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1. Svētās Dienas vs. populāriem svētkiem 

No daudzajiem grupām, kas kristīgo ticību, gandrīz visi ievērot dažas brīvdienas vai Svētās Dienas. 

Ja jūs novērot Dieva Svēto dienas vai dēmonisks brīvdienas? 

Šķiet, tāpat kā viegli jautājums ar vieglu atbildi. Un tiem, kas vēlas ticēt Bībelei, nevis dažādu pūļiem, tā 

ir. 

Kur Svētais dienas un brīvdienas nāk no? Vai tie nāk no Bībeles, vai arī tie, kas saistīti ar tradicionālajām 

pagānu / dēmonisks novērojumu? 

Ja uzskatāt, ka tu esi kristietis, vai jūs tiešām zināt, ko dienas, ja tādi ir, jums vajadzētu saglabāt un kāpēc? 

Šī īsā grāmata koncentrējas uz gada Bībeles Svētajām Dienām un ir informācija par kādu no gada 
brīvdienas, ko citi novērot. 

Vārds brīvdienu 

Saskaņā ar Vebstera vārdnīcā, pasaule brīvdienu sākotnēji nāca no Vecā Angļu hāligdæg. Neskatoties uz 

to, ko cilvēki tagad, šķiet, domā, ka termins nav reāli vidējais laiks off, ir vacation- brīvdienas 
domāts svēta diena. 

Protams, ne visi "brīvdienas" bija paredzēta kā reliģisko svēto dienas. Nacionālie svētki netika vienmēr 

uzskatīti par reliģisko un pat Jēzus acīmredzot novēro vienu vai vairākus no tiem (Jāņa 10: 22-23). 

Ciktāl Jēzus iet, Bībele īpaši atzīmē, ka viņš novēroja Bībeles Svētās Dienas un festivālus, piemēram, 

Lieldienu (Lūkas 2: 41-42; 22: 7-19), Lieveņu svētkos (Jāņa 7: 10-26), un Pēdejā Lielā diena (Jāņa 7: 37-

38; 8: 2). Jaunās Derības norāda uz Jēzus apustuļiem saglabājot Pashā (1.Korintiešiem 5: 7), tad 

Neraudzētās Maizes (Acts 20: 6; 1 Korintiešiem 5: 8), Vasarsvētki (Apustuļu darbi 2: 1-14), trompetes un 

Tabernakla ( sal Mozus 23: 24,33-37; Acts 18:21; 21: 18-24; 28:17), un Salīdzināšanas diena (Acts 27: 9). 

Bībele nekad parāda, ka Jēzus, ne apustuļi novērota reliģiskos svētkus, piemēram, tiem, kas pagānu 

romieši novērota. Tomēr daudzi, kas apgalvo, kristietību kā savu reliģiju novērot versijas reliģisko svētku, 
kas nāk no avotiem ārpus Bībeli. 

Ja tie jātur? 

Bībele pravieto, ka nāks laiks, kad visu tautību cilvēki saglabās Dieva Svētās Dienas vai arī cieš no 

sausuma un mocībām (Cakarijas 14: 16-19). Tā tas ir gadījumā, ja Jūs uzskatāt, vai jums vajadzētu darīt 

tagad? 

Lūdzu, izlasiet šo grāmatu kopumā ir vismaz divas reizes. Atsevišķi iebildumi, ka daži ir izvirzīti par to, 

ko Bībele rāda tiek risinātas tajā. Dubultā nolasīt cerams atbildēt uz nopietnākiem jautājumiem, jums var 
būt. 

Lūdzu, mēģiniet pētīt šo tēmu ar patiesi atvērtu prātu. Tas ir dabiski, ka visiem cilvēkiem, ja mēs esam 
nav mūsu aizsargs pret to, skatīties uz jebkuru uzrādot šo Svētās dienas garā aizspriedumu. Bībele māca, 

ka "Viņš, kurš atbild uz jautājumu, pirms viņš dzird, tas ir neprāts, un kauns viņam" (Salamana Pamācības 

18:13), tāpēc, piemēram, Bereans ir vecs, lai redzētu, vai šīs lietas šeit ir tik (Ap.d. 17:10 -11). 

Ļaujiet mums, tāpēc, jo vēlas iesniegšanai Dievu un Viņa gribu, ar devuši sirdis bez aizspriedumiem, ar 

atvērtu prātu vēloties patiesību vairāk nekā mūsu pašu ceļu, trīsas pirms svēto un svētā Dieva Vārdam 

(Jesajas 66: 2), lūgt Dievu pazemīgi virzienam Viņa Svēto Garu. Un šajā lūgšanu, padevīgs, kas vēlas, bet 



rūpīgu un piesardzīgu attieksmi, izpētīt šo jautājumu - kas apliecina visas lietas (sal 1 Tesaloniķiešiem 

5:21 KJV / DRB). 

Dieva Festivāli un Svētās Dienas 

Vai jūs zinājāt, ka Dieva festivāli ir uzskaitītas Bībelē? Lai gan tas būtu veselais saprāts, daudzi 

neapzinās, ka tas ir tik, ne kur atrast tos Rakstiem. 

Turklāt viena problēma ar viņiem ir tā, ka tie ir balstīti uz citu kalendāru, nekā vairums cilvēku tagad 
izmanto. Dieva kalendārs ir pamatā Mēness-Saules vienu. Lai palīdzētu jums labāk izprast laiku Dieva 

Svēto Dienu, izbraukšana šādus salīdzināšanas diagrammu par Bībeles kalendāra un Romas (Gregora) 

kalendārs (tie neietilpst tajā pašā Romas kalendāra dienā katru gadu): 

(Moderna romiešu kalendārs ar Svētajām Dienām ir redzams šī bukleta beigām.) 

 

Ciktāl Dieva Svēto Dienu, pieņemsim vispirms sākt ar atsauci Book of Genesis, parādot gan protestantu 

un katoļu tulkojumu: 

14 Tad Dievs sacīja: "Lai top spīdekļi debess atdalīt dienu no nakts. Tie būs zīmes un iezīmēs 

reliģiskos svētkus, dienas un gadus. (Mozus 1:14, Dieva Vārdu tulkošana, GWT) 

Mēnesis  skaits  Garums   Civilās ekvivalents 

Abib/Nisan  1  30 dienas   marts - aprīlis 

Ziv/Iyar   2 29 dienas   aprīlis - maijs 

Sivan/Siwan  3  30 dienas   maijs - jūnijs 

Tammuz  4  29 dienas   jūnijs - jūlijs 

Av/Ab   5  30 dienas   jūlijs - augusts 

Elul   6  29 dienas   augusts - septembris 

Ethanim/Tishri 7  30 dienas   septembris - oktobris 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 dienas   oktobris - novembris 

Kislev   9  30 or 29 dienas   novembris - decembris 

Tevet   10  29 dienas   decembris - janvāris 

Shevat   11  30 dienas   janvāris - februāris 

Adar   12  30 dienas   februāris - marts 

(Arī Bībeles "garajā gadā" ir vēl viens mēnesis sauc Adars 2)  

 



14 Tad Dievs sacīja: "Lai top spīdekļi debess sadalīt dienu no nakts, un ļaujiet viņiem norādīt 

svētkus, dienas un gadus. (Genesis 1:14, New Jerusalem Bible, NJB) 

Ebreju vārds nopļauj "ir dzejolis 14 attiecas uz reliģisko festivālu. 

Vai jūs zināt, ka Bībele runāja par to, ka pastāv reliģisko festivālos tā pirmā grāmata? Par Psalmu grāmata 

apstiprina arī būtībā ir iemesls, kāpēc Dievs radīja mēness: 

19 Viņš lika mēness atzīmēt svētkus (Psalmi 104: 19, Holman Christian Standard Bible) 

Vai tas ir kaut kas jums ir dzirdējuši agrāk? 

Kādi ir reliģiskie svētki, ka "gaismas debesīs" Dieva novietoti tur bija, lai atzīmētu? 

Nu, ir viena vieta Bībelē, kur visi Svētās Dienas (nopļauj "), tiek uzskaitītas un minēts daži gaismas. 

Tā ir daļa no Bībeles, ka daudzi vēlas aizmirst, vai arī noslēgt ir darīts prom kopumā. Tālāk ir redzams no 

New American Bībeli (NAB), kas ir Romas katoļu tulkojumu (turpmāk NAB tiek izmantota tālāk, jo 
lielākā daļa protestantu sekot baznīcu Romā par daudzu dienu, ko viņi dara, un neievēro, kaut ko Raksti 

valstīs): 

2 ... Tālāk ir festivāli Kunga, kuru jūs deklarēs svēto dienas. Tās ir manas festivāli: 

3 Par sešas dienas darbs var izdarīt; Bet septītā diena ir sabats pilnīgas atpūtas, deklarēto svēts 

dienā; tev dara ne darbu. Tā ir Tā Kunga sabats, kur tu dzīvo. 

4 Tie ir svētki Kungam, svēto dienu, kurā jūs, deklarē to pareizu laiku. 5 No Kunga Pasā iekrīt 

četrpadsmitajā dienā pirmā mēneša, pie vakara krēslas. 6 Piecpadsmitajā dienā šajā mēnesī ir Tā 

Kunga Neraudzētās Maizes svētki. Septiņas dienas ēdiet neraudzētu maizi. 7. Uz pirmo no šīm 

dienām jums būs atzīts svēta diena; tev dara ne smagu darbu. (Mozus 23: 2-7, NAB) 

15. Sākot ar dienu pēc sabata diena, kurā jūs celt kūlīti pacelties, tu rēķināties septiņas pilnas 

nedēļas; 16 tev tiek skaitīta uz dienu pēc septītā nedēļas, piecdesmit dienas. (Mozus 23: 15-16, 

NAB) 

24 ... Pirmajā dienā septītajā mēnesī jums būs sabata atpūtu, trompete sprādzieni kā atgādinājums, 

kura deklarētā svētā dienā; (Mozus 23:24, NAB) 

26 Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: 27 Tagad desmitā diena šai pašā septītajā mēnesī ir 

Salīdzināšanas diena. Jums būs deklarētais svētā dienā. Jūs pazemosies sevi un piedāvā ziedošana 
Tam Kungam. 28. Šajā dienā jums nav darīt jebkuru darbu, jo tas ir Salīdzināšanas diena, kad 

izpirkšanai tiek veikta, lai jūs Tā Kunga, sava Dieva. 29 Tie, kas nav pazemoties Šajā dienā tiek 

nogriezts no cilvēkiem. 30 Ja kāds dara kādu darbu par šo dienu, es noņemt šo personu no vidū 
cilvēku. 31 Tu dara bez darba; tas ir beztermiņa likums jūsu cilšu ciltīm, kur tu dzīvo;32 tas ir sabats 

pilnīgu atpūtu jums. Jūs pazemosies sevi. Sākot vakarā devītā mēneša, tu turiet savu sabatu no 

vakara līdz vakaram. 

33 Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: 34 Pastāstiet izraēliešus: piecpadsmitajā dienā septītajā mēnesī ir 

Tā Kunga svētki Būdiņu, kas turpina septiņas dienas. 35. Pirmajā dienā, deklarētais svētā dienā, 

jums ir jādara ne smagu darbu. 36 Septiņas dienas jums ir piedāvāt ziedošana Tam Kungam, un 



astotajā dienā jums būs deklarēta svētā dienā. Tev piedāvā ziedošana Tam Kungam. Tas ir 

festivāls noslēguma. Jūs dara ne smagu darbu. 

37 Tie, tāpēc ir festivāli Kunga ... (Mozus 23: 26-37, NAB) 

Bībele skaidri uzskaitīti Dieva festivālus un Dieva Svētās Dienas. Tomēr, lielākā daļa cilvēku, kas 

apgalvo, ka ir kristietis, nav patiesi turēt Svētās Dienas, ka Dievs komandas. 

Piezīme: Pilna diena Bībelē ilga no saulrieta līdz saulrietam (Mozus 1: 5, Mozus 23:32; Mozus 16: 6, 

23:11, Joshua 8: 9; Marka 01:32), nevis no pusnakts līdz pusnakts kā dienu tiek skaitīti jau šodien. Tāpat 

ņemiet vērā, ka, lai gan pastāv aspekti, rituāliem, kas saistīti ar Svētajām Dienām, kas Vecajā Derībā, 

kas ir mainīti, lai kristieši, jo Jaunā Derība palīdz padarīt clear- piemēram Mateja 26:18, 26-

30; Ebrejiem 10: 1-14 - realitāte ir tāda, ka šajās dienās un festivāli joprojām pastāv, un tika turēti pie 

agrīno kristiešu, ieskaitot pagānu ones. 

Mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcu saglabāt tādus pašus Bībeles svētās dienas, ka Jēzus, Viņa mācekļi, 

un viņu uzticīgie sekotāji turēti, ieskaitot pagānu kristiešu līderiem, piemēram, Polikarps no Smirnas. Mēs 

saglabāt tos tādā veidā, ka sākumā un vēlāk kristieši tur viņiem. Tas atšķiras dažos veidos no vienas un tās 
pašas dienas, ka ebreji turēt, jo ebreji nepieņem Jaunās Derības mācību par to, ko visi šajās dienās 

nozīmē, vai kā tie ir jāglabā kristiešu. 

Daudzi kristieši, kas ievēro Dieva festivāli saprast, ka Bībeles Svētās Dienas norāda uz pirmo un otro 
atnākšanu Jēzus, kā arī palīdzēt picture Dieva pestīšanas plānā. 

2. Pasā: Vai tas tikai par Kristus nāves? 

Ja kristieši svinēšu Lieldienas? 

Kā jau daudzi ir informēti, Israēla bērni tika īpaši teicis novērot Pashā Book of Exodus. Ģimenēm bija 

jēru, kas bez vainas (Exodus 12: 5), par upuri (Exodus 12: 3-4). Jērs tika upurēts četrpadsmitajā krēslas 

(Exodus 12: 6), un daži no tās asinis tika likts uz durvīm ģimenes mājās (Exodus 12: 7). 

Tie, kas veica pasākumus Dieva instruēts tika "nodota" no nāves, bet ēģiptieši, kuri nav to izdarītu, nav 

(Exodus 12: 28-30). 

Kā daudziem varētu likties, Jēzus Pashā svētkus katru gadu (Exodus 13:10) no laika jaunībā (Lūkas 2: 41-

42), un visā visu savu dzīvi (Lūkas 22:15). 

Pasā tika novērota četrpadsmitajā dienā mēneša pirmā mēneša (Mozus 23: 5; Abiba Deuteronomy 16: 1 

vai Nisana in Esteres 3: 7). Tā notiek Pavasara sezonā gadu. 

Kaut arī Jēzus mainījies vairākas darbības, kas saistītas ar to (Lūkas 22: 19-22; Jāņa 13: 1-17), mūsu 

Pestītājs arī teica Saviem mācekļiem, lai saglabātu to (Lūkas 22: 7-13). Arī Jaunā Derība ir skaidrs, ka 

tāpēc, ka Jēzus "upuris, nogalinot aitas un liekot asinīm durvju stabiem (Exodus 12: 6-7) vairs nav 
nepieciešama (sal Ebrejiem 7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 

Apustulis Pāvils speciāli mācīja, ka kristieši bija saglabātu Pashā saskaņā ar Jēzus norādījumiem (1 
Korintiešiem 5: 7-8; 11: 23-26). 

Bībele māca, ka Jēzus "tika foreordained pirms pasaules radīšanas" (1. Pētera 1:20), lai būtu "Jērs 

nogalināts pirms pasaules radīšanas" (Atklāsmes 13: 8). Tādējādi bija zināms Dieva pestīšanas plāns caur 



Savu Svēto dienu un festivālos, tai skaitā, ka Jēzus ir "Pasā jērs," pirms cilvēki tika likts uz planētas. Tas 

ir iemesls, kāpēc daži no debess ķermeņiem tika ievietoti debesīs, lai varētu 

aprēķināt viņiem! 

Diezgan daudz visi baznīcas atzīst, ka Bībele māca, ka Jēzus piepildīja kaut kas saistīts ar Lieldienu kad 

viņš tika nogalināts. 

Mēs atrodam darbību šo lielisko Sacrifice pat apspriests Ēdenes dārzā. Pēc tam, kad Jēzus tika pravietots 

(Mozus 3:15) Dievs nogalināja dzīvnieku (iespējams, jēra vai kazu), lai aptvertu kailumu (pārstāvību 

veidu grēka šajā gadījumu) no Ādama un Ievas ar saviem ādas (Genesis 03:21). Mēs arī redzēt šo 

principu ziedojumam darbības kad Abel ziedoja jēru no viņa ganāmpulka (Mozus 4: 2-4). 

Slavenais Pasā dienās Mozus parādīja pestīšana no Israēla bērniem no Ēģiptes (Exodus 12: 1-38). Mozus 

ierakstīti Dieva norādījumus par to, kā arī kalendāra (Mozus 1:14; 2: 1; Mozus 12: 1), un Viņa svētki 

(Mozus 23). Pasā būtībā kļuva par pirmo no šiem notikumiem gadā picturing Dieva bērniem Savu lielo 

pestīšanas plānu. 

Vecajā Derībā, Lieldienas attēlotie atbrīvošanu no verdzības Ēģiptē un Dieva iejaukšanās. Bet, 

pravietiski, tas bija arī meklē uz laiku, ka Jēzus nāk un būt mūsu Pasā jēru (1.Korintiešiem 5: 7). Dieva 

Jērs, kas ieradās, lai paņemtu visus pasaules grēkus (Jāņa 01:29; sal 3: 16-17). 

Uz Jēzus pēdējo Lieldienu kā cilvēku, viņš turpināja, lai saglabātu to laikā vēlu vakarā un teica Saviem 

mācekļiem, lai saglabātu to (Lūkas 22: 14-19; sal John 13: 2,12-15) un 14 th Nisana / Abiba (sal Lūkas 

22:14; 23: 52-54). 

Jēzus, tomēr ir mainījušies vairāki praksi, kas saistīta ar tā ievērošanu. Jēzus padarīja neraudzētu maizi un 

vīnu neatņemama daļa Lieldienu (Mateja 26:18, 26-30) un pievienojām praksi kāju mazgāšana (Jāņa 13: 
12-17). 

Jēzus nekādā veidā māca, ka tas nebūt gada Lieldienām, ne arī viņš mainīt dienas laiku tā novērošanas 

svētdienas rītā līdzīgu tiem, kuri seko Grieķu-romiešu tradīcijas darīt. Pat grieķu pareizticīgo zinātnieki 

atzīst, ka 1 st un 2 nd gadsimta kristieši tur Pashā naktī (Calivas, Alkiviadis C. Par Pascha un Lielā nedēļa 

Origins - I daļa Svētā Krusta pareizticīgo Press, 1992.), kā mēs, kas Tālākizglītības Dieva Baznīcas do in 

21. gadsimtā. Pasā ir tikai jāveic pienācīgi kristīto kristiešu (sal 1 Kor 11: 27-29; Romiešiem 6: 3-10; Mozus 

12:48; numurus 9:14). 

Tas, iespējams, būtu jāpiebilst, ka Romas baznīca (kā arī daudzi no tās protestantu pēcnācējiem) oficiāli 
māca, ka tas saglabā pashu, gan aicinot to kaut ko citu, kas angļu valodā un nevis saglabāt to kā to darīja 

Jēzus (katehisms Katoļu baznīca. Doubleday, NY 1995, 332 lpp.). 

Vīns, ne Vīnogu sula 

Neskatoties uz to, ka Jēzus kļuva ūdeni vīnā (Jāņa 2: 3-10) un grieķu termins izmantots Jaunajā 
Derībā (oinos) attiecas uz vīnu (sal 1. Timotejam 3: 8), dažādi tie apgalvoja, ka tas bija vīnoga sulu, nevis 

vīns, kas tika izmantots Lieldienām. Jūdi, paši gan, izmantojiet vīnu Lieldienām (Hisrch EG, Eizenšteins 

JD. Vīnu. Ebreju Enciklopēdija. 1907., pp. 532-535). 

Kā mēs zinām, ka vīnogu sula nav iespējams ar Jēzus lieto? 



Vīnogas parasti novāc ap septembrī Lieldienas parasti romiešu kalendārā mēneša sauc aprīlim. Jēzus 

dienā, tām nav moderna sterilizāciju vai dzesēšanas. Līdz ar to, vīnogu sula būtu bojāti starp ražas 

novākšanas laikā, un Pasā. 

Citi ir norādīts, ka tas ir neiespējami, lai ebrejiem, ir saglabāti vīnogu sulu, kas ilgi (Sal Kennedy ARS. 

Hastings Bībeles vārdnīca. C. Scribner dēla, 1909 lpp. 974). Tāpēc, tikai vīns, kas var palikt neskarta un 

pat daudzus gadus būtu ticis izmantots. (Alkohola lietošana, tāpat kā vīns, tiek apstiprināts Lieveņu 

svētkos Mozus 26:14, bet nav obligāti.) 

Kristiešiem nav jābūt "piedzēries ar vīnu, kurā ir pārpalikums", kā Pāvils rakstīja (Efeziešiem 5:18, 

KJV). Tikai ļoti neliels vīna parasti patērē Lieldienās (apmēram tējkaroti pilnīgu vai mazāk). 

Pasā svētki bija 14 th ne 15 th 

Daži ir sajaukt par datumu Bībeles Pasā. 

Bībele māca, ka tas bija jātur 14. datumam pirmā mēneša Dieva kalendāru (Mozus 23: 5). 

Jo 6 th dzejolis Exodus 12 nodaļas, tā norāda, ka jēra gaļa ir jānogalina "krēslā" (GWT un ebreju 
publicēšana biedrība tulkojumi). 8 th pants saka, ka tie ir ēst miesu, ka nakts. Tas tiek grauzdētas un ēst, ka 

nakts. Un, jā, kā viens, kurš ir nogalināts jērus, var viegli nogalināt, cepeti, un ēst jēru "pirmā gada" 

(Mozus 12: 5) starp saulrietu un pusnakts-kas būtībā ir tas, ko Israēla bērni darīja ierakstītā Lieldienas 
Exodus 12. Un tehniski, viņiem bija līdz brīdim, kad no rīta, ir apēdis par Exodus 12:10. Tagad Bībele ir 

skaidrs, ka eņģeļa Pasā notika "Šajā naktī" (Mozus 0:12), un tajā pašā naktī no 14 th. 

Bībele māca, ka Jēzus bija tikai upurēt vienu reizi (1. Pētera 3:18; Ebrejiem 09:28, 10: 10-14). Jaunajā 

Derībā, ir skaidrs, ka Jēzus tur Savu galīgo Pashā (Lūkas 22: 14-16), un tika nogalināts. Bībele rāda, ka 

Jēzus tika izņemta no staba pirms 15 th. Kāpēc? Jo 15 th bija "liela diena" (Jāņa 19: 28-31), jo īpaši pirmajā 

neraudzētās maizes dienā (Mozus 23: 6). Tādējādi, Jēzus tur un izpildīti Pashā uz 14 th. 

Agrīnā baznīca vēsture arī ieraksti, ka Pasā tika turēti par 14 th no mēneša Nisana ticīgie ebreju un pagānu 

kristiešu līderiem pirmajā, otrajā un trešajā gadsimtiem (Eusebius. Baznīcas vēsture, Grāmatu V, 24. 
nodaļa), un ka tas tur vakarā (Calivas). 

Lielākā daļa vadītāji, kuri apliecina Kristu apgalvo ievērot dažas versijas Pashā, lai gan daudzi ir 
mainījuši nosaukumu, datumu, laiku, 

simboli un nozīme (skat Lieldienu sadaļu 10. nodaļā). 

Bībele skaidri māca, ka Jēzus Kristus bija Pasā jērs par mums upurēts, un ka mēs esam, lai saglabātu, ka 

svētki ar neraudzētu maizi: 

7 Skaidrs ārā veco raugu, lai jūs varētu kļūt par svaigu mīklā, jo jūs esat neraudzēti. Mūsu 

Lieldienu jēru, Kristus, ir upurēts. 8 Tāpēc ļaujiet mums svinēt svētkus, ne ar veco raugu, rauga 

ļaunprātības un viltības, bet ar neraudzētu maizi un patiesības. (1 Korintiešiem 5: 7-8, NAB) 

Ievērojiet, ka svētki ir jāglabā ar neraudzētu maizi un patiesības. Apustulis Pāvils saprata, ka Jēzus bija 

aizstāt Pasā jērs, ko izmanto ebreju tauta. Viņš arī mācīja, ka kristieši joprojām jāturpina ievērot Pashā. 

Bet būtībā, kā bija kristieši to izdarīt? 

Apustulis Pāvils paskaidro: 



23 Jo es saņēmu no Tā Kunga, ko es arī jums: ka Kungs Jēzus tajā pašā naktī, kad Viņš tika 

nodots, paņēma maizi; 24 un, kad Viņš bija pateikdamies lauza to un sacīja: "Ņemiet, ēdiet, šī ir 

mana Miesa, kas par jums tiks atdota;. Izdarīt piemiņai Me" 25. Tādā pašā veidā Viņš arī ņēma 

biķeri pēc vakarēdiena, sacīdams: "Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Tas jādara, cik bieži 

jūs to dzerat, manai piemiņai." 26 cik bieži jūs ēdat šo maizi un dzert šo biķeri, pasludiniet Tā 

Kunga nāvi, iekams Viņš nāk. (1 Korintiešiem 11: 23-29) 

Tātad, apustulis Pāvils mācīja, ka kristieši bija svinēšu Lieldienas tādā veidā, ka Jēzus novērota Savu 
galīgo Pashā ar maizi un vīnu. Un tas bija naktī kā atceres vai piemiņas - memoriāls ir ikgadējs, nevis 

nedēļas notikums. 

Katoliskās Baznīcas Katehisms pareizi atzīmē, ka "Jēzus izvēlējās laiku Pashā ... paņēma maizi, un ... viņš 

lauza to", un arī deva to ēst. 

Tas ir dokumentēts Bībelē Jēzus lauza neraudzētas maizes un nodot to uz saviem sekotājiem ēst. Jēzus arī 

izturējis vīnu uz saviem sekotājiem dzert nelielu summu. Mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcu lūgties, 

pauze un izplatīt neraudzētas maizes, un izplatīt vīnu Saviem uzticīgajiem sekotājiem patērēt. Tomēr, 

Romas baznīca (tāpat kā daudzi citi) vairs pārtraukumus neraudzētu maizi (tā izmanto visu "uzņēmējas"), 

ne arī tas parasti izplata vīnu saviem sekotājiem dzert (turpmāk vīna sadalījums tiek uzskatīts obligāta 

Baznīca Romas, un tas bieži vien netiek darīts protestantu baznīcās). 

Kas par "tik bieži ... Jūs sludināt"? 

Cik bieži Pasā jāveic? 

Jēzus paziņoja: "Jo tik bieži, kā jūs ēdat šo maizi un dzert šo biķeri, pasludiniet Tā Kunga nāvi, 

iekams Viņš nāk." 

Ņemiet vērā, ka tas ir Jēzus nāve, ka tas piemin. 

Kristus nāve samierina mūs ar Dievu (Rom 5:10), un Jēzus atdeva savu dzīvību par mūsu pestīšanu (Jāņa 

3: 16-17; Ebrejiem 5: 5-11). Viņa nāve māca mums, ka kristieši ir, ka nav grēks valdīt pār mūsu mirstīgās 

miesas (Romiešiem 6: 3-12). Kristīgā Lieldienas ir gada pieminēšana Jēzus nāvi. 

Jēzus neteica darīt ceremoniju tik bieži, cik vēlaties, tikai to, ka tad, kad jūs to darīt, jums sludina Viņa 

nāvi. Grieķu termins bieži 1.Korintiešiem 11:26, hosakis, tiek izmantota viena otru reizi Jaunajā 

Derībā. Tas nenozīmē, ka tik bieži, cik jūs vēlaties, ja vien grieķu termins "Jūs 

vēlaties," Thelo vai ethelo, ir klāt (kas tas ir Atklāsmes 11: 6, vienīgā cita vieta Bībelē šis konkrētais 

termins tiek lietots). Tomēr, tā kā tas nav klāt 1. Korintiešiem 11:26, Pāvils NAV stāsta mums ievērot 

Kunga Pashā, cik bieži vien mēs vēlamies, bet, ka tad, kad mēs vērojot to Pasā, tas ir ne tikai 

ceremonija, tā tiek rādīta Kristus nāvi. 

