Tradicinės Kalėdų šventės užkulisiai
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Kiekvienais metais gruodžio 25 d., kunigai ir bažnyčių ministeriai visame pasaulyje skelbia
mums žinią apie Jėzaus Kristaus gimimą. Ir jeigu tai gali būti tiesa simboline prasme, tai visiškai
neįtikėtina, jog ši data žymi jo gimimo metines. Nėra jokių žinomų įrašų apie Jėzaus gimimą ir
netgi Biblija pateikia mums prieštaringą informaciją.
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Mato knyga tvirtina, kad jis gimė
karaliaujant karaliui Erodui , kuris mirė 4 metai prieš Kristaus gimimą .Antra vertus, Luko knyga
pasakoja kaip Marija ir Juozapas vyksta į Betliejų, kur buvo gimę, nes vyko visuotinis gyventojų
surašymas tos šalies vyriausybės nurodymu. Romėnų istorikas Jozepas ,rašęs antroje pirmojo
amžiaus pusėje, nurodo, kad tas visuotinis gyventojų surašymas vyko 6 amžiuje po Kristaus
gimimo. Taigi šiuos du paskaičiavimus skiria net dešimtmetis – kalbant apie Jėzaus gimimo
metus. Laidoje mes pateiksime dar daugiau , kvapą gniaužiančių prieštaringų faktų keliančiu
abejones ne dieviškąja samprata, tikėjimu o tik kartu pažvelgsime į istorinius faktus iš arčiau.
Juo daugiau gilinamės tuo mažiau informacijos randame apie mesijo gimimo datą. Keli
religijos istorijos tyrinėtojai spėja, kad žvaigždė, kuria sekė biblinis išminčius iš tikrųjų buvo Helio
kometa , kuri septyniasdešimt dienų buvo matoma Palestinos danguje 6 metais prieš Kristaus
gimimą Tai leistų tikėti jį gimus kažkurią vasaros dieną. IV-ame amžiuje ankstyvieji krikščionys
nusprendė paskelbti savo festivalį, kuris turėjo nurungti egzistavusias pagonių šventes. Ir nors
tuo metu nebuvo priimta ir populiaru švęsti žmonių gimtadienius, krikščioniškos bažnyčios
vadovai gruodžio 25 d. paskelbė Kristaus gimtadieniu.
Mes, dauguma save laikantys krikščionys , turime teisę į tiesą. Mes turime žinoti, ką darome.
Ar jūs žinote, koks ryšys tarp Kalėdų eglutės ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus? Ar jūs
žinote, ką bendro su mūsų Atpirkėju turi šakelės, dovanos, papuošimai ir ugnelės? Kad jums
nereikėtų šia tema skaityti gausybės knygų, savo laidoje mes pabandysime pateikti
apibendrintus pačius svarbiausius aspektus.
Pirmiausia kelia abejonių faktas, kad gruodžio 2S-oji diena, negalėjo būti mūsų Viešpaties
gimimo diena, nes tuo metu avių banda nebūtų buvusi ganykloje. Palestinoje šaltos žiemos,
todėl jau spalio pabaigoje jas vesdavo į avides.
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Apie šį faktą liudija Jėzaus žodžiai: "Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ... !" Biblija
mums pasakoja, kad Jėzus gimė gyventojų surašymo metu. Visas rytų pasaulis buvo ilgame ir
sunkiame kelyje.
"Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės
gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją."
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