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Ogólne wiadomości na temat Karnawału.

Etymologia Karnawału podochodzi od trzech proponowanych ródeł:ź 1

✗ Carne levare co oznacza-usuniecie mi saę
✗ Carne vale, czyli po egnanie z mi sem, b d  po egnanie z ciałem, rzeczami 'przyjemnymi ciału'.ż ę ą ź ż
✗ Carrus Navalis, to wg mnie poprawne ródło pochodzenia tego typu rzeczy! A oznacza to ź

Statek(Pojazd) Izydy.2   Navigium Isidis to stary Rzymski festiwal, ku czci Izydy, który miał miejsce 5 
Marca. Artykuł w Wikipedii sugeruje3 wzi cie tych zwyczajów i umieszczenie ich do katolickiego tzw ę
Bo ego Ciała.ż

Czemu zatem 3 opcja jest prawdziwa? No bo karnawał to wła nie przeciwie stwo 'po egnania z ciałem'! ś ń ż
Czytelnik dowie si  z publikacji jak wi tuj  karnawał na całym wiecie i przekona si , ze nie ma to nic ę ś ę ą ś ę
wspólnego  z Chrze cija stwem!ś ń

Tradycyjne w wielu przypadkach karnawał zaczyna si  od 6 Stycznia (12 dzie  wi t)a ko czy si  w tzw ę ńś ą ń ę
rod  Popielcowa. Jest to czas w niebiblijnym katolicyzmie, gdzie ludzie maja si  wyszale  na całego, a Ś ę ę ć

potem 'pobo nie' od ż rody popielcowej ś do tzw Wielkiej Nocy 'umartwia  ciało'!ć

Biblia mówi, o przyj ciu do Jezusa i ...pokutowania z grzechu. To oznacza, ze nie ma w roku 'cyklu', gdzie ś
mo na grzeszy , by potem pobo nie nie grzeszy ! A potem znów, w nast pnym roku grzeszy  z ż ć ż ć ę ć
'błogosławie stwem' fałszywej religii katolickiej!ń

Tym wła nie charakteryzuje si  religia- nie zmienia człowieka, ale daje mu religijneś ę  zaj cia, pory, liturgie, ę
cykle i u ywa rodków, które nigdy nie mog  oczy ci  ich z grzechów!Dzi  ekumenia, stworzona przez ż ś ą ś ć ś
katolicyzm, próbuje taki wła nie religijny chlam i syf poł czy  z prawdziwymi wierz cymi! Dzi   chc  ś ą ć ą ś ą
wł cza  Zielono wi tkowców i Charyzmatyków do tego bagna upadku!ą ć ś ą

Od pierwszych stron nawołuj  ka dego do przyj cia do Prawdziwego, Biblijnego Jezusa i odwrócenia si  od ę ż ś ę
fałszywej religii Cesarstwa Rzymskiego- katolicyzmu!

ycz  milej lektury!Ż ę

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Navigium_Isidis

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Navigium_Isidis#cite_note-11

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Navigium_Isidis#cite_note-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Navigium_Isidis


Karnawał w rożnych językach

Język Słowo używane na 'karnawał'

Angielski Carnival

Niemiecki Fastnacht

Włoski Carnevale

Norweski, Szwedzki Karneval

Tagalog(Filipiny) Karnabal

Rosyjski (transliteracja) Karnaval 

Finlandia Karnevaalit

Kaszubski Zôpùstë 

Gwara kolońska  Fastelovend

Waloński Mascarade

Mirandejski4 Antruido

Chorwacki Poklade

Galicyjski Entroido

Baskijski Inauteri

Hinduski (transliteracja) Kārnivala 

Greka (transliteracja) Apókries 

Walijski Carnefal

Bawarski Fasching

Asturyjski5 Antroxu

Ajmara6 Anata

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_mirandyjski

5 http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_asturyjski

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

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ajmara
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_asturyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_mirandyjski


Karnawał w Biblii

Pomimo, ze Słowo Boże nie używa słowa- karnawał,możemy znaleźć odnośniki do niego, grzebiąc w Grece!

„Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) 
bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) 
zabójstwa, pijaństwo(methe), obżarstwo(komos ) i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już 
przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. ” Gal 5

W Biblii Króla Jakuba występuje prawdziwe znaczenie słowa: komos!7

Była to nocna procesja podpitych  ludzi, niosących pochodnie z towarzysząca muzyka ku czci 
Bachusa! 

Biblia Gdańska ma: „Zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady ”
W Poznańskiej pisze: „zazdrości, pijaństwo, hulanki ”
Z kolei w Brzeskiej tak przetłumaczono: „Zazdrość, morderstwa, pijaństwa, biesiady ”

„aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. (3) 
Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, 
pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. (4) Przy tym dziwią się 
temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was. ”1 Piotra
4

Biblia Króla Jakuba :

„Aby więcej nie żył przez resztę czasu mu danego w ciele (sarx)w  pożądliwościach zwykłych ludziom.
(epithumia anthropos), ale w woli Bożej. Bo wystarczy(arketos ), ze w czasie przeszłym (przed 
nawróceniem) żyliśmy (czyniliśmy )(katergazomai ) w woli pogan, gdy chodziliśmy w lubieżnościach8 
(aselgeia ), pożądliwości9(epithumia ), nadmiarze wina (oinophlugia ), pijanych procesjach na ulicach 
przy głośnej muzyce (komos ), na hulankach, biesiadach, przyjęciach(potos ), obrzydliwych 
bałwochwalstwach (athemitos eidololatreia ) ”

„Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję 
światłości. (13) Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w 
rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; (14) ale obleczcie się w Pana Jezusa 
Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. ”List do Rzymian 13 
(Warszawska)

W Biblii Króla Jakuba mamy kolejno:

7 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=2970

8 nieprzyzwoitość, niestosowne zachowanie z podtekstem seksualnym 
http://sjp.pl/lubie%BFno%B6%E6

9 ogół cech wyrażających pożądanie, silne pragnienie kogoś lub czegoś 
http://sjp.pl/po%BF%B1dliwo%B6%E6

http://sjp.pl/po%BF%B1dliwo%B6%E6
http://sjp.pl/lubie%BFno%B6%E6
http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=2970


• komos (patrz wcześniej)
• methe- pijaństwo, odurzenie alkoholem
• koite – stosunki płciowe poza małżeńskie (chodzi pewnie o imprezy)
• aselgeia – niepohamowane żądze

• pronoia- zaspokajanie
• sarx- ciało
• epithumia- pożądliwość

Co ciekawe, gdy Izrael zboczyl z drog Jahwe, utoczyli cielca :

„(1) A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do 
niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym 
Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. (2) Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie 
złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. (3)
I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. (4) I 
przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, 
Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. (5) Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed 
nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. (6) I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli 
ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się 
bawić. ”Ex 32

zahab nexem- złote kolczyki, które wzięli od Egipcjan zanim wyruszyli z Egiptu!
Tsuwr- uformował
cheret – rylcem? Zamiast z gliny!
maccekah `egel – lany posag cielca

Co ciekawe, demon Hator, był demonem muzyki i tańca!10Byla to 'boginka' przedstawiana jako...krowa! 

  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9e/Hathor_with_sacred_eye_in_papyrus.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/GD-EG-Caire-Mus
%C3%A9e091.JPG/320px-GD-EG-Caire-Mus%C3%A9e091.JPG

Izrael przebywał 430 lat w Egipcie i przynajmniej widział jak czcza te bożki! Jak widać z opisu w Biblii, Izrael 
zwrócił się do takiego 'wyobrażenia boga' w czasie kryzysu! Tak jak dziś ekumenia, jakże szybko zapomnieli 
skąd spadli i co Żywy Bóg dla nich zrobił! Historia lubi się powtarzać...

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Hathor

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/GD-EG-Caire-Mus%C3%A9e091.JPG/320px-GD-EG-Caire-Mus%C3%A9e091.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/GD-EG-Caire-Mus%C3%A9e091.JPG/320px-GD-EG-Caire-Mus%C3%A9e091.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9e/Hathor_with_sacred_eye_in_papyrus.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Hathor


W BKJ pisze, ze Aaron zbudował ołtarz(mizbeach ) przed cielcem!Co ciekawe, podobnie jak w ekumenii- 
Aaron nie powiedział- teraz czcimy bałwana Hator! Bynajmniej! Słyszymy- Jutro jest święto na część...Jahwe!

Machar – jutro
Chag – święto
YHVH

Cos nam to przypomina? Oni mówili: tylko nie sprzeczajcie się o doktrynę! Nasza 'tradycja' robi odlew boga 
i ...tez jest 'fajnie'! Tak, Bóg nazwał to odstępstwo(apostazja) i Aaron mało co nie przypłacił głową! Aaron to 
pierwszy ekumenik!

shakam mochorath – jutro rano
alah olah- ofiarować całopalenie
nagash shelem – przynieść (blisko) ofiary pokoju! (Kto by pomyślał,ze ekumenie znajdziemy w ST!)

Ludzie usiedli, by jeść i pic i powstali do zabawy!
`am – ludzie
yashab – usiąść
shathah – pic lub ucztować!
Quwm – powstać
tsachaq – śmiać się, bawić, drwić, grac.

Wg Aarona, Izrael dalej trwał z Nim w przymierzu, po prostu zmienili formę. WgYHVH, „zepsuli się,zeszli z 
drogi ” (shachath ). Popatrzcie, ze czołowy pastor, 'drugi po Mojżeszu' głosił 'charyzmatyczna mowę' i to 
spowodowało swego rodzaju 'przebudzenie w Izraelu'. Nie wiedzieli jednak, ze nie było to z Boga! Jak więc 
człowiek, który widział Prawdę i cuda Boże, nagle dostaje świra, i robi to co czczono w upadku, w Egipcie!?

Były pieśni? Były! Był 'bóg'? Ano był, ale ulany, uformowany rylcem, anty-Jezus!Był tłum? Ano, Izrael nawet 
pościągał wisiorki z ucha(ciekawe czy faceci tez nosili?) Aaron nie chciał być 'w tyle', '100 lat za murzynami'! 
On szedł z wiejącym wiatrem apostazji! Dziś te wiatry docierają do Zielonoświątkowców i Charyzmatyków, a 
niektórzy z nich, dawno kolczyki oddali...na ekumeniczna budowę! 