Turklāt Pāvils rakstīja šo: 

27 Tādējādi kas necienīgi šo maizi un dzērienus tas tā Kunga kauss kādā necieņa veidā būs 

vainīgs par miesu un asinīm Kunga. 28 Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai ēd no šīs maizes 

un dzer no šī biķera. 29 Jo kas ēd un dzer kā necieņa veidā ēd un dzer spriedumu sev, nevis 

zinošākiem Kunga miesu. (1 Korintiešiem 11: 27-29) 



Pāvils skaidri māca, ka, lai šo maizi un vīnu, viens ir jāpārbauda sevi. Deleavening kas ir paredzēts, lai 

papildinātu Lieldienas palīdz mums koncentrēties uz mūsu kļūdām un grēkiem, un tādējādi palīdz izpildīt 

šo komandu no Paula pārbaudīt sevi. Kā deleavening var veikt daudz pūļu, tas atbalsta arī koncepciju 

ikgadējo pārbaudi (cilvēki nenoņemat raugu katru dienu vai nedēļu). 

Jaunā Derība ieraksta, ka gan Jēzus un Pāvils mācīja novērot Pashā kristiešu veidā. Un tas bija gada 

novērojums. 

Kāju mazgāšana 

Kāju mazgāšana palīdz izrāda pazemību, un ka pat Kristus sekotāji vēl mēdz būt jomas, kas ir 

nepieciešams, lai tiktu attīrīti (sal Jņ 13:10). 

Jēzus mācīja, ka Viņa sekotāji būtu jādara šādi: 

13 Tu sauc mani Skolotājs un Kungs, un jūs sakāt labi, tik es esmu. 14 Ja es, jūsu Kungs un 

Mācītājs, mazgāju jūsu kājas, tad arī jums pienākas mazgāt cits citam kājas. 15 Jo es jums devu 

piemēru, ka jums vajadzētu darīt, kā es jums darīju. 16 Patiesi, patiesi Es jums saku: kalps nav 

lielāks par savu kungu; arī ir tas, kas tiek nosūtīts lielāks par to, kas viņu sūtījis. 17 Ja jūs zināt, 

svētīgi jūs būsiet, ja to darīsiet. (Jāņa 13: 13-17) 

Salīdzinoši maz kurš kristīgo ticību mazgāt kājas, piemēram, Jēzus teica darīt. 

Bet mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcu sekot Jēzus norādījumus par šo gadu. 

Avotiem ārpus Rakstiem 

Tas ir ne tikai Bībelē, ko mēs redzam, ka Pasā tika katru gadu tur kristieši. Vēsture ieraksti ticīgie tur 

Pashā svētkus katru gadu par 14 th no laika sākotnējos apustuļiem un visu vecumu (Thiel B. Turpinot 

vēsture Baznīcas Dieva. 2 nd izdevums. Nazarene Books, 2016). 

Ir dažas interesantas informācijas bojāti tekstā pazīstams kā The Polikarpa Life (šis dokuments, šķiet, 

balstās uz rakstiem otrajā gadsimtā, bet saglabājusies versijā mēs tagad redzam satur informāciju / 

izmaiņas, kas, šķiet jāpievieno ceturtajā gadsimtā; redzēt Monroy ms no Smirnas baznīcas. vēsture un 
teoloģija primitīvas kristiešu kopiena Peter Lang izdevums, 2015., 31. lpp.)..Kas ir interesanti ir tas, ka tas 

liecina, ka Lieldienas novērošanas Mazāzijā nevar būt pirmais pienācis Smirnas no apustuļa Jāņa, bet pat 

agrāk no apustuļa Pāvila (Pionius. Life Polikarpa, 2. nodaļa). 

Par Polikarps dzīve liecina, ka Jaunā Derība Lieldienas ar neraudzētu maizi un vīnu, bija jāievēro sezonas 

neraudzētās maizes laikā. Tā norāda, ka ķeceri to darīja cits ceļš. Un tas rakstīšana ir arī atbalsta domu, ka 

neraudzēta maize un vīns tika veikti, un tika veikti gadā. 

Vēsture ieraksti, ka bibliski-uzskaitītās apustuļi (ieskaitot Filips un Jāņa), kā arī bīskapiem / Pastors 

Polikarps Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polikrāts, Apolinārijā un citi Pashā svētkus katru gadu par 

14 th (Eusebius. LU Vēstures baznīca, grāmatu V nodaļa 24 verses 2-7). Romas, Austrumu pareizticīgo un 

anglikāņu katoļi visi uzskata šie vadītāji ir bijuši svētos, tomēr neviens no tiem ticību sekot saviem 

piemēriem par šo. 

Bishop / Pastor Apolinārijā Hierapolis ir Frīģijā Mazāzijā rakstīja ap 180 AD stāsta kristiešus, lai 

saglabātu Pashā par 14 th: 



Četrpadsmitā diena, patiesais Pasā Kunga; liels upuris, Dieva Dēls, nevis no jēra, kurš bija saistīts 

... un kurš tika apglabāts dienā Pashā, akmens tiek likts uz kapa. 

Jēzus ēda un Pashā svētkus 14. th, tika nogalināts uz 14 th, un tika apglabāts uz 14 th. Tas nebija par 15 th, un 

gadā pēc viņa nāves, tas netika svētdienā. Jēzus būtu jāņem Pashā tikai pēc saulrieta, un tiktu nogalināti 

dienasgaismā un apglabāts, pirms saule atkal iestatīts (lai sāktu jaunu dienu). 

Jo beigās otrajā gadsimtā bīskaps / mācītājs Polikrāts no Efezas nosūtīja vēstuli Romas bīskaps Victor kad 
Viktors mēģināja piespiest ievērošanu Pashā svētdienā nevis 14 th: 

Polikrāts rakstīja: "Mēs novērojam precīzu dienu, ne pievienojot, ne ņemot prom. Par Āzijas arī 

lieliska gaismas aizmiguši, kas atkal celsies dienā Kunga atnākšanu, kad Viņš nāks ar godu no 

debesīm, un lūdz visus svētos. Starp tiem ir Filips, viens no divpadsmit apustuļiem, kuri aizmiga 

Hierapolē; un viņa divi vecākie neapstrādātas meitas, un vēl meita, kas dzīvoja Svētajā Garā un 

tagad gulstas Efezā; un, turklāt, Jānis, kurš bija gan liecinieks, un skolotājs, kurš guļus uz azotē 

Kungam, un, būdams priesteris, valkāja sacerdotal plāksni. Viņš aizmiga Efezā. Un Polikarps 

Smyrna, kurš bija bīskaps un moceklis; un Thraseas, bīskaps un moceklis no Eumenia, kurš 

aizmiga Smyrna. Kāpēc nepieciešams man pieminēt bīskapu un mocekļa Sagaris kurš aizmiga 

Lāodikejā, vai svētīto Papirius vai Melito, einuhs, kurš dzīvoja kopā ar Svēto Garu, un kas slēpjas 

Sardijas, gaidot Bīskapu no debesīm, kad viņš celsies no miris?Visi šie novēroja četrpadsmito 

dienu Lieldienas saskaņā ar Evaņģēliju, atšķiras nekādā ziņā, bet pēc noteikumu ticības. Un es 

arī, Polikrāts, vismaz no jums visiem, vai saskaņā ar tradīciju manu radinieku, no kuriem daži 

esmu cieši seko. Par septiņām no maniem radiniekiem bija bīskapi; un es esmu astotais. Un mani 

radinieki vienmēr jāievēro to dienu, kad cilvēki likts prom raugs. Tādēļ es, brāļi, kuri ir dzīvojuši 

sešdesmit piecus gadus Kungu un tikušies ar brāļiem visā pasaulē, un ir izgājušas caur katru 

Svēto Rakstu, neesmu affrighted ar terrifying vārdiem. Tiem ir lielāks nekā es teicu: "Mums 

vajadzētu paklausīt Dievam, nevis vīrietis" ... Es varētu minēt bīskapus, kas bija klāt, kurus es 

aicinātos jūsu vēlēšanās; kuru vārdi, man vajadzētu rakstīt tos, radītu lielu daudzumu. Un tie, 

redzēdami manu niecīgums, deva savu piekrišanu burtu, zinot, ka man nav jāsedz manu sirmu 

matu veltīgi, bet vienmēr bija regulē manu dzīvi ar Kungu Jēzu. 

Paziņojums savā vēstulē, Polikrāts: 

1) teica, ka viņš pēc mācībām nodoti no apustuļa Jāņa.  

2) sacīja, ka viņš ir uzticīgs Evaņģēlija mācībām.  

3) Balstījās uz nostāju, ka mācības no Bībelē bija virs tiem romiešu akceptētu tradīcijas.  

4) teica, ka viņš ir uzticīgs ar mācībām nodotas viņam pēc iepriekšējās baznīcas līderiem.  

5) parādīts viņš bija, tad pārstāvis ticīgo Mazāzijā.  

6) viņš teica un viņa priekšgājēji novēro laiku neraudzēta maize.  

7) atteicās pieņemt autoritāti bez Bībeles romiešu tradīcijas visā Bībelē.  

8) atteicās pieņemt autoritāti Romas bīskaps - viņš izvēlējās atsevišķi (sal Atklāsmes 18: 4).  
9) paziņoja, ka viņa dzīve bija regulē Jēzus un nevis atzinumi vīriešiem. 

Vai jums sekot Jēzus piemēram un, piemēram, Polikrāts darīja Apustuļu? 

Tāpēc, ka agrīnie kristieši tur Pashā svētkus uz 14 th, viņi un citi, kas bija tik bija marķēti kvatrodecimāņus 

(latīņu fourteenths) daudzi vēsturnieki. 



Agrīnie kristieši saprata, ka Pasā bija darīt ar Dieva pestīšanas plānā. Ievērojiet, ka līdz 180 AD, Bishop / 

mācītājs Melito no Sardijas rakstīja: 

Tagad nāk noslēpumu Lieldienām pat tas stāv rakstīts likumā ... Cilvēki, tāpēc kļuva par modeli 

baznīcas, un likums parabolisku skici. Bet Evaņģēlijs kļuva skaidrojums likuma un tā izpildes, 

bet baznīca kļuva krātuve patiesības ... Tas viens ir Lieldienas mūsu pestīšanu. Šis ir tas, kurš 

pacietīgi izturēja daudzas lietas daudziem cilvēkiem ... Tas ir tas, kurš kļuva cilvēks ar jaunava, 

kurš tika pakārts pie koka, kurš tika apglabāts zemē, kurš ir augšāmcēlies no miroņiem, un kurš 

izvirzīja cilvēci uz augšu no zemāk, lai augstumiem debesu kapā. Tas ir Jērs, kas tapa nokauts. 

Pasā gadā tika turēti par 14 th Nisana ar ticīgo un citiem vēlākajos gadsimtos. Katoļu zinātniekiem 

(Eusebius Socrates Scholasticus, Bede) reģistrē šo notikušas 4 th, 5 th, 6 th -8 th un vēlākajos 

gadsimtos. Dažādas Dieva Baznīca rakstniekiem ir izsekot tās ievērošanu no laika apustuļu līdz 

mūsdienām (piemēram Dugger AN, Dodd CO. A History of True Religion, 3. izd Jeruzalemes., 1972 

(Baznīca Dieva, 7. diena). Thiel B. turpinot vēsture baznīcas Dievs. Nazarene Books, 2016). 

Grieķu-romiešu zinātnieki atzīst, ka aspekti Lieldienām, piemēram, kāju mazgāšana, novēroja arī tiem, 

kurus viņi uzskatīja par agri uzticīgus kristieši (piemēram, Thurston, H. (1912). Mazgāšana kājām un 
rokām. Katoļu enciklopēdija). 

Lieldienas ir pirmais ikgadējais svētki uzskaitīti 23. nodaļā Mozus. 

Pasā palīdz attēla pestīšanu un žēlastību kristiešiem. Jāatzīmē, ka pirmo kristiešu rakstos visbiežāk 

atsaucas uz to, kā Lieldienām, nevis "tā Kunga Mielasta." 

Lai gan daži var "apgarot" prom nepieciešamību Lieldienu s ievērošanas vadītāji uzskatīja par svētajiem 

ar grieķu-romiešu un Dieva Baznīcā bija saglabāt to burtiski. 

Mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcā vēl darīt šodien. 

Mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcu saglabāt pashu un ietver vēsturisko un Bībeles, praksi mazgāšanas 
cits citam kājas. 

Plānā no sākuma 

Pasā rāda, ka Dievam bija plāns pirms pasaules radīšanas (1 Pētera 1:20), lai nosūtītu Jēzu mirt par mūsu 

grēkiem, ka Dievs mūs (Jāņa 3:16), mīl, ka Dievs var nodrošināt mūs, un ka viņa dēls cieta un mira par 

mums. Pasā liecina, ka kristieši ir atbrīvoti no grēka caur savu nāvi un nevis palikt grēkā (Romiešiem 6: 

1-5). 

Bet vienkārši pieņemot Jēzus upuri ir ne viss ir Dieva pestīšanas plānā. 

Dažādi cilvēki saglabā sākumu Dieva svētkos pestīšanas nedaudz atzīstot pashu un / vai Vasarsvētkus, bet 

nekad doties zināt "bagātību dziļums" (sal Romiešiem 11:33) Dieva žēlastības (2 Pētera 3:18) attēlotie ar 
citām Bībeles svētkos. 

Kristus ir ne tikai autors / iesācējs mūsu pestīšanas (Ebrejiem 5: 9), bet ir arī apretētājs mūsu pestīšanas 

(Ebrejiem 12: 2; 1 Peter 1: 1-9). Viņa patiesie sekotāji ievērot Viņa pavasarī un rudenī Svētās Dienas. 

3. nakts, kas jāievēro, un Neraudzētās Maizes 



Bībele norāda, ka Ēģipte bija grēka veids, no kuras Israēla bērni bija jāpiegādā (sal Exodus 13: 3; 

Atklāsmes 11: 8). Bībele rāda, ka kristieši šodien dzīvojam pasaulē, kas ir par garīgo "Babylon" tipa 

(Atklāsmes 17: 1-6). Bībele liecina, ka kristieši tiks relatīvi drīz tiks piegādātas no tā pēc tam, kad Dievs 

izlej Savu mocības pēc Babilonijas (Atklāsmes 18: 1-8). Vairāki mocības uzskaitītas Atklāsmes grāmata 

ir līdzīgas tām, kad izmanto Ēģiptē pirms Dieva tauta tika piegādāts. 

Israēla bērni atstāja Ēģipti par pirmo Neraudzētās maizes dienā. 

Bībele, Mozus 23: 7-8 māca, ka gan pirmās un pēdējās neraudzētās maizes dienas ir reizes svētu 

"izsludināšanas" (NKJV), "svētā montāža" (NJB). Par piecpadsmitajam Nisana (kas sākas, ka svētajā 

dienā) vakarā sākas Neraudzētās Maizes svētkus, kas iesaistīts ēšanas (sal Mozus 12:16; Mozus 23: 6). 

Bībele ieraksta šādi: 

42 Tā ir nakts, kas ir daudz jāievēro Kungam par lietas tos no Ēģiptes zemes: tas ir tā, ka naktī no 
Kunga jāievēro visiem Israēla bērniem savās paaudzēs. (Exodus 00:42, KJV) 

Tas ir novērojams nakts mūsu Kunga, kad viņš izveda viņus ārā no zemes Ægypt: šajā naktī visi 
Israēla bērni ir jāievēro savās paaudzēs. (Original Douay Rheims) 

Kristiešiem nakts, kas jāievēro bildes mūsu rīkoties, lai varētu garīgais Ēģipte (sal Atklāsmes 11: 8), - tas 
ir kaut kas, kas būtu radīt kristieši priecāties. 

Vēsturiski nakts, kas jāievēro parasti piedalās svētku vakariņas. Vakariņas parasti iekļauts, bet ne tikai, 

neraudzēta maize. 

Ebreju Bulk Zvaniet 15 th Pashā 

Ebreju līderi mainīja datumu un dažas darbības, kas saistītas ar Lieldienām. Daži rabīnu avoti liecina, tas 

bija tāpēc, ka viņi nevēlas, lai saglabātu to tāpat kā ticīgo kristiešu (Wolf G. leksikas un vēsturiskais 

iemaksas par Bībeles un Rabbinic Lieldienas. G. Wolf, 1991). 

Bet arī, iespējams, tādēļ, ka patēriņa ēdienu uz nakti, lai jāievēro un noteiktiem tradīcijas, kopā ar to, kā 

ebrejiem tendence tikt galā ar svēto dienu, jo diasporas (ebreji ārpus Izraēlas zemes) un kalendāra 
jautājumos ( Svētās dienas. ebreju Enciklopēdija 1906.), ebreji parasti izsauktu nakts jānovēro Pashā, jo 

lielākā daļa ebreju saglabāt to vakars 15.datumam Nisana / Abiba. Daži turēt gan 14 th un 15 th par Lieldienām. 

Tajā laikā Jēzus, saduķeji tendence saglabāt Pashā par 14 th un farizejiem par 15.datumam (rabīns Jeffrey W. 
Goldwasser. Uzziniet, kāpēc ebreji Amerikā ir divas Pasā Seders?). 

Taču Bībele māca, ka divi dažādi laiki ir par diviem dažādiem mērķiem. Vecā Derība Lieldienām liecina, 
ka Israēla bērni bija aizsargāti un nav cieš no nāves eņģelis. Jaunā Derība Lieldienām liecina, kristiešiem, 

ka Jēzus nesa sodu par mūsu grēkiem sevi caur Viņa nāvi. 

Bet, nakts, kas jāievēro atgādināja jūdiem, ka viņiem vajadzētu būt pateicīgi par Dieva atbrīvošanu no 

verdzības Ēģiptes verdzības (Exodus 00:42). Kristiešiem nakts, kas jāievēro māca mums priecāties un būt 

pateicīgi atbrīvot Jēzus nodrošina no verdzības grēkam (Jāņa 8: 34-36). 

Daži ebreju zinātnieki saprotu, ka Bībele saraksti Pashā kā citā datumā nekā festivāls neraudzētu maizi: 

Lev. . XXIII, tomēr, šķiet, atšķirt Lieldienām, kas tiek noteikta četrpadsmitajā dienā mēneša, un 
(festivāls Neraudzētās maizes ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luke XXII 1;.. Josifs, "BJ" ii 1, § 3 ), iecelts 

par piecpadsmitajā dienā. (Pasā. Jewish Encyclopedia of 1906) 



Tāpēc, neskatoties uz lielāko ebrejiem zvanot ko viņi turēt uz 15 th kā Pasā 15 th ir bībeliski uzskatīta par 

daļu no septiņu dienu festivāls neraudzētās maizes. Jo ebrejiem mēdz uzsvērt iziešanu no Ēģiptes un 

paļauties uz dažām ne-Bībeles tradīcijas, viņi mēdz galvenokārt novērot tikai otro dienu. 

Exodus nodaļā 12 apspriež pashu un sākas ar Dieva instruēt Mozus un Ārons par to, ko viņi bija, lai 

mācītu cilvēkiem, kā arī to, kas notiks tālāk. Šī instrukcija ietvēra ņemšanu no jēra desmitajā dienā šī 

pirmā mēneša, Abiba, un saglabājot to līdz 14 datumam, kad tā bija jānokauj pēc krēslas - sākumā 14 th. 

Paziņojums kaut ko no šīm instrukcijām par Pashā 

21 Un Mozus aicināja visiem Israēla vecajiem un sacīja uz tiem: "Pick un veikt jērus sev atbilstoši 

savām ģimenēm, un nogalināt Pashā jēru. 22 Un jūs ņem ķekars izops, iemērc to asinīs, kas atrodas 
baseinā, un streiks pārsedzes un abas durvju stabiem ar asinīm, kas ir šajā baseinā un neviens no 

jums iet ārā no durvīm viņa māju līdz rītam (Exodus 12: 21-22).. 

Izteiciens "līdz rītam" nāk no ebreju vārda nozīmē "laušana caur dienasgaismu", "nāk no dienasgaismas," 

vai "nāk no saullēkta." 

Tātad, izraēlieši negāja ārā no savām mājām līdz brīdim, kad rītausmai uz 14 th. Kas noticis agrāk, ka 

naktī? 

29 Un notika, pusnaktī, ka Kungs skāra visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē, no pirmdzimto faraona, 

kas sēž uz sava troņa pirmdzimtais nebrīves kurš bija cietumā, un visu pirmdzimtais lopiem 

... 33 un ēģiptieši mudināja cilvēkus, ka viņi varētu nosūtīt tos ārā no zemes steigas. Jo viņi teica: 

"Mēs visi ir miruši." (Exodus 12: 29,33) 

Mozus un Ārons negāja ārā nakts laikā - tas ir nepareizs pieņēmums, ka daudzi ir: 

28 Tad faraons sacīja viņam: "Ej prom no manis! Uzmaniet, lai sevi un redzēt, mana seja vairs! 

Par dienā jūs redzēt manu seju tev jāmirst!" 

29 Tad Mozus sacīja: "Jūs esat runājis labi. Es nekad redzēt savu seju vēlreiz." (Exodus 10: 28-

29) 

Pēc nāves pirmdzimtais, izraēlieši bija vairākus uzdevumus, lai pabeigtu pirms aiziešanas Ēģipti. Viņi bija 

palikt iekšā savas mājas līdz rītam, laušana dienasgaismas, sadedzināt paliekas no jēru, kas nebija ēdis, 

dodieties uz ciematiem un pilsētām, kur ēģiptieši dzīvoja un palūdziet, lai dotu viņiem sudraba, zelta, un 

apģērbs, apkopot un ielādēt neatkarīgi īpašumus, viņi bija, lai veiktu un ar to ganāmpulki un 

ganāmpulkiem ceļo ar kājām, dažiem tik daudz kā divdesmit jūdžu, lai Ramzesas kur to organizē 

ceļojums no Ēģiptes, bija, lai sāktu. Paziņojums: 

34 Un tauta nesa savu maizes mīklu, pirms tā bija sarūgusi, viņu mīcīšanas siles tiek saistīta viņu 

drēbes uz saviem pleciem. 35 Un Israēla bērni darīja pēc vārda Mozus; un viņi aizņēmās no 

ēģiptiešu dārgakmeņiem sudraba un dārgakmeņiem zelta, un drēbes: 36 Un Tas Kungs deva 

cilvēkiem labvēlību ēģiptiešus, lai viņi aizdeva pie tiem, kas viņiem ir nepieciešams. Un tie bojāti 

ēģiptieši. 37 Un Israēla bērni devās ceļā no Ramzesas līdz Sukotas ap sešsimt tūkstošu kājām, kas 

bija vīrieši, blakus bērniem. 38 Un pūlis svešu gāja arī ar tiem; un bari, un ganāmpulkus, pat ļoti 

daudz lopu. 39 Un viņi cepa plāceņus no mīklas, ko tie iznests Ēģiptes, jo tas nav sarūga; jo viņi 



tika izdzīti no Ēģiptes un nevarēja kavēties, nedz arī sev sagatavot jebkuru pārtikas 

piegādēs. (Exodus 12: 34-39, KJV) 

Nakts, kas jāievēro, ir nakts, ka viņi atstāja Ramzesas. Nakts viņi tiešām atstāja Ēģipti. 

Pēc darot to, ko Dievs viņiem teicis darīt, viņi atstāja. 

Exodus 13:18 mums saka: "Israēla bērni gāja uz augšu sakārtotas rindās no Ēģiptes zemes." Ņemot vērā 
cilvēku skaitu un vecuma diapazonu, tas ir ievērojams, ka viņi varēja paveikt visu, ko naktī pēc Pashā. 

neraudzēta maize 

Mēs kristieši atzīst, ka Jēzus samaksāja sodu par mūsu grēkiem Lieldienām un ka mēs esam mēģināt 

dzīvot, kā Viņš to darīja, bez grēka un liekulības, no kuriem raugam simboliski var pārstāvēt (Lūkas 12: 

1). 

Vēlu Herbert W. Ārmstrongs rakstīja par šo: 

Un, kā izraēlieši izgāja ar lielu roku (Numbers 33: 3), kas lielā gaviles un pacilātības pār viņu 

atbrīvošanu no verdzības, tāpēc tas nesen dzemdinājis kristīgā sākt savu kristīgo dzīvi - uz augšu 

mākoņi laimes un prieka. Bet kas notiek? 

Velns un grēks uzreiz veikt pēc tam, kad nesen vienpiedzimušais Dieva dēla - un drīz vien jaunais 

un nepieredzējušiem kristietis atrod viņš ir noteikti dziļumos drosme, un kārdinājums padoties un 

atmest. 

Paziņojums Exodus 14, sākot 10 dzejolis - tiklīdz izraēlieši redzējāt šo lielo armiju tos sasniegt, 

viņi zaudēja savu drosmi. Bailes nāca pār tiem. Viņi sāka kurnēt un sūdzēties. Viņi redzēja, ka 
viņiem nebija iespējams iegūt prom no faraona un viņa armijas, jo viņš bija pārāk spēcīgs, lai 

viņiem. Un viņi bija bezpalīdzīgi. Tātad tas ir ar mums. 

Mūsu nepietiek! 

Bet paziņojums ziņu no Dieva uz tiem caur Mozu: "Bailes jūs nezināt, stāvēt, un redzēt Kunga 
pestīšanas ... par ēģiptiešiem ... jūs redzēsiet tos atkal vairs mūžīgi Kungs ir cīnīties par. jūs "! Cik 

brīnišķīgi! 

Bezpalīdzīgi, mums ir teicis stāvēt, un redzēt Kunga pestīšanas. Viņš cīņā par mums. Mēs 
nevaram iekarot sātans un grēku, bet viņš var. Tas ir pieaudzis Kristus - mūsu Augstais Priesteris 

- kas attīra mūs - iesvētītu mūs - piegādāt mums - kurš teica, ka viņš nekad atstāt mūs nepametīšu 

mums! 

Mēs nevaram turēt baušļus mūsu pašu spēku un izturību. Bet Kristus mūsos var saglabāt 

tos! Mums ir jāpaļaujas uz Viņa ticībā. Armstrong HW. Dieva svētais Days-vai Pagānu 
Brīvdienas, Kuru? Vispasaules Baznīca Dieva, 1976) 

Mērķis festivāls 

Bet ļaujiet mums uzzināt pilnu nozīmi to. Kāpēc Dievs ieceļ šajās visos svētkos? Kāda bija Viņa 

lieliski MĒRĶIS? Pagrieziet tagad Exodus 13, 3. pantā: "... Mozus sacīja tautai: Atcerēties šo 

dienu, kurā jūs iznāca no Ēģiptes ..." Tas bija 15. Abiba. Pants 6: "Septiņas dienas tu ēdīsi 
neraudzētu maizi un septītā diena ir svētki pie Mūžīgā ... Tas tiek darīts tāpēc, ka kuru Eternal 

izdarīja [piemiņas] ... un tā būt pazīme "- (brīnumaino identitātes apliecinājumu) -" tev uz tavas 



rokas un par atgādinājuma rakstu starp tavām acīm "- kāpēc? - "Tas Kungs likums VAR tavā 

mutē ... tev tādējādi saglabātu šo rīkojumu ..." 

Ak, mīļie brāļi, vai jūs redzat brīnišķīgo nozīmi? Vai jūs satveriet patieso nozīmi par to visu? Vai 

jūs redzat Dieva mērķis? Arī Pasā attēlus Kristus nāvi un grēku piedošanu, kas ir 
pagātne. Atzīstošā Viņa asinīs nav piedot grēkus mēs uzliek saistības - tas nedod licenci, lai 

turpinātu grēkā - tāpēc, kad mēs pieņemam to, mūsu grēki tiek piedoti tikai līdz tam laikam - 

pagātnes grēkiem. 

