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“Poniższy tekst zawiera wierny zapis nauczania prezentowanego w wersji wideo z uwzględnieniem wszelkich podpisów, 

slajdów, grafiki oraz ilustracji.  Momentami może to powodować, że tekst wyda się dziwny czy niezgrabny. 

Ponadto mogą pojawiać się błedy gramatyczne, często niedopuszczalne w pracy literackiej. Zachęcamy i zalecamy, by 

skrypt z nauczania był używany wraz z wersją wideo." 

 

SPALENI SŁOŃCEM 

Mając na uwadze dobre obyczaje, należy przyznać, że inni sądzą, iż słońce jest bogiem Chrześcijan, 

ponieważ jak powszechnie wiadomo, modlimy się zwróceni na wschód, oraz uczyniliśmy niedzielę 

dniem świętowania. 

Tertulian 155-225r. (tłumaczenie za Ad Nationes, in The Ante-Nicene Fathers, tom III, str.123) 

WSTĘP 

Jeśli po raz pierwszy badasz ten temat, zapraszamy i zachęcamy cię byś wziął pod uwagę ten 

materiał prezentujący podejście „wszystko badajcie” do tematu Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

To nauczanie może przesunąć granice naszego emocjonalnego przywiązania, które często mamy 

względem tradycji; emocjonalnego przywiązania, które może kolidować z duchowym pragnieniem 

poszukiwania, przyjęcia i praktykowania jedynie prawdy. 

Oczywiście, wielu z nas ma ogrom miłych wspomnień związanych z tymi świętami i tradycjami, 

więc nie będziemy udawać, że będzie łatwo utrzymać zainteresowanie tym nauczaniem. 

W czasie tych świąt spotykają się rodziny, wspólnie dzielą chwile radości i miłości, spędzając 

razem dużo czasu. Bez wątpienia badanie tych świąt będzie wyzwaniem, będzie to trudne i będzie 

to niewygodne. Będą mówione rzeczy, których wolelibyśmy nie słyszeć. I w pewnym momencie 

nie będziemy chcieli słuchać. Ale musimy śmiało podejść do tych zagadnień, z wiarą: 

Przysłów 28:1 

Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody 

lew. 

Zachęcamy cię, byś nie uciekał przed tym nauczaniem, lecz byś je sprawdził, przestudiował, 

samodzielnie określił, czy te rzeczy są prawdziwe. Musimy być odważni, pomimo pewnej 

niewygody. Mówimy wiele rzeczy, a wielu wolałoby by były one nieprawdziwe. Możesz mieć 

pokusę, by oddalić historyczne i biblijne fakty prezentowane w tym nauczaniu; może się też okazać, 

że do twojego myślenia zakradła się myśl „ale Bóg zna moje serce”. Oczywiście rozumiemy to, bo 

też tak myśleliśmy. Ale nalegamy i zachęcamy cię byś nie wpadł w obezwładniającą pułapkę 

myślenia, że nasze serce może nas prowadzić w Bożym Słowie; nasze serce może przesądzić o tym, 

co jest słuszne w naszych oczach. 
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Pamiętaj, co On powiedział o naszym sercu: 

Jeremiasza 17:9 

Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? 

Czy naprawdę chcemy podążać za własnym sercem, które jest złe? Czy też chcemy podążać za 

Bożym sercem? To Boże serce prowadzi nas do Słowa, to Boże serce jest Słowem. Czy to nie tego 

dotyczyć ma nasza wiara? Czy nie mamy stale upodabniać się na Jego obraz, a nie na obraz świata? 

Niekoniecznie szukać tego, czego chcemy dla siebie, tylko tego, czego On chce dla nas? 

Obraz Boga jest wyobrażeniem Słowa 

Więc taki też będzie nasz cel. Bazując na Biblii przedstawimy Bożą perspektywę i zestawimy ją z 

historią i tradycjami okalającymi święta Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy. Dołożymy wszelkich 

starań, by trzymać się faktów, odkrywając różne problemy skrywane w wielu aspektach wiary 

chrześcijańskiej. Postanawiamy odkrywać to, czego chce Bóg, nie czego chcemy my. Przyznajemy, 

że okres Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy powodują uczucie ciepła i szczęśliwe chwile i ten czas 

może mieć dla nas właśnie takie znaczenie. Jednak nieważne jakie to ma znaczenie dla nas – ważne 

jest, co znaczy to dla Boga, naszego Stwórcy. Pytanie, czy ma to się odbywać na nasz, czy Boży 

sposób. 

To nauczanie może skłonić cię do spojrzenia na Boże Narodzenie i Wielkanoc z własnej 

perspektywy, jednak nie jest to naszym celem. Naszym celem jest Boże spojrzenie na Boże 

Narodzenie i Wielkanoc, zgodne z Jego własnym Słowem. Chcemy to wyraźnie oddzielić, aby 

można było dokonać wyboru. 

Od ciebie będzie zależało, czy zechcesz przyjąć Bożą perspektywę, czy zupełnie sprzeczne 

spojrzenie, a podczas tej prezentacji będziemy trzymać się wyłącznie Biblii i faktów historycznych 

– materiałów, które można sprawdzić i ustalić, czy te rzeczy są prawdziwe. Zanim zaczniemy 

odkrywanie, wnikanie i badanie tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych, ustalmy kilka 

biblijnych kwestii. 

W Malachiasza 3:6 dowiadujemy się, że Pan się nie zmienia: 

Zaiste Ja, Pan [Jahwe], nie zmieniam się, 

Jahwe mówi, że „On się nie zmienia” w kontekście całej listy rzeczy, których z całego serca 

nienawidzi, którym jest przeciwny i których nie chce dla nas. A jednak wciąż oszczędził Izraela 

pomimo ich przestępstw. Można to zobaczyć w poprzednim wersecie. 

To oznacza, że Bóg zawsze nie cierpi czarowników, cudzołożników, krzywoprzysięzców, tych 

którzy uciskają pracowników - wymienia wszystkie te rzeczy w poprzednich wersach. 

Weźmy prosty przykład: jeśli Bóg mówi, że nienawidzi frytek, to on zawsze nienawidzi frytek. On 

nie zmienia zdania i nie zaczyna lubić tego, czego nienawidził. Zdajemy sobie sprawę, że przykład 

jest absurdalny, ale oddaje sedno. Bóg się nie zmienia. Jeśli mówi, że coś Mu się nie podoba, to 

nigdy się nie zmieni i nie zdecyduje, że jednak to On to lubi, i na odwrót. On z całą pewnością NIE 

jest bez charakteru, nie jest chwiejny. On wie czego chce, a czego nie, On wie co lubi, a czego nie. 

Musimy więc zadać sobie pytanie – ilu z nas wie, co On lubi, a czego nie? Mamy całą Biblię, aby 

się dowiedzieć. Zależy nam? Powinniśmy? 

Jeśli Jan miał rację, Bóg jest Słowem, a jeśli chcemy poznać Boga, musimy poznać Słowo. To 

naprawdę jest takie proste. Jeśli Bóg się nie zmienia, i jeśli Bóg jest Słowem, a Słowo jest Bogiem, 
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to nic się w Słowie nie zmieniło - jest samo prawdziwe, jak to zawsze było. Jego charakter, to, co 

Go określa to to, co On lubi i czego On nie lubi... i te rzeczy nigdy się nie zmieniają. A jeśli On 

mówi nam, co lubi i czego nie lubi, nie powinno mieć to dla nas znaczenia? On jest stały i 

niezmienny. On wie, co lubi i czego nie lubi. Mówiąc wprost – czy powinno nas obchodzić to, co 

liczy się dla Boga? Powinno chodzić o nas, czy o Niego? 

Oczywiście, łatwo dać właściwą odpowiedź. Wszyscy znamy właściwą odpowiedź. Ale czy żyjemy 

zgodnie z tą właściwą odpowiedzią? Czy naprawdę chcemy żyć tą właściwą odpowiedzią? 

Często mówimy, że chodzi o to, by mieć relację z Ojcem. Ileż razy to słyszeliśmy, a nawet sami to 

mówiliśmy, że tu chodzi o tę relację? Jeśli to prawda, to powinno nas obchodzić, co On lubi, a 

czego nie lubi. I nigdy nie trzeba się martwić, że Mu się odmieni to co lubi i czego nie lubi, bo On 

się nie zmienia. Powiedział nam, że On się nie zmienia. Czy to nie tego dotyczy relacja? 

Poznawanie drugiej osoby i właściwe reagowanie na to co lubi bądź nie? Mając to na uwadze, 

spójrzmy na kilka rzeczy, które Bóg powiedział do nas w Swoim niezmiennym Słowie. 

Powtórzonego Prawa 12:30 

To strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza twego i abyś 

nie pytał o ich bogów, mówiąc: Podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja 

uczynię. Nie uczynisz tak [Jahwe] Panu, Bogu twemu, 

Jeremiasza 10:2 

Tak mówi Pan [Jahwe]: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów,  

Powtórzonego Prawa 12:4 

Dla Pana [Jahwe], waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. 

