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Islamem na Haiti

Niedawno zmarł tzw papież religii voodoo w Haiti, tytułujący się w rdzennym języku jako Ati Nasyonal lub 
supreme servitur, Max Beauvoir. Niezmiernie interesującym faktem jest to, iż ten tytuł został nadany w 2008 
roku,  specjalnie  aby  :”...bronić  unikalnej  tradycji  voodoo  na  Haiti  przed  protestanckimi  kościołami  i 
kaznodziejami ewangelickimi”.

Max Beavoir miał pod sobą 6000 tzw  houngans.  Wg niego na Haiti  praktykuje obecnie 60 000 kapłanów 
voodoo. Houngan, obok mambo to kapłan w haitańskiej odmianie Vodou. 1 Istnieją dwa ich typy: 

• houngan asogwe- najwyższy kapłan
• houngan sur pwen- kapłan junior.

W tej pochodzącej z Afryki diabolicznej religii, role kapłana może zajmować kobieta. Wówczas mówi się o niej 
mambo. I ponownie, istnieją dwa rodzaje mambo:

• mambo asogwe 
• mambo sur pwen/ sur point

Obok tych dwóch typów istnieje jeszcze czarownik, zajmujący się kreacja niesławnych zombie. Nosi on nazwę 
bokor. 2

Vodou na Haiti przyszło wraz z niewolnictwem i jest podobne do innych odmian afroamerykańskich religii jak:

• Abakua
• Candomble
• Kubanskie Vodu
• Kumina
• Voodoo z Luizjany
• Obeah
• Palo
• Winti
• Umbanda
• Quimbanda 

itd.

Inne warianty wymowy voodoo to Vodun, Vodum (w Brazylii, zwane również Candomble Jeje)3dominikańskie 
Vudú, kubańskie Vodú itd.

Praktykanci voodoo zajmują się interakcja z demonami zwanymi w ich języku jako loas. Loas podzielone są na 
'rodziny':

• rada- damballa, papa legba (rozdroża), loko

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Houngan  

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Bokor  

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9_Jej%C3%A9  
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• petra- Ezili Dantor (Czarna Madonna)4marinette- protektorka wilkołaków, kalfo- szatan
• kongo-simbi
• nago-ogun
• gede- baroni związani z cmentarzem i śmiercią jak la croix, samedi, cimitiere czy kriminel.

W sumie ma być aż 21 'rodzin'.  Ponieważ katolicka religia jest  oparta  na 'panteonie świętych i  patronów'  
wyznawcy voodoo w prosty sposób zsynkretyzowali ich ze swoimi bożkami loa. W rzeczywistości, katolicyzm 
uczynił 'świętych' z wielu pogańskich demonów przez wieki.

Podobnie  jak  wiele  fałszywych systemów,  voodoo ma  rożne  rodowody i  gałęzie  dziedziczenia tej  formy 
'misterium nieprawości'. Możemy znaleźć przykłady jak rodowód tcha-tcha (najstarszy) czy chociażby asson. 
Podobna forma występuje w buddyzmie, islamie (szyici bądź sunnici) itd. Jak widać diabeł nie tylko kusi ludzi  
do czarów ale i przekazuje dziedziczenie swoich systemów wraz ze scheda demoniczna oraz ich nauk.

Biblia w ks Daniela podaje na przykład rodowód Antychrysta. Babilon-> Medo- Persja->Grecja-> Imperium 
Rzymskie-> katolicyzm!Do Babilonu system antychrysta  napłynął od upadku w ogrodzie Eden i religii przed 
potopem (zwanej rożnie w folklorze np. Atlantyda), do potem jej kontynuacji w świecie po potopie- (niektórzy 
potomkowie Noego zaczęli dalej ja ciągnąc!) Sumer, Akad, Babilon, Asyria itd. 

Z Haiti związani są znani ze zlej sławy Papa Doc Duvalier inaczej znany jako François Duvalier, który był 
prezydentem Haiti, żyjąc między 1907 a 1971 r. Jego syn, Jean-Claude Duvalier, zwany pieszczotliwie Baby 
Doc, przejął schedę ojca i żył między 1951 a 2014. Ich dyktatura pochłonęła masę ofiar. 