Bet lai mēs apstāties tur? Iepriekšējie grēku piedošanu. Bet mēs joprojām miesa būtnes. Mēs 

joprojām cietīs kārdinājumus. Grēks ir tur mūs savā sajūgu - mēs esam bijuši vergi, lai grēks, kas 

ir tās spēkos. Un mēs esam bezspēcīgi, lai nodrošinātu sevi no tā! Mēs esam bijuši verdzības 
grēkam. Ļaujiet mums saprast attēlu - nozīmi. (Armstrong HW. Kas jums būtu jāzina par 

Lieldienām un festivāls Neraudzētās Maizes. Good News, 1979. gada marts) 

Cik lielā mērā būtu kristieši, lai iznīcinātu grēku? Pilnīgi, kā Jēzus mācīja: "tev būs ideāls, tāpat kā jūsu 

Debesu Tēvs ir pilnīgs" (Mateja 05:48). RAUGU simboliski var būt grēka veidu (sal 1. Korintiešiem 5: 7-

8). Tāpat grēka raugu uzkodas augšu. 

Kā septiņi ir Dieva skaitlis simbolizē pilnību, kristieši ir sekot Pashā ar septiņu neraudzētās maizes 

dienas. Nozīme un simbolika nav pabeigta tikai ar Lieldienām. Pasā attēlus pieņemšanu Kristus asinis par 

grēku pagātnes grēkiem un nāves Jēzus. 

Mums vajadzētu atstāt Kristus simboliski karājas kokā Viņa nāvi (sal Gal 3:13)? Nē septiņas neraudzētās 

maizes dienas šādus Lieldienu palīdzības attēlam mums pilns liekot prom no grēka, par baušļu - pēc 

pagātnes grēki tiek piedoti, jo rezultātā Jēzus upuri. 

Par Neraudzētās maizes attēla dzīve un darbs Mūžam Jēzus. Jēzus aizgājis pie Dieva troņa, kur viņš tagad 

aktīvi darbā mūsu labā, kā mūsu augstais priesteris, tīrīšanas mūs grēka (Ebrejiem 2: 17-18) sniegt mums 

pilnīgi no tās varas! 

Šeit ir daži par to, ko ebreju Svētie Raksti saka par neraudzētās maizes dienas: 

15 Septiņas dienas ēdiet neraudzētu maizi. Pirmajā dienā jūs izņemt raugu no saviem namiem. Jo, 

kas ēd raudzētu maizi no pirmās dienas līdz septītajā dienā, tad persona tiek nogriezts no 

Izraēlas. 16 Pirmajā dienā ir jābūt svēta sapulce, un septītajā dienā ir jābūt svēta sapulce 

jums. Darba Nr veidā tiek veikta tām; bet tas, kas ikvienam ir ēst - ka tikai var pagatavot ar 

jums. 17 Tātad jūs ievēro Neraudzētās Maizes svētkus, jo šajā pašā dienā man būs nesuši savu 

armiju no Ēģiptes zemes. Tāpēc jums jāievēro šo dienu audzēm kā mūžīgu rīkojumu. 18.Pirmajā 

mēnesī četrpadsmitās mēneša dienā vakarā, ēdiet neraudzētas maizes līdz divdesmit pirmajā 

mēneša dienā vakaram. 19 Septiņas dienas nekādas rauga tiek atrasts jūsu mājās, jo tas, kurš ēd to, 

kas ir raudzētas, ka pati persona tiek nogriezts no Israēla, vai viņš ir svešinieks vai dzimtā 

zeme. 20. Jūs nedrīkstat ēst neko raudzētu; . visiem saviem mājokļiem ēdiet neraudzētu maizi 

"(Mozus 12: 15-20) 

Mozus 23: 6-8 māca par to, kā labi. Un Mozus 16:16 liecina, ka upuri tika plānots, ņemot vērā uz 
neraudzētās maizes dienas, Vasarsvētkos, un rudenī Svētā Days. 

Sākotnēji nebija "dedzināmie upuri vai upurus", kad Dievs "tos izvedu no Ēģiptes zemes" (Jeremijas 
07:22). Tie tika pievienoti nepaklausības dēļ (Jeremijas 7: 21-27) un Jaunā Derība ir skaidrs, ka mums 

nav nepieciešams, lai būtu sadedzināti piedāvājumu vai dzīvnieku upurēšanu tagad (Ebrejiem 9: 11-15). 



Kā mēs ēdam neraudzētu maizi katrā no dienām, mēs saprotam, ka mums ir, lai izvairītos no grēka, kas ir 

tik izplatīta pasaulē ap mums. 

Gatavs vai glabājamas? 

Bija Neraudzētās Maizes darīts prom? Apsveriet kaut kas cits, ka Herberts W. Armstrong rakstīja: 

Kuri nav atcelti ar Vecās Derības 

Ievērojiet, ka Neraudzētās Maizes ir periods, kam ir divi augstas dienu ik sabatā. Un šis periods ir 

mūžīgi - bet izraēlieši vēl bija Ēģiptē - pirms svinīgus Mozus bauslība tika dota vai rakstiski - 

pirms Dievs pat ierosināja veco derību! Ko Mozus bauslība, vai vecā derība, nenesa vai institūts, 

viņi nevar atņemt! Pēc Fenton tulkojuma, 17. pants ir tulkots: "tātad KEEP šajā periodā, kā 

mūžīgs iestādē." Ir iekļauta visa perioda. 

Tas vien vajadzētu pierādīt, ka Svētais DAYS - un septiņas Neraudzētās Maizes - ir saistoši 
šodien un mūžīgi! 

Tagad, ja šie dokumenti attiecas uz 15., nevis 14., jo tie bez šaubām dara, un tas ir šeit 

pārliecinoši pierādīt, tad ir Lieldienas izveidota FOR-EVER? Patiešām tas ir! Bet pāri Šie teksti 

attiecas uz mielastu, un nevis Pasā. Daļā, kas sākas Exodus 00:21 Pasā svētki ir atkal minēts, un 

24. pants nosaka to uz visiem laikiem! ... 

Lai novērotu pashu atsevišķi, un pēc tam nespēj ievērot septiņas neraudzētās maizes dienas, 

līdzekļus, kas simbolismu, pieņemt Kristus asinis, un turpināt dzīvot grēkā - teikt ... likumu tiek 

darīts prom, mēs esam žēlastībai , kas nozīmē licenci, turpināt dzīvot grēkā! 

Septiņi Neraudzētās Maizes iztēloties baušļu, kas ir vēl viens veids, kā pateikt nodot prom no 

grēka. (Armstrong HW. Kas jums būtu jāzina par Lieldienām un festivāls Neraudzētās Maizes. 

Good News, 1979. gada marts) 

Agrīnie kristieši neticēja, ka Neraudzētās Maizes tika darīts prom. Apustulis Pāvils apstiprināja pareizi 

saglabājot Svētkus ar neraudzētu maizi (1.Korintiešiem 5: 7). Viņš un vēl citi marķē / novērota, un novēro 

to ārpus Jūdejas: 

6 Bet mēs aizbraucām no Filipiem pēc neraudzētās maizes dienas un piecās dienās pievienojās 

viņiem Troadā, kur palikām septiņas dienas. (Acts 20: 6) 

Ja kristieši netika saglabājot neraudzētās maizes dienas, Svētais Gars nebūtu iedvesmoja tas jāreģistrē kā 

šis. Tagad Filipi bija pagāns pilsēta Maķedonija. To valdīja romieši - tādējādi saglabājot šajās dienās bija 

ne tikai uz vietas, piemēram, Jeruzalemē. Jo vismaz divās vietās Jaunajā Derībā, mēs redzam, ka 
Neraudzētās Maizes bija jātur pagānu teritorijās (1. Korintiešiem 5: 7; Acts 20: 6). 

Apsveriet arī paziņojumu "Tas bija neraudzētās maizes dienas laikā" Apustuļu darbos 12: 3. Tā pagānu 
autoru Lūkas adresēts Apustuļu uz citu pagānu (Ap.d.1: 1), tad kāpēc būtu viņš ir minēts šajās dienās, ja 

tie zināmi pagānu kristiešu un beidza pastāvēt? 

Iespējams, jāpiebilst, ka neīstais 3 rd gadsimta Epistula Apostolorum apgalvo Jēzus mācīja Viņa sekotāji 

būtu paturēt neraudzētās maizes dienas līdz viņš atgriežas. Lai gan mēs nevaram paļauties uz šo 

dokumentu, tas norāda, ka daži bija saglabājot tās dienas uz 3 rd gadsimtā. 

Informācija no ārpuses Bībelē ir teikts, ka apustuļi Pāvils, Jānis, un Filips kopā ar Polikarps no Smirnas 

un citu agrīnās kristiešu, tur arī Neraudzētās maizes (Pionius. Life Polikarps, 2. nodaļa). 



Neskatoties uz to, Canon 38. Padomes Lāodikejā ceturtā gadsimta (363-364 c.) Aizliedza novērošanu 

neraudzētās maizes dienas. Tie ir Dieva Baznīcā nevar izpildīt ar daudziem rīkojumiem šīs padomes, kas 

gāja pret Bībeli un agri tradīcijām ticīgo. 

Tāpēc, dažādi sabata turpināja uzturēt Neraudzētās maizes tam (Pritz Nazarene ebreju Kristietība Magnas, 
Jeruzaleme, 1988, 35. lpp;... Jerome, kā minēts Pritz, pp 58,62,63;. Ephiphanius Panarion. no Ephiphanius 

salami. Book II (sektas 1-46) 1.panta 19. nodaļas 7-9 Brill, 1987, 117-119 lpp), un uz viduslaikos un tālāk 

(Liechty D. Sabatariānisma sešpadsmitajā gadsimtā.. Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 

1993, pp 61-62; Falconer John Breife atspēkojums John Traskes Judaical un Novel Fantyces, pp 57-58, 
citēto Ball B. septītajā dienā vīriešiem... sabatariāņi un Sabatariānisma Anglijā un Velsā, 1600-1800, 2. 

izdevums. James Clark & Co, 2009, 49-50 lpp.). 

Kā mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcu nepieņemam, ka Padome Laodiķejas runāja par patieso kristiešu 

baznīcu, mēs joprojām saglabā neraudzētās maizes dienas. Mēs ēdam daži neraudzētu maizi katru no 

septiņām dienām, jo Bībele pamāca (Mozus 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Šī maize var būt izgatavotas no 
dažādiem graudiem / rieksti, lietošana kviešu nav bibliski-nepieciešama. 

(Ir iespējams, būtu jāpiemin, ka viens var ēst pārtiku, kas nav tikai neraudzētu maizi, šajā svētku laikā, tas 

ir tikai, ka nav raudzētie maizes ir ēst. Turklāt, atšķirībā no Lieldienām, pirmais un pēdējais neraudzētās 
maizes dienā, ir dienas, tāpat kā iknedēļas sabatu, ka viens nav strādāt.) 

Lai gan daži gribētu alegoriski tēlot prom daudzas daļas no Bībeles, lai gan, protams, ir garīga izpratne uz 
Svētajām Dienām, ir arī fiziska vienu. Un fiziskās ievērošana palīdz mums labāk izprast garīgās mācības. 

Par neraudzētās maizes palīdzības attēlu Dienas ka mēs kristieši ir censties likt grēku un liekulību no 
mūsu dzīves (sal Mateja 16: 6-12; 23:28; Lūkas 12: 1). Ar turot tos fiziski, tas palīdz mums labāk apgūt 

garīgo mācību, ka Dievs paredzētas. 

4. Vasarsvētki: Patiesība par Jūsu un Neticami Dieva dāvanai 

Lielākā daļa, kas atklāti Kristu zina kaut ko par Vasarsvētkos. Daudzi pareizi uzskata, ka sākums Jaunās 
Derības draudzi. 

Pēc Jēzus nomira, Viņa mācekļi bija teicis gaidīt, lai saņemtu Svētā Gara: 

4 Un komplektēt kopā ar viņiem, viņš pavēlēja viņiem neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva 

apsolījumu ", kas," Viņš teica: "Jūs esat dzirdējuši no Manis; 5 par Jāņa patiesi kristīts ar ūdeni, 

bet jūs tiksiet kristīti Svētajā Garā nav daudz dienām. " (Acts 1: 4-5) 

Tāpēc viņi gaidīja, un: 

1 Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija vienisprātis, vienā vietā (Apustuļu 2: 1). 

Ievērojiet, ka apgalvojums uzsver, ka tas, ka Vasarsvētku dienā bija atnākusi. Bībele ir padarot to 

skaidrs, ka notikumi, kas seko ir tieši saistītas ar to, ka Vasarsvētku dienā bija atnākusi. Un tas notika 

ar mācekļiem, jo viņi visi vērojot to kopā. 

Te ir tas, kas ir noticis, tad: 

2 Un pēkšņi atskanēja skaņu no debesīm, no brāzmains stiprs vējš, un piepildīja visu māju, kur tie 

sēdēja. 3 Tad parādījās viņiem sadalītas mēles, kā uguns, un viens nolaidās uz ikvienu no 



tiem. 4 Un tie visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva 

izrunāt. ... 

38 Tad Pēteris sacīja viņiem: "Atgriezieties no grēkiem, un lai katrs no jums ir kristīti Jēzus 

Kristus grēku 

grēki; un jūs saņemsiet Svētā Gara. 39 Jo šis solījums ir jums un jūsu bērniem, un visiem, kuri ir 

tālu, cik daudz vien Kungs, mūsu Dievs, iebrauks. " 

40 Un ar daudziem citiem vārdiem, viņš apliecināja un mācīja tos, sacīdams: "Esi saglabājis šajā 

samaitātas." 41 Tad tie, kas labprāt viņa vārdus pieņēma, tie kristījās; un šī diena ap trīs tūkstoši 

dvēseļu tika pievienoti tiem. 42 Un viņi turpināja nelokāmi apustuļu mācībā un sadraudzībā, jo 

maizes laušanā un lūgšanās. ... 47 slavēja Dievu un iegūdami žēlastību visā tautā.Un Kungs 

pievieno baznīcu dienas tiem, kas tika saglabātas. (Ap 2: 2-4, 38-42, 47). 

Viņi saņēma dažas spēku Svētā Gara. Un tas tiek uzskatīts sākums kristīgās baznīcas Romas katoļu, 

Austrumu pareizticīgo, vairums protestantu, Jehovas lieciniekiem, un Baznīca Dieva grupām.Tāpēc 

Svētais Gars tika dots noteiktā laikā (tajā pašā laikā, ka daudzi no jūdiem novēro Vasarsvētkus), un ka 
Jēzus mācekļi bija vēl vērojot to. 

Tā nebija nejaušība. 

Vai pastāv vairāk uz Vasarsvētkiem? 

Daudzi nesaprot, ka Vasarsvētki pārstāv vairāk nekā dodot Svētā Gara un sākuma Jaunās Derības draudzi. 

Aplūkojot fragmenti Vecās un Jaunās Derības sniedz plašāku informāciju par šo dienu un tās nozīmi. 

Vasarsvētku svētki tika turēti kristieši pēc sākotnējās vienu, bet nekas nav teikts par runāšanu 

mēlēs. Apustulis Pāvils turpināja uzturēt Vasarsvētki gadu desmitus pēc tam, kad Vasarsvētki minēts 

otrajā nodaļā Apustuļu. Paziņojums, ko viņš rakstīja, aptuveni 56 AD: 

8 Jo es negribu tevi redzēt tagad ceļā; bet es ceru palikt kādu laiku kopā ar jums, ja Kungs 

atļauj. Bet es palikt Efezā līdz Vasarsvētkiem (1 Korintiešiem 16: 8). 

Tas liecina, ka Pāvils zināja, kad Vasarsvētki bija, ka viņš juta, ka Korintiešiem ir jāzina, kad Vasarsvētki 

bija un ka Efeziešiem būtu zināms, kad Vasarsvētki bija. Tātad, tas acīmredzot tika novērota Pāvils un 

pagāniem Efezas un Korintas. 

Citā gadā, apustulis Pāvils arī vēlējās būt Jeruzālemē Vasarsvētkiem, apmēram 60 AD: 

16 Jo Pāvils nolēma burāt garām Efezā, lai viņam nebūtu jātērē laiks, Āzijā; jo viņš pasteidzās būt 

Jeruzalemē, ja iespējams, uz Vasarsvētku dienā (Ap.d. 20:16). 

Tādējādi kristieši Jeruzālemē joprojām bija vērojot Vasarsvētkus, un Pāvils bija vērojot to too. Pretējā 

gadījumā nebūtu nekāda acīmredzama iemesla, kāpēc Pāvils vēlējās būt Jeruzalemē uz Vasarsvētku dienā. 

Termins Vasarsvētki ir grieķu termins, kas nozīmē 50 th. Šis jēdziens ir atvasināts no nākamā ebreju 

aprakstu aprēķināšanas datumu: 



15 Un jums rēķināties sev no dienas pēc sabata, no dienas, kuru celta kūlīti līgojamā upura: septiņi 

Sabbaths tiks pabeigta. 16 Count piecdesmit dienas uz dienu pēc septītā Sabata (Mozus 23: 15-16). 

Vasarsvētku diena ir vairāki vārdi, un tāpēc, ka daži ir sajaukt par to. Tās citi Bībeles nosaukumi ietver: 

Svētkus Harvest, svētkos, nedēļas un dienas augļiem. 

Ebreju tradīcijas un kad ir Vasarsvētki? 

Dziedāšana bieži pavadīja svētie festivāli Dieva, kas sākās pēc saulrieta: 

29 Jums ir dziesma Tāpat naktī, kad tiek turēti svēts festivāls, Un prieks no sirds, jo, ja viena iet ar 

flautu, nonākt Tā Kunga kalnā, lai Visuspēcīgā Izraēlu. (Jesajas 30:29) 

Mūsdienu ebreji mēdz zvanīt Vasarsvētki ar terminu Šavuts. 

Daži ir neskaidrs, kad Vasarsvētki ir. Daudzi ebreji nav saglabāt to tajā pašā dienā, 

kad turpināšana Baznīca Dieva pasargā to. 

Ebreju Saduķeji pareizi teica, ka "Vasarsvētki vienmēr krist svētdien," tomēr "[i] n pēc Talmudic un 

geonic literatūra ... Vasarsvētki iekrīt gada 6. Siwan" (Pineles "Darkeh Shel Torā," p. 212 , Vīne, 1861;.. 

Vasarsvētki ebreju Enciklopēdija 1906.) datums daudzi ebreji tagad izmanto (kas ir pēc Talmudic 
literatūru, kas tika nodota kopā pēc Vecajā Derībā, un nav svētie raksti), bet pēc tās ir pārmaiņas, nevis 

Bībeles datums . Mēs ar tālākizglītības Dieva baznīcu novērot Bībeles metodi. 

Paziņojums arī izriet no bijušās galvenais rabīns Lord Maisi: 

Farizeji, kuri ticēja mutiskajā likumā, kā arī rakstiskā saprot "sabats", kas nozīmē, šeit, pirmajā 

dienā Pesaha (15 Nisanā). Saduķeji, kas ticēja rakstiskās likumā tikai, paņēma tekstu 

burtiski. Nākamajā dienā pēc sabata ir svētdiena. Tādējādi skaits vienmēr sākas svētdienas un 

Šavuts, piecdesmit dienas vēlāk, arī vienmēr iekrīt svētdienā. (Maisi L. jūdaisms. Doma par 

Šavuts Arutz Sheva, 3.jūnijā, 2014.) 

Kristiešiem būtu jāatceras, ka Jēzus nosodīja farizejus par pārāk paļauties uz mutes tiesībām pār 

rakstveida likums (Marka 7: 5-13). Jēzus viņiem teica, viņi bija "padarīt Dieva vārdu nav piemērojamas, 

izmantojot savu tradīciju, kas jums ir pasludināti. Un daudzām šādām lietām, ko jūs darīt" (Marka 7:13). 

Un, kā redzams zemāk, Vasarsvētki attiecas uz laika skaitīšanas piecdesmit par saistītiem ar augļiem: 

16 Count piecdesmit dienas uz dienu pēc septītā Sabata; tad tu piedāvā jaunu ēdamo upuri Tam 

Kungam. 17. Tu stājas No saviem mājokļiem divu viļņu maizes divas desmitdaļas ēfas.Tiem jābūt 

smalku miltu; tie ir ceptas no raudzētas mīklas. Tie ir pirmie augļi uz Kunga (Mozus 23: 16-17). 

Kad jūs rēķināties piecdesmit dienas uz dienu pēc septītā Sabata, jūs atradīsiet, ka Vasarsvētki vienmēr 

nākt svētdienā. Vasarsvētki ilgst no saulrieta sestdienas līdz saulrieta svētdienai. Irenejs, kurš apgalvoja, 

ka ir izpildīti Polikarps no Smirnas rakstīja, ka apustuļi tur Vasarsvētku svētdienā (fragmenti no Ireneja, 
7). 

pirmie augļi 

Par termina "augļiem" izmantošana liecina otro ražu. Un patiesībā, tas arī ir norādīts, Vecajā Derībā: 



16 ... svētki Harvest, pirmie augļi saviem darbiem, kas jūs esat, ko sēj jomā; 17. un svētki ievākšana 

gada beigās, kad esat pulcējās augļus jūsu labors no lauka (Exodus 23: 16-17).  
 
22 Un jūs ievēro Nedēļu svētki, par pirmajiem augļiem kviešu ražas, un svētki ievākšana pēc gada 

beigām (Exodus 34:22). 

26 Arī dienā no augļiem, kad jūs iesniegt jaunu ēdamo upuri Tam Kungam jūsu svētki nedēļas, 

jums ir svēta sapulce (Numbers 28:26). 

Lai gan dažas protestantu komentētāji skatiet Līgojamais Upuris kā svētki augļiem (piem Radmacher ED 

ed. Nelsona Studiju Bībeles. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, 213. lpp.), tas ir nepareiza 

lietošana. Kamēr "kūlīti pirmaji" tika piedāvāts, tad (Mozus 23: 10-11), kā norādīts iepriekš, Bībelē 

svētku nedēļas, jo laiks augļiem (ne tikai viens kūlītis). 

Kā ideja pirmaji palīdz mums saprast šo dienu? 

Vasarsvētku svētki vai svētki pirmaji (Exodus 34:22), mums atgādina, ka Dievs tagad zvana tikai neliela 

"pirmaji" garīgo ražu, ar pēdējo Lielo dienu tuvākajos kas attēliem lielāku ražu vēlāk.Pavasara ražas 
vairumā jomu, jo ir daudz mazāks, nekā lielāku Rudens ražas novākšanas, un tas ir saskaņā ar Dieva 

pestīšanas plānā cilvēcei. 

Bet ko par Jēzu? Nebija viņš A augļiem veidu? 

Jā, viņš, protams, bija. Paul norāda: 

20 Bet tagad Kristus ir no miroņiem augšāmcēlies, un tā ir kļuvusi pirmie augļi tiem, kas 

aizmiguši. 21 Jo, kā caur cilvēku nāve, ko Man arī nāca augšāmcelšanās. 22 Jo, kā Ādamā visi 

mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti. 23 Bet katrs viens savā secībā: vispirms Kristus, pēc 

tam tie, kas Kristum pieder Viņam atnākot. (1 Korintiešiem 15: 20-23). 

Kristus ir piepildījums Līgojamajam upurim Mozus 23: 10-11. Viņš ir kūlītis pirmaji. Viņš arī izpildījis 

šo lomu, kad Viņš uzkāpis debesīs uz svētdienu (Līgojamais Upuris bija svētdienā) pēc tam, kad viņš ir 

augšāmcēlies (Jāņa 20: 1,17). Bet ne viņa patiesie sekotāji novērota ko tagad sauc par Lieldienām. 

Arī Džeimss norāda, ka Jēzus mūs dzemdinājis arī būt par firstfruit veids: 

18 Labprātīgi Viņš mūs dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs varētu būt pirmdzimtie Viņa 

radību (Jēkaba 1:18). 

Tātad, kamēr Jēzus bija sākotnējais firstfruit pārstāvēt Līgojamajam upurim, patiesie kristieši ir 

pirmdzimtie, pārstāv Vasarsvētku dienā. "Pirmie augļi", nozīmē, ka tikai daži būs daļa no ražas šajā 

vecumā (sal Lūkas 00:32; Romiešiem 9:27, 11: 5) -, bet tie arī nozīmē, ka būs lielāka raža - laiks, kad 

visi, kas nekad nav bijusi iespēja pestīšanas vēlāk, ir patiesa un reāla iespēja. 

Paziņojums, ko Pēteris norādīja Vasarsvētkos: 

29 "Brāļi, ļaujiet man brīvi runāt ar jums par patriarhu Dāvidu, ka viņš ir nomiris un aprakts, un 

viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. 30 Tāpēc bija pravietis un zināja, ka Dievs bija solījis ar 

zvērests viņam šo augļiem viņa ķermeni, miesā, viņš varētu paaugstināt līdz pat Kristus sēdēt uz 

sava troņa, 31 viņš, paredzot to, runāja par Kristus augšāmcelšanos, ka viņa dvēsele netika atstāts 



elles , nedz Viņa miesa redzēt korupcija. 32. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, no kurām mēs visi esam 

liecinieki. 33 Tāpēc tiek paaugstināts no Dieva labās rokas, un saņēmusi no Tēva apsolījumu Svētā 
Gara, Viņš izlēja . tas, ko jūs redzat un dzirdat (Apustuļu darbi 2: 29-33) 

Ievērojiet, ka Pēteris, Vasarsvētkos, minēts Jēzus par augļiem un ka Viņš tika izvirzīts. Vasarsvētki rāda, 

ka Dievs svētī šo mazo ražu, piešķirot Savu Svēto Garu, lai mēs varētu pārvarēt, darīt Viņa darbu un 

garīgi augt, pat ja dzīvo "šajā tagadējās ļaunās" (Galatiešiem 1: 4) 

Tagad Jēzus bija ne tikai pirmais no augļiem, Viņš bija arī pirmdzimtais daudzu brāļu starpā: 

29 Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, viņš arī nolemti tiks pieskaņota attēlam sava Dēla, lai Viņš 

varētu būt pirmdzimtais daudzu brāļu starpā (Romiešiem 8:29).  
 
5 Jēzus Kristus, kas ir uzticīgs liecinieks, mirušo pirmdzimtais (Atklāsmes 1: 5). 

Tā Jēzus ir pirmdzimtais, tas, protams, nozīmē, ka tur būs citi, kas Viņam līdzināties. Tādējādi, kļūstot kā 

Jēzus Kristus, ir arī daļa no ziņojuma Vasarsvētku. Protams, ideja kļūt līdzīgi Kristum tiek mācīts visā 

Bībelē, un ne tikai Vasarsvētkos. Paziņojums, ko Jānis rakstīja: 

2 ... mēs būsim Viņam līdzīgi (1 Jāņa 3: 2). 

Jo tā ir svēta sapulce, ir novērots līdzīgs iknedēļas sabatu, bet ar piedāvājumu (Mozus 16:16). Vecajā 

Derībā, svētku nedēļas, iesaistot pirmos augļus, tika turēti 50 dienas pēc tam, kad sabatu pēc Lieldienām. 

Pēc nāves Kristus apustuļi sapulcējās šajā datumā. Un šajā datumā tika izliets Svētais Gars, lai sniegtu 

kristieši piekļūt Dievam kā pirmdzimtie. Jēzus bija pirmais no šiem augļiem un kristiešiem, kuri sauc šajā 

vecumā ir arī būt pirmie augļi, jo Viņš ir (tiem, ko sauc arī vēlāk, lai būtu kā Jēzus ir, bet vienkārši nebūs 

pirmie augļi). 

Vai Svētās Dienas turēt ārpus Jeruzalemes? 

Daži ir norādīts, ka Bībeles Svētās Dienas, nevar turēt, tagad, jo tie paredz, ka ikviens varētu doties uz 

Jeruzalemi. 

Bet tas nebija gadījums vēsturiski, pat ar Jēzu. 

