbb.org/download.php?section=getIP&ID=95


Linki i materiały użyte przy tworzeniu tej publikacji. 
Polecane strony.

Pieśni:

Krew Jezusa
The Blood Will Never Lose It's Power/ Ta krew nigdy nie straci swej mocy!

http://www.youtube.com/watch?v=0eP054w5Lc8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=l-4JcZylU3c&feature=related

Oh the Blood of Jesus/ O Krew Jezusa

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

Nothing but the blood of Jesus/ Nic poza krwią Jezusa

http://www.youtube.com/watch?v=L2CvdZzSqWE&feature=related

There is power in the blood of Jesus/ Jest moc w krwi Jezusa

http://www.youtube.com/watch?v=L6KzosBGdIg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kj4qNrCcato&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QQg4TPiyZrs

There is a fountain filled with blood/ Jest strumień wypełniony krwią

http://www.youtube.com/watch?v=9_QokljlPLs&feature=related

Are you washed in the blood of the Lamb/ Czy jesteś obmyty krwią Baranka?

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

http://www.youtube.com/watch?v=J2NzLqpod0I

I plead the blood of Jesus/ Wzywam ochronę krwi Jezusa

http://www.youtube.com/watch?v=F-Tn_KGsfcY

http://www.youtube.com/watch?v=F-Tn_KGsfcY
http://www.youtube.com/watch?v=J2NzLqpod0I
http://www.youtube.com/watch?v=LXUKWiwmWew
http://www.youtube.com/watch?v=9_QokljlPLs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QQg4TPiyZrs
http://www.youtube.com/watch?v=kj4qNrCcato&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L6KzosBGdIg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L2CvdZzSqWE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rwOEzKdXnaQ
http://www.youtube.com/watch?v=l-4JcZylU3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0eP054w5Lc8&feature=related


Duch Święty

Holy Spirit rain down/ Duchu Święty wylej swoja obecność
http://www.youtube.com/watch?v=d-SI_HRWooA

Let it rain/ Niech spadnie deszcz
http://www.youtube.com/watch?v=Yjsoa7Mnq7w&feature=related

Holy Spirit you are welcome/ Witamy cie, Duchu Święty
http://www.youtube.com/watch?v=3ei1gjB4nkk&feature=fvwrel

Welcome, Holy Spirit/ Witaj, Duchu Święty
http://www.youtube.com/watch?v=WPyqkFWqwTE&feature=related

Welcome in this place/ Witaj w tym miejscu
http://www.youtube.com/watch?v=ckWH7mxfywQ

The Comforter has come/ Pocieszyciel przyszedł
http://www.youtube.com/watch?v=MU98khZAz2g

Holy Spirit fill this room/ Duchu Święty napełnij ten pokój
http://www.youtube.com/watch?v=-rnvHCGutsk&feature=related

Sweet Holy Spirit/ Słodki Duchu Święty
http://www.youtube.com/watch?v=-vlrn7mVqrw

Sweet Sweet Spirit/ Słodki, słodki Duch
http://www.youtube.com/watch?v=CM7Iym4u9QY&feature=related

Move Spirit move/ Porusz się Duchu, porusz się!
http://www.youtube.com/watch?v=acqzkGlfSxo

Walka Duchowa

War in the heavenlies/ Wojna na niebiosach
http://www.youtube.com/watch?v=xtX1JM71G84

Binding the strongman/ Wiązanie mocarza
http://www.youtube.com/watch?v=o1qDkFM9rdk

War song/ Pieśń wojenna
http://www.youtube.com/watch?v=W19YGLVOgVY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=W19YGLVOgVY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=o1qDkFM9rdk
http://www.youtube.com/watch?v=xtX1JM71G84
http://www.youtube.com/watch?v=acqzkGlfSxo
http://www.youtube.com/watch?v=CM7Iym4u9QY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-vlrn7mVqrw
http://www.youtube.com/watch?v=-rnvHCGutsk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MU98khZAz2g
http://www.youtube.com/watch?v=ckWH7mxfywQ
http://www.youtube.com/watch?v=WPyqkFWqwTE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3ei1gjB4nkk&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=Yjsoa7Mnq7w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d-SI_HRWooA


I have given you authority/ Dalem wam władzę
http://www.youtube.com/watch?v=1E5PzLvYda8

Put on the whole armour of God/ Załóżcie pełną zbroje Bożą
http://www.youtube.com/watch?v=YV8UT-bv8BM&feature=related

