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Wstęp 
 

Na Boże Narodzenie zawsze wszystko jest w najlepszym porządku. Przyspieszyłem tempo i szurając nogami minąłem 

ostatni zakręt na drodze do domu. Przygarbiony, spojrzałem przez drzewa w kierunku domu z nadzieją, że zobaczę 

Buicka z 1950 roku należącego do dziadka. Będąc już uczniem gimnazjum powściągnąłem odruch małego chłopca, aby 

biec i zachowałem swój „dorosły” krok. Wydawało się, że minęło już sporo czasu odkąd byłem z babcią i dziadkiem, 

więc mógłbym znowu zasmakować w niemieckich wypiekach oraz chlebie babci. Z podekscytowania zadrżałem głęboko 

w sobie na myśl o ponownym przebywaniu z nimi. Zniżając się do poziomu ziemi miejskiego parku, mogłem zobaczyć 

mój dom na końcu otwartej przestrzeni. I zaparkowany od frontu samochód dziadka – w końcu przyjechali. 

 

Zaczynając truchtać przeciąłem otwarte, trawiaste boisko. Nasz dom znajdował się po drugiej stronie ulicy naprzeciwko 

pięknego miejskiego parku, znanego ze swojego szpaleru drzew z całego świata – znajdowały się tam japońskie jabłonie, 

derenie, dęby, wszelkiej odmiany klony, jak również zimozielone. Jesienią kolory były wspaniałe, ale nawet lekko 

przyprószone śniegiem padającym tego dnia, kilka zwycięskich liści przywierających do konarów, które w przeciwnym 

razie byłyby nagie, jawiło się swoimi ziemskimi kolorami. Przeszedłem przez ulicę i wbiegłem po schodach od strony 

drzwi wejściowych naszego domu, mój palec zbliżył się do przycisku dzwonka. Jak tylko drzwi się otworzyły zawołałem 

na dziadka i babcię, którzy wyłonili się z kuchni z uśmiechami na twarzy, a potem były uściski oraz pocałunki. Ponownie 

nastał czas Bożego Narodzenia i wszystko było w jak najlepszym porządku. 

 

Mama udekorowała dom z całym swoim zwyczajowym szlifem – drzewko zostało przybrane corocznymi ozdobami, za 

każdą z nich kryła się własna historia. Migające światełka – które zawiesiliśmy – spotęgowały efekt błyskotek, fragment 

po fragmencie pokrywając gałęzie iluzją śniegu. Liczba prezentów pod choinką już wzrosła do kłopotliwej sterty, a mama 

robiła co mogła, aby zachować ten stos od zawłaszczenia sobie zbyt wiele podłogi. Szopka była jak zwykle na kredensie, 

a małe aniołki-świece, które wygrywały melodyjkę kurantową, obracając się tworzyły swój wyjątkowo niepowtarzalny 

klimat. Dom pachniał gałązkami sosny, jemioła wisiała w kuchennym przejściu, czerwone kokardki ozdabiały świece 

każdej wielkości, a światła z choinki dawały szczególną poświatę w szybko zapadających ciemnościach. Na zewnątrz 

padający śnieg stał się cudownym tłem dla wyłaniających się ulicznych świateł. Rozmawialiśmy, wspominaliśmy, 

śmialiśmy się i robiliśmy to, co zazwyczaj robią rodziny w Boże Narodzenie – poddaliśmy się „cudownemu duchowi” 

tych świąt. Nawet małe rzeczy, które często chwiały rodzinnym pokojem teraz były ignorowane. Cudowny nastrój, który 

przynosi Boże Narodzenie łatwo łagodził ostry język oraz temperament dziadka. Zaiste, był to czas pokoju i radości. 

 

Jako dobrzy baptyści niewierzący w Świętego Mikołaja (chociaż żartobliwie dawaliśmy sobie nawzajem prezenty 

podpisane „od Mikołaja”), otwieraliśmy prezenty w Wigilię Bożego Narodzenia, tak, żeby nikt nie pomyślał, iż 
oczekujemy starych znajomych. Mama i babcia przygotowywały szczególną kolację, którą spożywaliśmy w jadalni. Gdy 

naczynia zostały ostatecznie uprzątnięte, a kuchnia doprowadzona już do porządku, wszyscy zbieraliśmy się w salonie 

wokół choinki. Tata czytał historię narodzin Chrystusa i modlił się. Wreszcie nadszedł czas, aby rozdzielić prezenty 

znajdujące się pod choinką, coś o co ja i mój brat chętnie się ubiegaliśmy. Następnie jedno po drugim, poczynając od 

najmłodszych, każdy rozpakowywał prezent, a pozostali przyglądali się temu. Aparat błyskał, achy i ochy osiągały 

apogeum, a uściski i pocałunki były wymieniane ze słowami: „Dziękuję”. Wszystko było tak, jak powinno być w Boże 

Narodzenie. Gdy ostatni prezent został już rozpakowany, nadszedł czas, aby ponownie coś zjeść. Słynne babcine 

przekąski zakrywały stół, były to wszelkiego rodzaju ciasteczka i smakołyki. I wtedy, właśnie wtedy, gdy prezenty 

zostały ostatecznie rozdane, nadszedł czas, aby wpakować się do samochodu i odbyć naszą coroczną wycieczkę wigilijną 

wokół miasta, aby zobaczyć oświetlenie (świąteczną iluminację). Co prawda, wydawało się to niesprawiedliwe 

pozostawianie tych wszystkich nowych rzeczy jeszcze niezbadanymi, ale tata przypomniał nam, że one tam będą, gdy 

wrócimy i z tą oto myślą byliśmy już u drzwi. 
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Wtulając się tej nocy w swoją pościel, marzyłem o poranku i czasie, który mógłbym spędzić z moimi nowymi rzeczami – 

przymierzając ubrania, czytając nowe książki i przeprowadzając niektóre z eksperymentów w moim nowym zestawie 

chemika. Wiedziałem też, że obudzi mnie cudowny zapach indyka piekącego się w piekarniku – „Tak, wszystko jest 

właśnie takie jak powinno być w Boże Narodzenie”. 

 

Były to rodzaje tradycji, w których dorastałem, tradycje, które uczyniły Boże Narodzenie moim ulubionym okresem roku. 

Od następnego dnia po Święcie Dziękczynienia aż do Nowego Roku, moje życie było wypełnione oczekiwaniem na 

Święta Bożego Narodzenia, a następnie świętowaniem go. Przemierzałbym ulice centrum naszego niezbyt dużego miasta 

i przyjmowałbym do wiadomości cudowność ludzkości dążącej do pokoju oraz szczęścia, które wydawały mi się tak 

iluzoryczne przez większą część roku. Nawet w natłoku przepełnionych grafików i finansowych ograniczeniach, ludzie 

wydawali się zdeterminowani w kwestii uczynienia Bożego Narodzenia szczęśliwym czasem dla wszystkich. 

 

Zatem, co się zmieniło? Dlaczego miałbym teraz, w moim dorosłym życiu pisać o tym, aby poinformować o 

przyczynach, dla których już więcej nie świętuję Bożego Narodzenia? Co zmieniło się w moim myśleniu, żeby 

powstrzymywać mnie od przekazywania tradycji bożonarodzeniowych moim synom w nadziei, że przecież sami mogliby 

mieć wiele podobnych i równie miłych wspomnień? Dlaczego ja, ktoś tak głęboko zakochany w tradycjach Bożego 

Narodzenia i tak bardzo pragnący uczcić Boga za niewypowiedziany dar Jego Syna, zaprzestał świętowania samych 

świąt, które upamiętniają Jego narodziny? 

