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1. Šventųjų diena vs. populiaru Šventės 

Iš daugelio grupių, kurie išpažįsta krikščionybę, beveik visi pastebėti keletą atostogas ar šventes.  

Jei laikytis Dievo Šventąją dienas ar demoniškų atostogas? 

Atrodo lengva klausimą su lengva atsakyti. Ir tiems, kurie nori tikėti Biblija, o ne įvairių minios, ji yra. 

Kur Šventoji ir švenčių dienomis atsirado? Ar jie ateina iš Biblijos ar jos susijusios su tradicinių pagonių / 

demoniškas pastabas? 

Jei manote, kad esate krikščionis, jūs tikrai žinote, kas dienas, jei tokių yra, jūs turėtumėte laikyti ir 
kodėl? 

Šis trumpas knyga orientuota į metines Biblijos šventes ir talpinama informacija apie kai metinių švenčių, 
kad kiti laikytis. 

Žodis Atostogų 

Pasak Webster žodyne, pasaulis šventė kilęs iš senosios Anglų hāligdæg. Nepaisant to, ką dabar žmonės 

gali manyti, kad terminas nebuvo iš tikrųjų reiškia laisvą laiką turėti vacation- atostogas reiškė šventą 
dieną. 

Žinoma, ne visi "šventės" buvo skirti religinių švenčių. Nacionalinės šventės buvo nebūtinai laikomas 

religinis, ir net Jėzus, matyt, pastebėjo vieną ar daugiau iš tų (Jono 10: 22-23). 

Kiek Jėzus eina, Biblija konkrečiai fiksuoja, kad Jis pastebėjo, biblinius šventes ir festivalius, pavyzdžiui, 

Velykos (Luko 2: 41-42; 22: 7-19), Palapinių šventė (Jono 7: 10-26), ir paskutinis puiki diena (Jono 
7: 37-38; 8: 2). Naujojo Testamento taškai Jėzaus apaštalų, laikantys Paschą (1 Kor 5: 7), Neraugintos 

duonos dienų (Aktai, 20: 6; 1 Korintiečiams 5: 8), Sekminių (Apd 2: 1-14), trimitai ir buveinės ( plg 

Leviticus 23: 24,33-37; Apd 18:21; 21: 18-24; 28:17), o Apmokėjimo (diena Apd 27: 9). 

Biblija niekada rodo, kad Jėzus, nei apaštalai pastebėjo religines šventes kaip tie, kad pagonių romėnai 

pastebėtus. Vis dėlto, daug tokių, kurie tvirtina, krikščionybės kaip religijos laikosi versijos religinių 
švenčių, kurie ateina iš šaltinių, esančių už Bibliją. 

Jie turėtų būti laikomi? 

Biblija pranašauja, kad ateis laikas, kai žmonės iš visų tautų bus išlaikyti Dievo šventes ar būti sausros ir 
negandų (Zacharijo 14: 16-19). Nes tai yra tuo atveju, neturėtų manote, ar jums reikia padaryti dabar? 

Prašome perskaityti šią knygą visas bent du kartus. Tam tikros prieštaravimai, kad kai kurie surinko apie 

tai, ką Biblija rodo skirti joje. Dvigubai Skaityti tikiuosi bus atsakyti į rimtesnius klausimus jums gali 

turėti. 

Prašome pabandyti studijuoti šią temą su tikrai atvira mintis. Tai natūralu, kad visiems žmonėms, jei mes 

nesame mūsų apsauga nuo to, žvelgti į bet kurio iš šių metinių švenčių pristatymą į prietarų 
dvasia. Biblija moko, kad "Tas, kuris atsako į klausimą, kol jis girdi, jis yra kvailas ir begėdis jam" 

(Patarlių 18:13), todėl kaip ir senas Bereans norėdami pamatyti, jei šie dalykai čia yra taip (Apd 17:10 -
11). 

Tegul mus, todėl, nori pateikimo į Dievą ir Jo valios, su davusią širdyse nemokamai iš pažeisti, su 

atsiverti trokštu tiesos daugiau nei mūsų savaip, drebulys prieš šventą ir šventąją Dievo Žodžiu (Izaijo 66: 

2), kreipkitės į Dievą nuolankiai dėl jo Šventosios Dvasios kryptimi. Ir šioje maldos, Paklusnus, 



norinčiam, tačiau kruopštaus ir atsargaus požiūrio, studijuoti šį klausimą - įrodyti viską (plg 1 

Tesalonikiečiams 5:21 KJV / DRB). 

Dievo Festivaliai ir šventosios dienos 

Ar žinote, kad Dievo festivaliai yra išvardyti Biblijoje? Nors tai turėtų būti protas, daugelis nesupranta, 

kad taip yra, nei kur juos rasti Šventąjį Raštą. 

Be to, vienas klausimas su jais, kad jie yra pagrįstas skirtingu kalendorių, nei dauguma žmonių dabar 
naudoja. Dievo kalendorius iš esmės yra Mėnulio-Saulės vienas. Norėdami padėti jums geriau suprasti 

Dievo šventųjų dienos laiką, patikrinkite šią palyginimo lentelę iš Biblijos kalendorių ir Romos 

(Grigaliaus) kalendoriumi (jie nepatenka ant tos pačios Romos kalendorinę dieną kiekvienais metais): 

(Modernus romėnų kalendorius su šventinėmis dienomis rodomas Šioje knygelėje pabaigoje.) 

 

 

Kiek Dievo šventes, tegul pirmas pradėti su nuoroda į Pradžios knygoje, nurodant tiek protestantų ir 
katalikų vertimas: 

14 Tada Dievas tarė: "Tebūnie šviesuliai dangaus atskirti dieną nuo nakties. Jie bus ženklai ir 

pažymėti religines šventes, dienas ir metus. (Pradžios 1:14, Dievo Žodis Vertimas, GWT) 

Mėnesio  Taškų   Ilgis   Civilinė Ekvivalentinis 

Abib/Nisan  1   30 dienų  Kovas - Balandis 

Ziv/Iyar   2  29 dienų  Balandis - Gegužė 

Sivan/Siwan  3   30 dienų  Gegužė - birželis 

Tammuz  4   29 dienų  birželis - liepa 

Av/Ab   5   30 dienų  liepa - Rugpjūtis 

Elul   6   29 dienų  Rugpjūtis - rugsėjis 

Ethanim/Tishri 7   30 dienų  rugsėjis - spalis 

Bul/Cheshvan  8   29 or 30 dienų  spalis - lapkritis 

Kislev   9   30 or 29 dienų  lapkritis - gruodis 

Tevet   10   29 dienų  gruodis - sausis 

Shevat   11   30 dienų  sausis - vasaris 

Adar   12   30 dienų  vasaris - Kovas 

(Taip pat Biblijos "keliamaisiais metais" yra dar vienas mėnuo vadinamas Adarā 2)  

 



14 Dievas tarė: "Tebūna šviesuliai dangaus skliautas padalinti dieną nuo nakties, ir tegul rodo 

festivalių, dienas ir metus. (Pradžios 1:14, Naujoji Jeruzalė Biblija, njb) 

Hebrajų žodis šienaujama 'stichijos 14 nurodo religinio festivalio. 

Ar žinote, kad Biblija kalbėjo apie religines šventes egzistavimo jos labai pirmoji knyga? Psalmių 

knygoje taip pat patvirtina tai iš esmės, kodėl Dievas sukūrė mėnulį: 
19 Jis padarė mėnulį pažymėti Festivaliai (Ps 104: 19, Holman krikščionių Standartinė Biblija) 

Ar tai, ką jūs jau girdėjote anksčiau? 

Kas yra religinės šventės, kad "šviesos danguje" Dievo pateikti ten buvo pažymėti? 

Na, ten yra viena vieta Biblijoje, kur visi Šventieji dienų (šienaujama) yra išvardytos ir kai žibintai yra 
paminėta. 

Jis yra Biblijos dalis, kad daugelis noras pamiršti, ar sudaryti buvo padaryta toli visas. IS parodė iš 
Naujojo Amerikos Biblijos (NAB), Romos katalikų vertimo po (NAB yra naudojamas mažesnis kaip 

dauguma protestantai sekti Romos Bažnyčią dėl daugelio dienų jie daro ir nereikia stebėti, nepaisant to, 

ką Raštas narių): 

2 ... Toliau Viešpaties, kurį deklaruoja šventas dienas festivaliai. Tai yra mano festivaliai: 
3 Šešias dienas darbas gali būti padaryta; o septintoji diena yra visiško poilsio, deklaruojamas 

šventa diena Sabbath; jūs nedirbsite jokio darbo. Tai yra Viešpaties sabatas, kur jūs gyvenate. 
4 Tai yra Viešpaties, šventas dienas, kurį deklaruoja jų tinkamu laiku festivaliai. 5 Viešpaties 

Pascha patenka ant keturioliktos dienos pirmą mėnesį, ne vakaro prieblandoje. 6 Penkioliktą 

mėnesio dieną yra Viešpaties šventė Neraugintos duonos. Septynias dienas valgysite neraugintą 

duoną. 7 Dėl pirmojo iš šių dienų turėsite paskelbė šventa diena; jūs padaryti jokios sunkus 

darbas. (Kunigų 23: 2-7, NAB) 
15 Nuo tos dienos po šabo, diena, kurią jums atnešti pėdą už aukštį, jūs tikėtis septyni pilni 

savaites; 16 tu skaičiuoti iki tos dienos, kai septintą savaitę, penkiasdešimt dienų. (Kunigų 23: 15-
16, NAB) 
24 ... Pirmąją dieną septintą mėnesį turėsite šabo poilsio, su trimitas blastų Primename, kad 

deklaruotu šventą dieną; (Kunigų 23:24, NAB) 

26 Viešpats tarė Mozei: 27 Dabar dešimtą dieną šio septintą mėnesį yra Apmokėjimo diena. Jūs 

turite paskelbtas šventa diena. Tu nusižeminkite ir pasiūlyti auką Viešpačiui. 28 Tą dieną jūs 

nedirbsi jokio darbo, nes ji yra Apmokėjimo kai Atpirkimas yra pagamintas už jus prieš Viešpatį, 
savo Dievą diena. 29 Tie, kurie neturi upokorzy šią dieną bus išnaikintas iš žmonių.30 Jei kas nors 
daro bet kokį darbą tą dieną, aš pašalinti tą asmenį iš tautos. 31 Jūs dieną nedirbk jokio darbo; tai 
yra amžinas nuostatas visoms jūsų kartoms, kur jūs gyventi; 32 tai yra visiško poilsio šabas 

jums. Jūs turi nusižeminti patys. Pradedant nuo mėnesio devintą vakaro, švęsite šį jūsų šabą nuo 
vakaro iki vakaro. 



33 Viešpats tarė Mozei: 34 Sakyk izraelitams: penkioliktą dieną šio septintą mėnesį yra Viešpaties 

šventė Palapinių, kuris turi tęstis septynias dienas. 35 Pirmąją dieną, deklaruojamas šventa diena, 
jūs padaryti jokios sunkus darbas. 36 Septynias dienas siūlo auką Viešpačiui, o aštuntą dieną 

turėsite paskelbė šventa diena. Jūs turi pasiūlyti auką Viešpačiui. Tai festivalis uždarymo. Jūs turi 

padaryti ne sunkus darbas. 

37 Taigi, jie yra Viešpaties šventės ... (Kunigų 23: 26-37, NAB) 

Biblija aiškiai išvardyti Dievo šventes ir šventas Dievo dienas. Vis dėlto, dauguma žmonių, kurie teigia, 
kad Krikščionių nereikia tikrai išlaikyti šventines dienas, Dievas įsako. 

Pastaba: Visą dieną Biblijoje bėgo nuo saulėlydžio-to-saulėlydžio (Pradžios 1: 5; Leviticus 23:32; 
Deuteronomy 16: 6; 23:11; Jozuė 8: 9; Markas 01:32), o ne nuo vidurnakčio iki vidurnakčio dienomis 

skaičiuojami šiandien. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad nors yra aspektai ritualų, susijusių su šventinėmis 

dienomis Senojo Testamento, kad buvo pakeisti krikščionims, kaip Naujasis Testamentas padeda padaryti 

clear- pvz Mato 26:18, 26-30; Hebrajams 10: 1-14 - realybė yra ta, kad vis dar egzistuoja šių dienų ir 

festivaliai ir buvo laikomi ankstyvieji krikščionys, įskaitant Gentile tie. 

Mes tęstinio Bažnyčios Dievo išlaikyti tuos pačius biblinius šventas dienas, kad Jėzus, Jo mokiniai, ir jų 

ištikimi pasekėjai laikomi, įskaitant pagonis krikščionių lyderių kaip Polikarpo iš Smyrna. Mes nuolat 
juos tokiu būdu, kad ankstyvieji ir vėliau krikščionys išgelbėjo. Tai skiriasi tam tikrais būdais iš tų pačių 

pagrindinių dienas, kad žydai išlaikyti, nes žydai nesutinku Naujojo Testamento mokymą apie tai, ką visi 
šių dienų vidurkį arba, kaip jie turi būti laikomi krikščionys. 

Daugelis krikščionių, kad laikytis Dievo festivaliai suvokti, kad biblijos šventosios dienos nukreipta į 
pirmą ir antrą Jėzaus atėjimą, taip pat padėti picture Dievo išganymo plane. 

2. Velykos: Ar tai tik apie Kristaus mirtį? 

Turėtų krikščionys Švęskite Paschą? 

Kaip daugelis žino, izraelitai buvo specialiai liepta stebėti Paschą Išėjimo knygoje. Šeimos nešdavosi avį, 

be defektų (Išėjimo 12: 5), už pasiaukojimą (Išėjimo 12: 3-4). Avinėlis buvo paaukotas ant keturioliktą 

temstant (Išėjimo 12: 6), o kai jos kraujyje buvo dedamas ant šeimos namuose duris (Išėjimo 12: 7). 

Tie, kurie ėmėsi veiksmų Dievas pavestus buvo "perėjo" iš mirties, o egiptiečių, kurie nebuvo tai padaryti 

nebuvo (Išėjimo 12: 28-30). 

Kaip ir daugelis nesuprasti, Jėzus įsteigė Paschą kasmet (Išėjimo 13:10) nuo jaunystės (Luko 2: 41-42) 
metu ir per visą savo gyvenimą (Luko 22:15). 

Pascha buvo pastebėta keturioliktos dienos pirmojo mėnesio dieną (Leviticus 23: 5; vadinamas Abibo Įst 

16: 1 arba Nisan į Esteros 3: 7). Jis pasireiškia pavasario sezono metų. 

Nors Jėzus pakeitė keletą praktiką, susijusią su juo (Luko 22: 19-22; Jono 13: 1-17), mūsų Gelbėtojas taip 

pat papasakojo savo mokiniams laikyti jį (Lk 22: 7-13). Taip pat Naujajame Testamente yra aišku, kad 

dėl Jėzaus aukos, žuvo avis ir pradėti krauju durų staktų (Išėjimo 12: 6-7) nebereikalingas (plg Hebrajams 
7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 

Apaštalas Paulius specialiai mokomi, kad krikščionys buvo išlaikyti Paschą pagal Jėzaus nurodymus (1 

Kor 5: 7-8; 11: 23-26). 



