
Święty Mikołaj oraz Święta Bożego Narodzenia

Święty Mikołaj
(wersja poprawiona)

Cywilizacja Nazwa święta Osobnik

Mezopotamia Zagmuk, Akitu Marduk, Merodak, Amar-Utu

Persja Yalda Ahriman/Angra Mainyu

Grecja Kronia Kronos

Rzym Saturnalia Saturn

Turcja Nardugan

Wajnachowie Malkh Deela-Malkh

Skandynawia/plemiona germańskie Yule, Jul, Odyn, elfy

Słowianie Kračun, Godowe
Święto,Kolyada,Ziemassvētki(Łotwa), 

Weles, Czarno-bóg

Chiny Dōngzhì

Japonia Ōmisoka(demony religii Shinto zwane
kolektywnie toshigami maja 'przynosić

Nowy Rok')

kami

Tybet Losar

Indianie Zuni/Hopi Soyal

Rzymski-katolicyzm Święta Bożego Narodzenia Inny Jezus

Jak okazuje się z historii, tradycje św. Mikołaja, jak I Bożego Narodzenia pochodzą z dawnych czasów. My żyjemy w
czasach  gdzie  zaadoptowano  Kalendarz  Gregoriański.  Jego  poprzednikiem  był  Kalendarz  Juliański,  który  był
wprowadzony przez Juliusza Cezara w 46 przed Chrystusem. 
Wcześniej nowy rok zaczynał się zwykle w okolicach Marca/Kwietnia. Poprzednikami Kalendarza Juliańskiego, którego
używa Prawosławie, były następujące kalendarze:

1. Kalendarz Romulusa (10 miesięcy- Marzec- Grudnia)
2. Kalendarz Numy Pompliusza(zreformował poprzedni kalendarz dodając Styczeń i  Luty)-713 przed Chrystusem

3. Kalendarz Juliański

Następnie papież Grzegorz XIII wprowadził swój kalendarz, kontynuujący tradycje z Rzymu( rok 1582).Minęły długie
lata zanim wiele krajów go zaadoptowało!

Święty Mikołaj to osoba wzięta z pogaństwa. Jego atrybuty pochodzą od Odyna. Jego imiona jak Jólnir(osoba związana
z Julem) oraz Jölfuðr(ojciec Jula) wskazują, ze festiwal Jul był z nim związany. Renifery to adaptacja jego osmio-nogiego
konia. Lot mikołaja to Dzikie Łowy Odyna. 

Jul to zimowy festiwal celebrowany przez germańskich pogan. Jego poprzednikami były Saturnalia, Kronia a z kolei ich
poprzednikami były mezopotamski festiwal o nazwie Akitu1 oraz Zagmuk2 (dotyczący Marduka). Od nich pochodzi 12
dni świąt. Odbywało się duchowe małżeństwo miedzy An-Ki, odgrywane przez króla oraz kapłankę(entu) z klasy zwanej
naditum.  Dochodziło do zbliżenia seksualnego.  Król miał zostać zabity na wzór zabicia Marduka przez Tiamat. (W
festiwalu o nazwie Akitu odbywa się celebracja Marduka)Echa tego widać w Saturnaliach. Był to czas odwrócenia ról.
Król został zastąpiony osoba o nazwie Saturnalicius princeps I już więcej nie składano go w ofierze. 

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

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Zagmuk
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Ta osoba przetrwała do średniowiecza, badać świętowana podczas Święta Głupców. Saturnalicius princeps stal się teraz
panem  złych  rządów albo  inaczej  opatem  nieracjonalności/księciem  zamiany. Inne  festiwale  powiązane  to  turecki
Nardugan3

oraz np.  Malkh4 (u wajnachow ) 25 Grudnia jest dniem narodzin słońca (Deela-Malkh ) i  ludzie podczas ceremonii
zwracali się ku wschodowi! Symbolem tego demona jest fylfot (rodzaj swastyki). 

