
Craciun ?!?

Nimeni si nimic nu are monopol peste nimic din ceea ce a fost creat de Dumnezeu, cu atit
mai mult asupra zilelor. Cred cu tot din adinsul ca nenumaratele citate biblice care spun "sa se
pastreze ca ducere aminte" o cutare zi, sau un cutare loc, sau un cutare obicei,- nu marginalizeaza
de loc sau nu pune punct la numarul zilelor de sarbatoare sau lucrurilor sfinte care-L arata si-L
slaveste pe Dumnezeu Creatorul Slavei si al sufletelor noastre. Nu cred ca oricine sarbatoreste
aceasta sarbatoare este demn de iad sau va fi condamnat la iad, si nu e locul meu sau a nici-unuia
din muritori sa pronunte judecata peste nimic. Cred totusi ca Satan s-a folosit de dorinta noasra de
individualitate, de nevoia noastra de satisfacere trupeasca, respectiv de cele trei imbolduri
launtrice ale fiecarui om : " pofta firii, pofta ochilor si laudarosenia vietii" - ca sa infuzeze putin
cite putin -in ORICE facem noi (fie Craciun sau Pasti sau orice altceva) -cite o ideie, cite o iota ,
cite o farima de indulgeta fireasca personala, pina la punctul la care orice facem noi si in orice ne
gasim desfatarea vietii devine despre noi si pentru noi, si pentru ca ne face sa ne simtim
importanti i-L vom inabusi pe Dumnezeu afara din viata noastra, avind doar o forma de inchinare
formala de o ipocrizie crasa in care "vezi Doamne" ai facem un favor lui Dumnezeu daca ai dam
un ban la colecta dumineca ... S.a.m.d.

Voi incepe sa descriu o parte dintr-un articol care, o entitate numita C.R.I.(Christian
Research Institute) la produs ca si explicare a Craciunului, articol care poate fi gasit la adresa
furnizata mai jos: http://www.equip.org/articles/should-christians-celebrate-christmas-

Aici este problema PRIMORDIALA care o am cu Craciunul : si asta e un citat luat direct
din cautarile institutului de cercetari crestine... care din parere de rau face acelasi lucru ca Darwin
- adica incepe de la o idee formata, luind dupa aceeia biblia si dovedindu-si punctul de vedere cu
ajutorul bibliei.

"Take Christ out of Christmas, however, and all that remains is a pagan festival."

Logica deci ... adauga-l pe Isus la orice si acel lucru trebuie sa devina bun ?!? (la fe ca si vegeta)
Ce inseamna asta ?!?!? I-L bagam si scoatem pe Isus in orice forma de indulgenta personala ca sa
"aratam bine" in timp ce ne desfatam in placerile noastre... CE PORCARIE !

NU NU NU NU NU ! ! ! - SCOATE TOT AFARA (INCLUSIV SARBATORI PAGANE) SI
INLOCUIESTE CU ISUS - APOI MAI VORBIM.

Articolul de mai sus face greseala de a da sugestii in loc sa redea evidente, ceea ce e si mai
insultator ... asa poate sa faca oricine si cu privire la orice ... cind cinstit era sa nu sugereze ce e
bine si ce nu e bine si sa lase cititorul sa-si traga singur concluzii, ei sugereaza si gasesc scuze la
fiecare element al craciunului pina la punctul la care, chiar sugereaza ca copiii sub 7 ani (cea mai
vulnerabila stare de developare mintala) pot sa se joace “let’s pretend” cind e vorba de Santa

http://www.equip.org/articles/should-christians-celebrate-christmas-


Claus.Simplu pentru articolul acesta - sursa aceasta ar trebui eliminata ca si sursa valida si doar
considerata cel mult ca fiind o opinie la care scopul scuza mijloacele.
Dupa citeva citate biblice as vrea sa intram serios si cu o minte clar vazatoare in citeva evidente
istorice care au sa relateze niste adevaruri in ceea ce priveste traditia Craciunului:
(sugerez o rugaciune de predare a tot ce este "eu" sau "sine" in mina lui Dumnezeu)

1 Petru :
2. pentru ca, in vremea care-i mai ramane de trait in trup, sa nu mai traiasca dupa poftele
oamenilor, ci dupa voia lui Dumnezeu.
3. Ajunge, in adevar, ca in trecut ati facut voia neamurilor si ati trait in desfranari, in pofte, in
betii, in ospete, in chefuri si in slujiri idolesti neingaduite.
4. De aceea se mira ei ca nu alergati impreuna cu ei la acelasi potop de desfrau si va
batjocoresc.
5. Dar au sa dea socoteala inaintea Celui ce este gata sa judece viii si mortii.
6. Caci tocmai in vederea aceasta a fost vestita Evanghelia si celor morti, pentru ca sa fie
judecati ca oameni in trup, dar sa traiasca dupa Dumnezeu in duh.

2Corinteni 6:
16. Cum se impaca templul lui Dumnezeu cu idolii? Caci noi suntem templul Dumnezeului
celui Viu, cum a zis Dumnezeu: "Eu voi locui si voi umbla in mijlocul lor; Eu voi fi
Dumnezeul lor, si ei vor fi poporul Meu."
17. De aceea: "Iesiti din mijlocul lor si despartiti-va de ei, zice Domnul; nu va atingeti de ce
este necurat, si va voi primi.
18. Eu va voi fi Tata, si voi Imi veti fi fii si fiice, zice Domnul cel Atotputernic."

Luca 16:15. Isus le-a zis: "Voi cautati sa va aratati neprihaniti inaintea oamenilor, dar
Dumnezeu va cunoaste inimile; pentru ca ce este inaltat intre oameni este o uraciune inaintea
lui Dumnezeu.