Oczywiście Jahwe mówi nam, że On nie chce być czczony w ten sam sposób, w jaki poganie czcili 

swoje słoneczne bóstwa. To powinno być dla nas zrozumiałe. Wyobraź sobie bliską ci osobę 

starającą się okazać ci miłość w ten sam sposób co swoim starym partnerom, zamiast w sposób o 

jakim ty jej mówiłeś. To się po prostu nie sprawdza. To jest ta sama rzecz, o której Jahwe nam tu 

mówi. Przyjrzyjmy się jeszcze raz: 

Powtórzonego Prawa 12:4 

Dla Pana [Jahwe], waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. 

Czy Jahwe, który się nie zmienia, akurat tutaj się zmienił? Teraz to lubi? Wcześniej był przeciwny, 

ale po głębszym zastanowieniu zdecydował, że jednak chce być czczony w sposób w jaki czczono 

słonecznych bogów? Oczywiście, że nie. 

Więc co jeśli czczenie Boga poprzez Boże Narodzenie i Wielkanoc jest właściwie tym samym, co 

czczenie Boga według sposobów i tradycji solarnych bóstw? Czy to byłoby poważne? Czy 

obchodziłoby nas to? I, co ważniejsze – czy Jego obchodzi? 

Możesz myśleć: Cóż, mnie to tak naprawdę bardzo nie przeszkadza, te dni nie dotyczą już dłużej 

tego samego, schrystianizowaliśmy te dni i zmieniliśmy je. To zupełnie naturalne, że myślimy tak, 

jak nakazuje nam nasze serce. 

Lecz pamiętaj, czym jest nasze serce: 

Jeremiasza 17:9 

Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? 
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Każdy, kto mówi: „podążam za swoim sercem” powinien być absolutnie przerażony tym, co 

właśnie powiedział. Nie ma znaczenia, czy to przeszkadza nam, czy nie; ma znaczenie, czy to 

przeszkadza temu, z którym jesteśmy w relacji. Powiedziałbyś współmałżonkowi: mnie to nie 

przeszkadza, więc dlaczego przeszkadza tobie? 

Dlaczego więc chcesz tak powiedzieć Bogu, naszemu Stwórcy? Dlaczego mielibyśmy powiedzieć 

Bogu, co dla nas jest ważne, kiedy Go czcimy? Jeśli chcemy, osobistej relacji z naszym Stwórcą, 

potraktujmy to osobiście. 

Zacznijmy drążyć i dowiedzmy się, co On lubi a czego nie, a następnie odpowiednio reagujmy, 

odpowiednio żyjmy. Niech nasze działania będą zgodne z Jego pragnieniami dla nas, odłóżmy na 

moment to, co chcemy uznawać za prawdę i to, co nam się podoba. I skupmy się na kochaniu Go 

zamiast samych siebie i własnych pragnień. 

Pamiętaj, że jeśli Jahwe nie podobało się to wtedy, to możemy być absolutnie pewni, że i teraz Mu 

się to nie podoba. A Bóg osobiście powiedział w Swoim Słowie, że nie zmienia swoich upodobań. 

On nie zaaprobuje ani nagle nie polubi faktu, że oddaje mu się cześć w sposób identyczny dla 

tradycji i kultu boga słońca. Tak więc, jeśli widzimy jakiekolwiek elementy Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy bazujące na kulcie, tradycjach, obrzędach boga słońca, to według Słowa danego przez 

Boga, Jemu się to nie podoba. 

Więc oto, co zamierzamy zrobić: ustalimy czy Boże Narodzenie i Wielkanoc mają jakiekolwiek 

pogańskie korzenie związane z kultem boga słońca. Powinniśmy tego chcieć, ponieważ mamy 

relację z naszym Stwórcą. Powinniśmy więc bardziej troszczyć się o to, co Jemu się podoba i czego 

On chce, niż o to, co podoba się nam i to, czego my chcemy. 

Jeśli obchodzi nas w ogóle co nasz Ojciec lubi, a czego nie, musimy to zbadać. Tu chodzi o relację 

z Nim. Nie zawsze o to, to zadowala nas, lecz o to, co zadowala Jego. 

Jezus (Jego hebrajskie imię brzmi Jeszua) dbał o to, co podobało się Ojcu. Jeszua przekazywał 

jedynie Słowa Swojego Ojca, i naśladował tylko Ojca. 

Jana 4:23-24 

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu 

cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) 

Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. 

Nasze uwielbienie nie może być jedynie w duchu, z serca, ale także musi być ugruntowane w 

prawdzie. Więc, jeśli jakieś elementy bożonarodzeniowe i wielkanocne nie są utwierdzone w 

prawdzie, wtedy oczywiście mamy problem ze zgodnością z tym, czego oczekuje od nas Ojciec. 

Teraz nie tylko wiemy, że Bóg nie chce być czczony w ten sam tradycyjny sposób, co starożytny 

bóg słońca, teraz On powiedział nam przez Swego Syna, czego oczekuje. 

Według naszego Mesjasza, mamy czcić Boga w duchu i prawdzie, nie w duchu i tym, co fałszywe, 

PONIEWAŻ to jest to, czego Ojciec oczekuje, to jest to, czego On chce. Więc, czy i my tego 

chcemy? Prawdy? Czcić Go w Prawdzie? 

Musimy więc zapytać, czy tradycje słonecznych bogów są prawdziwe, czy fałszywe. Jeśli naprawdę 

chcemy relacji z naszym Stwórcą, jeśli naprawdę obchodzi nas, co On czuje, jeśli naprawdę 

obchodzi nas, jak bardzo On nas kocha. Dlatego prosimy – zainteresujmy się Nim, służmy Mu i 

czcijmy Go w prawdzie... i tylko prawdzie. 
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Tu oto zaczynamy wszystko badać. Tu także może zacząć być mniej przyjemnie. Tak wielu z nas 

wychowało się w kulturze, w której Boże Narodzenie i Wielkanoc są absolutną normą, szczególnie 

w chrześcijaństwie. 

Lecz Paweł słusznie mówi: 

1 Tesaloniczan 5:21 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 

Więc zbadajmy wszystko i przekonajmy się, czy Boże Narodzenie i Wielkanoc są dobre. 

Dwa główne aspekty, pod kątem których chcemy zbadać Boże Narodzenie i Wielkanoc to: jak Bóg 

nie chce być czczony, oraz jak Bóg chce być czczony. Co oznacza, że: 

1) Musimy określić czy Boże Narodzenie i Wielkanoc są zakorzenione w tradycjach i świętach 

boga słońca. Jeśli tak, Jahwe, który nigdy się nie zmienia, mówi, że brzydzi się takich rzeczy i 

wielokrotnie nas prosi, byśmy nie czcili Go w taki sposób. 

2) Musimy także określić czy Boże Narodzenie i Wielkanoc są zakorzenione w tym, co nie jest 

prawdą, lecz fałszem, ponieważ jest powiedziane, że Ojciec pragnie byśmy czcili Go jedynie w 

duchu i prawdzie i musimy to uszanować. 

Nie chcemy tu określać, co Boże Narodzenie i Wielkanoc często oznaczają dla nas, czy co znaczą 

dla ciebie, lecz chcemy odkryć, co oznaczają dla Boga. Nie my, lecz On. Nie liczy się to, co my 

myślimy; nie ma znaczenia, co ty o tym sądzisz. JEDYNE, CO MA ZNACZENIE, to to, co myśli 

Bóg. 

Mówiliśmy, że to nauczanie będzie trudne, i możesz poczuć pokusę, by pod jakimś pretekstem z 

niego zrezygnować. Jednak chcielibyśmy po prostu cię zachęcić, byś sprawdził swoją wiarę, żebyś 

ją zbadał i skupił się na budowaniu bliskiej relacji z Tym, który kocha cię bardziej niż cokolwiek 

innego, z Tym, który cię stworzył i wybawił nas od nas samych i naszego grzechu. On w Swojej 

miłości okazał nam łaskę. W zamian po prostu prosi o posłuszeństwo. 

1 Jana 5:3 

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania 

jego nie są uciążliwe. 

Jeśli zaczynasz się zastanawiać czy nie zakwestionować swoich poglądów na temat Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy, z tego powodu, że Bóg chce byśmy czcili Go w prawdzie, oraz ponieważ 

Bóg sam mówi, że nie chce być czczony tak, jak słoneczne bóstwa, bądź spokojny. Jego 

przykazania nie są uciążliwe. Jego prawo, Jego przykazania, Jego instrukcje, to, czego On od nas 

chce są wolnością, prawdziwą wolnością od świata, wolnością na Boży sposób. 

Psalm 119:44-45 

(44) Zawsze strzec będą zakonu twego, po wieki wieczne. 

(45) I chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich. 

Może ci się wydawać, że cały świat zaraz się rozpadnie, ale, choć to bolesne, rozważ to, też to 

przeżyliśmy, a wolność jest w prawdzie. 

Jana 8:32 

i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 
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Więc musimy porównać Boże Narodzenie i Wielkanoc ze starożytnymi tradycjami związanymi z 

bogiem-słońcem, musimy określić czy czczenie Boga poprzez Boże Narodzenie i Wielkanoc jest 

oddawaniem czci w prawdzie, czy w fałszu. 