Ceļā sākuma Savas kalpošanas kamēr Nācaretē, Jēzus runāja par "dienā sabatos" (Lūkas 

04:16). Vasarsvētki sauc arī svētkos, nedēļas / Sabatiem (Mozus 16: 10,16). Tas Luke nozīmēja 

daudzskaitlī var apstiprināt, aplūkojot faktisko grieķu termiņā. Faktiskais vārdu (ne Strong ir grupējums, 

piemēram, vārdiem) par sabatā, σαββάτων ir daudzskaitlī (σαββάτω, kā Lūkas 14: 1, ir 

vienskaitlī). Fragments ir burtiski tulkots šādi: 

16 Un Viņš nonāca Nācaretē, kur Viņš bija uzaudzis. Un pēc sava ieraduma, viņš devās uz dienās 

sabatā, iegāja sinagogā, un piecēlās, lai lasītu. (Lūkas 04:16, Green) 

Tātad, tas palīdz parādīt, ka viens varētu saglabāt svēta diena, kā to darīja Jēzus, citā vietā, nekā 

Jeruzalemē. Viņš arī šķita, iespējams, saglabātu citu svēto dienu Galilejā Lūkas 6: 1-2 (Green JP, 

vecākais Rindstarpu grieķu-angļu Jaunajā Derībā, trešā izdevuma Baker grāmatas, 2002. gadā.). 



Iespējams, būtu jāpiemin, ka tad, kad samariete norādīja, ka pielūgsme būtu iespējams tikai uz 

Jeruzalemes apkārtnē (Jāņa 04:19) Jēzus teica, ka nebija Jeruzaleme dievkalpojumu ierobežojums: 

. 21 Jēzus sacīja viņai: "Sieva, tici man, ka nāk stunda, kad jūs ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē, 

pielūgs Tēvu 22 Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs zinām, ko mēs pielūdzam, jo pestīšana ir . 
jūdu 23 Bet stunda nāk, un tā tagad ir, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. jo Tēvs 

meklē tādus, kas Viņu pielūgt 24 Dievs ir gars, un tie, kas Viņu pielūdz jāpielūdz garā un patiesībā. 

" (Jāņa 4: 21-24) 

Jaunā Derība skaidri parāda, ka Svētā Diena vai cits dievkalpojumu ne tikai uz Jeruzālemi (skatīt arī 

Mateja 10:23; 23:24). 

Jāatzīmē, ka grieķu-romiešu baznīcas arī atzīst, ka Vasarsvētki, dažkārt dēvē par svētkiem nedēļas 

(Mozus 23: 15-16), vai dienā augļiem (skaits 28:26) Vecajā Derībā bija kristiešu nozīme . Un tie 

neierobežo tās ievērošanu uz vienu pilsētu. 

Apsveriet arī, ka ideja par kristiešiem esot augļiem tiek apstiprināts Jaunajā Derībā (James 1:18). Senajā 

Izraēlā, bija mazāka raža pavasarī un lielāku raža rudenī. Pavasara Svētā Diena Vasarsvētki, ja pareizi 

sapratu, palīdz attēlu, ka Dievs zvana tikai daži tagad pestīšanas (Jāņa 6:44; 1 Korintiešiem 01:26; 
Romiešiem 11:15) ar lielāku ražas nāk vēlāk (Jāņa 7: 37- 38). 

Daudzi Grieķu-romiešu baznīcas ievērot dažas versijas Vasarsvētkos. Tomēr, daļēji tāpēc, ka tie nav 
jāievēro noteiktas citas Bībeles svētās dienas, viņi nespēj saprast, kāpēc Dievs ir tikai zvana kāds tagad, 

un to, ka Viņam ir plāns, lai piedāvātu visu pestīšanu (Lūkas 3: 6; Jesajas 52:10). Mercy triumfs pār 

spriedumu "(Jēkaba 2:13). 

5. Tauru svētki: Kristus atgriešanās un notikumi, kas var to 

Lielākā daļa no grieķu-romiešu baznīcas nav saglabāt Bībeles svētās dienas, kas parasti notiek 

rudenī. Taču šie Svētās Dienas attēlot daudz Pivotālu notikumus Dieva plānu. 

Par Tauru svētki ne tikai attēlus Kristus atnākšanu atdzīvināt pirmos augļus no miroņiem, tā arī attēlus 

briesmīgo laiku postījumu tikai priekšā un iejaukšanos Jēzus Kristus, lai saglabātu dzīves no kopējā 
iznīcināšana un izveidot Dieva valstību uz zemes. 

Let 's saprast, kā šis festivāls iekļaujas Dieva lielo ģenerālplāna. 

Uzskata, ka pastāv liela laika atšķirība starp Vasarsvētku dienā un Tauru svētki. Tā kā Jaunā Derība 

baznīcas sākās Vasarsvētkos un būtībā beidzas, kad Jēzus atgriezīsies pēdējā trompete (1 Korintiešiem 15: 
51-57), kas nozīmē, ka laika periodā starp Vasarsvētku un Tauru svētki var uzskatīt par atbilstošu 

baznīcas vecumu . 

Ceturtais Svētā Diena, Tauru svētki, tiek novērota "septītajā mēnesī, pirmajā mēneša dienā" (Mozus 23: 
23-25). 

Skaitlis septiņi Dieva plānā nozīmē pabeigšanu un pilnību. Septītais mēnesis Dieva kalendāra (notiek 

septembrī un / vai oktobrī) ir gala četri festivālus, picturing pabeigšanu Dieva lielo ģenerālplāns 

mums. Festivāla kas iekrīt pirmajā dienā šī mēneša iezīmē galīgo notikumiem Dieva plānā. 

Tā ir vēl viena gada sabats atpūtas no savu parasto darbu, un tas bija būt piemiņas pūš taures (Mozus 23: 

24-25). Tas ir arī laiks, lai uzzinātu Dieva ceļus (Nehemijas 8: 2-3; sal Ezras 3: 1-7).Daudz no tā, kas 



notika ar Israēla bērniem bija rakstīts mūsu "piemēri, un tie tika rakstīts mūsu brīdinājumu, pēc kura gali 

gadiem ir pienācis" (1 Korintiešiem 10:11). 

No pūš taures, ka Tauru svētki piesaista savu nosaukumu. 

Ir liela simboliska nozīme saistīja ar pūšanas šo taurēm, jo īpaši attiecībā uz beigu laikiem, kurā mēs esam 

dzīvo. Jāatzīmē, ka mūsdienu ebreju nosaukums šai dienai, Roš Hašana, nav Bībeles, nedz arī oriģināls 

par ebrejiem. Tas bija kaut kas, ka viņi pieņēma gadsimtus pēc to Dievs viņiem, un pēc tam, kad Vecā 

Derība tika uzrakstīta (Kramer, Amy J. Rosh Hashana Origins. Copyright © 1998-1999 Viss ebreju, Inc.). 

Bībele māca, ka trompetes tika izpūstas paziņot Dieva mielastus, kā arī aicināt cilvēkus, lai samontētu 

(numuri 10: 1-3, 10). 

dzīvības grāmatā 

Interesanti, ebreju zinātnieki ir saistīts Tauru svētki, kas ar "Dzīvības Grāmatā" (Peltz M, Rabbi. Kas ir ar 

Roš Hashanah sveicienu? Haaretz, septembris 17, 2012). Kāpēc ir tā, ka interese? 

Nu, Bībele māca, ka tie, kas ir uzskaitītas "Dzīvības Grāmatā" (Filipiešiem 4: 3; Atklāsmes 3: 5), tiks 
augšāmcelts (Ebrejiem 12: 22-23). Kad? Pie septīto un pēdējo trompeti: 

51 Lūk, es jums saku noslēpumu: Mēs nedrīkst visi gulēt, bet mēs visi jāmaina - 52 pēc brīža, jo 
acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo bazūne atskanēs, un mirušie celsies augšām neiznīcībā, un 

mēs tapsim pārveidoti. 53 Attiecībā uz šī sabojājams jātērpjas neiznīcībā, un tas mirstīgajam 

jātērpjas nemirstībā. (1 Korintiešiem 15: 51-53) 

Atklāsmes grāmata skaidri māca, ka septiņas bazūnes tiks izpūstas (8: 2), sods nāk pār tiem, kas nav 

aizsargāti ar Dievu (9: 4), un tad Dieva valstība, un spriedums nāks (11: 15-18). Visbeidzot, tā māca, ka 

tie, kuru vārdi nav rakstīti dzīvības grāmatā piedzīvos otro nāvi (Atklāsmes 20: 14-15). 

trompete blastu 

Ņemiet vērā, ka Bībele norāda, ka Izraēlas vēsturē, kas bija stipri, ko pārtrauc konfliktu un nemieru laikā, 

taures turpināja izmantot kā brīdinājuma ierīcēm, zvanīt uz rokām vai kā prelūdijas svarīgām ziņām - 

vienmēr, lai atzīmētu notikumu milzīgu importa uz visu tauta. 

Dievs izmanto arī praviešus, starp tiem Jesajas, Ecēhiēla, Hozejas un Joel, lai brīdinātu Izraēlu par sodu 

viņš varētu dot uz tiem viņu pastāvīgu sacelšanos pret Viņa likumiem. Šie pravieši bija izmantot savas 

balsis, piemēram, taures, lai skaļi taurēt savus brīdinājumus ar Dieva tautu. 

1 Cry skaļi, rezerves nav; Paceliet savu balsi kā bazūni; Pastāstiet Mana tauta savu grēku, un 

Jēkaba namam tā grēkus. (Jesajas 58: 1) 

Mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcā strādā, lai to izdarītu šodien. Mēs droši pateikt no grēkiem 

sabiedrības un to, kā pasaules notikumi saskaņojot ar pareizi saprot pravietojumu - ko mēs arī cenšamies 

izskaidrot. 

Bet tur būs arī burtiski trompete sprādzieni nāk nākotnē, kā māca Atklāsmes grāmatā (Atklāsmes 8: 1-13, 
9: 1-18). Bet lielākā daļa nebūs uzmanību šos brīdinājumus. 

Daudzi ir izpūstas Atklāsmes grāmata, un daudz bija izpūstas uz Tauru svētki (Mozus 23:24) - cerams, 
daudzi var redzēt savienojumu. 



Bet vissvarīgākais trompete, savā ziņā, varētu būt pēdējais, septītais viens. Te ir tas, ko Atklāsmes māca 

par to, ka: 

15 Un septītais eņģelis bazūnēja: Un tur bija stipras balsis atskanēja debesīs, sakot: "Šīs pasaules 

valdīšana ir nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Kristus, un Viņš valdīs mūžīgi mūžos!"16 Un tie 
divdesmit četri sentēvi, kas sēdēja Dieva priekšā savos troņos, krita uz saviem vaigiem un 

pielūdza Dievu, 17, sakot: "Mēs dodam jums pateicamies, Kungs, visvarenais Dievs, Tas, kurš ir, 

kas bija un kas nāks, Jo Jūs esat lietojis lielu spēku un valdīja. 18 un tautas iedegās dusmās, un jūsu 

dusmas ir pienācis, un laiku mirušo, ka tie būtu jāvērtē, un ka jums vajadzētu atalgot saviem 
kalpiem praviešiem un svētajiem, un tiem, kuri baidās Jūsu vārds, mazajiem un lielajiem, un ir 

iznīcināt tos, kas iznīcina zemi. " 19 Tad templis atvērās Dieva debesīs, un šķirsts Viņa derības bija 

redzams Viņa templī. Un tur bija zibeņi, trokšņi, pērkonu, zemestrīce un liela krusa. (Atklāsmes 

11: 15-19) 

Par Tauru svētki bildes nākotnes pūšanas ar taurēm un realitāti, ka Jēzus nāks un izveidot Dieva valstību 
uz zemes. Labā ziņa ir Dieva Valstības atnākšanu ir liela daļa no tā, ko Jēzus vēlas Viņa kalpi sludināt 

tagad (Mateja 24:14; 28: 19-20), un tad nāks gals (Mateja 24:14). Tauru svētki punktiem Kristus uzvaru 

pār šīs pasaules. 

Grieķu-romiešu vēsturnieki, piemēram, Džeroms un Epifānijs (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae 

Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 

Columna reklāma Culumnam 1415 -. 1542A, pp 922, 930 un Epifānijs (Ephiphanius of Ephiphanius 
salami Panarion. : grāmatu II (sektas 1-46) 1. nodaļa, 19. nodaļa, 7-9 Frank Williams, redaktors Publisher 

Brill, 1987, 117-119 lpp), ierakstīts, ka "Nazarene kristieši", turpināja uzturēt Fall Svētās dienas... 

ceturtajā un piektajā gadsimtā. tie tur arī uzticīgajiem kristiešiem Jeruzalemē, kurš apgalvoja, ka sākotnējā 
kristiešu ēka Jeruzalemē uz ceturtajā gadsimtā, līdz viņi apturēja Imperial iestādes (PIXNER B. apustuļu 

baznīca atrodama Mt. Zion. Bībeles Arheoloģija pārskats, maijs / 1990 jūnijs: 16-35,60). 

Antisemīts Jāņa Zeltamutes speciāli mēģināja atturēt cilvēkus no saglabājot Tauru svētki vēlā ceturtajā 

gadsimtā (Jāņa Zeltamutes sprediķis I pret ebrejiem I: 5; VI. 5; VII: 2). Tomēr tiem, kas mēģina būt 

uzticīgam turpināja to darīt visā vēsturē. Nepārtraukta Dieva Baznīca dara tagad. 

6. Salīdzināšanas diena: Sātans izpaužas izraidīja 

Nākamajā Fall svētā diena ir Salīdzināšanas diena: 

26 Un Tas Kungs runāja uz Mozu: 27 "Arī desmitā diena šai pašā septītajā mēnesī jābūt 

Salīdzināšanas diena Tā ir svēta sapulce, lai jūs, jūs to apspiež savas dvēseles, un piedāvā pienest 
uguns. 28 tas Kungs. un tev dara nekādu darbu tajā pašā dienā, jo tā ir Salīdzināšanas diena, lai jūs 

topat salīdzināti tā Kunga, sava Dieva. 29. Jebkurai personai, kas nav slima dvēsele tajā pašā dienā 

ir nogriezt no viņa tautas 30 Un jebkura persona, kas dara kādu darbu tajā pašā dienā, šī persona: 
Es iznīcināšu no savas tautas 31 Tev jādara nekādā veidā nav darba,.. tas ir statūtus mūžīgi audzēm 

visās jūsu . 32 dzīvokļiem Tas lai jums ir vissvētākā sabata diena, un jūs apspiež savas dvēseles. 

devītās dienas mēneša laikā vakarā, no vakara līdz vakaram, tu svinēt savu sabatu! " (Mozus 23: 

26-32). 

7 "Par desmitajā dienā septītajā mēnesī jums ir svēta sapulce. Tu to apspiež savas dvēseles; tev 

nekādu darbu darīt. (Numbers 29: 7) 

Gavēnis ir vēsturiski galvenokārt kā frāze "apspiež savas dvēseles" tika interpretēts ar ebreju un Dieva 

Baznīca kopienu (tas tiek pārbaudīts arī tādi fragmenti kā Psalms 35:13; 69:10 un Jesajas 58: 5), kas 



nozīmē gavēni, ja viens ir kaut slims, un līdz ar to jau ir nomocīts. Vakara līdz vakaram nozīmē no 

saulrieta līdz saulrietam. 

Jaunā Derība pati aicina Salīdzināšanas diena, "Fast" (Ap.d. 27: 9), kas ir ne tikai norāda, ka apustulis 

Pāvils bija tur to (ko viņš varētu būt par paziņojumiem Apustuļu 21: 18-24; 28:17 ), bet grieķu-nosauca 
Teofils (kristieti, kas Apustuļu tika adresēts Apustuļu 1: 1), kā arī ir jābūt vai cits termins būtu nomainīts. 

Vērīgs indivīdi saistīts ar Dieva Baznīcās gavēs no saulrieta šo nakti līdz saulrietam nākamajā naktī (ja tie 

ir fiziski spējīgi - barojošām mātēm, mazi bērni, grūtnieces, un dažādas Apbēdinātie citi nav paredzams, 
ka ātri - tas ir konsekventa ar ebreju praksi šajā jomā, kā arī). Šajā strauji ejam bez barības vai dzērienu. 

Savādi, viens Protestantu ziņojumā apgalvo, ka viens no iemesliem, kristieši, nav nepieciešams, lai 

saglabātu Salīdzināšanas diena ir tāpēc, ka nav ebreju templis šodien (Cocherell BL. Ja Kristus sekotāji 

ātri uz salīdzināšanas diena?). Taču Bībeles realitāte ir tāda, ka Israēla bērni tur Salīdzināšanas diena 

gadsimtus agrāk bija tempļa un otrs realitāte ir tāda, ka Jaunā Derība liecina, ka kristieši tagad Dieva 

templis (1 Korintiešiem 3: 16-17) . 

Divas kazas 

Vecajā Derībā, Salīdzināšanas diena iekļauts ceremoniju, kurā Azazels kaza tika nosūtīts uz tuksnesi 
(Mozus 16: 1-10). Daži kristieši redzēja šo nosūtīšanu Azazels kazas prom kā picturing laiku tūkstoša kad 

sātans būtu jālido uz tūkstoš gadus bezdibeņa laikā (Atklāsmes 20: 1-4). Tas nozīmē, ka viņš nevarēs 

kārdināt un maldināt šajā laikā. Sakarā ar upura Jēzus, kaza nav upurēta ievērot šo dienu (sal Ebrejiem 10: 
1-10). 

Kaut gan Jēzus bija mūsu Pasā jērs par mums upurēts (1 Korintiešiem 5: 7-8), un viņš tika nogalināts tikai 
vienu reizi (Ebrejiem 9:28), mēs arī redzēt laiku, kas nav Lieldienu kur Jēzus ir svinīgi nokautā. 

Kāpēc? 

Daudzi ir spekulējis, bet varētu būt clues kopā ar faktu, ka šis upuris notiek pirms izlaišanas otrās kazas. 

Sākotnējais Pasā tikai izraisīja Israēla bērniem tiek nodota par saviem grēkiem. Šajā laikmetā, tiem, kas ir 

patiesie kristieši apgalvo Jēzus upuri viņa galīgo zemes Lieldienu apmaksas sodu par mūsu grēkiem. Bet 

reāli kristieši ir neliela daļa iedzīvotāju pasaulē (Lūkas 00:32; Romiešiem 11: 5). 

Tā kā Bībelē sātans "dievs šajā vecumā", kas ir "maskētos" pasaule (2 Korintiešiem 4: 4), lielākā daļa ir 

aklas un vēl nav iekļautas upuri Jēzus. Taču tas notiks gandrīz visiem, kas tiks saukti - vai nu šajā vecuma 

vai vecumā nākt (Mateja 12:32). Rāda upuri, svinīgi kad baznīca vecuma beidzas, palīdz parādīt, ka 

upuris Jēzus bija ne tikai tiem, kas sauc baznīcas vecumu, jo Dieva plāns ietver piedāvājot pestīšanu 

visiem, un ne tikai šodienas izredzētajiem. 

Parādot upuri pirms otras kazas tiek atbrīvots, tas parāda, ka Jēzus nebija, ņemot grēkus sātanu. 

Jēzus paņēma sodu visiem cilvēkiem. Bet tas neattiecas uz cilvēkiem, līdz brīdim, kad Dievs mūs aicina 

un dod mums grēku nožēlu (Jāņa 6:44), un mēs nākam, lai būtu gatavi nožēlot grēkus un mēs ticējuši. Ne 

tikai Jēzus, bet mēs uzskatām, Dēlu un mēs uzskatām, ka Tēvs, tas ir, mēs ticam tam, ko viņi saka. Arī 

mēs pierādīsim to, nožēlojot, tiek kristīts, tiek piešķirta Svēto Garu (Apustuļu darbi 2:38) un faktiski 
cenšas dzīvot, kā viņi vēlētos, lai mēs dzīvotu (sal 1 John 2: 6). 

Tur Visā vēsturē 



Par Grēku izpirkšanas diena tika turēts 4. gadsimtā pēc Jāņa Zeltamutes kuri sludina pret to (Jāņa Zeltamutes 

sprediķis I pret ebrejiem I. 5; VI: 5; VII: 2). 

To var redzēt arī Canon 69/70 no Sīrijas Apustuliskās Canon tuvumā šajā laikā, kas mēģināja aizliegt to 

(Seaver JE Vajāšana Ebreju Romas impērijas (300-438), no Kanzasas Universitātes publikāciju izdošana 
30:. Humānistiskā studijas. Kanzasas Universitātes Publications, 1952., 34-35 lpp.). 

Musulmaņu dokuments, kas datēts no perioda piektā desmitajā gadsimtā, teikts, ka Jēzus un Viņa mācekļi 

tur ātri tajās pašās dienās, kā ebrejiem. Tas norāda, ka ebreju un kristieši tika saglabājot Salīdzināšanas 
diena, bet grieķu-romieši nāca klajā ar 50 dienu Lenten- 

badošanās periodu, ka Jēzus neturēja (Tomsons P. Lambers-PETRY L. no jūdaisma un kristiešu Image 
Senās ebreju un kristīgās literatūras, Volume 158, 2003, pp 70-72;. Stern SM Citāti no apokrifisks 

Gospels in ". . Abd Al-Jabbar Vēstnesis Teoloģijas studiju NS XVIII sējums (1) 1967 aprīlis:.. 34-

57). Ziņojumi no citām vēsturnieki atbalstītu šo viedokli (piemēram, Pines, pp 32-34.). Bez tam, mēs 
redzam, vēsturiskos ziņojumus, tā joprojām tiek turēti Transilvānijā 16 gs (Liechty, pp. 61-62). 

Vecais Radio Baznīca Dieva novērota Salīdzināšanas diena (un citus Svētās Dienas) visā 20. gs. Mēs 

ar Tālākizglītības Dieva Baznīca turpina novērot to šodien. 

7. Lieveņu svētkos: ieskatu par Ko pasaule izskatās zem Kristus 

valdīšana 

Par Tabernakla svētki attēlos noslēgsies notikumu Dieva plānā. Pēc tam, kad Jēzus nomira par mūsu 

grēkiem, lai izpirktu cilvēci, un pēc tam, kad Viņš mūs sūtīja Svēto Garu, un izraudzījās cilvēkus Viņa 
vārds kļūt par ķēniņiem un priesteriem valdīt kopā ar Viņu uz zemes (Atklāsmes 5:10), un pēc tam, kad 

viņa Otrās Atnākšanas un pēc tam, kad viņš beidzot ir ievietots visus grēkus galvas sātana atdala gan 

viņam un grēkus no Dieva klātbūtnes un viņa tautu (padarot mūs beidzot pievienojās at-viens ar viņu, 
grēku izpirkšanas), tad mēs esam gatavi par šo pēdējo sēriju notikumu, sākšanās tūkstošgadu Dieva 

valstību uz zemes. 

Par Tabernakla svētki bildes garīgo un materiālo bagātību, kas notiks tūkstošgadu valdīšanas Jēzus 

Kristus laikā, kad cilvēki turēt Dieva likumus bez sātana maldiem (Atklāsmes 20: 1-6). Tas ir pretstatā 

tam, kas notiek tagad pasaulē pievīla Sātans (Atklāsmes 12: 9). Sātanisks maldināšana, kas būs aizgājuši, 

tad (Atklāsmes 20: 1-3), kas ir daļa no iemesls, kāpēc lielākā daļa, kas kristīgo ticību ir maldināti ar 
"jauki" viltus ministri, kā arī, kāpēc daudzi no šiem ministriem ir maldināti (2 Korintiešiem 11: 14-15). 

Jēzus pats, tur uz Tabernakla svētkiem, kā arī to mācīja par Jāņa 7: 10-26. 

Šeit ir daži norādījumi par to, no ebreju rakstiem 

33 Tad Tas Kungs runāja uz Mozu, 34 "Runā uz Israēla bērniem, sakot:". Piecpadsmitajā dienā 

septītajā mēnesī jābūt Lieveņu svētkos septiņas dienas Kungam 35 Pirmajā dienā ir jābūt svēta 

sapulce. Jūs dara ne ierasto darbu par to. 

41 Tu glabā to kā svētki Tam Kungam septiņas dienas gadā. Tas ir statūtus mūžīgi savās 

paaudzēs. Tu to svinēt to septītajā mēnesī. 42 Tu dzīvos kabīnēm septiņas dienas. Visi, kas ir 

dzimtā izraēliešus dzīvos kabīnēs (Mozus 23: 33-35,41-42) 

13 "Jums jāievēro Lieveņu svētkos septiņas dienas, ... 14 Un jūs priecāsies jūsu svētki, jūs un jūsu 

dēls un jūsu meita, jūsu vīriešu kalps un jūsu sieviete kalps un levīts, svešinieks un bāreņus un 
atraitne, kuri ir tavos vārtos. 15 Septiņas dienas jums glabā svēto mielastu pie Kunga, sava Dieva 



vietā, ko Tas Kungs izvēlas, jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs visā jūsu produktiem un visās 

darba jūsu rokās, tāpēc ka jums noteikti priecāšos. 

16 "Trīs reizes gadā visiem saviem vīriem jāparādās Tā Kunga, sava Dieva vietā, kurā viņš izvēlas: 

pēc Neraudzētās Maizes, pie svētku nedēļas, un tajā Lieveņu svētkos, un tie neparādās pirms Lord 
tukšām rokām 17 Katrs cilvēks sniedz kā viņš ir spējīgs, saskaņā ar svētību Kunga, sava Dieva, kas 

viņš tev ir devis (Mozus 16: 13-17).. 

Dievs bija senais Izraēls mīt kabīnēs / mājokļos ( "sukkos" ebreju valodā) tuksnesī gadu desmitiem, pirms 
viņi iegāja apsolītajā zemē. Šie kabīnes, kas nozīmē, attēlotie ka tie bija tikai mantiniekiem uz apsolīto 

zemi. Pat Tūkstošgades laikā, kad Dieva valstība ir valda pār mirstīgo tautu, mirstīgās cilvēki būs tikai 

mantiniekiem Karalistē. Tām ir jāpārvar un augt zināšanu un gudrības mantot apsolījumus. 

Dievs saka Ēfraima (dažkārt attēlošanas veidu visu Izraēlu rakstu), ka viņi "dzīvo mājokļos, kā arī dienās 

svētki" (Hozejas 12: 9, Douay-Rheims). Izraēla, tuksnesī, bija no visiem cilvēkiem, kas ir jāiziet cauri 
dienām un nedienām mantot apsolījumus (1.Korintiešiem 10:11) tips. Viņi bija ienācēji, gaida, lai mantot 

Dieva apsolījumiem. 

Mēs kristieši ir saprast, ka mums nav pastāvīgas pilsēta šajā vecumā, un skatīties uz vienu nākt (Ebrejiem 
13:14). Ar pagaidu mājokļos uzturas Lieveņu svētkos laikā palīdz mums atcerēties to. Kristiešiem 

vajadzētu apmeklēt dievkalpojumus, ja iespējams, katru dienu no Lieveņu svētkos mācīties (Mozus 31: 

10-13; Nehemijas 8: 17-18) ir dzīvo upurus, kas ir mūsu "dievkalpojums" (Romiešiem 12: 1) . 

No Tabernakla svētki ir laiks priecāties (Mozus 14:26; 16:15). Par saistīto desmitās (parasti sauc par 

"otro desmito tiesu") izmantošana liecina, ka tas ir būt laiks pārpilnību (Mozus 14: 22-26), bet arī to, ka 
ministrija būtu jārūpējas par šajā vecumā (Mozus 14: 27). Par Tabernakla svētki palīdz priekšstatu laiku 

tūkstošgadu pārpilnību. Tas dod mums ieskatu laikā pēc Jēzus atdevi. 

Tūkstošgades pārstāv septīto dienu Dieva 7000 gadu plānu. Interesanti, ik pēc septiņiem gadiem, grāmata 

par likumu tika pavēlēts nolasīt pēc Lieveņu svētkos (Mozus 31: 10-13). Tas palīdz priekšstatu, ka 

likums, tai skaitā desmit baušļi, tiks glabāta tūkstošgadē, jo Bībele rāda likums tiks mācīts, tad (Jesajas 2: 

2-3; vairāk baušļiem var atrast mūsu bezmaksas tiešsaistes bukleta desmit baušļi). Tā dzīvo saskaņā ar 
Dieva likumiem, kas dos svētību un bagātību tūkstoša laikā. 

