
SĂRBĂTORILE PĂGÂNE
crăciunul și anul nou



CÂND S-A NĂSCUT 
ISUS HRISTOS?



EZDRA 10:9, 13

Atunci toți bărbații lui Iuda și ai lui Beniamin s-au adunat la 
Ierusalim în trei zile. Era luna a noua, în a douăzecea zi a 

lunii; și tot poporul ședea în strada casei lui Dumnezeu, 
tremurând din cauza acestui lucru și din cauza ploii mari… 

Dar poporul este mult și este un timp de multă ploaie și nu 
putem sta în picioare afară, nici nu este aceasta o lucrare 
de o zi sau două: pentru că suntem mulți care am încălcat 

legea în acest lucru.



CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 2:11

Căci iată că a trecut iarna; a încetat ploaia și s-a 
dus.



LUCA 2:8

În ţinutul acela, erau niște păstori care stăteau 
afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea 

împrejurul turmei lor.



LUCA 2:1-5

În vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar August să 
se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut 

întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi 
se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a 
suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă 
în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru 
că era din casa și din seminţia lui David, să se înscrie 
împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.



LUCA 2:6,7

Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când 
trebuia să nască Maria. Și a născut pe Fiul ei cel 
întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat 

într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era 
loc pentru ei.



IOAN 18:38-40

După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la 
iudei și le-a zis: „Eu nu găsesc nicio vină în El. Dar, 

fiindcă voi aveţi obicei să vă slobozesc pe cineva de 
Paște, vreţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?” 

Atunci, toţi au strigat din nou: „Nu pe El, ci pe 
Baraba!” Și Baraba era un tâlhar.



EXODUL 12:2

Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în ţara Egiptului: „Luna aceasta va 
fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a 
anului. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel și spuneţi-i: ‘În ziua a 

zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un 
miel de fiecare casă.

EXODUL 13:3-4 - (FIDELA)

Și Moise a spus poporului: Amintiți-vă această zi, în care ați 
ieșit din Egipt, din casa robiei, pentru că prin tăria mâinii 

DOMNUL v-a scos din acest loc: nu se va mânca pâine dospită. 
Astăzi ați ieșit în luna Abib.



LUCA 3:23

Isus avea aproape treizeci de ani când a început 
să înveţe pe norod;



ILUSTRARE



LUCA 1:5-6

În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui 
Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, și se chema Elisabeta. Amândoi erau 
neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate 

rânduielile Domnului. 

LUCA 1:8-13

Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după 
obiceiul preoţiei, a ieșit la sorţi să intre să tămâieze în Templul Domnului. 
În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al 
Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru 

tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat, când l-a văzut, și l-a apucat frica. Dar 
îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. 

Nevastă-ta, Elisabeta, îţi va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. 



1 CRONICI 24:1-5

Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și 
Itamar. Nadab și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, și 
Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoţi. David a împărţit pe fiii lui 

Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea 
parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec, din urmașii lui Itamar. Printre 
fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui 

Itamar și i-au împărţit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece 
căpetenii de case părintești și fiii lui Itamar, opt căpetenii de case 
părintești. I-au împărţit prin sorţi, între unii și alţii, căci căpeteniile 
Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și 

din fiii lui Itamar.



1 CRONICI 24:7-19

Cel dintâi sorţ a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia; al treilea, pentru Harim; 
al patrulea, pentru Seorim; al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin; al 
șaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia; al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, 
pentru Șecania; al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim; al 

treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab; al cincisprezecelea, 
pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer; al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al 

optsprezecelea, pentru Hapiţeţ; al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, 
pentru Ezechiel; al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul; 

al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia.  

Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după 
rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul 

Dumnezeul lui Israel.



