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Sama nazwa Halloween przyprawia niejednego Polaka o gęsia skórę. Kiedy jednak przyjrzymy
się bliżej genezie tego święta i etymologii słowa Halloween, szybko uświadomimy sobie, ze
jest ona powiązana z katolicyzmem.

Jak zrozumieć święto Halloween?

W historii Europy istniały liczne plemiona pogańskie, które świętowały swoje święta i czciły
swoich bożków. Przyjrzyjmy się dwóm z nich- Celtom oraz Słowianom.

Celtowie.

 
Źródło: Wikipedia

Mapka pokazuje maksymalny zasięg plemion Celtyckich. Później Celtów zepchnięto na wyspy
Brytyjskie oraz do Irlandii. Wraz z przemieszczaniem się po Europie zostawili oni tam piętno
swoich  wierzeń  oraz  świąt.  Na  czele  plemion  stali  kapłani  zwani  Druidami.  Ich  obrzędy
przeprowadzano  w  świętych  gajach  a  ich  najświętszym  drzewem  był  dąb.   Druidzi
praktykowali rożne rytuały jak „rytuał dębu i jemioły” oraz czynili ofiary z ludzi dla demonów.
Ofiary były wieszane dla bożka  Esusa, podpalane dla  Taranisa oraz topione dla  Toutatisa.
Według historii- osoby zostały umieszczane w „wiklinowym człowieku” i spalane żywcem na
ofiarę.

W Irlandii miesiąc Listopad nazywa się Samhain i jednocześnie oznacza nazwę na święto. W
Irlandii nazywają Halloween,  Oíche Shamhna,  co oznacza  Wigilie Samhain.  Samhain jest
jednym z czterech festiwali obok Imbolc, Beltane oraz Lughnasadh. Samhain to tez ostatnie
żniwa.
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Każde z obrzędów i „zabaw”, które widzisz dziś w Halloween pochodzi od Druidów. Samhain
był  Nowym Rokiem dla  Celtów  i  charakteryzował  się   momentem,  gdy  portal  do  świata
zmarłych miał być otwierany na oścież i zwykły śmiertelnik mógł nawiązać z nimi kontakt. W
rożnych  plemionach  celtyckich  czcili  władce  zmarłych  zwanego  różnie-  Donn,  Arawn,
Samhain czy  Gwyn ap Nudd

Świat zmarłych u Celtów nazywa się Mag Mell czy Annwn.

Słowianie.

 
Źródło: Wikipedia

Słowianie  graniczyli  swego  czasu  z  Celtami.  Słowianie  mieli  bardzo  podobna  religie.  U
Słowian Samhain nazywał się  Dziady.  Istnieje również wiele podobieństw między świętem
Samhain a Świętami Bożego Narodzenia (jak np. kolędowanie).

U plemion Słowian znajdowali się kapłani, zwani tam Żercy oraz  Wołchwowie. Pierwszy typ
zajmował się ofiarami, świętami, wróżeniem i małżeństwami.  Wołchwowie to szamani. 
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Żercy związani byli z demonem śmierci,  Welesem, który jest centrum święta, odpowiednika
Halloween,  zwanego Dziady.  Podczas  Dziadów odbywa się  dokładnie to  samo co podczas
Halloween- otwiera się portal między „zmarłymi” a żywymi i oni maja nawiedzać domostwa. 

Dla porównania, u Słowian to Weles ma zarządzać „zmarłymi” w miejscu zwanym Nawia. 

Inne kultury

Podobne  święta  to  Dzień  Zmarłych w  Meksyku  (który  poświęcony  był  Mictecacihuatl-
demonowi  Azteckiego  świata  umarłych,  zwanego  Mictlan),  Pitru  Paksha (Hinduski
Halloween ku czci bożka śmierci- Jamy. „Zmarli” maja opuszczać miejsce zwane Pitru–loka,
Hinduski czyściec i przebywać z żywymi przez cały miesiąc. Pitru-loka ma otwierać się gdy
słonce wchodzi w znak zodiaku Wagi, a powracać do tego miejsca, gdy słonce wchodzi w
Skorpiona) czy chociażby Festiwal Duchów w Chinach.

Etymologia słowa Halloween:

Czym jest owy tajemniczy Halloween? Aby to zrozumieć przyjrzyjmy się co oznacza w języku
angielskim. 