 

Mam nadzieję, że na kolejnych stronach tegoż artykułu będę mógł w sposób rzetelny oraz jasny udzielić wam odpowiedzi 

na te pytania. Chciałbym opisać w sposób jak najbardziej precyzyjny brzemię, które noszę w związku z Bożym 

Narodzeniem i wyjaśnić, dlaczego nie mogę już tego świętować. Ale chciałbym uczynić to bez osądzania was, 

czytelników – ani nikogo innego – w tej kwestii. I raczej modlę się, aby każdy lub każda miał/a pełne przekonanie w 

swoim sercu, gdy razem staramy się uwielbiać Pana w Duchu i Prawdzie. Moim celem jest mówienie prawdy w miłości. 

 

Boże Narodzenie – trochę historii 
 

Nikt nie jest pewien, co do kwestii dokładnego pochodzenia święta Bożego Narodzenia. Pewne jednak jest to, że pierwsi 

wierzący w ogóle nie zajmowali się świętowaniem urodzin Mesjasza, Jeszuy. Wiemy o tym z prostego faktu, że pierwsi 

wierzący nie interesowali się dokładną datą narodzin Chrystusa. Łukasz odnotowuje, że On narodził się „za panowania 

cesarza Augusta”
1
, nawet nie wspominając o miesiącu, nie mówiąc już o dniu miesiąca. Marek rozpoczyna swoją 

Ewangelię o życiu i działaniu Chrystusa od chrztu – Jego narodziny są „dane” i nic poza tym. W rzeczywistości, 

obchodzenie urodzin jest nieznane w tradycyjnym, żydowskim obrzędzie. Co interesujące, w całym Piśmie Świętym 

odnotowano, że tylko faraon oraz Herod mieli przyjęcia urodzinowe
2
. 

 

Podobnie, pierwsi ojcowie Kościoła nie byli pewni co do dokładnej daty narodzin Chrystusa
3
. Klemens Aleksandryjski 

(ur. 150 r. n.e.
4
) wymienia pięć dat w trzech różnych miesiącach, którym różne osoby przypisywały narodziny Jezusa, 

jedna z nich odpowiada dacie 25 grudnia
5
. Sam Klemens wybrał „25 dzień pachon”

6
 (czyli 20 maja)

7
. Najwyraźniej nie 

ustalono żadnej daty narodzin Chrystusa aż do końca drugiego wieku, wykazując, że żadne oficjalne i uznawane 

uroczystości, również nie były znane w tym czasie. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ewangelia św. Łukasza 2:1. 

2
 Genesis 40:20; Ewangelia św. Mateusza 14:6; Ewangelia św. Marka 6:21. 

3
 Wydaje się, że dopiero po całkowitej hellenizacji Kościoła data narodzin Chrystusa stała się tak istotną kwestią. 

4
 p.n.e. (przed naszą erą); n.e. (naszej ery) – odpowiednio „przed Chrystusem” i „po Chrystusie”. 

5
 T.G. Crippen, Christmas and Christmas Lore (Gale Research Co., 1971), str. 5. Oczywiste jest, że zainteresowanie datą narodzin 

Chrystusa nie miało nic wspólnego z ich obchodzeniem, ale raczej z ogólnymi badaniami chronologicznymi, a w szczególności, z 

datowaniem ukrzyżowania oraz zmartwychwstania. 
6
 Pachon (gr.) – dziewiąty miesiąc w kalendarzu egipskim; w języku egipskim „Pa-en-Jonsu”, trwa od 26 kwietnia do 25 maja; [przyp. 

tłum.] 
7
 Strom. i.21. 
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Z drugiej strony, data wizyty trzech Mędrców (znana w kalendarzu kościelnym jako Epifania
8
), uważana była za 

wystarczająco ważną, aby nadać jej dokładną datę i tak oto 6 stycznia został zaakceptowany. Święto Epifanii było 

obchodzone tego dnia przez gnostyckich bazylidian
9
 aż do końca drugiego wieku

10
. Choć najwcześniejszy zapis o 25 

grudnia jako święcie kościelnym znajduje się w Kalendarzu Rzymskim kronikarza Filokalusa (wydanym w 354 r., ale 

reprezentującym rzymskie praktyki z 336 r. n.e.
11

), to wydaje się, że Kościół wschodni celebrował początkowo Epifanię 

zarówno jako fizyczne, jak i duchowe narodziny Chrystusa
12

. W rzeczywistości, Epifania była uważana za najważniejsze 

święto kościelne aż do końca czwartego wieku. Szósty kanon edeski zalecał 

 

Epifanię naszego Zbawiciela – która jest głównym świętem Kościoła – w szóstym dniu drugiego Kanun (tzn. 

6 stycznia)
13

. 

 

Z czasem jednak, Kościół zachodni przyjął 25 grudnia jako datę narodzin Chrystusa, a Kościół wschodni wydaje się, że to 

również zaakceptował, jednak wciąż zachowując obchody Epifanii 6 stycznia, nawet do dnia dzisiejszego
14

. W Ziemi 

Świętej obchody narodzin Chrystusa odbywały się 6 stycznia aż do VII wieku, gdy 25 grudnia został na stałe przyjęty
15

. 

Jedynie Ormianie nigdy nie uznali 25 grudnia
16

. 

 

Jak możemy dowiedzieć się z pism wczesnych ojców Kościoła dotyczących obchodów święta Bożego Narodzenia, to 

samo święto poprzedziło porozumienie całego Kościoła co do daty narodzin Chrystusa. Gdy zainicjowano świętowanie 

Bożego Narodzenia, to Kościół zaczął poszukiwać sposobu obliczenia, który pozycjonowałby narodziny Chrystusa 

właśnie w dniu 25 grudnia. 

 

Sposób w jaki Kościół zachodni doszedł do daty 25 grudnia nie jest całkowicie jasny, ale chyba najlepsze wyjaśnienie 

zostało podane przez Jana Chryzostoma w oparciu o [dzieła] między innymi Hipolita Rzymskiego
17

. Przyjmując, że 

Zachariasz był arcykapłanem, a Dzień Pojednania przypadał na 24 września, to Jan Chrzciciel urodziłby się 24 czerwca, a 

Chrystus sześć miesięcy później, czyli 25 grudnia. Ta teoria jest całkowicie nie do utrzymania, a co najmniej jedną z 

przyczyn jest to, że Zachariasz nie mógł być arcykapłanem według wszelkich zachowanych zapisów [rejestrów]
18

. 

 

Kolejną sugestią – spopularyzowaną przez L. Duchesne’a
19

 – było stanowisko, iż Kościół ustalił datę narodzin Chrystusa 

mistycznie. Ponieważ liczby ułamkowe nie mają miejsca w systemach symbolicznych, dlatego starożytni postulowali o 

pełne liczby lat życia Chrystusa. W tym przypadku wierzono, że daty Jego poczęcia i ukrzyżowania były takie same. 

Ponieważ standardowo za datę ukrzyżowania uznawano 25 marca, to Jego narodziny obliczano na dziewięć miesięcy 

później, czyli 25 grudnia. 

