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Wstep

W poprzedniej czesci, dzieki jezusowi udalo sie dojsc do
genezy Halloween. Ta czesc zawiera wiele istotnych
faktow z historii i Biblii, i polecam przeczytanie jej w
calosci zanim czytelnik zabierze sie za czesc druga.

Czesc druga, natomiast, podaje dodatkowe informacje
i poglebia poznanie zagadnienia Halloween, jego genezy i
zrodla jego pochodzenia.

Dociera do polski wiele rzeczy ‘z zachodu’. Czy jednak
wszystkie te rzeczy sa dobre? Zlo dzis ubiera sie w piekne
szaty, zbiera grupe lobbystow, dolaczaja do tego
firmy, by nabic sobie krociowych zyskow. Pozyskuja tez
ludzi z zakresu polityki, mediow oraz ‘gwiazd’ i
slynnych ludzi.
W ten sposob manipulowane sa rzesze, przez uzycie
marketingu, psychologicznej manipulacji i porzekadel.
Slowo Boze pozwala rozbic przyczolki wroga i
obnazyc jego dziela takie jakie sa. Czy chodzi to o
Halloween, czy zboczencow czy cokolwiek innego.
Polecam i zapraszam do lektury,
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Europa, Ameryka i inne obszary świata świętują po dziś dzień starożytne rytuały,
zapoczątkowane w zalążku zwiedzenia, czyli Babilonie. Biblia nazywa totajemnica nieprawości, czy tez misteriami nieprawości:
[2 tes 2:7] [1 tym 3:16]
Jak to Jezus powiedział: Wy świętujecie[czcicie] to czego nie znacie [Ew.Jana
4:22]
Polecam postudiować również poniższe wersety:
Mt 13:11, Lk 8:10, 1 Co 4:1, Mk 4:11, Ef 3:4, Ef 6:19, Kol 1:26, 2:2, 4:3, Obj 10:7, 17:5.
[3466]- musterion
Bynajmniej nie mówimy tu o tzw. Katolickich misteriach, które są oparte na
Babilonie. Kulminacja babilońskich misteriów[zapoczątkowanych w Sumerze i
Akkad] będzie Antychryst. Kulminacja ‘tajemnicy prawości’ będzie Obj 10:7nowe niebo, nowa ziemia, sad nad tymi którzy są poza Biblijnym Chrystusem i Bóg
zamieszka pośród SWOJEGO ludu.
Celem tej publikacji jest pokazanie czytelnikowi, ze Halloween, czy tez jego Polski
odpowiednik- Dzień Zaduszny/ Święto Zmarłych to kontynuacja babilońskich
misteriów, które czcza szatana.
[3466] musterion- od muo- zamknąć usta
Niegodziwość/ nieprawość-[458]-anomia- przeciwko Biblii, przekraczanie Biblii
Pobożność-[2150]-eusebeia
Mustes- osoba zainicjowana do ‘świętych misteriów’
Museo- zainicjować, nauczyć się sekretu
Biblia jasno zakazuje nam kontaktu ze zmarłymi. Dlaczego? Bo zarówno ST jak i NT
zakazuje tego. Przyczyna jest to, ze zmarli po śmierci nie są przechowywani
nigdzie, ani nie szwedaja się po świecie,ale idą albo do nieba, albo do pieklą!
Fakt, ze katolicyzm naucza o czczeniu zmarłych, wzywaniu zmarłych,
przynoszeniu im prezentów, układania na grobach, by ‘oświetlić im drogę do
domu’, robienie zabobonów aby ‘nie wyszli z grobu’, kładzenia do fundamentu
nowo budowanego ‘kościoła’- tzw. Relikwii- w postaci ciała bądź jego fragment,
czy wkładania martwego człowieka do katolickiego ołtarza w każdej katolickiej
świątynce świadczą o tym, ze są ścisłe połączeni do ‘świata zmarłych’.
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I bynajmniej nie są to duchy zmarłych ludzi, które przebywają w piekle, ale
mówimy tu o łączeniu się z ta częścią tzw ‘królestwa szatana’, która odpowiada
za sferę śmierci. Następne strony publikacji wyjaśnią nam to doskonale.
Jeśli chodzi o element katolickich ‘misteriów’ to np dla nich misteria to magicznie
przemieniony kawałek chleba, który noszą w pojemniku na szyi gdy idą z tzw.
Wiatykiem.
Wbrew ślepym ekumenikom- katolicy do końca przyjmują ‘rytuały’, nigdy nie
przychodząc do osobistego wyznania grzechu bezpośrednio Jezusowi! Katolików
‘ma’ zbawić kawałek chleba i paplanie pod nosem. Najedli się tez ‘innego
Jezusa’, który nie może nikogo zbawić, gdyż musi być sprowadzany w
nieskończoność, co dzień, tysiąca razy dookoła świata na zimny, katolicki ołtarz.
To fałszywy Jezus, który jest centrum wielkiego Babilonu- KATOLICYZMU. Jezus
wzywa cie dziś, abyś przyszedł bezpośrednio do Niego i wyrzekł się drewnianej
czy mącznej podróbki! [Obj 18].
W systemach Babilonu- Grecji, Rzymie, Kanaanie, u Azteków, w Egipcie, czy
jakimkolwiek systemie, który reprezentuje ‘misteria szatana’ istnieją pewne części
wspólne:[jeśli chodzi o wejście w tzw ‘życie pozagrobowe’]