I will give you the keys/ Dam wam klucze

http://www.youtube.com/watch?v=6bPmkbkR3gc&feature=related

The battle belongs to the Lord/ Wojna należy do Pana

http://www.youtube.com/watch?v=DMZ8D6nTKhg&feature=related

We are going up to the high places/ Idziemy na wyżyny

http://www.youtube.com/watch?v=wxkqHbzY9x0

Imię Jezus

Say the Name/ Powiedz imię

http://www.youtube.com/watch?v=aBXJ27v9fAE

Oh how precious is the Name of Jesus/ O jak cenne jest imię Jezus

http://www.youtube.com/watch?v=4CcmjU0JQzE

Lifting up the Name of Jesus/ Podnieś imię Jezus
http://www.youtube.com/watch?v=34vFBRHkBVc

Holy Holy Holy/ Święty, święty, święty
http://www.youtube.com/watch?v=DYgBxhvxaWQ&feature=related

He is Lord/ On jest Panem!
http://www.youtube.com/watch?v=K5EG7ch4CDI

Krzyż Golgoty

At the cross where I first saw the light/ Przy krzyżu, gdy po raz pierwszy 
zobaczyłem światło
http://www.youtube.com/watch?v=z36ifo5PYwE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5BN95l8UuTQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5BN95l8UuTQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z36ifo5PYwE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K5EG7ch4CDI
http://www.youtube.com/watch?v=DYgBxhvxaWQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=34vFBRHkBVc
http://www.youtube.com/watch?v=4CcmjU0JQzE
http://www.youtube.com/watch?v=aBXJ27v9fAE
http://www.youtube.com/watch?v=wxkqHbzY9x0
http://www.youtube.com/watch?v=DMZ8D6nTKhg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6bPmkbkR3gc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YV8UT-bv8BM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1E5PzLvYda8


Anglojęzyczne kazania na temat Halloween

Russ Dizdar
http://video.google.com/videoplay?docid=-3177457078533806967

John Ramirez & Omegaman
http://www.blogtalkradio.com/omegamanradio/2011/10/28/episod
e-456-john-ramirez-exposing-halloween.mp3

Pat Holliday
http://patholliday.com/ebooks/halloween.pdf

http://www.blogtalkradio.com/drpatholliday/2011/10/26/what-
about-christians-and-halloween.mp3

http://www.scribd.com/doc/37272774/Halloween-and-Witchcraft-
2docx

Prophecy club
http://38.96.48.105/tpc_podcast_media/2011/october/TPC10_18_
Marquis_Americas_Occult_Holidays.mp3

http://38.96.48.105/tpc_podcast_media/2011/october/TPC10_25_
Dollins%20_Occult_Holidays_Revealed_6.mp3

G Craig Lewis

http://www.true-church.org/atcp-10-23-11.mp3

http://www.true-church.org/trickytreats.pdf

Darmocha!!!

http://www.true-church.org/atcp-10-23-11.mp3
http://www.true-church.org/trickytreats.pdf
http://www.scribd.com/doc/37272774/Halloween-and-Witchcraft-2docx
http://www.scribd.com/doc/37272774/Halloween-and-Witchcraft-2docx
http://www.blogtalkradio.com/drpatholliday/2011/10/26/what-about-christians-and-halloween.mp3
http://www.blogtalkradio.com/drpatholliday/2011/10/26/what-about-christians-and-halloween.mp3
http://38.96.48.105/tpc_podcast_media/2011/october/TPC10_25_Dollins%20_Occult_Holidays_Revealed_6.mp3
http://38.96.48.105/tpc_podcast_media/2011/october/TPC10_25_Dollins%20_Occult_Holidays_Revealed_6.mp3
http://38.96.48.105/tpc_podcast_media/2011/october/TPC10_18_Marquis_Americas_Occult_Holidays.mp3
http://38.96.48.105/tpc_podcast_media/2011/october/TPC10_18_Marquis_Americas_Occult_Holidays.mp3
http://patholliday.com/ebooks/halloween.pdf
http://www.blogtalkradio.com/omegamanradio/2011/10/28/episode-456-john-ramirez-exposing-halloween.mp3
http://www.blogtalkradio.com/omegamanradio/2011/10/28/episode-456-john-ramirez-exposing-halloween.mp3
http://video.google.com/videoplay?docid=-3177457078533806967


Świadectwa ludzi którzy zmartwychwstali

Daniel Ekechukwu 
http://hungrychn.republika.pl/wskrzeszony.htm
http://krolestwoboze.pl/Inni_Autorzy/Zmartwychwstanie
/Zmartwychwstanie.htm