 

Niezależnie od metody ostatecznego dotarcia do daty 25 grudnia jako narodzin Chrystusa, to jasne jest, że obchody tego 

wydarzenia nie miały miejsca wcześniej, jak dopiero w czwartym wieku. Jan Chryzostom (w 386 r. n.e.) stwierdza, że 

świętowanie narodzin Chrystusa „według ciała” nie zostało zainaugurowane w Antiochii wcześniej niż dziesięć lat przed 

                                                 
8
 Epifania (gr.) – Objawienie Pańskie; święto mające na celu uczcić objawienie się Boga człowiekowi (Teofania), symbolem tego jest 

opisana w Ewangelii św. Mateusza wizyta trzech Mędrców ze Wschodu składających hołd Jeszui; w Polsce święto jest znane pod 

nazwą Trzech Króli i przypada 6 stycznia; [przyp. tłum.] 
9
 Bazylidianie – od założyciela Bazylidesa, gnostyka z Syrii (ok. 85-145); sekta z II wieku, według której wszelki byt pochodzi od 

Boga, istoty niezrodzonej, emanującej zarodki życia, które porządkują cały świat w struktury światów duchowych. Jezus był 

zwykłym człowiekiem, oświeconym podczas chrztu w Jordanie. Przez zmartwychwstanie z pozornej śmierci Chrystus rozpoczął 

jednoczenie wszystkiego, uwalniając ludzi od złych mocy, archonta i jego demiurgów. Punktem wyjścia ku zbawieniu jest posiadanie 

gnosis oraz pewne kwalifikacje moralne. Męczeństwo postrzegali jako karę za grzechy; [przyp. tłum.] 
10

 Ibid. por. uwagi A. H. Newman, „Christmas” w The New Schaff-Herzog Religious Encyclopedia, Samuel Macauley Jackson, wyd. 

15 tom. (Baker Book House, 1950), 3:47. 
11

 Zobacz komentarze J. B. Lightfoota, Apostolic Fathers, 5 tom. (Baker Book House, 1981 przedruk, oryg. 1889-90) 1:246; 2:391-3. 
12

 Zobacz komentarze A. J. Macleana, „The Christian Calendar” w James Hastings, wyd. A Dictionary of Christ and the Gospels, 2 

tom. (T & T Clark, 1906), 1:261-62. 
13

 Cytat za Maclean, ibid. 
14

 Z zainteresowaniem odnotowałem, że rodziny z Rosji, które ostatnio wspieraliśmy – a należące do zielonoświątkowców – 

obchodzą Boże Narodzenie 6. stycznia. Wpływ Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest oczywisty. 
15

 New Catholic Encyclopedia 3:656. 
16

 Ibid. 
17

 Zobacz J. B. Lightfoot, Apostolic Fathers, op. cit., 2:391-2. 
18

 O obliczeniach Jana Chryzostoma zobacz uwagi „Christmas and its Cycles” w New Catholic Encyclopedia 3:656. Ewangelie 

uważają Zachariasza za jednego ze zwykłych kapłanów, który usługiwał na zasadzie rotacji określanej przez rzucanie losów, por. 

Ewangelia św. Łukasza 1:5-13; I Księga Kronik 24:7-10. 
19

 L. Duchesne, Christian Worship: Its Origin and Evolution (London, 1949), 261–63. 
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tą datą20
. Najwcześniejsze świadectwo o obchodach Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim to kazanie Bazylego 

Wielkiego datowane na rok 379 n.e.
21

 Natomiast 25 grudnia 379 lub 380 r. n.e. Grzegorz z Nazjanzu wygłosił w 

Konstantynopolu kazanie na temat Bożego Narodzenia. Później mówił o sobie jako twórcy tego święta
22

. 

 

Dowody jasno wskazują, że wczesny Kościół nie obchodził Bożego Narodzenia. W istocie, sposób w jaki powinny być 

celebrowane Pascha i Pięćdziesiątnica jest zapisany dopiero w IV w. w Testamentum Domini (Testament Pana; ok. 350 r. 

n.e.
23

), ale nic nie wspomina się o świętowaniu daty narodzin Chrystusa. Przez ponad 350 lat od narodzin Chrystusa 

Kościół po prostu nie obchodził Jego narodzin. 

 

Zatem dlaczego takie uroczystości rozpoczynają się w IV wieku? Jakie moce czy okoliczności połączono, aby 

zainaugurować eklezjalne święto, które – wraz z upływem czasu – przyćmi wszystkie pozostałe święta w Kościele? 

Wiele wskazówek daje nam odpowiedzi na te pytania. 

 

Po pierwsze, wydaje się bardzo prawdopodobne, że spór ariański z IV wieku dostarczył impulsu do obchodów 
narodzin Chrystusa. W czasie, gdy zarówno Jego człowieczeństwo jak i boskość należało uwydatnić, gdy narodziny 
z dziewicy w sposób oczywisty uwypukliły zalety przeciw ariańskim herezjom, gdy niektórzy z przywódców w 

Kościele wynieśli się na stanowiska o najwyższym autorytecie, świętowanie narodzin Chrystusa staje się eklezjalnie 
zrozumiałe. 
 

Po drugie, poszerzający się Kościół stał się przede wszystkim pogański i wpływy pogaństwa były bardzo silne we 
„wspólnocie wiernych”. Wierni z pogan – niezaznajomieni z Pismem Świętym – wnieśli ze sobą do Kościoła wiele 

pogańskich obyczajów oraz wzorców. Nie może być przypadkiem fakt, że Kościół obchodził Boże Narodzenie 25 
grudnia (z wielu dat sugerowanych przez prominentnych przywódców kościelnych jako data narodzin Chrystusa). 

Ta data w zbyt oczywisty sposób może uchodzić jako data wielu pogańskich świąt, z których najważniejsze były 
rzymskie Brumalia (które były powiązane z Saturnaliami) oraz święto Mitry, irańskiego tajemniczego boga. 
 

25 grudnia a pogańskie święta 
 

Zgodnie z kalendarzem zapoczątkowanym przez Juliusza Cezara w 45 r. p.n.e., grudzień oznaczał zimowe przesilenie,  

 

gdy potężna siła płodności po osiągnięciu swojego najniższego punktu w niebiosach zaczęła ponownie 

wzrastać na całym świecie z odnowioną mocą oraz splendorem. Wśród Rzymian było to znane jako 

Brumalia …
24

 

 

Chęć ustanowienia boskości cesarza spowodowała, że święto słońca wiązało się z uznaniem tego, iż cesarz był 
ucieleśnieniem boskości na ziemi. 
 

Wielka Świątynia Słońca, którą Aurelian – syn kapłanki tego bóstwa – ufundował na Campus Martius z jej 

wysokimi duchownymi oraz dostojnymi rytuałami, nie tylko oddawała cześć wielkiemu władcy sfer 

niebieskich, ale też monarsze, który stanowił dostojny obraz jego władzy na ziemi i który został obdarzony 

jego specjalną łaską25
. 

 

Za panowania Aureliana (270-275 r. n.e.), 25 grudnia został ogłoszony Dies Natalis Invicti Solis, Dniem Narodzin 

Niepokonanego Słońca. Znaczenie, jakie odgrywał dla Aureliana kult Słońca był kontynuowany przez jego następców, 

Dioklecjana, Konstantyna Wielkiego (przed jego nawróceniem na religię Krzyża), ale także przez Juliana [Apostatę], 

mistrza słonecznego pogaństwa. 

 

Nie jest znany dokładny sposób w jaki obchodzono Brumalia. Historycy zgadzają się jednak, że brakowało im pewnego 

rodzaju religijnej żarliwości niezbędnej do przyciągnięcia mas. To właśnie ten brak rytualnego i religijnego odwołania 

spowodował, że mitraizm stał się oczywistym uzupełnieniem obchodów Brumalii, ponieważ Mitra był również 
utożsamiany jako „Niepokonane Słońce”. To, czego brakowało rzymskiemu świętu w kwestii zwyczajów, obficie 

dostarczył mitraizm ze swoimi mistycznymi doktrynami, swoimi znamiennymi obrzędami, swoimi więzami braterstwa i 

swoimi obietnicami nieśmiertelności. 