Articol istoric tradus de J.D.
I . Cind a fost Isus nascut?!?
A. Sint unele mituri populare care dateaza nasterea Lui pe data de Dec.25 anul 1EN

B. Noul testament nu da o data precisa sau vreun an precis al nasterii Mantuitorului. Prima

Evanghelie scrisa ( Marcu )  datata in anul 65EN incepe cu botezul adultului Isus. Aceasta este

probabil o sugestie a dezinteresului crestinilor primari in a cunoaste, ori a face de cunoscut,

ziua de nastere a lui Isus.

C. Anul nasterii lui Isus a fost determinat de Dionysius Exiguus - un calugar sictian dintr-o

manastire romana in felul urmator:



a.In era pre-crestina a imperiului roman anii erau numarati de la fondarea orasului Roma ( ab

urbe condita - prescurtat AUC) deci cind vorbim de anul 1 AUC, ne referim la primul an al

fondarii Romei, deci anul 5 AUC este anul 5 de la fondare s.a.m.d.

b.Dionysius, a primit si a acceptat informatia drept corecta, ca Augustus a domnit 43 de ani si ca

dupa el a fost cezar Tiberius.

c. Luca 3:1,23 sugereaza ca Isus cind a implinit 30 de ani, era in al 15-lea an a domniei lui

Tiberius.

d. daca la virsta de 30 de ani Isus era de 15 ani in timpul lui Tiberius, iseamna ca El s-a nascut in

al 28-lea an al domniei lui Augustus.

e. si daca Augustus a ajuns cezar in anul 727AUC, atunci anul nasterii lui Isus ar trebui sa fie

754AUC

f. din pacate, nu pare a fi exact calculul din cauza textului din Luca 1:5 , care descrie prezenta lui

Irod, care de fapt a murit in 750 AUC- inaite ca Isus sa se fi nascut.

D. documentul anonim intitulat "DePascha Computus" presupus ca ar fi scris in nordul Africii

cam in anul 243EN calculeaza ziua lui Isus pe Martie 28;... in timp ce, marele episcop Clement

din Alexandria credea ca Isus a fost nascut in Noiembrie 18.  Bazat pe evenimente istorice

Fitzmyer presupune ca ziua lui Isus ar fi septembrie 11 anul 3EN...

In concluzie misterul doar creste in jurul unei dati exacte sau in straduinta de a ne centraliza in

jurul unei anumite dati, si sar parea ca aceasta a fost si preferinta scriitorilor Noului Testament.

II . Totusi, cum a ajuns Craciunul sa fie sarbatorit la data de 25 Decembrie?

A. Paganii Romani au fost primii care au introdus sarbatoarea lor - "Saturnalia" , care era o

sarbatoare lunga de o saptamana; timp in care nimeni nu respecta nici o lege. Aceasta perioada

era intre 17 si 25 decembrie. In aceasta perioada, curtile juritice erau inchise, si legea romana

dicta, ca nimeni nu putea fi pedeppsit pentru nici o crima in acest timp de o saptamana.

Festivalul incepea cind autoritatile Romane alegeau un "inamic public" sau "dusman a poporului

roman" (deobicei era un idivid care simplu era dispretuit de vecinii lui) ca sa reprezinte pe "domnul Neordinei".

Fiecare comunitate romana era incurajata sa selecteze o victima pe care sa o forteze in bauturi,

mancaruri si placeri fizice in tot timpul acestei saptamani. la sfisitul acestei saptamani, in

decembrie 25, ei credeau ca distrug fortele intunerecului prin uciderea brutala a cestor persoane



chinuite in timpul saptamanii. (ni se pare familiar sa ingrasam un porc si sa-l taiem de craciun?!?)

B. Lucian - un istorian si poet grec  descria festivalul si cele observate de el in dialogul intitulat

"Saturnalia" astfel: Mai mult decit sacrificiul uman, aceste sarbatori erau insotite de urmatoarele

obiceiuri: turmentari intoxicabile foarte raspindite, mergeau de la o casa la alta in pielea goala in

timp ce cintau, viol si alte dedari sexuale, consumare de prajituri care aveau forma de figurine

omenesti (care la ora actuala sint inca produse de brutarii in Anglia, USA si Germania in timpul Craciunului)

C. Crestinii au "importat" festivalul Saturnalia in secolul 4EN in speranta de a acapara masele

pagane cu acest festival. Liderii crestini au reusit sa conviga astfel numere mari de pagani cu

promisiunea ca nu vor desfiinta sarbatorile de Saturnalia ci vor fi serbate sub un nou titlu -

"Craciun"- odata cu trecerea lor la crestinism.

D. Problema - bine-nteles - a fost ca nimic crestin nu era sau nu facea parte integrala din

sarbatorile de Saturnalia; si de aceea liderii crestini au decis sa numeasca aceasta sarbatoare

ca fiind ziua de nastere a mantuitorului Isus Christos, impreuna cu sarbatorile de Saturnalia - ne

avind success in a comvinge paganii sa renunte la ea.

E. Lideri Crestinitatii nu au prea avut succes in a rafina cit de cit obiceiurile rele care se

practicau de sarbatoarea aceasta(in concordanta cu cele spuse de preofesorul universitatii din Massachusetts

Stephen Nissenbaum), in scimbul serbarii nasterii lui Isus Cristos in timpul acestei sarbatori,

Craciunul din perioada aceasta istorica era sarbatorit in mijlocul bauturilor, indulgentelor

sexuale, si cintatului in pielea goala pe strazi (ceea ce va devenii mai tarziu colindatul - sau mersul cu colindul)

pina la punctul la care, multe din aceste obiceiuri au fost preluate chiar si de cei care serbau

nasterea lui Cristos.