Biblija moko, kad Jėzus "buvo Predestinacija prieš pasaulio sutvėrimą" (1 Petro 1:20) turi būti "Avinėlis 

nužudyti nuo pasaulio sukūrimo" (Apreiškimo 13: 8). Taigi, Dievo išganymo planas Jo Šventosios dienų 

ir festivalių, įskaitant Jėzus buvo "Pascha", buvo žinoma prieš žmonės buvo ant planetos. Štai kodėl kai 

kurie iš dangaus kūnų buvo dedamas į dangų, kad būtų galima 

apskaičiuoti jų! 

Beveik visi bažnyčios pripažįsta, kad Biblija moko, kad Jėzus įvykdė kažką susijusį su Velykomis, kai jis 

buvo nužudytas. 

Mes rasti šios didžios aukos net aptartą Edeno sode operaciją. Po Jėzus pranašavo (Pradžios 3:15) Dievas 

nužudė gyvūnas (tikriausiai ėriuką ar ožkos), siekiant padengti nuogumą (kaip iš nuodėmės tipo 

atstovavimą šioje sergamumas) Adomo ir Ievos su savo odos (Pr 03:21). Mes taip pat pamatyti šį 

pasiaukojimo veikimo principas, kai Abelis aukojo ėriuką iš savo bandos (Pradžios 4: 2-4). 

Garsusis Velykos Mozės dienomis parodė, kad Izraelio vaikai išlaisvinimą iš Egipto (Išėjimo 12: 1-
38). Mozė įrašytas Dievo nurodymus apie tai, taip pat kalendorių (Pradžios 1:14; 2: 1; Išėjimo 12: 1) ir jo 

šventės (Kunigų 23). Pascha esmės tapo pirmąja iš šių renginių kasmet vaizduojamas Dievo vaikai 

didžiojo savo išganymo planą. 

Senajame Testamente Velykos nuotraukoje išlaisvinimą iš Egipto ir Dievo įsikišimo vergijos. Bet, 
pranašiškai, tai buvo taip pat ieško į kartą, kad Jėzus ateis ir bus mūsų Paschos avinėlį (1 Kor 5: 7). Dievo 
Avinėlis, kuris atėjo į naikini pasaulio nuodėmes (Jn 1:29; plg 3: 16-17). 

Dėl paskutinio Jėzaus Velykų kaip žmogus, Jis ir toliau laikyti jį iš vėlai vakare laiko ir papasakojo savo 
mokiniams laikyti jį (Luko 22: 14-19; plg John 13: 2,12-15) ir 14-asis Nisan / Abibo (plg Lk 22:14; 23: 52-
54). 

Jėzus, tačiau pasikeitė keletas praktikos, susijusios su jos laikymusi. Jėzus padarė neraugintą duoną ir 

vyną neatskiriama Velykų (Mato 26:18, 26-30) ir pridūrė footwashing praktiką (Jono 13: 12-17). 

Jėzus jokiu būdu mokė, kad tai buvo ne būti metinis Velykos, Taip pat jis pakeisti dieną nuo jo stebėjimo 

laiką iki sekmadienio rytą, kaip tie, kurie seka graikų-romėnų tradicijas padaryti. Net graikų ortodoksų 

mokslininkai pripažįsta, kad 1-asis ir 2-asis amžiaus krikščionys laikomi Paschą naktį (Calivas, Alkiviadis C. iš 
Velykų ir Didžiosios savaitės Ištakos - I dalis Šventojo Kryžiaus stačiatikių spaudoje, 1992), kaip 

mes, tęstinio Bažnyčios Dievo padaryti 21-ajame amžiuje. Velykos yra tik reikia imtis tinkamai pakrikštyti 

krikščionių (plg 1 Korintiečiams 11: 27-29; Romiečiams 6: 3-10; Išėjimo 12:48; numerius 9:14). 

Tai tikriausiai reikėtų pridėti, kad Romos bažnyčia (taip pat daugelis jos protestantų palikuonių) oficialiai 

moko, kad ji išlaiko Paschą, nors skambina jai kažką kitą anglų kalba, o ne laikyti jį kaip Jėzus 

(katekizmas Katalikų Bažnyčios. Doubleday, NY, 1995, 332 psl.). 

Vynas, Ne vynuogių sultys 

Nepaisant to, kad Jėzus pasuko vandenį vynu (Jn 2: 3-10) ir graikų naudojamas terminas Naujajame 

Testamente (oinos) nurodo vyno (plg 1 Timotiejui 3: 8), įvairūs jų teigė, kad jis buvo vynuogių sultys, o 

ne vyno, kuris buvo naudojamas Velykų. Žydai, patys nors, naudokite vyną Velykų (Hisrch EG, 

Eizenšteinas "JD. Vyno. Žydų enciklopedija. 1907, p. 532-535). 

Kaip mes žinome, kad vynuogių sultys nebuvo galbūt naudojamas Jėzaus? 



Vynuogės paprastai nuimami aplink rugsėjo ir Pascha paprastai Romos kalendorinį mėnesį, vadinamą 

Balandžio mėn. Jėzaus dienomis, jie neturėjo modernią sterilizacija ar šaltį. Taigi, vynuogių sultys būtų 

sugedęs tarp derliaus nuėmimo ir Velykų metu. 

Kiti pastebėjo, kad buvo neįmanoma žydams yra saugomi vynuogių sulčių, kad (, 1909 p. 974 Plg 

Kenedis ARS. Hastingsas Biblija žodynas. C. Scribner Sūnaus) ilgio. Todėl būtų buvę naudojami tik 

vyno, kuris gali likti nepaliesta už net daugelį metų. (Su alkoholio vartojimu, pavyzdžiui, vyno, yra 

patvirtintas Palapinių Pakartoto Įstatymo 26:14, tačiau nėra būtinas.) 

Krikščionys neturi būti "vynu, kuriame pasileidimas", kaip Paulius rašė (Efeziečiams 5:18, KJV). Tik 
labai maža vyno paprastai suvartojami per Velykas (apie arbatinį šaukštelį visiškai ar mažiau). 
Velykos buvo ne 14-osios 15-oji 

Kai buvo painiojama apie Biblijos Velykų dienos. 

Biblija moko, kad ji turėjo būti laikomi ant 14-osios dieną iš pirmojo mėnesio Dievo kalendorių (Kunigų 23: 

5). 

Į 6-ąją eilutę Išėjimo 12 skyrius, ji teigia, kad aviena turi būti nužudytas "temstant" (GWT ir žydų Leidinys 

Visuomenė vertimai). 8-posmas sako, kad jie valgyti mėsą, kad naktį. Tai turi būti skrudintos ir valgyti, kad 

naktį. Ir taip, kaip tas, kuris nužudė ėriukus, vieną galite lengvai nužudyti, kepsnys, ir valgyti avinėlį 
"pirmojo metų" (Išėjimo 12: 5) tarp saulėlydžio ir vidurnaktį-kuris iš esmės yra tai, ką izraelitai padarė 

apie užregistruotus Velykos Išėjimo 12. ir techniškai, jie turėjo iki rytą ją valgyti už Išėjimo 12:10. Dabar 
Biblija yra aišku, kad angeliškas Velykos įvyko "tą naktį" (Išėjimo 12:12), tą pačią naktį iš 14-osios. 

Biblija moko, kad tik Jėzus turėjo būti paaukotas kartą (1 Petro 3:18; Hebrajams 09:28; 10: 10-
14). Naujajame Testamente, yra aišku, kad Jėzus laikė baigiamąjį Paschą (Luko 22: 14-16), ir buvo 
nužudytas. Biblija rodo, kad Jėzus buvo pašalintas iš akcijų prieš 15 d. Kodėl? Kadangi 15-oji buvo "aukštos 
dieną" (Jn 19: 28-31), ypač pirmoji Neraugintos duonos dieną (Kunigų 23: 6). Taigi, Jėzus saugomi ir 

įvykdė Paschą nuo 14 d. 

Ankstyvoji Bažnyčia istorija taip pat fiksuoja, kad Velykos buvo laikomi 14 d mėnesio Nisan iki ištikimų 

žydų ir pagonių krikščionių lyderių pirmojoje, antrojoje ir trečiųjų amžių (Eusebijus. Bažnyčios istorijoje, 
SGB V, 24 skyrius) ir kad jis buvo laikomas vakare (Calivas). 

Dauguma lyderiai, kurie išpažįsta Kristų teigia stebėti kai Velykų versiją, nors daugelis pakeitė 

pavadinimą, datą, laiką, 

simboliai, ir reikšmė (žr Velykų skyrių 10 skyriuje). 

Biblija aiškiai moko, kad Jėzus Kristus buvo Pascha paaukojo mums ir mes išlaikyti, kad vaišinasi su 
nerauginta duona: 

7 išsiaiškinti senas mielių, todėl, kad jūs galite tapti šviežia partija tešlos, nes jums 
maišymu. Mūsų Velykų avinėlis, Kristus, buvo paaukotas. 8 Todėl švęskime šventes ne su senu 

mielių, su blogybės ir nusikaltimo mielių, bet su nerauginta duona tyrumo ir tiesos. (1 
Korintiečiams 5: 7-8, NAB) 

Atkreipkite dėmesį, kad šventė turi būti saugomi su nerauginta duona tyrumo ir tiesos. Apaštalas Paulius 

suvokė, kad Jėzus buvo pakaitalas Velykų Avinėlis, kuris naudojamas žydų tauta. Jis taip pat mokė, kad 
krikščionys dar turėtų ir toliau stebėti Paschą. 



Bet iš esmės, kaip buvo krikščionys tai padaryti? 

Apaštalas Paulius aiškina: 
23 Nes aš gavau iš Viešpaties ir tai, aš taip pat pristatytas jums: kad Viešpats Jėzus tą pačią naktį, 

kurią buvo išduotas, paėmė duoną; 24 Ir kada jis padėkojęs sulaužė ir tarė: "Imkite ir valgykite: tai 

yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas;. Tai darykite mano atminimui" 25 Tuo pačiu būdu, jis 

taip pat paėmė taurę po vakarienės, sakydamas: "Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Tai 

darykite, kaip dažnai, kaip jūs jį gerti, mano atminimui." 26 taip dažnai, kaip jūs valgote šitą duoną 

ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis. (1 Korintiečiams 11: 23-29) 

Taigi, apaštalas Paulius mokė, kad krikščionys buvo švęsti Paschos taip, kaip kad Jėzus pastebėjo jo 
galutinio Paschą su duona ir vynu. Ir tai buvo naktį, kaip atminimo ar memorialas - paminklas yra 
metinis, o ne savaitės renginys. 

Katalikų Bažnyčios katekizmas teisingai pastebi, kad "Jėzus pasirinko Velykų laiko ... paėmė duoną, ir ... 

jis sugedo tai", o taip pat davė valgyti. 

Jis dokumentais Biblijoje, kad Jėzus sulaužė neraugintą duoną ir išlaikė jį savo pasekėjų valgyti. Jėzus 

taip pat išlaikė vyną savo pasekėjus išgerti nedidelį kiekį. Mes tęstinio Bažnyčios Dievo melstis, 

pertrauka ir platinti neraugintą duoną ir platinti vyną jo ištikimas pasekėjų vartoti. Tačiau Romos 

bažnyčia (kaip ir daugelis kitų) nebėra pertraukos neraugintą duoną (jis naudoja visą "host"), nei 

ji paprastai platinti vyną jo pasekėjai gerti (vyno paskirstymas yra laikomas neprivaloma Romos 

Bažnyčios, ir tai dažnai nėra daroma protestantų bažnyčių). 

Ką apie "taip dažnai ... Jūs Skelbk"? 

Kaip dažnai Velykos turėtų būti imtasi? 

Jėzus pasakė: "Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, 

kol Jis ateis". 

Mano, kad tai yra Jėzaus mirtis, kad tai įamžintas. 

Kristaus mirtis suderina mums Dievo (Rom 5:10), ir Jėzus savo gyvybę dėl mūsų išganymo (Jono 3: 16-
17; Hebrajams 5: 5-11). Jo mirtis mus moko, kad krikščionys nėra turėti nuodėmę karaliauti mūsų 

mirtinguosius kūnus (Romiečiams 6: 3-12). Krikščionių Velykos yra metinis minėjimas Jėzaus mirties. 

Jėzus nesakė, kad tai padaryti ceremoniją taip dažnai, kaip tu nori, tik kad kai jums tai padaryti, jūs 

skelbdamas jo mirties. Graikijos terminas dažnai 1 Korintiečiams 11:26, hosakis, naudojamas vieną kitą 

kartą Naujajame Testamente. Tai nereiškia, kad taip dažnai, kaip tu nori, nebent Graikų terminas 

"nori", thelo ar ethelo, taip pat yra (kuris yra iš Apreiškimo 11: 6; tik kita vieta Biblijoje šis konkretus 

terminas naudojamas). Tačiau, kadangi tai n ÷ ra 1 Korintiečiams 11:26, Paulius nesako mums stebėti 

Viešpaties Pascha taip dažnai, kaip mes norime, bet tada, kai mes stebime jį Velykos, tai ne tik 

ceremonija, tai rodo Kristaus mirties. 

Be to, Paulius rašė taip: 



27 Todėl kas valgo šią duoną arba gėrimų tai iš Viešpaties taurės į nevertas tokiu būdu bus kaltas 

kūno ir kraujo Viešpaties. 28 Bet tegul vyras ištirti save ir tada tevalgo tos duonos ir gėrimo iš 

puodelio. 29 Kas valgo ir geria, dalyvaujantys nevertas būdu valgo ir geria sprendimą sau, o ne 

atidesni Viešpaties kūną. (1 Korintiečiams 11: 27-29) 

Paulius aiškiai moko, kad pasinaudoti šia duoną ir vyną, reikia išnagrinėti save. Deleavening kad turėtų 

lydėti Pascha mums padeda sutelkti dėmesį į mūsų kalčių ir nuodėmių, ir taip padeda vykdyti šią 

komandą iš Pauliaus ištirti save. Kaip deleavening gali užtrukti daug pastangų, tai taip pat pritaria tam, 

kad kasmetinio nagrinėjimo koncepcijos (žmonės nebuvo pašalinti raugo kiekvieną dieną arba savaitę). 

Naujasis Testamentas fiksuoja, kad tiek Jėzus ir Paulius mokė stebėti Paschą krikščionių būdu. Ir tai buvo 
metinis pastebėjimas. 

Pėdų Skalbimo 

Pėdų Skalbimo padeda parodyti nuolankumą ir, kad net Kristaus pasekėjai vis dar linkę turėti sritis, kurios 

turi būti valomos (plg Jn 13:10). 

Jėzus mokė, kad jo pasekėjai turėtų tai padaryti: 
13 Jūs vadinate mane Mokytojas ir Viešpats, ir tu sakai Na, kad aš esu. 14 Jei tad jūsų Viešpats ir 

Mokytojas, išplovė savo kojas, jūs taip pat turėtų plauti vienas kitam kojas. 15 Aš jums daviau 

pavyzdį, kad Jūs darytumėte, kaip Aš jums dariau. 16 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne 

didesnis už savo šeimininką; nei tas, kuris yra siunčiamas didesnis nei tas, kuris jį siuntė. 17 Jei 
žinote, šiuos dalykus: "Palaimintas tu, jei jūs juos. (Jono 13: 13-17) 

Palyginti nedaugelio, kurie išpažįsta krikščionybę plovimo kojas kaip Jėzus tarė daryti. 