Mēs kristieši tagad gaida par tūkstošgades un izmaiņas, kas notiek pēdējā trompete (1.Korintiešiem 
15:52), ko sauc arī par pirmo augšāmcelšanās: 

4 Un es redzēju troņus, un viņi sēdēja uz tiem, un spriedums tika izdarīts uz tiem. Tad es redzēju 
to dvēseles, kuri tika nocirsta galva viņu liecību Jēzus un Dieva vārda dēļ, kuri nav pielūguši 

zvēru vai viņa tēlu un nebija saņēmis savu zīmi uz savas pieres vai savas rokas. Un viņi dzīvoja 

un valdīja ar Kristu kopā tūkstoš gadus. (Atklāsmes 20: 4) 

Bībele rāda, ka pēc tam, kad Jēzus apkopo baznīcu pie sevis, un pēc tam, kad viņš sēž uz sava troņa, ja 

mums būs valdošā ar Viņu, Viņš sapulcinās tautas Viņa un teikt kristiešiem: 

34 Nāciet jūs, mana Tēva svētītie, iemantojiet valstību 

sagatavots jums no pasaules radīšanas: (Mateja 25:34). 

Tagad tie, kas svinētu Lieveņu ceram uz to, jo tas palīdz priekšstatu tūkstošgadu Valstība. 

Jo sākumā otrajā gadsimtā, Papias Hierapolis teica: 



[T] Šeit būs periods dažiem tūkstošiem gadu pēc augšāmcelšanās no miroņiem, un ka valstība 

Kristus tiks izveidota materiālā formā par šo ļoti zemi. 

Par Lieveņu svētkos ievērošana ir ēna par nākamo tūkstošgadu Dieva ka ticīgi kristieši ir turēti kopš 

Jaunās Derības laikos. 

Kur to var uzglabāt? 

No Tabernakla svētki būtībā ir "svētceļojums" (Psalmi 84: 1-5) periodu, kas nozīmē, ka parasti ir saistīts 

ar ceļošanu ārpus savas normālas kopienai. Jēzus dzīvoja "ar cilvēkiem, kad viņš bija šeit (kā grieķu vārds 

ἐσκἠνωσεν Jāņa 1:14 var iztulkot vienu Green JP. Rindstarpu grieķu angļu Jaunajā Derībā. Baker 

grāmatas, 1996., 5. drukāšanai 2002, 282 lpp.). 

Lai gan daži nepatiesi apgalvo, ka Lieveņu svētkos no pagātnes līdz šodienai jātur tikai Jeruzalemē, tā ir 

kļūda. Israēla bērni nebija pat Jeruzalemē gadsimtiem pēc komandas tā ievērošanu Mozus 23 tika 

reģistrētas, līdz ar to Jeruzaleme nebija sākotnējais risinājums tiem. Bībele rāda Lieveņu svētkos var turēt 

pilsētās, izņemot Jeruzalemē (Nehemijas 8:15; sk Mozus 14: 23-24).Otrajā tempļa periodā (530 BC - 70 

AD), ebreji bieži tur citur (Hayyim Schausse atzīmēja, "Sukkos bija liels festivāls, pat ārpus 
Jeruzalemes." Schausse H. ebreju Festivals: rokasgrāmata to vēsturi un ievērošana, 1938. Schocken, 184. 

lpp.). 

Tas var būt arī interesanti atzīmēt Polikarps no Smirnas in 2 nd gadsimta (Life Polikarpa 19. nodaļa), un 

dažus citus Mazāzijas beigās 4. gs tur Svētkus Lieveņu Mazāzijā, nevis Jerusalem. To apstiprina avoti, 

piemēram, katoļu svētais Jerome (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna reklāma Culumnam 

1415. - 1542A) un pētījumu, ko veica 20. gs kardināla Jean Danielou (Danielou kardināls Žans-Guenole-
Marie The ebreju kristietības teoloģijā. . Translated by John A. Baker. The Westminister Press, 1964, 

343-346 pp.). 

Deviņpadsmitā gadsimta anti-tūkstošgadu zinātnieks nosauca Giovanni Battista Pagani rakstīja šādu 

informāciju par Ēģiptes bīskaps Nepos trešā gadsimta un tiem, kuri atbalstīja tūkstošgadē: 

... visiem tiem, kuri māca gadu tūkstotī ierāmētas saskaņā ar ebreju idejām, sakot, ka tūkstošgades 

laikā, Mosaic likums tiks atjaunota ... Tos sauc Judaical Millenarians, nevis kā jūdi būdami, bet 

kā tam izgudroja un apmierināja tūkstotī saskaņā ... Galvenais autori šo kļūdu bija Nepos, Āfrikas 

Bishop, pret kuru St. Dionīsijs uzrakstīja viņa divas grāmatas par solījumiem; un Apolinārijā, 
kam Sv Epifānijs samainīt savu darbu pret ķecerību. (Pagani, Giovanni Battista. Publicēts Charles 

Dolman, 1855., 252-253 lpp.) 

Tas būtu interesanti atzīmēt, ka ne Bishops Nepos ne Apolinārijā bija ebreji, bet bija par vainīgiem kam 

reliģija, kas bija "ebreju" uzskatiem. Un tā Apolinārijā sauc par katoļu svētais, tas būtu skaidrs, ka 

cienījamiem neebreju Kristīgie vadītāji sākumā trešajā gadsimtā acīmredzami turiet, lai idejas, kas bija 
nosodīja allegorists. Tas, ka viņi tur ar "Mosaic likumu", ir pierādījums tam, ka viņi abi saprot nozīmi un 

tur uz Tabernakla svētkiem, bet ar Christian uzsvaru. 

Grieķu-romiešu bīskaps un svētais Metodijs Olympus vēlu 3 rd vai agrā 4. gs mācīja, ka Lieveņu svētkos 
bija pavēlēts, un ka tai bija nodarbības kristiešiem: 

Par jo sešās dienās Dievs radīja debesis un zemi, un gatavo visu pasauli, un atdusējās septītajā 
dienā no visiem saviem darbiem, ko Viņš bija darījis, un svētīja septīto dienu un iesvētīja to, lai ar 

skaitli septītā mēnesis, kad augļi zemes ir sapulcējušies, mēs pavēlēts saglabātu svētkus tam 

Kungam, ... tas ir pavēlējis, ka svētki mūsu Tabernakla tiek svinēti tam Kungam ... lai tāpat kā 
izraēlieši, kam atstāja robežas Ēģiptes, vispirms ieradās Lieveņu, un no šejienes, tam atkal 



noteikts, stājās apsolītajā zemē, tāpēc arī mēs. Jo es arī, ņemot manu braucienu, un iet tālāk no 

Ēģiptes šīs dzīves, bija pirmais uz augšāmcelšanos, kas ir patiesi svētki uz Lieveņu, un tur tam 
izveidot savu telti, kas rotāts ar augļiem tikumības, par pirmā diena augšāmcelšanās, kas ir diena 

spriedumu, svinēt ar Kristu tūkstošgades atpūtu, ko sauc par septīto dienu, pat patieso 

sabatu. (Metodijs. Banketu par desmit jaunavām, Discourse 9) 

Katoļu priesteris un zinātnieks Jerome teica, ka Nazarene kristieši tur, un ka viņi ticēja, ka tas norādīja uz 

tūkstošgadu valdīšanas Jēzus Kristus (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna reklāmas 

Culumnam 1415. - 1542A). Šī turēšana Lieveņu svētkos ar Nazarene kristiešu beigās ceturtajā gadsimtā 
tika apstiprināts arī ar katoļu un Austrumu pareizticīgo svētā Epifānijs salami. 

Kristiešu Atšķirības no Israēla 

Galvenokārt pamatojoties uz Jaunās Derības Rakstiem, kristieši saglabāt Lieveņu svētkos mazliet atšķiras 

izraēlieši izdarīja. 

Ieraksti liecina, ka Lieveņu svētkos, šķiet, ir turēti Eiropā viduslaikos (Ambassador College 

Correspondence Course laikā Nodarbība 51. "Un sieviete bēga tuksnesī, kur viņa precēta vieta ..." 

Atkl.12: 6 . 1968), kā arī īpaši Transilvānijā 1500s (Liechty, 61-62 lpp.), vietās bez palmu zariem. Ir daži 
pierādījumi, kas liecina, ka tas ir tur Amerikā in 1600 un 1700. To glabā vecās Radio Dieva Baznīcu un 

Vispasaules Dieva Baznīcas visā pasaulē 20. gs. 

Mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcu saglabāsim to vietās visā pasaulē, un mēs arī māca, ka Lieveņu 

svētkos norāda uz tūkstošgadu valdīšanas Jēzus Kristus Dieva valstībā. 

Par Tabernakla svētki ir novērots daudzi mūsdienu kristieši nu teltīs vai motelis / viesnīcu istabās 

darbojas kā "mājokļos" -temporary dwellings- un ne tikai palmu zaru būdas, ka izraēlieši parasti 

izmanto. Jaunā Derība liecina, ka kristieši ir atšķirīgs mājokli (sal Ebrejiem 8: 2; 9: 11-15), kas ir saskaņā 
ar kuru nav personīgi veidot palmu kabīnē. Bībele liecina, ka Israēla bērni dzīvoja galvenokārt teltīs par 

Mozus 33: 8 (un dažkārt citu acīmredzot pagaidu, par Mozus 4: 45-49, mājās), kamēr viņi bija tuksnesī 

četrdesmit gadus, un ka Dievs uzskatīja tos par " mājokļi "uz Mozus 23:43. Dzīvošana teltīs vai motelis 

telpās ir līdzīga veida pagaidu dzīvojamās / tabernakļa šodien. 

Bībele rāda kristieši nevajag darīt dzīvnieku upurus / piedāvājumu (Ebrejiem 9: 9), piemēram, 

dedzināmos upurus, ko Israēla bērni izmanto, lai nodrošinātu Lieveņu svētkos laikā (Mozus 23: 36-
37). Tā vietā, mēs esam piedāvāt sevi kā dzīves upurus, kas ir mūsu dievkalpojums (Romiešiem 12: 1), 

kura, parasti ietver regulāri apmeklē dievkalpojumus Lieveņu svētkos laikā. 

Daži var brīnīties, kāpēc apmeklē pakalpojumi tiek darīts visām dienām Lieveņu svētkos, bet tas nav 

nepieciešams, lai neraudzētās maizes dienas. Pamata Rakstu iemesls ir tas, ka komanda saka: "Tu ievēro 

Tabernakla svētkiem septiņas dienas ... Septiņas dienas jums glabā svēto mielastu pie Tā Kunga, sava 

Dieva, vietā, ko Tas Kungs izvēlas" (Mozus 16: 13,15) , bet tas nav tik noteikts saistīta ar neraudzētās 
maizes dienas-komandas, lai tā saka ēst neraudzētu maizi septiņas dienas Mozus 23: 6 un Mozus 16: 3, 

nevis novērot svētkus septiņas dienas (mēs par "upuri", septiņas neraudzētās maizes dienas ēdot 

neraudzētu maizi par katru dienu). Bībele arī saka, ka pagaidu mājokļos Lieveņu svētkos (Mozus 23:42) 
laikā, bet nav norādīts tas saistīts ar citiem Svēto dienas. 

Tā sātans tiks saistoša tūkstošgadu valdīšanas (Atklāsmes 20: 1-2), būs mazāk maldināšanu tad. Going 
prom uz laiku Lieveņu svētkos un sanāksmju dienas palīdz attēlam laiku, kad pasaule būs pavisam citāda, 

nekā tas ir tagad. 

"Jūsu Kingdom Come!" (Mateja 6:10). 



Bībele māca, ka Lieveņu svētkos tiks saglabāta Tūkstošgadu visbeidzot Dievs "Tabernacle" ar 

mums 

Bībeles pravietojums liecina, ka Lieveņu svētkos tiks saglabāti šajā tūkstošgadē: 

16 Un tas notiks, ka ikviens, kas ir palicis no visām tautām, kas nāca pret Jeruzālemi uzkāps no 

gada uz gadu, lai pielūgtu Ķēniņu, To Kungu Cebaotu, un lai saglabātu Tabernakla 

svētkiem. 17 Un tas, ka atkarībā no zemes ģimenēm nenāk uz Jeruzalemi, lai pielūgtu Ķēniņu, To 

Kungu Cebaotu, par tiem nebūs lietus. 18. Ja ģimene Ēģiptes nebūs nākt klajā un ievadiet, tās nav 

lietus; tās saņem mēris, ar ko Tas Kungs streiki tautas, kas nav jānāk klajā, lai saglabātu 

Tabernakla svētkiem. 19 Tas ir sods par Ēģiptes un sods no visām tautām, kas nav jānāk klajā, lai 

saglabātu Tabernakla svētkiem (Cakarijas 14: 16-19). 

Tātad Bībele māca, ka Dievs sagaida visu, lai saglabātu Tabernakla svētkiem nākotnē. Pat katoļu 

komentētāji atzīst, ka Dieva plāns ietver Tabernakla svētkiem. Katolis komentāri par fragmenti Cakarijas 

14 valstīs: 

Tajā pašā laikā, piemēram, pirms vajāti baznīcā tiek pārveidots, un ar lielu atdevi svinēs svētkus, 

un veic reliģiskos rituālus dieviem par godu: un sistēmu prasa lielu atlīdzību. (Oriģinālo un 

patieso Douay Vecajā Derībā Anno Domini 1610 Volume 2, 824 lpp.) 

Dieva valstība aizstās visas valstības šīs pasaules (Atklāsmes 11:15), un šis festivāls palīdz attēlu šo 

atdalot (sal Atklāsmes 18: 4, 1 John 2: 18-19) kristiešu svētceļniekus (1 Peter 2: 1-12) no savas ierastās 

rutīnas. 

Par Lieveņu svētkos turēšana dod mums ieskatu šajā vecumā, kas notiks nākotnē tūkstošgadu 

valstībā. Bībele arī parāda, ka vēlāk, "Dieva mājoklis" būs uz zemes ", un Viņš dzīvos starp" mums 

(Atklāsmes 21: 3). 

Turot Tabernakla svētkiem, tagad ir prieks par lietas nāk Dieva valstībā. 

8. Pēdējā Lielā Diena: Dieva pārsteidzošs pestīšanas plāns par 

cilvēces 

Šajā astoto dienu, dienu, kas tūlīt seko septiņas dienas Lieveņu svētkos, attēlus pabeigšanu pestīšanas 

plānu. 

Par " dzīvības grāmatā " - typifying pestīšanu - tiks atvērts (Atklāsmes 20:12). Tas ir tikai pirms jaunas 

debesis un jaunu zemi (Atklāsmes 21: 1). Ebreji nosaukt šo festivālu Shemini 'Azeret, kas nozīmē "astotā 

diena" (arī nozīmē, ka iepriekšējās septiņas dienas Lieveņu svētkos bija dienas montāža). 

Te ir vairāk par astotajā dienā no Bībeles: 

34 ... "piecpadsmitā diena šai pašā septītajā mēnesī jābūt Lieveņu svētkos septiņas dienas Tam 

Kungam. ... 36 Astotajā dienā jums ir svēta sapulce. ... Tā ir svēta montāžas, un jūs to darīt nav 

ierasto darbu par to. (Mozus 23: 34,36) 

Šī diena bieži minēta Dieva baznīcā aprindās kā pēdējais lieliska diena, jo to, ko Jaunā Derība teikts par 

to: 



37 Pēdējā dienā, ka liela svētku dienā Jēzus stāvēja un sauca, sacīdams: "Ja kāds slāpst, lai nāk pie 

Manis un dzer. 38 Kas tic uz mani, kā sacīts Rakstos, no viņa sirds plūdīs upes dzīvo ūdeni. " (Jāņa 
7: 37-38) 

Tad Jēzus tur šo dienu kas nāk uzreiz pēc festivāla picturing tūkstošgades, un māca par to. 

Pēc tūkstošgades, kas notiek? 

Augšāmcelšanos (Atklāsmes 20: 5). 

Miris stends Dieva priekšā. Tas neietver patiesos kristiešus šodien, jo tie ir augšāmcēlies, kad Jēzus 

atgriezīsies. Tie šajā augšāmcelšanās ir jābūt tiem, kas mira nezināšanas Dieva patieso plānu 

pēdējo vecumu. Tas ir tas, ka tiesas diena Jēzus vairākkārt minēja: 

7 Un kā jums iet, sludināt, sacīdams: "Debesu valstība ir tuvu." ... 14 Un ikviens, nesaņems jums un 

jūsu vārdos neklausīsies, ja jūs atkāpties no tā mājas vai pilsētas, nokratiet putekļus no savām 

kājām. 15 Patiesi, es jums saku, tā būs vieglāk panesama zemei Sodomas un Gomoras ar tiesas 
dienā nekā šai pilsētai! (Matthew 10: 7,14-15) 

23 Un tu, Kapernauma, kas pacelsies līdz debesīm, tiks vērsta uz leju, lai Hades; Jo, ja varenos 

darbus, kas tika darīts ar jums tika darīts Sodomas, tā noteikti paliktu līdz šai dienai. 24Bet es jums 
saku, ka tā būs vieglāk panesama zemei Sodomas ar tiesas dienā nekā jums. (Matthew 11: 23-24) 

Ievērojiet, ka tas ir vieglāk panesama dienā no sprieduma par tiem Dieva iznīcināta Sodoma un Gomora 
(Mozus 19:24), nekā tiem, kas apzināti noraidīja Kristu un vēstījumu Viņa valstībā. 

Jēzus arī mācīja, ka "visi grēki tiks piedoti" (Marka 3:28), izņemot "nepiedodami grēku" (Marka 
03:29). Tas ir ar izpildi Pēdējā Lielā diena, ka visi, kas nav bijusi iespēja pestīšanai būs patiesi ir tāda 

iespēja, un gandrīz visi pieņems šo piedāvājumu. 

Gandrīz visi cilvēki, kas kādreiz dzīvoja tiks saglabātas! 

Ar 2 nd gadsimta Polikarps no Smirnas ziņots māca par Lieveņu svētkos un Pēdējā Lielā diena (Life 

Polikarpa 19. nodaļā). 

Bībeles patiesība ir tāda, ka, jo Dieva mīlestība, Jēzus atnāca uz DIE FOR ALL: 

16 Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, 

nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. 17 Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli 

tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. (Jāņa 3: 16-17) 

Tāpēc radās mīlošais Dievs sūtīs Savu Dēlu mirt par radinieku maz vai pasaulē? 

Protestanti, kuri bieži citē Jāņa 3:16, mēdz mācīt, ka pasaule varētu tikt saglabāta, taču, ka lielākā daļa, 

kas kādreiz dzīvoja cietīs mokas visiem laikiem. Viņi arī, šķiet, aizmirst, ka Jēzus nāca mirt visiem (Jāņa 

3:17). Vai, ka pestīšanas plānu veids, ka Dievs, kurš ir visu zināt un mīlestība varētu nākt klajā ar? Vai 

Bībele atbalsta ideju, ka ikviens var būt saglabātas tagad? Ja tā nav, ir tas, ka godīgi? 

Tā kā Dievs ir visu zināt un visu spēcīgs un ir mīlestība (1 Jāņa 4: 8,16), būtu Dievs ir nolemti lielākā 

daļa, kas jebkad ir dzīvojis uz mūžīgo mokas? 

Nē. 



Protams, Dievs ir pietiekami gudrs, lai būtu plāns, kas faktiski darbojas. 

Romiešiem 9: 14-15 teikts: 

14 Ko tad lai sakām? Vai Dievs rīkojas netaisnīgi? Noteikti ne! 15 Jo Viņš saka Mozum: "Es 
apžēlojies par ko kopā man būs žēlastību, un man būs žēl tos, kurus es parādīšu žēlsirdību." 

Mēs zinām, ka Dievs izvēlējās daļu Izraēlas Vecajā Derībā, un daži citi. Kā tas ir, ka mīlestība, ja pārējie 

ir nolemti mūžīgai spīdzināšanu? 

Dievs "grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas" (1. Timotejam 2: 4). Iemesls, ka ne 

visi tika aicināti šajā vecumā bija tāpēc, ka viņš zināja, ka lielākā daļa nebūtu atbildēt un paciest ar 
patiesību līdz gada beigām tiks saglabāts (sal Marka 13:13; Lūkas 8: 5-15). Bet tas nenozīmē, ka tie nav 

saukta tagad visi bija nogriezts un zaudēja. 

Bībele māca, ka daudzi ir apzināti apžilbināts šajā vecumā (Jāņa 12: 37-40; Jesajas 44:18). Tie, kuri bija 

aklas šajā vecumā vēl ir iespēja (sal Jāņa 9:41; Jesajas 42: 16-18). Paziņojums arī: 

14 Es atkal darīt brīnišķīgu darbu vidū šo cilvēku ... 24 Tie arī kurš kļūdījās garā nāks pie izpratnes, 

un tie, kas sūdzējās mācīsies doktrīnu. (Jesajas 29: 14,24) 

Nav neobjektivitāte Dievam (Romiešiem 2:11). Tur būs iespēja visiem, jo "visi zemes gali redzēs 
pestīšanu mūsu Dieva" (Jesajas 52:10). 

Tie nav daļa no šīs pirmās augšāmcelšanās, sauc par "pārējās mirušo" (Atklāsmes 20: 5), ir augšāmcēlies 
pēc tūkstošgades ir beigusies. Tas ir fiziska augšāmcelšanās un iesaistīt tos, kuri jūt, ka viņu cerība ir 

nogriezts (Ecēhiēla 37: 1-14). 

Lai gan tie tiks vērtēti grēka (Atklāsmes 20:12; Romiešiem 3:23; sal 1.Pētera 4:17), "Mercy triumfē pār 

spriedumu" (Jēkaba 2:13). Dievs aizbildināties ar visu miesu (Jeremijas 25:31; Jesajas 03:13), un daudzi 

reaģēs (Jesajas 65:24). Kaut arī ne visi pieņems Viņa aicinājumu, tas nav otrā iespēja (tiem, kas patiesi 
bija iespēja un pilnībā noraida Dieva Svēto Garu netiks iegūt šo iespēju, lai saņemtu piedošanu par Marka 

3:29), daudzi būs nožēlot. Pēdējā Lielā Diena palīdz parādīt to. 

Apsveriet arī šādi: 

19 Kungs, mans stiprums un mans cietoksnis, mana patvērums dienā bēdās Pagāni nāks pie jums 

no zemes galiem un teikt: "Protams mūsu tēvi ir iedzimta melus, mazvērtības un nerentablas 
lietas." 20 Vai cilvēks darīt dievus par sevi, kas nav dievi? 21 "Tādēļ redzi, es šoreiz radīt viņiem 

zināt, es radīs viņiem zināt manu roku un manu varenību, un viņi zina, ka Mans vārds ir Kungs 

(Jeremijas 16: 19-21). 

17 Un tā pārējais viņš liek uz Dievu, Viņa cirsts attēlu. Viņš krīt uz leju, pirms tā, un pielūdz to, 

lūdzas, lai to un saka: "Sniegt man, jo tu esi mans dievs!" 18 Viņi nezina, ne saprast; Par Viņš slēgt 

savas acis, lai viņi nevar redzēt, un viņu sirdis, lai viņi nevar saprast. ... 22 Man ir izdeldēti, kā 
biezu mākonis, saviem noziegumiem, un, piemēram, mākonis, savos grēkos. Atgriezties uz mani, 

jo es esmu izpirkts jums. (Jesajas 44: 17,18,22) 

Pat tie, kas pieņemti nepatiesus tradīcijas, ieskaitot tos, kas bija elku (Jesajas 44: 17-18), būs savu pirmo 

reālo iespēju pestīšanas (Jesajas 44:22). Miljardiem visā vecumu Āfrikā, Eiropā, Āzijā, Amerikā, un salas 

nekad nav dzirdējuši par Jēzu un patieso evaņģēliju, un Dievam sākumā nozīmējis šo un bija plāns 
(Romiešiem 11: 2). 



Mēs ar Tālākizglītības Dieva Baznīcu piekrīt, ka "Mūsu Dievs ir pestīšanas" (Psalmi 68:20), un māca, ka 

Viņam ir pestīšanas plānu, kas faktiski strādā vairāk nekā tikai radinieks maz. 

Ir tikai viens vārds zem debess, ar kuriem cilvēki var tikt saglabāti (4:12; sk Jesajas 43:11), un ka tas ir 

Jēzus Kristus (Ap 04:10; Jāņa 3:18). Tā kā lielākā daļa cilvēces nekad nav dzirdējis patiesību par Jēzu un 
evaņģēliju par Dieva valstību (sīkāku informāciju, skatiet mūsu bezmaksas bukletu evaņģēlija Dieva 

Valstības pie www.ccog.org), un "ikviena miesa redzēs pestīšanu no Dieva "(Lūkas 3: 6), būs iespēja 

visiem, lai sasniegtu pestīšanu, vai nu šajā vecuma vai vecumā nākt (sal Mateja 12: 31-32; Lūkas 13: 29-

30). 

Nākotne vecums nākt ierodas pēc otrās augšāmcelšanās (kā patiesajiem kristiešiem brīdī tiek izvirzīts 

pirmajā augšāmcelšanās vienu Atklāsmes 20: 5-6), un ietver laiku baltā troņa spriedumā (Atklāsmes 20: 
11-12). Jesaja (Jesajas 65:20), kā arī Romas un pareizticīgo katoļu svētais Irenejs (Adversus haereses, 

grāmatu V, 34 nodaļas, Verses 2-3,4), norādīja, ka šis konkrētais vecums nākt būtu apmēram simts 

gadiem ilgi. 

Šī ideja vēl notika viduslaikos tie, ka Romas baznīca vajāja kā ziņoja inkvizitors bīskapa Bernard 

Guidonis (BERNARD GUI: inkvizitors rokasgrāmatu, 5. nodaļa). 

Šī doktrīna mācīja Radio / Vispasaules Dieva Baznīcā atrodas 20. gadsimtā, un tas joprojām 

māca Tālākizglītības Dieva Baznīcā. 

Dieva pestīšanas plāns 

Turot Bībeles svēto dienas atgādina patiesos kristiešus Dieva patieso pestīšanas 
plānā. Nepārtraukta Baznīca Dieva saprot kā Dieva plāns attiecībā uz to, kas veic ievērošanu Viņa svētku 

(Mozus 23:37). 

Dievs skaidri māca, ka viņš nevēlas pagānu praksi izmanto godināt: 

29 Kad Tas Kungs, tavs Dievs, kas nošķeļ no pirms jums tās tautas, ko jūs iet, lai iespētu, un jūs 

izspiest tos un dzīvo savā zemē, 30 Pielūkojiet sev, ka jums nav ensnared tos ievērot, kad tie tiek 
iznīcināti no pirms jums , un ka jums nav jautāt pēc viņu dieviem, sacīdams: "Kā šīs tautas kalpot 

viņu dieviem? Es arī darīšu tāpat. " 31 Tev nebūs pielūgt Kungu, savu Dievu šādā veidā; katram 

negantība Tam Kungam, ko Viņš ienīst viņi ir darījuši viņu dieviem; jo viņi sadedzināt pat savus 
dēlus un meitas ugunī viņu dieviem. 32. Neatkarīgi Es jums pavēlu, jābūt uzmanīgiem, ievērot 

to; Jums nav pievienot to, ne atņemt no tā. (Mozus 12: 29-32) 

Tie, kas apvieno pagānu dievkalpojumu praksi ar Bībeles tiem aizēnot Dieva pestīšanas plānā, un vispār 

nesaprotu to. 

Jaunā Derība liecina, ka apustulis Pāvils novērots Bībeles svēto dienas (piemēram, Apustuļu 18:21; 20: 

6,16; 27: 9; 1 Korintiešiem 5: 7-8, 16: 8), kā viņš tur likumu un paražas viņa cilvēki. 

Paul īpaši nosodīja iekļaujot pagānu praksi ar Bībeles rituāliem (1.Korintiešiem 10: 20-23). Pāvils pats 
norādīja, tuvojas beigām viņa dzīvē, ka viņš tur visus ebrejus, kas nepieciešami, lai saglabātu prakse 

(Ap.d.28: 17-19; sal Acts 21: 18-24), un ka būtu bijis jāiekļauj visas svētās dienas, kas uzskaitīti Mozus 

23. 