Najlepsze ciuchy



Jedzenie



Obiekty



Zabobony



Zaklecia



‘przepustki’



Zabawki



Ksiegi

Itd.
U katolików, ‘wierni’ są używani nawet po śmierci aby nakręcać zmyśloną
maszynkę do robienia pieniędzy! Obrzędy przed i po- pogrzebowe maja na celu
‘zmniejszyć cierpienie’ duszyczki w...czyśćcu! Problem w tym, ze czyściec ... nie
istnieje. Sprytne, prawda? W Indiach, kremują zwłoki i prochy wrzucają do
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Gangesu, w którym rokrocznie tysiące jak nie miliony ludzi odbywa religijne
kąpiele!
U Greków- ciało zmarłego było przyozdabiane wieńcem, a w usta wkładano mu
‘obol Charona’, by ‘zapłacić za przewoź’ do ‘krainy umarłych’!

Ci z Greków, którzy byli inicjowani do misteriów- otrzymywali złotą tabliczkę,
adresującą Plutona i Persefonę. Podczas pogrzebu składano ofiary do zmarłegow postaci libacji i krwi.
Po celebracjach urządzano ‘pogrzebowe przyjecie’, gdzie zmarły miał być
GOSPODARZEM!
Co ciekawe- w Rzymie, cmentarz znajdował się poza granicami miast, a
przyczyna miało być zanieczyszczenie od ciała zmarłych. Groby odwiedzano
REGULARNIE, ofiarując jedzenie oraz wino. Libacje przynoszono do grobu, a
niektóre pomniki miały specjalne ‘karmiące przewody’. Jak się okazuje, to
wszystko robiono aby ‘UBLAGAC’ zmarłych i aby nie szwendali się po ziemi,
nawiedzając żywych!

Gdy wniesiono ciało na cmentarz, z domu w procesji, czyniono ofiarę w
obecności zmarłego. Świnia była ofiarowana do Ceres i mięso było dzielone
pośród uczestników, zmarłego oraz Ceres. Od tego momentu, zmarły uczestniczył
w obrzędach, które były odpowiednie dla duchów zmarłych tzw. Manes.
Jednym ze ‘świąt’ w których zmarli byli świętowani/ uczczeni były Parentalia, a
tyczyło się to ‘złośliwych duchów zmarłych’.
Sarkofagi ukazują demony zwane- nereids[morze] a u dzieci- kupidyny. Ile z tego
przetrwało do dzisiejszych czasów?
Ołtarz
W katolicyzmie, jak i w większości fałszywych religii występuje ołtarz. Po co im
ołtarz? Bo składają dzienna ofiarę, zwana ‘eucharystia’. Biblia mówi, ze Jezus
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złożył ofiarę 2000 lat temu na krzyżu, z Jego ciała, i to jest jedyna ofiara, która
obmywa grzechy.
‘Ofiara eucharystyczna’to nie wieczerza Pańska ale ofiara z innego Jezusa,

pochodzącego z innej Ewangelii[tradycji]i inspirowana innym Duchem!

Na oltarzu ma sie znajdowac krucyfiks, swiecznik, swieczki, ktore dla
‘mistycznych’wzgledow maja byc wykonane z wosku pszczelego. 1
Krucyfiks pokazuje innego, wiecznie na krzyżu ‘Jezusa’katolicyzmu i jest jawnym
przekroczeniem II Przykazania!

U Slowian, zmarlego ubierano w najlepsze ciuchy, palono go na stosie [jak w
Indiach] i konczylo sie to stypa. Poczestunek mial zapewniac, ze ‘zmarly mial
nie wrocic’. W katolicyzmie chowaja do trumny przedmioty codziennego
uzytku2. Nie wiedza gdzie ida! Nie znaja Slowa Bozego! Tylko zabobony!
Po co im te przedmioty? Zostaną w trumnie i zniszczeją po czasie! Zmarły ich na
oczy nie zobaczy ani z nich nigdy nie skorzysta!

“Dziś podobnie jak 6 tysięcy lat temu zmarłych chowa się z przedmiotami, z którymi się nie rozstawali.
Rodzina często wkłada do trumny okulary, telefon komórkowy i alkohol.”

Co wg Biblii ‘zabieramy ze soba w podroz’?


Job 27:19-21” Choćby nagromadził srebra jak prochu, a przygotował kupę szat jak gliny, On je przygotuje,
lecz przyodzieje je sprawiedliwy, a srebro posiądzie nabożny. Wybudował swój dom jak pająk niby chatkę, jaką
postawił sobie stróż. Kładzie się na spoczynek jako bogaty, lecz tego już nie powtórzy; gdy otworzy oczy, nic już
nie ma.”



Job 1:21” Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę.”

