
Kościół nie mówi prawdy na temat Świąt Bożego Narodzenia
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„Oj, Malu ki, Malu ki, Malu ki Pan Jezus niedu y,ś ś ś ż
usiad  se na przypiecku, przypiecku, fajecke se kurzy. ”ł Jerzy Po omskił 1

„Czy co  cie boli, pieluchy mosz zlone? Abo mosz w brzuszku co  na onaczone? Lili,ś ś ł  
lililaj...”PIYKNO PANIYNKA2

„Lulej e Jezusku na sianko w obie, Bo  przeca Ponboczek i ty  blank cz owiek.ż żł ś ż ł  
Lulej e Jezusku a potym drzimej, Mosz sucho pielucha, to  pij aż ż ś  

trzimej.”LULEJ E JEZUSKUŻ 3

Kościół Protestancki musi oddzielić się od fałszywych tradycji nagromadzonych przez 
wieki! Wystarczy sięgnąć po historie. 

Czy  jako  Protestanta  nie  zastanawiało  cie,  dlaczego  kościół  Zielonoświątkowy  czy 
Charyzmatyczny świętuje te same święto co katolicyzm? Jak możliwe, ze cały świat, 
który na codzien odrzuca Jezusa ze swojego życia, świętuje te święta? 

Ok 350 r. Papież Juliusz I ogłosił świętowanie tzw Świąt Bożego Narodzenia w dniu 25 
Grudnia. Jego poprzednik, Sylwester I (zmarły 31 Grudnia 335 r.) Na jego cześć, w ten 
dzień wprowadzono święto zwane do dzisiaj Sylwester. 4 

Po  śmierci  Sylwestra  spisano sfałszowany  dokument  zwany-  Donacja  Konstantyna, 
który opisuje o fikcyjnej relacji Sylwestra I z Konstantynem I. W ten sposób katolicyzm 
otrzymał fikcyjne przywileje-  supremacje nad każdym kościołem na ziemi, insygnia 
królewskie i miasto Rzym  oraz to co stało się tzw papieskimi stanami .5

Katolicka  encyklopedia  New  Advent podaje,  ze  nazwa  Christmas  (Święta  Bożego  

1 https://www.youtube.com/watch?v=2VMqVXFGAuU  

2 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1073712,spiywnik-kolyndowy-przido-sie-rychtig-na-swiynta-slonskie-  
kolyndy-spiywej-i-ty,id,t.html

3 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1073712,spiywnik-kolyndowy-przido-sie-rychtig-na-swiynta-slonskie-  
kolyndy-spiywej-i-ty,2,id,t,sa.html

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Sylvester_I  

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Donation_of_Constantine  
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Narodzenia), pochodzi od słowa msza (za) Chrystusa. 6 I pierwszy raz miało być użyte 
w 1038 r.! Wcześni katolicy jak Ireneusz z Lyonu (zm. 202 AD) i Tertulian (zm. po 225 
AD) ominęli  to 'święto'  spośród listy  ich 'świąt'.(Jak mogliby pominąć tak 'ważne i 
wielkie Święto 'Chrześcijańskie''?) Origen (zm. 254 AD) naśmiewał się, ze w Piśmie, 
grzesznicy świętują narodzenie ich bogów. Arnobiusz (zm. Ok 330 AD) śmieje się z 
koncepcji narodzin pogańskich bogów.

„Święta Bożego Narodzenia nie należą do najwcześniejszych świąt 'kościoła'” 
Katolicka Encyklopedia New Advent

Przez ok  4 wieki  od przyjścia  Pana Jezusa,  nigdy nie  znali  ani  nie  świętowali  tego 
'święta'.  Co  ciekawe  znowu  ta  encyklopedia  podaje,  ze  daty  były  ustalane 
następująco:

• 20 Maja 

• Napisany w 243 roku  De paschæ computus7  umieszcza datę urodzenia na 28 
Marca.

• Kalendarz Filocalusa z 354 r podaje, ze 25 Grudzień był to dzień Natalis Invicti.8 
Pamiętajmy, ze tzw Sobór nicejski I został zwołany w 325 r! 

A  czym  był  ten  Natailis  Invicti9?  To  Rzymski  bożek  słońca,  zwany  Sol  Invictus. 
Konstantyn I, w 315 roku miał wybita monetę z jego wizerunkiem jako bożka słońca.10 
Jest tam napis SOLI INVICTO COMITI co oznaczać może : liczy się tylko Sol Invictus lub  
ku czci niepokonanego Słońca, sługa.11

Z głowy Konstantyna bija promienie słońca.12 (oto prawdziwe źródło tzw aureoli ,która 
obserwujesz  na  katolickich  malowidłach)Na  innej  monecie,  jest  koronowany  przez 
bożka słońca. Jest wielkie prawdopodobieństwo, ze Konstantyn pozostał  czcicielem 

6 http://www.newadvent.org/cathen/03724b.htm  

7 http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0200-  
0258,_Cyprianus_Carthaginensis,_De_Pascha_Computus,_MLT.pdf

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Chronography_of_354  

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus  

10 http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=soli%20invicto%20comiti  

11 http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=COMITI  

12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Follis-Constantine-lyons_RIC_VI_309.jpg  
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tego bożka i 'nigdy nie został pokropiony' do fałszywego katolicyzmu!  