Kā likums, grieķu-romiešu baznīcas neseko apustuļa Pāvila pamācību: atdarināt viņu, kā viņš atdarina 

Kristu (1. Korintiešiem 11: 1), kā arī apustuļa Jāņa brīdinājums turpināt staigāt, jo viņš un Jēzus staigāja 
(1 John 2: 6 , 18-19), jo tie nav turēt visu Bībeles svētās dienas. Arī šie baznīcas parasti apvienot pagānu 



praksi savā pielūgsmes kalendāriem, ko apustuļi iebilda (1.Korintiešiem 10: 20-23; 2 Korintiešiem 6: 14-

18; Jude 3-4, 12; 1 John 2: 6). 

Ne tur Dieva Svēto dienas, bet ne-Bībeles aizstājēji, daudzi neapzinās, ka grēks ir jābūt patiesi no mūsu 

dzīves, ka Dievs ir tikai zvana daži tagad, ka visiem būs iespēja pestīšanai šajā vecumā, vai vecums nāk, 
un gandrīz visi, kas jebkad ir dzīvojis tiks saglabāts vēlākai ražai. 

Dieva Svētās Dienas nolikt daļas Viņa pestīšanas plānu, ka lielākā daļa nesaprot. Tas ir brīnišķīgs un 

mīlošs plānu. 

9. nepareizs tulkojums un sabats 

Kāpēc lielākā daļa, kas sevi sauc Jēzu neturēja Bībeles Svētās Dienas? Papildus anti-Judaic noskaņojuma, 

kompromisu, nezināšanas un nepareizi priekšstati par "tradīciju" mistranslations ir iemesls daudziem 

nešķiet gatavi pieņemt, ka viņiem ir nepieciešams ievērot Dieva festivālus. 

Tur parasti ir pāris mistranslated / pārprot fragmenti, ka cilvēki mēdz norādīt, ka tas paredzēts 

"pierādījums", ka Bībeles svētās dienas ir darīts prom ar. 

Kolosiešiem 2: 16-17 

Iespējams, visbiežāk daļa Bībelē, kas bieži tiek minēta kā "pierādījumu", ka sabats un Bībeles Svētās 

Dienas tiek veikta attālumā ir Kolosiešiem 2: 16-17. Tātad, pieņemsim pārbaudīt vienu nelielu 

nepareiziem to: 

16 Tāpēc lai neviens cilvēks spriest jums gaļas vai dzērienu, vai attiecībā uz holyday, vai jaunā 

mēness, vai sabatos: 17, kas ir ēna lietas nākotnē; bet ķermenis ir Kristus (Kolosiešiem 2: 16-17, 

KJV). 

Iepriekš tulkojums ir tuvu, tomēr pievienoja vārdu "ir" (kas ir iemesls, kāpēc KJV tulkotāji 

likt slīprakstā), kas nav sākotnējā grieķu. 

Patiesi burtisks tulkojums varētu atstāt to ārā, jo tas nav tur. Paziņojums Stiprais ir Saskaņa numuri un 

saistītās vārdi par 17. pantā: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

Kuras ir ēna lietas nāk; the .... bet .... ķermeņa ............ no ... Kristus.   

Jāatzīmē, ka 9999 nozīmē, ka nebija vārds Bībeles teksta-vārdu "ir" nav šajā Rakstiem. 

Jo tiem pašiem trim spēcīgiem vārdiem (# 4983, 3588, un 5547), tiek izmantotas četras citas reizes 

Jaunajā Derībā, un tajās reizes KJV tulko tos kā "Kristus miesu" (Romiešiem 7: 4, 1 Korintiešiem 10:16; 

1 Korintiešiem 12:27; Efeziešiem 4:12), - kā to dara NKJV-tā jābūt KJV. 

Tāpēc, ja šie tulkotāji bija tikai saskaņā ar sevi, viņi būtu iztulkoti Kolosiešiem 2: 16-17, lai valsts (un 

iekļauta iekavas vai komatus): 

16 Tāpēc ļaujiet neviens cilvēks spriest jums ir ēšanas un dzeršanas, vai attiecībā uz festivāla vai 

no ievērošanas jauna mēness vai sabatā 17. (attiecībā uz šīs lietas ir ēna no lietām, kas nāk), bet 

Kristus miesā. 



Vai, citiem vārdiem sakot, neļaujiet tiem ārpus "Kristus miesa" (baznīcas, Kolosiešiem 1:18) tiesnesim 

jums par Svētās Dienas, bet tikai patiess pati baznīca. Kolosiešiem 2: 16-17, nav teikts, ka Sabatu un 

Svētās Dienas tiek darīts prom. 

Pat sākumā pareizticīgo bīskaps Milānas Ambrozijs atzīts, ka Kolosiešiem 2:17 tika atsaucoties uz 
"Kristus miesu", kā viņš rakstīja šādi komentējot šo dzejolis: 

Ļaujiet mums, tad meklējiet Kristus miesu ... kur Kristus miesa, tur ir patiesība. (Milānas 

Ambrozijs. Grāmata II. Par ticību augšāmcelšanās, 107. sadaļa) 

Tas ir skumji, ka mūsdienu tulkotāji no grieķu bieži ignorē to, ko izteiciens īsti domāts. 

Tā ir slikta ekseģēze (Bībeles interpretācijas), lai paļauties uz nepareiziem apgalvot, ka svētie dienas ir 

darīts prom ar. 

Gal 4: 8-10 

Vēl viena kopīga iebildums ir saglabāt Svētās Dienas ir Galatiešiem 4: 8-10. Daži protestanti mēdz 

izmantot šo teikt, ka ir jāievēro ne Bībeles datumi. Tātad aplūkosim, ko šie Rakstos patiesībā māca: 

8 Bet tad, protams, ja jūs nezināt Dievs, tu apkalpo tos, kas pēc būtības nav dievi. 9 Bet tagad, kad 

esat pazīstams Dievs vai drīzāk ir pazīstams ar Dievs, kā tas ir, ka jūs savukārt atkal vājajiem un 

nabadzīgajiem pirmspēkiem elementiem, uz kuru jūs vēlaties atkal kalpot? 10 Tu ievērot dienas 

un mēnešus, un laikus un gadus. 

Ir vairākas problēmas ar anti-Svētā diena arguments šeit. 

Viens ir tas, ka Galatiešiem bija pagānu (lai gan acīmredzot tur bija daži ebreji aplūkots vēlāk pantos) un 
NETIKA saglabājot Bībeles Svētās Dienas pirms konvertēšanas. 

Plus, nav iespējams, ka Bībele sauktu Bībeles prasības kā "nabadzīgajiem pirmspēkiem elementiem." 
Pāvils nepārprotami bija brīdinot pret pagānu rituāliem, jo Galatiešiem bija "apkalpo tos, kas pēc būtības 

nebija dievi." 

Vēl viens ir tas, ka katoļi / protestanti / Austrumu pareizticīgo jāņem vērā, ka tie bieži vien vērot dažādas 

dienas un gadus (svētdiena, Lieldienu, Ziemassvētku, Jaungada), tāpēc tos nevajadzētu ievērot kaut ko, ja 

viņi jūt, ka nav reliģiskās dienas ir jāievēro. 

Galatiešiem 4: 8-10 nedara prom ar Bībeles Svētajām Dienām, bet tā vietā ir brīdinājums pret pieķeršanās 

nav Bībeles rituāliem. 

Kas par septītās dienas sabatu? 

Septītās dienas Sabata pirmais no festivāliem Dieva uzskaitīto Mozus 23. Pat ja tas ir nedēļas, ne ikgadējā 
Svētā Diena, dažas īsas piezīmes, šķiet, būtu kārtībā. 

Septītā nedēļas diena, Bībeles Sabatu, tagad sauc sestdiena. Lai gan svētdiena ir redzams uz dažiem 
kalendāriem kā septītajā dienā nedēļas, realitāte ir tāda, ka svētdiena ir pirmā nedēļas diena. Jaunā Derība 

skaidri parāda, ka Jēzus (Lūkas 04:16, 21; 6: 6, 13:10), kā arī apustuļi un ticīgajiem (Ap.d. 13: 13-15, 42-

44; 17: 1-4; 18 : 4; Ebrejiem 4: 9-11), kuras tur septītās dienas sabatu. 

Daudzi apgalvo, ka septītās dienas sabatu nav pieprasījusi Jaunajā Derībā, tāpēc nav nepieciešams, lai 

būtu tur šodien. Bet vienīgais veids, kā padarīt šo apgalvojumu, ir paļauties uz mistranslations no 



Bībeles. Ja paskatās, kas tiek uzskatīts par oriģinālu grieķu, oriģinālu aramiešu, un sākotnējā latīņu 

Vulgate, tas ir skaidrs, visās šajās valodās, septītās dienas sabatu, tiek uzlikts par kristiešiem.  

Pat pēc dažām katoļu un protestantu tulkojumiem Bībelē, septītās dienas sabatu pārējais bija jāpaliek par 

paklausīgs kristiešu Dieva tautai: 

4 Jo viņš ir runājis kaut kur par septīto dienu šādā veidā, "Un Dievs atpūtās septītajā dienā no 

visiem saviem darbiem"; 5 un atkal, jo iepriekš minētajā vietā, "Viņi nedrīkst ieiet manā 

mierā." 6 Tādējādi, jo tas joprojām ir, ka daži stājas tajā, un tie, kuri agrāk saņēmuši labas ziņas 
nebija iekļūt nepaklausības dēļ, .. 9. Tāpēc sabats atpūtas joprojām cilvēkiem Dieva. 10Un ikviens, 

kas stājas Dieva atpūtu, gulstas no saviem darbiem kā Dievs no viņa. 11 Tāpēc ļaujiet mums 

cenšas ieiet mierā, tāpēc, ka neviens varētu samazināties pēc tā paša parauga 
nepaklausību. (Ebrejiem 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Jo kaut kur viņš ir runājis par septīto dienu šādiem vārdiem: "Un septītajā dienā Dievs atpūtās no 
visa sava darba." 5 Un atkal eju iepriekš, viņš saka: "Viņi nekad ievadu savu atpūtu." 6Tā 

joprojām, ka daži ieies šo atpūtu, un tie, kas agrāk bija sludināts evaņģēlijs negāja, jo viņu 

nepaklausības ... 9 Tur paliek, tad sabata atpūta Dieva tautai; 10 ikvienam, kurš nonāk Dieva atpūtu 

pamatojas arī no sava darba, tāpat kā to darīja Dievs no viņa. 11. Ļaujiet mums, tāpēc dara visu 
iespējamo, lai panāktu, ka pārējo, tā, ka neviens samazināsies, sekojot viņu piemēram 

nepaklausības (Ebrejiem 4: 4-6,9-11, NIV) 

Jaunā Derība skaidri norāda, ka kristieši ir saglabāt septītās dienas sabatu. Papildus ļaujot garīgo izaugsmi 

un personīgo atjaunošanos Sabata arī attēlus arī nāk laiks Dieva tūkstošgadu atpūtu. 

Kaut arī daudzi neuzskata, ka septītās dienas sabatu ir Svētā Diena, Bībelē (Mozus 23: 3; Mozus 20: 8; 

Jesajas 58:13). Jaunā Derība brīdina nevar saglabāt to (Ebrejiem 4: 4-11), bet daudz iemeslu apkārt ar 

"tukšiem vārdiem" (sal efeziešiem 5:26). 

Tas, iespējams, būtu arī jāpiemin, ka, neskatoties mistranslations hinting citādi, otrajā gadsimtā bīskaps 

Ignācijs no Antiohijas tomēr nevar aizstāt septītās dienas sabatu ar svētdienu (Thiel B. Ignācija un sabata 

sabatu Sentinel, Volume 69 (3). 18-21 , 2016 un Thiel B. Vairāk par Ignācija un sabata sabata Sentinel, 
Volume 70 (2):. 15-17, 2017). Tāpat bija seno dokumentu, ko sauc par Didache (Thiel B. Didache un 

sabatu sabats, Sentinel, Volume 69 (2). 10, 19-20, 2016). 

Lai iegūtu vairāk dokumentētu informāciju par draudzes vēsturē, izbraukšana bukletus, kur ir True 

Kristīgā baznīca šodien? un tālākizglītības vēsture Dieva Baznīcā pie www.ccog.org. 

 

10. pārsaiņojusi dēmonisks Brīvdienas 

Ko par Ziemassvētkiem, Lieldienām, un citu reliģisko dienās, ka daudzi profesori Kristus novērot? 

Vai tie nāk no Bībeles? Ja tā nav, kur viņi nāk no? Vai ir nozīme, saskaņā ar Bībeli, ja jūs tos saglabāt? 

Ir daudz svētku, ka pasaules baznīcas jāvizē, lai gan ne visi no tiem ir atzinis visi no tiem. Visā vēstures, 
daži baznīcas reizēm apstiprināja, kā arī dažkārt nosodīja, tos pašus svētkus. 

Lai gan tas ir ārpus šī bukleta iedziļināties visu informāciju par katru brīvdienu un to izcelsmi, realitāte ir 
tāda, ka daudzi ir pārpako dēmoniskās tiem, jo tie bieži vien sākotnēji bija paredzēti, lai godu pagānu 

dievu / dievieti, pirms pieņēma dažādas baznīcas un / vai pārdēvēts viņiem. 



Daudzi varētu būt pārsteigts, uzzinot, ka grieķu-romiešu teologi ir dažreiz nosodīja šos svētkus kā pagānu 

un nepiemērotas kristiešiem, neskatoties uz to, ka dažādi Grieķu-romiešu baznīcas veicinātu tos 21. gadsimtā. 

Jaungada diena cienījams Janus (dievs laika) un Strenua (dieviete attīrīšanas un labsajūtu) 

Bībele sākas gadu pavasarī (Exodus 12: 2), bet tas, ko parasti sauc par Jaungada diena ir 

novērota no 1. janvāra uz mūsdienu kalendāriem. Vēlā 2 nd gadsimta AD, grieķu-romiešu teologs Tertuliāns 

nosodīja tos, kuri apliecināja Kristu, kuri svin versiju tā. Bet tas neapturēja daudzi, kas vēlējās svinēt. 

Katoļu enciklopēdija ziņo: 

Kristiešu rakstnieki un padomes nosodīja pagānu orģijas un pārmērībām, kas saistīti ar festivālu 
... svinēja sākumā gada: Tertuliāns vaino kristieši, kuri uzskatīti parastās dāvanas - sauc strenae 

(Fr. étrennes) no dievietes Strenia, kurš vada Jaungada diena (sal Ovid, Fasti, 185-90) - kā 

vienkāršām apliecinājumi draudzīgu dzimumakta (De Idol xiv.). (Tīrniju J. Jaungada diena. 

Katoļu enciklopēdija. 11. sēj., 1911) 

Ap 487 AD, grieķu-romieši šķita pieņemt "svētkiem apgraizīšana" gada 1.janvāri. Tas tomēr nebija pārtraukt 
jebkādu vārdu pagāni darbību. 

Katoļu enciklopēdija piezīmes: 

Pat mūsdienās laicīgās iezīmes atklāšanas Jaungada traucēt reliģiskā rituāla no apgraizīšana, un 

mēdz padarīt par vienkāršu svētkus, kas tai ir vajadzīga svēto raksturu Svēto diena. St Augustine 

norāda starpību starp pagānu un kristiešu veidā dienu svin: pagānu Dzīrojošs un pārmērības būtu 
izpirkts ar kristīgās gavēni un lūgšanu (. PL, XXXVIII, 1024 sqq .; SERM cxcvii, 

cxcviii). (Turpat) 

Tātad, tas arī ir noteikts: 

... beigās sestā gadsimta Padomes Auxerre (var. I) aizliedza kristiešu strenas diabolicas 
observare. 

Izteiksme strenas diabolicas observare aptuveni tulko no latīņu angļu kā "vērojot jauno laiku velna." Tas 
ir iespējams, ka Jaungada rezolūcijas ir saistīti ar lūgšanām un praksi, kad, ņemot vērā par pagānu 

dievietei. 

1.janvāri nav Bībeles svētki, un pat Romas baznīca ir aizliegts daži no tās atribūtiem dēmonisks. 

Valentīna diena cienījams Faunus / Pan (dievs ganāmpulku un auglības) 

Bībele nav brīvdienas, piemēram, Valentīna diena, bet daudzi cilvēki novērot. 

Te ir tas, ko katoļu avots ir rakstīts par to: 

Par Svētā Valentīna diena gulēt seno romiešu festivāls Lupercalia, kas tika atzīmēta 15. februārī 

800 gadu romieši saknes bija veltīta šo dienu dievs Lupercus. Uz Lupercalia, jauns vīrietis vēlētos 

pievērst nosaukumu jauna sieviete loterijā, un tad saglabāt sieviete kā seksuālu biedrs par gadu ... 

Katoļu baznīca vairs oficiāli godā Valentīna, bet brīvdienu ir gan Romas katoļu un saknes. (Par 

Svētā Valentīna diena Izcelsme http:. //www.american catholic.org) 



Dienu pagānu saknes un seksuālo licenci noteikti nav dienā kristieši novērot. Šādu rīcību bija brīdināja 

Jaunajā Derībā (1.Korintiešiem 6:18; Jūdas 4). 

Paziņojums daži islāma komentārus par Valentīna diena: 

Atzīmējot Valentīna diena, nav pieļaujama, jo: Pirmkārt, tas ir innovated brīvdienu ... kristieši 

bija informēti par pagānu saknes Valentīna diena. Veids kristieši pieņēma Svētā Valentīna 

diena ir mācība par musulmaņiem ... Mums jāizvairās no visa, kas saistīts ar pagānu 

amorālu praksi .. mīlestība starp ģimenēm, draugiem un precētiem cilvēkiem nav nepieciešams 
svinēta dienā ar tādu. ... pirmsākumi. (Spriežot svinības Valentīna diena http:. // www 

contactpakistan.com.) 

Ievērojiet, ka musulmaņi saistīt Valentīna diena ar kristietību (acīmredzami viltus kompromitēta veids) un 

grēku. 

Citiem vārdiem sakot, Valentīna diena izraisa Kristus vārdu (izmantojot terminu "kristietība"), kas tiks 

zaimots starp pagāniem (Romiešiem 2:24; Jesajas 52: 5). Vai nav par "Dieva vārds zaimots tevis dēļ" 

(Romiešiem 2:24) saglabāt pagānu svētkus. 

Real kristieši nav turēt pārsaiņojusi dēmoniskās brīvdienas (sal 1 Korintiešiem 10:21). 

Mardi Gras: Velna Carnival 

Karnevāli kā Mardi Gras un Valentīna diena (saukta Lupercalia zemāk) nāca no pagānisma: 

Viens no pirmajiem reģistrētajiem gadījumiem ikgadējā pavasara festivāls ir festivāls Ozīrisa 

Ēģiptē; tā pieminēja atjaunošanu dzīves ko sasniegusi gada plūdi Nīlas. Atēnās laikā 6 

procentiem. BC, katru gadu svinības par godu dieva Dionīsa bija pirmā ieraksta instances 
izmantošanas apgrozāmos līdzekļus. Tas bija Romas impērijas laikā, kas karnevāli sasniedza 

nepārspētu maksimumu pilsoniskas traucējumiem un izlaidību. Galvenie Romiešu karnevāli bija 

Orģijas, tad Saturnalia un Lupercalia. Eiropā tradīcija pavasara auglības svētkiem turpinājās arī 

uz kristietības laikos ... Tā karnevāli ir dziļi sakņojas pagānu aizspriedumiem un folkloras Eiropā, 
Romas katoļu baznīca nevarēja apzīmogo, un beidzot atzina daudzi no tiem, kas ir daļa no 

baznīcas darbību. (Carnival. The Columbia Encyclopedia, 6th ed. 2015) 

Baccanalia bija dievam Bacchus, ko sauc arī Dionīss. Viņš bija dievs vīnogu ražas, vīna darīšanai un vīna, 

ir rituāla ārprātā, auglības, teātra un reliģisko ekstazī grieķu mitoloģijā. Seksuālā lewdness bija daļa no 

Baccanalia svinības. Viņa dievkalpojumu nosodīja Grieķu-romiešu līderis Commodianus trešajā gadsimtā 
(Commodianus. Uz kristīgās disciplīnas. No Ante-Nipēc tēvu, 4. sēj.). 

Alkohols, īpaši vīns, spēlēja svarīgu lomu grieķu kultūrā ar Dionīss ir svarīgs iemesls, lai aizsmacis 
dzīves stils (Gately I. dzert. Gotham Grāmatas, 2008, 11. lpp.). Mardis Gras un Carnaval, šķiet, ir saistīts 

ar to. 

Jo beigās otrajā gadsimtā, Romas katoļu bīskaps un Austrumu pareizticīgo svētais Irenejs nosodīja 
sekotājus ķeceris Valentinus par dalību gaļas ēšanas pagānu festivāli, kā viņš rakstīja: 

Tāpēc arī runa iet, ka "lielākā daļa perfekts" starp tām atkarīgais sevi nebaidoties visiem tiem 

aizliegts darbiem, no kuriem Raksti apliecināt, ka veidu "tie, kas tā dara neiemantos Dieva 

valstību." Piemēram, viņi nav kautrēties par ēdot gaļu piedāvāto upuri elkiem, iedomājoties, ka 

viņi var šādā veidā līgumā nav apgānīšanu. Tad atkal, katrā pagāniskās festivālā svinēja par godu 

elkiem. . . Citi no tiem dot sevi līdz pat miesas kārībās un ar vislielāko alkatība, apgalvojot, ka 

miesas lietas jāļauj miesas dabu, bet garīgās lietas paredzēta garīgā. Dažas no tām, turklāt ir 



ieradums defiling tās sievietes, kurām viņi ir mācījuši iepriekš doktrīnu, kā jau bieži ir atzinis par 

tām sievietēm, kas ir izraisījuši apmaldīties ar dažiem no viņiem, viņu atgriešanās Dieva 

Baznīcas, un atzīstot to kopā ar pārējo savu kļūdu. (Irenejs. Pret ķecerību. Book 1, 6. nodaļa, 

Pants 3) 
Vēlāk, pareizticīgo katoļu apoloģēts Arnobius (miris 330.) brīdināja par gavēņiem ka pagāni bija veida: 

Ko teikt jums, O gudri dēli Erectheus? ko jūs pilsoņi Minerva? Prāts ir vēlas zināt, ar to, ko vārdi 

jūs aizstāvēt to, kas tas ir tik bīstami, lai saglabātu, vai ko māksla jums ir, ar kuru, lai dotu drošību 

uz tēlu un cēloņiem ievainotās tik nāvīgi. Tas nav nepatiesa neuzticība, ne jūs uzbrūk ar guļ 

apvainojumiem: negods jūsu Eleusinia tiek atzīts gan to bāzes sākumiem, un ieraksti par seno 
literatūru, ko pašām zīmēm, jo sods, ko jūs lietojat, kad apšaubīja saņemšanā svētas lietas, - "Es 

esmu gavējis, un dzērumā projektu; Man ir izņemts no mistiskās cist, un nodot klūgu grozu; Es 

esmu saņēmis no jauna, un nodota mazo krūtīm. (Arnobius. Pret pagāniem Book V, 26. nodaļa) 
Arnobius pat šķita, lai brīdinātu par "Mardi Gras" banketu seko ātri: 

No Jupitera Svētki ir rīt. Jupiter, es pieņemu, dines, un tā ir satiated ar lielu banketiem un gara 

piepildīta ar dedzīgi alkas pēc pārtikas ar gavēni, un izsalkuši pēc parastās intervālu.(Arnobius, 

pret pagānu, grāmatā VII, 32. nodaļa) 

Tātad, sākumā rakstnieki nosodīja brīvdienas, kas izklausās daudz, piemēram Carnaval / masku balli, jo tā 

attiecību pret pagānu elkdievības. 

Bībele māca: 

13. Ļaujiet mums iet pareizi, jo dienā, ne orģijas un piedzeršanās, ne lewdness un iekāre, ne ķildās 

un skaudībā. 14 Bet likts uz Kungu Jēzu Kristu, un nav paredzēts, ka miesai, lai izpildītu tās 
kārībām. (Rom 13: 13-14) 

Lai gan Bībele nenosoda līksmības, Mardi Gras un saistītās rituāliem ir pretrunā ar Rakstiem. Bolīvija tās 

sauc par "Velna Carnival", un atklāti pielūdz sātanu kā savu dievu! 

Velna Carnival (La Diablada) Katru pavasari, Oruro iet uz karnevālu režīmā ... Viens no izceļ ir 

velns dejotāji, tradīcijas, kas izriet no savdabīga veida velns dievkalpojumu. Oruro ir ieguves 

pilsēta un vietējie, izdevumu tik daudz laika pazemes, nolēma pieņemt dievs pazeme. Kristīgā 

tradīcija nosaka, ka tas ir velns un Oruro ticīgajiem tādējādi pieņēma sātans, vai Supay, jo to 

dievs / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = notikums & EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras ir dēmonisks svētki un noteikti nav kristietis vienu. Tas nebija tur Jēzus, ne kāds 
no viņa agrīnā uzticīgajiem sekotājiem. 

Gavēnis: perversijas no neraudzētās maizes dienas un Vasarsvētkiem? 

Ko par Gavēņa? 

Lai gan vārds "Lielais gavēnis" nozīmē pavasara sezonai, tas tagad ir novērojams galvenokārt ziemas 
uzreiz pēc Mardi Gras. 

The World Book Encyclopedia teikts: 



Lielais gavēnis ir reliģiska sezonu novērota pavasarī ... Tā sākas Pelnu trešdiena, 40 dienas pirms 

Lieldienām, izņemot svētdienās, un beidzas Lieldienu svētdienā (Ramm B. gavēņa. World Book 
Encyclopedia, 50. izd., 1966). 

Kas par Pelnu trešdiena? 

Nu, tas nav oriģināls Christian ne Bībeles Svētā Diena. 

Katoļu enciklopēdija ziņo: 

Pelnu trešdiena nosaukums nomirst cinerum (diena pelnu), kuru tas ir romiešu Missal ir 

atrodams ātrāk esošajām kopijām gregoriāņu Sacramentary un, iespējams, aizsākās no vismaz 
astotajā gadsimtā. 

Šajā dienā visi ticīgie, saskaņā ar seno pasūtījuma tiek sludināja tuvoties altāra pirms sākuma 
Mises, un tur priesterim iemērcot savu īkšķi pelnos iepriekš svētīti, iezīmē pieres (Thurston H. 

Pelnu trešdiena. Katoļu enciklopēdija, 1907 ). 

Tātad, Romas baznīca pieņēma to oficiāli 8. gs. 

Būtu arī jāatzīmē, ka ideja izvietot krustu pelniem uz pieres nāca no saules dieva pielūgsmes un cita veida 
pagānisms: 

Mithratic ... uzsāk ... būtu turpmāk būt Sun krustu uz pieres. Līdzība krustam pelniem veikti uz 

pieres uz Christian Pelnu trešdiena ir pārsteidzoša. Daži ir teikuši, ka tas ir piemērs agrīnās 
kristiešu aizņemsies no Mithratic kulta; citi, liecina, ka abi kulti tika izveidotas, to pašu 

prototipu. (Nabarz P. noslēpumos Mithras.. Pagānu ticība, ka formas kristīgo pasauli Inner 

tradīcijas / Bear & Company, 2005, 36. lpp) 

Pelnu trešdiena Tas, iespējams, kristiešu svētki nāca no romiešu pagānisma, kas, savukārt, ņēma 

to no Vēdu Indijas. Pelni tika uzskatīts par uguns dievs Agni sēklas, ar jaudu, lai atbrīvotu visus 
grēkus ... Pēc Romas Jaungada svētki Salīdzināšanas martā, cilvēki valkāja maisu un peldējusies 

pelniem izpirkt par saviem grēkiem. Tad, kā tagad, Vecgada vakars bija svētki ēšanu, dzeršanu, 

un grēko, uz teoriju, ka visi grēki tiks noslaucīja nākamajā dienā. Kā mirst dievs marta Mars 

paņēma viņa pielūdzēji "grēkus ar viņu uz nāvi. Tāpēc karnevāls krita uz nomirst Martis, Diena 
Marsa. Angļu valodā, tas bija otrdiena, jo Mars bija saistīta ar Saxon dievs TRN. Franču valodā 

karnevāls dienu sauca Mardis Gras "Fat otrdiena, par" līksmība dienu pirms Pelnu 

trešdiena. (Walker B. Sievietes enciklopēdija mītiem un noslēpumiem. HarperCollins, 1983, 66-
67 lpp.) 