Bóg mówił: „Szybko zeszli z drogi, która JA IM NAKAZALEM! Uczynili lanego cielaka, i uczcili go i złożyli do 
niego ofiary (patrz wcześniej- całopalenie i … POKOJU!), mówiąc: To twoi bozkowie,o Izraelu, którzy cie 
wyprowadzili z Egiptu”

suwr- zejść z drogi
maher – nagle, szybko
derek – droga, podroż, sposób, kierunek
tsavah – nakazać
shachah – kłaniać się, przykucnąć, walnąć się plackiem

Czy to nie niedorzeczność? A ekumenicy robią dokładnie TO SAMO dziś i powiedzcie mi: ile osób doda 2+2?
99% (jak nie 100%) wyszło z katolicyzmu, a dziś staje Mocha, Kola, Rymcerze, Bednarz, TGD, Mate.o i cala 
masa innych „izraelitów” i co robią? Dokładnie to co Aaron- wiodą Izrael do Egiptu/ Babilonu!

„Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza: Wrzawa wojenna w obozie. (18) On zaś 
odpowiedział: Nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, 
lecz słyszę odgłos śpiewu. (19) A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy 



Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. (20) Potem wziął cielca,
którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim,
(21) Następnie rzekł Mojżesz do Aarona: Co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? 
”Ex 32

kole- głos
rea` - ryk, krzyk

Izrael zamiast walczyć duchowo... wrzeszczał bawiąc się przed cielcem! Mojżesz zobaczył cielaka i... 
wygibasy (machowlah ) Izraelitów! Co oni tam robią? Mojżesz się wpienił. Tak, bracie i siostro, są rzeczy które 
i ciebie powinny zdenerwować! Bo inaczej ...spisz, albo biegasz po  'festiwalach'! Mojżesz nazwał ten 
występek ekumeniczny- unie z Egiptem/ Babilonem jako – gadowl chata'ah (wielki grzech!)

3000 ludzi zginęło tego dnia... i poszło do piekła. To cena ekumenii.

Innymi cechami karnawału jest nagość, negliż. W Biblii nagość oznaczało upadek przed Bogiem, 
niewolnictwo, upokorzenie. Gadarenczyk biegał nagi po polach, a jak Jezus wypędził z niego demona, to bez 
jednego słowa tamten rozglądał się- aby szybko się ubrać! 

„Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić 
nago i aby nie widziano sromoty jego. ” Objawienie 16

BKJ- Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten człowiek, który czuwa i pilnuje swych 
szat, bo inaczej będzie chodził nagi i okaże się(zobaczą) jego wstyd.

Kleptes- złodziej
gregoreuo- wypatrywać niebezpieczeństwa, 
tereo- obserwować, zachować
peripateo – chodzić
gumnos – bez ubrania, skąpo ubrany
himation – ciuchy
blepo- widzieć
aschemosune – wstyd, nagość, narządy płciowe

„A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i 
ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. ” Objawienia 17

eremoo – zrujnować
gumnos – rozebrać do naga, bądź do majtek
porne – nierządnica
miseo – nienawidzić

„Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć 
na jego nagość! (16) Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc i ty i zataczaj się! Przyjdzie i do 
ciebie kielich z prawicy Pana, i będziesz syty hańby zamiast chwały. ”Hab 2



Biada temu, kto daje sąsiadowi alkohol, który podaje mu butelkę, i upija go, aby mógł patrzeć na jego 
nagość.(BKJ)

rea` - sąsiad
shaqah – pic
caphach 
chemeth – butelka
shakar – upić się
nabat – patrzeć, oglądać
ma`owr – nagość, szczególnie- kobiecy narząd płciowy

Cechy wspólne Karnawału

• malowanie twarzy
• alkohol
• przebieranie się
• taniec
• muzyka
• maski
• nago  publicznaść
• platformy
• seksualne zachowanie
• zamiana rol
• król i królowa karnawału
• zaklinanie czegoś
• ogień
• palenie b d  pochoweką ź
• instrumenty perkusyjne
• sk pe stroje- bikini, odkryte po ladki.ą ś
• tance erotyczne
• poga skie postacień
• transwestyci
• parady
• capoeira w Rio
• kobiety przybrane piórami



Karnawał dookoła świata

Uzgavenes11

Nazwa Miejsce Data Rytuały

Limassol Cypr

Masopust12 Czechy 1 Marzec13 Rytuały płodno ci, maski, taniec płodno ci, taniec z ś ś
mieczami, rytualne zakopywanie kontrabasu, w 
niektórych regionach zakopuj  figurk  zwana Bakus! ą ę

Filmik

Fastnacht Niemcy, Austria 7 Stycze ?ń 14 Perchta, karnawałowy ksi  i ksi niczka, ążę ęż
symboliczne przejecie Urz du Miejskiego, kobiety ę
obcinaj  m czyznom krawaty i całuj  m czyzn ą ęż ą ęż
którzy przechodz  obok.ą

Perchta,15 to demon zwany inaczej Holda16 lub Freya!
Filmik

Patras17 Grecja 17 Stycze - 2 Marzecń 18 Podczas Barboulia, kobiety ubieraj  si  w  czarny strój,ą ę

11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Uzgavenes7.jpg

12 http://www.myczechrepublic.com/czech_culture/czech_holidays/easter/masopust.html