1 wicca.com/celtic/bri/cndlmgk.htm

2 http://polskalokalna.pl/wiadomosci/dolnoslaskie/wroclaw/news/co-polacy-wkladaja-do-trumny,1385500,3324
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Kaznodzieji Salomona 5:15” Jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł, i
pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera.”



Psalm 49:7-9, 15-17” Którzy polegają na dostatkach swoich I chlubią się mnóstwem bogactw swoich?
Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, Bo okup za duszę jest
zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu... Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z
krainy umarłych, Ponieważ weźmie mnie do siebie. Sela. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu
jego, Bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie I nie pójdzie za nim chwała jego.”

“Relikwie męczenników i innych ‘świętych’ [umieszczone ] pod ołtarzem maja być

zachowane” Kanon 1237 ¶ 2
Stad czujesz zapach ‘śmierci’ w katolicyzmie!
Antipendium może zawierać obrazki- np:’świętego’ w którego czci ołtarz jest
dedykowany! ‘Martwego Chrystusa katolicyzmu’ często umieszczają w
monstrancji, która jest kapliczka i idealnie powinna mieć formę słońca
emanującego we wszystkie strony [kult słońca]. To bożek słońca i ofiara z niego!
Biblia mówi nam: ofiara, raz jeden, 2000 lat temu! Inna jest kłamstwem, obojętnie
jak pięknie ja przedstawiono!
Ryt pogrzebowy zawiera Office of the Dead[Oficjum zmarłych].
Co ciekawe, pośród pogan , którzy czcili słonce, wg zwyczaju było powszechne
aby ciało zmarłego złożone było na wschód, w stronę słońca. To

samo odnosi sie do katolicyzmu. Zwyczaj posypywania trumny grudkami zimi
pochodzi z... Rzymu.

Wg tzw Rituale Romanum, dzieci które zmarły przed ‘chrztem wodnym’ powinny
być pochowane w tej części ziemi na cmentarzu, która nie była poświęcona.
Relikwie są publicznie wystawiane w wieczór przed poświeceniem nowego
kościoła! Co ciekwaw, usuniece relikwii z ołtarza, powoduje jego...’utratę
poświecenia’.
W dzień poświęcenia, zapala się 12 świeczek, dookoła ścian w budynku, po czym
‘biskup’ i ‘świta’ idą w miejsce gdzie leżą ‘zwłoki’ i po wielu zabobonach ’zwłokirelikwie’ są wnoszone w procesji do ‘kościoła’. Po ‘mszy’ ogłaszane jest ze roczny
odpust może być uzyskany dla osób przychodzących do ‘kościoła’ w dzień
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poświecenia oraz w jego rocznice. Długość? Mowa jest tu o 200, 100 lub 50
dniach!
[O tyle dni ma być skrócona ‘męka’ w urojonym czyśćcu!]
W Prawosławiu, na początku budowania świątynki, relikwie mogą być
umieszczane w kamieniu węgielnym, a na gorze umieszczają imię ’patrona’
świątynki.
W dalszej części publikacji zajmiemy się bramami piekła. W religii Rzymian
znajduje się coś co nazywa się ‘lapis manalis’. Miał on znajdować się i
przykrywać ’bramę do Hadesu’ bądź ‘bramę Orcusa’

‘Lapis manalis’ mial zakrywac zaglebienie zwane: ‘mundus cereris’ czyli
wejscie do zaswiatow. Mial on znajdowac sie w Comitium3. Ten kamien mial
byc usuwany 3 razy w roku:


24 Sierpnia



5 Pazdziernika



8 Listopada

Podczas tych dni ‘duchy zmarłych’ miały kontaktować się z żywymi! Mundus był
otwierany poprze mówienie : mundus jest otwarty oraz składano ofiary do
demonów podziemia np: lares.

Teraz cos co moze cie zwalic z nog. Przy zakladaniu Rzymu przez Romulusa,
mial on wykopac ten mundus i zapieczetowac go! I Rzymian i Etruskow,

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Comitium
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smiercia mialy wladac Mania i Mantus. Ten demon mial byc matka duchow,
nieumarlych4, demonow nocy oraz LARES5 i MANES6.
Oprócz Parentalii, w religii Rzymian, istniały jeszcze 2 święta zmarłych. Były to
Lemuralia oraz Feralia.
Lemuralia to czas ‘egzorcyzmowania’ duchów zmarłych z domów Rzymian. Te
‘duchy’ zwano lemures albo larvae i ofiarowano im fasole.
W rytuale rzucano czarna fasole za ramie w nocy. Głowa domostwa wstawał w
nocy i wypowiadał zaklęcie 9 razy a potem cala rodzina waliła w garnki. W
kalendarzu Juliańskim, Lemuralia były obchodzone 9,11,13 Maja, a Maj uznany
był za miesiąc ‘nieszczęśliwy’.
13 Maja 609 bądź 610 roku, papa Bonifacy IV ‘poświecił panteon Rzymu’ do
‘dziewicy’[Asztarte] i ‘zmarłych’ i skatolicyzowal Lemuralia pod nazwa: Wszystkich
Świętych! [Źródło: Wikipedia]
Feralia, święto zmarłych w Rzymie, o nazwie MANES. Wypadał on w ostatni dzień
Parentaliow [trwających 9 dni] i odbywał się ku czci przodków! Na groby
przynoszono wieńce, sol, ziarno, chleb i sypano fiolki! Miało to na celu
zapewnienie ze zmarli nie wyjdą z grobu.