Kur Vai Četrdesmit dienu gavēņa Fast Nāciet No? 

Bībele stāsta par 50 dienu laikā saskaitīt, kas ir, ja mēs vārdu Pentecost. Ap ceturtā sestajā gadsimtā, 

grieķu-romieši bija tur kādu 50 dienu gavēņa, kas bija līdzīgs Islāma gavēnis ramadāna (Pines, P.32) 

veidu. Ar laiku tas mainīts uz četrdesmit dienu atturēšanās no viena vai vairākiem (parasti pārtikas) 

vienību. 

Agrīnie kristieši, protams, nav saglabāt Gavēņa tik pat katoļu svētais abats John Cassian piektajā gadsimtā 
saprata: 

Howbeit jums vajadzētu zināt, ka tik ilgi, kamēr primitīva baznīca saglabā tās pilnība 

nesalauzta, šī ievērošana Gavēņa neeksistē. (Cassian Jāņa. Konference 21, pirmajā konferencē 

Abbot THEONAS. UZ relaksācijas brīžiem piecdesmit dienu. 30. nodaļa) 



Tātad, viņš atzina, ka gavēņa tika pievienots, un ka sākotnējais ticīgie nav saglabāt to. 

Apustulis Pāvils atsaucās saglabājot Pasā un Neraudzētās Maizes (1.Korintiešiem 5: 7-8). Taču viņš nav 

darīt kaut ko sauc par gavēņa. Tomēr, tā ka neraudzētās maizes dienas iesaistīt septiņu dienu "fast" no 

raugu, ap to laiku, daudzi sauc Lieldienas, tas var būt, ka daži, kas saistītas ar Romas un Ēģipti uzskatīja, 
ka atturēšanās periods būtu nepieciešams, bet laika daudzums , kā arī to, ko viņi atturējās, daudzveidīgs. 

Socrates Scholasticus rakstīja 5.gadsimtā: 

Par gavēnis pirms Lieldienām tiks konstatēts, ka atšķirīgi jāievēro starp dažādiem cilvēkiem. Tie 

Romā ātri trīs secīgas nedēļas pirms Lieldienām, izņemot sestdienas un svētdienas. Tie Illyrica un 

visā Grieķijā un Aleksandrijas novērot ātri sešu nedēļu laikā, ko viņi termins "Šīs dienas" ātri 

". Citi sākot to ātri no septītā nedēļas pirms Lieldienām, un badošanās trīs-piecas dienas tikai, un 

intervālos, tomēr aicinu šo laiku "Šīs dienas" ātri ". ... daži piešķirt viens iemesls par to, un citi 

citu, saskaņā ar to vairākiem fancies. Viens var redzēt arī domstarpības par veidu abstinences no 

pārtikas, kā arī par to dienu skaitu. Daži pilnībā atturēties no lietām, kas ir dzīvība: pārējie pārtiek 

no zivīm tikai visu dzīvo radību: daudzi kopā ar zivīm, ēd putnus arī, sakot, ka saskaņā ar Mozus, 

tie bija arī izgatavotas no ūdeņiem. Daži atturēties no olām, un visu augļu veidi: citi 

līdzdalībnieki tikai sausu maizi; vēl citi ēst nav pat šāda: kamēr citi tam gavēja līdz devīto stundu, 

pēc tam veikt jebkāda veida pārtikas, nešķirojot ... Tā tomēr neviens nevar uzrādīt rakstisku 

komandu kā iestāde ... (Socrates Scholasticus Baznīcas vēsture, Volume. V, 22 nodaļu) 

Apustuļi pavisam noteikti nebija atšķiras gavē ar atšķirīgām prasībām (gk 1. Korintiešiem 01:10; 11: 

1). Šīs dienas Lenten gavēnis netiek patīk minēti Bībelē kurā iesaistīts prombūtni no visiem pārtikas un 

ūdens četrdesmit dienu gavē (Mozus 34:28; Lūkas 4: 2). 

Attiecībā Lent s izcelsmi, pamanīt to, ko kāds zinātnieks rakstīja: 

Gavēņa četrdesmit dienām tika novērota ar ticīgo no Babilonas Ishtar un pielūdzējiem lielā 

Ēģiptes meditorial dieva Adonis vai Osiris ... Starp pagānu šis Gavēņa laika posms, šķiet, ir bijis 

neaizstājams iepriekšēja uz lielo ikgadējo (parasti pavasarī ) festivāli. (Bacchiochi S. Dieva 

festivāli Rakstos un vēstures 1. daļā Bībeles Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, 108. lpp.) 

Tas ir iespējams, ka ideja par četrdesmit dienu gavēņa nāca no Aleksandrijas Ēģiptē vai Grieķijā, un tas 

saistīts ar pagānu dievietei Ishtar. Tā babilonieši pārņēma grieķi un ēģiptieši, kas var būt, kad viņi sāka šo 

praksi. 

Tā kā agrīnie kristieši bija jāievēro Neraudzētās Maizes, pārsaiņojusi pagānu gavēnis acīmredzot bija 

nomainīts dažādos veidos ar grieķu-romiešu. 

Ievērojiet, ka apustulis Pāvils brīdina tiek iesaistīti pagānu rituāliem: 

14. Nav izmantotu sevi nevienmērīgi komandā ar neticīgajiem; kā var taisnības un tiesību plosošs 

būt partneri, vai arī to, kas var iedegties, un tumsa ir kopīgs? 15 Kā Kristus var vienoties ar Beliar 

un kāda apmaiņa var pastāvēt starp ticīgo un neticīgo? 16 Dieva templis nevar apdraudēt ar viltus 

dieviem, un tas ir tas, ko mēs esam - templis dzīvā Dieva. (2 Korintiešiem 6: 14-16, NJB) 

19. Ko tas nozīmē? Tas centību pārtikas viltus dieviem sasniedz kaut ko? Vai, ka viltus dievi paši 

summu neko? 20 Nē, tā nav; vienkārši, ka tad, kad pagāni upurē, to, kas tiek upurēta par tām 



upurēja ļauniem gariem, kas nav Dievs. Es nevēlos, lai jūs dalīties ar dēmons s. 21 Jūs nevarat 

dzert tasi Kunga un tasi dēmoniem, kā arī; Jūs nevarat būt daļa pie Kunga galda un dēmoni, 

"galda, kā arī. 22 Vai mēs tiešām vēlamies rosināt Kunga greizsirdība; Vai mēs esam varenāki, 

nekā viņš ir? (1 Korintiešiem 10: 19-22, NJB) 

Neatkarīgi no Ēģiptes, romiešu pagānisma, vai citiem dēmonisks avotiem, no vienas vietas Gavēņa 

nenāca no bija Bībele. Tāpat tas nāk no sākuma tradīcijām pirmo Jēzus sekotājiem. 

Daži domā, ka viņi ir pietiekami spēcīgs garīgi, lai viņi varētu sajaukt pagānisms, bet tie ir tiešām radot 

Dieva dusmām, saskaņā ar apustuļa Pāvila. 

Lieldienas 

Daudzi cilvēki neapzinās, ka Lieldienas (Ishtar) bija vajadzēja būt Pasā, pārcēlās uz svētdienu, jo 

gļēvulību un naidu ebreju (Turpat, 101-103 lpp.). 

Paziņojums, ko ievēro protestantu zinātnieks J. Gieseler ziņoja par otro gadsimtā: 

Svarīgākais šajā festivālā bija Lieldienas diena, 14. Nisana ... Tajā viņi ēda neraudzētu maizi, iespējams, 

tāpat kā ebreji, astoņas dienas caur ... nav ne miņas no katru gadu festivāls augšāmcelšanās starp tiem ... 

kristiešiem Āzijas Nelielas pārsūdzēt labu viņu Pasā svētku svinīgums uz 14. Nisana pie Jāņa. (Gieseler, 

Johann Karl Ludwig. A Teksta-grāmata Baznīcas vēsturē. Harper & brāļi, 1857., 166. lpp.) 

Lai gan kristiešu tur Pashā svētkus par 14 th Nisana, jo vēlas norobežoties, jo sacelšanās jūdi acīs Romas 
iestāžu, daudzi no grieķu-romiešu Jeruzalemes, Romas un Aleksandrijas (bet ne Mazāzijā) nolēma pāriet 

Pasā uz svētdienā. Sākumā viņi tur versiju Pashā, un tas netika turēts augšāmcelšanās svētkus. 

Paziņojums arī izriet no G. Snyder: 

Pirmie kristieši svinēja Jēzus nāvi ar Pascha ēdienu (Euharistijas) uz Mēness dienā ebreju Pashā 

(1 piezīme 5 Kor. 7-8). 

Sākumā nebija gada svinības par augšāmcelšanos. Galu galā, kas pagānu pasaulē, diena 

augšāmcelšanās tika pievienots Pascha festivālu. Tā diena bija svētdiena. (Snyder GF Īrijas Jēzus, 

romiešu Jēzus... Veidošanās Īrijas agrīnās kristietības Trīsvienības preses International, 2002, 183 

lpp) 

Tā kā daži Mazāzijā un citur nav iet kopā ar datumu izmaiņām svētdienā, Mithras pielūgšanas imperators 

Konstantīns sauc Padomes Nikejas koncilā, kas deklarēta svētdien Grieķu-romiešu.Constantine pats pēc 

tam paziņoja: 

Ļaujiet mums tad nav nekā kopīga ar ienīsto ebreju pūļa; jo mēs esam saņēmuši no mūsu Pestītāja 

atšķirīgu ceļu. (Eusebius "Life of Constantine, grāmatu III nodaļa 18). 

Kristieši nedrīkst ienīst ebrejus, ne neievērot Dieva Svēto diena, tikai tāpēc, ka daudzi ebreji padara 

mēģinājums to darīt. 

Jēzus nekad norādīja, ka ebreju rase bija riebīgi (Viņš bija ebrejs), ne arī, ka viņš mainīja datumu 

Pashā. Tomēr saules pielūgšanas Constantine noslēgts citādi. Un svētdiena ievērošanu tagad ir pazīstama 

kā Lieldienām. Bet tāpēc, ka saules pielūgšanas praksi un prakses izvairītos, kas tika uzskatīts par pārāk 

"Ebreju" ir patiešām kāpēc Lieldienas tiek novērota, ja tā ir. 



Daudzi no tās prakses, piemēram, Lieldienu olas, Lieldienu trusis, un Lieldienu uguns nāca no pagānisma 

saskaņā ar Romas katoļu avotiem (piemēram, Holweck FG Lieldienām. The katoļu enciklopēdija, 
Volume V. Roberts Appleton uzņēmumu. 1909). 

Anglikāņu bīskaps JB Lightfoot rakstīja: 

... baznīcas Mazāzijas ... regulē savu Lieldienu svētkus ar ebreju Lieldienām, neņemot vērā 

nedēļas dienu, bet ... tiem, Romas un Aleksandrijas un Gallijā novērota citu 

noteikumu;tādējādi izvairoties pat līdzība jūdaisms. (Lightfoot, Joseph Barber Svētā Pāvila 

Vēstule galatiešiem:... Pārskatītā Dokuments Ievads, Notes un disertācijas Publicēts Macmillan, 

1881., 317 lpp, 331) 

Un vārds Lieldienas? Tas ir respelling no saullēkta dievietes un "karaliene debesīs" Ishtar: 

Ishtar, viņa bija gan auglību un kara dieviete. ... Lieldienas jeb Astarte ir spēkā tāds pats 

pielūgsme vecās Babilonijas seksa kults, kas izveidota ar Semiramis karavīrs karaliene, kas bija 

iekāre pēc asinīm. (Kush H. Faces no Hamitic cilvēki. Xlibris Corporation, 2010, 164. lpp.) 

Ishtar tika uzskatīta par personifikāciju planētas Venēras, un kopā ar Shamash, saules dievs, un 

grēks, mēness dievs, viņa izveidoja astrālo triādi. (Littleton CS. Gods, Goddesses un mitoloģija, 

Volume 6 Marshall Cavendish, 2005. 760 lpp.) 

Bībele brīdina apkalpo "karalieni debesīm": 

17 Vai jūs neredzat to, ko viņi dara Jūdas pilsētās un ielās Jeruzalemes? 18 Bērni savākt malku, tēvi 
iekurt uguni, un sievietes mīcīt mīklu, lai kūkas par karalieni debesīm; un tie izliet dzeramos 

upurus citiem dieviem, ka tie var izraisīt man dusmas. (Jer 7: 17-19) 

Šīs kūkas bija līdzīgs "karstā pārrobežu smalkmaizītes" (Platt C. No sabiedriskajā dzīvē. Dods & Mead, 

1922, p. 71 psiholoģija). " Karaliene no debesīm "? 

Jeremijas 7 ... Tortes uz karalieni debesīm (18 v.). Iespējams atsauce uz babiloniešu auglības-

dieviete Ishtar, dieviete no planētas Venus. (Uz Wycliffe Bībeles komentāri, elektroniskā datu 

bāze. Autortiesības (c) 1962 Moody Press) 

Kristieši nebūtu nosaukts svētki pēc pagānu dievietei, kura prakses Bībele nosoda. Tomēr, lielākā daļa, 

kas kristīgo ticību nav, šķiet, ir problēmas ar to. 

Zaļā ceturtdiena un Euharistisko Saimnieks 

Kā vēl vienu "aizvietotājs" par Lieldienām, daži saglabāt "Zaļā ceturtdiena. Šeit ir daži par to, ko katoļu 
enciklopēdija māca par to: 

Par Zaļā (vai Svētā) ceturtdien svētki svinīgi pieminēta institūciju Euharistijas un ir vecākā no 
piemiņas raksturīgi Klusās nedēļas. In Rome dažādi aksesuāri ceremonijas sākumā pievienot šim 

piemiņas ... tas rada ap gadadienu iestādes liturģijas. ... 

Zaļā ceturtdiena tika ņemts līdzi mantošanas ceremonijas dzīvespriecīgu raksturu. kristība 

neofītu, samierināšanu penitents, iesvētīšanu svēto eļļu, mazgāšana un kājām, un piemiņa Svētās 

Euharistijas ... (Leclercq H. Zaļā ceturtdiena Katoļu Encyclopedia Vol 10 New York... Robert 

Appleton Company, 1911) 



Ar "institūcija Euharistijas" būtībā ir paredzēts, lai apzīmētu Jēzus maiņu simbolu, kas saistīti ar 

Lieldienām. Romas Baznīca atzīst, ka tas pievienots ceremonijas to, ka tā bija ikgadējs notikums, un ka 
kāju mazgāšana tika praktizēta. Romas Baznīca citur atzīst, ka laypeople mēdza darīt kāju mazgāšana, bet 

tas vairs nav tā prakse (Thurston H. mazgāšana kājām un rokām Katoļu enciklopēdija Vol 15. New 

York:... Roberts Appleton Company, 1912). 

Ar "Euharistiskā saimnieks", kas tagad ar baznīcas Romas izmanto atšķiras no tā, ko sākotnējie kristieši 

darīja. 

Katoļu enciklopēdija māca: 

Maizi paredzēts saņemt Euharistijas iesvētīšana parasti sauc par uzņēmējas, un, lai gan šis termins 
var arī attiecināt uz maizi un vīnu par Upuri, tas ir daudz, īpaši rezervēti maizi. Saskaņā ar Ovid 

vārds nāk no saimnieksis, ienaidnieks: "Saimnieksibus domitis saimnieksia Nosaukums habet", jo 

ancients piedāvāja savus uzvarējis ienaidnieku, kā upuri dieviem. Tomēr ir iespējams, ka 
saimnieksia ir atvasināts no saimnieksire, streikot, kā konstatēts Pacuvius .... pirmajiem 

kristiešiem ... vienkārši izmantoja maizi, kas kalpoja kā pārtiku. Šķiet, ka forma neatšķīrās no tā, 

kas ir mūsu diena. (Leclercq H. "Saimnieks" Katoļu enciklopēdija. Sēj. 7. Nihil Obstat. 1 jūnijs 

1910) 

Agrīnie kristieši lieto neraudzētu maizi, nevis apaļa uzņēmēja, kas izskatās kā "saule", kas tika izmantots 

pagānisma. 

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki 

Agrīnie kristieši sākotnēji nebija paklanīties Jēzus māte Marija. Tātad, ja ideja Marijas pieņēmumu nāk 

no? 

Būtībā, no apokrifisks literatūras ceturtajā gadsimtā (vai, iespējams, jau beigās trešā gadsimta) -bet 

lielākoties pat vēlāk, nekā to. Lai gan katoļu Epifānijs mēģināja izpētīt to, viņš bija pārliecināts par to, kad 

tas tiešām ir pirmais izstrādāts, tas ir skaidri saistīts ar sievietēm, kas tur, lai pagānu dievietes pielūgšanas 

(Panarion no Epifānijs, 78.11.4). 

Senie romieši bija 1-3 dienu festivāls dievietes Diānas. Pirmajā dienā viņa, iespējams, nāca uz zemes, un 

trešajā dienā, 15. augustā, viņi acīmredzot nosvinēja savu pieņēmumu debesīs kā karaliene no debesīm. Šī 
ir tā pati diena katoļu svētkiem pieņēmumu Mary (Kerr E. Viljams Folkners s Yoknapatawpha: ". Kind of 

Keystone Universe" Fordham University Press, 1985, 61. lpp.). Daži neuzskata to par nelaimes gadījumu 

vai sagadīšanās (Zaļā CMC romiešu reliģijas un kultu Diana pie Aricia sējums 0, jautājumi 521-85150 
Cambridge University Press, 2007, 62. lpp;.... Frazer JG Burvju mākslas un Evolution of Kings V1, 

Volume 1 Kessinger Publishing, 2006, 14-17 lpp.). 

Pastāv saistība starp Diana un dažādām citām dievietēm un cik skatu Mary (Fischer-Hansen, p. 
49). Tomēr, katoļu svētais Augustīns konkrēti minēta Diana kā viens no vairākiem "viltus un guļ dievību" 

(Augustīns. Evaņģēliju Harmony, Book I, 25. nodaļa). 

Ir aizdomas, ka tas tika oficiāli pieņemts baznīcā Romas vismaz daļēji, jo ietekmes islāmu kā Muhameda 

"virgin" meita Fatima iespējams uzkāpis debesīs arī. Ar "pieņēmums" nav Bībeles Svētā Diena. Tā ir 

pārpako "karaliene debesīs" (Jeremijas 7: 17-19), pagānu pārnešana. 

Halovīni / Visu svēto diena 

Lai gan ideja godinot par dzīvi un nāvi personas, piemēram, svētais nav pret Svētajiem Rakstiem (sal 

tiesnešus 11: 38-40), godbijība svēto un jāziedo viņiem ir pret apustuļu mācībā. 



Sātans vēlējās Kristu, kas klanījās un pielūgtu (Mateja 4: 9), bet Jēzus atteicās (Mateja 4:10). Simon 

Magus (Tiesību akti, 8: 9-23) ziņots mudināja savus sekotājus paklanīties / Viņu pielūgtu (Irenejs 
Adversus haereses, Book 1, 23. nodaļa, Verses 1-5.). 

Apustulis Pēteris ne tikai nosodīja Simon Magus, viņš aizliedza neebreju no noliecoties vai godināšanai 
viņam (Ap.d. 10: 25-26). Apustulis Pāvils aizliedza pagānus no jāziedo viņam un Barnabu (Ap.d. 14: 11-

18). Apustuļi būtībā gan apgalvoja, ka tie bija vīrieši, un tas nebūtu jādara. Agrīnie kristieši saprata šo un 

nedarīja tādu. Laika gaitā, tomēr dažas ķeceri sāka godāt relikvijas beigās otrajā gadsimtā. 

Par apgalvoja Svēto godināšana sāka būt nozīmīga problēma ar grieķu-romiešu baznīcām ceturtajā un 

turpmākajos gadsimtos, neskatoties uz to, ka nebija apustuliskajā prakse. 

Paziņojums šādi: 

Iekļaujot pazīstamus Pagan attēlus, piemēram, ķeltu dieviem, Zaļo Cilvēka un bicephalic galvas 
baznīcās un katedrāles, baznīcas amatpersonas mudināja iedzīvotāji, lai iejukt divas garīgās 

tradīcijas savā prātā šķietami atvieglojot savu atbalstu jaunajai reliģijai un izlīdzināšanas pāreju 

no vecie veidi, kā jaunā. (Pesznecker S. Gargoyles.. No arhīvā Grey skolas burvība Karjeras 

Press, 2006, 85. lpp) 

Šajā grāmatā, ka iepriekš norādītā informācija, pirms saīsinātu versiju šādiem ka pāvests "Gregorijs" 

Lielais "rakstīja ap 600 AD: 

Pastāstiet Augustīnu, ka viņam vajadzētu būt līdzeklis iznīcināt tempļi par dievu, bet gan elkus 

laikā šiem tempļiem. Ļaujiet viņam, kad viņš ir attīrīts tos ar svēto ūdeni, novieto altāru un 

relikvijas no svētajiem tiem. Jo, ja šie tempļi ir labi būvēts, tie ir jāpārvērš no pielūgšanu 

dēmonu uz pakalpojumu patieso Dievu. ... Ļaujiet viņiem tāpēc, dienā iesvētīšanas savu 

baznīcu, vai uz svētkiem mocekļi kuru relikvijas tiek saglabātas tiem, veidot sevi būdas ap to 

vienu reizi tempļi un par godu ar reliģisko dzīrot. Tie būs upurēt un ēst dzīvniekus ne vairāk 

kā upuris velnu, bet par godu Dievam, kam, kā kukuļdevēja visām lietām, viņi dos paldies par 

kuru ir piesātināts. (Gregory es. Vēstule Abbot diabēta Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Pāvests Gregorijs aizstāvēja iekļaušanu par pagānu praksi. Taču Bībele iebilst pret šo un šo ziedošanas 

veids kā dēmonisks (1.Korintiešiem 10: 20-21). Turklāt Bībele māca, ka pēc tam, kad upuri Jēzus, ka nav 

nepieciešams dzīvnieku upurēšanu (Ebrejiem 10: 1-10). Ļaujot iepriekš "Saints dienas" rāda, ka tas ir arī 
relikts pagānisma un ka tie ir patiesi dēmoniski brīvdienas. 

Daudzi kleita bībeliski neatbilstoši (sal 1 Timotejam 2: 9) un dažreiz arī kā raganas (kuru Bībele 
condemns- Exodus 22: 8) par Halloween. Tas nav bībeliski atbilstošu svētki, un, protams, nebija agri 

kristiešu vienu. 

Visu svēto diena tika deklarēta septītajā gadsimtā, un vēlāk pārcēlās uz 1. novembrim st un vakarā pirms 
kļuva pazīstams kā Helovīna (Mershman F. Visu svēto diena. Katoļu enciklopēdija. Vol. 1 Nihil Obstat. 1 

marts 1907 ). 

31. oktobris bija diena ievēroti senie Druids: 

Druids un kārtība priesteru senajā Gallijā un Lielbritānijā, uzskatīja, ka par Halloween, spokiem, 
gari, fejas, raganas, un elfi iznāca kaitēt cilvēkiem. ... No šīs Druid uzskati nāk mūsdienu 

izmantošanu raganām, spokiem, un kaķiem Helovīna svētkiem ... No izmantojot lapas, ķirbji un 

kukurūzas stublāji, kā Halloween rotājumi pasūtījuma nāk no Druids. Agri Eiropas tautas bija arī 
festivāls līdzīgs druīds brīvdienu ... Jo 700s, Romas katoļu baznīca nosaukti 1. novembris kā Visu 



svēto diena. Vecās pagānu muitas un kristiešu svētku dienā tika apvienoti Halloween 

svētkiem. (Halloween World Book Encyclopedia, vol 9. Chicago, 1966. 25-26) 

Tas var būt interese apsvērt, ko katoļu rakstnieks rakstīja: 

Kāpēc pāvests ielieciet katoļu svinības mirušo virsū Pagāni "svinībām mirušo? Jo katoļu 

svētki ir nepārtrauktību un atbilst nozīmi pagānu ones. (Killian Brian. Halloween, kā rudens 

svētki, atgādinājums Dieva vārds ir svētīts. Katoļu Online International 10/31/06 News.) 

Tas ir fakts, ka daudzi, kas saistītas ar baznīcas Romas baudu un lielīties par pagānu savienojumiem viņu 

ticību. Ir Bībeli, ka viņi, un visi, būtu jāizskatās kā avotu doktrīnu (sk 2 Timotejam 3:16), un tā nosoda 

izmantojot pagānu pielūgsmes formas (Mozus 12: 29-32; Jeremijas 10: 2-6; 1 Korintiešiem 10:21; 2 
Korintiešiem 6: 14-18). 

Ziemassvētki 

Bībele nekad atbalsta svinības dzimšanas dienas, tai skaitā, ka Jēzus. Baznīca Romas sākumā nebija 

svinēt Ziemassvētkus, ne kādu citu dzimšanas dienu. Birthday atzīmējamās vēl nosodīja beigās 

3 rd gadsimta Arnobius (pret pagāniem Grāmatu I, 64. nodaļa). 

Turklāt, Tertuliāns brīdināja, ka, lai piedalītos ziemas svinībām ar vainagiem un dāvanu pasniegšanas 

veikta viena skata pagānu dieviem. Tur bija viens no šādiem svinības pazīstams kā Saturnalia, kas tika 

svinēta pagāni decembra beigās. 

Apgalvoja "tēvs latīņu teoloģijas" Tertuliāns denonsēt ziemas svinības, piemēram, Saturnalia (no pagānu 
dievības, kuras vārds nozīmēja bagātīgas), kas morphed Ziemassvētkiem, kā viņš rakstīja: 

Minervalia ir tik daudz Minerva ir, kā Saturnalia Saturna; Saturna, kas ir obligāti svinēja pat maz 

vergu laikā no Saturnalia. New-gada dāvanas arī ir nozvejotas, un Septimontium tur; un visi, kas 

ziemas vidū dāvanas un svētki Cienījamais radniecību, zemi ir pieprasīts; skolas ir wreathed ar 

ziediem; apturēja flamens sievas un aediles upuris; skola ir pagodināta par iecelts svēto 

dienām. Tas pats notiek elks dzimšanas dienu; katrs pompa velna tiek apmeklētas. Kurš domā, ka 

šīs lietas ir pieklājas kristiešu meistara, ja tas ir tas, kas to domā tos piemērotu arī uz to, kurš nav 

kapteinis? (Tertuliāns. Uz elku pielūgšana, X nodaļa) 

Ap laiku Tertuliāns, romiešu bīskapiem Zephyrinus (199-217) un Callistus (217-222) bija reputāciju 

kompromisu un korupcijas (un tas tiek apstiprināts ar šādiem Romas katoļu svēto piemēram Hippolytus 

(Hippolytus. Atspēkojums All ķecerībām; Against Heresies, grāmatu IX, VI nodaļa), un jāļauj cilvēkiem 
savā baznīcā, ka apdraudēta ar pagānisma, uc 

Romiešu Saturnalia un Persijas Mithraism paši bija pielāgojumi ir pat agrāk pagānu reliģijas - ka senās 

Babilonijas mystery kultu. Senie babilonieši svinēja atdzimis Nimrod kā jaundzimušo Tammuz godinot 

mūžzaļš koks. Bībele nosoda dievkalpojumu saistīts Evergreen kokus (Mozus 12: 2-3; Jeremijas 03:13; 

10: 2-6). 