13 http://www.czechevents.net/events/details/4913-8th-annual-masopust-2014

14 http://german.about.com/od/culture/tp/Fasching-In-Germany.htm

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Perchta

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

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Patras_Carnival

http://en.wikipedia.org/wiki/Patras_Carnival
http://www.youtube.com/watch?v=rK0hhkyAW34
http://en.wikipedia.org/wiki/Holda
http://en.wikipedia.org/wiki/Perchta
http://german.about.com/od/culture/tp/Fasching-In-Germany.htm
http://www.youtube.com/watch?v=j1AMNeh9A9k
http://www.czechevents.net/events/details/4913-8th-annual-masopust-2014
http://www.myczechrepublic.com/czech_culture/czech_holidays/easter/masopust.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Uzgavenes7.jpg


aby zakry  swoja to samo .ć ż ść

 
carnivalpatras.gr
Filmik

Busojaras W gryę 12 Luty – 17 Lutego19 Parada diabłów
Diabły zwane Busos, robi  hałas by odstraszy  zim .ą ć ę
Ten festiwal jest chroniony przez UNESCO! UNESCO 
wła ciwie chroni poga skie budowle i czuwa by ś ń
zachowa  stare poga skie wierzenia!ć ń

Viareggio20 Włochy 16-23 Luty, 2-4-9 Marzec21 Platformy, parady z maskami

Užgav n sė ė 22 Litwa 6 Marzec?23 Palenia kukły symbolizuj cej zimie zwanej – Mara. Bitwaą
mi dzy Lašininis a Kanapinis(zima versus wiosna). ę
Kostiumy diabłów, czarownic, kozłów, kostuchy.
Koniecznie obejrzyj:
http://www.youtube.com/watch?v=EsYMhsJ3QLA

18 http://carnivalpatras.gr/

19 http://www.cioff.org/events-festival.cfm/en/4371/Hungary-Busojaras_-_Mohacs

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

21 http://viareggio.ilcarnevale.com/

22 http://en.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEgav%C4%97n%C4%97s

23 http://kadmusarts.com/festivals/5611.html

http://www.youtube.com/watch?v=EsYMhsJ3QLA
http://kadmusarts.com/festivals/5611.html
http://en.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEgav%C4%97n%C4%97s
http://viareggio.ilcarnevale.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Viareggio
http://www.youtube.com/watch?v=5cdBgFFRbpc
http://www.cioff.org/events-festival.cfm/en/4371/Hungary-Busojaras_-_Mohacs
http://www.youtube.com/watch?v=-9Vx5UriAwM
http://carnivalpatras.gr/


Vevcani24 Macedonia 13 i 14 Luty Zdj cia z karnawałuę
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=cbjaYqVm2Ac
maski, ogień

Strumica2526 Macedonia 1-3 Marzec Maski, erotyzm.27

ródło- Vimeo. Strumica Carnival Ź

Madeira28 Portugalia 26 Luty- 5 Marca samba

Maslenitsa29 Rosja, Ukraina Ognisko, palenie Kostromy30, płodno , semikść 31, 
oddawanie czci strachowi na wróble.

Kurentowanje32 Ptuj(Słowenia) 22 Luty- 4 Marca33

Filmik

Kurent- czyli posta  ubrana w ko uch z rogami. ć ż
Wywołuje hałas, ła cuchem i dzwonami, aby przep dzi  ń ę ć
Zim .ę

24 http://en.wikipedia.org/wiki/Vev%C4%8Dani#The_Carnival_of_Vev.C4.8Dani

25 http://www.macedonia.co.uk/client/index1.aspx?page=415

26 http://www.exploringmacedonia.com/strumica-carnival.nspx

27 http://www.carnivalstrum.org.mk/mak/assets/plakat2006.jpg

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Madeira

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Maslenitsa

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Kostroma_%28tradition%29

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Semik

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Kurentovanje

33 http://www.kurentovanje.net/en/

http://www.youtube.com/watch?v=WAXu4R5OVpo
http://www.kurentovanje.net/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurentovanje
http://en.wikipedia.org/wiki/Semik
http://en.wikipedia.org/wiki/Kostroma_(tradition)
http://en.wikipedia.org/wiki/Maslenitsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Madeira
http://www.carnivalstrum.org.mk/mak/assets/plakat2006.jpg
http://www.exploringmacedonia.com/strumica-carnival.nspx
http://www.macedonia.co.uk/client/index1.aspx?page=415
http://www.youtube.com/watch?v=cbjaYqVm2Ac
https://www.google.ie/search?q=vevcani+carnival&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=puIZU9LULrPo7AaHv4DIDQ&sqi=2&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=822
http://en.wikipedia.org/wiki/Vev%C4%8Dani#The_Carnival_of_Vev.C4.8Dani


Santa Cruz de 
Tenerife34

Wyspy Kanaryjskie 28 Luty- 9 Marca35 Królowa karnawału. Nawet małe dzieci są 
przebrane! 2 po Karnawale w Rio.

Antiqua36 27 Lipiec- 6 Sierpnia Królowa,

Crop Over37 Barbados Bez komentarza- nago , tance erotyczne.ść

Je li kto  widział ś ś Miley Cyrus i jej wyczyny w  stylu 
Twerking, to taniec podczas tych karnawałów jest 100 
razy gorszy!