F. Preotimea orasului Boston a concluzionat in anii 1687 ca acesti crestini care au serbat

primele sarbatori de craciun prin sarbatorirea nasterii Mantuitorului la data de 25 Decembrie,

stiau clar ca nu aceasta a fost ziua Lui de nastere, ci, in mod ofensiv, sarbatoarea Saturnalia era

tinuta in acest timp in Roma, si cu buna stiinta au lasat acest compromis sa duca la o

metamorfoza a sarbatorilor pagane in sarbatori crestinesti. Din aceasta cauza miscarea

PURITANA din Massachusetts a pronuntat Craciunul ca fiind o sarbatoare ILEGALA in anii 1659.

Cu toate astea crestinii in majoritate inca sarbatoresc Craciunul.

G. Unele din cele mai depravate obiceiuri ale carnivalului Saturnalian a fost adoptat intentionat

in anul 1466 de catre biserica catolica prin papa Paul II ca si element amuzant pentru cetatenii



Romei de-atunci, cind a fortat evrei sa alerge in pielea goala pe strazile orasului. Un martor

ocular a raportat in scrierile lui urmatoarele: '' au fost fortati sa bea si sa manince peste

masura,pentruca atunci cind alearga sa fie cit mai caraghiosi pentru spectatori... Alergau ... in

mijocul badjocurilor si rasfetelor "crestinilor" in timp ce "sfintul parinte" in balconul lui frumos

ornamentat ridea din hohote si cu toata inima"

H. Ca parte integrala a celebrarilor carnivalului sarbatorii Saturnalia, pe parcursul secolului 18 si

inceputul secolului 19,  rabini ai cartierelor sarace ale Romei erau fortati sa poarte costume de

mascarici si fortati sa marsaluiasca pe strazi, pentru amuzamentul multimii care aruncau in ei cu

tot felul de obiecte ( mancare stricata ). Cind comunitatea evreiasca a Romei au inaintat o petitie

catre Papa Gregor XVI in anul 1836 , in care s-au rugat de el sa  opreasca abuzul comunitatii

evreiesti din sarbatoarea Saturnalia, el a raspuns :" timpul nu este oportun pentru a face nici un

fel de inovatii". In Decembrie 25 1881 lideri crestini ai Poloniei au incitat masele populatiei atit de

tare asupra evreilor,  ca s-au ajuns la scandaluri in masa peste toata tara. In capitala Poloniei,

Warsaw, evrei au fost ucisi foarte brutal; o multime din ei stalciti pe viata; foarte multe din

femeile lor violate sexual, si proprietatile lor in valoare acumulata de peste 2 milioane de ruble

au fost distruse complect - Craciun de neuitat! - (evreii sint mentionati deoarece era crezul multor catolici, ca ei

sunt de vina pentru rastignirea lui Cristos, si isi luau acest drept de a tormenta oricine era evreu, sau comunitati intregi

evreiesti)

III . Obiceiuri de Craciun si originea lor

A. Copacul de Craciun. Aproximativ in acelasi timp in care primii crestini au recrutat pagani

romani prin asocierea Craciunului cu Saturnalia, au recrutat si alti pagani care aveau un obicei

stravechi de a se inchina copacilor in padure, acest cult numindu-se inchinatorii zeitatii Asheira,

ca rezultat crestinii i-au impacat si pe acesti pagani prin introducerea copacului de Craciun... ei

aveau acest obicei de a merge in paduri sa se inchine copacilor si venind inapoi aduceau acasa

un copacel pe care il impodobeau.

B. Originea Viscului in grinda sau la usiorii de sus ai usii. In cultura Scandinavica medievala, era

parte din mitologia lor zeul Balder, care a fost ucis cu o sageata faurita din visc de rivalul acestui

zeu pe nume Hoder; in timp se se luptau pentru o femela pe nume Nanna. Ritualele preotilor lor

folosesc secretie de visc ca sa otraveasca victimele lor umane, care aveau sa fie folosite ca

sacrificii. Obiceiul "crestinesc" de a se saruta sub crenguta de visc este sinteza, a implicatiilor



sexuale ale sarbatorii Saturmalia, cu ritualul de sacrificiul performat de preotii acestui cult.

Sarutul simbolizeaza otravirea si cucerirea persoanei cu care te-ai nimerit sa fi sub crenguta de

visc.

C . Originea cadourilor de Craciun. Inainte de a fi Roma crestinizata, cezarii Romei incurajau cei

mai neplacuti cetateni ai Romei (aceeiasi inamici publici discutati mai sus) sa se prezinte cu cadouri

pentru a fi evitati in alegerea celorlalti in timpul saptamanii in care se serba Saturnalia... obicei

care a crescut mai tirziu, in oferirea de cadouri intre populatie la modul general, pentru a se

asigura mai mult sau mai putin fiecare, ca nu vor fi alesul comunitatii pentru badjocura, chinul,

violul si in sfirsit sacrificiul ce va urma odata cu sarbatorile de Saturnalia. Biserica catolica a

incercat sa replanteze  si sa -i dea o tenta crestineasca acestui obicei ca avind originile lui in asa

zisa darnice si obicei a Sfintului Nicolaie (vezi urmatorul paragraf) de a impartii cadouri.