Bet mes į tęstinio Bažnyčios Dievo sekti Jėzaus nurodymus dėl šio kasmet. 

Šaltiniai Už Rašto 

Tai ne tik Biblijoje, kad mes matome, kad Velykos buvo laikomi kasmet krikščionims. Istorija įrašų, kad 

tikintieji laikomi Paschą kasmet 14 d nuo originalių apaštalų laiką ir per amžius (Thiel B. Tęstinis istorija 
Dievo Bažnyčiai. 2-asis leidimas. Nazarene Knygos, 2016). 

Yra įdomių informacija sugadintus tekstą žinomas kaip Polikarpo gyvenimo (atrodo pagrįsta raštų antroje 

amžiaus šis dokumentas, tačiau išlikusi versija dabar matome yra informacija / pakeitimus, kad, atrodo, 

būti pridėta ketvirtajame amžiuje; matyti MONROY MS iš Smyrna bažnyčiai. Istorija ir teologija 

primityvus krikščionių bendruomenė Peter Lang leidimas, 2015, 31 p.)..Įdomu yra tai, kad ji rodo, kad 
Velykos stebėjimas Mažojoje Azijoje negali būti pirmą kartą ateina į Smyrna iš apaštalo Jono, bet dar 

anksčiau iš apaštalo Pauliaus (Pionius. Gyvenimo Polikarpo, 2 skyrius). 

Iš Polikarpo Gyvenimas rodo, kad Naujoji Sandora Pascha su nerauginta duona ir vynas turėjo būti 

pastebėta neraugintos duonos sezono metu. Jame teigiama, kad eretikai tai padarė dar vieną būdą. Ir, kad 
rašymas yra taip pat palaikė idėją, kad nerauginta duona ir vynas buvo imtasi, ir buvo imtasi per metus. 

Istorija įrašų, kad Bibliją-išvardytos apaštalai (įskaitant Pilypo ir Jono), taip pat Vyskupų / pastoriai 

Polikarpo, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris ir kt Velykos kasmet 
14 d (Eusebijus. Istorijos bažnyčia, Knygų V skyrius 24 eilutės 2-7). Romos, Rytų Ortodoksas, ir 



anglikonų katalikai visi mano tie lyderiai, buvo šventieji, tačiau nė vienas iš šių tikėjimų sekti jų 

pavyzdžių apie tai. 

Vyskupas / Pastorius Apollinaris ir Hierapolis į Frygijoje Mažosios Azijos rašė maždaug 180 AD 
pasakoja krikščionis išlaikyti Paschą ant 14-osios: 

Keturiolikta diena, tiesa Velykos Viešpaties; Didysis auka, Dievo vietoj ėriuko Sūnus, kuris 

jungiasi ... ir kas buvo palaidotas ant Velykų dieną, akmuo dedamas ant kapo. 

Jėzus valgė ir Velykos ant 14-osios, buvo nužudytas 14-osios, ir buvo palaidotas 14 d. Tai buvo ne 15-osios, ir Jo mirties 
metais, tai buvo ne sekmadienį. Jėzus ėmėsi Paschą tik po saulėlydžio, ir būtų nužudytas dienos metu ir 

būti palaidotas prieš vėl nustatyti saulė (pradėti naują dieną). 

Vėlyvą antrosios amžiaus vyskupas / Pastorius Polycrates Efezo išsiuntė laišką Romos vyskupas Viktoras 

kai Viktoras bandė priversti Velykų laikymąsi sekmadienį vietoj 14 th: 

Polycrates rašė: "Mes matome, tiksli diena; nei pridedant, nei atima. Nes Azija taip pat puikūs 

žibintai užmigo, kuris prisikels remiantis dieną Viešpats ateina, kai jis ateis su šlovės iš dangaus, 

ir stengiasi visus šventuosius. Tarp jų yra Pilypas, vienas iš dvylikos apaštalų, kurie užmigo 

Hierapolis; ir du jo amžiaus Mergelių dukros, o kita dukra, kuri gyveno Šventosios Dvasios, o 

dabar tenka Efeze ir, be to, Jonas, kuris buvo tiek liudytojas ir mokytojas, kuris sėdo ant 

Viešpaties prieglobstyje, ir, būdamas kunigas, nešiojo Sacerdotal plokštelę. Jis užmigo Efeze. Ir 
Polikarpas Smyrna, kuris buvo vyskupas ir kankinys; ir Thraseas, vyskupas ir kankinys iš 

Eumenia, kuris užmigo Smyrna. Kodėl reikia aš sakiau, vyskupui ir kankinio Sagaris, kuris 

užmigo Laodikėjoje ar palaimingą Papirius arba Melito, eunuchas, kas gyveno iš viso Šventosios 
Dvasios, ir kas slypi Sardus, laukia episkopato iš dangaus, kai jis pakils nuo mirusieji? Visi šie 

pastebėjo keturioliktą dieną Paschos pagal Evangeliją, nenukrypstant jokiu klausimu, tačiau po 

tikėjimo taisyklė. Ir aš taip pat, Polycrates, mažiausiai apie jus visus, tai pagal mano gimines, kai 
kurie iš jų aš atidžiai sekė tradicija. Už septynių mano artimiesiems buvo vyskupai; ir aš esu 

aštuntas. Ir mano artimieji visada laikomasi tos dienos, kai žmonės užslėpti raugą. Todėl aš, 

broliai, kurie gyveno šešiasdešimt penkerius metus Viešpaties, ir susitiko su broliais visame 

pasaulyje, ir ėjau per kiekvieną Šventojo Rašto, nesu žvilgsnių iki gąsdinantys žodžiai. Tiems, 
didesnis nei sakiau "Mes turime paklusti Dievui, o ne žmogui" ... galėčiau paminėti vyskupus, 
kurie buvo pateikti, kuriam aš šaukiami ne savo noru; kurių vardai, turėčiau juos rašyti, reikštų 

didžiulę minią. Ir jie, pažvelgęs mano Maleńkość, davė savo sutikimą raštu, žinodami, kad aš ne 

turėti savo žilą galvą veltui, bet visada reglamentuoja savo gyvenimą Viešpaties Jėzaus. 

Nuoroda laiške, Polycrates: 

1) sakė, kad jis po mokymų perduodama iš apaštalo Jono.  
2) sakė, kad jis buvo ištikimas Evangelijos mokymais.  
3) rėmėsi pozicija, kad mokymai iš Biblijos buvo didesnės už Romos priimta tradicija.  
4) sakė, kad jis yra ištikimas mokymų perduotas jam ankstesnių bažnyčių vadovų.  
5) Parodymai jis buvo tada už Mažojoje Azijoje tikinčiųjų atstovas.  
6) Sakė jis ir jo pirmtakai pastebėjo Neraugintos duonos laiką.  
7) atsisakė pritarti ne Biblijos romėnų tradicija per Biblijos autoritetą.  
8) atsisakė priimti Romos vyskupo institucija - jis pageidavo būti atskiras (plg Apreiškimo 18: 



4).  
9) pareiškė, kad jo gyvenimas turėjo būti reglamentuojama Jėzus ir ne nuomones vyrams. 

Ar jums sekti Jėzaus ir kaip Polycrates padarė apaštalų pavyzdžiu? 

Kadangi ankstyvieji krikščionys laikomi Paschą ant 14-osios, jie ir kiti, kurie tai darė, buvo paženklinti 

Quartodecimans (lotynų fourteenths) daugelis istorikų. 

Ankstyvieji krikščionys suprato, kad Velykos turėjo daryti su Dievo išganymo plane. Atkreipkite dėmesį, 

kad 180 AD, vyskupas / Pastorius Melito iš Sardus rašė: 

Dabar ateina Velykų slėpinį, net kaip ji stovi parašyta įstatyme ... Žmonės, todėl tapo bažnyčios 

modelį, o teisė parabolinė eskizas. Tačiau Evangelija tapo teisę ir jos vykdymo paaiškinimas, o 

bažnyčia tapo tiesos sandėlis ... Tai vienas iš mūsų išganymo Pascha. Tai tas, kuris kantriai 
laukdamas daug dalykų daugelio žmonių ... Tai yra tas, kuris tapo žmogumi mergelę, kuri buvo 
pakartas ant medžio, kuris buvo palaidotas žemėje, kuris buvo prikeltas iš numirusių, ir kurie 

iškėlė žmonijai išvedė iš žemiau dangaus aukštumas kapo. Tai yra Avinėlis, kuris buvo užmuštas. 

Velykos kasmet buvo laikomi 14 d Nisan tikinčiųjų ir kitais vėlesniais amžiais. Katalikų mokslininkai 

(Eusebijus Sokratas Scholasticus, Bede) įrašyti tai įvyko 4-ąją, 5-ojo, 6-asis -8-osios ir vėlesniais amžiais. Įvairūs 

Bažnyčia Dievo rašytojai atsekti savo laikymąsi nuo apaštalų laikų (pvz Dugger AN, Dodd co. A True 
Religion Istorija, 3-iojo leidimo. Jeruzalė, 1972 (bažnyčia Dievo, 7 diena) laiko. Thiel B. tęsiant istorija 

apie Dievą. Nazareto Knygos, 2016) bažnyčia. 

Graikų-romėnų tyrinėtojai pripažįsta, kad aspektai Velykų, kaip ir pėdų Skalbimo, taip pat buvo pastebėta 
tie jie laikomi anksti ištikimi krikščionys (pvz Thurston, H. (1912). Plovimui kojų ir rankų. Katalikų 

enciklopedija). 

Velykos yra pirmoji metinė šventė išvardytos 23-asis skyrius Kunigų. 

Velykos padeda vaizdo išganymą ir malonę krikščionims. Reikėtų pažymėti, kad ankstyvieji krikščionys 

raštai dažniausiai nurodo kaip Velykų, o ne "Viešpaties vakarienės." 

Nors kai kurie gali "sudvasinti" naikina Paschą anketa laikymosi būtinybę, lyderiai laikomi šventieji pagal 
graikų-romėnų ir Dievo bažnyčia nebuvo laikyti jį pažodžiui. 

Mes tęstinio Bažnyčios Dievo dar padaryti šiandien. 

Mes tęstinio Bažnyčios Dievo išlaikyti Paschą ir įtraukti istorinę, ir biblijos, praktika skalbimo vieni 

kitiems kojas. 

Plane nuo pradžių 

Velykos rodo, kad Dievas turėjo prieš pasaulio (1 Petro 1:20) įkūrimo planą išsiųsti Jėzų mirti už mūsų 
nuodėmes, kad Dievas su mumis (Jono 3:16) myli, kad Dievas gali išgelbėti mus ir kad jo sūnus kentėjo ir 

mirė už mus. Velykos rodo, kad krikščionys yra išlaisvinti iš nuodėmės Jo mirties, o ne likti nuodėmės 

(Romiečiams 6: 1-5). 

Bet tiesiog priimti Jėzaus auką ne visi yra Dievo išganymo plane. 



Įvairūs žmonės nuolat Dievo švenčių išganymo pradžioje šiek tiek pripažįstant Paschą ir / arba Sekminių, 

bet niekada eiti žinoti "gylį turtų" (plg Rom 11:33) Dievo malonės (2 Petro 3:18) nuotraukoje, kitos 
Biblijos švenčių. 

Kristus yra ne tik autorius / pradedantysis mūsų išganymo (Hebrajams 5: 9), bet taip pat yra mūsų 

išganymo smūgis (Hebrajams 12: 2; 1 Petro 1: 1-9). Jo tiesa pasekėjai išlaikyti savo pavasarį ir rudenį 
Šventoji dienų. 

3. Naktis, kurių reikia laikytis, ir Neraugintos duonos dienų 

Biblija nurodo, kad Egiptas buvo nuodėmės tipas, iš kurio izraelitai turėjo būti pristatyti (plg Išėjimo 13: 

3; Apreiškimo 11: 8). Biblija rodo, kad krikščionys šiandien gyvename pasaulyje, kuris yra dvasinės 

"Babilono" tipo (Apreiškimo 17: 1-6). Biblija rodo, kad krikščionys bus gana greitai pristatomos iš 

jo po Dievo išlieja Jo bausmę Babilono (Apreiškimo 18: 1-8). Keletas išvardytų Apreiškimo knygoje 

negandų yra panašūs į tuos, kurie kadaise Egipte prieš Dievo tauta buvo pristatytas. 

Izraelitai išėjo iš Egipto į Pirmosios Neraugintos duonos dieną. 

Biblija, Kunigų 23: 7-8 moko, kad tiek pirmosios ir paskutines dienas Neraugintos duonos yra laikas 
šventoje "sušaukimą" (NKJV), yra "šventa mazgas" (njb). Iš Nisan penkioliktą (kuris prasideda, kad 

šventą dieną) vakare prasideda Neraugintos duonos, kuriame dalyvavo valgymo šventė (plg Išėjimo 
12:16; Leviticus 23: 6). 

Biblija įrašo taip: 

42 Tai naktį būti kas pastebėjo Viešpačiui už juos išvedžiau iš Egipto žemės: tai, kad Viešpaties 

naktį turi būti laikomasi visų Izraelio vaikų jų kartoms. (Išėjimo 00:42, KJV) 

Tai pastebima naktį mūsų Viešpaties, kai jis išvedė juos iš Ægypt Žemės sklypas: šią naktį visi 

izraelitai turi laikytis jų kartoms. (Originalus Douay Reimsas) 

Krikščionims, naktį reikia laikytis nuotraukos mūsų imtis veiksmų palikti dvasinis Egiptas (plg 

Revelation 11: 8) - tai yra kažkas, kad turėtų sukelti krikščionys džiaugtis. 

Istoriškai, naktį paprastai stebimi dalyvauja šventinę vakarienę. Vakarienė paprastai įtraukiami, tačiau 

neapsiribojant, Neraugintos duonos. 

Žydų masinė Skambinkite 15 d Paschą 

Žydų lyderiai pakeitė datą ir kai jų praktikos, susijusios su Velykomis. Kai rabinų šaltiniai rodo, kad tai 

buvo, nes jie nenorėjo, kad jai tas pats, kaip ištikimų krikščionių (Wolf G. leksikos ir istorinių įmokų apie 
Biblijos ir rabino Paschą. G. Wolf, 1991). 

Bet taip pat, tikriausiai dėl to, kad valgio dėl naktį reikia laikytis ir tam tikrų tradicijų, kartu su tuo, kaip 
žydų vartojimo linkę kovoti su šventaisiais dienų dėl diasporos (žydai už Izraelio žemę) ir kalendorinių 

klausimais ( šventieji dienų. žydų enciklopedija 1906), žydai linkę vadinti naktį būti laikomasi Paschą, 

nes dauguma žydai laikyti jį į 15 d Nisan / kal vakarą. Kai laikyti abi 14-oji ir 15-oji, kaip Velykų. 

Jėzaus metu sadukiejų linkę laikyti Paschą ant 14-ąją ir fariziejų dėl 15-osios (rabinas Jeffrey W. Goldwasser. 
Kodėl žydai Amerikoje turime dvi Paschai Seders?). 



Tačiau Biblija moko dvi skirtingos datos yra dviejų skirtingų tikslų. Senasis Testamentas Pascha parodo, 
kad Izraelio vaikai buvo apsaugoti ir nepatyrė nuo mirties angelas. Naujasis Testamentas Pascha parodo, 
krikščionims, kad Jėzus nešė mūsų nuodėmes sau baudą per Jo mirtį. 