Tego typu tance imituj  seks.  I maja odpowiedniki jak:ą

• perreo (muzyka Reggaeton)
• daggering (Jamajka)
• funk carioca (Rio De Janeiro)
• malayah (Arabski)
• mapouka (Afryka)
• surra de bunda (Brazylia)- przegi cie i nie doę

opisania. 

Młode arabki wykonuj  malayah. Na Internecie s  filmikią ą
z kobietami odzianymi w  arabski strój wykonuj ce ą
prowokacyjne ruchy. Słyszysz arabów pot piaj cych ę ą
kultur  Zachodu, lecz w rzeczywisto ci u nich jest ę ś
jeszcze gorzej! Miley Cyrus wymi ka!ę

Dominika38 Luty b d  Marzecą ź wiat do góry nogami, przekazuj  rz dy diabłu, go cie Ś ą ą ś
ubieraj  si  jak kobiety, a główna postaci  jest kulej cyą ę ą ą
diabeł.

Calabar39 Afryka(Nigeria) Stroje, pióra, sk pe strojeą

34 http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Santa_Cruz_de_Tenerife

35 http://www.spain.info/en_IE/que-quieres/agenda/fiestas/tenerife/fiestas_de_carnaval.html

36 http://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_Carnival

37 http://www.barbadoscropoverfestival.com/

38 http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Carnival

39 http://www.carnivalcalabar.com/

http://www.carnivalcalabar.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Carnival
http://www.barbadoscropoverfestival.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_Carnival
http://www.youtube.com/watch?v=2EN7tcqPlI8
http://www.youtube.com/watch?v=2EN7tcqPlI8
http://www.spain.info/en_IE/que-quieres/agenda/fiestas/tenerife/fiestas_de_carnaval.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Santa_Cruz_de_Tenerife


Cape Verde Indonezja

San Nikolau

Solo Batik40

Goa Artykuł Momo (Król karnawału)41 który pochodzi od demona 
zwanego Momus!42Był on zwi zany z prze miewaniem ą ś
si  i satyra.ę

Binche43 Belgia http://www.carnavaldebinche.be
/history.html

Parada tzw gilles,44 przebiera ców, którzy id  i robi  ń ą ą
halas.

Rijeka45 Chorwacja Filmik Królowa karnawału, Meštar Toni(maestro karnawału) 
,dzwonnicy46 (zvoncari)

 
Zvoncari47

40 http://en.wikipedia.org/wiki/Solo_Batik_Carnival

41 http://en.wikipedia.org/wiki/King_Momo_%28Carnival_character%29

42 http://en.wikipedia.org/wiki/Momus

43 http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Binche

44 http://en.wikipedia.org/wiki/Gilles

45 http://en.wikipedia.org/wiki/Rijeka_Carnival

46 http://en.wikipedia.org/wiki/Halubajski_zvon%C4%8Dari

47 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Zvoncari_viskovo_2008_9.jpg/180px-
Zvoncari_viskovo_2008_9.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Zvoncari_viskovo_2008_9.jpg/180px-Zvoncari_viskovo_2008_9.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Zvoncari_viskovo_2008_9.jpg/180px-Zvoncari_viskovo_2008_9.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Halubajski_zvon%C4%8Dari
http://www.youtube.com/watch?v=z9-q08GpyRY
http://en.wikipedia.org/wiki/Rijeka_Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilles
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Binche
http://en.wikipedia.org/wiki/Momus
http://en.wikipedia.org/wiki/King_Momo_(Carnival_character)
http://www.thehindu.com/news/national/other-states/goa-carnival-begins/article5741446.ece
http://en.wikipedia.org/wiki/Solo_Batik_Carnival


Parada48

Fastelavn49 Dania, Norwegia, Islandia

Nicea Francja 14 Luty- 4 Marca50 Filmik

Dunkirk Francja

Paris51 Francja Filmik

Rheinish Niemcy

Cologne Niemcy

Patras52 Grecja Kukla króla karnawału

Busojaras53 Wegry

 

Rytuał pochowku

Podence Filmik Careto54 zwi zane z rytuałami płodno ci.ą ś

 

Lazarim Careto

Nothing Hill55 Londyn Nago  i wyuzdane tance.ść 56 Bior  udział młode ą

48 http://www.rijecki-karneval.hr/en/docs/karneval2009HR/pictures/437/Original.jpg

49 http://en.wikipedia.org/wiki/Fastelavn

50 http://www.nicecarnaval.com/en/

51 http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Carnival

52 http://en.wikipedia.org/wiki/Patras_Carnival

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s

54 http://en.wikipedia.org/wiki/Careto

http://en.wikipedia.org/wiki/Careto
http://www.youtube.com/watch?v=6Aiv2uU0xWQ
http://www.youtube.com/watch?v=EbGx8OjOABI
http://en.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s
http://en.wikipedia.org/wiki/Patras_Carnival
http://www.youtube.com/watch?v=LvoFWO8tXS8
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Carnival
http://www.youtube.com/watch?v=P6QFClwpxGI
http://www.nicecarnaval.com/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fastelavn
http://www.rijecki-karneval.hr/en/docs/karneval2009HR/pictures/437/Original.jpg


dziewczyny a nawet dzieci.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/08/28/article-
2031112-0D9B55CE00000578-900_634x423.jpg

http://www.voice-
online.co.uk/sites/default/files/imagecache/455/CAR
NIVAL.jpg

Cerknica57 Słowenia Filmik

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pus
t

Podczas karnawału w  Cerknicy 
maja miejsce ro ne zwyczaje jak:ż

• Zmiana nazwy miasta 
na Butale- wie niakiś

Poganjic, 25 laufarow, 58

55 http://www.thenottinghillcarnival.com/

56 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2193844/Notting-Hill-Carnival-Carnival-fever-grips-Notting-Hill-
thousands-descend-London-Europes-biggest-street-festival.html

