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Wstęp

Po omówieniu źródeł pogańskich świąt, które ukryły się pod 
nazwa Świąt Bożego Narodzenia przejdźmy do czegoś bardziej 
przyziemnego: statystyk.

Większość Chrześcijan może się kłócić i spierać, i udawać ze 
nie widzi pogaństwa w tych świętach, jednak co powiedzą na 
statystyki?

Polecam je przejrzeć. Jeśli by to było Boże święto, Biblijne, w 
Duchu Świętym, to te rzeczy nie miałyby miejsca. Ile osób 
nawróciło się w Święta zwane w języku papistów Christ-mass, 
czyli msza dla/ za Chrystusa!

Wstyd, Protestanci. Nie rozumiecie jaki ma to duchowy wpływ 
nie tylko na was ale i na wasze dzieci. Czas się obudzić!

Zapraszam do lektury.



Wg statystyk1:

• Konsumpcja alkoholu wzrasta w Wielkiej Brytanii o 40% 
w Grudniu.

• Podczas miesiąca Grudnia Brytyjczycy spożywają 600 
mln jednostek alkoholu!

• Ponad 80 0002 osób będzie potrzebować usług szpitala, 
odnośnie upadków, przeciec czy oparzeń podczas czasu 
świąt!

• Wg the Sun: „Święta Bożego Narodzenia to najbardziej 
niebezpieczny czas w roku!”3

• Dalej w artykule pisze: „Siedem dni poprzedzających 25 
Grudnia są najbardziej zajęte dla szpitali W ROKU! ”

• Najwięcej ludzi umiera podczas trwania Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku!4

• W 2009 r zanotowano 7638 kierowców, aresztowanych za jazdę 
po pijanemu w Grudniu[Anglia]

• Przemoc w rodzinie wzrasta podczas Bożego Narodzenia 
o 1/3 !

• Poziom morderstw wzrasta o 4% w miesiącu Grudniu!
• Wg USA Today5, w Ameryce 95 milionów uderzy w drogę 

podróżując długie dystanse. 27 900 ma być poważnie 
ranna podczas wypadków!

• Wg National Post6, z 2010 r- z analizy wynika,ze ludzie 
giną najwięcej podczas Nowego Roku i Bożego 
Narodzenia, a badający nie są w stanie dać odpowiedzi 
dlaczego się tak dzieje!

1 http://www.addaction.org.uk/page.asp?section=414  

2 http://www.nhs.uk/Livewell/Healthychristmas/Pages/Christmasinjuries.aspx  

3 http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/features/4006859/The-week-before-Christmas-is-the-busiest-time-of-the-  
year-for-hospital-AE-units.html

4 http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9741807/More-die-over-Christmas-holidays-and-New-Year.html  

5 http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/12/23/most-dangerous-holidays-in-america/4174115/  

6 http://news.nationalpost.com/2010/12/20/christmas-the-deadliest-day-of-the-year-study/  
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http://www.nhs.uk/Livewell/Healthychristmas/Pages/Christmasinjuries.aspx


• Daily Mail podaje, ze ludzie przeżywają 'Depresje 
bożonarodzeniową'7 Gazety tez piszą o syndromie SAD-
depresji sezonowej!

• Hull Daily Mail8 podaje, ze w 2013 r. oficerowie 
zajmujący się przemocą w rodzinie przygotowują się do 
najbardziej pracowitego czasu. Styczeń, ma być 
najbardziej pracowity dla nich. Skutek Bożego 
Narodzenia i hulanek Nowego Roku!

• Prokurator Stanowy na Florydzie podaje9, ze Boże 
Narodzenie powinno być najbardziej rodzinnym świętem, 
jednak w rzeczywistości wiele wybryków odnośnie 
przemocy zanotowano podczas Wigilii i 1 dnia Świat!

• Niektóre kobiety, przyszły do wiezienia w 1 dzień Świąt 
prosząc aby wypuścili ich mężów bądź chłopaków!

• Policjanci z Anglii i Walii w 200910 r ostrzegli kobiety 
przed niebezpieczeństwem gwałtu podczas 
Bożonarodzeniowego pijaństwa!

• Gazety rozpisują się na temat napaści z bronią w reku na 
domy, sklepy, itd.!

• Liczba telefonów na linie dziecięca11[Irlandia] wzrasta w 1 
dzień Świąt o 20%!

• Czas Bożego Narodzenia 12jest to  okres porwań dzieci 
przez  rodzica za granice!