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nieumarli

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

6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Many_%28mitologia%29
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Parentalia trwaly od 13-21 Lutego i bylo to rokroczne odnowienie rytualu
pochowku! Ludzie odwiedzali groby indywidualnie podczas trwania Kalend7,
Non8 i Idow9.
Zanim przejdziemy dalej musimy coś zrozumieć! Biblia jasno mówi nam, ze
piekłem nie zarządza NIKT i ze jest to miejsce stworzone przez BOGA YAHWEH aby
ukarać diabla i upadłych aniołów oraz ludzi, którzy nie przyjęli Jezusa.
Gdy czytamy w mitologiach o ‘zaświatach’ widzimy z opisu, ze tam diabły rządzą
i sadza i kierują ludzi nawet do...nieba! To jest fałsz szatana.
Piekło i niebo to jedyne opcje po śmierci, a one wraz z sadem należą do Jezusa.
To on ma klucze piekła i śmierci!
Ew Jana 5:22,27[Bóg przekazał sad Synowi]
Ew Mat 25:41[Piekło stworzone dla diabla]
To oznacza,ze Jezus OTWIERA niebo oraz daje zmartwychwstanie! Mitologie piszą
o SZATANSKICH niebiosach i ezoterycznych miejscach, gdzie przebywają
zrzucone z nieba demony! [Obj 12]

Miejsca takie jak grób, szeol są w reku Boga. Jezus zstąpił po śmierci w szeol. “Ma
on klucze piekła i śmierci” Obj 1:18
Demoniczne miejsca, gdzie przebywają demony i którymi zwodzą mieszkańców
ziemi to np:
I.
II.

Alfheim- kraina elfów
Pola Elizejskie- u Greków

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

8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nony

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Idy
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III.

Irkalla- podziemie u Babilończyków

IV.

Tir-na-nOg- Irlandzka Walhalla

V.

Walhalla- sala zmarłych, zarządzana przed Odyna

VI.

Shambala- ezoteryczne królestwo tybetańskich buddystów

VII.

Takama-ga-hara- miejsce kami[Szinto]

VIII.

Xibalba- zaświaty u Majów

Określenia typu tartarus, hades itd to tylko słowa zapożyczone z Greki! W żadnym
wypadku nie pokrywają się z ich opisem w Greckiej mitologii.
Caristia- 22 Lutego, święto czczenia demona linii dziedziczenia, LARES, demony
domowego ogniska.
W rzeczywistości Babilończycy, Sumerowie, Akadowie, Grecy, Majowie,
Słowianie, Etruskowie, Kananejczycy czy jakikolwiek inny przedstawiciel
fałszywych religii przeżył wielkie zdziwienie, po śmierci, gdy nie spotkał żadnego z
ich demonów...ale Yahweh! To samo będzie z Buddystami, Hinduistami,
Szintoistami, katolikami, muzułmanami itd!
Na tych co odrzuca prawdę Ewangelii czeka wielka i niemiła niespodzianka!
Ratujecie dusze wasze od wiecznej zagłady w piekle! Prawosławi tez paplają za
zmarłych! Cala świątynka modli się za zmarlychod momentu zgonu, przez

40 nastepnych dni! Jezus mowi: po smierci los jest zapieczetowany! Rytualy
pogrzebowe to stek bzdur! [Panikhida10, Praxis]
Papa Benedykt XV w 1915 kazał zmawiać ‘msze’ 3 razy w dzień Zaduszny!
Muzulmani, Buddyści, katolicy, Hinduiści, Taoiści, Zoroastrianie paplają do
zmarłych!

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_service_%28Orthodox%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panichida
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Czczenie przodków odbywa się po dziś dzień dookoła globu. W religiach
Afrykańskich wierzą ze zmarły wstawia się za nimi oraz jest pośrednikiem miedzy
nimi a demonami których czcza! Piramidy w Egipcie były poświęcone zmarłym.
O mumifikacji i sarkofagach egipskich czytamy w księdze Rodzaju.

Szatan oklamal Egipcjan, ze jak umra to beda sadzeni przez Ozyrysa. Jesli sad
wypasc mial niekorzystnie to dusza miala zostac pozarta przez Ammit11 i miala
przechodzic w ‘niebyt’. To glosza dzis Swiadkowie Jehowy. Wzieli to z Egiptuich falszywa doktryna o annihilacji duszy.
Ale wielki ‘zdziw’ ogarnia każdego kto wierzył w mitologie, bądź ewolucje czy
inny fałsz. Okazuje się ze żyli urojeniami! Ale będą miotać przekleństwa!
Lepiej obudź się dziś, i wołaj do Jezusa!
Czczenie zmarłych miało i ma na celu stworzenie więzi i umożliwienie transferu
demonów! Tworzą się przez to silne więzi, stad tak wielu dziś ma problem by
przestać świętować te niegodziwe święta- Zaduszki, Boże Narodzenie czy

Wielkanoc! Możliwe,ze poprzez świętowanie zmarłych i śmierci, zawiązują pakt ze
śmiercią! Czy te osoby wpisane są do księgi śmierci?