57 http://www.slovenia.info/en/Culinary-Experience/Cerknica-Carnival.htm?kulinaricno_dozivetje=4708&lng=2

58 http://sl.wikipedia.org/wiki/Laufarija

http://sl.wikipedia.org/wiki/Laufarija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pust
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pust
http://www.youtube.com/watch?v=L1YgbN5eRdw
http://www.slovenia.info/en/Culinary-Experience/Cerknica-Carnival.htm?kulinaricno_dozivetje=4708&lng=2
http://www.voice-online.co.uk/sites/default/files/imagecache/455/CARNIVAL.jpg
http://www.voice-online.co.uk/sites/default/files/imagecache/455/CARNIVAL.jpg
http://www.voice-online.co.uk/sites/default/files/imagecache/455/CARNIVAL.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/08/28/article-2031112-0D9B55CE00000578-900_634x423.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/08/28/article-2031112-0D9B55CE00000578-900_634x423.jpg
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2193844/Notting-Hill-Carnival-Carnival-fever-grips-Notting-Hill-thousands-descend-London-Europes-biggest-street-festival.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2193844/Notting-Hill-Carnival-Carnival-fever-grips-Notting-Hill-thousands-descend-London-Europes-biggest-street-festival.html
http://www.thenottinghillcarnival.com/


• Piłowanie czarownicy
• Podczas tzw rody ś

popielcowej odbywa 
si  symboliczny ę
pochowek tzw 
ShroveTide Man czyli 
człowieka zapustów?

 
Laufar59

 
Pust60

 
Ta smrekow61

Bacchanal Jancica

La Ceiba62 Honduras

Caribana63 Kanada 31 Lipiec- 3 Sierpień Orgie na ulicy!  Istnieje jeszcze tzw Caribana dla...dzieci!

59 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/f/fd/Taterjast.jpg/320px-Taterjast.jpg

60 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Pust-laufarija.jpg/320px-Pust-laufarija.jpg

61 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Laufarija_Carnival.jpg/320px-Laufarija_Carnival.jpg

62 http://en.wikipedia.org/wiki/La_Ceiba_Carnival

63 http://en.wikipedia.org/wiki/Caribana

http://en.wikipedia.org/wiki/Caribana
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Ceiba_Carnival
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Laufarija_Carnival.jpg/320px-Laufarija_Carnival.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Pust-laufarija.jpg/320px-Pust-laufarija.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/f/fd/Taterjast.jpg/320px-Taterjast.jpg


Ubieraj  si  one podobnie jak i doro li!ą ę ś

Rio64 Brazylia Najwi kszy karnawał na wiecie. Kobiety prawie ę ś
nagusie kie ta cz  na ulicach po ród platform, muzyki ń ń ą ś
i parad!

Murga

Mardi Gras Nagie kobiety

La Diablada65 Boliwia, Peru, Chile Taniec diabłów

Urugwaj66 Parada Llamadas, Candombe67- styl muzyczny i taniec 
zapocz tkowany przez niewolników z Afryki.ą

Wenezuela

Port-au-
Prince68

Haiti

Trinidad i 
Tobago69

Jab-jabs(diabły)J'ouvert70, muzyka calipso i soca, moko 
jumbie- chodz cy na szczudłach.ą

Mazatlan Veracruz

Rara71 Karnawał Vodou, ceremonie, rozdro a.ż

Nowy Orlean Mistyczne stowarzyszenia, krewe,ulica Bourbon- młode 
kobiety pokazuj  piersi i tyłki.ą

Nowy Orlean prze ył wielka katastrof (huragan Katrinaż ę
w  2005 r.), i po cz ci było to spowodowane ich wielka ęś
niemoralno ciom.ś

64 http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Carnival

65 http://en.wikipedia.org/wiki/Diablada

66 http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguayan_Carnival

67 http://en.wikipedia.org/wiki/Candombe

68 http://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Carnival

69 http://www.tntisland.com/carnivalcharacters.html

70 http://en.wikipedia.org/wiki/J%27ouvert

71 http://en.wikipedia.org/wiki/Rara

http://en.wikipedia.org/wiki/Rara
http://en.wikipedia.org/wiki/J'ouvert
http://www.tntisland.com/carnivalcharacters.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Candombe
http://en.wikipedia.org/wiki/Uruguayan_Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Diablada
http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Carnival


Panie w rednim wieku w sk pych strojach.:ś ą

Panie pokazuj  piersi w zamian za korale!ą

Popatrzcie na wiek tej pani...Ona idzie na wpół naga.

Wybieraj  królow  parady (18- 21 lat!) do pary ze ą ą
starym go ciem(rex- król). Otaczaj  je panie dworu- ś ą
(16-18 lat!)

Houma72 Krewe- Tytani, Wodnik, Afrodyta itd.