• A co jeśli chodzi o Polskie wydatki 13? „28 miliardów złotych 
wydadzą Polacy na Święta, Sylwestra i ferie zimowe - podaje najnowszy 

7 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-148274/How-I-stave-Christmas-depression.html  

8 http://www.hulldailymail.co.uk/Spike-domestic-violence-Christmas-East-Yorkshire/story-20364475-  
detail/story.html

9 http://www.wptv.com/dpp/news/region_c_palm_beach_county/west_palm_beach/larger-percentage-of-domestic-  
violence-cases-this-christmas-says-state-attorney

10 http://news.bbc.co.uk/2/hi/8385532.stm  

11 http://www.independent.ie/incoming/number-of-calls-to-childline-on-christmas-day-increases-by-20pc-  
29867555.html

12 http://www.stopchildabduction.org/Christmas___Child_Abduction.html  

13 http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1010375,Raport-na-Swieta-Sylwestra-i-zimowe-wyjazdy-wydamy-28-  
mld-zl
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raport KPMG. Połowę z tej sumy pochłoną wydatki związane ze 
Świętami, ok. 10 mld zł przeznaczymy na Sylwestra i ponad 4 mld zł na 
zimowe wyjazdy.”

• W Irlandii, 1 na 3 osoby14 przyznaje się ze uprawiała seks 
podczas tzw Bożonarodzeniowego party w pracy! 

• Brytyjczycy przyznają się15, ze szansa uprawiania seksu 
wzrasta podczas świąt o 50%. Po alkoholu, po 
przesadach...Biedne dzieci.

• Przeciętny Brytyjczyk spożywa 7000 kalorii16 podczas 1 
Dnia Świąt. To daje 2.7 kg dodatkowej wagi.

Dziedzictwo Protestantyzmu.

Popatrz na reakcje na twarzy Chrześcijan, gdy mówisz słowo: 
Reformacja. Co słyszysz? Tak ale...dziś mamy.... to było...?

Tak, jako Chrześcijanie pochodzący od Zielonoświątkowców/ 
Charyzmatyków nie możemy zapomnieć o Reformacji. Gdyby nie 
Reformacja, to nie miałbyś dzisiaj Biblii w domu. Byłaby wciąż 
zakazana. Sady Inkwizycji dalej stałyby i nikt nie dalby się nabrać 
na podstęp papy z Watykanu. Gdybyś im powiedział o ekumenii z 
Rzymem, to nie wiem jak by zareagowali? :)

Powiedz o ekumenii, tych co byli prześladowani i straszeni 
stosem! Uznali by cie na 100% za pracownika Jezuitów, albo... 
tego co postradał zmysły! To samo tyczy się dzisiejszych 
ekumenikow ...Jedno albo drugie.

Papież był ZMUSZONY pod presja ugiąć się aby można było 
drukować Słowo Boże! Tego po prostu nie mógł zatrzymać. Co 
zrobił zatem? Chciał własne przekłady, i na dole stron, katolicka, 

14 http://www.independent.ie/irish-news/one-in-three-irish-admit-having-had-sex-with-colleague-as-a-result-of-  
christmas-party-29776064.html

15 http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/12/24/having-sex-christmas-_n_4492806.html  

16 http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/12/23/christmas-day-timeline-calories-consume_n_4466289.html  
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heretycka teologie!Zauważ, ze Biblia jest w katoliku od jakiegoś 
czasu a przeciętny katolik NIGDY jej nie czytał!

Ciekawe jest,ze wraz z nastaniem Reformacji, i powolnego 
powrotu do Biblii, nawróceni ludzie zaczęli brać się za ...Święta 
Bożego Narodzenia!

Przykładem jest Szkocja, w której Parlament w 1640 r wydal 
zakaz świętowania! Ten dzień miał być dniem pracy! Jeśli ktoś 
próbował go łamać, to powstawały gwałtowne demonstracje, 
prawie dochodziło do rękoczynów! Oni wiedzieli,ze są to 
przesady. Akt który wydali był przeciwko herezji mszy, Jezuitow i 
papizmu!

Boże Narodzenie było zabronione przez 400 lat17 w Szkocji! Było 
to 'Święto papistów'! Około tego samego czasu co w Szkocji, 
Anglia pod Oliwierem Cromwellem wprowadziła ten sam zakaz!

„Kościół jest teraz oczyszczony18 od wszelkich przesadnych 
świętowań ...Yula. Przeciwko papistom, zmawianiu i herezji mszy, 
przeciwko Jezuitom, seminaryjnym księżom i osobom 
ekskomunikowanym za uprawianie papizmu...”

„Purytanie żywili pogardę odnośnie Bożego Narodzenia19 
nazywając je 'czasem głupców20' Wg Purytan, data 25 
Grudnia była 'podprowadzeniem ' jej od pogan, a 
świętowanie Grudniowego Bożego Narodzenia oznaczało 
pokalanie się składaniem chwały pogańskiemu zwyczajowi!”