Teraz, kiedy wiemy, co musimy zrobić, oto jak będzie wyglądała dalsza część nauczania: 

1. Najpierw sprawdzimy nowoczesne stanowisko naukowe dotyczące korzeni Bożego 

Narodzenia i Wielkiejnocy 

2. Potem przejdziemy do badania argumentów obrony i uzasadnienia obchodzenia Bożego 

Narodzenia i Wielkiejnocy oraz zobaczymy, czy to trzyma się słowa 

3. Następnie będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie: „Jak to się stało?” Aby to zrobić 

przeniesiemy się w czasie aż do czasów Nimroda i Babilończyków. Potem przejdziemy 

przez historię – Chaldejczycy oddawali cześć słońcu, tak jak Asyryjczycy, Babilończycy, 

Medo-Persowie, Grecy, Rzymianie... Wszyscy oni byli czcicielami słońca. Odkryjemy jak, 

gdzie i dlaczego wślizgnęło się to do chrześcijaństwa. 

4. Potem zbadamy niektóre z tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Postawimy 

pytania, których wielu z nas być może nigdy nie zadawało. Dlaczego barwimy jajka na 

Wielkanoc? Skąd pochodzi angielska nazwa Wielkiejnocy (Easter)? O co chodzi z 

króliczkiem i Świętym Mikołajem? Jak to jest z choinką i wieńcami? Dlaczego prezenty? 

Pokażemy skąd wzięły się te wszystkie starożytne tradycje, które stały się częścią naszego 

życia, a wszystko to w imię wielbienia naszego Stwórcy. 

5. W końcu omówimy święta, które Bóg naprawdę nam dał, święta, o których wielu 

zapomniało, dni dane by nasze relacje z Bogiem osiągały nowy poziom radości i 

uwielbienia; dni, które były dane przez naszego Ojca, aby mówiły o naszym Mesjaszu. 

Zacznijmy więc sprawdzać niektóre z zagadnień bożonarodzeniowych i wielkanocnych. To 

zabawne, jak czasy się zmieniają. Możecie wierzyć, lub nie, ale swego czasu, w okresie wczesnego 

osadnictwa w Stanach Zjednoczonych, Boże Narodzenie było nielegalne. Święto to było zakazane 

nie przez przedstawicieli Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich, ale przez samych 

chrześcijan. 

Brzmi szokująco, nieprawdaż? Wyobraź sobie próbę zakazania Bożego Narodzenia dzisiaj. Wielkie 

sieci handlowe z całą pewnością by tego nie zaakceptowały, podobnie zresztą jak większość 

chrześcijan. 

„Boże narodzenie było kiedyś zakazane w Bostonie. Purytanie zabronili świętowania Bożego 

Narodzenia, ponieważ było to 'pogańskie święto'. Episkopalianie byli pierwszymi w 

Bostonie, którzy obchodzili to święto. Po nich coraz więcej młodych ludzi wprawiało 

starszych w zdumienie igraszkami, ucztami i balami. Ale to było po 1856 roku, kiedy to 

ustawodawca, widząc, że jest na straconej pozycji, poddał się i zalegalizował Boże 

Narodzenie” (The Phoenix Gazette, 22 grudnia 1967) 

Czy to nie ciekawe? 

Czy wcześni chrześcijanie amerykańscy nie mieli racji? A może byli po prostu źle poinformowani 

lub wprowadzeni w błąd, a my później poszliśmy we właściwym kierunku? 

Wielu ma świadomość kim był Charles Spurgeon. Wielu wie, jaki wpływ miał on na 

chrześcijaństwo, kształtując i prezentując doktryny jak niewielu innych w historii. Nie chcemy 

przez to powiedzieć, że zgadzamy się ze wszystkim, czego nauczał Spurgeon. Chcemy jedynie 

zauważyć człowieka, który miał ogromny wpływ na chrześcijańską doktrynę w wielu aspektach, a 

jednocześnie jeśli chodzi o jego stosunek do Bożego Narodzenia, to jest on nieczęsto spotykany. 
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Wielu nie zdaje sobie sprawy, że to co głosił odnosi się do Bożego Narodzenia. 

„Nie mamy zabobonnego stosunku do świąt. Z pewnością zaś nie wierzymy w obecny 

kościelny wynalazek zwany Bożym Narodzeniem. Po pierwsze, dlatego, że w ogóle nie 

wierzymy we mszę; brzydzi nas ona niezależnie, czy jest mówiona, czy śpiewana, po łacinie, 

czy angielsku. A po drugie, dlatego, że nie znaleźliśmy żadnego biblijnego nakazu 

świętowania takiego dnia jak urodziny Zbawiciela, i w konsekwencji więc, obchodzenie ich 

jest przesądem, bo nie pochodzi od boskiej zwierzchności.” Charles Spurgeon, Kazanie z 

dnia 24 grudnia 1871 roku 

"”Kiedy będzie udowodnione, że świętowanie Bożego Narodzenia, Zielonych Świątek, i 

innych papieskich świąt, było kiedykolwiek ustanowione Boską ustawą, my również 

będziemy w nich uczestniczyć, ale dopiero wtedy. Odrzucenie ludzkich tradycji jest tak samo 

naszym obowiązkiem, jak przestrzeganie nakazów Pana. O każdy obrzęd pytamy: „Czy to 

jest prawo Boga Jakuba?” i jeśli to nie będzie jasne, nie będzie miało żadnej władzy nad 

nami, którzy chodzimy w chrześcijańskiej wolności.” Charles Spurgeon „Skarb Dawida” wg 

Psalmu 81: 4 

Jednak czasy się zmieniły. Większość pastorów nie ośmieliłoby się mówić rzeczy, których 

Spurgeon nauczał o Bożym Narodzeniu; straciliby całe swoje zgromadzenia. Czy to powód aby nie 

mówić prawdy? Cały świat zdaje się kręcić wokół Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy. Wielu tych, 

którzy je świętują nie są nawet chrześcijanami. Więc co się dzieje? 

Od kiedy świat kręci się wokół Bożych rzeczy? 

Od kiedy świat kręci się wokół biblijnych rzeczy? 

Dlaczego świat tak ekscytuje się Bożym Narodzeniem i Wielkanocą? 

Spurgeon cofnął się aż do Kościoła Katolickiego i stwierdził, że ta instytucja posłużyła jako środek 

do wstrzyknięcia pogańskich zwyczajów i tradycji solarnych w Ciało Mesjasza. I teraz wiemy, 

dlaczego świat tak interesuje się tymi świętami – ponieważ świat nie jest zainteresowany Bożymi 

rzeczami. To oczywiście nie daje dobrego świadectwa o Bożym Narodzeniu i Wielkiejnocy. Świat 

naprawdę kocha te święta. Świat nienawidzi Bożych rzeczy, ale kocha Boże Narodzenie i 

Wielkanoc. Zastanawiałeś się nad tym? Zastanówmy się, dobrze? Pytanie brzmi: dlaczego? 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w dalszej części nauczania przeanalizujemy całą historię, aby 

szczegółowo sprecyzować jak, kiedy i dlaczego to się stało. Ale już teraz uchylimy rąbka tajemnicy. 

Skąd w ogóle wiemy, że Boże Narodzenie i Wielkanoc pochodzą z tradycji ku czci boga słońca? 

Jak współcześni naukowcy patrzą na początki Bożego Narodzenia? Tu zaczyna robić się ciekawie. 

Chociaż mamy do wyboru setki źródeł i ważnych zasobów, z powodu ograniczonego czasu podamy 

kilkanaście cytatów o naturze Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy z Encyklopedii oraz zacytujemy 

chrześcijańskich naukowców. To wszystko będą rzeczy, które można zweryfikować, jeśli ktoś 

będzie sam chciał to sprawdzić. 

To, czego się dowiemy to to, że Boże Narodzenie i Wielkanoc z całą pewnością są zakorzenione w 

tym, co fałszywe, w kulcie i tradycjach pogańskiego boga słońca, niezakorzenione w prawdzie, w 

której, jak On mówi, pragnie być czczony. Dowiemy się, że nie tylko świeckie prace naukowe bez 

cienia wątpliwości dowodzą tego, ale że nawet najbardziej znani i wykształceni chrześcijańscy 

uczeni w zasadzie nie podejmują dyskusji i nie mają nic na obronę genezy i charakteru Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy. 
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Poczytajmy, zaczynając od najbardziej uznanego chrześcijańskiego źródła zasobów, 

międzynarodowego wydawnictwa Zondervan. 

„Stopniowo wiele powszechnych praktyk narodów do których przybyło chrześcijaństwo 

zostało zasymilowanych i połączonych z ceremoniami religijnymi towarzyszącymi Bożemu 

Narodzeniu. Asymilacja takich praktyk zwykle przedstawiała wysiłki chrześcijan aby 

przekształcić lub w inny sposób wchłonąć pogańskie praktyki. 

Na przykład, uroczyste Saturnalia we wczesnym Rzymie były obchodzone przez 7 dni od 

17go do 24go grudnia i wyróżniały się duchem radości, obdarowywania dzieci prezentami i 

innymi formami rozrywki. Stopniowo pierwsi chrześcijanie zastąpili pogańskie święto 

obchodami Bożego Narodzenia, lecz wiele z tradycji tych świąt zostało zasymilowane i po 

dziś dzień pozostają częścią obchodów Bożego Narodzenia. Inne NARODY, Skandynawowie, 

Niemcy, Francuzi, Anglicy i inni, także odcisnęły swoje piętno.” (Zondervan Pictorial 

Encyklopedia Biblii, str. 804, 805) 

Być może nasuwa się teraz ten werset: 

Jeremiasza 10:2 

Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów 

Biorąc pod uwagę te starożytne czynniki, Encyklopedia Chrześcijańska mówi: 

„Różnorodne symboliczne elementy pogańskich obrzędów, takie jak zapalanie świec, 

zimozielone dekoracje i obdarowywanie były dostosowane do chrześcijańskich znaczeń. 