72 http://www.houmamardigras.com/

http://www.houmamardigras.com/


Wenecja73 Bauta- maska w kształcie sło ca, Medico_della_paste- ń
maska w kształcie dzioba, 

Podczas karnawału graja specjalne typy muzyki. Np w Brazylii będzie to:74

• samba
• frevo
• axe

Samba jest powiązana z religia Candomble opartego m.in. na kulcie oriszy. 

UNESCO zajmuje si  ochrona tego co Biblia nazywa poga stwem, przesadami i czczeniem demonów! ę ń
Przykładami mog  by :ą ć 75

• Ceremonia Paach w Gwatemali- czczenie kukurydzy76

• Wró biarska ceremonia Xooyż 77

• Maskarada Ijele w Nigerii- zaklinanie płodno ci i zbiorów!ś 78

Dodatkowo zajmuje si  tzw ę Dziedzictwem wiataŚ 79 Po krótkim przejrzeniu listy znajdziemy tam np.:

• Tradycyjne budowle Asante , wraz z wi tynkami/ domami fetyszy w Ghanie.ś ą
• ' wi te miejsca' Bahai w IzraeluŚ ę
• Megalityczne budowle w Irlandii jak Bru-Na-Boine .
• Japo skie wi tynkiń ś ą
• ' wi ty las'  w KeniiŚ ę
• wi ty gaj w NigeriiŚ ę
• Złota wi tynia na Sri LanceŚ ą

Diabeł po prostu robi Anty-Chrze cija ski wiat! UNESCO jest cz ci  Organizacji Narodów Zjednoczonych!ś ń ś ęś ą

Dzis równie  walczy si  o prawa czarownic do rzucania czarów! Jedna z organizacji, która si  tym zajmuje jest ż ę ę
WHRIN czyli Siec Informacyjna odno nie Czarów i Praw Człowieka!ś 80

73 http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Venice

74 http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Carnival#Music

75 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00559

76 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&USL=00863

77 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00878

78 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00194

79 http://whc.unesco.org/en/list/

80 www.whrin.org/ 

http://whc.unesco.org/en/list/
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00194
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00878
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&USL=00863
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00559
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Carnival#Music
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival_of_Venice


-----------------------------------------------------------------------------------------
-----

W jednym z artykułów poruszaliśmy temat Donatana i promowania seksu i pogaństwa. Jak się 
okazuje, młodzi ludzie zaczęli naśladować te teledyski!

http://www.youtube.com/watch?v=lL8SrPz0fms

http://www.youtube.com/watch?v=8VKcvMCBpHg

http://www.youtube.com/watch?v=8VKcvMCBpHg
http://www.youtube.com/watch?v=lL8SrPz0fms


http://www.youtube.com/watch?v=bAhV6bhBKPE

Karnawał i demony muzyki

Nazwa demona Czego dotyczy?

Bes(Egipt)  Patron Ibizy, zwanej „Sodoma i Gomora 
Morza Śródziemnego”! Egipski demon muzyki
i tańca.  Ibossim  znaczyło dedykowany Besowi!

Orfeusz(Grecja) Zaczarowana muzyka

Hermes(Grecja) Lira

Apollo(Grecja) Lider muz

Pothos(Grecja) Wino, Dionizos

Erzulie(Vodou) taniec

Minerva(Rzym) muzyka

Ihy(Egipt) Ekstaza grania na sistrum81

81 http://en.wikipedia.org/wiki/Sistrum

http://en.wikipedia.org/wiki/Sistrum
http://www.youtube.com/watch?v=bAhV6bhBKPE


Kulitta(Mezopotamia) Demon, który muzycznie wspomagał Isztar, 
gdy ta śpiewała pieśni Tamuzowi!

Ninatta(Mezopotamia) Demon, który muzycznie wspomagał Isztar, 
gdy ta śpiewała pieśni Tamuzowi!

Satyrowie(Grecja) Sikkinis- taniec satyrów

Maitresse Delai82(Voodoo) Tamburyn

Meret(Egipt) Śpiew i taniec

Benzaiton( Japonia) Muzyka

Gracje (Charis)(Grecja) muzyka

Hypate(Grecja) Najwyższa z 7 nut liry

Nete(Grecja) Najniższa z 7 nut liry
83Mete(Grecja) Środkowa z 7 nut liry

Erato(Grecja) Kithara84

Terpsychora(Grecja) Lira, pieśń, balet, taniec chórowy85

(?)

Euterpe(Grecja) Aulos86, muzyka, flet

Polihymnia(Grecja) Taniec, 'święte' hymny

Pan(Grecja) Syrinx87, rustyczna muzyka.88(prosta, wiejska?)