Baby Doc  Papa Doc  
Źródło: Wikipedia

Papa Doc stworzył grupę paramilitarna zwana Tonton Macoute, która wymordowała między 30,000 a 60,000 
haitańczyków Na czele tej grupy stal Luckner Cambronne, zwany inaczej 'wampirem z karaibow'. Podobnie jak 
i inni, zwiał on do USA. Ta grupa była oparta na udziale bokorow oraz houngans. Papa Doc stylizował się na 
Barona Samedi. 

Gdy obalono dyktaturę Baby Doc'a Haitańczycy zaczęli się mścić podczas tzw  Dechoukaj,podczas których 
atakowano kapłanów voodoo i  Tonton Macoute.  Haitańczycy cierpieli  z  powodu paktu zawartego z silami 
voodoo  (podobnie  jak  katolicy  poprzez  pakty  z  papieżem  i  zawierzeniami  Polski  dla  Królowej  Nieba- 
sprowadzili wojny, opresje i Rozbiory). Jako rezultat paktu zawartego w Bois Caiman w 1791 przyszły na 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Ezili_Dantor  
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haitanczykow kataklizmy- cholera, dyktatura o krwawej i okultystycznej ręce oraz chociażby huragany.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters_in_Haiti

W 2010 podczas  trzęsienia  ziemi  zginęło  nawet  do 300 000 osób.  Epidemia  cholery z  tego samego roku 
dotknęła ponad 300 000 osób. 

Bois Caïman to miejsce gdzie dokonano i zawierzono cały naród Haiti, loas. Na czele ceremonii stal  Dutty 
Boukman5,  kapłan  Vodou.  Wzniósł  on  modły  do  głowy  panteonu  voodoo,  Bondye:  „Bondye  zarządził  
zemstę...Zrzuć obraz boga białych”.

„Niejaki Boukman, inny Houngan, zorganizował 14 sierpnia 1791 roku, inne spotkanie z niewolników w  
górach na północy. Spotkanie miało formę ceremonii voodoo w Lasku Caiman w północnych górach na  
wyspie. Padał deszcz, a niebo pokryte chmurami ; niewolnicy zaczęli artykułować swoje niezadowolenie  
z  ich  stanu.  Kobieta  zaczął  leniwie  tańczyć  w  tłumie,  opętane  przez  duchy  loa.  Z  nożem w ręku,  
przecięła gardło świni i przekazała krew dla wszystkich uczestników spotkania, którzy przysięgli zabić  
wszystkich białych na wyspie.”6

Tydzień po rytuale, zniszczono 1800 plantacji, zabijając 1000 handlarzy niewolników. 

Ta kobieta nazywała się Cécile Fatiman.7 Była kapłanką mambo. Co ciekawe, kreolska świnie ofiarowali dla 
Ezili  Dantor,  której  odpowiednikiem  jest  katolicka...Czarna  Madonna!  Pamiętajmy,  ze  na  czele 
kontrreformacji,  Inkwizycji  oraz  jezuitów (Madonna Della  Strada)stoi  zawsze  Madonna-  Dziewica!  Sobór 
trydencki wzmocnił wiarę w herezje oraz nasilił kult maryjny.

Max Beavoir rozpoczął odbudowywanie obrazu voodoo w oczach mieszkańców Haiti. W tym celu założył:

• Grupę Studiów i Badań nad Tradycją Afryki
• Bòde Nasyonal  aby zatrzymać dechoukaj
• Świątynię  Yehwe (Waszyngton, D.C)w celu promowania kultury czarów
• Grupę KOSANBA na Uniwersytecie w Kalifornii

Najciekawsze  chyba  jest  to,  ze  premier  Haiti,  Evans  Paul  stwierdził,  ze  „"Max  Beauvoir  zjednoczył 
protestanckich pastorów, biskupów, muzułmańskich imamów i uruchomił  Religie  dla Pokoju,  które sprzyja 
dialogowi w trudnych czasach"”

http://rfp.org/sites/default/files/Statement%20by%20Religious%20Leaders%20in%20Haiti.pdf

„Starsi przedstawiciele Haiti:
- Kościół katolicki
- Kościoły ewangelicko protestanckich
- Federacja Kościołów protestanckich
- Ewangelicy
- Społeczność muzułmańska
- Konfederacja Voodoo”

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Dutty_Boukman  

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Bois_Ca%C3%AFman  

7 https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Fatiman  
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www.religionsforpeace.org/node/378?language=ar 

„W  dniu  24  marca,  Religie  dla  Pokoju  zwołały  starszych  haitańskich  przywódców  religijnych  z  
katolickiego,  ewangelicko-luterańskiego,  protestanckiego,  muzułmańskiego i  wspólnot  Voodoo,  które  
zobowiązały się współpracować dla wspólnego celu, sprawiedliwej i trwałej odbudowy  Haiti.”