17 http://www.scotsman.com/lifestyle/heritage/christmas-and-new-year-traditions-in-scotland-1-3226062  

18 http://www.rps.ac.uk/search.php?action=fc&fn=charlesi_ms&id=id8564&query=&type=ms&variants=&google  =

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

20 Normalnie jedna z nazw było Christmas- tide, sezon od Świąt do 6 Stycznia! Purytanie nazywali ten okres Fools- 
tide!Fool = glupek.
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Pielgrzymi z Plymouth21 spędzili ich pierwsze Boże Narodzenie, 
budując schronisko22 by ochronić się przed zima! Massachusetts 
i Connecticut podążały za przykładem!

Sad w Massachusetts w celu wykorzenienia wszelkiego zalążka 
papizmu, nałożył kare 5 szylingów na każdego kto by celebrował 
te papieskie święta! Oficjalny zakaz Bożego Narodzenia został 
wprowadzony w Massachusetts w 1659 r, 11 Maja!23

„Aby zapowiedz nieładowi24 powstającemu w kilku miejscach  
tej jurysdykcji, z powodu ze niektórzy wciąż świętują te 
święta w sposób przesadny, podobnie jak miało to miejsce w 
innych krajach , ku wielkiej hańbie i braku szacunku 
względem Boga...”

 Cotton Mather i jego ojciec, głosili przeciwko 'lubieżnym 
bachanalia Bożego Narodzenia'. W 1712 r głosił25, ze : Narodziny 
Chrystusa są świętowane w sposób zabaw, zakładania masek, w 
rozwiązłych 'wolnościach', złych żartach, długiego obżerania się , 
ciężkiego picia oraz bezczelnych hulanek, sprośnych grach!
Purytanie uważali, ze Jezus musiał narodzić się w okolicach 
Września.26

Hugh Latimer pisał: Ludzie znieważają Chrystusa podczas tych 12 
dni Świąt, więcej niż w poprzednich 12 miesiącach!

Powiedz tez słowo: Cromwell i zobacz reakcje, w tym 

21 http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_in_Puritan_New_England  

22 http://www.courant.com/entertainment/hc-winter-history-puritans,0,5095196.story  

23 http://historyofmassachusetts.org/when-christmas-was-banned-in-boston/  

24 http://news.google.com/newspapers?  
nid=1915&dat=19711215&id=h_AgAAAAIBAJ&sjid=1XMFAAAAIBAJ&pg=2146,3635821

25 http://theweek.com/article/index/222676/when-americans-banned-christmas  

26 http://theweek.com/article/index/222676/when-americans-banned-christmas  
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Chrześcijan! 

Wnioski

Udział Zielonoświątkowców czy Charyzmatyków w tych 
papieskich świętach pokazuje nam coś.

• Upartość w świętowaniu czegoś czego dobrze nie sprawdzili
• Wewnętrznym próbą rozbicia Protestantów i narzucenia im 

katolickiego reżimu.
• Głębokie działanie ekumeniczne, aby ich rozbić od środka, 

subtelnym podejściem.
• Pogardy dla Reformacji i nie szanowanie tych co ponosili 

ciężka cenę abyśmy mogli dziś mieć Biblie!
• Trzymania ze światem, by ich nie zgorszyć, niż stanie za 

Słowem Bożym.
• Brak uwolnienia od katolickich demonów, powoduje, ze 

wielu jest przez nie nękaną, by ulec katolickim 
podchodom!

• Niekonsekwentne traktowanie Pisma. Pogarda do 
Halloweenu, jednak przymykanie oka na GORSZE święto, 
jakim jest tzw Boże Narodzenie! Wybieramy sobie fajne 
doktryny: niebiblijna dziesięcina, niebiblijne posłuszeństwo, 
chodzenie do budynku zamiast być nim, a odrzucamy inne. 
Może przestańmy płacić dziesięcinę, która pochodzi ze ST, 
może bądźmy w końcu pokoleniem które jest posłuszne 
Jezusowi, nie człowiekowi? Może zacznijmy żyć z Bogiem 
na co dzień, porzucając kult budynku? 

Dlaczego w ciągu roku, świat nie chce słuchać o Chrystusie, a w 
Grudniu pędzi 'by go świętować'? Czy szatan wypuszcza jeńców 
by świętowali święta mile Bogu? Pomyśl o tym!

Podczas Yula, liczne grupy spotykają się by robić rytuały i 
wzywać pogańskich bożków i czarować aby wypełniły one ich 



zachcianki w nadchodzącym roku. 