Bet, naktį reikia laikytis priminė žydus, kad jie turėtų būti dėkingi už Dievo išlaisvinimo iš Egipto 
vergijos (Išėjimo 12:42) vergijos. Krikščionims, naktį reikia laikytis moko mes džiaugtis ir būti dėkingi 

už išleidimą Jėzus suteikia iš nuodėmės vergijos (Jn 8: 34-36). 

Tam tikros žydų mokslininkai neturi suprasti, kad Biblija sąrašus Paschą kaip skirtingu dienos nei 
Neraugintos duonos šventės: 

Lev. . XXIII, tačiau atrodo, kad atskirti Velykų, kuris yra nustatytas keturiolikos mėnesio dieną, ir 
(Neraugintos duonos šventės; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luko XXII 1;.. Juozapas "BJ" II 1, § 3 ), 

skiriami penkioliktą dieną. (Przejocia. Žydų Encyclopedia of 1906) 

Todėl, nepaisant to, dauguma žydų skambina, ką jie laikyti 15 d, kaip Paschos, 15-oji yra Bibliją laikoma 

dalis septynių dienų festivalis Neraugintos duonos. Kadangi žydai linkę pabrėžti išvykimo iš Egipto ir 

remtis tam tikrų ne biblinių tradicijas, jie linkę daugiausia vadovaujasi tik antrą dieną. 

Išėjimo 12 skyrius aptaria Paschą ir prasideda Dievas moko Mozė ir Aaronas, apie ką jie buvo mokyti 

žmones, taip pat tai, kas nutiks. Šis nurodymas apėmė imant avinėlio dešimtą dieną šio pirmojo mėnesio, 

vadinamo kal, ir išsaugoti ją iki 14-osios dienos, kai ji turėjo būti nužudytas temstant - apie 14 d pradžioje. 

Atkreipkite dėmesį, kažką iš toliau pateiktų nurodymų apie Velykų: 
21 Tada Mozė sušaukė visus Izraelio vyresniuosius ir jiems tarė: "Paimkite iš ir imtis ėriukus sau 

pagal savo šeimoms ir pjaukite Paschos avinėlį. 22 ir paimsi gałązkę krūva, pamirkę į kraują, kad 

yra baseino ir streikuoti "Lintel" ir du durų staktų kraują, kad yra baseino ir niekas iš jūsų išeis iš 
savo namų duris iki ryto (Išėjimo 12: 21-22).. 

Sąvoka "iki ryto" kilęs iš hebrajų žodžio, reiškiančio "trūkio per dienos šviesos", "atėjimo šviesoje", arba 
"atėjimo saulėtekio." 

Taigi, izraelitai nėjo iš savo namų, kol po aušros 14 d. Kas atsitiko anksčiau, kad naktį? 
29 Ir ji atėjo į praeiti vidurnaktį, kad Viešpats ištiko visus pirmagimius Egipto šalyje, pradedant 

faraono pirmagimio, kuris sėdėjo savo soste į nelaisvę, kuris buvo į požemį pirmagimio, ir visi 

gyvulių pirmagimiai ... 33 egiptiečiai ragino tautą, kad jie galėtų siųsti juos iš žemės skubotai. Jie 
sakė: "Mes visi turi būti miręs." (Išėjimo 12: 29,33) 

Mozė ir Aaronas nėjo iš nakties metu - tai yra neteisinga prielaida, kad daugelis: 
28 Faraonas tarė jam: "Pasitrauk nuo manęs! Žiūrėkite sau ir pamatyti mano veido ne daugiau! 

Nes dieną matote savo veidą tu mirsi!" 
29 Mozė tarė: "Jūs kalbėjote gerai. Aš niekada pamatyti savo veidą dar kartą." (Išėjimo 10: 28-29) 

Po pirmagimio mirties, izraelitai turėjo užduotis baigti prieš išvykstant į Egiptą skaičių. Jie turėjo likti 

viduje savo namuose iki ryto, dienos šviesos lūžio, įrašyti į ėriukų, kurie nebuvo valgyti palaikai, eikite į 

kaimų ir miestų, kur gyveno egiptiečiai ir paprašykite suteikti jiems sidabrą, auksą, ir drabužių, rinkti ir 



įkelti bet kokiomis turtus jie buvo atlikti ir su savo bandos ir kaimenės keliauti pėsčiomis, kai kiek 

dvidešimt mylių, kad Ramzio kur jų organizuojamos kelionės iš Egipto buvo pradėti. Pastebėti: 

34 Ir žmonės ėmė jų tešlą, kol ji buvo rauginto, jų minkymo loveliai buvo prisirišęs savo 

drabužius ant pečių. 35 Ir izraelitai padarė, kaip Mozė buvo sakęs; ir jie pasiskolino iš egiptiečių 

sidabrinių bei auksinių daiktų ir drabužių: 36 Ir Viešpats davė žmonės malonę egiptiečių akyse, 

kad jie paskolino jiems tokius dalykus, nes jie reikalingi. Ir jie sugadina egiptiečiai. 37 Ir izraelitai 
iškeliavo iš Ramzio į Sukoto Apie šeši šimtai tūkstančių pėsčiomis, kad vyrai, šalia vaikų. 38 Ir 
mišrus būrys pakilo ir su jais; ir avių ir galvijų, net labai daug galvijų. 39 Ir jie kepti duoną iš 

tešlos, kurią jie atnešė iš Egipto, nes ji nebuvo raugintą; nes jie buvo skubiai išvaryti iš Egipto ir 

nespėjo neužtruks, nei turėjo jų paruošti sau jokios aprūpinimui. (Išėjimo 12: 34-39, KJV) 

Naktį, kurių reikia laikytis, yra naktį, kad jie paliko Ramzio. Naktį jie iš tikrųjų paliko Egiptą. 

Po daryti tai, ką Dievas pasakė jiems daryti, jie paliko. 

Išėjimo 13:18 pasakoja "Izraelitai ėjo tvarkingomis gretas iš Egipto žemės". Atsižvelgiant į žmonių 

skaičių ir amžiaus grupę, tai nuostabu, kad jie galėtų atlikti visa tai atliko po nakties Paschą. 

neraugintos duonos 

Mes krikščionys pripažįsta, kad Jėzus sumokėjo už mūsų nuodėmes ant Velykų ir kad mes esame bandyti 
gyventi, kaip jis padarė, be nuodėmės ir veidmainystės, kurių raugo simboliškai gali atstovauti (Luko 12: 

1). 

Velionis Herbert W. Armstrong rašė apie tai: 

Ir, kaip izraelitai išėjo su dideliu vertus (skaičiai 33: 3), in dideliu džiaugsmu ir pakili nuotaika 
per jų išlaisvinimą iš vergijos, todėl nėra naujai pagimdžiau Krikščionių pradėti savo 

krikščionišką gyvenimą - pastatydino laimės ir džiaugsmo debesis. Bet kas atsitinka? 

Velnias ir nuodėmė karto vytis naujai viengimis Sūnus Dievo - ir netrukus naujiems ir 
nepatyrusiems krikščionių randa jis yra nustatytas iš nusiminimo gelmes, o pagunda pasiduoti ir 

mesti rūkyti. 

Pranešimas Išėjimo 14, pradedant 10 eil - kaip tik izraelitai matė šį puikų armiją juos vykdo, jie 

prarado savo drąsą. Baimė atėjo virš jų. Jie pradėjo bambėjimas ir skųstis. Jie matė, kad buvo 
neįmanoma jų atsiplėšti nuo faraono ir jo armiją, nes jis buvo per galingas jiems. Ir jie buvo 
bejėgiai. Taigi jis yra kartu su mumis. 

Mūsų stiprybė nepakanka! 

Tačiau pastebėti Dievo žinią į juos per Mozę: "Nebijokite, stovėkite ramiai ir stebėkite Viešpaties 

išgelbėjimą ... Egiptiečių ... jūs juos matyti vėl ne daugiau amžinai" Viešpats kovoti. tu"! Kaip 
nuostabu! 

Bejėgis, mums pasakoma, stovėti ramiai ir stebėkite Viešpaties išgelbėjimą. Jis turi kovoti už 
mus. Mes negalime užkariauti šėtoną ir nuodėmę, tačiau jis gali. Tai prisikėlęs Kristus - mūsų 

Vyriausiasis Kunigas - kas bus apvalytų mus - pašventinti mus - gelbėk mus - kas pasakė, kad jis 

niekada nepaliks mūsų neapleidžia mūsų! 



Mes negalime laikytis įsakymų mūsų pačių galios ir jėgos. Bet Kristus mumyse gali išlaikyti 

juos! Turime pasitikėti Juo tikėjimu. Armstrongas HW. Dievo šventes-ar pagonių Šventės-
kokia? Pasaulyje Bažnyčia Dievo, 1976) 

Tikslas festivalis 

Bet mokykimės visą reikšmę tai. Kodėl Dievas įšventinti šie šventes? Kokia buvo jo didysis 
tikslas? Pasukite dabar Išėjimo 13, 3 eilutės: "... Mozė kalbėjo tautai:" Atsiminkite šitą dieną, 

kurią išėjote iš Egipto ... "Tai buvo kal 15.. Stichijos 6: "Septynias dienas valgyk neraugintą 
duoną, septintą dieną bus pas Amžinojo ŠVENTĖ ... Tai daroma dėl to, ką Amžinasis padarė 

[memorialinis] ... ir ji bus ženklas "- (stebuklingas tapatybę patvirtinantį dokumentą) -" pas tave 
ant tavo rankos ir prisiminimas ant kaktos ", - kodėl? - "kad Viešpats įstatymas būtų tavo lūpose 
... Tu todėl išlaikyti šį potvarkį ..." 

Oh, mylimieji broliai, jūs pamatysite nuostabų prasmę? Ar jums suvokti tikrąją reikšmę visa 
tai? Ar matote Dievo tikslas? Paschos vaizduoja mirtis Kristaus nuodėmėms, kurie praeityje 

atleisti. Priimanti ir jo kraujas nėra atleisti nuodėmes mes įsipareigoja - jis nesuteikia licenciją 

pasilikti nuodėmėje - Todėl, kai mes jį priimti, mūsų nuodėmės atleistos tik iki to laiko - praeities 
nuodėmes. 

Bet mums sustoti? Pastarieji nuodėmių atleidimą. Bet mes vis dar sukonkretinti būtybes. Mes vis 
dar kęs pagundų. Nuodėmė nusprendė mums savo sankaba - mes buvome vergai į nuodėmę, jo 
galia. Ir mes esame bejėgiai pristatyti save nuo jos! Mes jau vergystės nuodėmei. Leiskite mums 
suprasti Paveikslėlis - prasmę. (Armstrongas HW. Ką turėtumėte žinoti apie Velykų ir šventė 

Neraugintos duonos. Geros naujienos, 1979 kovas) 

Kokiu laipsniu turėtų krikščionys sunaikintų nuodėmę? Visiškai, kaip Jėzus mokė: "Jūs būsite tobuli, kaip 

ir jūsų Tėvas danguje, yra tobulas" (Mt 05:48). Raugo simboliškai gali būti nuodėmės tipą (plg 1 

Korintiečiams 5: 7-8). Kaip nuodėmės, raugo pūkinės iki. 
Kaip septyni yra Dievo skaičius simbolizuoja išsamumą, krikščionys yra sekti Paschą su septynių dienų 

Neraugintos duonos. Prasmė ir simbolika nėra baigtas tik su Velykomis. Velykos vaizduoja Kristaus 
krauju sutikimą dėl praeities nuodėmių atleidimą ir Jėzaus mirties. 
Turėtume palikti Kristus simboliškai kabinti ant mirties (plg Galatams 3:13) medžio? Ne septynias dienas 
Neraugintos duonos šie Perėjimo pagalbos paveikslėlyje mums visiškai atmetę nuodėmės, iš įsakymų 
laikymasis - po praeities nuodėmės atleistos kaip Jėzaus aukos rezultatas. 
Neraugintos duonos paveikslėlyje dienų gyvenimo ir darbo prisikėlusio Jėzaus. Jėzus pakilo į Dievo 

sostą, kur jis yra dabar aktyviai darbe mūsų vardu, nes mūsų High Priest, valymo mus nuodėmės 
(Hebrajams 2: 17-18) pristatymo mumis visiškai nuo jo galia! 
Čia yra kai kas hebrajų raštai pasakyti apie Neraugintos duonos dienų: 

15 Septynias dienas valgysite neraugintą duoną. Pirmąją dieną jūs pašalinti raugo iš savo 

namų. Nes kas valgo raugintą maistą nuo pirmosios iki septintosios dienos, kad asmuo turi būti 

išnaikintas iš Izraelio. 16 Pirmąją dieną ten bus šventa, ir septintą dieną ten bus šventa jums. Darbo 
ne būdas turi būti padaryta dėl jų; bet kurioje kiekvienas turi valgyti - kad tik galima paruošti 

jums. 17 Taigi jūs visada laikosi Neraugintos duonos šventę, nes dėl šio pačią dieną aš atnešė savo 

armijas iš Egipto žemės. Todėl švęskite tą dieną per kartų kartas kaip amžiną įsaką. 18 Pirmojo 
mėnesio keturioliktos mėnesio dienos vakaro, valgysite neraugintą duoną, kol dvidešimt pirmą 



dieną mėnesio vakare. 19 Septynias dienas neturi raugo turi būti jūsų namuose, nes kiekvienas, 

kuris valgo tai, ką nors rauginto, kad tas pats asmuo bus išnaikintas iš Izraelio, ar jis yra svetimas 

arba žemės gimtoji. 20 Jūs nevalgysite nieko rauginto; ., kur jūs begyventumėte valgysite 

neraugintą duoną "" (Išėjimo 12: 15-20) 

Leviticus 23: 6-8 moko apie tai, kaip gerai. Ir Deuteronomy 16:16 rodo, kad aukos buvo tikimasi, kad bus 
pateikta Neraugintos duonos, Sekmines, o rudenį švenčių dienomis. 

Iš pradžių nebuvo "deginamąsias aukas", kai Dievas "išvedė juos iš Egipto žemės" (Jeremijo 07:22). Jie 
buvo pridėtas dėl nepaklusnumo (Jeremijo 7: 21-27) ir Naujasis Testamentas yra aišku, kad mums 

nereikia turėti deginamąsias atnašas ar gyvūnų aukas dabar (Hebrajams 9: 11-15). 

Kaip mes valgome neraugintą duoną kiekvieną iš dienų, mes suprantame, kad turime vengti nuodėmės, 

kuri yra taip paplitęs pasaulyje aplink mus. 

Apsieiti arba laikomi? 