Ekumenia przechodzi dziś wszelkie pojęcie. JP II podczas pobytu w Haiti8 nawoływał do 'odnowienia jedności 
między 'wszystkimi Chrześcijanami''.  Oto piewca II Soboru Watykańskiego i jego celu- przejęcia wszelkiej  
religii pod banera 'Madonny.' Podczas pobytu JP II w Beninie spotkał się z wyznawcami Vodun. Senou Zannou, 
rzecznik grupy 30 starszych Vodun, zaprosił papę aby zasiadł na jego drewnianym tronie.  9 S.Zenou dawał 
wykład:

„Pan życia wie,  że vodun nie ma nic wspólnego z szatanem lub diabłem. To Bóg jest  ostatecznym  
przedmiotem kultu vodun”

Podczas  wizyty  papy  Franciszka  w  Brazylii,  do  dialogu  przystąpił  kapłan  Umbandy  zwany  miejscowo 
babalawo.  10 Katolicy odwiedzili  świątynki  Umbandy,  gdzie  czcza odmianę demonów loas,  zwana  orixas. 
Franciszek szukał stronników w zmniejszającej się katolickiej populacji Brazylii!

Kultura voodoo jest również zapuszczana przez Hollywood. Wade Davis to osoba zajmująca się etnobotanika,  
któremu Max Beavoir zdradził tajniki mikstury zwanej 'proszek zombie'.  11 Tajemnice tego proszku leża w 
składnikach:

• pokruszona czaszka zmarłego dziecka
• świeżo zabite niebieskie jaszczurki
• zmarła żaba zawinięta w wysuszonego robaka morskiego
• typ swiezbca 
• ryba kolcobrzuchata

Na podstawie książki Davisa,  Wąż i Tęcza powstał film o tym samym tytule. Clairvius Narcisse miał zostać 
uczynionym zombie i służyć kapłanowi voodoo,który miał 'zabrać mu dusze'.

Innym filmem, gdzie można zetknąć się z tematyka voodoo jest Laleczka Chucky (Child's Play). Ten film z 
gatunku horroru, doczekał się wielu części: 

• Laleczka Chucky 1
• Laleczka Chucky 2
• Laleczka Chucky 3
• Narzeczona Chucky'ego
• Następne pokolenie
• Klątwa Chucky'ego
• Klątwa Chucky'ego 2 (?)- 2016

8 http://www.nytimes.com/1983/03/10/world/pope-in-haiti-assails-inequality-hunger-and-fear.html  

9 http://www.nytimes.com/1993/02/05/world/pope-meets-rivals-in-the-cradle-of-voodoo.html  

10 http://www.ipsnews.net/2013/07/pope-opens-unprecedented-dialogue-with-afro-brazilian-religions/  

11 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3233729/The-witch-doctor-proved-zombies-REAL-spine-tingling-story-Haitian-Voodoo-  
leader-revealed-secrets-zombie-powder-given-West-nightmares-since.html
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W pierwszej części kryminalista jest śmiertelnie ranny. Postanawia 'wcielić się' w lezącą obok lalkę. Przyzywa 
demona Damballah zaklęciem:(proszę nie czytać na głos!)

„Ade due damballa. 
Daj mi moc o, która cie prosze

Leveau mercier du bois chaloitte. 
Secoise entienne mais pois de morte. 
Morteisma lieu de vocuier de mieu vochette.

Endenlieu pour du boisette damballa! 
Endenlieu pour du boisette damballa! 
Endenlieu pour du boisette damballa!

Morteisma lieu de vocuier de mieu vochette.