D . Originea lui Santa Claus

a. Sfintul Nicholas a fost nascut in Parara, Turcia in anul 270 EN dupa care a devenit episcop  la

Myra. El a murit in 345 EN pe data de decembrie 6. A fost declarat sfint in secolul 19.

b. Nicholas a fost printre episcopii batrani care au aclatuit consiliul de la Nicaea in 325 EN care

au alcatuit Noul Testament. Un document produs de acest cosiliu episcopal avea ca si continut

descrierea evreilor ca si "copii ai diavolului" care l-au condamnat pe Isus la moarte.

c. In 1087 un grup de corabieri care l-au idolatrizat pe sfintul Nicholas, i-au mutat osemintele din

Turcia, intr-un sanctuar din Bari - Italia  care a fost original construit pentru o femeie zeificata ca

fiind zeita darniciei, supranumita "bunica"sau " Pasqua Epiphania, care avea obiceiul de a

umplea ciorapii copiilor cu cadouri. "Bunica" a fost inlaturata si in locul ei s-a instaurat cultul lui

Nicholas. Membri acestui cult comemorau moartea acestui "sfint" la 6 decembrie prin a-si da

unul altuia cadouri in cinstea lui Nicholas.

d. Cultul lui Nicholas s-a raspindit nord pina cind in cele din urma a fost adoptat de un cult de

pagani germani si celtici. Acest cult se inchinau la un panteon condus de zeul Woden sheful si

tatal zeilor Thor, Balden si Tiw. Zeul woden avea o barba lunga si alba si calarea pe ceruri pe

calul sau zburator, pentru o singura seara in fiecare toamna. Cind Nicholas sa "integrat"

Wooden s-a lasat de aparentele lui mediteraniene, si-a crescut barba, s-a urcat pe calul zburator,

si-a aminat zborul pentru decembrie, si s-a imbracat in haine groase de iarna.

e. La efortul catolicismului de a-i face pe acesti pagini sa adereze crestinatatii, Biserica Catolica



l-au adoptat pe Nicholas si cultul lui cazind de acord ca el, si noi toti, ar fi bine sa raspindim

cadouri in decembrie 25 in loc de decembrie 6. In aparenta COMPROMISUL a fost metoda

favorizata de catolici atunci cind cruciadele nu au dat randament.

f. Scriitorul Washington Irving  in 1809 a scris o ironizare a culturii germane intitulata

Knikerbroker History. In novela lui parodica se refera dese ori la mosul cu barba alba calare pe

un cal zburator si anume la sfintul Nicholas, care aici are numele lui german Santa Claus.

g. Dr Clement Moore, profesor universitar al Seminarului Union, dupa ce a citit Kikerbroker

History a publicat un poem in anul 1822 bazat pe caracterul Santa Claus, poezie prin care a

introdus somnul adinc din 'naite de craciun in care Santa claus ( de data aceasta int-o caruta trasa de 8

cerbi ) viziteaza casele ducind cadouri si coborindu-se pe hornul caselor unde ciorapii earu

agatati in asteptarea lui.

h. Ilustratiile lui Thomas Nast (desenator faimos) intre anii 1862 si 1866 bazat pe poemul lui Clement

Moore, aproape ca a completat viziunea moderna de azi a lui Santa Claus, cind in circa 2200 de

desene sfintul Nicholas a fost desenat cind in prezenta unor pitici imbracati elegant in fracuri,

cind la casa lui de la polul nord, intr-un atelier de jucarii plin de pitici harnici, si cu lista faimoasa

de copii buni si rai din toata lumea.

j. in 1931 corporatia Coca Cola au angajat serviciile artistului comercial suedez Haddon

Sundblom ca sa creeze un Santa care bea CocaCola. El l-a desenat pe prietenul sau Lou

Prentice, din cauza fetei lui grasute si plina de zimbet. Corporatia a insistat ca costumul lui sa fie

cit de stralucitor si popotonat si rosu cu blanita alba... si iata asa Santa Claus s-a nascut ... o

amestecatura de cruciade, zei pagini, si un idol comercial.

IV . Premergator crimelor in masa infaptuite de regimul fascist prin Holocaust, Julius Streicher -

unul dintrre cei mai viciosi dintre asistentii lui Hitler - a celebbrat Craciunul  prin puplicarea

acestui articol in ziarul local pe data de decembrie 25 1941: "Dragul meu Stuermer: daca cineva

chiar ar vrea sa puna capat odata si pentru totdeauna blestmului care nu inceteaza sa creasca si

care este singele evreiesc, ar fi o singura solutie: a extermina acest neam, acesti fii a lui Satan,

de la radacina pina la unltima creanga." Acest articol a fost considerat normal la vremea lui...

Craciunul e o minciuna , si Decembrie 25 e ziua in care de mii de ani lumea face cele mai

mari atrocitati si pacate sub on singur pretext : "noi doar ne distram"-  we are just having some

fun.



Poate totusi Isus sa fie onorat prin felul in cere sarbatorim Craciunul?

Cea mai tipica justificare este cea care scuza folosirea sarbatorilor de Craciun in mod de

inlocuitor a fostelor practici pagane, sustinind ca focusul se transfera asupra persoanei lui

Isus... problema consta in faptul ca Dumnezeu nu zice ca asa ceva ar fi acceptabil Lui. Ba

dinpotriva, El insusi da porunci IMPOTRIVA acestui stil de manifestare, Craciunul de fapt aduce

hula la adresa lui Cristos. Dumnezeu insusi considera ca tot ce reprezinta craciun este o

uriciune.

Sfirsitul articolului tradus

Versete biblice pretind sa sustina articolul de mai sus si ar trebui sa ne dea de gindit nu doar in ce

priveste datina aceasta, dar si mai mult in ceea ce priveste orice sarbatoare sau conjunctura in care

Dumnezeu dispare in iportata si este umbrit de dorinta noastra de distractie si satisfactie trupeasca

de "eul" nostru :

(Matt. 15:6-9).

6. ...Si ati desfiintat astfel Cuvantul lui Dumnezeu in folosul datinii voastre.

7. Fatarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, cand a zis:

8. "Norodul acesta se apropie de Mine cu gura si Ma cinsteste cu buzele, dar inima lui este

departe de Mine.