                                                 
20

 W Diem Natalem, wyd. Montfaucon, Paryż, 1718, ii.355A. Odniesienie z Hasting, op. cit., str. 262. 
21

 Homilia w s. Christi generationem. 
22

 W sancta lumina oratio 39.14. 
23

 Maclean, „The Christian Calendar”, op. cit., str. 261. 
24

 William Muir Auld, Christmas Traditions (Macmillan, 1931), str. 28. 
25

 Samuel Dill, Roman Society, str. 586, cytat za Auld, ibid. 
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Atrakcyjność mitraizmu była tak wielka w pierwszych wiekach, że 

 

biorąc pod uwagę jego szybkie rozprzestrzenianie się wzdłuż i wszerz całego Imperium, oraz jego silne 

odwoływanie się do umysłów ludzi inteligentnych, to zaryzykowano opinię, że gdyby Kościół chrześcijański 

został porażony jakąś śmiertelną słabością, to mitraizm mógłby się stać religią zachodniego świata
26

. 

 

To, że Boże Narodzenie dla Kościoła zastąpiło pogańskie święto Słońca, zostało wyraźnie ogłoszone przez Jana 

Chryzostoma (biskupa Konstantynopola 398-403 r. n.e.) w jednej z jego homilii: 

 

W tym dniu Narodziny Chrystusa zostały ostatnio ustalone w Rzymie, po to, aby kiedy to poganie byli zajęci 

swoimi bluźnierczymi ceremoniami, chrześcijanie mogli wypełniać swoje święte obrzędy bez zakłóceń. 

Nazywają to (25 grudnia lub VIII Kal. Jan, jak zapisują to Rzymianie), Narodzinami Niezwyciężonego 

(Mitry), ale któż jest tak niezwyciężony jak Pan? Nazywają to Narodzinami Dysku Solarnego, ale to 

Chrystus jest Słońcem Sprawiedliwości
27

. 

 

Oprócz oddawania czci słońcu zarówno przez Rzymian jak i kult Mitry, Święto Saturna zwane Saturnaliami (17-

24 grudnia), również zaważyło na wyborze 25 grudnia przez Kościół na swoje własne święto. Saturnalia 
celebrowały panowanie Saturna, najstarszego i najbardziej łagodnego bóstwa w starożytnej Italii. Było to legendą, 
że Saturn panował podczas tzw. „Złotej Ery”, czasu pokoju i prosperity wśród ludzkości, czasu, który to 
ostatecznie został przerwany przez chciwość i nienawiść ludzi. W ten oto sposób Złota Era ustąpiła miejsca 
Srebrnej, Brązu i Erze Żelaza, z pogłębiającym się upadkiem i degeneracją części rodzaju ludzkiego. Zatem, 

uroczystości ku czci Saturna przejawiają nadzieję obecną wśród Rzymian na powrót do Złotej Ery, gdy zapanują 
pokój oraz dobrobyt. Nietrudno zatem zrozumieć jak poganie, którzy przyszli do wiary w Prawdziwego Pana 

Pokoju chcieliby nasycić stare święto nowym znaczeniem. 
 

Saturnalia obchodzono zaprzestając pracy, a szkoła miała wolne w całym Imperium Rzymskim. Nigdy nie wywoływano 

wojny w tym czasie, a jeśli działania wojenne były w toku, to zawieszano je aż się skończyło to święto. Miejsca publiczne 

były przystrajane kwiatami oraz krzewami. Powszechny był zwyczaj dawania i otrzymywania prezentów. Wszyscy 

pozwalali sobie na weselenie się oraz igraszki bez zahamowań, i często biesiady były prowadzone przez udawanego 

króla, rex Saturnalitius, wybieranego w drodze losowania i dawana mu była władza wydawania swoim poddanym 

najbardziej absurdalnych poleceń, którym oni powinni byli być posłuszni, nawet, jeśli oznaczało to stanie na głowie 

będąc pozbawionym całkowicie ubioru. 

 

Ale pomijając same uroczystości, Saturnalia jednak były najbardziej uwielbiane za poczucie braterstwa, któremu 
ten czas sprzyjał. Panowie i niewolnicy jadali razem jak równy z równym, wcielając w życie ideał, że nawet 

nieszczęśnik powinien mieć choć raz w roku dobry czas. Ponownie, po raz kolejny, nie jest trudno zrozumieć jak 
takie święto mogło łatwo zostać obdarzone nowym znaczeniem przez tych, którzy zostali wybawieni ze swojego 
pogaństwa przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Zamiast porzucić święta pochodzenia pogańskiego, rozszerzający 

się Kościół przywraca je jako okazję do oddawania czci Chrystusowi. 
 

Wielu historyków zgadza się, że planem Kościoła było podanie substytutu dla świąt pogańskich, podczas, gdy 
faktycznie miało miejsce wprowadzenie, zamiast wyparcia wielu pogańskich obyczajów. Weźmy na przykład 
przystrajanie przy pomocy zimozielonych drzewek. List papieża Grzegorza I do Augustyna z Canterbury poucza 

go, aby zezwolił, czy nawet zachęcił, do takiego nieszkodliwego zwyczaju o ile byłby tylko w stanie w sposób 
chrześcijański to zinterpretować. Co Augustyn najwyraźniej zinterpretował jako użycie zimozielonych drzewek do 

ozdobienia zarówno domów jak i budynków kościelnych zgodnie ze zwyczajami Saturnaliów. Dlatego czyniono to 
podczas Saturnaliów oraz innych świąt odbywających się w połowie zimy, ponieważ wynika to z faktu, że takie 
ozdoby zapraszały do czyjegoś domostwa duchy i wróżki, które rzekomo miały straszyć w bezlistnych lasach, 

duchy, które w taki czy inny sposób kontrolowały nadejście wiosny. Tak więc próbując zaspokoić masy, Kościół 
uczestniczył w okultystycznych symbolach tamtych czasów. Co ciekawe, setki lat wcześniej prorok Jeremiasz 

mówił o pogańskich narodach, które w obawie przed „znakami niebieskimi” (gwiazdy, planety, słońce), starają się 
udobruchać bogów przez symbole płodności. 
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 Auld, op. cit., str. 30. 
27

 Homilia 31. 
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Przynoszą do swoich domostw drzewa, z których formowane są bożki oraz ozdabiane są srebrem i złotem28. 

Szczególnie istotne w tych praktykach, wraz z zimozielonymi było używanie jagód ostrokrzewu oraz jemioły. 
Ostrokrzew był umieszczany w oknie jako szczególne zaproszenie dla duchów leśnych29. 
 

Liczba kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które wymieniają ostrokrzew, potwierdzają jego długoletnie 
stosowanie30. Jemioła, dobrze znana czytelnikom Wergiliusza (gdzie znana jest jako Złota Gałąź), zawsze była 

uważana za roślinę zawierającą magiczne moce. Eneasz31 ma możliwość schodzenia do piekła i bezpiecznego 
powrotu dzięki mocy Złotej Gałęzi. Druidzi uważali ją za świętą roślinę nazywając ją „wszystko-lecząca” i 

przypisywali jej wszelkiego rodzaju magiczne moce. Ona nie tylko uzdrawiała z każdego rodzaju choroby, ale 
również dawała płodność bydłu i zwierzętom hodowlanym, a także utrzymywała z dala wszystkie złe zaklęcia oraz 
umożliwiała jej właścicielowi widzenie duchów jak i zmuszanie ich do mówienia. Druidzi mieli specjalny rytuał 

związany z jemiołą, która wyrastała na dębie, ponieważ wierzyli, że była to najbardziej ze wszystkich wyjątkowa 
jemioła. Ścinano ją złotym nożem, i wszyscy starali się, aby tylko nie dotknęła ziemi. Taka jemioła mogła uspokoić 
nawet najbardziej zajadłych wrogów, a ci, którzy weszli pod nią znajdowali się pod mocą jej czaru. Z takich 
praktyk wywodzi się współczesny zwyczaj całowania się pod jemiołą. Ze względu na jego oczywiste okultystyczne 
konotacje, Kościół historycznie zakazywał stosowania jemioły w sanktuariach aż do czasów współczesnych32. 
 