Endenlieu pour du boisette damballa! 
Endenlieu pour du boisette damballa! 
Endenlieu pour du boisette damballa! ”

Inna wersja:

„Ade due damballa. Daj mi moc o, która cie prosze
Secoise entienne mais pois de morte.
Morteisma lieu de vocuier de mieu vochette.
Endonline pour de boisette damballa!
Secoise entienne mais pois de morte.
Endelieu pour de boisette damballa! ”

Lub:

„Ade due damballa. Valinchella santeria. Oya shungo yenya macumba.
Daj mi moc o, która cie prosze
Leveau mercier du bois chio.
Secoise entienne mais pois de morte.
Morteisme lieu de vocuier de mieu vochette.
Endelieu pour de boisette damballa! ”12

Ciekawe ile dzieci i młodych z ciekawości powtarzały te słowa? Odpowiednikiem katolickim Dambalah jest sw 
Patryk! Inne filmy z tematyki to Venom, Sugar Hill, Curse of Simba czy Voodoo Dawn. Zombie w ten sposób 
stały się regularnymi bohaterami wielu horrorów. Również zombie jest częstym tematem tekstów muzyki death 
metalowej.

• Ghost- „Zombie Queen”
• Death-”Zombie Ritual”
• King Diamond- „Voodoo”
• Rotting Christ-”Iwa Voodoo”- „Iwa - Rada - Iwa - Voodoo - Iwa - Papa - Iwa – Voodoo. Wzywam 

ciebie, pinezkami bólu cie przeszywam”
• Goatlord-”Voodoo Mass”

12 http://american-otaku.com/2009/01/chuckys-voodoo-spell/  
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• ANVIL - New Orleans Voodoo

Wikihow dostarcza ludziom pomysłów jak zrobić lalkę voodoo na cztery sposoby. 

Podsumowując- czytelnik może zobaczyć ogrom ekumenicznych zabiegów papiestwa. Ludzkość zdaje się od 
wieków ignorować Słowo Boże. Katolicyzm jak i voodoo niosły od wieków same problemy. Haiti nawiedzały 
katastrofy oraz żelazna ręka tyranów. Zabawa z demonami przyniosła  tylko zacofanie i  biedę.  Tylko 60% 
populacji Haiti umie czytać.  „Najbogatszych 1% Haitańczyków posiada  tyle samo bogactwa, jak 45 procent  
najuboższej ludności.”(Wikipedia).13 ONZ twierdzi, ze tylko polowa kwoty przeznaczona na naprawę Haiti po 
trzęsieniu z 2010 r. została wydana. Korupcja jest na wysokim poziomie. 100 haitańskich gourde to tylko 1,93 
$. Dla porównania – za 100 zł otrzymasz ok 27 dolców. Przestępstwa, przemoc i prostytucja jest na porządku  
dziennym. A jednak 80% Haitańczyków to katolicy! 

Skąd pomysł  by przyłączać się  do dalszego pogrążania kraju? Z voodoo, jak i  katolicyzmem związane są 
klątwy generacyjne, demonizacja, bieda.

„W skrajnej biedzie żyje dziś ponad 2,8 mln Polaków. Oznacza to, ze aż 7,4 proc. mieszkańców naszego  
kraju  musi  przeżyć  za  mniej  niż  540 zł  miesięcznie...Zamożni  się  bogacą,  biedni  w coraz  większej  
nędzy”14

http://www.bankier.pl/wiadomosc/21-powodow-dla-ktorych-malo-zarabiamy-7271336.html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/6-zl-na-zywnosc-dziennie-oto-polska-
bieda,211,0,1824467.html

Ekumenizm nie pozbywa się problemów, ale podobnie jak działalność papieża voodoo- próbuje je obracać na 
coś innego. Obchody 1050-lecia chrztu Polski będą okazja aby ponawiać śluby złożone zwierzchności. Papiez 
katolicki przyjedzie aby rozniecić płomień bałwochwalstwa, Unii Europejskiej oraz ekumenizmu!

Zaślubiali Polskę morzu Batyckiemu w 1920 i 1945 r. 15

Ile razy zawierzano Polske, demonicznej zwierzchności- Maryi?

• 1635 r.  kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł z Nieświeża ogłosił  światu, że Matka 
Boża według objawień jednego jezuity pragnie zostać Królową Polski.

• 1 kwietnia  1656 r.  król  Jan  Kazimierz  w katedrze  we Lwowie  otoczony biskupami,  senatorami  w 
obecności  legata  papieskiego  złożył  swe  śluby przed  obrazem Matki  Bożej  Łaskawej  i  uroczyście 
ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej.