Borys Pilipczuk
http://oblubienica.eu/czytelnia/swiadectwa/borys-
pilipczuk---pan-wskrzesil-mnie-z-martwych

Tatiana Bielus
http://videoprodukt.pl.tl/Wskrzeszenie-po-3-dniach.htm

http://videoprodukt.pl.tl/Wskrzeszenie-po-3-dniach.htm
http://oblubienica.eu/czytelnia/swiadectwa/borys-pilipczuk---pan-wskrzesil-mnie-z-martwych
http://oblubienica.eu/czytelnia/swiadectwa/borys-pilipczuk---pan-wskrzesil-mnie-z-martwych
http://krolestwoboze.pl/Inni_Autorzy/Zmartwychwstanie/Zmartwychwstanie.htm
http://krolestwoboze.pl/Inni_Autorzy/Zmartwychwstanie/Zmartwychwstanie.htm
http://hungrychn.republika.pl/wskrzeszony.htm


Posłowie

• Ludzie świętują dziś dookoła świata to co miało zaczątek w Babel, i jeszcze wcześniej w 
Edenie. Diabeł im obiecał- nie umrzecie! 

• Wielu świętuje bo boi się ze coś im się stanie, ze przodkowie wymierza na nich odwet!Boja sie 
ze złamanie tradycji przyniesie gniew rodzin, gniew demonów.

• Tak naprawdę w te dni ludzie świętują demona śmierci pod rożnymi nazwami. Oddawanie czci 
temu demonowi, czczenie demonów związanych z przodkami zawiązuje pakt z diabłem.

• Nie ma problemu gdy idziesz na cmentarz aby posprzątać grób, ale w te dni 'świąt' oddajesz 
cześć demonom.

• Poganie, którzy nie znają Boga Niebios, nauczyli się żyć z demonami, stad biorą udział w 
przesadach, zabobonach, fetyszyzmie, tradycjach i świętach. Bóg nienawidzi gdy ktoś oddaje 
cześć demonom. To ludzi związuje demonicznie i sprawia ze chwała należna Bogu idzie w 
kierunku zabójcy dusz.

• Czy myślisz ze demon boi się 2 patyków skręconych ze sobą? Albo kawałka dyni, który ma 
rzekomo go powstrzymać przed zrobieniem krzywdy? Albo medalik? Celem tych rzeczy jest 
zniewolenie ciebie, przekierowanie twojego zaufania z Boga na przedmioty które On stworzył, 
wmawianie ci ze to działa. 

• Diabły nie potrzebuje ani jeść ani pic! Wiec oferowanie im trunków i jadła jest głupotą! Ale 
diabeł ma w tym cel- to rodzaj interakcji z nim. Nie musisz wcale leżeć przed nim plackiem, 
wystarczy ze szukasz z nim kontaktu, przynosisz wieńce, palisz znicze, składasz kwiaty 
demonom. Powiedz co da zmarłym kwiatek? Zmarły nie obserwuje co składasz na jego grobie, 
bo tak czy inaczej, tam go nie ma!

• Powiedz co może powiedzieć kawałek ciasta o twojej przyszłości? Nic. To ma ci 
sfragmentowac umysł. Stad Biblia nazywa pogan, ze maja próżny umysł- napełniony 
przesadami, myślenia akceptowanego w danej społeczności, zwykle przeciwne Bogu! To 
kolejny sposób zawierania paktu z demonami. Poprzez te zabobony diabeł może cie usidlać, 
ogłupiać i prowadzić na jego drogach.

• Wszelkie ofiary składane podczas tych świąt to ofiary dla demonów!

• Diabeł promuje strach- stad horrory, opowieści grozy i straszenie. To otwiera ludzi na demony 
strachu.

• Jeśli modlisz się do miejsca, które nie istnieje to kto to odbiera? Diabeł operuje wkoło ziemi, na 
ziemi, w wodzie i pod ziemia. To on jest odbiorca tych modłów i może w odpowiedzi ci wysłać 
jego 'posłańca', który będzie naśladował rodzinę!



• To ze przebierasz się za wampira, nie ochroni cie od diabla. To nie zmyli demonów, one nie są 
takie głupie! To ich promuje a ciebie ogłupia. 

• Świat promuje demony jako coś nierealnego, śmiesznego, dobroczynnego i przedstawia je na 
wesoło. To znieczula ludzi i osłabia ich naturalna obronę dana od Boga, a także umożliwia 
diabłu prace bez zakłóceń. 