9. Degeaba Ma cinstesc ei, invatand ca invataturi niste porunci omenesti."

(Mark 7:6-9).

6. Isus le-a raspuns: "Fatarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, dupa cum este scris:

"Norodul acesta Ma cinsteste cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

7. Degeaba Ma cinstesc ei, dand invataturi care nu sunt decat niste porunci omenesti."

8. Voi lasati porunca lui Dumnezeu si

tineti datina asezata de oameni,

 precum: spalarea ulcioarelor si a paharelor, si faceti multe alte lucruri de acestea."

9. El le-a mai zis:



"Ati desfiintat frumos porunca lui Dumnezeu, ca sa tineti datina voastra."

Coloseni 2

1. Vreau, in adevar, sa stiti cat de mare lupta duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea si pentru

toti cei ce nu mi-au vazut fata in trup;

2. pentru ca sa li se imbarbateze inimile, sa fie uniti in dragoste si sa capete toate bogatiile

plinatatii de pricepere, ca sa cunoasca taina lui Dumnezeu Tatal, adica pe Hristos,

3. in care sunt ascunse toate comorile intelepciunii si ale stiintei.

4. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni sa nu va insele prin vorbiri amagitoare.

5. Caci, macar ca sunt departe cu trupul, totusi cu duhul sunt cu voi si privesc cu bucurie la

buna randuiala care domneste intre voi si la taria credintei voastre in Hristos.

6. Astfel, dar, dupa cum ati primit pe Hristos Isus, Domnul, asa sa si umblati in El,

7. fiind inradacinati si ziditi in El, intariti prin credinta, dupa invataturile care v-au fost date, si

sporind in ea cu multumiri catre Dumnezeu.

8. Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filozofia si cu o amagire desarta, dupa

datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare ale lumii, si nu dupa Hristos.

9. Caci in El locuieste trupeste toata plinatatea Dumnezeirii.

10. Voi aveti totul deplin in El, care este Capul oricarei domnii si stapaniri.

11. In El ati fost taiati imprejur, nu cu o taiere imprejur facuta de mana, ci cu taierea imprejur

a lui Hristos, in dezbracarea de trupul poftelor firii noastre pamantesti,

12. fiind ingropati impreuna cu El, prin botez, si inviati in El si impreuna cu El, prin credinta

in puterea lui Dumnezeu care L-a inviat din morti.

13. Pe voi, care erati morti in greselile voastre si in firea voastra pamanteasca netaiata

imprejur, Dumnezeu v-a adus la viata impreuna cu El, dupa ce ne-a iertat toate greselile.

14. A sters zapisul cu poruncile lui, care statea impotriva noastra si ne era potrivnic, si l-a

nimicit, pironindu-l pe cruce.



15. A dezbracat domniile si stapanirile si le-a facut de ocara inaintea lumii, dupa ce a iesit

biruitor asupra lor prin cruce.

16. Nimeni, dar, sa nu va judece cu privire la mancare sau bautura, sau cu privire la o zi de

sarbatoare, cu privire la o luna noua sau cu privire la o zi de Sabat,

17. care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.

18. Nimeni sa nu va rapeasca premiul alergarii, facandu-si voia lui insusi, printr-o

smerenie si inchinare la ingeri, amestecandu-se in lucruri pe care nu le-a vazut,

umflat de o mandrie desarta, prin gandurile firii lui pamantesti,

19. si nu se tine strans de Capul din care tot trupul, hranit si bine inchegat, cu

ajutorul incheieturilor si legaturilor, isi primeste cresterea pe care i-o da

Dumnezeu.

Coloseni 3

1. Daca deci ati inviat impreuna cu Hristos, sa umblati dupa lucrurile de sus, unde Hristos

sade la dreapta lui Dumnezeu.

2. Ganditi-va la lucrurile de sus, nu la cele de pe pamant.

3. Caci voi ati murit, si viata voastra este ascunsa cu Hristos in Dumnezeu.

4. Cand Se va arata Hristos, viata voastra, atunci va veti arata si voi impreuna cu El in slava.

5. De aceea, omorati madularele voastre care sunt pe pamant: curvia, necuratia, patima, pofta

rea si lacomia, care este o inchinare la idoli.

6. Din pricina acestor lucruri vine mania lui Dumnezeu peste fiii neascultarii.

7. Din numarul lor erati si voi odinioara, cand traiati in aceste pacate.

8. Dar acum lasati-va de toate aceste lucruri: de manie, de vrajmasie, de rautate, de clevetire,

de vorbele rusinoase care v-ar putea iesi din gura.

9. Nu va mintiti unii pe altii, intrucat v-ati dezbracat de omul cel vechi cu faptele lui,



Efeseni 4:

17. Iata, dar, ce va spun si marturisesc eu in Domnul: sa nu mai traiti cum traiesc paganii in

desertaciunea gandurilor lor,

18. avand mintea intunecata, fiind straini de viata lui Dumnezeu, din pricina nestiintei in care

se afla in urma impietririi inimii lor.

19. Ei si-au pierdut orice pic de simtire, s-au dedat la desfranare si savarsesc cu lacomie orice

fel de necuratie.

20. Dar voi n-ati invatat asa pe Hristos;

21. daca, cel putin, L-ati ascultat si daca, potrivit adevarului care este in Isus, ati fost invatati

22. cu privire la felul vostru de viata din trecut, sa va dezbracati de omul cel vechi care se strica

dupa poftele inselatoare;

23. si sa va innoiti in duhul mintii voastre,

(Lev.18:3)

Sa nu faceti ce se face in tara Egiptului unde ati locuit si sa nu faceti ce se face in tara

Canaanului unde va duc Eu:

sa nu va luati dupa obiceiurile lor.