 Był to czas dawania prezentów, hucznych pieśni. W naszych czasach doszło do wymieszania tych starożytnych tradycji.
To co kiedyś związane było z magia, ofiara z ludzi- zamieniono na ‘zabawę’.
Skatolicenie pogan spowodowało, ze ich tradycje doznały pewnej obróbki. Odyn/ Mikołaj doczekał się ‘pomocników’. Sa
to uczestnicy Dzikich Łowów o rożnych nazwach: tomte, nisse, elfy itd. Sa to demoniczne postacie, które były czczone
ofiarami.

Innymi  pomocnikami  Mikołaja  są…diabły:  Krampus,  Perchta/Holda,  Knecht  Ruprecht(ruprecht  oznacza  diabla),
Klaubauf, Bartel,  Pelzebock, Pelznickel,Belzeniggl,  Belsnickel,  Schmutzli,  Rumpelklas,  Bellzebub,Hans Muff,  Drapp,
Buzebergt,  Rubbels,  Hanstrapp czy Père Fouettard. W Polsce znamy kosmatego osobnika o nazwie…Turoń, którego
wcielono do kolędowania!
Inne festiwale to Kračun (czarnobog I jego świta), Koliada (Veles) związane z odrodzeniem się słońca. Stare słonce, Hors
ma ‘umierać’ a rodzic się ma ‘Koliada’- nowe słonce. W Iranie- Yalda (gdzie grasował Ahriman)a Zuni/Hopi świętują
Soyal, podczas którego chcą ‘rytualnie zapalić słonce’.  Zauważmy, ze w kulturze celtyckiej Samhain oznaczał Nowy
Rok, stad widać podobieństwa zwyczajów z Świętami Bożego Narodzenia (chodzenie od domu do domu, przebierańcy
itd).

Wigilia,  to  stary  obrządek  pogański.  Litewski  Kūčios poświęcony  jest  wróżbami  małżeńskim  oraz  zwianymi  ze
zwierzętami. 5 Ma ona charakter stypy i podobnie jak Dziady dotyczy kontaktów ze zmarlymi. W rycie bizantyjskim to
Paramony. 

Inna interesującą sprawa jest, ze choinka nie była znana od dawna! Pojawiła się w 16 wieku, a w Polsce dopiero w
XVIII/XIV wieku! Jej poprzedniczka była np  podłaźniczka. W Japonii maja drzewko noworoczne zwane kadomatsu6.
Ma to być domem dla demonów religii Shinto zwanych kami! 

Podlaznik/polažajnik  lub radovan7  (w Szkocji (noworoczna tradycja zwana Hogmanay) znany jako qualtagh, w Grecji
to pothariko czy np. gruziński mekvle 8) była to osoba, która chodziła do domów, zaklinając ‘szczęście’. Badnjak, czyli
kłoda drzewa symbolizuje ofiarę z człowieka. Miał on służyć wróżbom. 12 dni ’świąt’ trwały od 25 Grudnia aż do 6
Stycznia. I bynajmniej 12 potraw nie jest związanych z Apostołami…(jest to zaklinanie 12 miesięcy aby następny rok
obradzał! ),może pochodzić to tez od Sumeru (12 dni Akitu!)! 6 Stycznia zwijano rytualne przedmioty. To, ze zwierzęta
mówią ludzkim głosem…pochodzi właśnie z tzw złotego wieku. Czytamy:

“W czasach Kronosa twierdzono iż zwierzęta mówiły ludzkim głosem.”
http://www.theoi.com/Titan/TitanKronos.html

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Nardoqan

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Malkh-Festival

5 https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%AB%C4%8Dios

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Kadomatsu

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Christmas_traditions#Polaznik

8 https://en.wikipedia.org/wiki/First-foot
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Diduch9 to snop, który symbolizował ofiarę żniwa. Był on stawiany podczas Świąt Bożego Narodzenia i miał zaklinać
urodzaj. Stawiany ku czci zmarłych przodków podczas Godowego Święta u Słowian. 