Później, jak chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się w północnej Europie, celtyckie, germańskie 

i słowiańskie zimowe święta wniosły ostrokrzew, jemiołę, choinki, ogniska i podobne 

rzeczy.” (Encyklopedia Chrześcijańska) 

„Dawanie prezentów było rzymskim zwyczajem, podczas gdy drzewa Yula (choinka) i kłoda 

Yula to pozostałości starego germańskiego kultu natury. Stopniowo święto przerodziło się 

jedynie w ucztowanie. (…) Zwyczaje zostały zabronione ustawą parlamentu w 1555; a 

reformacja udoskonaliła święta Bożego Narodzenia, podkreślając ich chrześcijańskie 

elementy.” (Słownik Biblijny Ungera) 

Zasadniczo więc, Boże Narodzenie było nielegalne z powodu elementów kultu solarnego, do 

momentu, aż te tradycje czczenia boga słońca schrystianizowano. 

„Świętowanie 25 grudnia (jako chrześcijańskiego święta) pochodzi wyłącznie z IV wieku i 

jest spowodowana asymilacją z mitraizmem, ze świętem narodzin słońca” (World Popular 

Encyclopaedia, tom 3) (093) 

Więc teraz wiesz, dlaczego została wybrana data 25 grudnia. Nie dlatego, że tego dnia urodził się 

nasz Mesjasz, ale dlatego, że w ten dzień narodził się bóg słońca Mitra. Istnieją konkretne dowody, 

że Jeszua nie urodził się w grudniu, lecz jesienią, najprawdopodobniej podczas Święta Szałasów. 

Wiemy wreszcie, że na początku kościół katolicki nie mógł wykorzenić praktyk ku czci 

pogańskiego boga słońca, sam więc przyjął te praktyki, stosując metodę „jeśli nie można ich 

pokonać, przyłączmy je”. 

Idźmy dalej... 
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„Przejście od świąt upamiętniających narodziny boga słońca do rzekomego świętowania 

narodzin Syna Bożego pojawiło się około czwartego wieku. Nie udało się wykorzenić 

obchodów pogańskich Saturnaliów, więc kościół rzymski, przed rokiem 336, wyznaczył 

Święto Narodzenia, których należało przestrzegać.” - James Taylor, "”Boże Narodzenie” w 

The New International Dictionary of the Christian Church (JD Douglas, wyd. Grand 

Rapids: Zondervan, 1974), str. 223. 

Uczeni chrześcijańscy rozumieją sposób, w jaki data i praktyki ku czci boga słońca, stały się 

częścią chrześcijaństwa. Nie zaprzeczają temu. 

„Wiele zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia także ma swój początek w 

pogańskich obrzędach. Wymienianie się prezentami, niecodzienna wesołość, zapalanie 

świec – wszystko ma odpowiedniki w rzymskich Saturnaliach. Użycie drzew nawiązuje do 

pogańskiego, skandynawskiego święta Yula.” ~ James Taylor, ""”Christmas” in The New 

International Dictionary of the Christian Church (J. D. Douglas, redakcja.; Grand Rapids: 

Zondervan, 1974), str. 223.  

„Na rzymski Nowy Rok (1 stycznia), domy były dekorowane zielenią i światłem, a prezenty 

trafiały do dzieci i ubogich. Do tych obchodów dodano niemieckich i celtyckie ku czci Yula. 

(...) Jedzenie i dobre towarzystwo, kłoda Yula, i ciastka Yula, zieleń i jodły, prezenty i 

życzenia; wszystko to upamiętniało różne aspekty tego świątecznego okresu. Ogniska i 

światła, symbole ciepła i długiego życia, zawsze były związane z zimowymi świętami 

zarówno pogańskimi, jak i chrześcijańskimi.” (Encyclopedia Britannica, wydanie 15-te, 

Micropaedia, tom. II, str. 903, "”Christmas”). 

„25 grudnia, urodziny Mitry, Irańskiego boga światła, oraz... dzień poświęcony 

niezwyciężonemu słońcu, tak samo jak następny dzień po Saturnaliach, został przyjęty przez 

[katolicki] kościół jako Boże Narodzenie, narodzenie Chrystusa, aby przeciwdziałać 

skutkom świąt pogańskich.” [The New Encyclopedia Britannica]  

„Boże narodzenie... według wielu autorytetów nie było świętowane w pierwszych wiekach 

kościoła, jako że chrześcijanie w ogóle świętowali śmierć niezwykłych osób (np. Pascha – 

śmierć Chrystusa), a nie ich narodzenie. (…) Święto zostało zapoczątkowane ku pamięci 

tego wydarzenia (przypisane narodzinom Jezusa) w IV wieku. W piątym wieku kościół 

zachodni nakazał na zawsze świętować W DNIU DAWNEGO RZYMSKIEGO ŚWIĘTA 

NARODZIN SŁOŃCA, jako że nie było pewności, co do dnia narodzin Chrystusa” 

(Encyclopedia Americana, 1944 Edition). 

„Pomysł używania zimozielonych dekoracji na Boże Narodzenie także przybył to Anglii z 

przedchrześcijańskich europejskich wierzeń. Plemiona celtyckie i germańskie honorowały te 

rośliny podczas festiwali przesilenia zimowego, jako symboli życia wiecznego; druidzi zaś 

przypisywali im, a jemiole w szczególności, właściwości magiczne.” [The Encyclopedia 

Americana International Edition. New York: Grolier, 1991. str. 666.]  

„Rzymskie święta przesilenia zimowego były obchodzone 25 grudnia (dies natalis soils 

invictus). Plemiona Celtyckie i Germańskie darzyły ten okres czcią od najdawniejszych 

czasów, a Normanowie wierzyli, że ich bóstwa są obecne na ziemi i działają od 25 grudnia 

do 6 stycznia.” [Everymans Encyclopedia. Toronto: Ryerson Press, 1967. str. 1672] 

„Chrześcijaństwo więc zastąpiło pogańskie święto własnym, zachowując ten sam 

symbolizm – narodziny Chrystusa odpowiadają narodzinom nowego roku. Wiele pogańskich 

zwyczajów stało się częścią obchodów Bożego Narodzenia.” [New Standard Encyclopedia. 
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Chicago: Standard Educational, 1991. str. C-320.] 

„Pogańskie świętowanie 25 grudnia wyrażało się ucztowaniem, tańcem, zapalaniem ognisk, 

dekorowaniem domów zimozielonymi roślinami i obdarowywaniem. Więc kiedy ten dzień 

stał się chrześcijańskim świętem, zwyczaje kontynuowano, przypisując im chrześcijańskie 

znaczenie.” [Encyclopedia International. USA: Lexicon, 1980. str. 414.] 

Ponownie, święta i zwyczaje solarne, ale z chrześcijańskim znaczkiem, który prawdopodobnie 

zamienia je w coś dobrego. 

„Stosowanie roślin zimozielonych było tak ściśle związane z girlandami pogańskich świąt, 

że były zakazane w wielu uroczystościach wczesnego kościoła.” [Alfred Carl Hottes, 1,001 

Christmas Facts and Fancies. New York: A.T. De La Mare, 1954. str. 15.] 

„Równie stare były praktyki druidów, kasty kapłańskiej wśród Celtów starożytnej Francji, 

Anglii i Irlandii, by dekorować swoje świątynie jemiołą i owocami dębu, które uważali za 

święte. Wśród plemion germańskich dąb był poświęcony Odynowi, ich bogowi wojny, 

któremu składali ofiary do czasu, gdy w ósmym wieku św. Bonifacy przekonał ich by 

zamienili dąb na choinkę – młodą jodłę na cześć Chrystusa-dziecka. To właśnie niemieccy 

imigranci przywiedli ten zwyczaj do Ameryki.” (L.W. Cowie and John Selwyn Gummer, The 

Christian Calendar, 1974, str.22). 

A teraz o Wielkanocy: 

„Angielski termin ‘Easter’ (Wielkanoc) nie ma chrześcijańskiego pochodzenia. Jest to inna 

forma imienia Asztarte, chaldejskiej bogini, królowej niebios. Święto Paschy (Pascha i 

Święto Przaśników) była kontynuacją święta Żydowskiego (właściwie Bożego). Od święta 

Paschy wyraźnie odróżniał się festiwal „Isztar”, lecz został wprowadzony do odstępczej 

zachodniej religii, jako próba przekształcenia świąt pogańskich na Chrześcijaństwo.” (W.E. 

Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., Vine's Complete Expository Dictionary of Old and 

New Testament Words, artykuł: Easter, str.192) 

Wszyscy powinniśmy się tym nieco zaniepokoić. To znaczy, że kiedy mówimy: „świętujemy 

Wielkanoc (ang. Easter => Isztar)” to tak, jakbyśmy mówili, że „czcimy boginię płodności z nagimi 

piersiami”. Oczywiście nie chcemy tego robić, dlatego niektóre kościoły nazywają ten dzień po 

prostu „niedzielą zmartwychwstania”. Jednak, jeśli chcemy naprawdę trzymać się Biblii, Biblia 

nazywa ten dzień „Pierwocinami”(dosłownie: pierwsze owoce/plony) i dokładnie mówi nam, 

którego dnia przypada. Więcej na ten temat później. 

Kontynuujmy... 

„Isztar lub Issar – w mitologii nadrzędna bogini asyryjska i babilońska, związana z 

miłością, płodnością i wojną; odpowiedniczka fenickiej Asztarte.” (The American 

Heritage® Dictionary of the English Language: czwarte wydanie, 2000) 

„Tamuz – starożytne bóstwo natury czczone w Babilonii; bóg rolnictwa i stad; uosobienie 

twórczych mocy wiosennych. Był kochany przez boginię płodności Isztar, która według 

jednej z legend, była tak zrozpaczona po jego śmierci, że zdecydowała się wejść za nim do 

podziemnego świata, by go odzyskać. Według innej legendy, zabiła go, a potem przywróciła 

do życia. Te legendy i święta upamiętniające coroczne obumieranie i odradzanie się 

roślinności, odpowiadały festiwalom fenickim i greckim ku czci Adonisa, oraz frygijskiego 

Attysa. Sumeryjskim odpowiednikiem imienia Tamuz był Dumuzi. W Biblii jego zniknięcie 
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jest opłakiwane przez kobiety w Jerozolimie” (Ezechiela 8:14). (The Columbia 

Encyclopedia, szóste wydanie, 2001) 

„(Angielski-przyp.tłum.) termin „Easter” pochodzi od anglosaskiego „Eostre”, imienia 

bogini wiosny. Ku jej czci składano ofiary w czasie wiosennej równonocy. Przed VIIIw. 

Termin zaczął być stosowany do rocznicy zmarwychwstania Chrystusa.” (International 

Standard Bible Encyclopaedia, pod redakcją Geoffrey Bromiley, tom 2 z 4, str.6, artykuł: 

Easter) 

„Angielskie słowo Easter pochodzi od nazwy Eostre – Eastre – Astarte lub Asztarte. Asztarte 

została wprowadzona na Wyspy Brytyjskie przez Druidów. Jest to po prostu inne imię 

chaldejskiej Beltis lub babilońskiej Isztar. Księga Sędziów odnotowuje, że „ synowie 

izraelscy czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom i Asztartom (...), i opuścili Pana i nie 

służyli mu”. (Angielskie – przyp. tłum.) Easter jest po prostu kolejnym imieniem Asztarte, 

„Królowej Niebios”. Wielkanoc nie była brana pod uwagę jako chrześcijańskie święto aż do 

czwartego wieku. Pierwsi chrześcijanie świętowali Paschę14-go dnia pierwszego miesiąca, 

a badania nad okresem kiedy Wielkanoc była obchodzona ujawniły, że obchody Wielkanocy 

nie zbiegały się w czasie z terminem wyznaczonym na Paschę. Po wielu dyskusjach Sobór 

Nicejski w 325r. zdecydował, że Wielkanoc powinna być obchodzona w pierwszą niedzielę 

po wiosennej równonocy. Skąd więc tyle kontrowersji, jeśli "Wielkanoc była tradycją 

przekazaną przez Apostołów? Odpowiedź jest taka, że nie była to tradycja apostolska, lecz 

ludzki wynalazek! Wymyślili sobie nowe zasady. Historia odnotowuje, że wiosenne święta ku 

czci pogańskich bogiń płodności oraz związane z nimi wydarzenia były obchodzone w tym 

samym czasie, co Wielkanoc. W roku 399 Kodeks Teodozjański próbował usunąć pogańskie 

wpływy z tych wydarzeń i zakazał ich przestrzegania. Pogańskie święto Wielkanocy wywodzi 

się od kultu bogini słońca, babilońskiej Królowej Niebios, która później była czczona pod 

wieloma imionami, w tym Isztar, Kybele, Matka Idajska (Wielka Matka) lub Asztarte, od 

której pochodzi (angielska) nazwa Wielkanocy. Wielkanoc to nie jest inna nazwa Święta 

Paschy, ani nie jest obchodzona w czasie biblijnie przypisanym Passze. To pogańskie święto 

najprawdopodobniej zostało schrystianizowane kilkaset lat po Chrystusie. (Richard Rives, 

Too Long in the Sun) 

„...jajko, jako symbol płodności i odnowionego życia sięga starożytnego Egiptu i Persji, 

których mieszkańcy mieli także zwyczaj malowania i jedzenia jajek podczas wiosennych 

świąt.” (Encylopaedia Britannica, artykuł: Easter) 

„Wymienianie się pisankami, które symbolizują nowe życie i płodność, jest jedną z 

najstarszych tradycji. Króliki i kwiaty także są symbolami płodności.” New Standard 

Encyclopedia, tom 6, Chicago: Standard Edition, 1991, str. pE-25-E-27 

„Zając, symbol płodności w starożytnym Egipcie, który zachował się jako symbol także w 

Europie, nie pojawia się w Ameryce Północnej. Jego miejsce zajmuje Wielkanocny królik, 

symbol płodności i cykliczności, zarówno ludzkiej, jak i księżycowej. Przypisywano mu 

składanie jaj w gniazdach przygotowanych dla niego na Wielkanoc lub ukrywanie ich przed 

dziećmi.” (The New Encyclopaedia Britannica, wyd.15. Chicago: Encyclopaedia 

Britannica, 1992, str.333) 

“Zwyczaju nabożeństwa o wschodzie słońca w Wielkanocną Niedzielę można doszukiwać się 

w starożytnych świętach wiosennych, które czciły wschodzące słońce.” (The New Book of 

Knowledge, Danbury: Grolier, 1981, str.41) 

To może przywodzić na myśl werset z Pisma: 
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Ezechiela 8:15-16 

(15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe 

obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana 

(Jahwe). A oto u wejścia do przybytku Pana (Jahwe), między przedsionkiem a ołtarzem, 

było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana (Jahwe), a 

twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. 

Moglibyśmy spędzić godziny prezentując więcej świeckich i chrześcijańskich naukowych badań na 

ten temat, ale jesteśmy pewni, że rozumiesz o co chodzi. Zapytaj siebie, czy Boże Narodzenie i 

Wielkanoc wciąż wydają ci się w porządku. 

Powtórzonego Prawa 12:30-31 

To strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza twego i abyś 

nie pytał o ich bogów, mówiąc: Podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja 

uczynię. (31) Nie uczynisz tak Panu (Jahwe), Bogu twemu! 

Jeremiasza 10:2 

Tak mówi Pan (Jahwe): Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, 

Powtórzonego Prawa 12:4 

Dla Pana (Jahwe), waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. 

Czy Boże Narodzenie i Wielkanoc są zakorzenione w pogańskim kulcie boga słońca i ich 

tradycjach? Oczywiście odpowiedź jest rozczarowująca – tak! A co z tym: 

Jana 4:23-24 

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu 

cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) 

Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. 

Czy Boże Narodzenie i Wielkanoc są zakorzenione w prawdzie, czy w tym, co fałszywe? 

Oczywiście, oba te święta są zakorzenione w fałszu. To znaczy, że ktokolwiek naucza zza kazalnicy, 

prawdopodobnie wie o tym wszystkim. Niewielu w ogóle próbuje wskazywać, że Wielkanoc i Boże 

Narodzenie nie mają Bożych źródeł. Prawie każdy kto liznął temat choć trochę wie, że Boże 

Narodzenie i Wielkanoc są wyłącznie wynikiem kultu i tradycji solarnych. 

Jedyne, co się zmieniło, to nazwa tego, kto jest czczony i symboliczne znaczenie tradycji. To 

znaczy, terminy i tradycje solarne, które stały się Bożym Narodzeniem i Wielkanocą zmieniły się 

wyłącznie w kontekście tego, co dla nas znaczą. Ale, czy możemy zmienić ich znaczenie dla Boga? 

Czy nie jest wystarczająco niepokojące, aby uświadomić sobie, że Jahwe, który mówi, że On się nie 

zmienia, powiedział także, że On nienawidzi być czczonym tradycjami boga słońca. A taki jest 

dokładnie charakter Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

To prowadzi nas do drugiej części tego nauczania. 

Jak to jest, że wszystko to jest dobrze znane, lecz Boże Narodzenie i Wielkanoc wciąż są 

kultywowane wśród wierzących? Nawet Jeszua powiedział słowa do tych, którzy promowali i 

praktykowali zwyczaje, pomimo tego, co jest napisane w Słowie. 

Marka 7:9 i 13 

(9) I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować... (13) tak 

unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym 

podobnych rzeczy czynicie. 
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Jak to wszystko wytłumaczyć? Dlaczego nikt się tym nie przejmuje? Odpowiedzią jest takie samo 

zwiedzenie, jakie Boży przeciwnik przedstawia Bożemu ludowi od początku. 