• 14 stycznia 1920 po dwukrotnych prośbach episkopatu Polski, papież Benedykt XV rozszerzył na całą 
Polskę wezwanie Królowo Korony Polskiej w Litanii Loretańskiej.

• 27 lipca 1920 episkopat Polski wobec najazdu sowieckiego 1920 ponownie wybiera Maryję na Królową 
Polski

• 1925 Pius XI rozszerzył święto NMP Królowej Polski na wszystkie diecezje w Polsce.
• 26 sierpnia 1956 Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów lwowskich, które 300 lat wcześniej 

dokonał król Polski Jan Kazimierz.
• w 1962 Jan XXIII ogłosił NMP Królową Polski główną patronką Polski, a święto NMP Królowej Polski 

stało się świętem I klasy we wszystkich diecezjach polskich.

13 https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_Haiti  

14 http://forsal.pl/artykuly/878105,tak-wyglada-polska-bieda-najwazniejsze-fakty-o-ubostwie-polakow.html  

15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%9Blubiny_Polski_z_morzem  
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• 1 kwietnia 2005 Jan Paweł II ofiarował i poświęcił nowe złote korony dla obrazu Matki Bożej Królowej 
Polski16

Papieże wielokrotnie zawierzali cały świat, demonowi Królowej Nieba. 

• Pius XII i Jan Paweł II poświęcił Rosję i świat do Najświętszej Maryi Panny.17 Z polecenia fałszywych 
wizji i objawień Maryi z Fatimy.

• Pius XII zawierzył w 1942 cały katolicyzm oraz rasę ludzka do Niepokalanego Serca Maryi jako 'ojciec  
'chrześcijaństwa'(ojciec herezji i apostazji!) i 'reprezentant Chrystusa'(innego!)'

• W dniu 25 marca 1984 roku, papież Jan Paweł II ponownie przeprowadził uroczyste poświęcenie świata 
i  w  szczególności  Rosji,  do  Niepokalanego  Serca  Maryi  przed  figurą  Matki  Boskiej  Fatimskiej 
przyniesiona na  Plac Świętego Piotra w Watykanie na uroczystość.

• W dniu  28  czerwca  2003  roku  Jan  Paweł  II  powierzył  Europę  dla  Maryi  Dziewicy,  i  odnowił  to 
zawierzenie ponownie w dniu 31 sierpnia 2003

Jak widać wiele ludzi chce wpływać na losy świata i to wbrew kogoś woli! Haiti po latach wciąż znajduje się  
pod wpływem przymierza z demonami voodoo! Dziś ekumenia wciąga do katolicyzmu i jego skutków rzesze 
pochodząca z rożnych religii (a niektórzy ślepi Protestanci myśleli ze 'to ich wyróżnili'! )

 

„W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. (17) Raczej chętnie  
uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej  
ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na  
ulicach Jeruzalemu ”Jeremiasza 44

Droga wyjścia z pustyni i suszy jest droga posłuszeństwa Słowu Bożemu. Lud Haiti, jak i Polski musi przyjść 
do Biblijnego Jezusa i wyznać Mu grzechy. Jako naród- wyznać grzechy ojców, przodków i w mocy Jezusa 
złamać pakty z Ezili Danto. Polska musi złamać zawierzenia Maryjne oraz zaślubiny duchowe z Morzem 
Batyckim i jej zwierzchnościami, np. Jurata, Bagputys, Drebkuls, Tursas, Ahti itd. 

Pokutować  jako  naród  z  bałwochwalstwa,  czczenia  innych  bogów,  tradycji,  herezji.  Te  wszystkie  rzeczy 
przynoszą  klątwy,  choroby,  niedostatek  i  duchowa niewole.  Jeśli  nie  przyjąłeś  jeszcze  Jezusa  jako Pana  i 
Zbawiciela, to zrób to teraz. 