• Demony wymyśliły bajkę zerując na uczuciach ludzkich. Nie jest żadnym problemem dla 
demona który żył w człowieku przez 100 lat, aby naśladować go, powiedzieć ci o znanych jemu 
faktach z życia! Dla ciebie to coś, ale dla nich to śmiech. Zerują one na niewiedzy i ignorancji 
człowieka oraz na nieznajomości Biblii i Jezusa.

• Katolicyzm otwiera 'bramy piekła' na co dzień- modlitwy do zmarłych, świętych, patronów. To 
nie pozostaje bez wpływu na twoje życie, zdrowie.

• Te święta nie doprowadza cie do Jezusa. Wręcz przeciwnie.

• Każda religia tego świata, prócz Biblijnego, opartego na Jezusie i Duchu Świętym 
Chrześcijaństwa, otwiera cie na kontakty ze złym.

• Bóg z Biblii doprowadza cie do Prawdy. Kontakty z demonami będą cie prowadziły po 
zwiedzonym świecie szatańskim i nigdy do prawdy nie dojdziesz- zawsze będą domniemania.

• Każda światowa religia jaka się narodziła, prócz Biblijnej, oddawała i oddaje cześć demonom, 
które zostały zrzucone  z nieba na ziemie. Biblia określa te religie, jako tajemnica nieprawości, 
z katolicyzmem jako jej spadkobierca. Katolicyzm czci dokładnie to co te religie, tylko z 
nalepionymi nazwami z Biblii i religijnymi, aby ludzi zwieść.

• Zauważmy, ze w mitologiach każdy z ich tzw. Zaświatów jest rządzony przez demony27! 
Biblia o tym nic nie mówi!  Piekło jest przewidziane dla właśnie szatana i jego demonów! W 
katolicyzmie podobnie jak w pogaństwie, diabeł jest zarządca piekła! Co się dziwić, stad ten 
system pochodzi! Satanizm tez wyznaje podobny pogląd, i diabeł im obiecał ze będą z nim tam 
rządzić. 'Problem' w tym ze piekło to męka szatana nie rządy! On tam nie ma władczej mocy. 
Żaden z demonów nie wychodzi z piekła! 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Underworld
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Sławni ludzie tego świata świętują Halloween

        Heidi Klum- [super]modelka z Niemiec Lady Gaga
       [demon kali]

           Prezydent Ameryki z zona             Barack Obama 

Halloween w Białym Domu 2011(Darmowy film do ściągnięcia 50 MB)

http://www.whitehouse.gov/videos/2011/October/102811_SpookyWH_.m4v

http://www.whitehouse.gov/videos/2011/October/102811_SpookyWH_.m4v


Beyonce spider-woman          Katy Perry

Jay Z Jason Snoop Doggy Dog



Sprawa z Saulem i 'Samuelem'

„Zaiste on miłuje lud; wszyscy święci jego są w rękach twych, i oni skupili się do nogi twej, aby co 
pojęli z słów twoich. ”Ks. Powt. Prawa 33 

„      ,        Then said Saul unto his servants Seek me a woman that hath a  ,familiar spirit      that I may go to 
,    .      , , [  ]      her and enquire of her And his servants said to him Behold there is a woman that hath a familiar 
  . (8)    ,     ,   ,   spirit at Endor And Saul disguised himself and put on other raiment and he went and two men 
 ,        :   ,   ,     with him and they came to the woman by night and he said I pray thee divine unto me by the 

 ,    [ ] ,      . (9)     familiar spirit and bring me him up whom I shall name unto thee And the woman said unto 
, ,      ,          ,him Behold thou knowest what Saul hath done how he hath cut off those that have familiar spirits  
  ,    :         ,     ?and the wizards out of the land wherefore then layest thou a snare for my life to cause me to die  

(10)        , , [ ]   ,    And Saul sware to her by the LORD saying As the LORD liveth there shall no punishment 
     . (11)    ,    happen to thee for this thing Then said the woman Whom shall I  bring up  ?  unto thee And he 

,    . (12)      ,      : said Bring me up Samuel And when the woman saw Samuel she cried with a loud voice and 
    , ,     ?   [ ] . (13)   the woman spake to Saul saying Why hast thou deceived me for thou art Saul And the king 
  ,   :    ?      , said unto her Be not afraid for what sawest thou And the woman said unto Saul   I saw gods 

    . ascending out of the earth (14)     , And he said unto her   [ ]  ?   ,What form is he of And she said  
    ;   [ ]    .     An old man cometh up and he is covered with a mantle And Saul perceived that it 

[ ] ,     [ ]    ,   was Samuel and he stooped with his face to the ground and bowed himself. (15) And 
   ,     ,    ?   ,   Samuel said to Saul Why hast thou disquieted me to bring me up And Saul answered I am sore 