 
Źródło- forumancientcoins.com

Niektórzy  Protestanci  obchodzą  tez  'Adwent'.  Katolicka  encyklopedia  podaje,  ze 
najwcześniejsza kolęda pochodzi z 13 wieku! 

„To nie może być ustalona z jakimkolwiek stopniem pewności, kiedy obchody 
Adwentu po raz pierwszy wprowadzono do 'Kościoła.' ”Katolicka Encyklopedia 
New Advent.13

Czemu wiec świętują?

Kościół Zielonoświątkowy Emaus- Zielona Góra:14

Kościół Zielonoświątkowy w Żyrardowie:15

13 http://www.newadvent.org/cathen/01165a.htm  

14 http://emaus.zgora.pl/  

15 http://www.zielonoswiatkowcy.com/  
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Kościół Zielonoświątkowy w Krotoszynie16

Kościół Zielonoświątkowy w Słupsku17

16 http://krotoszyn-charisma.pl/zyczenia-z-okazji-pamiatki-narodzenia-panskiego-3/  

17 http://kz.slupsk.pl/index.html  
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Biskup KZ- Marek Kamiński:18

Przyczyna świętowania tego święta może leżeć w wielu kwestiach:

• Praktyczność  - czyli dobry czas na rozdanie paczek...
• Ponieważ mój pastor tak robił.  ..kropka...koniec rozmowy.
• Ponieważ  nikt  by  nie  przyszedł  do  kościoła  ,  gdyby  od  tego  roku  nie  byłaby 

świętowane to 'święto'. 
• To najmilszy czas w roku  ...śnieżek, choineczka, a ...szczególnie te przysmaki na 

'wigilijnym stole'-  karpik, ciasto...aż ślina cieknie na sama myśl...
• Chcesz mnie pozbawić prezentów i kasy? Spadaj...  .
• Tyle  lat  kłamstwo było  powielane,   ze  sama myśl  porzucenia  pogańskich  świat 

powoduje bóle brzucha i dziwne zachowanie...Na zachodzie skarżyli nauczyciela, 

18 http://kz.pl/2014/12/boze-narodzenie-2014/#more-5761  
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bo  powiedział  dzieciom,  ze  nie  ma  Mikołaja...To  samo  u  nas...Grzech 
przyzwyczajeń...

• A co złego...w? Pogaństwie?   
• 'To Jehowi  tak  głoszą'  !   Kulty  mylą  się  w podstawach i  wiodą ludzi  do piekła, 

ale  ...nawet  i  w  kulcie,  gdy  zapytasz  która  jest  godzina,  otrzymasz  dobra 
odpowiedz...Mogą poczytać   historie,  dodać  2+2,  a  potem...  śmiać  się  z  KZ,ze 
próbuje zaprzeczać faktom i w ten sposób 'udowadniając słuszność Świadków'...

• To pogańska propaganda...  
• Ukryty cel  , który pokazuje się wyraźniej co roku jest taki- ekumenizm. To jedna z 

dróg, która prowadzi do katolicyzmu.
• Oto rozumowanie- spróbuj podejść do pastora i powiedz: nie ma dziesięciny w NT 

i popatrz jak będzie wertował Biblie. Spróbuj mu natomiast powiedzieć- Bożego 
Narodzenia nie znali ci pierwsi chrześcijanie o których czytasz w Biblii, wg której 
masz żyć... i popatrz na reakcje...Zastanawia mnie jedno- czy pastor mógłby być 
wykluczony ze społeczności KZ gdyby nie chciał świętować Bożego Narodzenia 
czy Wielkanocy?

• To  doskonały  czas  jedności  w  zborze  i  ...pośród  rodzin.   Ale  właśnie  od 
wieków,  pogańskie  plemiona  spotykały  się  podczas  kilku  świat  w  roku  by 
wzmacniać więzi społeczne! Poczytajcie historie...A wtedy biesiadowali, chwalili 
bożki, chodzili po domach i śpiewali proto- kolędy...Potem przyszedł katolicyzm, 
na  początku  zwalczał,  ale  potem (aby  wypełniło  się  Pismo)  PRZEJAL tradycje 
pogan! 

• Niestety  w  tej  kwestii  poganie  odrobili  prace  domowa  ...Kiedy  głosisz  ludziom 
zajmującym  się  Słowianizmem,  Wicca  itd  spróbuj  im  wyjaśnić,  ze  pogańskie 
święta  są  ...Biblijne.  Życzę  powodzenia...Mówienie,  ze  pogańskie  obyczaje 
świętują  Chrystusa daje  zły  i  kłamliwy obraz  Biblijnemu Chrześcijaństwo...Ale 
wiem co powiesz- jest ich niewielu...Czy jednak gdyby pogan było 40 % w Polsce 
to zmienił byś wymówki i odrzucił ignorancje? Ekumenia bratała by się wówczas 
ze Słowianami zamiast pogańskimi katolikami...To fakty.