Izajasz 28:15, 18” Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc
gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod
fałszem, Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień
węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje... I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a
wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się.”

Beryith maveth- przymierze ze śmiercią
Chozeh sheowl- umowa z piekłem
Kaphar- anulować
Quwm- ostać się

11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ammit
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W Tajlandii podczas faun phi[taniec duchów] ludzie tańczą opętani przez duchy!
W Chinach podczas ceremonii zwanej shi, ‘duch przodka’ miał wejść w medium,a
następnie ta osoba miała jeść posiłek i komunikować wiadomości z zaświatów!
“Święto zmarłych “ ma swoja genezę w starożytnim Babilonie, Sumerze! Związane

jest ono z Nimrodem, Semiramida oraz Tammuzem. Gdy Tammuz umarł [Ez 8]
Isztar [Innana, Persefona, Prozepina, Semiramida itd] weszła do podziemia, przez 7
bram piekieł by przyprowadzić Tammuza. Tam została rozebrana do naga, wg
rytuałów podziemi a potem zabita prze tzw Anunnaki. Jej siostra ‘Ershkigal’ i
Annunaki brali w tym udział. Gdy czytamy w Ez 8 o lamentowaniu za Tammuzem,
to nie tylko opłakiwanie go. To miało ‘obudzić go z martwych’.Gdy poczytasz
dalej, dowiesz się dlaczego Bóg był tak cięty na branie udziału Izraelitów w tych
świętach [Ez 8]

Starozytni swiat posiadal ‘bramy do piekiel’. Orfeusz wszedl do podziemi przez
jaskinie w Taernaum12.W Chinach Fengdu13- ma byc portalem ‘do piekiel’.

Tajnaron lub Matapan

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

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Fengdu
http://en.wikipedia.org/wiki/Fengdu_Ghost_City
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Fengdu- Miasto Duchów
Rosalia- był to festiwal przyozdabiania różami, odzwierciedlający praktykę
dekorowania grobów kwiatami.
Szeol nie ma odpowiednika w języku Greckim wiec Paweł pisząc w grece, użył
ISTNIEJACE SLOWO- haides. Szeol nie oznacza jednak w znaczeniu tego samego
co haides. Szeol jest w reku Boga, a haides to nie ‘piekło’ per se ale miejsce gdzie
maja znajdować się demony, reprezentujące typ ‘zmarłych’, połączonych ze
sfera śmierci. ‘Ezoteryczne miejsca ’ to miejsca przebywania upadłych aniołów.
Biblia pisze,ze diabeł i 1/3 aniołów została zrzucona na

ziemie, do wód, oraz czytamy o demonach będących ‘na powietrzu’[1 i 2 niebo!].
[Efezjan 2:2]
Katolicyzm naucza o diable będącym na tronie w piekle, który bodzie widłami
grzeszników! Biblia mówi, ze diabeł będzie męczony w piekle i nie jest on
zarządcą ale więźniem!
W odróżnieniu od Egipskich fanaberii i fantazji- duchy ludzi jak i upadłych
aniołów- nie zostaną unicestwione ani pożarte w ‘niebyt’. Jezior ognia to wieczna
męka ale NIE ANIHILACJA!

Ciekawe slowka:


Sheowl-ST- grob, pieklo



Geenna-NT- dolina synow Hinnon



Tartaroo-NT-glebie hadesu
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Haides



Limne tou puros- jezioro ognia



Chasma- przepasc miedzy pieklem a niebem



Ogien wieczny- aionios pur



Ognien nieugaszony- to pur to asbeston



Lono Abrahama- kolpos Abraam



Dziecko piekla- huion genes



Ogien piekla- pur geena



Smierc- thanatos



Pieklo- haides



Otchlan- abussos



Zewnetrzna ciemnosc- exoteros skotos

“Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał
skażenie.” Dz.Ap 2

“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.”
“W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu Które niegdyś były
nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której
tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.”
1 Piotra 3
W celu pelniejszego zrozumienia poruszanych tu zagadnien proponuje
zapoznac sie rowniez z 2 publikacjami:
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“Wielkanoc Bestia Ktora Byla Nie Ma i Znowu Jest” 14
“Boze Narodzenie”15
Ozyrys

Set[narodzin
y czarnego
dziecka]

[narodzenie
]
Jul

Imbol
c

Ostar
a

Beltaine

Litha

Lugh Mabo
n

Samhai
n

Gru

Lut

Marz

Maj

Czerw

Sier
p

Pazdz

Izyda

Wrz
Neftys

Magia i ofiary przesileniowe [Ozyrys/Set] oraz rownonocy[Izyda/Neftys]:
Przesilenia
20-23 Grudnia

Ozyrys narodziny[]

Set ofiara[saturnalia]

20-23 Czerwca

Set narodziny[czarne
dziecko]

Ozyrys[ofiara]

