
Antyekumenia 2015

Noc Kupały 2015– letnie przesilenie słońca
Noc kupały to stare pogańskie święto, związane z przesileniem letnim. Jest jednym z 8 sabatów czarownic i 
praktykowane jest pod rożnymi nazwami przez wiele grup pogan oraz okultyzm. U Druidów jest to Alban Hefin, 
w religii pogańskiej Wicca będzie nosiło nazwę Litha. Celebrowane przez bałtów, Celtow, plemiona germańskie. 

• Mittumaari 
• Gŵyl Ganol yr Haf 
• Rasos/ Saulės / Krešės na Litwie (Vasaros saulėgrįža- oznacza przesilenie letnie, Saule- to demon 

słońca!)
• Jāņi (Łotwa)
• Palinocka
• Noc świętojańska
• Rozhdestvó Ioanna Predtechi (Rosja)
• Ivana Kupala, Kupayla (Ukraina)
• Festa Junina(Brazylia)
• Kupalo(Słowenia)
• Ivan Kupala (Ivanov den', Kupal'skaya noch') (Rosja)
• Kupadelné svátky(Czechy)
• Kupaĺlie (Białoruś)
• Sankthans (Dania)
• Jaanipäev(Estonia)
• Ukon juhla(dawna nazwa w Finlandii związana z demonem Ukko)
• Klidonas(Grecja)
• Szentiván-éj (Węgry)
• Jonsok (Norwegia)
• Tiregân(Iran)
• Drăgaica/ Sânziene(festiwal skrzatów w Rumunii) 

Wraz z nastaniem katolicyzmu, który wziął pogańskie obyczaje pod swoje skrzydła, to pradawne pogańskie 
święto zostało przypisane Janowi Chrzcicielowi. Analizując nazwy w wymienionych przykładach, zobaczymy 
Jana w nazwie. 

Wspólnymi obrzędami obchodzonymi w ten czas są:

• palenie ognisk dla odstraszenia złych duchów
• skakanie przez ogniska
• wianki i wróżby
• zbieranie ziół, które miały mieć właściwości magiczne i czary
• wróżby i zaklinania zamążpójścia, zdrowia i plonów
• poszukiwanie kwiatu paproci i seks w krzakach bez nadzoru
• kąpiele o właściwościach magicznych/ bądź ich zakaz w innych mitologiach
• palenie kukły- czarownicy
• dekorowanie domu
• nestinarstwo
• stawianie pala
• toczenie zapalonych kol w dol góry
• palenie lodzi
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Druidzi gromadzą się co roku przy Stonehenge, by wzywać swoje bożki. 1 Zwracają się do żywiołów, duchów 
'przodków' czy Tuatha Dé Danann. Grupy związane z religia zwana thelema ogłaszają spotkania, których będą 
przyzywać demona o nazwie Babalon.

Na internecie grupy satanistów twierdza, ze jest to czas kiedy co roku ich koweny celebrują diabla. Jedna z grup 
mówi o 'celebrowaniu seksu i krwi'. Słowianie w Polsce piszą w ich kalendarzu:” Sloncakres...Pierwszy dzień 
lata. Święto obchodzone ku czci ognia, poświęcone Dadźbogowi. Zabawy w lasach i nad rzekami, skakanie przez 
ogień, puszczanie wianków na wodę, poszukiwanie kwiatu paproci. Łączenie się w pary, szczęśliwy czas 
poczynania dzieci. ”2 Kapłanka słowiańska jednak mówi, ze :”Najpierw wzywamy boga ognia Swarożyca. Potem 
następują modlitwy do Matki Ziemi Mokoszy, wreszcie wzywamy boga wojny i gromów Peruna”3

Wicca wymienia bożki słońca jak: ameratsu, aten, ra, apollo, hestia, horus, sol, itd. W rzeczywistości jest to 
świętowanie Nimroda i Sermiramidy! Nimrod zwany Kernunno, Karnayna, Atho, itd .W tradycji celtyckiej  
przesilenie letnie demon zwany 'Król Ostrokrzewu' ma walczyć z Królem Dębowym i go pokonać. Lucyferianie 
opisują na necie, ze będą robić 'rytuały ogniowe' i czcić złego Lucyfera. Doc Marquis, osoba, która wyszła z 
Illuminatow twierdzi, ze jest to jedna z nocy kiedy składają oni ofiary(e) z ludzi. Do tych grupek dołączą rożnego 
rodzaju- neo- poganie, wyznawcy new- age itd. W powietrze będzie uwolnionych wiele demonów...

Saule, w mitologii łotewskiej i litewskiej była czczona w ten dzień zwany Rasos czy Līgo. Jej 'powrót' jest 
świętowany podczas Bożego Narodzenia. 

W starożytnych Chinach celebrowali ziemie, kobiecość oraz yin. 4 Szamani będą celebrować rytuały związane z 
ogniem. Indianie Amerykańscy z tańcem słońca i może demonami z nim związanym jak Nákúset, Naato'si, 
Tsohanoai, Tawa, ALK'UNTA'UM, Shakaru (Taniec Słońca u Paunysow), Tamit, Unelanuki, Tsohanoai czy 
Ababinili.

W okolicach tych 'świat' wiele się dzieje u ludzi. Ludzie mogą czuć zwiększone parcie do grzechu, 
złe myśli, wypadki itd. Polecam walkę duchowa, zasłonięcie siebie i rodziny krwią Jezusa oraz 
złamanie rytuałów i klątw, które mogą być w tym czasie wymierzone w ciebie, rodzinę, 
Protestanckie kościoły! Poganie mogą myśleć, ze robią 'błogosławieństwo' podczas gdy wysyłają 
demony do życia innych. 

Jeśli nie jesteś zbawiony, przyjmij Jezusa, jako Pana i Zbawiciela. Poproś Go o przebaczenie ci grzechów. Zaproś 
Go do serca i życia. Pros o napełnienie Duchem Świętym!
Amen!

1 http://www.ibtimes.co.uk/summer-solstice-2014-stonehenge-druid-explains-traditions-history-pagan-event-1453390  

2 https://opolczykpl.wordpress.com/kalendarz-slowian/  

3 http://polska.newsweek.pl/kto-i-jak-bedzie-swietowal-noc-kupaly,105587,1,1.html  

4 http://www.timeanddate.com/calendar/june-solstice-customs.html  
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