Halloween to jedno z trzech świąt ustanowionych przez papiestwo. Jest to jeden dzień z tzw.
triduum zwanego po angielsku Allhallowtide. W skład Allhallowtide wchodzą:

• Halloween (All Hallows' Eve)- dosłownie Wigilia bądź Wieczór Wszystkich „Świętych”
• All Hallows'/ Hallowmass(dosłownie msza za „świętych”) czyli w Polsce znane jako

Wszystkich Świętych
• All Souls' Day to Zaduszki

Hallow nie jest żadnym strasznym słowem, ale nieco już archaicznym na „świętego”. W Biblii
Króla  Jakuba  to  słówko  użyte  jest  w  Modlitwie:  „Ojcze  nasz...Święć  się  imię  twoje”.  Po
angielsku to brzmi: „Our Father...Hallowed be thy name”.

Współcześnie ludzie powiedzieli by raczej Saint. Oczywiście należy dodać, ze system katolicki
wypaczył  wszystko  włączając  to  kto  właściwie  jest  tym  świętym!  Według  ich  systemu,
świętych  jest  niewiele  i...zostają  nimi  po  śmierci(czytaj  o  beatyfikacji  i  kanonizacji)...co
oczywiście jest zaprzeczeniem Pisma.
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Czemu Halloween różni się trochę od Dziadów?

Jak już pisało wcześniej- wynika z to do jakiej grupy etnicznej i plemiona należeli ludzie. Gdy
zaczęła  się  tzw.  Chrystianizacja  Europy,  katolicyzm-  gdy  nakładał  swoja  religie  na
poszczególne plemiona i byli to akurat Słowianie- przejmowali na danej ziemi ich kulturę. 

Jeśli  katolicyzm docierał do miejsc gdzie byli  Celtowie-  przyswajane zostały ich obrzędy i
kultura i wcielone do katolickiej religii.

Właściwie, obojętnie czy jako Słowianin mieszkający w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Litwie itd.
świętujesz  Dziady  czy  jako  mieszkaniec  wysp  Brytyjskich-  Halloween  pod  jego  rożnymi
nazwami. Zasada jest ta sama, pomimo,ze tradycje nieznacznie się różnią!

Jest  to święto związane z fałszywymi wierzeniami,  ze  człowiek może kontaktować się ze
zmarłymi. To błędne założenie prowadziło Słowian do kontaktów „poza grobowych”, seansów
podobnie  jak  i  Celtów.   Katolicyzm zaadoptował  to  na  swój  użytek  wymyślając  czyściec,
odpusty, które mogą zmarłych katolików wyciągnąć z owego „czyśćca” oraz msze za zmarłych.

Ten system wygenerował pokaźne kwoty pieniężny obiecując ludziom to, czego Jezus nigdy
nie obiecał. Biblia mówi o albo niebie albo piekle.

Gdy narodził się Charyzmatyczny Kościół w Dziejach Apostolskich nikt nie propagował tego
typu nauk- nikt ich nie znal. Gdy powstał katolicyzm- religia powstała z połączenia Imperium
Rzymskiego i pozorów religii- papiestwo zaczęło przejmować okoliczne tradycje, adoptując je
na  łono  „kościoła”.  Wpływy  przejmowania  tych  tradycji  istnieją  do  dziś  w  świętach  jak
Wielkanoc, Boże Narodzenie czy wspominany Wszystkich Świętych.

Palenie zniczy, modlitwy do zmarłych, zamawianie mszy za zmarłych, przynoszenie kwiatów
na  cmentarz,  robienie  krzyżyków  nad  pomnikiem,  przynoszenie  jedzenia  i  wiele  innych
pochodzi wprost z pogaństwa.

Czas ten jest  tez dobra okazja  aby kler  podreperował  i  tak urywającą się kiesę(czy kufer).
Katolicy pędzą by wykupić...odpusty (2016 rok!). Radio Maryja wyjaśnia na czym to polega. 

„Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w
Dniu  Zadusznym,  możemy  pod  zwykłymi  warunkami  uzyskać  odpust  zupełny,  czyli
całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.”

„Ponadto wypełniając określone warunki,  możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8
listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy
uzyskać raz dziennie. ”
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Radio Maryja doradza:

„Jak pomóc zmarłym?

1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
4.Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.”

Reformacja

„Czas reformacji (gr. kairou diorthōseōs)” Hebrajczyków 9, Biblia Króla Jakuba

Nie przypadkowo Marcin Luter  wybrał  datę 31 Października 1517 roku! Bóg budził  go do
realizacji jednego faktu: fałszywa religia jest nie tylko w błędzie ale i jest niereformowalna. 