Rownonoce:
20-23 Marca

Izyda wschodzi z
podziemi

Ofiara z Neftys[marzanna]

14 http://chomikuj.pl/antyekumenia/Wielkanoc+oraz+Wicca*2c+Druidyzm/Wielkanoc-Bestia-ktora-by*c5*82a-ktorej-nie-ma-iznowu-jest-1+do+4,2888160374.pdf
http://chomikuj.pl/antyekumenia/Wielkanoc+oraz+Wicca*2c+Druidyzm/Wielkanoc-Bestia-Ktora-Byla-Nie-Ma-i-Znowu-Jest-Czesc-5Boginka-Maja-Oraz-Czary-Ver-2,2888160375.pdf

15 http://chomikuj.pl/antyekumenia/*c5*9awi*c4*99ta+Bo*c5*bcego+Narodzenia
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20-23 Wrzesnia

Neftys wschodzi z
podziemi

Ofiara z Izydy

Dni posrednie:
2 Lutego

Inicjacje [Rodzaju 3]

1 Maja

Kazirodcze malzenstwo- Baal, Isztar

1 Sierpnia

Oplakiwanie Tammuza [Ez 8]

31 Pazdziernik

Smierc i otwarcie szatanskiego
podziemia

Czytamy o Saulu, i wiemy, ze kontaktował się on z czarownica a ona
‘wywoływała ducha zmarłego’. To właśnie co zobaczył Saul było
impersonatorem z omawianego ‘świata zmarłych’. Po prostu demon, który znal
Saula, podawał się pod niego- tak samo chodził, tak samo mówił, itd.

Po spotkaniu z ta zjawa, Saul otrzymał ‘proroctwo śmierci’ i zginał on i jego
rodzina, wraz z jego zwolennikami. To cena jaka ludzie mogą zapłacić za
kontaktowanie się z demonami, które udają ‘zmarłych’!
U Greków, obszar związany z demonami śmierci był okupywany przez Hadesa
oraz Persefonę.
Nimrod , jego zona Semiramis i syn Tammuz maja odpowiedniki na całym
świecie. Sa oni ‘bohaterami’ ‘kultu misteriów ’tajemnicy nieprawości’:
Irlandia- Maeve
Egipt- Izyda
Mezopotamia- Inanna
Grecja- Persefona
Rzym- Prozepina
Tammuz/ Nimrod to typy Antychrysta! W mitologii Zeus uwiodl Persefonę pod
postacia’niebianskiego drakona’! Z tej unii narodził się Zagreus, dziecko z rogami!
Miał on zasiadać na ‘niebiańskim tronie’ Zeusa! [1 i 2 niebo]
Tammuz/ Zagreus zginał i został poćwiartowany a następnie ‘przywrócony do
życia’ przez Semele/ Stimule w osobie Dionizosa/ Libera.
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W mitologii Greckiej twórcą astrologii jest Astraios.
Haides był znany jako Dis, Aidoneus, bądź Pluto i siedzieć miał w tzw krainie
umarłych[lecz nie ludzi!] Porwał on Persefonę i została ona jego ‘branka’!
Grecka mitologia opisuje kłamliwie wojnę która rozegrała się w niebie. Zwycięski
w tej wojnie jest Jezus [Obj 12]
Mitologia opisuje, ze demony podzieliły obszary i Zeus miał wziąć ’powietrze’,
Poseidon- morze, a Plouton- podziemie, dom ciemności.

Poczytajmy teraz Filipian 2:6-10
“Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, Który chociaż
był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się
samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy
człowiekiem, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią I aby wszelki
język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”
Niebo= ouranios
Ziemia=ge
Podziemie= 2709=katachthonios= od chthon- ziemia

“Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż
zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.”Obj 12
Jezus na krzyzu pobil tez smierc i demona za nia stojacego- Thanatosa! I dal
nam, nowo narodzonym Chrzescijanom wladze nad smiercia [wskrzeszajcie w
moje imie zmarlych][Mt 16:8, Lk 7:22]
“Zanim odejdę tam, skąd już nie wrócę, do krainy mroków i śmiertelnych cieni, Do krainy, gdzie
jest ponuro jak w nocy, do krainy cienia śmierci, gdzie wszystko jest czarne jak ciemna
noc.”Job 10:21-22
“Odsłania tajemnice z mroków, a w mroki śmierci wnosi światło.” Job 12:22
“Bo dla nich mrok jest porankiem, gdyż ze strachami ciemnej nocy są obeznani.”Job 24:17
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“Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków?”Job 38:17
“Choćbym nawet szedł ciemną doliną16, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój
mnie pocieszają.”
“Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków
zabłyśnie światłość.”Iz 9:2
Tu chodzi o wplyw szatana na zycie ludzkie!
“Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie
panuje.”Rzym 6
“Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie,
ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.”Rzym 8:38-39
“Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem
śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje
zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”1 Kor 15