„Bóg nie zupełnie to miał na myśli mówiąc, że nie pomrzecie, jeśli zjecie owoc” (zobacz 

Rodz.3:4-5) 

Oznacza to: „Bóg nie całkiem to ma na myśli, kiedy mówi, że On nie lubi, gdy wielbi się Go 

pogańskimi sposobami i tradycjami solarnymi”, albo: „Bóg naprawdę nie to miał na myśli mówiąc, 

że On chce by go czcić w duchu i prawdzie, On nie ma nic przeciwko fałszowi.” 

Podobno te sprawy nie mają już dla Boga znaczenia, więc oczywiście i dla nas nie powinny się 

liczyć. 

Rozważmy kilka przykładów tego dominującego sposobu myślenia. Jeśli poszukasz w Google, czy 

chrześcijanie powinni obchodzić Boże Narodzenie, pierwszy artykuł, który wyskakuje to ten z 

bible.org. Należy pamiętać, Bible.org jest jedną z najbardziej dominujących stron internetowych na 

całym świecie dla chrześcijan. 

W tym artykule z Bible.org, pt. Czy chrześcijanie powinni obchodzić Boże Narodzenie” autor 

poświęca kilka akapitów przyznając, że Boże Narodzenie wywodzi się z pogańskiego kultu boga 

słońca, zachowując ich terminy i tradycje. Potem, po wszystkim, cytuje: 

„Pogańskie naleciałości zostały zagubione dawno temu” 

Dawno temu?! Że niby skoro my zapomnieliśmy skąd pochodzą te dni i tradycje, to Bóg również? 

Czy naprawdę sądzisz, że Bóg zapomniał? Czy naprawdę myślicie, że już Go to nie obchodzi? Czy 

On naruszył Własne Słowo i zmienił je? 

Następnie autor podsumowuje tę sekcję pełną ludzkich opinii i stronniczego rozumowania, ignoruje 

Boże myśli w tej sprawie, i wygłasza to, przykro mi to mówić, raczej aroganckie stwierdzenie: 

„Możemy coś złego przekształcić w coś dobrego.” 

Dosłownie mówi, że możemy wziąć to, co złe w zamyśle Bożym, i zamienić to, jakbyśmy byli 

chrześcijańską magiczną wróżką, i „cyk!” i już jest dobre! Oto my sami, jako ludzie, a nie Bóg, 

możemy decydować, co określamy jako dobre, a co jako złe. Jak w ogóle możemy nazywać dobrym 

to, co Bóg określił jako złe! Teraz powinieneś wykrzyczeć następujący werset: 

Izajasza 5:20 

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w 

światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. 

Takie myślenie i doktryna powinny przestraszyć na śmierć najbardziej religijnych ludzi. Lecz to 

JEDYNA argument teologów i uczonych za obchodzeniem Bożego Narodzenia i Wielkanocy – że 

możemy obrócić coś złego w coś dobrego. 

Prawie każda Chrześcijańska obrona Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy wykorzystuje podobne 

twierdzenia. Dlaczego? Ponieważ nie ma innej obrony. Oni przyznają już, że te tradycje mają 

źródło w pogańskim kulcie boga słońca. Co jeszcze mówią? To wszystko, co mogą powiedzieć. 

Niemal dokładnie takie same argumenty znajdziesz na equip.org, gotquestions.org, Grace to You 

Ministries i w wielu innych popularnych chrześcijańskich źródłach i służbach. Jedyną ich obroną 

jest udawanie, że Bóg nagle pogodził się z solarnymi świętami i tradycjami, oraz, że my mamy moc 

obracania tego co złe w Bożych oczach w coś dobrego. Czy możemy zamienić coś bezbożnego w 
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święte? Możemy sprawić, że bluźnierstwo jest teraz miłe oczom Stwórcy? Czy pomimo tego, że 

Bóg jest Bogiem, który się nie zmienia, możemy zmienić to, czego On nienawidzi w coś, co On 

lubi, tylko w ten sposób, że przypisujemy temu Jego Imię i mówimy, że to dla Niego i Jego syna? 

Pomyśl o tym. Zastanówmy się razem! 

Jakby to było ze współmałżonkiem? Załóżmy, że dałeś mu/jej prezent, ale tym prezentem jest coś, 

czego ta osoba nie znosi. Co byś powiedział uśmiechając się i wręczając go jej? Czy powiedziałbyś: 

„powinien ci się spodobać, ponieważ to, co się liczy jest w moim sercu”? czy, że powinna go 

polubić i być szczęśliwa, bo umieściłeś jej imię na pudełku? Boże uchowaj, byśmy robili takie 

rzeczy naszym współmałżonkom i obyśmy nigdy nie robili tego naszemu Stwórcy. Takie podejście 

jest dosłownie stawianiem się w roli Boga, mówieniem, że zrobimy to na własny sposób, zamiast 

Boży! To mówienie, że damy Mu to, co chcemy dać, a nie to, czego On od nas chce. 

Taki sposób myślenia nie jest nowy. Dosłownie jest to sposób Kaina. W przypadku Kaina, 

postanowił on robić rzeczy na swój sposób, robić to, co wydawało mu się słuszne, lub, jak wolisz – 

podążał za głosem swojego serca. 

1 Jana 3:12 

nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? 

Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. 

Możesz myśleć, że na pewno obrona Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy nie jest tym samym. Co w 

ogóle jest tym samym? No cóż, dowiedzmy się. Według Jana, Kain zamordował swego brata, 

ponieważ uczynki Kaina były złe, a jego brata były sprawiedliwe. Zanim zaczniemy analizować 

Kaina, musimy wspomnieć coś ważnego, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. 

Kiedy Biblia używa słowa Pan, w rzeczywistości jest to zastępstwo zastosowane przez tłumaczy 

zamiast imienia Stwórcy zapisanego jako hebrajski tetragram YHWH. Często na nowo 

umieszczamy je w Piśmie, jak On zaplanował, i bazując na najlepszych naukowych założeniach, 

wymawiamy je jako Jahwe. 

Rodzaju 4:1-7 

(1) Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam 

na świat mężczyznę z pomocą Pana (Jahwe). (2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. 

Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu 

(Jahwe) ofiarę z plonów rolnych; (4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej 

i z tłuszczu ich. A Pan (Jahwe) wejrzał na Abla i na jego ofiarę. (5) Ale na Kaina i na jego 

ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. (6) I rzekł 

Pan (Jahwe) do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? (7) Wszak 

byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha 

grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. 

Kain z pewnością znał Prawo Boże lub Torę, czyli instrukcję, po hebrajsku. Wymagała ona 

umówionego czasu, po hebrajsku „moed”, w którym Bóg polecił składać określoną ofiarę. Czasami 

Prawo Boże wymaga daru z ziarna, czasem ofiary. W tym przypadku, Bóg wymagał poświęcenia, 

które ofiarował Abel. Kain zdecydował postąpić po swojemu i ofiarować to, co sam chciał 

ofiarować. Abel wysłuchał Ojca i był Mu posłuszny. Kain postanowił zrobić to, co uważał za 

słuszne, to co uważał za najlepsze, czyli modlić się na swój własny sposób, podążać za własnym 

sercem. Tak więc, postawą Kaina było robić rzeczy po swojemu, wbrew temu, co Pan chce, czego 

pragnie. 

Judy 11 

Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w 
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buncie Korego. 

Łatwo jest wpaść w pułapkę myślenia, że wielbić Boga możemy w każdy sposób jaki wybieramy. 

Boży ludzie są znani z popełniania tego błędu na okrągło. Najbardziej klasyczny przykład sposobu 

myślenia Kaina widzimy w wydarzeniu ze złotym cielcem. Tak, wierzcie lub nie, Boże Narodzenie 

i Wielkanoc można porównać do przypadku złotego cielca. Ilu zdaje sobie sprawę, że intencją 

Izraelitów nie było wielbić fałszywego boga jako złotego cielca, ale Jahwe, naszego Boga? 

W historii o złotym cielcu, po raz kolejny, lud Boży zacząć uwielbiać Boga na swój sposób. Bogu 

nie spodobało się jednak oddawanie Mu czci w sposób, który wybrał Jego lud. On określił dla nas 

procedurę, sposób, w jaki oddawać Mu pokłon i sposoby, w jakie Go nie czcić. To On ma być 

wielbiony, nie my. Musimy zrozumieć, jak mamy Go wielbić, a jak nie. Nie powinniśmy tego 

mieszać. Lecz jest to coś, co lud Boży robi nazbyt często, a historia o złotym cielcu jest chyba 

najbardziej klasycznym przykładem usiłowania wielbienia Boga na swój sposób, a nie po jego 

myśli. 

Wszystko zaczyna się w księdze Wyjścia 32. Czytamy tu, że Mojżesz poszedł na górę, a po 

pewnym czasie Izraelici zaczęli panikować, ponieważ obawiali się, że Mojżesz zmarł. 

Wyjścia 32:1 

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.  

Mojżesz był dla nich więcej niż liderem. Mojżesz był jedynym pośrednikiem między Bogiem, a 

nimi. Mojżesz rozmawiał z Bogiem w ich imieniu, i Bóg przemawiał do Izraelitów poprzez 

Mojżesza. Mojżesz był pośrednikiem pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. Ta nadrzędna rola jest 

teraz zarezerwowana dla samego Jeszui i jedynie Jeszua dziś działa, jak Mojżesz. (1Tym. 2:5, 1Kor. 