;       ,      ,   distressed for the Philistines make war against me and God is departed from me and answereth me 
 ,   ,   :     ,    no more neither by prophets nor by dreams therefore I have called thee that thou mayest make 

      . (16)   ,       , known unto me what I shall do Then said Samuel Wherefore then dost thou ask of me seeing 
     ,     ? (17)       ,the LORD is departed from thee and is become thine enemy And the LORD hath done to him  
    :           ,     as he spake by me for the LORD hath rent the kingdom out of thine hand and given it to thy 

, [ ]  : (18)         ,   neighbour even to David Because thou obeyedst not the voice of the LORD nor executedst his 
   ,           . (19) fierce wrath upon Amalek therefore hath the LORD done this thing unto thee this day Moreover 

             : the LORD will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines and   [ ]to morrow shalt  
    [ ]  thou and thy sons be with me:             the LORD also shall deliver the host of Israel into the hand of 

 . (20)         ,    ,  the Philistines Then Saul fell straightway all along on the earth and was sore afraid because of 
   :       ;         , the words of Samuel and there was no strength in him for he had eaten no bread all the day nor 
  . all the night ”Biblia Króla Jakuba 1Sam 28

familiar spirit= owb=chowaniec
gods=elohiym- bożki
ascending- wschodzić
earth-erets- ziemia
form- to'ar 



Wielu może myśli, ze wiedźma miała moc przyzwać Samuela! Przyjrzyjmy się jednak na parę 
aspektów w tym fragmencie:

1. Kobieta miała tzw familiar spirit [owb] czyli chowańca, demona który jej asystował. Demon 
pozwalał jej widzieć tylko co sam chciał. Czarownicy myślą, ze to one kontrolują demony, 
podczas gdy demony ich zwiodły i karmią fałszem.

2. Tylko ona była w stanie widzieć Samuela! To ciekawe, ze osoby w okultyzmie widza rożne 
demony, podczas gdy ludzie nie  posiadający demonów czarów nie są w stanie ich dostrzec. 
To ten demon dal jej zobaczyć w świat duchowy.

3. Czarownica się przeraziła, bo nagle przyszło do niej, ze to Saul przyszedł. Krzyknęła, bo 
pomyślała co się stanie na polecenie Saula. Podobnych jej tępił!

4. Po śmierci Samuela, poszedł on do Boga! Skąd to wiemy? 

„Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. ”Ks. Koheleta 12 

5. Czarownica odpowiedziała, ze widziała bożki wschodzące z ziemi! Saul siedzący w ziemi? O 
jakich bożkach ona mówiła? Czyż święci Boga nie są w Jego reku?

6. Demon, impersonata rzucił klątwę śmierci na Saula, jego rodzinę i cały obóz Izraela!

7. Często gdy osoby zajmują się wróżeniem, mogą wylosować śmierć, przy kartach Tarota, przy 
wizycie do jasnowidza, czy wróżki! Demony w tych osobach mogą wróżyć śmierć osoby 
poddającej się 'czytaniu', bądź 'prorokować' śmierć małżonka, dziecka itp! To rzucanie klątwy i 
osoba, która dostała taka 'wróżbę' musi pokutować, złamać moc tej klątwy i wysłać demona 
precz! Polecam jedna z książek Dereka Princa:

8. Czarownik nie ma władzy nad dziećmi Bożymi!



9. Chęć poznania przyszłości, poradzenia się 'sil nadprzyrodzonych' otwiera portal i duchy mogą 
robić interakcje- rzucić klątwę, oszukać, dąć mylna rade, itd. Radzenie się wiedzmy, to pytanie 
diabla o rade. Podobnie robił Achazjasz i taka dostał odpowiedz: „Czy nie ma Boga w Izraelu, 
że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? ”2 Ks. Królewska 1 

10. Wróżby Saula ściągają przekleństwo i destrukcje na cala rodzinę! Kościoły które robią seanse 
spirytystyczne, bawią się deseczkami Ouija otwierają się na poważne konsekwencje!

11. Dziś niektórzy Chrześcijanie się kłócą- a co mi się stanie jak dam rękę by mi powróżono, 
horoskopy- to przecież śmieszne i nieprawda!