To, że domy chrześcijan były nadal ozdabiane na modłę Saturnaliów (nawet jeszcze przed rozpoczęciem obchodzenia 

Bożego Narodzenia), wyraźnie wynika z komentarza Tertuliana (II w. n.e.): 

 

Pozwólcie tym, którzy nie mają światła, zapalać swoje lampy codziennie; pozwólcie tym, którym zagraża 

ogień piekielny dołączyć do ich wawrzynów skazanych wkrótce na spalenie, dla których świadectwa 

ciemności i zapowiedzi ich kar są należyte. Jesteście światłością świata, wiecznie zielonym drzewem, jeśli 
wyrzekliście się świątyni, to nie twórzcie własnej bramy do świątyni

33
. 

 

Wydaje się niemalże niepotrzebnym komentowanie tego, że dzisiejsze tradycje drzewek bożonarodzeniowych, yule 

log34 35, obdarowywania prezentami, ostrokrzewu i jemioły zawdzięczają swoje istnienie tym pogańskim rytuałom. 
Ten oczywisty związek Bożego Narodzenia i pogaństwa był dostatecznym powodem dla wczesnych amerykańskich 

purytan do zakazania go36. 
 

Podsumowanie – pochodzenie świąt Bożego Narodzenia 
 

Dane wydają się być raczej rozstrzygające – obchody Bożego Narodzenia jako oficjalnego wolnego dnia i święta 

Kościoła chrześcijańskiego nie datuje się wcześniej niż na czwarty wiek. Jeśli chodzi o jakąkolwiek spisaną historię, to 

przez trzy wieki po życiu Chrystusa na ziemi, żadna chrześcijańska grupa nie świętowała Jego narodzin w jakiś 
zorganizowany sposób. Co więcej, gdy czterowieczny Kościół ogłosił 25 grudnia oficjalnym i właściwym dniem na takie 

świętowanie, to zrobił to pod wpływem i naciskiem od dawna kultywowanych świąt pogańskich obchodzonych w tym 

samym czasie. Oczywiste jest, że bodźcem do świętowania narodzin Chrystusa 25 grudnia była chęć dania masom, które 

jeszcze nie całkiem wyzbyły się swoich pogańskich świąt, zastępczego święta. Ale chociaż Kościół próbował zainicjować 

                                                 
28

 Księga Jeremiasza 10:1-4. Oczywiście Jeremiasz nie mówi tutaj o bożonarodzeniowej choince! Ale zauważmy jak często Jeremiasz 

mówi o Izraelu „uprawiającym nierząd” (czyli biorącym udział w kultach płodności) pod „zielonym drzewem”, por. w Księdze 

Jeremiasza 2:20; 3:6.13; 17:2. Zobacz także Deuteronomium 12:2; I Księga Królewska 14:23; II Księga Królewska 16:4; 17:10; II 

Księga Kronik 28:4; Księga Izajasza 57:5; Księga Ezechiela 6:13. W kulcie Baala uważano, że drzewo z zielonymi liśćmi było 

specjalnym symbolem płodności. Odprawianie rytuałów płodności pod takim drzewem było uważane za najbardziej skuteczne w 

zjednywaniu sobie bogów. 
29

 Crippen, op. cit., str. 13. 
30

 „The Holly and the Ivy”, „Bright, Bright the Holly Berry”, „As the Holly Groweth Green”, itp.; [tytuły angielskich kolęd – przyp. 

tłum.] 
31

 Eneasz – bohater poematu epickiego Wergiliusza zatytułowanego Eneida; w mitologii greckiej i rzymskiej bohater wojny 

trojańskiej; uchodził za syna króla Anchizesa i bogini Wenus; [przyp. tłum.] 
32

 Crippen, op. cit., 22. Najwyraźniej jemioła jest zakazana do dnia dzisiejszego w wielu włoskich kościołach. 
33

 Tertulian, (Traktat o bałwochwalstwie). 
34

 Yule log – kłoda stawiana w kominku i spalana w okresie świąt Bożego Narodzenia w krajach anglosaskich. Również ciasto o tej 

samej nazwie; [przyp. tłum.] 
35

 Yule log wywodzi się z obchodów jakichś zimowych świąt wśród nordyckich oraz germańskich ludów starożytności, uroczystości, 

które trwały dwa miesiące, od połowy listopada do połowy stycznia. Nie jest jasne jak dokładnie stosowano Yule log, ale najwyraźniej 

miało się ono palić w ciągu całej tej celebracji. 
36

 Crippen, op. cit., s. 87-93, który daje szczegółową historię nakazów publicznych uchwalonych przeciwko obchodom świąt Bożego 

Narodzenia przez purytan. 
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święta, aby wyprzeć pogańskie uroczystości, to nie był w stanie pozbyć się szczątkowych pozostałości starego i dlatego 

wiele pogańskich zwyczajów dołączyło do nowo powstałego święta narodzin Chrystusa. 

 

Prawdziwe uwielbienie a synkretyzm 
 

Jak zatem te fakty wpływają na współczesny Kościół? Czyż nie możemy uświęcić dla użytku Pana czegoś, co dawniej 

było stosowane do oddawania czci pogańskim bogom? A ponadto, jeśli Boże Narodzenie ma pogańskie korzenie, to 

przecież zostały one przysłonięte przez wszelkie praktyczne działania w naszych czasach. Gdy zapytamy kogokolwiek, 

co oznacza Boże Narodzenie, to otrzymana odpowiedź jest prosta: „Boże Narodzenie upamiętnia narodziny Jezusa”. 

Może więc jest to nieistotne dla współczesnego wierzącego, że Boże Narodzenie pochodzi od przywróconych pogańskich 

uroczystości? 

 

A może jednak jest? Co Bóg mówi o zapożyczaniu pogańskich symboli i świąt dla oddawania Mu czci? A ponadto, nawet 

jeśli dla nas symbole związane z Bożym Narodzeniem straciły swoje pogańskie konotacje, to w jaki sposób te istoty 

duchowe włączone w tę prawdziwą wojnę37
, w której walczymy, postrzegają stosowanie tych „zrekonstruowanych” 

symboli, obyczajów i rytuałów? Jakie przesłanie od nas otrzymują aniołowie, gdy próbują zrozumieć wspaniały Boży 

plan odkupienia?
38

 

 

Określenie „synkretyzm” oznacza „próbę połączenia lub pogodzenia różnych czy nawet sprzecznych poglądów lub 

praktyk, zwłaszcza w obszarze filozofii czy religii”39. W skrócie, synkretyzm polega na mieszaniu rzeczy, które 
zasadniczo się różnią. 
Od początku objawienia się Boga człowiekowi, uczynił On wiadomym prosty fakt, że On nie akceptuje 

synkretyzmu. 
 

Centralne zagadnienie świętości jest związanie z ideą oddzielenia. Szabat jest błogosławiony i oddzielony podczas 

stwarzania
40

, dzień przygotowany dla Izraela
41

, który także zostanie oddzielony od wszystkich innych ludów
42

. Przez całą 

narrację o patriarchach, ludzie, którzy należą do Boga są oddzieleni od reszty i od pogańskich religii. Abram jest 

wywołany z dala od swojej ziemi i swojego ludu oraz zostaje mu dane przymierze, które „oznakowuje” go oraz jego 

potomków jako unikalnych, w związku z tym on wybiera narzeczoną dla Izaaka ze swojego własnego rodu, a nie z 

sąsiadujących narodów; Bóg zachowuje rodzinę Jakuba, Swoich wybranych; poprzez interwencję Józefa, dając znak 

Swojej elekcyjnej, rozróżniającej miłości. W każdym przypadku jest dokładnie taka sama kwestia: Bóg wziął ludzi dla 

Swojego własnego imienia i uświęcił ich (oddzielił) dla Siebie. 