16 https://pl.wikipedia.org/wiki/Naj%C5%9Bwi%C4%99tsza_Maryja_Panna_Kr%C3%B3lowa_Polski  

17 https://en.wikipedia.org/wiki/Consecration_and_entrustment_to_Mary#Societal_consecration  
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Protestanci w ekumenicznej herezji z katolicyzmem, wyznawcami voodoo i Islamem na Haiti

Złam klątwy które przyniosły zachowania i praktyki przodków (pogan, katolicyzmu). Pokutuj z niebiblijnych 
unii  (ekumenizm) oraz złam wszelkie jarzma, pakty,  przymierza, zawierzenia duszy swojej i  rodziny przez 
ciebie,  rodziców,  przodków,  głowy  rządów,  fałszywych  księży!  Wreszcie  nakaz  demonom  aby  wyszły, 
zabierając choroby, problemy umysłowe, biedę itd. Utnij więzi duszy z katolicyzmem i pros aby Jezus wysłał 
anioły i rozbił wiezienia, gdzie znajdują się fragmenty twojej duszy! Niech zaiste, Pan przywraca moja dusze 
do porządku i pełni!

W imieniu Jezusa! Detronizujemy Maryję z jej fałszywego tronu! Nakazujemy aby się pokłoniła Jezusowi, 
Królowi Królów i Panu Panów oraz aby wypuściła nasze rodziny, znajomych i ...naród Polski dookoła świata!
Łamiemy również fałszywe modły ekumeniczne znad naszego życia i zawierzenia nas na 'ołtarz kompromisu, 
herezji  i  synkretyzmu religijnego oraz tradycji  i  fałszywych doktryn'!  Ogłaszamy,  ze Protestanci wyjdą do 
wolności  w  Jezusie,  Prawdy  Pisma  i  mocy  Ducha  Świętego!  Złam  z  nich  kajdany  zwiedzenia  oraz 
ekumenicznego czarostwa! Pękają, w imieniu Jezusa! Uwolnij ich z 'ekumenicznego proszku', który czyni z 
nich  uśmiechnięte  i  idące  w  zwiedzenie,  papieskie  zombie!Wylewamy  puchar  duchowego  zamroczenia, 
cudzołóstwa  religijnego,  bałwochwalczego  wszeteczeństwa!  Związujemy,  cie  o,  morderco  Izraela,  Haiti  i 
Polski!  Detronizujemy  papieża  z  jego  wyimaginowanego  tronu  Imperium  Rzymskiego!  Zabraniamy  mu 
zwodzić narody! Ogłaszamy otwarcie oczu, dla całego narodu w Polsce, USA, Wlk Brytanii i każdego kraju, 
gdzie rozsypany jest proszek czarów katolickich. Ściągamy koronę Maryjna. Objawienia 18:23. Łamiemy moc 
czarów nierządnicy (pharmakeia). Obnażamy pedofilie i zło w katolicyzmie w Polsce. Bedzie na pierwszych 
stronach gazet i Polacy się podniosą ze zwiedzenia! To co blokuje i zakrywa zło katolickie, będzie odsunięte i 
przepędzone! W imieniu Jezusa Chrystusa!Ojcze wylej pragnienie Pisma do serc polaków! Przyjdź z calo-
narodowym przebudzeniem. 

„I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym 
dniu, (18) a bożki doszczętnie zginą...(20) W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje 
bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać. ”Izajasza 2

„Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są  
ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. (10) Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, 
który na nic się nie zda? (11) Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy -  
wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. (12) 
Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą 
swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. (13) Snycerz rozciąga sznur,  
kreśli  zarysy  czerwonym  ołówkiem,  wycina  go  dłutem,  wymierza  go  cyrklem  i  wykonuje  go  na 
podobieństwo człowieka,  jako piękną postać ludzką,  która ma być ustawiona w domu, (14) narąbie 
sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi 
jodłę,  która  rośnie  dzięki  deszczom.  (15)  Te służą  człowiekowi  na  opał,  bierze  je,  aby się  ogrzać, 
roznieca także ogień,  aby napiec chleba.  Nadto robi sobie boga i  oddaje mu pokłon, czyni z niego 
bałwana  i  pada  przed nim na  kolana.  (16)  Połowę jego spala  w ogniu,  przy drugiej  jego połowie 
spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, 
poczułem ciepło! (17) A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu 
oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem! (18) Nie mają 
poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie 
rozumieją.  (19) A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego 
połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z 
reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? (20) Kto się zadaje z popiołem, tego 
zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się 
trzymam? ”Izajasza 44

Amen!
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