Biznes katolicki
1. Znicze  

http://praca.wp.pl/title,Zarobic-na-cmentarnym-
biznesie,wid,12794006,wiadomosc.html?ticaid=1d4b2

„W tym tygodniu sprzedawcy zniczy i osoby sprzątające groby mają pełne 
ręce roboty. Muszą zarobić na cały następny rok. ”

2. Bibeloty na straganach przy cmentarzu  

http://www.mmwarszawa.pl/274709/2010/11/1/wszystkich-swietych-przycmentarne-
jarmarki?category=news

3. Zarobki w Halloween  
http://www.dailyfinance.com/2010/10/29/halloween-2010-more-treat-than-trick/

Wg tego artykułu przeciętna osoba wyda 66$ na głowę. Przy kursie na 30.10.2011 
będzie to 3.0461 za każdego dolara!To daje 201 zł.

http://kursy-walut.mybank.pl/

 11,5 % respondentów miała przebierać czworonożnych przyjaciół.:)

 Kwota wydatków w 2010 sięga 6,2 mld $! Kto zrezygnuje z takich krociowych 
dochodów?
„Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy  
pragnąc, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. ”1 List do 
Tymoteusza 6 

http://praca.wp.pl/title,Zarobic-na-cmentarnym-biznesie,wid,12794006,wiadomosc.html?ticaid=1d4b2
http://praca.wp.pl/title,Zarobic-na-cmentarnym-biznesie,wid,12794006,wiadomosc.html?ticaid=1d4b2
http://kursy-walut.mybank.pl/
http://www.mmwarszawa.pl/274709/2010/11/1/wszystkich-swietych-przycmentarne-jarmarki?category=news
http://www.mmwarszawa.pl/274709/2010/11/1/wszystkich-swietych-przycmentarne-jarmarki?category=news
http://www.dailyfinance.com/2010/10/29/halloween-2010-more-treat-than-trick/


4. Zarobki na kwiatach i wieńcach, czyszczeniu cmentarzy  
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,4625613.html

„Firmy ogłaszające się w internecie i gazetach za sprzątnięcie pojedynczej kwatery 
żądają od 75 do 85 złotych. W cenie jest także zapalenie małego znicza i położenie 
wiązanki kwiatów...odśnieżanie grobu zimą - 29 zł; woskowanie pojedynczego nagrobka - 
69 zł; ułożenie kostki brukowej wokół pomnika bez krawężnika - 650 zł, zaś z 
krawężnikiem - dwieście złotych więcej ”

„Zarabiać przed 1 listopada można nie tylko na sprzątaniu grobów i dostarczaniu kwiatów 
na płyty nagrobne. Osobną gałęzią jest handel pod bramami cmentarzy. Handlują wszyscy: 
ludzie, którzy mają kilka grządek chryzantem w ogródkach i hurtownie kwiatów. Osoby z 
dziesięcioma zniczami w reklamówce konkurują z ciężarówkami pełnymi różnokolorowych, 
różnokształtnych lampek. Ceny zniczy - od złotówki do ponad 100 złotych. Kwiatów - od 5 
do 80 złotych. A i tak wszystko przed nami: sami handlujący mówią, że najdrożej będzie 1 
listopada. ”

5. Zarobki księżulków na czyśćcu  

„Zbliża się Święto Zmarłych i jak co roku na wszystkich Mszach z ambony słychać głos duszpasterza, 
aby wierni zapłacili za tzw. wypominki. Potem w ciągu roku zazwyczaj nie wszystkie wypominki są 
wyczytywane ”

Biznes na wykupywaniu ludzi z urojonego miejsca kwitnie pełną para! Wzór takich 
wypominków można zobaczyć na:

http://parafia.bobrowniki.tgory.pl/wp-content/uploads/2009/10/wypominki.pdf

Co na to ekumenia? Co na to ludzie wołający o pojednanie z bałwanami i 
zdziercami religijnymi? 

Ile zarabiają księża na swojej urojonej religii?

http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.223/wpis.714/dr
ukuj.1

„Kościół rzymskokatolicki jest w Polsce instytucją szczególnie uprzywilejowaną. Oprócz 
ponad 1,2 mld złotych z kieszeni wiernych, blisko 2 mld zł dostaje od państwa w formie 

http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.223/wpis.714/drukuj.1
http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.223/wpis.714/drukuj.1
http://parafia.bobrowniki.tgory.pl/wp-content/uploads/2009/10/wypominki.pdf
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90439,4625613.html


dotacji. Hierarchowie, którzy bardzo krytycznie odnosili do naszego wejścia do Unii 
Europejskiej, chętnie sięgają też po pieniądze z Brukseli. Ich coroczne wpływy to łącznie 
ponad 3 mld złotych. ”

Proszę kliknąć na poniższy link i zobaczyć co 'biedny' ksiądz wyciąga ? 

http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/policzylismy;ile;zarabia;kosciol;
z;budzetu;1;6;miliarda;taca;1;2;miliarda;,6,0,936710.html

http://www.tvn24.pl/1,1721418,druk.html

Link:28

Apostoł Paweł spotkał takich w Efezie! Czy zdajesz sobie sprawę co byłoby gdyby 
nagle 50% ludzi w Polsce się nawróciło i przestało brać udziału w ich świętach?
Straganiarze, księża, wytwornie zniczy, kwiaciarnie, wytwornie bibelotów 
przycmentarnych by dostały szału!