Mamy tu zatem do czynienia z kumulacja licznych tradycji, które bynajmniej nie przynosiły chwały Jezusowi! Można by
zadać pytanie: Która z tradycji mikołajowych albo bożonarodzeniowych ma powiązania z Biblia? Trudno by znaleźć
odpowiedz…

Ostatnia  rzecz-  czy nie  oczywiste  lub śmieszne jest  to,  ze  w niektórych krajach prezenty przynosi…Ježíšek/Ježiško
/Jézuska? Inne to Christkind(Dziecię Jezus), Gesù Bambino,Menino Jesus,Niño Dios,Isusić?To znaczy ‘na urodziny’ sam
Pan Jezus roznosi INNYM PREZENTY? Nie do wiary…Jeszcze nie słyszałem aby ‘na urodziny’ ktoś INNYM przynosił
prezenty?  Czy  spotkaliście  się?  No  tak…ten  25  Grudnia  jest  związany  z  Przesileniem  Zimowym  I  corocznym
‘odrodzeniem słońca’! Następny fałsz…Pasterzom musiało odmrozić zad a lodowe owce znoszono pewnie z pastwisk…z
wielkim soplem z nosa…Tyle bajek…Zapraszam do Biblii!

Jezus Chrystus przyszedł w ciele ok 2000 lat temu. Przyszedł by zbawić ludzkość,która żyła 'w ciemności pogańskiej' i
braku Prawdy. Po setkach lat, diabeł próbował podłączyć Jezusa pod ustanowione przez niego odstępstwo (tajemnica
nieprawości).Jak widać wielu, nawet tych co mienia siebie Protestantami dala się nabrać. Jezusa nie da się, nieważne
jakie masz serce i jak bardzo robić 'coś' aby Mu rzekomo służyć czcić wg tradycji, ani Żydowskich ani tym bardziej
pogańskich!

„...Prześcigałem  w  żarliwości  dla  żydostwa  wielu  rówieśników  mojego  pokolenia,  będąc  nader  gorliwym
zwolennikiem moich  ojczystych  ustaw.  (15)  Ale  gdy się  upodobało Bogu,  który  mnie  sobie  obrał,  zanim się
urodziłem i powołał przez łaskę swoją, (16) żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami
”Galatów 1

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (2) Daję im
bowiem  świadectwo,  że  mają  gorliwość  dla  Boga,  ale  gorliwość  nierozsądną;  (3)  bo  nie  znając
usprawiedliwienia,  które  pochodzi  od  Boga,  a  własne  usiłując  ustanowić,  nie  podporządkowali  się
usprawiedliwieniu Bożemu.”Rzymian 10

„Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc
nauki, które są nakazami ludzkimi. ”Mateusza 15

„Wy chwalicie,  co nie wiecie;  a my chwalimy,  co wiemy; albowiem zbawienie jest  z  Żydów. (23) Aleć idzie
godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. (24) Bo i Ojciec takowych
szuka,  którzy  by  go  chwalili.  Bóg  jest  duch,  a  ci,  którzy  go  chwalą,  powinni  go  chwalić  w  duchu  i  w
prawdzie.”Jana 4

Po latach obserwujemy jak pogańskie tradycje wkradają się do Protestantyzmu. Tragedia jest, ze kiedy spytasz niektórych
o dziesięcinę, od razu cytują ci Biblie. Potem zapytasz o Boże Narodzenie i nagle dostają oczu. Demony tradycji wciąż
maja ich karki w jarzmie. Czy chciałbyś być wolny od ich obciążeń? Ignorancja, grzechy pokoleniowe oraz naiwność
trzyma wielu od pełni Ducha Świętego. Czy po to Jezus przyszedł aby wracać do pogańskich zwyczajów? Zatem czas się
od nich odwrócić.  Przyjmij  Biblijnego Jezusa do serca i  życia,  uczyń Go Panem i  Zbawicielem.  Wyznaj  Mu twoje
grzechy. Módl się o chrzest Duchem Świętym!

Amen!

 
Tagi: Mikołaj, 2015, Kościół Zielonoświątkowy, Ruch Charyzmatyczny, tradycje, wierzenia, pogaństwo, 
zwyczaje, historia, choinka, elfy, wigilia, grzechy pokoleniowe, Słowianie, Polska, Europa, Świat.

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Didukh
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