Ebraic 
1. Abib 
2. Zif 
3. Sivan 
4. Tammuz 
5. Ab 
6. Elul 
7. Tishri 
8. Bul 
9. Chlisleu 
10. Tebeth 
11. Sebat 
12. Adar

Gregorian 
Martie/Aprilie 
Aprilie/Mai 
Mai/Iunie 
Iunie/Iulie 
Iulie/August 
August/Septembrie 
Septembrie/Octombrie 
Octombrie/Noiembrie 
Noiembrie/Decembrie 
Decembrie/Ianuarie 
Ianuarie/Februarie 
Februarie/Martie

Cetele 
Iehoiarib și Iedaia 
Harim și Seorim 
Malchia și Miiamin 
Hacoţ și Abia 
Iosua și Șecania 
Eliașib și Iachim 
Hupa și Ieșebeab 
Bilga și Imer 
Hezir și Hapiţeţ 
Petahia și Ezechiel 
Iachin și Gamul 
Delaia și Maazia



LUCA 1:34-36

Atunci Maria i-a spus îngerului: Cum va fi aceasta, 
fiindcă eu nu știu de bărbat? Și îngerul a răspuns și 

i-a zis: Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea 
Celui Preaînalt te va umbri; de aceea și cel sfânt care 
se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. 
Și iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas și ea însărcinată 

cu un fiu la bătrânețea ei; și aceasta este a șasea 
lună pentru ea, care era numită stearpă.



Ebraic 
1. Abib 
2. Zif 
3. Sivan 
4. Tammuz 
5. Ab 
6. Elul 
7. Tishri 
8. Bul 
9. Chlisleu 
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11. Sebat 
12. Adar 
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4. Tammuz 
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Martie/Aprilie 
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August/Septembrie 
Septembrie/Octombrie 
Octombrie/Noiembrie 
Noiembrie/Decembrie 
Decembrie/Ianuarie 
Ianuarie/Februarie 
Februarie/Martie 
Martie/Aprilie 
Aprilie/Mai 
Mai/Iunie 
Iunie/Iulie 
Iulie/August 
August/Septembrie 
Septembrie/Octombrie

Cetele 
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Harim și Seorim 
Malchia și Miiamin 
Hacoţ și Abia 
Iosua și Șecania 
Eliașib și Iachim 
Hupa și Ieșebeab 
Bilga și Imer 
Hezir și Hapiţeţ 
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Iachin și Gamul 
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Harim și Seorim 
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25 DECEMBRIE 

CRĂCIUNUL - CHRISTMAS 
MASS OF CHRIST - LITURGHIA LUI HRISTOS



SUB TITLUL “CRĂCIUNUL"

Crăciunul nu a fost printre 
primele sărbători ale Bisericii. . . 
prima evidență a sărbătorii este 

găsită în Egipt.



Data exactă a nașterii lui Isus este 
total necunoscută, așa cum toate 

autoritățile recunosc - deși dacă aș avea 
spațiu în această carte, aș putea să vă 

arăt Scripturi care cel puțin indică 
faptul că aceasta a avut loc la începutul 

toamnei - probabil în septembrie - 
aproximativ șase luni după Paște.



Crăciun (adică, Liturghia lui 
Cristos). . . . Crăciunul nu a fost 

printre cele mai vechi sărbători ale 
bisericii. . . .  

Nu a fost instituită de Hristos 
sau de apostoli, nici de autoritatea 
biblică, ci a fost luată din păgânism.



Crăciunul. . . . După multe autorități, nu a fost 
sărbătorită în primele secole ale bisericii creștine, 
deoarece creștinii în general luau în seamă moartea 

persoanelor remarcabile, mai degrabă decât nașterea lor. 
. . . “("Împărtășirea", instituită de autoritatea biblică din 
Noul Testament, este un memorial al morții lui Hristos.)". 

. . O sărbătoare a fost înființată în memoria acestui 
eveniment [nașterea lui Hristos] în secolul al IV-lea. 
În secolul al V-lea, Biserica occidentală a ordonat să fie 
sărbătorită pentru totdeauna în ziua vechii sărbători 

romane a nașterii lui Sol, deoarece nu exista o anumită 
cunoaștere a zilei nașterii lui Hristos.



ISAIA 8:20 - (CORNILESCU)

La lege și la mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi așa, 
nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.

ISAIA 8:20 - (FIDELA)

La lege și la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform 
acestui cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei.





NIMROD



GENESA 10:6-10

Fiii lui Ham au fost: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. Fiii 
lui Cuș: Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii 

lui Raema: Șeba și Dedan. Cuș a născut și pe 
Nimrod: el este acela care a început să fie puternic 

pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea 
Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz 

vânător înaintea Domnului.” El a domnit la început 
peste Babel, Erec, Acad și Calne, în ţara Șinear.