„A pod on czas stał się rozruch niemały około drogi Bożej. (24) Albowiem niektóry 
złotnik, imieniem Demetryjusz, który robił kościoły srebrne Dyjany, niemały zysk 
przywodził rzemieślnikom; (25) Które zgromadziwszy i inne, którzy takież rzemiosło 
robili, rzekł: Mężowie! wiecie, iż z tego rzemiosła mamy dostatki nasze. (26) A widzicie i 

28 http://static1.money.pl/i/a/156/163228.gif  

http://www.tvn24.pl/1,1721418,druk.html
http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/policzylismy;ile;zarabia;kosciol;z;budzetu;1;6;miliarda;taca;1;2;miliarda;,6,0,936710.html
http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/policzylismy;ile;zarabia;kosciol;z;budzetu;1;6;miliarda;taca;1;2;miliarda;,6,0,936710.html
http://static1.money.pl/i/a/156/163228.gif
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słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale mało nie po wszystkiej Azyi ten Paweł namówił i 
odwrócił wielki lud, mówiąc: Że to nie są bogowie, którzy są rękami uczynieni.ú (27) 
Przetoż nam się obawiać potrzeba, aby nie tylko rzemiosło nasze w lekkie poważenie nie 
przyszło, ale aby i kościół wielkiej bogini Dyjany za nic nie był poczytany, a żeby nie 
przyszło do skazy dostojeństwo jej, którą wszystka Azyja i wszystek świat chwali. (28) 
A słuchając tego i będąc pełni gniewu, krzyknęli, mówiąc: Wielka jest Dyjana Efeska! (29) 
I było pełno po wszystkiem mieście zamieszania, i wpadli jednomyślnie na plac, porwawszy 
Gaja i Arystarcha, Macedończyki, podróżne towarzysze Pawłowe. (30) A gdy Paweł chciał 
wnijść do pospólstwa, nie dopuścili mu uczniowie. (31) A niektórzy też z przedniejszych 
mężów Azyjackich, będąc mu przyjaciołmi, posławszy do niego, prosili go, aby nie 
wychodził na plac. (32) Tedy jedni tak, a drudzy inaczej wołali; albowiem ona gromada 
była zamieszana, a więcej ich nie wiedziało, dlaczego się zbieżeli. (33) A z onej zgrai 
wywlekli Aleksandra, którego popychali Żydowie; a Aleksander skinąwszy ręką, chciał dać 
sprawę ludowi. (34) Ale gdy poznali, iż był Żydem, wszczął się jednostajny głos od 
wszystkich, jakoby przez dwie godziny wołających: Wielka jest Dyjana Efeska! (35) Tedy 
pisarz uśmierzywszy onę zgraję, rzekł: Mężowie Efescy! i któryż jest człowiek, co by nie 
wiedział, iż miasto Efeskie opiekuje się kościołem wielkiej boginii Dyjany i obrazem, który 
spadł od Jowisza? (36) ”Dzieje Apost. 19 

Religijny biznes zawsze robił bogatych bogatszymi, a bidnych- biedniejszymi!

Pokutuj dzi  i ratuj si  z tego bezbo nego iś ę ż  
bałwochwalczego pokolenia!



Papież a Jezus

Daje ludziom związania, 
bałwochwalstwo i piekło 

wieczne

Przyszedł by dać ludziom 
prawdziwa wolność

„Tedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu 
uwierzyli: Jeźli wy zostaniecie w słowie mojem, 
prawdziwie uczniami moimi będziecie; 
(32)Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 

”Ew. Jana 8 

Żyje jak król na tronie w 
apartamentach księcia.