 

W nadaniu Tory (Prawa) ta kwestia jest wielokrotnie wyjaśniona. Izrael miał nie mieszać ze sobą różnorodnych rzeczy, 

czy to upraw
43

, czy to lnu z bawełną44
, ani też krzyżować ze sobą zwierząt

45
. Czyste zwierzęta miały być odseparowane 

od nieczystych, żadne mieszanki nie były dozwolone
46

. Dlaczego? Czy jest coś moralnie złego w mieszaniu upraw, 

stosowaniu bawełny i lnu w tej samej odzieży czy krzyżowaniu zwierząt? Czy to kwestia moralna jest tą, która oddziela 

czyste zwierzę od nieczystego? Najwyraźniej nie. Zdecydowanie powód wydaje się leżeć w przesłaniu, które Bóg chciał, 

aby Jego lud nieustannie widział: ten, kto nazywa Go Panem ma Go kochać całym swoim sercem, całą swoją duszą i z 

całej swojej siły
47

. 

 

Nie ma miejsca na „mieszaninę serca” w Bożej ekonomii i praktycznie codzienne prawo dane Izraelowi ilustrowało 
to. Czy to uprawy, odzież, zwierzęta hodowlane czy jedzenie, ten obraz był zawsze przed nimi – żadnego mieszania 
rzeczy, które zasadniczo się różnią. Tora jest również bardzo szczegółowa w kwestii włączania pogańskich praktyk 

przy oddawaniu czci Bogu – wszystkie tego typu rzeczy są wyraźnie zabronione. Ale to więcej niż zwykły zakaz, 
język używany w tego rodzaju zakazujących przykazaniach jasno wyraża całkowity wstręt Boga wobec 

synkretyzmu, ponieważ jest on przeciwny Jego naturze. 

                                                 
37

 List św. Pawła do Efezjan 6:12. 
38

 List św. Pawła do Efezjan 3:10; I List św. Piotra 1:12. 
39

 The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 2 tom., (Oxford, 1971), 2:3210. 
40

 Genesis 2:1-3. 
41

 Exodus 31:13. 
42

 Exodus 8:22; Deuteronomium 7:6; 14:2.21. 
43

 Leviticus 19:19. 
44

 Leviticus 19:19, por. Deuteronomium 22:11. 
45

 Leviticus 19:19. 
46

 Leviticus 20:25. 
47

 Deuteronomium 6:4 i następne; 11:13 i następne; Ewangelia św. Mateusza 22:37; Ewangelia św. Marka 12:29-30; Ewangelia św. 

Łukasza 10:27. 
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„Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności”
48

 

 

Rozważmy następujące wersety: 

 

„Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów” – 

Deuteronomium 18:9 

 

„Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, 

wypędza ich przed tobą” – Deuteronomium 18:12 

 

„Gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie: Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, 

Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, aby nie uczyli was czynić tych wszystkich 

obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i abyście nie zgrzeszyli wobec Pana, Boga waszego” – 

Deuteronomium 20:17-18 

 

Te wersety wyraźnie nauczają o Bożej odrazie wobec mieszania pogańskiego oddawania czci z oddawaniem czci, 

którą On zalecił Swojemu ludowi. 
 

„Ale” mógłby ktoś powiedzieć: „Boże Narodzenie nie jest czczeniem pogańskiego bożka, ale celebracją prawdziwego 

Boga wcielonego. Wersety te z pewnością nie mogą być stosowane wobec świętowania Bożego Narodzenia!” W pewnym 

stopniu zgodziłbym się z tym. Szczerze wątpię, że jakikolwiek prawdziwy wierzący, który świętuje Boże Narodzenie 

czyni to z potrzeby oddawania czci pogańskim bożkom. Wiem, że z pewnością nie taka była moja motywacja w 

poprzednich latach, gdy uczestniczyłem w tym święcie. 

 

Ale moje pytanie jest następujące: „Czy zostaliśmy zwiedzeni czy też wprowadzeni w błąd, aby wierzyć, że Bóg 
spogląda przychylnie na rodzaje i symbole kultu, które wzięliśmy z pogaństwa? Czy wiemy to na pewno, że nasze 

przywrócenie tych pogańskich obyczajów faktycznie uczyniło je odpowiednimi jako ofiary dla naszego Króla? Czy 
kluczem jest nasza własna perspektywa i motywacja czy też Boża perspektywa?” 
 

Rozważmy historię Izraela z Księgi Samuela. Znajdują się tam dowody subtelnego, ale prawdziwego synkretyzmu. Na 

przykład, gdzie na początku historii jest umieszczona Arka Przymierza – w świątyni?
49

 Ta konstrukcja, która mieści w 

sobie Arkę i w której Heli oraz Samuel usługiwali nie mogła być Namiotem Spotkań, ponieważ ta świątynia jest opisana 

jako posiadająca „podwoja, bramę” (heb. ְמזּוָזה, mezuzah)
50

, coś charakterystycznego tylko dla stałego zamieszkania
51

. 

Mogło się zdarzyć, że Heli jako arcykapłan, przystosował pogańską świątynię do oddawania czci przez Izraelitów z 

pogwałceniem Tory, która to nakazywała zarówno zniszczenie miejsca kultu Kananejczyków
52

 jak i prowadzenie 

prawdziwego uwielbienia tylko w jednym miejscu, miejscu wybranym przez Boga
53

. To miejsce, zamiast bycia 

pojedynczą, fizyczną lokalizacją, oznaczało Przybytek, w którym miała zamieszkać Arka. Gdziekolwiek przenosił się 

Namiot, to było miejsce Bożego wyboru, miejsce w którym On znalazł upodobanie: 

 

„… by tam sprawić swemu imieniu mieszkanie”
54

 [tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia]. 

 

 

                                                 
48

 I List św. Jana 1:5. 
49

 I Księga Samuela 1:9; 3:3. 
50

 I Księga Samuela 1:9. 
51

 Por. Exodus 21:6; 12:7.22-23; Deuteronomium 6:9; I Księga Królewska 6:31.33; 9:3. 
52

 Te pogańskie sanktuaria znajdowały się zazwyczaj w miejscach wysoko położonych w mieście, ponieważ wierzono, że wierni, 

którzy wspinają się do sanktuarium, w rzeczywistości przybliżają się do bóstwa. Nie odkryto żadnego sanktuarium w Szilo i 

większość uważa, że tego typu budowla zostałaby całkowicie zniszczona podczas rzymskiej okupacji, gdy zniwelowano ziemię do 

poziomu podłoża skalnego, zobacz komentarz S. Holm-Nielsen, „Shilo” w IDB, Uzup. tom., s. 822-23. I Księga Królewska 3:2 

również wskazuje, że ofiary były składane na wzgórzach aż do czasów Salomona: „Gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu 

przybytku dla imienia Pańskiego”. Przybywszy do ziemi, w której osiedlili się na stałe i ciągle składając ofiary na przenośnym ołtarzu 

Przybytku, poprzez takie praktykowanie mogli doprowadzić do jego zdyskredytowania na korzyść bardziej luksusowych już 

istniejących świątyń na wyżynach. 
53

 Deuteronomium 12:1-14. 
54

 Deuteronomium 12:5. Ostatecznie, gdy Świątynia została zbudowana, Jerozolima nabrała szczególnego znaczenia w miejscu, które 

Bóg upodobał sobie na mieszkanie dla Swojego imienia, por. I Księga Królewska 9:1-3; Księga Ezdrasza 6:12; Księga Nehemiasza 

1:9; II Księga Kronik 6:20. Wydaje się, że zgodnie z Księgą Jeremiasza 7:12 Bóg polecił, aby Namiot przebywał w Szilo. Jednak 

wszystko wskazuje na to, że Heli i jego synowie ulegli naturalnej skłonności do przedkładania stałej świątyni ponad tymczasowy 

Namiot, i przenieśli Arkę na wyżynę zajmując pogańskie sanktuarium. 
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Najwyraźniej kapłaństwo zaniedbało Boże dokładne ostrzeżenia przed mieszaniem rzeczy, które zasadniczo się różnią. 