Marcin Luter i inni byli Bożymi naczyniami w Reformacji. Po prawie 500 lat jednak papieski
Ruch Ekumeniczny robi co może,  aby wciągnąć i  przejąc Protestantyzm od środka. To nie
katolicy  odchodzą  od  świętowania  bałwochwalstwa,  błędów  i  strasznych  herezji.  To
Protestanci,  szczególnie  ci  nie  ochrzczeni  w  Duchu  (Baptyści,  Metodyści,  Luteranie,
Reformowani itd.) idą z powrotem do miejsca ich upadku, katolicyzmu.

W tym roku, Papież Franciszek leci do Szwecji na pierwszy w historii, od 1517 roku-  Dzień
Reformacji. Reformacja to symbol i ruch przebudzeniowy, związany z oddzieleniem się od
nie- Biblijnej fałszywej religii i budowaniu na Biblii. Oni jednak chcą zmienić historie i zamysł
Reformacji i dzieje się to na naszych oczach...

Marcin Luter wystąpił przeciwko fałszywym praktykom katolicyzmu w 1517 roku. Dziś, po
prawie  500  lat-  katolicyzm  „handluje  duszami”,  zbiera  pieniądze  i  oferuje  wybaczenie
grzechów nie tylko dla ludzi żyjących ale i tych zmarłych za odpowiednia kwotę...

Pokutuj dzisiaj i odwróć się od czczenia czystego pogaństwa i herezji. Osoba zmarłym nie da
się  nic  pomoc,  stad  Jezus  ostrzegał  o  fałszywych  drogach  oraz  o  istnieniu  piekła.  Tylko
zaproszenie Jezusa do serca i wyznanie Jemu bezpośrednio twoich grzechów ma moc obmyć
cie i otworzyć ci niebo!

Oto teraz jest TWÓJ dzień!Oto teraz TWÓJ dzień zbawienia! 
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Inne publikacje:

Uwaga! Noc Halloween to noc rytuałów i     magii
Halloween, Wszystkich Świętych, Dziady, Pitru Paksha w 2015     r.
Mała Encyklopedia Halloween- odsłona     4
Mała Encyklopedia Halloween- cześć     3
Mała Encyklopedia Halloween- cześć     2
Mala Encyklopedia Halloween- o  dsłona 1   
Reinkarnacja versus jedna szansa w     życiu
Grupa 215 Jezuitów wybiera nowego Czarnego Papieża 
Don Gabriele Amorth i fałszywy „egzorcyzm” 
Lund 2016- Zdrada i Podmiana Reformacji. 
nowy-biskup-kosciola-zielonoswiatkowego-w-polsce-na-rok-2016obrazki 
abc-wyborow-prezydenckich-w-usa-20162 
KWESTIONARIUSZ- Czy mam demona 
Papież w Polsce 2016 
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https://antyekumenia.files.wordpress.com/2012/10/70918445-mac582a-encyklopedia-halloween-wersja-2.pdf
https://antyekumenia.wordpress.com/2013/10/23/mala-encyklopedia-halloween-czesc-2/
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2016/07/papiec5bc-w-polsce-2016.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2016/08/kwestionariusz-czy-mam-demona.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2016/09/abc-wyborc3b3w-prezydenckich-w-usa-20162.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2016/09/nowy-biskup-koc59bcioc582a-zielonoc59bwic485tkowego-w-polsce-na-rok-2016obrazki.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2016/09/lund-2016-zdrada-i-podmiana-reformacji.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2016/09/don-gabriele-amorth-i-fac582szywy-e2809eegzorcyzme2809d.pdf
https://antyekumenia.files.wordpress.com/2016/09/grupa-215-jezuitc3b3w-wybiera-nowego-czarnego-papiec5bcatext.pdf
https://antyekumenia.wordpress.com/2015/10/30/halloween-wszystkich-swietych-dziady-pitru-paksha-w-2015-r/
https://antyekumenia.wordpress.com/2015/10/30/reinkarnacja-versus-jedna-szansa-w-zyciu/
https://antyekumenia.wordpress.com/2013/10/26/mala-encyklopedia-halloween-czesc-3/
https://antyekumenia.wordpress.com/2014/10/13/mala-encyklopedia-halloween-odslona-4/
https://antyekumenia.wordpress.com/2016/10/16/uwaga-noc-halloween-to-noc-rytualow-i-magii/