SEMIRAMIS NIMROD





CINE S-A NĂSCTU ÎN 
REALITATE  

PE 25 DECEMBRIE?





MAREA LUPTĂ P.551

Învățătura cu privire la conștiența 
omului în moarte, îndeosebi credința 

că duhurile morților se întorc să 
slujească celor vii, a pregătit calea 

pentru spiritismul modern.



NIMROD TAMMUZ SEMIRAMIS



OSIRISHORUS ISIS



CRONUS ZEUS RHEA



SATURN JUPITER VENUS





NEW SCHAFF-HERZOG ENCYCLOPEDIA OF RELIGIOUS KNOWLEDGE

Cât de mult depindea data festivalul păgân Brumalia (25 
decembrie), care urma după Saturnalia (17-24 decembrie), și 

celebrând cea mai scurtă zi a anului și "soarele nou"... nu pot fi 
determinate cu precizie. Sărbătorile păgâne Saturnalia și 

Brumalia erau prea adânc înrădăcinate în obiceiurile populare 
pentru a fi lăsate deoparte de influența creștină...  

Festivalul păgân, cu revolta și veselia lui, a fost atât de popular, 
încât creștinii s-au bucurat de o scuză pentru a continua 

celebrarea cu puține schimbări în spirit și în manieră. Predicatorii 
creștini ai Occidentului și ai Orientului Apropiat au protestat 
împotriva neseriozitatea cu care a fost sărbătorită ziua de 

naștere a lui Hristos, în timp ce creștinii din Mesopotamia au 
acuzat frații lor occidentali de idolatrie și închinare la soare 

pentru adoptarea ca creștini a acestui festival păgân.



BRADUL VERDE ȘI  
MOȘ CRĂCIUN



NIMROD











CE SPUNE SPIRITUL PROFETIC 
DESPRE  

25 DECEMBRIE



CĂMINUL ADVENTIST P.477

Ziua de 25 decembrie se presupune a fi ziua naşterii 
lui Isus Hristos şi sărbătorirea acesteia a devenit un 
obicei popular. Totuşi, nu există certitudinea că noi 

ţinem adevărata zi de naştere a Mântuitorului nostru. 
Istoria nu ne dă nici o asigurare în acest sens. Biblia 

nu ne dă timpul precis. Dacă ar fi considerat 
această cunoaştere esenţială pentru mântuirea 
noastră, Domnul ne-ar fi vorbit prin profeţii şi 

apostolii Săi, astfel ca să putem şti totul despre acest 
subiect. Tăcerea Scripturilor în această privinţă 

constituie pentru noi dovada că acest lucru nu ne-a 
fost făcut cunoscut din motivele cele mai înţelepte.



CĂMINUL ADVENTIST P.477

În înţelepciunea Sa, Domnul a ţinut ascuns locul unde l-a 
îngropat pe Moise. Dumnezeu l-a îngropat pe Moise, l-a înviat şi 

l-a luat la cer. A ţinut ascuns acest lucru pentru a preveni 
idolatria. El, împotriva căruia s-au răzvrătit în timp ce era în 
serviciu activ, pe care l-au aţâţat mereu aproape dincolo de 
limita de a suporta omeneşte, a fost venerat aproape ca 

Dumnezeu, după ce s-a despărţit de ei prin moarte. Tot din 
acelaşi motiv, El a ascuns ziua exactă a naşterii Domnului 

Hristos, astfel ca acea zi să nu primească onoarea care ar 
trebui dată Domnului Hristos ca Răscumpărătorul lumii, un 

Mântuitor care trebuie primit, în care trebuie să ne încredem şi 
pe care să ne bazăm că poate mântui pe deplin pe toţi cei care 

vin la El. Adorarea sufletului nostru trebuie să se îndrepte către 
Domnul Isus, Fiul Dumnezeului Celui nemărginit.



REVIEW & HERALD, 9 DECEMBRIE 1884

Nu există nici o sfințenie divină odihninduse 
asupra zilei de 25 decembrie; și nu este plăcut 
lui Dumnezeu ca măcar un singur lucru care este 

legat de mântuirea omului prin jertfa infinită 
făcută pentru ei, să fie atât de trist pervertit 
de la modelul arătat. Hristos ar trebui să fie 

obiectul suprem; dar, pentru că Crăciunul este 
sărbătorit, slava este îndreptată de la El la 

om muritor, al cărui caracter păcătos, defect, a 
făcut necesar ca El să vină în lumea noastră.