Buvo padaryta Neraugintos duonos dienų toli? Apsvarstyti kažką kita, kad Herbert W. Armstrong rašė: 

Ne panaikintas Senosios Sandoros 
Stebėkite, kad Neraugintos duonos dienų yra laikotarpis, turintis dvi didelės dieną sabato. Ir šis 

laikotarpis yra nustatytas forever - o izraelitai dar buvo Egipte - prieš apeigų praktika Mozė buvo 

suteikta arba raštu - prieš Dievą netgi pasiūlė seną sandorą! Kas Mozės Įstatymas, arba Senosios 

Sandoros, neatnešė ar institutas, jie negali atimti! Be Fenton vertimu, 17-oji eilutė yra išverstas: 

"Todėl KEEP šiuo laikotarpiu vis trunkantis institucija." Visa laikotarpis yra įtrauktas. 
Vien turėtų įrodyti, kad Šventoji dienų - ir septynias dienas Neraugintos duonos - yra privalomi 
šiandien ir per amžius! 
Dabar, jei taikomos šios tekstai su 15, o ne 14, nes jie tikrai padaryti, ir čia galutinai įrodė, tada 

yra Pascha įsteigta-kada? Iš tiesų ji yra! Bet virš šių tekstų kreiptis į šventę, o ne Paschą.Į 

pastraipos pradžioje Išėjimo 00:21 Paschos vėl nurodytos, ir 24 eil nustatoma ją amžinai! ... 
Stebėti Paschą vieni, ir tada nepavyksta laikytis septynias dienas Neraugintos duonos, 

priemonėmis, simbolika, priimti Kristaus kraują, ir toliau nuodėmėje - pasakyti ... Įstatymas yra 
padaryta toli, esame malonės Tai reiškia, licenciją, toliau nuodėmėje! 
Septynias dienas Neraugintos duonos paveikslėlį į įsakymų, kuriuos yra dar sakydamas 

odrzuciwszy nuodėmės būdas laikymą. (Armstrongas HW. Ką turėtumėte žinoti apie Velykų ir 

šventė Neraugintos duonos. Geros naujienos, 1979 kovas) 
Ankstyvieji krikščionys netiki, kad Neraugintos duonos dienų buvo apsieiti. Apaštalas Paulius patvirtino 

tinkamai laikyti šventė su nerauginta duona (1 Kor 5: 7). Jis ir kiti vis dar pažymėtos / pastebėti ją ir 
pastebėjo, kad už Judėjos: 

6 Bet mes išplaukėme iš Filipų Po Neraugintos duonos dienų per penkias dienas prisijungė juos 
Troady, kur mes gyvenome septynias dienas. (Acts 20: 6) 

Jei krikščionys nebuvo išlaikyti Neraugintos duonos dienos, Šventoji Dvasia nebūtų įkvėpė tai turi būti 
registruojama kaip šis. Dabar Filipas buvo pagonis miestelis Makedonijoje. Ji valdė romėnai - taip 
išlaikant šių dienų buvo ne tik panašaus Jeruzalės vietoje. Bent dviejų vietų Naujajame Testamente, mes 

matome, kad Neraugintos duonos dienų turėjo būti laikomi pagonių srityse (1 Kor 5: 7; Apd 20: 6). 



Taip pat apsvarstyti pareiškimą "Tai buvo per Neraugintos duonos dienų" Apaštalų 12: 3. Nuo pagonių 

autoriaus Luko kreipėsi į darbų knygoje, kad žydą (Apd 1: 1), kodėl gi jis minėjo šių dienų, jei jie buvo 
nežinomi pagonių krikščionių ir nustojo egzistuoti? 

Galbūt reikėtų pridurti, kad padirbtos 3-iasis amžiaus Epistula Apaštalų teigia Jėzus savo pasekėjus mokė 
turėtų švęsti Neraugintos duonos dienos tol, kol jis grįžta. Nors mes negalime remtis šiuo dokumentu, ji 

rodo, kad kai kurie buvo išlaikyti tuos dienas į 3-iosios amžiuje. 

Informacija ne iš Biblijos praneša, kad apaštalai, Paulius, Jonas, Pilypas, kartu su Polikarpo iš Smyrna ir 
kitų ankstyvųjų krikščionių, šventė Neraugintos duonos dienų (Pionius. Gyvenimas Polikarpo, 2 skyrius). 

Nepaisant to, "Canon" 38 iš Laodikėjoje ketvirtojo amžiaus (363-364 a.) Taryba uždraudė Neraugintos 

duonos dienų stebėjimą. Tie Dievo Bažnyčios negalėjo atitikti daugelį dekretų šio Tarybai, kuri žygiavo 

prieš Biblijos ir ankstyvųjų tradicijas tikinčiųjų. 

Todėl įvairios Sabato sargai toliau švęsti Neraugintos duonos dienų po (Pritz Nazariečio žydų 

krikščionybės Magnas, Jeruzalė, 1988, P. 35;... Jeronimas, kaip minėtas Pritz, PP 58,62,63,. Ephiphanius 

Panarion. iš Ephiphanius iš Salamis. II knygos (sektos 1-46) 1 skyriaus 19 punktas, 7-9 Brill, 1987, 117-
119 psl) ir į viduramžių ir už jos ribų (Liechty D. Sabbatarianism XVI amžiuje.. andrews universiteto 

leidykla, Berrien Spyruoklės (MI), 1993, p 61-62; Falconer Jonas Breife atmetimas John Traskes Judejski 
ir naujų Fantyces, PP 57-58, taip cituoto Ball B. septintą dieną vyrams... Sabbatarians ir Sabbatarianism 

Anglijoje ir Velse, 1600-1800, 2-asis leidimas. James Clark & Co, 2009, 49-50 p.). 

Kaip mes į tęstinio Bažnyčios Dievo nesutinku, kad Laodikėjoje Taryba pasisakė už tikrąją krikščionių 

bažnyčią, mes vis dar švęsti Neraugintos duonos dienos. Mes valgome tam neraugintą duoną kiekvienam 
iš septynių dienų Biblija perspėja (Išėjimo 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Tai duona gali būti pagaminti iš 

skirtingų grūdų / riešutai-the nėra biblically-reikalaujama iš kviečių naudojimas. 

(Tai gal reikėtų paminėti, kad vienas gali valgyti, išskyrus tik nerauginta duona maisto šios šventės metu, 

tai tik, kad nėra Mielinė duona turi būti valgoma. Be to, skirtingai nuo Velykų, pirmasis ir paskutinis 

Neraugintos duonos dieną Būna dienų, kaip ir savaitę Sabbath ", kad vienas negali dirbti.) 

Nors kai kurie mėgsta Alegoryzować toli daug porcijas Biblijoje, nors ten tikrai yra dvasinis supratimas į 

šventes, taip pat yra fizinė vienas. Ir fizinis laikymasis padeda mums geriau suprasti dvasines pamokas. 

Neraugintos duonos pagalbos paveikslėlyje dienų, kad mes, krikščionys yra stengtis įdėti nuodėmę ir 

veidmainystę iš mūsų gyvenime (plg Mt 16: 6-12; 23:28; Luko 12: 1). Juos išlaikyti fiziškai, ji padeda 

mums geriau mokytis dvasines pamokas, kad Dievas norėjo. 

4. Sekminės: Tiesa apie savąjį pašaukimą ir Incredible Dievo 

dovana 

Dauguma kurie išpažįsta Kristų žinoti kažką apie Sekmines. Daugelis tinkamai mano, kad tai iš Naujojo 

Testamento bažnyčios pradžia. 

Po Jėzaus mirties, Jo mokiniai buvo pasakyta laukti gauti Šventosios Dvasios galia: 
4, būdamas kartu su jais, liepė jiems nenukrypti nuo Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, "kuris", 
sakė jis, "Jūs girdėjote iš manęs 5 Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti Šventąja 

Dvasia ne daug dienų nuo dabar. " (Acts 1: 4-5) 

Taigi jie laukė ir: 



1 Kai Sekminių dieną buvo visiškai ateiti, jie visi vieningai rinkdavosi vienoje vietoje (Apd 2: 1). 

Atkreipkite dėmesį, kad pareiškimas pabrėžia, kad tai, kad Sekminių dieną buvo visiškai ateiti. Biblija 
yra todėl aišku, kad įvykiai, kurie seka buvo tiesiogiai susiję su tuo, kad Sekminių dieną buvo 

visiškai ateiti. Ir tai atsitiko mokiniams, nes jie visi buvo stebint jį kartu. 

Štai kas atsitiko tada: 
2 Ir staiga pasigirdo ūžesys iš dangaus, tarsi pūstų smarkus vėjas, ir jis pripildė visą namą, kur jie 

sėdėjo. 3 Tada atsirado jiems padalyti kalbos, kaip ugnies, ir vienas nusileido ant kiekvieno iš 

jų. 4 Ir jie visi buvo pripildyti Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia 

jiems davė prabilti. ... 
38 Tada Petras jiems tarė: "Atgailaukite, ir tegul kiekvienas iš jūsų bus pakrikštyti Jėzaus Kristaus 

vardu, kad būtų remisija 

nuodėmės; ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną. 39 pažadas, kad jums ir jūsų vaikams ir 

visiems, kurie iš tolo, nes daugelis, kaip Viešpats, mūsų Dievas kvietimą. " 
40 Dar daugeliu kitų žodžių jis liudijo ir ragino juos, sakydamas: "Gelbėkitės iš šios iškrypusios 
kartos." 41 Tada tie, kurie mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti; ir tą pačią dieną apie tris 

tūkstančius sielų buvo pridėta prie jų. 42 Ir jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, 

duonos laužymo ir maldų. ... 47 šlovino Dievą ir turėjo malonę visų žmonių akyse. Ir Viešpats 

pridūrė į bažnyčią kasdien tie, kurie buvo juos išsaugoti. (Apd 2: 2-4, 38-42, 47). 

Jie gavo kai iš Šventosios Dvasios galia. Ir tai yra laikoma krikščionių bažnyčios Romos katalikų, Rytų 

Ortodoksas, dauguma protestantų Jehovos liudytojai pradžia, ir Bažnyčia Dievo grupes.Taigi Šventoji 
Dvasia buvo suteiktas tam tikru laiku (tas pats laikas, kad daugelis žydų pastebėjo Sekminių) ir kad 

Jėzaus mokiniai buvo dar ją stebint. 

Tai buvo ne atsitiktinumas. 

Ar yra daugiau su Sekminės? 

Daugelis nesupranta, kad Sekminės sudarė daugiau nei Šventosios Dvasios duoti ir Naujojo Testamento 

bažnyčios pradžios. 

Pažvelgus ištraukas iš Senojo ir Naujojo Testamentų suteikia daugiau informacijos apie šią dieną ir jos 

prasme. 

Sekminių šventė buvo laikomi krikščionys po pirminio vieno, bet be kalbėjimo kalbomis 

paminėjimo. Apaštalas Paulius ir toliau išlaikyti Sekminių dešimtmečius po Sekminių minėta antroje 

skyriuje Apaštalų knygoje. Atkreipkite dėmesį, ką jis rašė, apie 56 AD: 

8 Aš nenoriu matyti jus dabar kelyje; bet aš tikiuosi, kad buvimo kartu su jumis, jei Viešpats 

leidimų. Bet aš pasiliksiu Efezo iki Sekminių (1 Korintiečiams 16: 8). 



Tai rodo, kad Paulius žinojo, Sekminės buvo, kad jis manė, kad Kor turi žinoti, kada Sekminės buvo, ir 

kad Efeziečiams būtų žinoma, kai Sekminės buvo. Taigi, tai, matyt, jos buvo laikomasi Paulius ir Efeze ir 
Korinto pagonių. 

Kitoje metų apaštalas Paulius taip pat norėjo būti Jeruzalėje Sekminių, apie 60 AD: 

16 Paulius nusprendė plaukti pro Efezo, kad jis nebūtų praleisti laiką Azijoje; nes jis skubėjo būti 

Jeruzalėje, jei įmanoma, Sekminių dieną (Apd 20:16). 

Taigi, krikščionys Jeruzalėje buvo dar stebint Sekminių ir Paulius stebėjo ją per daug. Priešingu atveju, 

nebūtų aišku, kodėl Paulius norėjo būti Jeruzalėje Sekminių dieną. 

Terminas Sekminės yra graikiškas žodis reiškia 50-. Šis terminas yra kilęs iš šios hebrajų aprašymą 

apskaičiavimo data: 
15 Ir tu skaičiuoti patys nuo kitos dienos po šabo, nuo tos dienos, kurią atnešėte pakylėjimo atnašą 

pėdą: septynių sabato pildomas. 16 Grafas penkiasdešimt dienų iki tos dienos po septintojo šabo 

(Kunigų 23: 15-16). 

Sekminių dieną turi kelis vardus ir dėl to, kai buvo supainioti apie tai. Jos kiti bibliniai vardai: derliaus 
šventę, Savaičių šventę ir vaisius dieną. 

Žydų Tradicijos ir kada yra Sekminės? 

Dažnai dainuoja lydėjo šventieji festivaliai Dievas, kuris prasidėjo saulėlydžio: 
29 Jūs turi dainą kaip naktį, kai šventoji festivalis yra saugomi, ir nuoširdžiai džiaugsitės, nes kai 

vienas eina su fleita, ateiti į Viešpaties kalną, Į Izraelio Galingasis. (Iz 30:29) 

Šiuolaikinės žydai linkę skambinti Sekminių terminu Szawuot. 

Kai kurie buvo sutrikę, kai Sekminės yra. Daugelis žydų nereikia laikyti jį tą pačią dieną, 

kad tęstinio Bažnyčia Dievo saugo ją. 

Žydų sadukiejų teisingai sakė, kad "Sekminės visada patenka sekmadienį," tačiau "[i] n po Talmudo ir 

geonic literatūros ... Sekminės patenka ant Siwan 6" (Pineles "Darkeh shel Tora", p. 212 , Viena, 1861;.. 

Sekminės žydų enciklopedija 1906) data daug žydų, dabar naudoja (kuris yra po Talmudo literatūros, kuri 
buvo kartu sudėjus po Senojo Testamento ir nėra Raštas), yra vėliau kaita ir ne biblinis data . 

Mes tęstinio Bažnyčios Dievo stebėti biblinį metodą. 

Pranešime taip pat taip nuo buvęs vyriausiasis rabinas Lord Sacks: 

Fariziejai, kurie tiki žodžiu įstatymo, taip pat rašytinės vieną suprantama "šabo" reiškia, čia pirmą 

dieną Velykų (15 Nisan). Sadukiejų, kurie tikėjo tik rašytinės teisės, paėmė tekstą pažodžiui. Kitą 

dieną po šabo sekmadienis. Taigi skaičius visada prasideda nuo sekmadienio ir Szawuot, 
penkiasdešimt dienų, taip pat visada sutampa su sekmadieniu. (Maišai L. judaizmas. Mintis ir 

Szawuot Arutz Sheva, birželio 3, 2014) 



Krikščionys turėtų prisiminti, kad Jėzus pasmerkė fariziejai už pasikliaujant per daug burnos teisės nei 

rašytinės teisės (Mk 7: 5-13). Jėzus pasakė jiems jie buvo "padaryti Dievo Nr poveikio žodį per savo 

tradiciją, kuri jums nuosprendį. Ir daug tokių dalykų jūs darote" (Mk 7:13). 

Ir, kaip parodyta žemiau, Sekminės nurodo skaičiavimo penkiasdešimt kaip buvo susijęs su vaisius laiko: 
16 Grafas penkiasdešimt dienų iki tos dienos po septintojo šabo; tada jums turi pasiūlyti naują 

grūdų atnašą VIEŠPAČIUI. 17 Jūs priima iš savo būstų du bangų kepalų du dešimtadalius efos. Jie 
turi būti iš smulkių miltų; jie turi būti kepama su raugu. Jie yra pirmieji vaisiai Viešpačiui 

(Kunigų 23: 16-17). 