To nie zostaje bez wpływu na ludzi!Skąd pojawiły się te chore 
statystyki? To wg was powinien być najszczęśliwszy dzień w 
roku! Czemu tak nie jest?

Bo nie możesz świętować pogaństwa i chodzić w radości! 
Demony na które się otwierasz, po prostu ci na to nie pozwolą! 
Zauważ jak silne są te tradycje. Z dziada pradziada cisną co roku 
by ubierać drzewko, iść na pasterki itd. Bezmyślnie. Cos ich pcha 
do tego. Wigilia i Święta Bożego Narodzenia nie ZMIENIAJA 
CZLOWIEKA ani nie przyprowadzają go do JEZUSA Z BIBLII!
Ci co oprawiają czarna magie, w tym sataniści będą dokonywać 
okropnych rytuałów, których celem jest zniszczenie ludzi! 
Nieświadomi ludzie jada na święta, a tu ….wypadki! Stroją dom 
na ten 'wielki dzień' a tu problemy, kłótnie, włamy, pali się 
choinka. Potem upijają się do nieprzytomności.

To jest prawdziwy 'duch świąt bożego narodzenia'! Przestańcie się 
w końcu oszukiwać!

Ta 'depresja' to nic innego jak praca demonów i efekt rytuałów, 
zarówno typu Halloween, jak i Yule! Ludzie przez lata to świętują, 
jednak nie powiążą tych przesądów i ich efektów na nich. To 
dotyczy zarówno własnego udziału, jak i 'nieproszonego' czyli 
rytuałów satanizmu czy np. Wicca. Zobaczcie tez, ze wiele wróżb 
świąt ma charakter śmierci, zmarłych!

Ofiary tych świąt to ofiary ku czci upadłych aniołów!

Chrześcijanie powinni stanąć w modlitwie i wstawiać się za kraj, 
walcząc duchowo przeciwko silom ciemności. Tymczasem siedzą 
ze światem i biorą udział w skutkach tych celebracji.



Aby lepiej się poczuć, musisz pokutować i zrezygnować z 
pogańskich celebracji! Inaczej się nie da! Módl się: Jezus wyznaje 
ci moje grzechy..........................................Wybacz, ze uporczywie 
trzymałem się tego pogańskiego święta i jego tradycji. Wyrzekam 
się diabla i jego aniołów. Przyjmuje Jezusa jako mojego Pana I 
Zbawiciela. Lamie moc klątw, które przyszły w rezultacie 
uprawiania pogańskich zabobonów. Lamie tez klątwy, które 
przyszyły z 'nieproszonych ' źródeł jak:  szatańskie święta, 
pogańskie rytuały z Europy, i wszelkie inne źródła czarów! 
Nakazuje teraz każdemu demonowi, który wszedł bądź kreci się 
aby wyszedł z mojego domu, mnie i mojego otoczenia i zabrał ze 
sobą: depresje, ucisk, smutek, uporczywe myśli, alkoholizm, 
wypadki itd.! W imieniu Jezusa Chrystusa!

Zobowiązuje się także aby wyrzucić wszelkie 'artykuły 
świąteczne' jak choinka, ozdoby, atrybuty świąt i wszystkie rzeczy 
z nimi związane. 

Jezus, napełnij mnie Twoim Duchem Świętym i prowadź mnie na 
Twoich drogach.

Amen!



 Edward Snowden mówił tak27: „Ostatnio dowiedzieliśmy się, ze 
nasze rządy, pracując ramie w ramie, stworzyły system 
międzynarodowej inwigilacji, obserwując nasz każdy krok. George  
Orwell, Brytyjczyk, ostrzegł nas o niebezpieczeństwie tego typu 
informacji. Typy kolekcji danych wymienionych w książce [1984] 
jak mikrofony i kamery wideo, telewizja która na s obserwuje to 
nic wielkiego w porównaniu z tym czym oni dysponują w tych 
czasach. Posiadamy czujniki w naszych kieszeniach, które śledzą 
nas, gdziekolwiek idziemy.

Pomyśl co to oznacza dla prywatności danej osoby. Urodzone w 
dzisiejszych czasach dziecko, nie będzie miało koncepcji 
prywatności. Nie będą wiedziały co to znaczy mieć prywatny 
moment dla siebie- nienagrana i nieprzeanalizowana myśl. 
...”

27 http://www.businessinsider.com/snowdens-christmas-messgae-2013-12  
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Papista Bałwochwalca!



Promotor papizmu i homoseksualizmu!

Czarny homoseksualista- wstyd- Obama!