(Lev.18:30)

Paziti poruncile Mele si nu faceti niciunul din obiceiurile urate care se faceau

inaintea voastra, ca sa nu va spurcati cu ele.

Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru."

(Lev.20:23)

Sa nu traiti dupa obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastra;

caci ele au facut toate aceste lucruri

si-Mi este scarba de ele.



2 inparati 17

:28. Unul din preotii care fusesera luati robi din Samaria a venit de s-a asezat la Betel si le-a

invatat

cum sa se teama de Domnul.

29. Dar neamurile si-au facut fiecare dumnezeii sai in cetatile pe care le locuiau si i-au asezat

in templele idolesti din inaltimile zidite de samariteni.

30. Oamenii din Babilon au facut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au facut pe Nergal, cei din

Hamat au facut pe Asima,

31. cei din Ava au facut pe Nibhaz si Tartac; cei din Sefarvaim isi ardeau copiii in foc in

cinstea lui Adramelec si Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.

32. Totodata se inchinau si Domnului

si si-au facut preoti ai inaltimilor, luati din tot poporul: preotii acestia aduceau pentru ei jertfe

in templele din inaltimi.

33. Astfel se inchinau Domnului,

dar slujeau in acelasi timp si dumnezeilor lor, dupa obiceiul neamurilor de unde fusesera

mutati.

34. Pana in ziua de astazi isi urmeaza ei obiceiurile de la inceput: nu se inchina

Domnului si nu se tin nici de legile si randuielile lor, nici de legile si poruncile date

de Domnul copiilor lui Iacov, caruia i-a pus numele Israel.

35. Domnul facuse legamant cu ei si le daduse porunca aceasta: "Sa nu va temeti de alti

dumnezei; sa nu va inchinati inaintea lor, sa nu le slujiti si sa nu le aduceti jertfe.

36. Ci sa va temeti de Domnul, care v-a scos din tara Egiptului cu o mare putere si cu bratul

intins; inaintea Lui sa va inchinati si Lui sa-I aduceti jertfe.

37. Sa paziti si sa impliniti intotdeauna invataturile, randuielile, Legea si poruncile pe care vi

le-a scris El si sa nu va temeti de alti dumnezei.



38. Sa nu uitati legamantul pe care l-am facut cu voi si sa nu va temeti de alti dumnezei.

39. Ci sa va temeti de Domnul Dumnezeul vostru; si El va va izbavi din mana tuturor

vrajmasilor vostri."

40. Ei n-au ascultat si au urmat obiceiurile lor de la inceput.

41. Neamurile acestea se temeau de Domnul, si slujeau si chipurilor lor cioplite;

si copiii lor si copiii copiilor lor fac pana in ziua de azi ce au facut

parintii lor.

(Ezec.11:12)

Si veti sti ca Eu sunt Domnul, ale carui porunci nu le-ati urmat si ale carui legi nu le-ati

implinit,

ci ati lucrat dupa obiceiurile neamurilor care va inconjoara."

(Ezec.20:18)

Atunci am zis fiilor lor in pustiu:

"Nu va luati dupa randuielile parintilor vostri, nu tineti obiceiurile lor si nu va

spurcati cu idolii lor!

Isaia 29

8. Dupa cum cel flamand viseaza ca mananca, si se trezeste cu stomacul gol, si dupa cum cel

insetat viseaza ca bea, si se trezeste stors de puteri si cu setea neastamparata: tot asa va fi si cu

multimea neamurilor care vor veni sa lupte impotriva muntelui Sionului." -

9. Ramaneti incremeniti si uimiti! Inchideti ochii si fiti orbi! - Ei sunt beti, dar nu de vin; se

clatina, dar nu din pricina bauturilor tari.

10. Ci pentru ca Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a inchis ochii, prorocilor, si

v-a acoperit capetele, vazatorilor.

11. De aceea, toata descoperirea dumnezeiasca a ajuns pentru voi ca vorbele unei carti



pecetluite. Daca o dai cuiva care stie sa citeasca si-i zici: "Ia citeste!", el raspunde: "Nu pot,

caci este pecetluita!"

12. Sau daca dai cartea unuia care nu stie sa citeasca si-i zici: "Ia citeste!", el raspunde: "Nu

stiu sa citesc."

13. Domnul zice:

"Cand se apropie de Mine poporul acesta, Ma cinsteste cu gura si cu buzele, dar

inima lui este departe de Mine, si frica pe care o are de Mine nu este decat o

invatatura de datina omeneasca.

 In final probabil pasajul urmator probabil merita disecat putin (Apocalipsa lui Ioan 18 :2-8) la fel ca

Babilonul cel mare , la fel ca si Craciunul din ziua de azi, noi, societatea de azi, ne scaldam in egoism, in

egocentrism si mai mult, ne complacem in cele trei lucruri care Dumnezeu le uraste: (1Ioan.2:16) "...pofta

firii pamantesti, pofta ochilor si laudarosia vietii..." , lucruri care, fara doar si poate, sint caracteristici si

trasaturi care descriu mai ales Craciunul.Vedeti pentru voi insi-va, si cerceta-ti-va, daca pasajul de mai jos

nu descrie felul nostru de a serba Craciunul?:

Apocalipsa 18:

2. El a strigat cu glas tare si a zis: "A cazut, a cazut Babilonul cel mare! A ajuns un locas al

dracilor, o inchisoare a oricarui duh necurat, o inchisoare a oricarei pasari necurate si urate;

3. pentru ca toate neamurile au baut din vinul maniei curviei ei, si imparatii pamantului au

curvit cu ea, si negustorii pamantului s-au imbogatit prin risipa desfatarii ei."

...