Hator(Egipt) Muzyka

Bastet(Egipt) Muzyka i taniec

Huehuecoyotl(Aztecki) muzyka

Lono(Hawaje) muzyka

82 http://en.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtresse_D%C3%A9lai

83 http://en.wikipedia.org/wiki/Nete_%28mythology%29

84 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kitara

85 http://play.bloodedbythought.org/index.php?title=Ancient_Greek_Choral_Dance

86 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aulos_%28muzyka%29

87 http://pl.wikipedia.org/wiki/Syrinks_%28mitologia%29

88 http://www.theoi.com/Georgikos/Pan.html#Music

http://www.theoi.com/Georgikos/Pan.html#Music
http://pl.wikipedia.org/wiki/Syrinks_(mitologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aulos_(muzyka)
http://play.bloodedbythought.org/index.php?title=Ancient_Greek_Choral_Dance
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kitara
http://en.wikipedia.org/wiki/Nete_(mythology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtresse_D%C3%A9lai


Aoide(Grecja) pieśni

Kokopelli(Ameryka Północna) Demon muzyki, flet

Saraswati(Hindusi) muzyka

Cotar(Kanaan) sztuka

Bragi(Nordycki) Harfa, muzyka, skaldowie

Dionizos (Grecja) Szaleństwo, ekstaza

Bachus (Rzym) Od bakkheia – szał

Satyr (Grecja) Aulos, cymbały, kastaniety, dudy, sikkinis, 
wino, kobiety

Faun (Rzym)

Menady, bachantki(Grecja) Orszak Dionizosa(tzw thiasus)

Hecaterides (Nimfa) Taniec rustyczny

Mimallones (Nimfa) Muzyka



Parady Bachusa

Aby w pełni zrozumieć istotę karnawału, musimy sięgnąć do jego korzeni. 

Charakter Bachanalii wg Wikipedii:

„Celebracje i inicjacje składały się z zakrapianych winem przemocy i seksualnego nierządu, gdzie
krzyki osób będących molestowanych  zagłuszane były bębnieniem i dźwiękiem cymbałów”

Odpowiednikiem Bachusa byli Pan, Liber, Satyr, Sylwan, Porewit. Lider był lobbysta praw jego 
zwolenników i wolności proponowanej przez węza z ogrodu Eden. Igrzyska na jego część zwane 
były l  udi scenici.

Dionizos miał jechać na złotym rydwanie, którego ciągły tygrysy, a towarzyszyć miały mu pijani 
satyrzy i maenady, nimfy jako świta (thiasus). Innym odpowiednikiem Libera miał być Shadrapa.

Na czele Dionizjów stal organizator zwany archon basileus wraz z zona- basilissa!
Odpowiednikiem tego typu rzeczy u Buddystów czy Hinduistów odpowiednikiem będzie 
ganachakra.89 Te nocne rytuały składały się-z  opętania przez demony, tańca, śpiewu

Wg artykułu z Wikipedii-  obecność Dakin była wymagana podczas wyższych  rytuałów 
tantrycznych. Innym sposobem było ich wizualizowanie i seks z tzw  yid-kyi rig-ma 
(wyobrażeniem). W buddyzmie tybetańskim istnieje podobna praktyka zwana chod, polegająca 
na wizualizowaniu oferowania ciała demonom jako uczty!

Dionizos miał aż 4 święta w Atenach. Dwa z nich to Lenaia i  Anthesteria. Dionizosowi 
ofiarowano libacje z wina, a naczynia na wino przystrajano kwiatami! Ludzie zakładali rożne 
stroje, reprezentujące mityczne postacie, organizowali wyścigi w piciu wina. Na czele stali: 
basilissa i archon basileus.   Basilissa poślubiała bożka wina (hierogamos90). Podczas misteriów 
Dionizosa inicjowana kobieta była odpowiednio przygotowana jako Ariadna91 (branka 

89 http://en.wikipedia.org/wiki/Ganachakra

90 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/265056/hieros-gamos

91 http://www.theoi.com/Georgikos/Ariadne.html
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Dionizosa) i odbywała się uczta weselna połączona z chłostą. Odpowiednik Dionizosa- Pan, 
związany był z wiosna i płodnością.

Dionizje składały się z elementów jak:92

• pompe (procesja)
• loimos (zabawy na ulicach po pijanemu)
• proagon (oddawanie chwały zasłużonym ludziom)

Podczas wiejskich dionizjów, wieźli na wozie wyobrażenie przyrodzenia. 

Liberalia (Liber- demon, odpowiednik Dionizosa) były obchodzone 17 marca. Liber to demon 
wina, płodności, ekstatycznych przeżyć, wróżb, łamania społecznych barier. W tych zabawach 
brali udział szczególnie młodzi, kobiety, niemoralni oraz... cioty pedałowe.

Elementy tych starożytnych procesji są obecne w dzisiejszym wydaniu tzw Karnawału! Inne 
źródła podają tez genezę do Saturnalii.

Jak widać- po raz kolejny mamy do czynienia z pogaństwem ubranym w formie religii. 
Większość społeczeństwa po prostu idzie i się nie zastanawia. Ty jednak, czytelniku, poznając 
prawdę na ten temat możesz podjąć decyzje komu dziś chcesz służyć- Jezusowi czy demonom.

Jeśli chciałbyś przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i mieć dziś pewność zbawienia, 
pomódl się krotka modlitwa:

Panie Jezu, dziękuje Ci za ofiarę która dokonała się 2000 lat temu na krzyżu. Wiem, ze umarłeś 
dla mnie, wiem ze bez ciebie nie pójdę do nieba. Jednak teraz, świadomy tego, ze w Tobie jest 
jedyne odkupienie moich grzechów, wyznaje je Tobie i zapraszam Cie abyś wziął moje życie w 
Twoje ręce i wszedł do mojego serca i życia! Ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym i prowadź 
mnie po Twoich drogach. Dzięki niech będą Jezusowi!

Amen.

92 http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysia#Pompe_and_Proagon
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