Skutki tego synkretyzmu są widoczne w grzechach kapłaństwa. Synowie Helego praktykowali obrzędy dotyczące 

płodności w odrzwiach świątyni
55

, jak również pogardzali ofiarami, które lud przynosił
56

. 

 

Oddawanie czci prawdziwemu, Jedynemu Bogu, które samo miało być unikalne i odróżniające się od praktyk 
oddawania czci przez pogańskie narody, zostało wymieszane z czymś co zasadniczo się różni – nieco mniej na 

początku, ale jakże wyraźnie na końcu. 
 

Inne aspekty synkretyzmu można znaleźć w całej historii Samuela. Samuel jest na przykład przedstawiony, że: 

 

„… spał w przybytku Pana tam, gdzie była Skrzynia Boża”
57

 

 

Gdzie jest jakiś przepis dla kapłanów, aby spali w Świętym Miejscu Przybytku, nie mówiąc o tych, takich jak Samuel, 

którzy nie przeszli jeszcze ordynacji na kapłana?
58

 

 

Po drugie, dlaczego kapłani wynosili Arkę na pole bitwy
59

, chyba że wierzyliby (podobnie jak narody), że ich Bóg może 

być kontrolowany czy można go przekonać poprzez rytuały, aby walczył za nich? 

 

Trzecim przykładem jest „doroczna ofiara” odnotowana nie tylko w historii Anny, ale również w późniejszym konflikcie 

Dawida z Saulem
60

. Tora w szczególny sposób żąda, aby wszyscy mężczyźni składali ofiary trzy razy każdego roku
61

. A 

czym dokładnie było to „doroczne święto”, które Dawid udawał, że świętuje jako usprawiedliwienie swojej nieobecności 

przy stole Saula? Tekst (I Księga Samuela 20:6) wskazuje, że było to związane z rodem czy rodziną i dlatego odbywało 

się w Betlejem – ofiara składana z dala od kapłaństwa w Szilo! 

 

Jest wiele przykładów: muły występują wśród społeczności Izraelitów wbrew bezpośredniemu zakazowi Tory
62

; prawo 

dotyczące małżeństwa wydaje się być pomijane
63

; medium [wywoływacze duchów] są dostępne (nawet pomimo tego, że 

został wprowadzony „oficjalny” zakaz)
64

. 

 

Być może najbardziej wymowny jest historyczny komentarz w Księdze Nehemiasza: 

 

„Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w 

szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia; toteż 

zapanowała bardzo wielka radość”
65

 

 

Wraz z tym stwierdzeniem wydaje się jasnym, że doroczne obchody Sukkot zostały całkowicie zaniedbane podczas 

panowania Dawida
66

, króla opisanego jako „męża według Bożego serca”. Jak to jest możliwe? 

                                                 
55

 I Księga Samuela 2:22. 
56

 I Księga Samuela 2:12-17. 
57

 I Księga Samuela 3:3. 
58

 Wyjaśnienie Keila i Delitzscha (Commentary on the Old Testament, 10 t. (Eerdmans, 1973), 2:48-9), że kapłani zbudowali 

„komórkę” na dziedzińcu Przybytku, w której przemieszkiwali w czasie swojej zmiany jest bez historycznego potwierdzenia, o ile mi 

wiadomo. 
59

 I Księga Samuela 4:1 i następne. Podczas, gdy tekst wyraźnie odnotowuje w tym fragmencie, że synowie Helego „towarzyszyli 

Skrzyni Przymierza” (ְבֵני־ֵעִלי ִעם־ֲארֹון ְּבִרית ָהֱאלִֹהים), to dalej wydaje się wskazywać, że lud sam wziął Arkę z Szilo  (ַוִּיְׁשַלח ָהָעם ִׁשלֹה 
 wbrew zaleceniom Tory, która stwierdza, że tylko kapłani powinni zajmować się Skrzynią (ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית־ְיהָוה ְצָבאֹות

Przymierza. 
60

 I Księga Samuela 1:3.21; 2:19; 20:6. 
61

 Exodus 23:14.17; 34:23-24; Deuteronomium 16:16. 
62

 II Księga Samuela 13:29; 18:9, por. Leviticus 19:19. 
63

 II Księga Samuela 13:13. 
64

 I Księga Samuela 28:7. Zwróćmy uwagę na to, jak szybko urzędnicy z dworu Saula ustalili miejsce przebywania medium! 
65

 Księga Nehemiasza 8:17. 
66

 Twierdzenia niektórych [zobacz Edwin Yamauchi, „Ezra-Nehemiah” w The Expositors Bible Commentary, Gaebelein, wyd, 12 t. 

(Zondervan, 1988), 4:728], że oświadczenie w Księdze Nehemiasza musi być interpretowane w ten sposób, że Sukkot nie było 

obchodzone w takim stopniu lub z tak wielką radością (wyróżniki są moje) od czasu Jozuego, nie są zasadne. Fakt, że I Księga 

Królewska 8:65 i II Księga Kronik 7:9 mówią o święcie obchodzonym w siódmym miesiącu przy poświęceniu świątyni Salomona, 

niekoniecznie oznacza, że tym świętem było Sukkot. W tekście tym nie ma nic, co mogłoby wskazywać, że ludzie budowali namioty. 

Można założyć prawdziwość stwierdzenia Nehemiasza i pogodzić to z komentarzami historycznymi z I Księgi Królewskiej oraz II 

Księgi Kronik, jeśli święto obchodzone przy poświęceniu świątyni Salomona było po prostu specjalnym świętem poświęcającym 

świątynię. 
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Dlaczego wygnańcy z czasów Nehemiasza tak szybko spostrzegli zaniedbania i skorygowali je, podczas, gdy Dawid 

i jego pokolenie wydają się być ślepi na Boże sprawiedliwe drogi, zaprzestając samych świąt, które Bóg przyznał 
im jako błogosławieństwo? Odpowiedź na to pytanie leży w trudnych do uchwycenia, ale niszczących skutkach 
synkretyzmu. Mieszanie rzeczy, które zasadniczo się różnią, wstrzykuje w duszę otępiające znieczulenie – to 

zwodzi duszę z dala od Boga za pomocą kojącej, melodyjnej kołysanki. 
 

Synkretyzm wszystkich rodzajów, zarówno trudnych do uchwycenia jak i otwarty, w dalszym ciągu wzrasta po rządach 

Dawida. Salomonowi nie tylko nie udało się zniszczyć pogańskich miejsc kultu, ale on sam stał się znany ze składania w 

nich ofiar
67

. Gdy królestwo zostało podzielone, Jeroboam obawiał się, że regularne pielgrzymki ludu do świątyni 

Salomona w Jerozolimie mogłyby wpływać na ich lojalność wobec jego rządów. Dlatego ustanowił nowe święto w 

ósmym miesiącu i wzniósł dwa złote cielce, które ogłosił jako: 

 

„Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej”
68

 

 

Następnie, konsekrował nowych kapłanów nie-Lewitów, do prowadzenia wszelkich aspektów kultowych związanych z tą 

religijną innowacją, ponieważ wielu z ustanowionych kapłanów (wraz z wiernymi Izraelitami) odmówiło przyjęcia takich 

praktyk sprzecznych z Torą69
. Nadal jednak większość ludu ślepo podążała za idolatrią Jeroboama

70
. Nawet Rechabeam 

nadal utrzymał świątynki na wzgórzach w Judzie
71

 i lud połączył „uwielbienie” Boga z tym dla Baala. 