10. Ei vor sta departe, de frica sa nu cada in chinul ei, si vor zice: "Vai! Vai! Babilonul, cetatea

cea mare, cetatea cea tare! Intr-o clipa ti-a venit judecata!" -

11. Negustorii pamantului o plang si o jelesc, pentru ca nimeni nu le mai cumpara marfa:

12. marfa de aur, de argint, de pietre scumpe, de margaritare, de in subtire, de purpura, de



matase si de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildes, tot

felul de vase de lemn foarte scump, de arama, de fier si de marmura;

13. nici scortisoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tamaia, nici vinul, nici

untdelemnul, nici faina buna de tot, nici graul, nici boii, nici oile, nici caii, nici carutele, nici

robii, nici sufletele oamenilor.

14. Si roadele atat de dorite sufletului tau s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, stralucite

sunt pierdute pentru tine si nu le vei mai gasi.

15. Cei ce fac negot cu aceste lucruri, care s-au imbogatit de pe urma ei, vor sta departe de ea,

de frica chinului ei. Vor plange, se vor tangui

16. si vor zice: "Vai! Vai! Cetatea cea mare, care era imbracata cu in foarte subtire, cu purpura

si cu stacojiu, care era impodobita cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare!

Cu toate ca e greu de crezut acum, Craciunul v-a fi intr-o zi judecat de Dumnezeu, impreuna cu toti cei ce l-

au serbat, si cu buna cunostinta si-au desfatat placerile lor insasi care, sa fim sinceri, nu i-au adus glorie si

slava lui Dumnezeu in nici un chip si sub nici o forma. Care dintre noi poate sa spuna uitandu-ne la istoria

sarbatorilor noastre am serbat aceasta sarbatoare in sfintenie si reverenta la adresa lui Dumnezeu?!? fara

sa ne gindim cu jind la mincarea, bautura, vacanta, destrabalarea, prietenii, distractia si obiceiurile care

deobicei inconjoara aceste sarbatori?!?..., sau gandindu-ne la craciunul viitor nu anticipam exact aceleasi

lucruri?

Ba mai mult, caruia dintre noi ne-ar placea sa ni se sarbatoreasca ziua noastra intr-o alta zi (a unei

persoane pe care o detestam grozav) si in timp ce toata lumea se distreaza si isi fac cadouri unul altuia, in

timp ce se saruta si se imbratiseaza unul pe celalalt, tu (sarbatoritul), nu numai ca nu esti bagat in seama,

dar incet incet esti impins afara pe motiv ca ai ajuns un element inconvenient.

Care dintre noi nu sintem in stare sa realizam unde va duce Craciunul si celelalte sarbatori ca acesta? Mai

ales intr-o lume in care Satan se da pe fata cine ieste. Pe vremuri, de sarbatorile pagane oamenii "colindau"

dezbracati pe strazi , azi e la ordinea zilei sa vezi oameni cit mai superficial "acoperiti" pina la nivelul la

care te intrebi adese ori la ce s-au mai imbacat, ca tot dezbracati arata. Nimeni nu se mai ascude sau cel

putin sa fie incercat de cel mai mic sentiment de rusine atunci cind sint pornografi, homosexuali / lezbiene,

mincinosi, ucigasi (avis avortionistilor), badjocoritori, inselatori, injuratori care - parca nu li se pare



accentuata o injuratura daca nu e folosit Dumnezeu in ea... - si tot felul de uriciuni, in asa fel incit aproape

ca nu poti sa nu fi si tu partas la ele din cauza ca sintem asa de infiltrati in stilul pe care il numim

"cotidian", incit nici nu ne gindim de cele mai multe ori daca ceva este necurat.... conceptul de - de fapt- e

inexistent.

4. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: "Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca sa nu

fiti partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti cu urgiile ei!

5. Pentru ca pacatele ei s-au ingramadit si au ajuns pana in cer; si Dumnezeu Si-a adus

aminte de nelegiuirile ei.

6. Rasplatiti-i cum v-a rasplatit ea si intoarceti-i de doua ori cat faptele ei. Turnati-i indoit in

potirul in care a amestecat ea!

7. Pe cat s-a slavit pe sine insasi si s-a desfatat in risipa, pe atat dati-i chin si tanguire! Pentru

ca zice in inima ei: "Sed ca imparateasa, nu sunt vaduva si nu voi sti ce este tanguirea!"

8. Tocmai pentru aceea, intr-o singura zi vor veni urgiile ei: moartea, tanguirea si foametea. Si

va fi arsa de tot in foc, pentru ca Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.

Iata cum cred ca ar trebui sa ne intoarcem din ratacire. Cum ar trebui sa stam in fata Creatorului nostru,

nu numai in ce priveste Craciunul, ci impotriva fiecarui obicei si manifestari lumesti... fara nici o indoiala ca

ne vom face vrasmasi cu lumea atunci cind in mod public ne facem de cunoscut pozitia... dar la fel de

adevarata este realitatea, ca nu are sens sa trecem prin toata agrevatia aceasta, atita timp cit, pentru noi

Dumnezeu nu e real .
Nu va inselati singuri gindindu-va "atunci ce ie de facut?!?- nu-i voie una , nu-i voie cealalta, n-avem voie

Craciun, Valenine's day sau altele ... ADEVARUL BINECUVINTAT CONSTA IN EXISTENTA

INFINITULUI ...De la zero inspre negativ este infinitul placerilor satanice, iar de la zero inspre pozitiv sint

placerile in Dumnezeu- nu-ti fie frica ca ai sa te plictisesti in prezenta pozitivului pe motivul ca nu este mai

nimic distractiv si placut. Ai doar nevoia de metamorfoza  naturii tale pacatoase  care nu gaseste placere

decit in lucruri, fapte, si placeri nascute din firea ta pacatoasa. Dar nasterea din nou a mintii si inimii

noastre este usa care se deschide inspre infinitul pozitivului in care atuci cind intram, asemenea pruncului



nou nascut, o sa plingem si o sa ne simtim stingheriti de noua noastra realitate, dar fiti siguri !!! totul e

inspre si pentru beneficiul nostru.