“A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć
zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię”2 Ti 1:10
“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, I aby wyzwolić wszystkich
tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.”Heb 2
“Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.”Obj 1
“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.”Obj 6
“I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały
umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I
16 Oryginal: dolina cienia smierci
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śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga
śmierć”Obj 20
Balsamowanie i sarkofagi
“Potem Józef rozkazał sługom swoim, lekarzom, aby zabalsamowali ojca jego; i lekarze
balsamowali Izraela Przez czterdzieści dni, bo tak długo trwało balsamowanie.”Rodzaju 50
“Józef umarł, mając sto dziesięć lat. I zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie.”
50:26
Rapha- ci co balsamowali
Chanat- balsamowanie
Arown- sarkofag
“Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.”Ps
16:10
“Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, Bo
okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał
grobu. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym
bogactwo swoje. Domy ich są grobami na wieki, Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie,
Chociaż imionami swymi nazwali kraje. Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się,
Podobny jest do bydląt, które giną. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności
siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela. Pędzą jak owce do otchłani,
Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą
unicestwione; Otchłań będzie ich mieszkaniem. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy
umarłych, Ponieważ weźmie mnie do siebie. Sela. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie
chwała domu jego, Bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie I nie pójdzie za nim chwała jego.
Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym; Choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie,
Pójdzie do pokolenia ojców swoich, Którzy już nigdy nie ujrzą światłości.”Ps 49
Jezus ratuje od piekla wiecznego!
“A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: Dał wam
święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi: Nie dopuścisz, by
święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego
pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie; Lecz Ten,
którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia.”Dz.Ap 13
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“Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.
Dałeś mi poznać drogi żywota, Napełnisz mnie błogością przez obecność twoją.”Dz.Ap 2
Popatrzmy na Hebrajski/Greke:

Pomnik- qadiysh, mnemeion, taphos
Grob- gebuwrah, sheowl, geber,beiy
Pochowek- geburach,entaphiazo, geber, thapto, entaphiasmos
Trup- nekus, peger
Szaty grobowe- keiria
Zmarli/ umrzec- muwth, nephesh, qara, shadad, peger, nebelah, teleutao,
thnesko, nekros, apothnesko
Smierc-muwth,ratsach,
Cien smierci- tsalmaveth
Dolina- chora, skia
Niesmiertelnosc- athanasia
Zwloki- nebelah, geviyyah, kolon
Zgnilizna- shadath, diaphthora
W mitologii Greckiej, czytamy,ze Haides był “strażnikiem LARVAE[cieni]”. Orfeusz
wszedł przez ciemna bramę Taenaria i przechodził pośród zjaw i duchów by
znaleźć tzw. dominus umbranum[Haidesa]. Acherontis to podziemie w Grece.
Inanna przyszła do pałacu Ganzer i szarpała za drzwi prowadzące do podziemia.
Znajdowal się tam strażnik drzwi, zwany Neti. Aby wejść musiała przejść tzw
‘rytuały podziemia’. Anunaki,”7 sędziów” zabili ja i powiesili na haku. Potem
rzekomo, po pokropieniu woda, miała ożyć ale aby wrócić miała sprowadzić
substytut. W drodze powrotnej towarzyszyły jej małe i duże demony. I wybór padł
na Tammuza.
Jej odpowiednik- Prozepina, miała zostać z Plutonem przez 6 miesięcy. Ku jej czci
Grecy świętowali tzw Anthesphorie. Zarówno Rzymianie jak i grecy zwracali się do
odpowiednio- Hadesa/ Pluto i Persefony i Pluto aby przeklinać ludzi, obiecując
ofiarę z czarnej świni.
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Podobnie jak i fałszywie papież twierdzi,ze ma ‘klucze papieskie’ tak i Pluton miał
mieć klucze do swojego świata. Inne demony jak Hekate, Anubis i Persefona
również miały klucze.
W ks Rodzaju czytamy o balsamowaniu i mumifikacji oraz sarkofagach. W Egipcie
zmarli mieli wejść do nieśmiertelności poprzez stosowanie ‘rytuałów
pogrzebowych’ jak mumifikacja, zaklęcia magiczne i ‘dobra’. Kiedy Faraon
umierał, robili ofiary z ludzi i umieszczali ich ciała wraz z nim, aby mogły mu
‘służyć w zaświatach’. Popatrzcie do czego prowadza fałszywe filozofie!

Demon, który był w Egipcie ‘patronem mumifikacji’ zwal się Anubis. Ciało
zmarłego było zakryte w bandaże z amuletami, a kapłan mamrotał modlitwy i
dokonywał kadzenia. Piramida została na koniec zalakowana, taka by nikt nie
mógł tam wejść. Wiele mumii otrzymywało ‘pogrzebowa literaturę’ mającą
służyć jako ‘mapa w zaświatach’. Rzeczy zagrzebywane wraz z denatem miały
na celu chronić go i odżywiać!
Inna forma Hadesa był Nergal, który funkcjonował w Mezopotamii, w tzw Aralu/
Irkalli. Hetyci i Huriowie zwali go Aplu. A jego ‘zona ’ miała być Eshkigal/ Allatu.
Za pierwowzór mumii posłużył pocięty na kawałki Ozyrys! Jego zabójcą miał być
Set. Izyda pozbierała Ozyrysa do kupy i z zespolenia seksualnego pomiędzy nimi
miał się narodzić Horus! [Pierwsi nekrofile!]
Izyda zrobiła Frankensteina, a potem uciekła się do nekrofilii!