Babilonieši arī svinēja atdzimšana saules sezonas ziemas saulgriežos. 25. decembris th beidzot tika izvēlēts 

par datumu Jēzus dzimšanas, jo Saturnalia un citu saules dievs dievkalpojums notika tajā gada laikā: 

In 354 AD, bīskaps Liberius Romas lika cilvēkiem svinēt gada 25. decembrī viņš, iespējams, 

izvēlējās šo datumu, jo cilvēki Romas jau novērots kā svētkos Saturna, svin dzimšanas dienu 



saulē. (Sechrist EH. Ziemassvētki. World Book Encyclopedia, Volume 3 Field Enterprises 

izglītības Corporation, Čikāga, 1966, 408-417 lpp.) 

Helios Mithras ir viens Dievs ... Svētdiena tika turēti svēts godu MITHRA, un sešpadsmitais 

katru mēnesi bija svēta viņam kā starpnieks. 25 Decembris novērots kā viņa dzimšanas dienu, 

kas Natalis invicti, atdzima ziemas saule, neuzvarēts, ko drebuļi sezonas. (Arendzen J. 

Mithraism. Katoļu Encyclopedia, Volume X. Nihil Obstat, Okt 1, 1911) 

Imperators Konstantīns bija sekotājs Saules dieva Mitru, kurš tika uzskatīts par neuzvarēts sauli un bija  

viens piedzimis no klints ar zem zemes alā. Varbūt tādēļ, viņa māte Helena izlemj ticēt mītu, ka Jēzus bija 

piedzimis zem zemes klinšu alā. 

Roma tagad māca šo (un šis autors ir redzams, ka "horoskops" parādās vairākas reizes Vatikānā), bet 

trešajā gadsimtā viens no tās atbalstītājiem, Commodianus, nosodīja rock dievību: 

Neuzvarēts viens ir dzimis no klints, ja viņš tiek uzskatīts par dievu. Tagad mums pastāstīt, tad, 

no otras puses, kas ir pirmais no šiem diviem. Rock ir pārvarēt dievs: tad autors klints ir jāmeklē 

pēc tam. Bez tam, jūs joprojām viņš ir redzams arī kā zaglis; kaut gan, ja viņš būtu Dievs, viņš 

noteikti nav dzīvot ar zādzību. Patiesi, viņš bija zemes, un zvērīga raksturs. Un viņš pagriezās 

citu cilvēku vēršus savās alās; tāpat kā to darīja Cacus, ka dēls Vulcan. (Commodianus. Uz 

Christian disciplīnas) 

Jēzus nav dzimis no klints, bet tas ir daļēji kā Viņa dzimšana tagad atainojums. Tas arī nav taisnība, lai 

mācītu, ka viņš ir dzimis 25. decembrī th. Zinātnieki atzīst, ka gani nebūtu ārā ar saviem ganāmpulkiem 

jomā (piemēram, Bībele rāda Lūkas 2: 8), kā vēlu 25.decembrī th un ka Bībelē minēto (Lūkas 2: 1-5) 
"skaitīšana būtu bijis iespējams ziemā "(Ziemassvētku. katoļu enciklopēdija, 1908). 

Daudzi no prakses un muitas saistītas ar Ziemassvētkiem nāk no pagānisma kā reālas zinātnieki atzīs. Ne 
Jēzus apustuļiem, nedz viņu agri sekotāji novērota Ziemassvētki. 

Pārsaiņojusi Pagānu Brīvdienas 

Lai gan Bībele neaizliedz laicīgās brīvdienas (piemēram, atturīgā Neatkarības diena rituāliem), agrīnie 

kristieši nelūdza mirušiem svētajiem ne novērot kaut kas līdzīgs Visu svēto diena, ne 
Ziemassvētkiem. Daudzi pagānu dievības tika būtiski mainījies no tā par "dievs kaut ko", kas tiek saukta 

par "svētais kaut ko." 

Daži no pagānu prakse var būt mainījies, bet pārfasētais dēmonisko brīvdienas vēl nav kristiešu, kā arī tie, 
kas, ka Jēzus un Viņa agrīnie sekotāji tur. Daudzi brīvdienas, ka cilvēki saglabātu nāca no pagānisma, un 

pat ir saites uz senās Babilonijas noslēpums reliģiju. Kad Dievs sūtīja Nehemija palīdzēt Israēla bērnus, 

kas bija ietekmējis Babylon, paziņojums, ko Nehemija teica viņš: 

30 Es attīrītas viņus viss pagānu. (Nehemiah 13:30) 

Jaunā Derība brīdina par kompromitēta ticību un "Mystery Babylon Great" (Atklāsmes 17: 
5). Paziņojums, ko Bībele māca, ka Dieva ļaudis būtu jādara attiecībā uz "lielā Bābele": 

4 Nāciet ārā no viņas, Mana tauta, lai jums dalīties viņas grēkiem, un citādi jūs saņemat no viņas 
mocības. (Atklāsmes 18: 4) 



Kristiešiem vajadzētu bēgt kārdinājumu un grēku (1.Korintiešiem 6:18; 2. Timotejam 2:22), nevis aptvert 

to arī veicinātu to. Tie nedrīkst apvienot pagānu praksi pielūgt patieso Dievu (1.Korintiešiem 10: 19-21; 2 

Korintiešiem 6: 14-18), pat ja tas ir tradīcija (Mateja 15: 3-9). 

11. Dieva Svēto dienu vai guļ? 

Kuras dienas jātur pie ticīgajiem? 

Pirms vairāk nekā 1600 gadiem, Dieva Svētās Dienas nosodīja antisemīts, John Zeltamutes, kurš tagad 

tiek uzskatīta būt katoļu un pareizticīgo svēto. Pirms vairākiem gadiem, protestantupublikācija kristietība 

Šodien faktiski sauc Jānis Zeltamute "agrīnās baznīcas lielākais sludinātājs" (Jāņa Zeltamutes agrīnās 

baznīcas lielākais sludinātāju. Kristietība Šodien, 8. augusts 2008). 

Jānis Zeltamute publiski sludināja pret Fall svēto dienas 387 AD, jo daži, kuri apliecināja Kristu bija 

vērojot. Viņš īpaši minēja Tauru svētki, Grēku izpirkšanas diena ( "fast ... pie durvīm"), un uz 

Tabernakla svētkiem: 

No nožēlojami un nožēlojams ebreju festivāli ir ātri soļot pār mums viens pēc otra un pēc kārtas 

ātri: Tauru svētki, Lieveņu svētkos, par gavēņiem. Ir daudzi mūsu rindās, kuri saka, viņi domā, kā 

mēs to darām. Tomēr daži no tiem ir gatavojas skatīties festivālus un citus pievienosies ebrejus 

saglabājot savus svētkus, un ievērojot viņu gavē. Es vēlos vadīt šo aplamu paraža no baznīcas 

tieši tagad ... Ja ebreju ceremonijas ir godājams un liels, mūsu ir meli ... Vai Dievs ienīst savu 

festivālus un jūs dalīties viņiem? Viņš neteica, šo vai šo festivālu, bet visi no tiem kopā. 

Ļaunie un nešķīsts ātra ebreju šobrīd ir mūsu durvīm. Domāju, tas ir ātrs, nav brīnums, ka esmu 

to nosauca par nešķīstu ... Bet tagad, velns pavēste jūsu sievām svētkos Tauru un tie savukārt 

gatavu ausi uz šo zvanu, jums nav ierobežot tos. Jūs ļaujiet viņiem sapīties sevi apsūdzībām par 

bezdievību, jūs ļaujiet viņiem vilkt ietecēt izvirtis veidos. (Jānis Zeltamute Homily II pret 

ebrejiem I:. 1; III. 4 sludināja Antiohijā, Sīrijā svētdien, 5. septembrī, 387 AD) 

Ir svarīgi saprast, ka Jānis Zeltamute ir jābūt sapratu, ka otrā gadsimta baznīcu savā reģionā tur Pashā 

vienlaicīgi ebreji, un ka katoļu baznīca joprojām tur Vasarsvētki. Tādējādi, sludinot, ko viņš darīja, Jānis 

Zeltamute sludināja pret savu baznīcu kā romiešu un pareizticīgo katoļu pieprasīt, lai saglabātu gan Pasā 
Vasarsvētki, jo abiem šiem festivāliem varētu būt daļa no "tiem visiem kopā." 

Turklāt, Jānis Zeltamute faktiski reiz rakstīja par labu "festivāla ebrejiem" sauc Vasarsvētki (Zeltamutes 

J. Pamācības S. Jāņa Zeltamutes, arhibīskapa Konstantinopoles: par Apustuļu). Tātad, viņš atzina, ka pēc 

Jēzus augšāmcelšanās, ticīgajiem bija jābūt klāt to, kas pēc tam tika uzskatīts par "ebreju svētki." 

Ja Dievs bija pret visām šīm dienām, kāpēc būtu apustuļi ir tur viņiem? Acīmredzama iemesla, ka viņi 

pēc Jēzus piemēru un nebija iemesla uzskatīt, ka tie ir kaut darīts prom. 

Kā minēts iepriekš, Jaunā Derība aicina viens no tā sauktajiem "ebreju" svēto dienas Ievērojiet šādas no 

katoļu tulkojuma "lielas.": 

37 Un pēdējais, lielā diena svētku Jēzus uzstājās un sauca (Jāņa 7:37, Rheims Jaunā Derība). 

Tātad, kas ir taisnība? 

Tie, kuri seko Jēzus praksi, vai tiem, kas viņus nosodīt? 



Atgādināt, ka Jānis Hrizostoms, šajā gadījumā, nedaudz pareizi norādīja: 

"Ja ebreju ceremonijas ir godājams un liels, mūsu ir meli." 

Tātad, kas būtu jāievēro dienās? Kādas ir "lieliska diena", saskaņā ar Bībeli? 

Kuras dienas ir meli? 

Jānis Zeltamute atbalstīts dienas ar pagānu saites, piemēram, Ziemassvētkiem un Lieldienām. Viņa loģika 

Ziemassvētkiem gada 25. decembrī bija pilnīgi nepareizi, un, pamatojoties uz meliem un dezinformāciju 

(Addis MĒS, Arnold T. katoļu Dictionary: kurā daļa doktrīna, disciplīna, rituāliem, ceremonijām, 

padomes, un reliģisko ordeņu katoļu baznīcas kontu . Benziger Brothers, 1893, 178. lpp.). 

Tas būtu skaidrs, ka Dieva dienas nav meli, bet Jāņa Zeltamutes s (un tiem baznīcu, kas pieņemtas tās 

dienas, ka viņš veicināja) nepārprotami slēpjas. Pat katoļu svētais Akvīnas Toms rakstīja, ka Sabata un 
būtībā visi Bībeles Svētās dienas bija  

nozīmē kristiešu (The Summa Theologica Sv Akvīnas Toms.). 

Interesanti Katoļu enciklopēdija ietver ziņojumā, "pauliciāņus bieži tiek raksturots kā izdzīvošanu sākumā 

un tīra Christianity (Fortescue A. pauliciānu). 11 th gadsimta grieķu-romiešu rakstīja, ka pauliciāņi 

"pārstāv mūsu pielūgšanu Dieva kā pielūgsmes elku. Kā tad, ja mēs, kurš godināt krustu un svēto attēlus, 

vēl tika iesaistīti pielūdz velni "(Conybeare FC saskaitāmais IX III in: Patiesības Key. Rokasgrāmata par 
Paulician baznīcas Armēnija Clarendon Press, Oxford, 1898, 149. lpp.). 

Realizācija, ka daudzi, kas apliecināja Kristu nepareizi novērota dēmoniskās brīvdienas nav jauns, un ir 
nosodījušas dažu gadsimtu gaitā. 

Tradīcijas un / vai Bībelei? 

Salīdzinoši maz cilvēku uz planētas, pat cenšas turēt Dieva Svētās Dienas. Lielākā daļa, kas apgalvo, ka ir 

reliģija tās saistīt ar Bībeli saglabāt citas dienas. 

Daži turēt ārpus Bībeles reliģiskās brīvdienas, jo spiediens no ģimenes locekļiem. Daži neļaus bibliskās 

Svētās Dienas, jo spiedienu no savas sabiedrības un / vai viņu darba devēji. 

Jēzus brīdināja, ka tie, kas Viņam sekoja vajadzētu gaidīt, lai būtu problēmas ar ģimenes locekļiem 

(Mateja 10:36) un pasauli. Viņš neteica viņiem kompromisu ar pasauli, kas ienīst savus patiesos sekotājus 

(Jāņa 15: 18-19), bet tiekties pēc pilnības (Mateja 05:48). 

New Dzīves Translation māca šādu informāciju par Dieva cilvēkiem: 

3 Tie nav kompromisu ar ļauno, un viņi iet tikai viņa ceļus. (Psalmi 119: 3) 

Vai esat gatavi uz kompromisu ar ļaunumu? Sātans cenšas padarīt sin izskatīties labi (Mozus 3: 1-6), 
un parādās kā "gaismas eņģeli" (2 Korintiešiem 11: 14-15). Vai jūs glabāt savu atvaļinājumu, pat ja 

tie šķiet labi, lai jums? 

Grieķu-romiešu ticības mēdz uzskatīt, ka ievērošana savas brīvdienas ir balstīta uz tradīcijām, bet bieži tie 

tradīcijas sākās pagānisma. Tā kā daudzi no pagātnes (un ir) līderi savās ticībās apstiprināja šīs tradīcijas, 

daudz darboties kā tad, ja tie ir pieņemami Dievam. 

Kaut gan tradīcijas, kas ir saskaņā ar Dieva vārdu, ir naudas sods (sal 1. Korintiešiem 11: 2; 2 

Tesaloniķiešiem 2:15), tie ir pretrunā ar Bībeli nevajadzētu turēt. Paziņojums Jaunā Derība liek ka skaidri: 



8 Uzmanieties lai ikvienam pievilt jums caur filozofiju un tukšu maldināšanu, saskaņā ar tradīciju 

vīriešu, saskaņā ar pamatprincipiem pasaulē, bet ne uz Kristu. (Kolosiešiem 2: 8) 

3 Viņš atbildēja un sacīja viņiem: "Kāpēc jūs pārkāpjat Dieva bausli savu ieražu ... 7 liekuļi Isajs 

labi pravietojis par jums, saka?! 

8 "Šie cilvēki tuvosies mani ar savu muti, un godu mani ar savām lūpām, bet viņu sirdis ir tālu no 

manis 9 Un velti tie godina Mani, Mācīšanas doktrīnu baušļus cilvēku.". "(Mateja 15: 3 , 7-9) 

Dieva vārds ir minēts, ka daudzi ir pieņēmis tradīcijas, ka tie nav, un tas mudina grēku nožēlošanu no 

tiem pēc tam, kad viņi sapratīs, šo: 

19 Kungs, mans stiprums un mans cietoksnis, mana patvērums dienā bēdās Pagāni nāks pie jums 

no zemes galiem un teikt: "Protams mūsu tēvi ir iedzimta melus, mazvērtības un nerentablas 

lietas." (Jeremijas 16:19) 

Bībele māca, ka ārvalstu reliģiskās novērojumi ir dēmonisks: 

16 Viņi izraisīja Viņu skaudībai ar svešiem dieviem; Ar negantībām tie izraisīja Viņu 

kaitināja. 17 Tie upurēja ļauniem gariem, bet ne Dievam, lai dieviem viņi nezināja, uz jauniem 

dieviem, jaunpienācējiem, ka jūsu tēvi nav baidās. (Mozus 32: 16-17) 

Paziņojums apstiprinājums Šīs koncepcijas no vēlu Romas katoļu franču kardināls Žans-Guenole-Marie 

Daniélou: 

Pagānu pasaule un kristīgā Baznīca ir pilnīgi saderīgi; viens nevar vienlaicīgi kalpot gan Dievam 

un elkus. (Daniélou J. izcelsmi latīņu kristietību. Tulkoja David Smith un John Austin Baker. 

Westminster Press, 1977, 440 lpp.) 

Patiesi, pagānu pasaulē un kristīgā Baznīca ir pilnīgi saderīgi; viens nevar vienlaicīgi kalpot gan Dievam 

un elkus. 

Tomēr daudzi, tostarp savā baznīcā, to darīt šodien, kad viņi vērot pagānu svētkus, kas ir modificēti ar 

kristiešu noteikumiem un dažu prakses izmaiņas. Saprast, ka Jēzus teica: "Ja jūs paliekat Manos vārdos, 

jūs esat mani mācekļi, patiešām. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus." (Jāņa 8: 31-
32). Dieva svētās dienas atbrīvotu mūs no pagānisma. 

Ņemiet vērā, ka apustulis Pāvils brīdināja: 

14. Vai nav nevienmērīgi yoked kopā ar neticīgajiem. Par to, ko sadraudzību ir taisnībai ar 

netaisnību? Un ko kopība ir gaisma ar tumsu? 15 Un kas atbilst ir Kristum ar Belial? Vai kāda daļa 
ir ticīgajam ar neticīgo? 16 Un ko līgums ir Dieva svētnīca ar elkiem? Jo jūs esat templis dzīvā 

Dieva. Kā Dievs ir teicis: 

"Es mīt viņos un staigāt starp viņiem. Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mana tauta." 

17 Tādējādi 

"Nāc ārā no starp tām un būt atsevišķi, saka Tas Kungs. Neaiztieciet to, kas ir nešķīsts, un 

es saņems tevi." 

18 "Es būšu Tēvs jums, un tu būsi Mani dēli un meitas, saka visspēcīgais Kungs. (2 Korintiešiem 

6: 14-18) 



Paziņojums Dievs būs Tēvs tiem, kas nebūs daļa no pagānu praksi. Nav Tēvs tiem, kas aptvertu tos kā 

daļu no kulta. 

Kaut arī daži akts, piemēram, ņemot praksi, ka pagāni bija priecē Dievs, tie ir maldinām paši: 

32 Tu saki: "Mēs vēlamies būt, piemēram, tautas, piemēram, pasaules tautu, kas kalpo koka un 

akmens." Bet kas jums ir prātā nekad nenotiks. (Ecēhiēla 20:32, NIV) 

26 Viņas priesteri kaitēšana manu likumu un zaimojoši manas svētās lietas; tie nav atšķirību starp 
svēto un kopīgi; viņi māca, ka nav atšķirības starp nešķīstu un tīra; un tie aizvērt acis uz to 

turēšanai manu Sabatu, tāpēc, ka es esmu bezdievīgs starp tiem. (Ecēhiēla 22:26, NIV) 

Dievs saka, ka tas padara starpību. Tā vietā, lai šīs patīkami Viņu, ieskaitot pagānu praksi nesīs Viņa 

dusmas (Ezekiel 30:13)! Aizstāvot juteklisko pasaulīgos prakse ir dēmoniskas (sal James 3: 13-15). 

Dieva Svētās Dienas vai kas? 

Bībele atsaucas uz Dieva svētkus kā "svēto sasaukumos" (piem Numbers 28:26; 29:12), vai "svēto 
festivālu" (sal Jesajas 30:29). 

Bībele atkārtoti nosoda pagānu piemiņas kā nepareizu un dēmoniski (1.Korintiešiem 10: 20-21; 1 

Timothy 4: 1). Bībele saka, ka NAV apvienot ārpus Bībeles svinības uz Dieva pielūgšana (Mozus 32; 

Jeremijas 10; 1 Korintiešiem 10: 20-21). 

Tomēr daudzi ir nolēmuši ievērot dievkalpojumu kalendārs, ka Bībele 

neatbalsta. Izmantojot prakse, ka apustulis Jānis Associates ar antikristu (1 Jāņa 2: 18-19). 

Ārpus Bībeles svētki tiek veicināta dēmoni un palīdzēja aizēnot Dieva plānu miljardiem vairāk nekā 

gadsimtu. 

Jēzus teica, ka Dievs gribēja tikt pielūgts patiesību: 

24 Dievs ir Gars, un tie, kas godina jāpielūdz garā un patiesībā. (Jāņa 4:24, NJB) 

Pārsaiņojusi dēmoniski brīvdienas nav godu patieso Dievu. Dievs vēlas, lai jūs uzticēties Viņam un darīt 

lietas savu ceļu, nevis jūsu (Salamana Pamācības 3: 5-6). 

Bībeles Svētās Dienas palīdzība bilde Dieva pestīšanas plāns. Sākot ar upuri Jēzus pie Lieldienu, lai 

cenšas dzīvot "neraudzēta" dzīvo, lai zvana uz augļiem šajā vecumā (Vasarsvētki), ar taurēm Atklāsmes 

un augšāmcelšanos, atgādinājumam sātana lomu mūsu grēkiem, un Kristus Izpirkšana upuris, lai picturing 
tūkstošgadu Dieva uz zemes (Būdiņu svētkos), pie atziņas, ka Dievs piedāvā glābšanu visiem (Pēdējā 

Lielā diena), daļas Dieva plāns ir atklāts un padarīt taustāma kristiešiem. 

Bībele saka kristieši atdarināt apustulis Pāvils, kad viņš atdarināja Jēzu (1.Korintiešiem 11: 1). 

Jēzus tur Bībeles Svētās Dienas (Lūkas 2: 41-42; 22: 7-19, Jāņa 7: 10-38; 13). Ja jūs sekot Viņa 

piemēram, kā viņš mācīja (Jāņa 13: 12-15)? 

Apustulis Pāvils tur bibliskās Svētās Dienas (Ap.d. 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 

Korintiešiem 5: 7-8; 16: 8). Pāvils brīdināja no tiem, kas varētu apdraudēt tās ar dēmonisku praksei 

(1.Korintiešiem 10: 19-21). Cilvēki, kuri apgalvo sekot Bībeles Dievs ir jāattīra no pagānisma (sal 

Nehemijas 13:30; 2. Pētera 1: 9). 



Apustulis Jānis tur Bībeles Svēto dienas, taču brīdināja par cilvēkiem, kas vēlas būt kristietis nebija pēc 

viņa metodes: 

18 Bērniņi, ir pēdējā stunda; un, kā jūs esat dzirdējuši, ka Antikrists nāk, pat tagad daudzi 

antikristi ir pienācis, ar kuru mēs zinām, ka tā ir pēdējā stunda. 19 Viņi aizgāja no mums, bet viņi 

nav bijuši mūsējie; jo, ja tie būtu bijuši mūsējie, th EY būtu jāturpina kopā ar mums; bet viņi 

aizgāja, ka tie varētu būt manifests, ka neviens no viņiem bija mums. (1 John 2: 18-19) 

Ja kristieši saglabāt pašas Bībeles Svētās Dienas, kā Viņa apustuļi, piemēram, Jānis tur? Jānis rakstīja, ka 

tie, kas nepatiesi apgalvo, ka ir kristietis, kurš neievēro viņa prakse darbojas kā antikristu. 

Kad runa ir par Svēto dienu un brīvdienu, kas mēs esam, lai klausītos? Dieva vārds vai tradīciju 

vīriešiem? Lai gan var būt atbilstošas vietas par tradīciju, neviens būtu jāpieņem tradīcija, kas ir pretrunā 

ar Dieva vārdu. 

Tā Dieva vārds ir noderīgi mācībai (2 Timothy 3:16), varbūt mums vajadzētu mācīties no Pētera un pārējo 

apustuļu atbilde uz reliģiskajiem līderiem to dienu: 

29. Mums vajadzētu paklausīt Dievam, nevis vīrieši. (Acts 5:29) 

Vai jūs sekot piemērus Jēzus un apustuļu un saglabāt Dieva svētais dienās savu ceļu, un neļauj tradīcija 
padomju cilvēku, lai apturētu jums? 

Vai jūs klausīties tos, kas "sludina būt svētiem sasaukšana" (Mozus 23: 8,21,24,27,35,36), kas ir Dieva 
Bībeles festivāli (Mozus 23:37)? 

Jēzus teica: 

21 Mani brāļi ir tie, kas dzird Dieva vārdu un darīt to. (Lūkas 08:21) 

Vai jūs patiešām viens no Jēzus brāļi? Kristieši ir vajadzēja būt (Romiešiem 8:29). Mums ir jānosaka 
atsevišķi ar patiesību (Jāņa 17:19). 

Vai jūs un / vai jūsu māja dzirdēt Dieva vārdu, un to darīt? Vai jums saglabāt Dieva Svētais Dienas vai 
tradīcijas, kas tiek demonically-iedvesmoja? 

"14 kalposim Tam Kungam! 15 Un, ja šķiet, ka ļaunums lai jūs varētu kalpot Tam Kungam, 
izvēlēties sev šo dienu, kuru jūs kalpos "kā pagānu dieviem", kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un 

mans nams, mēs kalposim Tam Kungam "(Jozuas 24: 14-15). 

Izvēlēties Dieva Svēto dienas. 

 

 

 

 

 



Svētā Diena kalendārs 

Svētā diena *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

izlaidums   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

neraudzēta maize  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                          Apr 6    Apr 3  -22 

Vasarsvētki   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trompetes   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

gandarījums  Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Lieveņu svētkos  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

Pēdējā Lielā Diena  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Visi Svētās Dienas sākas vakarā pirms saulrieta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turpinot Dieva Baznīcu 
 

ASV birojs Tālākizglītības Dieva Baznīcā atrodas: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 

93433 USA. 
 

Turpināšana Dieva Baznīca (CCOG) mājas lapas 
 

CCOG.ASIA Šī vietne ir koncentrēties uz Āziju un ir dažādas rakstus vairākās Āzijas valodās, kā arī 
dažus priekšmetus angļu valodā. 

CCOG.IN Šī vietne ir vērsta uz tiem Indijas mantojumu. Tas ir materiālus angļu valodā un dažādu 

indiešu valodās. 
CCOG.EU Šī vietne ir vērsta uz Eiropu. Tā ir materiāli vairākās Eiropas valodās. 

CCOG.NZ Šī vietne ir vērsta uz Jaunzēlandi un citu ar britu lija fona. 

CCOG.ORG Tas ir galvenais mājas lapa Tālākizglītības Dieva Baznīcā. Tas kalpo cilvēkiem visos 
kontinentos. Tā satur raksti, saites, un video, ieskaitot nedēļas un Svētā diena sprediķus. 

CCOGAFRICA.ORG Šī vietne ir vērsta pret tiem Āfrikā. 

CCOGCANADA.CA Šī vietne ir vērsta pret tiem, Kanādā. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Tas ir spāņu valoda tīmekļa vietne Tālākizglītības 
Dieva Baznīcā. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Tas ir Filipīnas vietne ar informāciju angļu un tagalu. 
 

Jaunumi un Vēsture vietnes 
 

COGWRITER.COM Šī mājas lapa ir galvenais proklamēšanas instruments un ir ziņas, doktrīnu, 

vēsturiskos rakstus, video un pravietiski atjauninājumus. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tas ir viegli atcerēties mājas lapu ar rakstiem un informāciju par 

baznīcas vēsturi. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Tas ir tiešsaistes radio vietne, kas aptver ziņas un Bībeles tēmām. 
 

YouTube video kanāli sprediķus un Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanāls. CCOG sermonette videos. 
CCOGAfrica kanāls.  CCOG ziņas Āfrikas valodās. 

CDLIDDSermones kanāls. CCOG ziņas spāņu valodā. 

ContinuingCOG kanāls. CCOG video sprediķi. 

 

 

 

 

 

 

 



Dieva Svētais dienas vai dēmonisks Brīvdienas? 

 Kad jūs domājat par brīvdienām, kas nāk prātā? Vai jūs domājat par mūžzaļie koki, vainagi, truši, olas, 

karstās-cross smalkmaizītēm, un raganas 'tērpus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomēr neviens no šiem simboliem ir apstiprināts Bībelē. Vai jūs zināt, ko Bībele patiesībā māca? 

Apustulis Pāvils rakstīja: 

19. Ko es esmu sevi saprotams, tad? Ka elks ir kaut kas, vai kas tiek piedāvāts elkiem ir kaut 

kas? 20. Drīzāk, ka viss ko upurē tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam, un es negribu, ka jums 

būtu kopība ar ļauniem gariem. 21 Jūs nevarat dzert tasi Kunga un tasi dēmoni; Jūs nevarat 

baudīt Kunga galda un tabulas dēmonu. 22 Vai mēs provocēt Kungu? Vai mēs esam varenāki 

par Viņu? (1 Korintiešiem 10: 19-22) 

 

Ja jūs turēt Dieva Svēto dienas vai dēmonisks brīvdienas? 

 