Kai jums suskaičiuoti penkiasdešimt dienų nuo kitos dienos po septintojo šabo, pastebėsite, kad Sekminės 

visada ateiti sekmadienį. Sekminės prasideda nuo saulėlydžio šeštadienį iki saulėlydžio 

sekmadienį. Irenėjus, kuris teigė, kad susitiko Polikarpas iš Smyrna rašė, kad apaštalai laikomi Sekminių 

sekmadienį (fragmentai Ireniejaus, 7). 

pirmieji vaisiai 

Termino "vaisius" Naudoti rodo antrą derlių. Ir iš tikrųjų, tai taip pat nurodoma, Senajame Testamente: 
16 ... derliaus šventė, jūsų darbuose, kuris jums sėjami laukuose pirmieji vaisiai; 17 ir Gaudymas 
šventė ties metų pabaigoje, kai susirinko į savo darbuose iš lauko (Išėjimo 23: 16-17) vaisių.  
 
22 Ir jūs laikosi Penkiasdešimtinės, iš kviečių derliaus šventę, taip ir Gaudymas šventė ne metų 
pabaigoje (Išėjimo 34:22). 
26 Be to, dėl vaisius dieną, kai jums atnešti naują grūdų atnašą VIEŠPAČIUI savo 

Penkiasdešimtinės, jums turi šventą sueigą (skaičiai 28:26). 

Nors kai kurie protestantų komentatoriai skaitykite banga pėdas aukos kaip vaisius šventę (pvz 

RADMACHER DE ed. Nelsonas Studijų Biblijoje. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, 213 

psl.), tai yra neteisingas. Nors "iš vaisius pėdas" buvo pasiūlyta tada (Kunigų 23: 10-11), kaip parodyta 
pirmiau, Biblija nurodo Savaičių šventę, kaip ir vaisius laiką (ne tik vienas pėdas). 

Kaip ir vaisius idėja padėti mums suprasti šią dieną? 

Sekminių šventė ar šventė pirmieji vaisiai (Išėjimo 34:22) primena mums, kad Dievas dabar skambina tik 
mažas "pirmieji vaisiai" dvasinį derlių, su paskutinio didžiojo diena ateinančiais kurios nuotraukos 

didesnį derlių vėliau. Pavasario derlius, daugelyje sričių, kur kas mažesnis nei didesnis Fall derliaus, o tai 

yra suderinama su Dievo išganymo plane žmonijai. 

Bet kas apie Jėzų? Nebuvo jis iš vaisius tipas? 

Taip, jis tikrai buvo. Paulius pastebi: 
20 Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių, ir tapo tie, kurie užmigo pirmieji vaisiai. 21 Kaip 
per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų atėjo ir mirusiųjų prisikėlimas. 22 kaip Adomo visi 
miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. 23 Tačiau kiekvienas vieno pagal savo eilę: Kristus 

pirmieji vaisiai, po to tie, kurie Kristui Jo atėjimo metu. (1 Korintiečiams 15: 20-23). 



Kristus yra bangų pėdą auką Kunigų 23 užduotis: 10-11. Jis yra vaisius pėdas. Jis taip pat įvykdė šį 

vaidmenį, kai jis pakilo į dangų sekmadienį (bangų pėdas auka buvo sekmadienį), kai jis buvo prikeltas 

(Jn 20: 1,17). Tačiau nei jis, nei jo tikrieji pasekėjai pastebėti tai, kas dabar vadinama Velykų. 

Be to, Jamesas pažymi, kad Jėzus mus išvedė taip pat būti pirmieji vaisiai tipas: 
18 Savo valia Jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume būti vaisius jo būtybių (Jok 1:18) 

natūra. 

Taigi, nors Jėzus buvo originalus pirmieji vaisiai atstovauti bangų pėdą auką, tiesa krikščionys esame 

vaisius natūra, atstovaujama Sekminių diena. "Vaisius" reiškia, kad tik nedaugelis bus dalis derliaus 

šiame amžiuje (plg Lk 00:32; Romiečiams 9:27; 11: 5) - bet jie taip pat reiškia, kad bus didesnis derlius - 
tai laikas, kai visi, kurie niekada nebuvo išganymo galimybę vėliau turėti tikrą ir realią galimybę. 

Atkreipkite dėmesį, ką Petras pareiškė, per Sekmines: 
29 "Vyrai broliai, leiskite laisvai kalbėti jums apie patriarchą Dovydą, kad jis mirė, buvo 

palaidotas, ir jo kapas tebėra pas mus iki šios dienos. 30 Todėl Būdamas pranašas ir žinodamas, jog 
Dievas prisiekė priesaiką jam, kad iš jo kūno vaisių, pagal kūną, jis pakils Kristus užimti jo 

sosto, 31 jis tai numatė ir kalbėjo apie Kristaus prisikėlimą, kad 'jo siela neliks pragare , taip pat 
nebuvo ir Jo kūnas nematys korupcija. 32 Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame šito 
liudytojai. 33 Todėl buvo išaukštintas iki Dievo dešinėje, ir iš Tėvo gavęs Šventosios Dvasios 

pažadą ir išliejo . Tai ką dabar matote ir girdite (Apd 2: 29-33) 

Atkreipkite dėmesį, kad Petras, per Sekmines, nurodyta Jėzaus kaip vaisių ir kad Jis buvo 

prikeltas. Sekminės rodo, kad Dievas laimina šį mažą derlių, suteikiant savo Šventąją Dvasią, kad mes 

galime įveikti, tai savo darbą ir dvasiškai, nors gyvena "dabartinio blogo amžiaus" augti (Gal 1: 4) 

Dabar Jėzus buvo ne tik pirmoji iš vaisius, jis taip pat buvo pirmagimis tarp daugelio brolių: 
29 kam jis iš anksto numatė, jis taip pat nulemta būti panašius į Jo Sūnaus atvaizdą, kad jis gali 
būti tarp daugelio brolių (Rom 8:29) pirmagimis.  
 
5 Jėzus Kristus, ištikimojo Liudytojo, pirmagimis iš mirusiųjų (Apreiškimo 1: 5). 

Nuo Jėzus yra pirmagimis, tai tikrai reiškia, kad ten bus kiti, kuriems turi būti panašūs į Jį. Taigi, tampa 
kaip Jėzus Kristus yra taip pat dalis Sekminių pranešimą. Žinoma, tampa tarsi Kristaus idėja yra mokoma 

visoje Biblijoje ir neapsiriboja Sekmines. Atkreipkite dėmesį, ką Jonas rašė: 
2 ... mes būsime panašūs į Jį (1 Jn 3, 2). 

Kadangi tai yra šventa, ji pastebėjo, panašus į savaitės Sabbath, bet su aukos (Pakartoto Įstatymo 

16:16). Senajame Testamente, Savaičių šventę, įtraukiant vaisius, buvo laikomi 50 dienų po šabo po 

Velykų. 

Po Kristaus mirties, apaštalai susirinko tą dieną. Ir tą dieną, Šventoji Dvasia buvo išlieta teikti krikščionys 

prieigą prie Dievo kaip vaisius natūra. Jėzus buvo pirmasis šių vaisius ir krikščionių, kurie vadinami 

šiame amžiuje taip pat turi būti pirmieji vaisiai, kaip jis yra (pašauktųjų vėliau taip pat turi būti Jėzus yra, 

bet tiesiog nebus pirmieji vaisiai). 



Ar šventosios dienos laikomi Už Jeruzalės? 

Kai kurie nurodė, kad biblijos šventosios dienos negali būti laikomi dabar kaip jie reikalauja, kad 

kiekvienas būtų eiti į Jeruzalę. 

Bet tai buvo ne tas atvejis istoriškai, net su Jėzumi. 

Link ministerijos pradžios, o Nazarete Jėzus kalbėjo apie "diena šeštadienį" (Luko 4:16). Sekminės taip 

pat vadinamas savaičių / sabatais šventė (Įst 16: 10,16). Lukas reiškė daugiskaitos gali būti patvirtinta 

žiūri į faktinį graikų laikotarpiu. Tikrasis žodis (ne Stiprus vienai grupei priskirti, pavyzdžiui, žodžių) už 

šeštadienį, σαββάτων, yra daugiskaitos (σαββάτω, kaip Luko 14: 1, yra vienaskaitos). Praėjimas yra 

tiesiog verčiamas taip: 
16 Ir Jis atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Ir pagal jo užsakymą, jis nuėjo ant šeštadienį dienas, į 

sinagogą ir atsistojo skaityti. (Luko 04:16, žalia) 

Taigi, tai padeda parodyti, kad vienas gali laikyti šventa diena, kaip tai darė Jėzus, kita nei Jeruzalės 

vietoje. Jis taip pat atrodė, kad galbūt išlaikyti kitą šventą dieną Galilėjos Luko 6: 1-2 (Green JP, Sr. 
Apatinis graikų-anglų Naujojo Testamento, trečiasis leidimas Baker Books, 2002.). 

Galbūt reikėtų paminėti, kad kai Samarietė nurodė, kad garbinimas galbūt turėtų būti apribotas iki 
Jeruzalės rajone (Jono 04:19), Jėzus sakė, kad ten buvo ne Jeruzalė garbinimas apribojimas: 

. 21 Jėzus jai tarė: "Moterie, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada jums bus nei ant šito kalno, 

nei Jeruzalėje, garbinti Tėvą 22 Jūs garbinate, ko nežinau; mes žinome, ką mes garbiname, nes 

išgelbėjimas yra . žydų 23 Bet ateina valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą 

dvasia ir tiesa;. už Tėvas ieško tokių Jį garbinti 24 Dievas yra dvasia, ir tie, kurie Jį garbinantys turi 

garbinti dvasioje ir tiesoje ". (Jono 4: 21-24) 
Naujasis Testamentas aiškiai rodo, kad šventą dieną arba kitos garbinimas yra ne tik į Jeruzalę (taip pat žr 

Mato 10:23; 23:24). 

Reikėtų pažymėti, kad graikų-romėnų bažnyčios taip pat pripažįsta, kad Sekminės, kartais vadinama 

savaičių (Kunigų 23: 15-16) šventę ar vaisius (skaičius 28:26) Senojo Testamento dieną, turėjo 

krikščionišką reikšmę , Ir jie neturi apriboti savo laikomasi vieno miesto. 

taip pat mano, kad krikščionių šaliai vaisius idėja patvirtina Naujajame Testamente (Jok 1:18). Senovės 

Izraelyje, ten buvo mažesnis derlius pavasarį ir didesnis derlius rudenį. Pavasario Šventoji diena 
Sekminės, kai tinkamai suprantama, padeda paveikslėlį, kad Dievas yra tik skambina kai dabar išganymo 

(John 6:44; 1 Korintiečiams 01:26; Romiečiams 11:15) su didesniu derlius ateina vėliau (Jono 7: 37- 38). 

Daugelis graikų-romėnų bažnyčios stebėti kai Sekminių versiją. Tačiau, iš dalies, nes jie nesilaiko tam 

tikras kitas biblines šventas dienas, jie nesugeba suprasti, kodėl Dievas yra tik paskambinę kai dabar, ir 

kad jis turi planą siūlome visas išgelbėjimą (Lk 3: 6; Iz 52:10). O gailestingumas triumfuoja prieš teismą 

"(Jok 2:13). 

5. šventė trimitai: Kristaus sugrįžimo ir vedančia į jį 

Dauguma graikų-romėnų bažnyčiose neveda biblinius šventines dienas, paprastai atsiranda rudenį. Vis 
dėlto, šie šventosios dienos vaizduoti daug pagrindiniuose renginiuose Dievo planą. 



Iš trimitai šventė ne tik Paveikslėliai Kristaus atėjimo į prikelti vaisius iš numirusių, ji taip pat vaizduoja 

baisia laikas išnaudojamas tik į priekį ir Jėzaus Kristaus intervenciją sutaupyti iš viso naikinimo 
gyvenimo ir sukurti Dievo karalystę žemės. 

Leiskite suprasti, kaip šis festivalis telpa į Dievo didžiojo plano. 

Mano, kad yra didelė laiko tarpas tarp Sekminių diena ir trimitai šventė. Kadangi Naujojo Testamento 
bažnyčia prasidėjo Sekminių ir iš esmės baigiasi, kai Jėzus grįžta gaudžiant paskutiniam trimitui (1 

Korintiečiams 15: 51-57), tam tikra prasme, kiek laiko tarp Sekminių ir trimitai šventė laikotarpis gali 
būti laikomas kaip atstovaujanti bažnyčios amžių , 

Ketvirtasis Šventoji diena, trimitai šventė, pastebima "septintą mėnesį, pirmą mėnesio dieną" (Kunigų 23: 
23-25). 

Skaičius septyni Dievo plane reiškia užbaigimą ir tobulumo. Septintą mėnesį Dievo kalendorių 

(pasireiškia rugsėjo ir / arba spalį) yra finalinį ketvertą festivaliai, vaizduoti Dievo didžiojo plano mums 

užbaigti. Festivalis, kuris patenka pirmą dieną šio mėnesio žymi galutinių įvykių Dievo plano pradžia. 

Tai dar vienas metinis Sabbath "poilsio vienas nuo reguliaraus darbo, ir ji turėjo būti iš Trimitų garsai 

Memorial (Kunigų 23: 24-25). Jis taip pat yra laikas mokytis Dievo keliai (Nehemijo 8: 2-3; plg Ezra 3: 
1-7). Daug kas atsitiko izraelitų buvo parašyta mūsų "pavyzdžių, ir jie buvo parašyta mūsų įtikinėjimų, 

ant kurio atėjau į amžiaus galą" (1 Korintiečiams 10:11). 
Tai nuo trimitų pučia, kad trimitai šventė semiasi vardą. 

Yra daug simbolinę prasmę susieta su šių trimitų pučia, ypač iki galo laikais, kurioje mes 

gyvename. Reikėtų pažymėti, kad modernus žydų pavadinimas šios datos, Rosh Hašana, nėra biblinis, nei 

net originalus žydų. Tai buvo kažkas, kad jie priėmė šimtmečius po Dievas davė tai jiems ir po Senasis 

Testamentas buvo parašytas (Kramer, Amy J. Roš ha-šana Ištakos. Visos teisės saugomos © 1998-1999 
Viskas žydų, Inc). 

Biblija moko, kad trimitai buvo susprogdintas paskelbti Dievo šventes, taip pat kviesti žmones surinkti 
(skaičiai 10: 1-3, 10). 

Gyvenimo knygos 

Įdomu tai, kad žydų mokslininkai išlygino trimitai šventė su "gyvenimo knygoje" (PELTZ M, rabino. Kas 

yra per Roš ha-šana sveikinimo? Haaretz, rugsėjo 17, 2012). Kodėl taip yra įdomūs? 