Dzis neopoganie uzywaja tzw kola roku, ktory pochodzi z rzekomej wojny
miedzy Horusem a Setem. Zona Seta byla Neftys. Niektorzy Faraonowie byli
nazwani od Seta, jak- Seti I17, Setnahkt18.
Wreszcie podczas Samhain/ Halloween, u Wicca występują 2 demony. Wiedźma,
starucha oraz rogaty bożek, który ma stać na czele tzw wielkich łowów!

17 http://pl.wikipedia.org/wiki/Seti_I

18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Setnacht
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Samhain, to Celtycki festiwal umarłych, podczas którego granic miedzy ‘światem
zmarłych’ a żywych się przeciera. Co ciekawe 31 Października/ 1 Listopada to
również początek tzw wielkich łowów, który ma trwać co roku aż do
Marca[Ostary].

Na czele lowow ma stac Odyn [pan zmarlych]. Samhain jest powiazany z
wzejsciem pleiad. Zona tego demona ma byc ‘czarna boginka’ zwana Holda19.
Inna wersja jest Cerridwen20 i Gwion Bach21, a z ich zwiazku mial sie rodzic
Taliesin. Morrigan ma wylatywac z Owey-nagat 22na rydwanie.W Samhain mialy
otwierac sie starozytne groby.

Owenagat-Z tego miejsca w Irlandii, miala zaczynac sie inwazja demonow!

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Holda

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Cerridwen

21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Taliesin

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Rathcroghan#Oweynagat
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Oweynagat znajduje sie w hrabstwie Roscommon w Irlandii.
Czczenie zmarłych nie było obce już w Mezopotamii, gdzie zmarłych nazywano
GIDIM. Ofiarowano im ofiary lane i jedzenie by im ‘ulżyć’. Brak składania ofiar
groził inwazja duchów. ‘Podziemie ’ u Babilończyków zwane było Irkalla,
zarządzane przez Nergala i Ereshkigal, które miało być ‘zaludnione’ przez
wachlarz potworów i demonów.
Z lektury widzimy jak wielkie zwiedzenie zostało wprowadzone od czasów
pierwszych cywilizacji i ciągnie się to aż do dzisiaj!
W Samhain/ Halloween ludzie czcza demony zwiazane ze śmiercią. Ta część
demonów, która jest w ‘sferze śmierci’ pastwi się na rozbawionych, niczego nie
spodziewających się ludziach!

Istneja zapiski w historii, o krolu Irlandzkim zwanym Tigernmas23, ktory wlasnie w
Halloween[Samhain] czcil demona zwanego Crom Cruach. Jego wyobrazenie
mialo stac na Magh Sleght w hrabstwie Cavan, i byl on przeblagiwany ofiara z
pierworodnych dzieci, ktorych czaszka miala byc rozbijana o tego idola.24
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Tigernmas

24 http://en.wikipedia.org/wiki/Samhain
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Morrigan podczas Samhain uprawiala seks z Dagda.

Hrabstwo Cavan

Aidas/ Plouton/ Pluto/ Hades/ Dis Pater/ Orcus/ Aita/ Nergal to ten sam
demon, ktory zwodzi ludzi po dzis dzien!
Ludzie po dziś dzień świętują stare rytuały, chodzą do wróżki, spirytystów by
skontaktować się ze zmarłymi. Podczas ‘Wigilii’ zostawia się wolne miejsce, co
pochodzi ze święta Dziadów, związanych z czczeniem demonów śmierci.
Jeśli po lekturze otwarły ci się oczy, pomódl się tak:
Jezus, widzę moje zaślepienie, gdy brałem udział w tego typu świętach. Przyjmuje
Cie dzisiaj jako mojego Pana i Zbawiciela. Przechodzę ze śmierci do żywota
wiecznego. Wyznaje moje grzechy.............................................................
Dziękuje ci, ze krew Twoja zapłaciła za nie i dziś mogę nazwać się dzieckiem
Bożym. Teraz wyznaje wszelki udział w świętach typu Halloween, Dzień Zmarłych,
Wielkanoc, Święto Bożego Narodzenia jako grzech, i wyrzekam się wszelkich
obrzędów i rytuałów,które pochodzą od złego. Lamie teraz wszelki pakt z
demonami śmierci, wyznaje tez ze Jezus jest moim jedynym Panem, i do niego
będę się modlić od dziś. Wiem, ze zmarli nie zostają tu na ziemi. Zamykam dostęp
tym demonom, który został otwarty przez moje słowa, branie udziału w tych
świętach, uczynki i myśli. Zobowiązuje się tez wyrzucić wszelkie przedmioty które są
związane z kultem zmarłych i tymi Babilońskimi świętami.
Dzieki Jezus za wolność w Tobie!
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Qwertyuiop
asdfghklz
xcvbnmqwe
rtyuiopa
sdfghQwe
jklzx
cvbnmQwe
Jezus zbawia!
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