IEREMIA 10:1-5

Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel! Așa 
vorbește Domnul: „Nu vă luaţi după felul de vieţuire al 

neamurilor și nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile 
se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie un 

lemn din pădure; mâna meșterului îl lucrează cu securea; îl 
împodobește cu argint și aur, și ei îl ţintuiesc cu cuie și ciocane, ca 
să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări 
într-un ogor de castraveţi și nu vorbesc; sunt duși de alţii, pentru 
că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun 

rău și nu sunt în stare să facă niciun bine.”



MINTE, CARACTER, PERSONALITATE 
P.588

Conformismul față de obiceiurile 
lumești transformă biserica după 
chipul lumii, dar nu va transforma 
niciodată lumea după chipul lui 

Hristos.



MĂRTURII PENTRU BISERICĂ, VOL. 5, P.78

Singura noastră sursă de siguranță este aceea 
de a ne așeza într-o poziție bine definită ca 
popor special al lui Dumnezeu. Nu trebuie să 
cedăm nici măcar un centimetru în favoarea 

obiceiurilor tradiționale ale acestui veac 
decăzut, ci să ne delimităm într-o atitudine de 

independență morală, nefăcând nici un 
compromis cu practicile corupte și idolatre 

ale lumii veacului acestuia.



LUCRURILE ADĂUGATE ÎN 
SPIRITUL PROFETIC



CĂMINUL ADVENTIST P.478

Ziua nu trebuie ignorată — Deoarece ziua 
de 25 decembrie este sărbătorită pentru 
a comemora naşterea Domnului Hristos, 

deoarece copiii au fost învăţaţi prin cuvânt 
şi exemplu că aceasta a fost cu adevărat o 

zi de veselie şi bucurie, vă va fi foarte 
dificil să treceţi peste ea fără a-i acorda 

o anumită atenţie. Ea poate fi folosită 
pentru a servi unui scop foarte bun.



CĂMINUL ADVENTIST P.482

„Să avem pom de Crăciun”? — Dumnezeu ar avea plăcere 
dacă de Crăciun fiecare comunitate ar avea un pom de 

Crăciun, în care să fie agăţate daruri, mari sau mici, pentru 
aceste case de închinare. Ne-au sosit scrisori în care 

suntem întrebaţi: E bine să avem pom de Crăciun? Nu va fi 
aceasta în felul lumii? Noi răspundem: puteţi să faceţi cum 
face lumea, dacă aveţi tragere de inimă să faceţi aşa sau s-o 
faceţi într-un mod deosebit de lume, dacă este posibil. Nu 

este păcat a se alege un brad plăcut mirositor, pe care să 
îl aşezăm în comunităţile noastre, însă păcatul este legat de 

motivul care ne determină să facem acel lucru şi felul în 
care sunt folosite darurile care sunt aşezate în pom. 



CĂMINUL ADVENTIST P.482

Pomul poate fi atât de înalt şi crengile sale atât de 
ample, cât se potriveşte cel mai bine momentului; fie 
însă ca ramurile lui să fie încărcate cu roada de aur 
şi argint a bunăvoinţei voastre de a fi darnici, pe 
care s-o prezentaţi înaintea Lui ca darul vostru 
de Crăciun. Fie ca donaţiile voastre să fie sfinţite 

de rugăciune… 
Părinţii nu trebuie să ia poziţie că un brad aşezat în 
biserică pentru bucuria copiilor la şcoala de Sabat 
este un păcat, deoarece aceasta poate fi o mare 

binecuvântare.













DEUTORONOM 12:29-31

După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care 
le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în 
ţara lor, vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele 

lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu 
cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ‘Cum slujeau 

neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel.’ 
Tu să nu faci așa faţă de Domnul Dumnezeul tău, căci ele 

slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le 
urăște Domnul, și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în 

cinstea dumnezeilor lor.



2 CORINTENI 6:14-18

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce 
legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta 

împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos 
și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 
Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem 

Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui și 
voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul 
Meu.” De aceea: „Ieșiţi din mijlocul lor și despărţiţi-vă de ei, zice 
Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi 
fi Tată, și voi Îmi veţi fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”