• To  właśnie  KZ  i  Charyzmatyczny  podkreśla  życie  w  wierze,  świętości  i  nie   
kierowanie się zmysłami...Co dziej się jednak w tym wypadku? 

Świadomy faktów, masz teraz decyzje przed sobą: albo dalej świętujesz pogaństwo albo 
pokutujesz  z  świętowania  katolicyzmu,  kłamstwa  i  pogańskich  obyczajów!   Powiesz: 
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ludzie  ściągną  do  kościoła  na  kolędy...By  potem  ich  nie  zobaczyć  do  następnego 
Grudnia...

Świętujesz  razem z  heretyckim Papieżem,  kontynuatorem odstępstwa Konstantyna I! 
Katolicyzm świętuje innego Jezusa, głosi inna Ewangelie i robi to w innym, Rzymskim 
duchu!

Jerusalem Post,  z dnia 10 Grudnia 2014, pisze: Papa rozświetla największa na świecie 
choinkę za pomocą tabletu. 19 Ten 'obelisk Ozyrysa' ma mieć ok 750 metrów wysokości i 
bazę- 450 m. 

„Te symbole są zaproszeniem do jedności”,”Bóg ofiarowuje swoja miłość poprzez 
krucha twarz dziecka”Papa Franciszek20

O jakiej jedności mowa? Wszystkich religii pod prymatem papieskim. I jaki to 'Bóg'? To 
'odwieczne dzieciecie', noszone na rekach 'potężnej 'królowej niebios- Maryi.

Popatrzcie na te tzw kolędy:

„Dzyń, dzyń, dzyń!
Polej w szklaneczki żyto
Co to za wigilia żeby na niej nie pito?”Pastorałka21

„Panna porodziła
Niebieskie Dzieciątko,
W żłobie położyła
Małe pacholątko.”Hej kolęda, kolęda22

„Hej Malućki Malućki Malućki 
Jako rękawicka 

19 http://www.jpost.com/Christian-News/Pope-illuminates-worlds-biggest-Christmas-tree-using-a-tablet-384219  

20 http://newsinfo.inquirer.net/658389/vatican-shines-with-christmas-symbols-of-lights-hope-love  

21 https://teksciory.interia.pl/bracia-figo-fagot-pastoralka-tekst-piosenki,t,643253.html  

22 https://teksciory.interia.pl/koledy-hej-koleda-koleda-tekst-piosenki,t,472768.html  
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A bo cy tyz jakoby, jakoby 
Kawołecek smycka ”23

„Idziemy tu idziemy 
Z betlejemskiej krainy 
Sukomy tu schronienio 
Dlo malućkiej Dzieciny ”24

„Wesołom Nowine 
Do uska septali 
Ej, ze siy nom Jezusek 
Narodził na holi ...

- Cheboj mały juhasicku 
Kłaniom ci siy Jezusicku.”25 A wcora z wiecora

„My tyz hań pódziemy, owce zawremy 
Jezuskowi dary od nos weźniemy 
Parzenice z oscypkami, 
A oscypki z plecionkami ”Przy hornej dolinie

„Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził 
Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził 
I mioł na mój dusik z piórkiem kapelusik 
Hej kolęda, kolęda ! ”

„Jezusicek Malusieńki, Malusieńki 
na sianku połozony.
...
Józef stary się turbuje 
nad chudobnościom swego Synecka.

23 http://www.trebunie.pl/teksty_08.htm#1.%20%20MALU%C4%86KI,%20MALU%C4%86KI  

24 http://www.trebunie.pl/teksty_08.htm#2.%20%20DNIA%20JEDNEGO%20O%20P%C3%93%C5%81NOCY  

25
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...

Kuba skocył po gęsiołki, po gęsiołki 
i przyniós stare basy.
Kie pociagnon po nich smyckiem, po nich smyckiem 
posły nuty nad lasy.
Te krzesane i ozwodne 
stare nuty Sabałowe 
smutne, wesołe, Janosikowe.
Jaze Józef podryguje 
a Maryjo się raduje Gloryjo! ”
„Hej, lekućko, malućko 
Zatońce drobniućko 
Panu Jezuskowi 

A jo stary dziod 
Jo se kluskom rod 
...

Upytoł mnie ksiądz 
Koniecyne żąć ”

„Panna Maryjka, piastuje w rynkach Ponboczka małego I tak se myśli, niych mu 
sie prziśni coś fest pobożnego. Ponboczek w stajni...”26

Kościół  musi  wyjść  z  pogaństwa,  bo  słowo  Boże  mówi:  „ Wiecie,  że  gdy  byliście  
poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. ”1 Kor 12. 

Pokutujcie i wierzcie Ewangelii!

26 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1073712,spiywnik-kolyndowy-przido-sie-rychtig-na-swiynta-slonskie-  
kolyndy-spiywej-i-ty,id,t.html
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