Na, Biblija moko, kad tie, kurie yra įtraukti į "gyvenimo knygoje" (Filipiečiams 4: 3; Apreiškimo 3: 5) 

bus prikelti (Hbr 12: 22-23). Kada? Tuo septintą ir gaudžiant paskutiniam trimitui: 

51 Štai, aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi miegoti, bet visi būsime pakeisti -
 52 akimirką, į akimoju, gaudžiant paskutiniam trimitui. Dėl trimito skambės, ir mirusieji bus 

prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti. 53 Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybe ir šis 
marus apsivilkti nemirtingumu. (1 Korintiečiams 15: 51-53) 

Apreiškimo knyga aiškiai moko, kad septyni trimitai bus susprogdintas (8: 2), bausmė ištiks tuos, kurie 
nėra apsaugoti Dievo (9: 4), o tada Dievo karalystė, ir sprendimas ateis (11: 15-18).Galiausiai jis moko, 
kad tie, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje patirsite antroji mirtis (Apreiškimo 20: 14-15). 

trimitas blastų 



Mano, kad Biblija rodo, kad per Izraelio istoriją, kuri buvo labai žymi su konfliktų ir maišto, trimitai ir 

toliau būti naudojamas kaip signalizavimo įtaisus, skambinti su ginklais arba preliudų iki svarbių 
pranešimų - visada Norėdami pažymėti su milžinišku importo renginį su visuma tauta. 

Dievas taip pat naudojamas pranašus, tarp jų ir Izaiją Ezechielio, Ozėjo Joel, perspėti Izraelį apie bausmių 

Jis užleido ant jų savo pastoviu maišto prieš savo įstatymus. Šie pranašai buvo panaudoti savo balsus lyg 

trimitai į Bleirą savo įspėjimus Dievo žmonių. 
1 Šauk garsiai, ne; Pakelkite savo balsą kaip trimitą; Pasakykite mano tautai jos kaltę ir Jokūbo 

namams jų nuodėmes. (Iz 58: 1) 

Mes tęstinio Bažnyčios Dievo stengiasi padaryti, kad ir šiandien. Mes drąsiai pasakyti iš visuomenės ir 

kaip nuodėmių pasaulio įvykiai derinant su tinkamai suprantama pranašystės - kurią mes taip pat 

siekiančių paaiškinti. 

Bet ten taip pat bus pažodinis trimitas blastų ateina į ateitį, kaip moko Apreiškimo Jonui knygoje (Apr 8: 

1-13, 9: 1-18). Tačiau dauguma nebus paisyti tuos įspėjimus. 

Daugelis yra prapūsti Apreiškimo knygoje, ir daug būtų pučiamas ant trimitai šventė (Kunigų 23:24) - 
tikiuosi daugelis gali pamatyti ryšį. 

Bet svarbiausia trimitas, tam tikra prasme, gali būti paskutinis, septintasis vienas. Štai ką Apreiškimo 

moko apie tai: 
15 Tada septintasis angelas skambėjo: Ir ten buvo garsiai balsai dangaus, tardamas: "Šio pasaulio 

karalystės tapo mūsų Viešpaties ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis valdys per amžių amžius!" 16 ir 
dvidešimt keturi vyresnieji, kuris sėdėjo prieš Dievą ant sostų puolė veidais į žemę ir pagarbino 

Dievą, 17 sakydami: "Dėkojame Tau, Viešpatie, visagalis Dieve, tas, kuris yra, kuris buvo ir kuris 
ateina, nes jūs pasiėmei savo didžiąją galią ir karaliavo. 18 Tautos įširdo, ir Jūsų pyktis atėjo, ir 

mirusiųjų laiką, kad jie turėtų būti vertinami, ir kad jūs turėtų atlyginti savo tarnus pranašus ir 

šventuosius, ir tiems, kurie bijo Jūsų vardas, mažas ir didelis, ir turėtų sunaikinti tuos, kurie 

niokoja žemę ". 19 Tada Dievo šventykla buvo atidaryta danguje, ir Jo Sandoros skrynia buvo Jo 

šventykloje. Ir radosi žaibai, triukšmas, griaustiniai, žemės drebėjimas ir didelė 

kruša. (Apreiškimo 11: 15-19) 

Iš trimitai šventė vaizduoja ateities Trimitų garsai ir realybę, kad Jėzus ateis ir sukurti Dievo karalystę 

žemėje. Geros naujienos ateina Dievo karalystė yra didelė dalis to, ką Jėzus nori, kad jo tarnai skelbti 

dabar (Mt 24:14; 28: 19-20), o tada ateis galas (Mt 24:14). Iš trimitai kiekis šventė Kristaus pergalę šiame 
pasaulyje. 

Graikų-romėnų istorikai, pavyzdžiui, Jerome ir Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae 
Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 
Columna skelbimą Culumnam 1415 -. 1542A, p 922, 930 ir Epiphanius (Ephiphanius į Ephiphanius iš 

Salamis Panarion. : II knygos (sektos 1-46) 1 skirsnis, skyrius 19, 7-9 Frank Williams, redaktorius 
Leidėjas BRILL, 1987, 117-119 psl), įrašyta, kad "Nazarene krikščionys" ir toliau išlaikyti sumažėjimas 

Šventoji dienų... į ketvirtąjį ir penktąjį šimtmečius. jie taip pat buvo saugomi ištikimų krikščionių 

Jeruzalėje, kuris teigė, kad originalus krikščionių pastatas Jeruzalėje į ketvirtojo amžiaus, kol jie buvo 

sustabdytas Imperial institucijų (Pixner B. bažnyčia apaštalų rasti kalno Siono. Biblijos archeologija 
apžvalga, gegužės / 1990 birželis: 16-35,60). 



Antisemitinį John Chrysostom specialiai mėgino sustabdyti žmones nuo išlaikant trimitai šventė 

pabaigoje ketvirtajame amžiuje (John Chrysostom homilija I prieš žydus I: 5; VI:. 5; VII: 2). Tačiau 
tiems, kurie bando būti ištikimas ir toliau tai daryti per visą istoriją. Nepertraukiamojo Bažnyčia Dievo 

daro dabar. 

6. diena Apmokėjimo: Šėtonas Paimama ištremtas 

Kitas sumažėjimas šventa diena yra Apmokėjimo diena: 

26 Ir VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 27 "Taip pat dešimtą dieną šio septintą mėnesį turi būti 

Apmokėjimo diena Ji bus šventa jums; tu skriausi savo sielas ir deginamąją auką ugnimi 

į. 28 Viešpats. ir tu nedirbk jokio darbo tą pačią dieną, nes tai yra Apmokėjimo diena ir atliktumėte 
sutaikinimą už jus Viešpačiui, tavo Dievui. 29 bet kuris asmuo, kuris nėra kamuojami sielos tą 

pačią dieną turi būti išnaikintas iš savo tautos "30 Ir bet kuris asmuo, kuris vykdo bet kokį darbą tą 

pačią dieną, tą asmenį Aš sunaikinsiu iš savo tautos 31 tą dieną jūs turite darbo tvarka;.. jis bus 
amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms visose jūsų . būstai 32 Tai bus jums iškilminga poilsio 

šabas, o tu skriausi savo sielas;. devintą mėnesio dienos vakaro, nuo vakaro iki vakaro, jūs švęsti 

savo šabą " (Kunigų 23: 26-32). 

7 "dešimtą dieną septinto mėnesio turi šventą sueigą. Tu skriausi savo sielas; tu nedirbsi jokio 
darbo. (numeriai 29: 7) 

Pasninkas yra istoriškai daugiausia kaip frazė "varginti savo sielas" buvo išaiškinta žydų ir Bažnyčia 

Dievo bendruomenėse (tai taip pat patikrino tokių ištraukas kaip psalmės 35:13; 69:10 ir Izaijo 58: 5) 
reiškia nevalgius, nebent vienas kažkaip blogai, ir taip jau kenčia. Vakare vakare tai nuo saulėlydžio iki 
saulėlydžio. 

Pati Naujasis Testamentas vadina Apmokėjimo diena "Fast" (Apd 27: 9), kuris ne tik rodo, kad apaštalas 
Paulius buvo išlaikyti ją (kurį jis būtų už ataskaitų Apaštalų 21: 18-24; 28:17 ), bet graikų-vardu Teofilis 
(krikščionį, kuris aktų knyga buvo skirtas Apd 1: 1), taip pat turi būti arba kitai kadencijai būtų buvęs 

pakeistas. 

Pastabus asmenys ryšių su Dievo Bažnyčių greitai nuo saulėlydžio šią naktį iki saulei kitą naktį (jei jie yra 

fiziškai pajėgus - maitinančioms motinoms, maži vaikai, nėščios moterys, ir įvairių padarinių 

nukentėjusioms kiti nesitikima, kad greitai - tai atitinka su žydų praktikos šioje srityje, taip pat). Šioje 
sparčiai einame be maisto ar gėrimo. 

Keista, vienas protestantų ataskaitoje teigia, kad viena iš priežasčių krikščionys nereikia išlaikyti 

Apmokėjimo diena, nes nėra žydų šventykla šiandien (Cocherell bl. Jei pasekėjų Kristaus greitas 

DIENOS permaldavimo?). Tačiau biblinis realybė yra ta, kad izraelitai laikė atpirkimo dienos šimtmečius 

prieš ten buvo šventykla, o kita realybė yra ta, kad Naujasis Testamentas rodo, kad krikščionys dabar yra 

Dievo šventykla (1 Kor 3: 16-17) , 

du Ožkos 

Senajame Testamente Apmokėjimo diena įtraukta ceremoniją, kurioje Azazel ožka buvo išsiųstas į 
dykumą (Kunigų 16: 1-10). Tam tikros krikščionys matėte tai išsiuntus Azazel ožkos toli, kaip 

įsivaizduoja laiką, per tūkstantmetį, kai šėtonas bus įpareigotas tūkstantį metų bedugnės (Apreiškimo 20: 

1-4). Tai reiškia, kad jis negalės vilioja ir apgaudinėja per tą laiką. Dėl Jėzaus auką, ožka ne paaukota 
stebėti šią dieną (plg Hebrajams 10: 1-10). 



Nors Jėzus buvo mūsų Paschos Avinėlis paaukojo mums (1 Korintiečiams 5: 7-8) ir jis buvo nužudytas 

tik vieną kartą (Hebrajams 9:28), mes taip pat matome kitokį nei Velykų, kur Jėzus iškilmingai 
nužudytojo laiką. 

Kodėl? 

Daugelis spėliojo, tačiau gali būti užuominos kartu su tuo, kad ši auka vyksta prieš antrą ožką spaudai. 

Originali Velykos lėmė tik izraelitams buvo perėjo už savo nuodėmes. Šiame amžiuje, kurie yra tikri 

krikščionys teigia Jėzaus auką ant jo galutinio žemiškojo Velykų mokėti baudą už mūsų 

nuodėmes. Tačiau tikrieji krikščionys yra mažuma pasaulio gyventojų (Luko 00:32; Rom 11: 5). 

Kadangi Biblija ragina šėtoną, kuris turi "Šio amžiaus dievas" apakinti "pasaulis (2 Kor 4: 4), dauguma jų 

buvo apakinti ir dar nebuvo taikoma Jėzaus aukos. Tačiau tai įvyks beveik visi, kurie vadinsis - arba šioje 

amžiaus ar tokio amžiaus, kad ateiti (Mato 12:32). Rodoma auką, iškilmingai po bažnyčia amžius 

baigiasi, padeda įrodyti, kad Jėzaus auka buvo ne tik tiems, kurie vadinami bažnyčios amžiaus, kaip 

Dievo planas apima siūlo išgelbėjimą visiems, o ne tik šiandien išrinktieji. 

Parodydami auką prieš Kita ožkos buvo paleistas, tai rodo, kad Jėzus nebuvo neatimtų šėtono nuodėmes. 

Jėzus paėmė visų žmonėmis bausmę. Tačiau jis netaikomas žmogui tol, kol Dievas mus ragina ir suteikia 

mums atgailauti (John 6:44) ir mes ateiname būti pasirengę atgailauti ir mes įtikėjome.Ne tik Jėzaus, bet 

mes manome, Sūnų ir mes manome, kad Tėvas, tai yra, mes manome, kad tai, ką jie sako. Be to, mes tai 
įrodyti atgailavo, pasikrikštyti, kad joms būtų suteikta Šventosios Dvasios (Apd 2:38), o iš tikrųjų bando 
gyventi taip, kaip jie būtų mums gyventi (plg 1 Jono 2: 6). 

Laikomi per visą istoriją 

Iš Apmokėjimo diena buvo laikomi 4-ajame amžiuje pagal John Chrysostom, kuris pamokslavo prieš jį (John 

Chrysostom homilija I prieš žydus I. 5; VI: 5; VII: 2). 

Tai taip pat gali būti vertinamas Canon 69/70 Sirijos apaštalų kanonų šalia šiuo metu, kuris bandė ją 

(draudimas Seaver JE persekiojimas iš Romos imperijos žydų (300-438), numeris 30 Kanzaso 
universiteto leidiniuose. Humanistinė studijos. Kanzaso universiteto leidiniai, 1952, 34-35 p.). 

Musulmonas dokumentas, data nuo penktos dešimtos amžiaus laikotarpio teigiama, kad Jėzus ir Jo 

mokiniai laikomi greitai tomis pačiomis dienomis, kaip ir žydus. Tai rodo, kad judėjų-krikščionių vis dar 

išlaikant Apmokėjimo dieną, o graikų-Rom atėjo su 50 dieną Lenten- 

nevalgius laikotarpis, kad Jėzus neišsaugojo (Tomson p LAMBERS-PETRY L. iš judėjų-krikščionių 

Image Senovės žydų ir krikščionių literatūros, tai 158, 2003, p 70-72;. Sternas S. Citatos iš hiperbolė 
evangelijos ". . abd al-Jabbar leidinys teologijos studijų, NS tomas XVIII (1) 1967 balandžio mėn.. 34-
57). Ataskaitos iš kitų istorikų remti šį požiūrį (pvz pušys, 32-34 p.). Be to, mes matome istorinius 
ataskaitas, kad ji vis dar buvo laikomi Transilvanijoje į 16-ojo amžiaus (Liechty, p. 61-62). 

Senas Radijas Bažnyčia Dievo stebėjo Apmokėjimo dieną (ir kitus šventes) visoje 20-

ajame amžiuje. Mes tęstinio Bažnyčios Dievo toliau laikytis šiandien. 

7. šventė Palapinių: Ką Pasaulio Atrodo kaip pagal Kristaus 
karaliavimo žvilgsnis 



Palapinių šventė fotografijose kulminacinis renginys Dievo planą. Po Jėzus mirė už mūsų nuodėmes 

išpirkti žmoniją, ir kai jis mums atsiuntė Šventąją Dvasią ir pasirinko tautą savo vardui tapti karaliai ir 
kunigai su Juo ir valdysime žemėje (Apreiškimo 05:10), o po jo antrojo atėjimo, ir kai jis pagaliau 

dedamas visas nuodėmes ant šėtono galva atskirti tiek jį ir nuodėmes iš Dievo buvimą ir jo žmonės (daro 

mus pagaliau prisijungė prie vieno su juo, atpirkimo), tada mes esame pasirengę tą galutinę serijos 
renginių, kad į tūkstantmetę Dievo karalystės įkūrimo žemėje pradžia. 

Palapinių vaizduoja dvasinę ir materialinę gausą, kad įvyks per tūkstantmetę laikais Jėzaus Kristaus, kai 

žmonės bus išlaikyti Dievo įstatymus be Šėtono apgavysčių (Apreiškimo 20: 1-6). Tai priešingai nei tai, 
kas vyksta dabar pasaulyje apgavo šėtono (Apreiškimo 12: 9). Satanistinius apgaulė, kuri bus dingo tada 

(Apreiškimo 20: 1-3), yra dalis, kodėl dauguma kurie išpažįsta krikščionybę buvo klaidinami "gražus" 

netikrus ministrai taip pat, kodėl daugelis tų ministrų buvo klaidinami (2 Kor 11: 14-15). 