In incheiere- o viata traita in infinitul pozitivului, mai ales cit timp aceasta viata e in mijlocul

pamintenilor, de multe ori nu poate fi ignorata o petrecere mondiala in care noi am fi singurii care

avem fetele posomorite si ne uitam plini de pizma si ura la desfatarile altora, Dumnezeu e Regele

tuturor zilelor si asta inseamna ca si in decembrie 25 Dumnezeu asteapta sa te intilnesti cu El,

oriunde ai fi. Decit sa fi un separatist (atita timp cit nu-ti incalci pricipiile de copil al Domnului -

avis Psalm 1) du-te si bucura-te cu cei ce se bucura si plange cu cei ce plang, prin tot ce poti, fi o

lumina si sare in lumea aceasta si lasa sa radieze pe fata ta DUMNEZEU.

Nu uita ca chiar si intentia lui Isus pentru ucenicii lui de atunci, si ai tuturor copiilor lui

Dumnezeu de atunci incoace, a fost ca noi sa nu fim luati din lume, ci sa fim paziti de rau. De

aceste sarbatori, si pentru fiecare zi din restul vietii tale, ia pentru tine si du acest sfat plin de

dragoste si altora

(Ecl.11:9)
Bucura-te, tinere, in tineretea ta, fii cu inima vesela cat esti tanar, umbla pe caile alese de
inima ta si placute ochilor tai; dar sa stii ca pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la

judecata.
Si crede-ma ! Daca  as putea as spune cu glas tare si sa ma auda toti:

CRACIUNUL NU TREBUIE SARBATORIT ! ! !

...as face-o cu placere...

DAR DE 25 DECEMBRIE  ca si de Martie 4 sau Septembrie 3 poti sa te bucuri de ce ti-a dat

Dumnezeu si ce afacut special pentru tine... NU TE POATE OPRII NIMENI SA FI FERICIT! ! !

Iata rugaciunea lui Isus la sfirsitul lucrarii Lui pe pamint, care este poate cea mai buna incheiere

la acest articol :

Ioan 17

1. Dupa ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer si a zis: "Tata, a sosit ceasul! Proslaveste

pe Fiul Tau, ca si Fiul Tau sa Te proslaveasca pe Tine,



2. dupa cum I-ai dat putere peste orice faptura, ca sa dea viata vesnica tuturor acelora pe care

I i-ai dat Tu.

3. Si viata vesnica este aceasta: sa Te cunoasca pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat, si pe

Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

4. Eu Te-am proslavit pe pamant, am sfarsit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.

5. Si acum, Tata, proslaveste-Ma la Tine insuti cu slava pe care o aveam la Tine, inainte de a fi

lumea.

6. Am facut cunoscut Numele Tau oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tai erau, si Tu

Mi i-ai dat; si ei au pazit Cuvantul Tau.

7. Acum au cunoscut ca tot ce Mi-ai dat Tu vine de la Tine.

8. Caci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit si au cunoscut cu adevarat

ca de la Tine am iesit si au crezut ca Tu M-ai trimis.

9. Pentru ei Ma rog. Nu Ma rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru ca

sunt ai Tai: -

10. tot ce este al Meu este al Tau, si ce este al Tau este al Meu - si Eu sunt proslavit in ei.

11. Eu nu mai sunt in lume, dar ei sunt in lume, si Eu vin la Tine. Sfinte Tata, pazeste, in

Numele Tau, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei sa fie una, cum suntem si Noi.

12. Cand eram cu ei in lume, ii pazeam Eu, in Numele Tau. Eu am pazit pe aceia pe care Mi i-

ai dat; si niciunul din ei n-a pierit, afara de fiul pierzarii, ca sa se implineasca Scriptura.

13. Dar acum, Eu vin la Tine; si spun aceste lucruri, pe cand sunt inca in lume, pentru ca sa

aiba in ei bucuria Mea deplina.

14. Le-am dat Cuvantul Tau; si lumea i-a urat, pentru ca ei nu sunt din lume, dupa cum Eu nu

sunt din lume.

15. Nu Te rog sa-i iei din lume, ci sa-i pazesti de cel rau.

16. Ei nu sunt din lume, dupa cum nici Eu nu sunt din lume.

17. Sfinteste-i prin adevarul Tau: Cuvantul Tau este adevarul.



18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine in lume, asa i-am trimis si Eu pe ei in lume.

19. Si Eu insumi Ma sfintesc pentru ei, ca si ei sa fie sfintiti prin adevar.

20. Si Ma rog nu numai pentru ei, ci si pentru cei ce vor crede in Mine prin cuvantul lor.

21. Ma rog ca toti sa fie una, cum Tu, Tata, esti in Mine, si Eu in Tine; ca si ei sa fie una in

Noi, pentru ca lumea sa creada ca Tu M-ai trimis.

22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, cum si Noi suntem una -

23. Eu in ei, si Tu in Mine - pentru ca ei sa fie in chip desavarsit una, ca sa cunoasca lumea ca

Tu M-ai trimis si ca i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.

24. Tata, vreau ca acolo unde sunt Eu, sa fie impreuna cu Mine si aceia pe care Mi i-ai dat Tu,

ca sa vada slava Mea, slava pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindca Tu M-ai iubit inainte de

intemeierea lumii.

25. Neprihanitule Tata, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, si acestia au

cunoscut ca Tu M-ai trimis.

26. Eu le-am facut cunoscut Numele Tau si li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu

care M-ai iubit Tu sa fie in ei, si Eu sa fiu in ei."