11:3) 

Jednak w czasie exodusu, Mojżesz był pośrednikiem. Oto jak oni widzieli problem – obawiali się, 

że stracili Mojżesza, wierzyli, że muszą zastąpić swojego pośrednika. Obawiali się, że nie będą w 

stanie dłużej komunikować się z Jahwe, ponieważ ich pośrednik, Mojżesz, zaginął, a może nawet 

zginął. 

Ponieważ byli w Egipcie, dowiedzieli się kilku egipskich tradycji interakcji z bogami. W ich 

rozumieniu, konieczny jest jakiś fizyczny pośrednik ułatwiający nadprzyrodzone interakcje. 

Potrzebowali pośrednika między sobą, a Bogiem. Wiemy, że myśleli w ten sposób, ponieważ 

polecili Aaronowi: 

uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami 

A potem, czego dowiadujemy się o ich obawach? 

nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi 

egipskiej. 

Więc, wiedzą oni, że Jahwe przez Mojżesza, wyprowadził ich z Egiptu. Jednak Mojżesza teraz 

brakuje, a ich niepewność jest już wielki problemem, a wielkie problemy wymagają 

natychmiastowych rozwiązań. Tak więc ich rozwiązaniem było uczynienie sobie "bogów". 

Lecz jak „bogowie” zastąpią Mojżesza i jak „bogowie” staną się dobrzy w ich rozumieniu? Czy już 

zapomnieli, kto wyprowadził ich z Egiptu, i czy zapomnieli, kto przemówił do nich na górze, zanim 

się przestraszyli i poprosili Mojżesza, żeby poszedł na górę i zdobył dla nich przykazania? 
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W naszym języku to z oczywiście brzmi źle. Jednakże użyte tutaj słowo "bogowie" w języku 

hebrajskim brzmi Elohim. Elohim to hebrajskie słowo tłumaczone jako jedyny, prawdziwy Bóg: 

może być ono również tłumaczone jako bogowie. Tak więc, prawie za każdym razem kiedy w 

naszym tłumaczeniu pojawia się słowo "Bóg", w rzeczywistości hebrajskim słowem jest Elohim, 

mimo tego, że Elohim jest w liczbie mnogiej. Elohim, może odnosić się zarówno do fałszywych 

bogów, jak i jedynego prawdziwego Boga. To kontekst określa właściwe zrozumienie. Tak więc, 

musimy dowiedzieć się, czy Izraelici usiłowali wykonać fizyczny obraz "Boga" jako pośrednika do 

Boga, czy też próbowali zrobić sobie "bogów" jako w fałszywych bogów? 

Aby zastąpić prawdopodobnie martwego Mojżesza, ich pośrednika z Bogiem, Izraelici 

zdecydowali, że muszą „uczynić Boga”, lub raczej stworzyć łącznika, jaki ich zdaniem był 

niezbędny, aby mogli rozmawiać z Bogiem, coś, co zastąpi Mojżesza, który, jak się obawiali, nie 

żyje. Tak często byliśmy uczeni, że Izraelici uczynili sobie fałszywego boga. Ale w nasze 

tłumaczenie mówi, że chcieli zrobić sobie bogów, a nie Boga. Oczywiście, uczynili sobie tylko 

jednego Boga, pomimo faktu, że użyli liczby mnogiej słowa El, czyli Elohim. To sugeruje, że mieli 

zamiar uczynić jedynego prawdziwego Boga, Elohim, nie fałszywych bogów, w przeciwnym razie 

musieliby zrobić wielu bogów, jak sugeruje nasze tłumaczenie. 

To może być niewystarczający dowód dla ciebie, ale mamy znacznie więcej do rozważenia. 

Większość już wie, że Izraelici zdecydowali się uczynić sobie cielca. Rzeczywiście, nie debatowali, 

ani nie dyskutowali o tym – zdaje się, że było dla nich oczywiste, że Jahwe powinien przybrać taką 

formę. Ale dlaczego wybrali cielca? 

Wyjścia 32:2-4 

(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.  

Jeśli Izraelici starali się uczynić fizyczną formę Jahwe jako pośrednika zastępującego Mojżesza, to 

na pewno nieprzypadkowo wybrali cielca. Dlaczego? Dlaczego wybrali cielca do reprezentowania 

Jahwe? W Piśmie Świętym Bóg jest często porównywany do wołu, nawet w kontekście wyjścia z 

Egiptu. Na przykład: 

Liczb 24:8 

Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, Jest dla niego jak rogi bawołu, 

Więc dlaczego, skąd się o tym dowiedzieli? Wiedzieli o tym, ponieważ mówili i pisali starożytnymi 

hebrajskimi piktogramami. Pamiętasz hebrajskie słowo tłumaczone jako Bóg w naszej Biblii? To 

hebrajskie słowo Elohim. Istnieją dwa hebrajskie słowa powszechnie tłumaczone jako Bóg: el i 

elo’ah. 

Czytając Biblię lepiej jest mieć starohebrajski obraz Boga, a nie nasze nowoczesne zachodnie 

wyobrażenie. Słowo el zostało pierwotnie zapisane dwiema literami piktograficznimi – jedną była 

głowa wołu, drugą kij pasterski. Wół reprezentował siłę, kij pasterza reprezentował władzę. 

Po pierwsze, starożytni Hebrajczycy rozumieli Boga jako silną władzę. Laska pasterza była także 

rozumiana jako kij na barkach – jarzmo. Po drugie, starożytni Hebrajczycy odczytywali Boga, jak 

woła w jarzmie. Podczas orki, umieszczano w jarzmie dwa woły, jednego starszego i bardziej 

doświadczonego, a drugiego młodszego i mniej doświadczonego i młodsze uczyły się od starszych. 

Hebrajczycy rozumieli Boga jako starszego doświadczonego woła, a siebie, jako te młodsze, które 

się od Niego uczą. Formą mnogą elo’ah jest elohiym i często jest tłumaczona jako Bóg. Podczas, 
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gdy nasza liczba mnoga określa jedynie ilość, jako więcej niż jeden, hebrajska liczba mnoga może 

określać równie dobrze ilość, jak i jakość. 

Coś ogromnej wielkości czy postury może być zapisane w liczbie mnogiej, a w tym przypadku, 

Bóg, jako wielka siła i władza jest często zapisywane w liczbie mnogiej Elohim. Dwie litery tych 

hebrajskich słów to „głowa wołu” reprezentująca siłę i „laska pasterza” reprezentująca władzę. W 

połączeniu oznaczają "silną władzę", jak również "wół w jarzmie". Jarzmo jest rozumiane jako 

kij/laska na ramionach. Jeśli jesteś tym zainteresowany, możesz dowiedzieć się więcej na w 

Centrum Badań nad Starożytnym Hebrajskim - Ancient-Hebrew.org. Więc, wybór cielca do 

reprezentowania Boga był najwyraźniej zamierzony. 

Istnieje logiczny powód, że nie wybrali oni królika czy ryby, lub czegokolwiek innego. Elohim w 

języku hebrajskim daje nam piktogram "wół" i "władza". I zgadnijcie co mówili, kiedy zamierzali 

zrobić Elohim: 

„uczyń nam bogów (Elohim), którzy pójdą przed nami” 

Pamiętaj, Elohim jest tym samym hebrajskim słowem tłumaczonym w Piśmie jako „Bóg”. I Elohim 

jako piktogram doskonale pasuje do ich zamiarów ulania cielca. Tak więc, że tak powiem, oni nie 

chcieli stworzyć sobie "bogów". Oni chcieli uczynić Boga, Jahwe! Nie tyle zresztą dosłownie 

zamyślali uczynić Boga, ale raczej kontynuowali egipską tradycję tworzenia wizerunku Boga, aby 

mieć z Nim łączność i rozmawiać z nim. Oczywiście, od tego był Mojżesz, ale oni obawiali się, że 

on nie żyje. Po tym, jak złoty cielec został zaprezentowany, Izraelici mówią coś bardzo ciekawego. 

Wyjścia 32:4 

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. 

W naszym języku, wydaje się, że prezentują złotego cielca jako "bogów". Ale to nie ma żadnego 

sensu – cielec jest pojedynczy. W rzeczywistości, mówi on do Izraela: „tutaj jest Elohim”, lub jeśli 

wolisz, „oto twój bóg, który cię wyprowadził z Egiptu”, co oznacza, jedynego prawdziwego Boga. 

Teraz oczywiście, w większości tłumaczeń, używanie słowa "bogowie" nie ma żadnego sensu z 

wielu powodów. Izrael już ogłosił Jahwe swoim jedynym Bogiem. Dlaczego Izrael nagle miałby 

wierzyć, że to inny bóg wyprowadził ich z Egiptu? To nie miałoby w ogóle żadnego sensu. Ponadto, 

tylko jeden Bóg wyprowadził ich z Egiptu i Izraelici o tym wiedzieli. Więc dlaczego tłumacze 

biblijni używają formy liczby mnogiej słowa „bóg”, jako fałszywych bogów, choć to nie ma sensu? 

Aaron prezentuje tylko jednego złotego cielca, nie wiele złotych cielców. W znaczeniu liczby 

pojedynczej, a nie mnogiej. 