W rzeczywistości te „świątynki na wzgórzach” stają się swoistym drogowskazem do oceny królów. W ciągu całej historii 

Judy i Izraela, ostateczne podsumowanie często brzmi następująco: 

 

„Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte; jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe 

jego życie” – I Księga Królewska 15:14 

 

„Postępował on zaś zupełnie tak samo jak Asa, jego ojciec, nie odstępował od tego, czyniąc to, co prawe w 

oczach Pana. Tylko świątynki na wyżynach nie zostały usunięte i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach 

ofiary i spalał kadzidła” – I Księga Królewska 22:43-44 

 

„Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana, przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada. 

Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione; lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła 

na wzgórzach” – II Księga Królewska 12:3
72

 

 

Pojedyncza skaza w karierze króla Asy była po prostu taka, że nie udało mu się oczyścić Izraela ze świątynek na 

wzgórzach – nawet mając serce całkowicie oddane Panu pozwolił na mieszanie rzeczy, które zasadniczo się różnią. 

W przeciwieństwie do tego, pochwała króla takiego jak Jozjasz jest oparta na tym, że zniszczył świątynki na wzgórzach. 

 

„Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy we wszystkich miejscowościach 

Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił w Betel” – II Księga 

Królewska 23:19 

 

Czego zatem możemy się nauczyć z synkretyzmu przedstawionego w skrócie w historii Izraela? 

 

Po pierwsze, synkretyzm może być praktykowany nawet przez tych, których serca są całkowicie oddane Panu (jak 

Dawid czy Asa). Jak? Przez przyjmowanie i praktykowanie tradycji jakiejś społeczności bez zbadania ich pod 
względem czystości, dzieląc tym Słowo Boże. 
 

Po drugie, jest oczywistym, że Bóg niekoniecznie natychmiast karze synkretyzm. Izrael kontynuował przez setki 
lat ciągły i coraz szybszy upadek w kwestii synkretyzmu zanim Bóg ukarał go wygnaniem. 
 

Po trzecie, wydaje się jasne, że niekontrolowany synkretyzm nieuchronnie prowadzi do wzrostu kompromisu w 

kwestiach posłuszeństwa Panu. Otwarte oddawanie czci Baalowi w kontekście kultu izraelskiego nie pojawiło się z 
dnia na dzień. Rozpoczęło się od akceptacji małymi porcjami tych rzeczy, które zasadniczo różnią się od 
prawdziwego uwielbienia Boga. 
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 I Księga Królewska 3:3-4. 
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 I Księga Królewska 12:26-31. 
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 I Księga Królewska 12:31, por. II Księga Kronik 11:13-17. 
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 I Księga Królewska 12:30. 
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 I Księga Królewska 14:21 i następne. 
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 Por. także II Księga Królewska 14:4; 15:4.35; 21:3. 
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Wnioski oraz zakończenie 
 

Przeprowadziłem badania i napisałem ten krótki artykuł, aby wyjaśnić dlaczego nie chcę świętować Bożego 
Narodzenia. Doszedłem do przekonania, że święto, które nazywamy Bożym Narodzeniem nie tylko ma swoje 
początki jako zamiennik wielu pogańskich świąt, ale też nigdy nie było w stanie otrząsnąć się z synkretycznych 

pogańskich praktyk, które nieuchronnie zostały do niego włączone. Ponadto wierzę, że symbole Bożego 
Narodzenia takie jak choinka, renifery, elfy, ostrokrzew, jemioła, itp. zachowują swoje połączenie z pogaństwem, z 

którego zostały wywiedzione i że duchowa rzeczywistość (tam, gdzie prawdziwie nasza walka jest toczona) nadal 
postrzega je jako związane z demonicznym łonem, z którego się narodziły. 
 

Zasmuciłem się nad faktem, że święta takie jak Boże Narodzenie (i Wielkanoc, ale to już zupełnie inny artykuł!) 
wszystkie one przysłoniły święta, które Bóg ustanowił dla Swojego ludu i tym samym ograbiły Kościół nie tylko z 

poczucia swoich żydowskich korzeni, ale również wiele z budowania się oraz nauki. W czasach, gdy jak nigdy 
dotąd, my jako wierzący w prawdziwego Mesjasza powinniśmy jaśnieć rozpoznawczo jako światłość w ciemności, 

Kościół i świat świętują Boże Narodzenie na wspólną modłę – te same symbole, te same tradycje, takie same efekty. 
W celebrowaniu narodzin Mesjasza, Tego, który jest ostatecznym znakiem podziału między światłem a 
ciemnością, pomiędzy sprawiedliwością a grzechem, między świętym a świeckim, Kościół i świat jednoczą się w 

ujednoliconych obchodach uzupełnionych o pogańskie mechanizmy i materialistyczny brak umiaru. 
 

Z tych powodów nie mogę już dłużej świętować Bożego Narodzenia. Celebruję narodziny Mesjasza jak nigdy 
dotąd, ale zrozumiałem, że Boże Narodzenie i narodziny Mesjasza nie mają ze sobą nic wspólnego. W 
przeciwieństwie do popularnej bożonarodzeniowej kolędy, Chrystus nie narodził się w Boże Narodzenie. Osobiście 

uważam, że Święto Szałasów (Sukkot) jest najbardziej odpowiednie, aby rozpamiętywać „zamieszkanie Boga z 
człowiekiem”, zarówno historycznie jak i eschatologicznie. 
 

Wydało mi się to bardzo zachęcające, podczas siedzenia w Succe [szałas] rozmyślanie o miłości Boga wyrażonej w 

zesłaniu Swojego własnego drogocennego Syna, aby zamieszkał ze mną w moim skromnym i tymczasowym miejscu 

zamieszkania
73

. Co więcej, Sukkot dodaje do obchodów wcielenia Chrystusa nadzieję Jego przyszłego zamieszkania na 

ziemi – czas, gdy wszystkie narody będą obchodzić to święto
74

. 

 

I na końcu, starałem się nie zatytułować tego krótkiego eseju: „Dlaczego nie powinniście świętować Bożego 

Narodzenia?”, chociaż niektórzy, którzy go przeczytają mogą odnieść wrażenie, że taki był mój cel. W rzeczywistości to 

nie jest tak. Każdy musi rozważyć te sprawy przed Panem i wyciągnąć własne wnioski – i nie jest moją sprawą sądzenie 

motywów innych ludzi. Ja tylko proszę, abyście rozważyli to otwarcie, czy świętowanie Bożego Narodzenia włączyło do 

niego elementy, które nie podobają się Bogu – rzeczy, które zasadniczo różnią się od czystości i Jego świętości
75

 i chcę 

zachęcić was, jeśli znajdziecie kwestie synkretyzmu, do usunięcia ich z waszego życia i podążania za Bogiem z całego 

waszego serca. 

 

 

Tłumaczenia dokonano za zgodą autora / Translation done with the consent of the author 
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 Ewangelia św. Jana 1:14: „A Słowo ciałem się stało i „rozbiło namiot” wśród nas”. 
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 Księga Zachariasza 14:16-21. 
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 „… bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!” – Leviticus 11:44, por. I List św. Piotra 1:16. 