Nie miał gdzie głowy złożyć

„A Jezus mu rzekł: Liszki mają jamy, i ptaszki 
niebieskie gniazda; ale Syn człowieczy nie ma 
gdzie by głowę skłonił. ”Ew. Łukasza 9 



Maskuje pedofilie 
zakrojona na cały świat

Przyszedł by zbawić ludzi i 
aby stali się dziećmi Bożymi

„Do swej własności przyszedł, ale go właśni jego 
nie przyjęli. (12) Lecz którzykolwiek go przyjęli, 
dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest 
tym, którzy wierzą w imię jego. (13) Którzy nie z 
krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga 

narodzeni są. ”Ew. Jana 1 



Przez wieki pracują jak tu 
wypaczyć i postępować na 

przekór Biblii

Odrzucenie Biblii, przyjecie 
ludzkich wymysłów.

Przyniósł Słowo Boże, 
Ewangelie

„Ktoć z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego 

wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. ”Ew. 
Jana 8 

„Tedy on odpowiadając, rzekł im: Dobrze Izajasz 
o was obłudnikach prorokował, jako napisano: 
Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko 
jest ode mnie. (7) Lecz próżno mię czczą 
nauczając nauk i ustaw ludzkich. Albowiem wy 
opuściwszy przykazania Boże, trzymacie ustawy 
ludzkie...Wniwecz obracając słowo Boże ustawą 
waszą, którąście ustawili; i wiele innych rzeczy 

tym podobnych czynicie. ”Ew. Marka 7 



Wilk w owczej skórze

Fałszywy Pasterz

Katolicka 'owca' ogolona z 
pieniędzy, honoru, Prawdy i 

nieba!

Prawdziwy Pasterz

„1) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie 
wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi 
inędy, ten jest złodziej i zbójca; (2) Lecz kto 
wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. (3) 
Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu 
jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła 
i wywodzi je. (4) A gdy wypuści owce swoje, 
idzie przed niemi, a owce idą za nim; bo znają 
głos jego. (5) Ale za cudzym nie idą, lecz uciekają 
od niego; bo nie znają głosu obcych. (6) Tę im 
przypowieść Jezus powiedział; lecz oni nie 
zrozumieli tego, co im mówił. (7) Rzekł im tedy 
zasię Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, 
iżem ja jest drzwiami owiec. (8) Wszyscy, ile ich 
przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy; ale ich 
nie słuchały owce. (9) Jamci jest drzwiami; jeźli 
kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a 
wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. (10) 
Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a 
zabijał i tracił; jam przyszedł, aby żywot miały, i 
obficie miały. (11) Jam jest on dobry pasterz; 
dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce. (12) 
Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, 
którego nie są owce własne, widząc wilka 
przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk 
porywa i rozprasza owce. (13) A najemnik ucieka, 
iż jest najemnik i nie ma pieczy o owcach. (14) 
Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię 



też znają. (15) Jako mię zna Ojciec i ja znam 
Ojca, i duszę moję kładę za owce. (16) A mam i 
drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć 
muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a 
będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. ”Ew. Jana 
10 

Opływa w majątek i kłamie ze biedny

Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają 
duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje 
będzie? (21) Tak będzie z każdym, który 

skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu 
bogaty. 

Polegał na tym ze Bóg 
zaopatrzy

„Byłem młodym, i zstarzałem się, nie widziałem 
sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego 

żebrzącego chleba. ”Ks. Psalmów 37 

„I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co 
będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się 
przyodziewać będziecie. (23) Życie bowiem jest 
czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. 
(24) Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie 
mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi 
je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki! (25) 
Któż z was może troskliwą zapobiegliwością 
dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? (26) Jeśli 
więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o 
pozostałe się troszczycie? (27) Spójrzcie na lilie - 
ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: 
Nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak 
przyodziany, jak jedna z nich. (28) Jeśli więc 
trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje 
wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż 
bardziej was, o małowierni? (29) Więc i wy nie 
pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i 
nie martwcie się przedwcześnie. (30) Tego 
wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; 
wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie; (31) 
lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie 
wam dodane. ”Ew. Łukasza 12 



Stroi się jak księciunio, 
zdemonizowany po uszy

Nosił zwykle szaty, bogaty w 
duchu

„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana 
komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim 
jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie 
miał postawy ani urody, które by pociągały 
nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się 
mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony 
przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w 
cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się 
twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na 
Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze 
cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że 
jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) 
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za 
winy nasze. Ukarany został dla naszego 
zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) 
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na 
własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za 
winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, 
lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich 
ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca 
przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie 
otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu 
zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? 
Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za 
występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. 
(9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i 
wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż 
bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego 
ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go 
cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, 
ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego 
wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy 
ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. 
Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i 
sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział 
wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy 
za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do 
przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech 
wielu i wstawił się za przestępcami. 

(Ks. Izajasza 53:1-12, Biblia Warszawska) ”
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