Właśnie tak! I to ważne, aby zrozumieć, że Izraelici nigdy nie zamierzali robić sobie bogów, lecz 

Boga, o czym świadczy jeden (liczba pojedyncza) bóg, którego wykonali w postaci cielca, który 

jest dokładnie tym samym wyobrażeniem, które prezentuje hebrajski piktogram oznaczający 

Elohim. A potem mówią, że ten "złoty cielec" wyprowadził ich z Egiptu. Oczywiście, wiedzą że nie 

dosłownie, ponieważ to Jahwe wywiódł ich z Egiptu. 

Dlaczego więc nasze tłumaczenia mówią o bogach, a nie Bogu? Ze względu na charakter 

hebrajskiego słowa Elohim. Elohim, może oznaczać fałszywych bogów w liczbie mnogiej lub 

jedynego prawdziwego Boga. Oznaczałoby to, że Izraelici wierzyli, że tworzą obraz Jahwe jako 

cielca. Wierzyli, że stworzyli wizerunek jedynego prawdziwego Boga, który wyprowadził ich z 

Egiptu. To ma sens, ponieważ starożytny hebrajski piktogram Elohim to Wół z autorytetem. 

Więc oni są po prostu tworzą na wzór tego, co wiedzą o Bogu, starając złagodzić swoje obawy o 

Mojżesza, pośrednika. W rzeczywistości stworzyli obraz Jahwe według swojego zrozumienia, aby 
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Go czcić i połączyć się z Nim, jako swoim nowym pośrednikiem. Byli tak zmartwieni, że stracili 

Mojżesza, który był ich pośrednikiem w łączności z Jahwe, że sądzili, że muszą zastąpić Mojżesza 

czymś, co będzie nowym pośrednikiem między Izraelem a Bogiem. Tak więc wszystkie te rzeczy 

wyraźnie pokazują nam, że oni zamierzali czcić Jahwe poprzez cielca. 

Wciąż w to nie wierzysz, pomimo wszystkich tych dowodów? 

Nadal wierzysz, że Izraelici próbowali czcić fałszywych bogów, a nie, ze czcili Jahwe na swój 

własny sposób? Jest jeszcze jedna rzecz potwierdzająca takie zrozumienie, i to ważna – w 

hebrajskim czytamy, że Aaron w rzeczywistości poświęcił to święto Jahwe. 

Wyjścia 32:5-6 

(5) Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto 

Pana (Jahwe). (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. 

Aaron oświadcza, że to święto jest dla Jahwe, a następnie składają Mu ofiary. Niestety, jest to 

skrajnie „kainowa” mentalność. Możesz pomyśleć, że w twojej Biblii napisane jest Pan, nie Jahwe. 

Ale przypomnij sobie, o czym już wcześniej wspominaliśmy – za każdym razem, kiedy w swojej 

Biblii widzisz „Pan”, to jest to celowe zastąpienie tetragramu YHWH, lub tego jak często to 

wymawiamy - Jahwe. 

Każdy może zajrzeć do jakiejkolwiek hebrajskiej konkordancji i zobaczyć na własne oczy, że Aaron 

dosłownie poświęca to święto Jahwe, Bogu, który wyprowadził ich z Egiptu. To to bez wątpienia 

dowodzi, że Izraelici po prostu próbowali zastąpić Mojżesza i połączyć się z Jahwe w inny sposób. 

Izraelici nie próbowali że tak powiem uczynić sobie "bogów", lecz "Boga" - Elohim. Wybrali cielca 

na obraz Jahwe, ponieważ On jest Elohim. To jest naprawdę ważne, aby to zrozumieć, bo właśnie to 

uczynili. Zdecydowali się wymyśleć własne święto, ich własne święto dla Jahwe, zamiast świąt 

przedstawionych w księdze Kapłańskiej 23. Zdecydowali się wielbić Boga na swój własny sposób, 

zamiast na Boży sposób. Szczerze sądzili, że robią to, co trzeba. Myśleli, że to ok, aby wymyśleć 

własne święto dla Pana i wielbić Go tak jak chcieli. 

Ale oczywiście, pomimo tego, że Izraelici szczerze próbowali czcić Boga, nawet poświęcając dzień 

dla Niego, składając Mu dary, Bóg inaczej na to patrzył. Oni wielbili Boga poprzez pogańskie 

praktyki, wykorzystując przedmioty, aby czcić Boga, ogłaszając i wprowadzając w życie fałszywe 

święta. Oni nawet złożyli ofiary Jahwe. Oni, zupełnie jak Kain, naprawdę sądzili, ze Jahwe 

przyjmie ich uwielbienie. Sposób Kaina. 

I to jest głównym problemem. 

Ponieważ Izraelici postanowili robić wszystko po swojemu, zamiast na sposób Boży, sami siebie 

uczynili bogami. Choć w pełni i szczerze chcieli podążać za Jahwe, zamiast tego poszli za sobą i 

własnym sercem. 

To dokładnie to samo, co robimy z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Trzymamy się dróg 

ludzkich, ścieżek fałszywych bogów, a potem oferujemy je wszystkie Bogu i spodziewamy się Jego 

uśmiechu, bo my jesteśmy z siebie zadowoleni. 

Zdajemy sobie sprawę, że może wydawać się trudne i wielu nie będzie chciało tego słuchać, ale 

wiemy, że jest to prawdą. Kiedy robimy te rzeczy po swojemu, zamiast po Bożemu, to kto jest dla 

nas Bogiem w tym momencie? Czy dostrzegasz problem patrząc z Bożej perspektywy? 

Możemy wciąż utrzymywać, że oddajemy cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, ale jeśli porzucić 

Jego ścieżki i robimy to po swojemu, tak właściwie czcimy fałszywych bogów, niestety, czcimy 
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samych siebie, kłaniamy się samym sobie i samych siebie naśladujemy. Przestrzegamy własnych 

instrukcji zamiast Jego. A jak On chce, abyśmy Go czcili? 

Jana 2:23-24 

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu 

cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) 

Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. 

W jaki sposób On nie chce być czczony? 

Powtórzonego Prawa 12:4 

Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. 

Czego nie powinniśmy się uczyć? 

Jeremiasza 10:2 

Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, 

Jesteśmy w pełni świadomi, że wiele z tego, co odkryliśmy było co najmniej szokujące. W 

rzeczywistości, jak dotąd jest to dopiero jedynie wprowadzenie do tematu. W tym momencie, kilka 

kwestii powinno być jasnych. Jahwe powiedział, że nie możemy czcić Go w taki sposób, jak 

poganie czcili swoich bogów słońca. Choćby ten jeden powód całkowicie eliminuje i Boże 

Narodzenie i Wielkanoc. 

Ponadto, Boże Narodzenie i Wielkanoc nie są zakorzenione w prawdzie. Wywodzą się one z 

fałszywych sposobów oddawania czci fałszywym bogom. Są to sposoby narodów, sposoby, o 

których On nam powiedział, byśmy się ich nie uczyli. Dla wielu to może być zaskakujące, ale Bóg 

nie zgadza się na trzymanie Chrystusa w świątecznej szopce. Bóg nie docenia mentalności Kaina, 

mentalności, która mówi, że dobrze jest trzymać się serca i czcić Boga w sposób przez nas wybrany 

zamiast w sposób o jaki On prosi. 

Musimy uczyć się na błędach z Izraela, którzy robiąc to, co było słuszne według nich, zdecydowali 

się wielbić Boga na swój sposób, oferując mu nowe święto, nowy festiwal, z prezentami i 

uwielbieniem dla Niego. Kain również był szczery. Izraelici ze złotym cielcem byli szczerzy. Nasza 

intencje świętowania Bożego Narodzenia i Wielkanocy także mogą być bardzo szczere. 

Lecz problem polega na tym, że ma to być według Boga, nie według nas, nie według kogokolwiek 

innego, niezależnie od wszystkich teologów obiecujących Ci, że to OK. Bóg sam powiedział nam, 

że to nie jest w porządku, że to nie jest sposób w jaki On chce być czczony. Pokochał nas tak 

bardzo, że posłał Swojego Syna byśmy mogli żyć! Żyjmy więc dla Niego, na Jego sposób, nie na 

nasz. Odwzajemniajmy Jego miłość w sposób, którego On tego oczekuje. 

Mamy nadzieję, że daliśmy wam dużo do myślenia. Jednak jest tego o wiele więcej. Wciąż 

pozostaje pytanie: "W jaki sposób wszystkie te pogańskie tradycje i obrzędy ku czci boga-słońca 

pożeniono z wiarą chrześcijańską?" Skąd to wszystko się wzięło? Jak to było możliwe? I co 

wszystkie te tradycje pierwotnie znaczyły?  

Będziesz zaskoczony, kiedy poznasz wiele z tych pogańskich obrzędów i tradycji ku czci boga 

słońca, ich oryginalną symbolikę i pochodzenie. W kolejnej części tego nauczania, omówimy 

wszystkie te zagadnienia i wiele innych. Przekonasz się, że to robi się coraz bardziej interesujące. 

Mamy nadzieję, że to nauczanie było dla ciebie błogosławieństwem, i pamiętaj – nie ustawaj w 

sprawdzaniu wszystkiego. 

Szalom 
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