Pats Jėzus, šventė Palapinių šventę, taip pat mokė ją už Jono 7: 10-26. 

Štai keletas instrukcijos apie jį iš hebrajų raštų: 

33 Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 34 "Kalbėk izraelitams, sakydamas:". Penkioliktą 

dieną šio septintą mėnesį turi būti Palapinių šventė septynias dienas, kad Viešpaties 35Pirmąją 
dieną ten turi būti šventa. Jūs turi padaryti ne įprastą dirbti su juo. 

41 Jūs privalote ją švęsti kaip šventę Viešpačiui septynias dienas per metus. Tai bus amžinas 
įstatymas jūsų kartoms. Jūs turi švęsti septintą mėnesį. 42 Jūs gyvensite palapinėse septynias 

dienas. Visi, kurie yra gimtoji izraeliečius gyvens palapinėse, (Kunigų 23: 33-35,41-42) 

13 "Švęsk šventė Palapinių septynias dienas, ... 14 Ir jūs džiūgaus jūsų šventę, jūs ir jūsų sūnus ir 

dukra, tavo Vyras tarnas ir tavo moteris tarnas ir levitas, nepažįstamasis ir našlaitį ir našlę, kurie 

per savo vartų. 15 Septynias dienas švęsite šventą šventę Viešpačiui, tavo Dievui toje vietoje, kurią 
Viešpats pasirenka, nes Viešpats, tavo Dievas, tave laimintų visuose tavo produkciją ir visose 

savo rankų darbo, todėl kad jūs tikrai džiaugiuosi. 

16 "Tris kartus per metus visi tavo vyrai privalo pasirodyti Viešpaties, savo Dievo, toje vietoje, 
kurią jis pasirenka: AT Neraugintos duonos šventę, prie Savaičių šventę, ir tuo Palapinių, ir jie 

nerodomi, kol Viešpats tuščiomis rankomis 17 Kiekvienas žmogus turi duoti, kaip jis gali, 

atsižvelgiant į Viešpaties, tavo Dievo palaiminimo, kurį jis davė jums (Pakartoto Įstatymo 16: 13-
17).. 

Dievas turėjo senovės Izraelis gyvens palapinėse / Palapinių ( "sukkos" hebrajų kalba) dykumoje 
dešimtmečius, kol jie įėjo į pažadėtąją žemę. Tos būdelės, tam tikra prasme, nuotraukoje, kad jie buvo tik 

paveldėtojai į pažadėtąją žemę. Net per tūkstantmetį, kai Dievo Karalystė valdė mirtingųjų tautų, 

mirtingųjų žmonių bus tik paveldėtojai į Karalystėje. Jie turi įveikti ir augti žinių ir išminties paveldi 

pažadus. 

Dievas sako Efraimo (kartais vaizduodami visų Izraelio tipą Rašto), kad jie bus "gyventi palapinėse, kaip 

šventės dienomis" (Ozėjo 12: 9, Douay-Rheims). Izraelis, dykumoje, buvo visų žmonių, kurie turi pereiti 
per bandymus ir vargus paveldėti pažadus (1 Korintiečiams 10:11) tipo. Jie buvo ateiviai, laukia 
nepaveldės Dievo pažadus. 

Mes krikščionys yra suprasti, kad mes neturime nuolatinės ramiai šiame amžiuje ir žiūrėti į vieną ateiti 

(Hebrajams 13:14). Į laikinų būstų gyvenant per Palapinių šventę padeda mums primena, 

kad. Krikščionys turėtų dalyvauti mišiose, jei įmanoma, kiekviena Palapinių dieną mokytis (Pakartoto 

Įstatymo 31: 10-13; Nehemijas 8: 17-18) yra gyvenantys aukos, kuri yra mūsų "protinga Service" (Rom 
12: 1) , 



Palapinių yra laiko džiaugtis (Įst 14:26; 16:15). Susijęs dešimtinių (paprastai vadinamas "antrasis 
dešimtinę") naudojimas rodo, kad tai būtų labai gausa laiką (Pakartoto Įstatymo 14: 22-26), bet taip pat, 
kad ministerija turėtų būti pasirūpinta šiame amžiuje (Pakartoto Įstatymo 14: 27). Palapinių padeda 

įsivaizduoti tūkstantmetei gausa laiką. Tai suteikia mums žvilgsnis į laiką po Jėzaus grąžą. 

Tūkstantmečio atstovauja septintąją dieną Dievo 7000 metų planą. Įdomu tai, kad per septynerius metus, 

įstatymo knyga buvo įsakyta būti skaityti Palapinių (Pakartoto Įstatymo 31: 10-13). Tai padeda 
paveikslėlį, kad įstatymas, įskaitant Dešimt Įsakymų, bus laikomi tūkstantmečio, kaip Biblija rodo, kad 

įstatymas bus mokoma tada (Izaijo 2: 2-3; daugiau įsakymų galima rasti mūsų nemokamą lankstinukas 
Dešimt Dievo įsakymų). Jis gyvena pagal Dievo įstatymus, kad atneš palaiminimą ir gausa per 

tūkstantmetį. 

Mes, krikščionys, dabar laukia ateinančią tūkstantmetį ir pokyčius, kurie įvyksta gaudžiant paskutiniam 

trimitui (1 Korintiečiams 15:52), kuris taip pat vadinamas pirmasis prisikėlimas: 

4 Ir aš pamačiau sostus, ir jie sėdi ant jų, ir sprendimas buvo įsipareigojusi juos. Tada aš pamačiau 

tuos, kurie buvo nukirstos galvos dėl jų paliudyti Jėzaus ir Dievo, kuris buvo negarbino žvėries ar 

jo atvaizdą žodžio ir negavo savo ženklą ant kaktos ar ant jų rankas sielas. Ir jie atgijo ir 
viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų. (Apreiškimo 20: 4) 

Biblija rodo, kad po Jėzaus renka Bažnyčią save, ir kai jis sėdi ant savo sosto, kur mes bus valdančiosios 

su juo, jis bus surinkti tautas, prieš Jam ir pasakyk krikščionių: 

34 Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldės karalystę 

parengė už jus nuo pasaulio sukūrimo (Mt 25:34). 

Dabar tie, kurie švęsti Palapinių šventę tikimės, kad tai kaip ji padeda įsivaizduoti tūkstantmečio 
karalystės. 

Pradžioje antrą šimtmetį, Papijas ir Hierapolis pasakė: 

[T] čia bus kai tūkstančių metų laikotarpis po prisikėlimą iš numirusių ir kad Kristaus karalystė 

bus įsteigta materialiame pavidale šis labai žemėje. 

Iš Palapinių laikymasis yra ateinančio tūkstantmečio karalystės Dievo šešėlis, kad ištikimi krikščionys, 

nes Naujojo Testamento laikais saugomi. 

Kur jį galima laikyti? 

Palapinių šventė iš esmės yra "piligrimystės" (Ps 84: 1-5) laikotarpis, tai reiškia, kad dažniausiai apima 

keliones ne vienerius įprasto bendruomenei. Jėzus "tabernacled" su žmonėmis, kai jis buvo čia (kaip 

graikų žodis ἐσκἠνωσεν John 1:14 vienam Žalioji "JP. Apatinis graikų-anglų Naujajame Testamente. 

Baker Books, 1996, 5 spausdinti 2002, 282 psl., Gali būti išversta). 

Nors kai kurie klaidingai teigia, kad Palapinių iš praeities per dabartinių kartų turi būti saugomi tik 

Jeruzalėje, tai yra klaida. Izraelitai buvo net ne Jeruzalėje šimtmečiais po jos laikymosi Kunigų 23 

komandas užregistruota-taigi Jeruzalė buvo ne pradinis variantas jiems. Biblija rodo Palapinių šventė gali 
būti kitokia nei Jeruzalės miestų (Nehemijo 8:15; plg Pakartoto Įstatymo 14: 23-24).Per antrąjį šventyklos 

laikotarpiu (530 BC - 70 AD), žydai dažnai laikomi kitur (Hayyim Schausse pažymėjo, "Sukkos buvo 

puiki šventė net ne iš Jeruzalės." Schausse H. žydų šventėse: vadovas savo istoriją ir jų laikymąsi, 1938. 
Schocken, 184 psl.). 



Ji taip pat gali dominti dėmesį Polikarpas iš Smyrna į 2-ojo amžiaus (gyvenimo Polikarpo, 19. skyrius) ir 

tam tikrus kitus Mažojoje Azijoje pabaigoje 4-ajame amžiuje šventė Palapinių šventę Mažojoje Azijoje, o ne 

Jeruzalę. Tai patvirtina šaltinių, tokių kaip Katalikų šventasis Jeronimas (Patrologia Latina Volumen 

MPL025 Ab Columna skelbimą Culumnam 1415 - 1542A) ir tyrimų, atliktų pagal 20-ojo amžiaus kardinolo 

Jean Danielou (Danielou kardinolo Jean-Guénolé-Marie žydų krikščionybės teologija. . Išvertė John A. 
Baker. The Westminister Press, 1964, 343-346 p.). 

Išsiskiriančiame XIX amžiaus kovos su Millennial mokslininkas pavadino Giovanni Battista Pagani rašė 

taip apie Egipto vyskupo Nepos trečiojo amžiaus ir tiems, kurie palaikė tūkstantmetį: 

... visi tie, kurie moko tūkstantmetį įrėminti pagal žydų idėjų, sakydamas, kad per tūkstantmetį, 

mozaika teisė bus atkurta ... Jie vadinami Judejski Millenarians, o ne kaip žydai, bet kaip turintis 
išrado ir patenkino tūkstantmetį pagal ... Pagrindinis autoriai šią klaidą buvo Nepos, Afrikos 

vyskupas, prieš kurį Šv Dionizas rašė savo dvi knygas apie Promises; ir Apollinaris, kuriam Šv 

Epiphanius sumaišykime veikale Prieš erezijas. (Pagani Giovanni Battista. Paskelbta Charles 
dolman, 1855, 252-253 p.) 

Tai turėtų dominti dėmesį, kad nei vyskupai Nepos nei Apollinaris buvo žydai, tačiau buvo pasmerktas už 

tai, kad religija, kuri turėjo "žydų" įsitikinimus. O kadangi Apollinaris vadinamas katalikų šventuoju, jis 
turėtų būti aišku, kad gerbiamas ne žydų krikščionių lyderiai pradžioje trečiojo amžiaus aiškiai nebuvo 

surengti idėjoms, kurios buvo pasmerktas allegorists. Tai, kad jie vyksta į "Mozės Įstatymo" yra įrodymų, 

tada, kad jie abu suprato prasmę ir saugomi Palapinių, bet su krikščionių dėmesio. 

Graikų-romėnų vyskupas & šventuoju Metodijaus Olympus pabaigoje 3 rd arba anksti 4-ajame amžiuje mokė, 

kad Palapinių buvo įsakęs, ir kad ji turėjo pamokas krikščionių: 

Dėl nes per šešias dienas Dievas sukūrė dangų ir žemę, ir baigė visą pasaulį, o ilsėjosi septintą 

dieną po visų savo darbų, kuriuos jis padarė, ir palaimino septintą dieną ir ją pašventino, todėl 

pagal Septintojoje figūra mėnesį, kai žemės vaisiai buvo susirinkę, mes liepė laikyti šventę 
Viešpačiui, ... jis įsakė, kad mūsų Palapinių šventė turi būti švenčiama Viešpaties ... nes, 

pavyzdžiui, kaip izraeliečių, turintys paliko Egipto sienas, pirmiausia atėjo į Palapinių ir iš čia, tai 

užsukę išdėstyta, atėjo į pažado žemę, taip ir mes. Aš taip pat, atsižvelgiant savo kelionę, ir 
išeinant iš šio gyvenimo Egipte pirmą kartą atvyko į prisikėlimą, kuris yra tikroji šventė iš 

Palapinių, ir ten to, sukurti savo palapinę, puošia dorybės vaisius, ant pirmą dieną prisikėlimo, 

kuris yra teismo dieną švęsti su Kristaus poilsio tūkstantmetį, kuris yra vadinamas septintą dieną, 
net tikrąją šabą. (Metodijaus. Banketų iš dešimt Virgins, diskursas 9) 

Katalikų kunigas ir mokslininkas Jeronimas sakė, kad Nazarene krikščionys laikė jį ir, kad jie tikėjo, kad 

ji atkreipė dėmesį į tūkstantmetę laikais Jėzaus Kristaus (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 
Columna skelbimą Culumnam 1415 - 1542A). Ši Palapinių pagal Nazareto krikščionių turint pabaigoje 

ketvirtajame amžiuje taip pat buvo patvirtinta katalikų ir Rytų ortodoksų saint Epiphanius iš Salamis. 

Krikščionių skirtumai nuo izraeliečių 

Daugiausia remiasi Naujojo Testamento raštuose, krikščionys švęsti Palapinių šventę šiek tiek kitoks, nei 
izraelitai padarė. 

Duomenys rodo, kad Palapinių šventė, atrodo, buvo laikomi Europoje viduramžiais (ambasadoriaus 
College neakivaizdžiai, Pamoka 51. "O moteris pabėgo į dykumą, kur ji demono vietą ..." red 12: 6 

vietose be palmių šakomis. 1968), taip pat konkrečiai Transilvanijoje 1500 (Liechty, 61-62 p.). Yra tam 
tikrų įrodymų, leidžiančių manyti, kad jis buvo laikomas Amerikos į 1600 ir 1700. Jis buvo laikomas 
senojo radijo bažnyčia Dievo ir pasaulio bažnyčios Dievo visame pasaulyje 20-ajame amžiuje. 



Mes tęstinio Bažnyčios Dievo toliau laikyti jį vietų visame pasaulyje, ir mes taip pat moko, kad Palapinių 

kiekis šventė tūkstantmečio laikais Jėzaus Kristaus Dievo karalystės. 

Palapinių šventė buvo pastebėta daugelio šiuolaikinių krikščionių arba palapinėse ar motelis / viešbučių 

kambarius veikia kaip "Šatrijos" -temporary dwellings- ir ne tik palmių šakų nameliams, kad izraelitai 
paprastai naudojami. Naujasis Testamentas rodo, kad krikščionys turi kitą palapinę (plg Hebrajams 8: 2; 

9: 11-15), kuris yra suderinamas su neturi asmeniškai statyti palmių stendą. Biblija rodo, kad izraelitai 
gyveno daugiausia palapinėse už Išėjimo 33: 8 (o kartais ir kitos, matyt, laikinas, už Pakartoto Įstatymo 4: 

45-49, namuose), o jie buvo dykumoje keturiasdešimt metų ir kad Dievas laikomas tie kaip " Šatrijos "per 
Kunigų 23:43. Gyvenimas palapinėse ar motelio kambarių yra panašaus tipo laikino būsto / palapinės 

šiandien. 

Biblija rodo krikščionys nereikia atlikti gyvūnų aukas / aukos (Hbr 9: 9), pavyzdžiui, deginamųjų aukų, 

kurios izraelitai naudojamų teikti per Palapinių šventę (Kunigų 23: 36-37). Vietoj to, mes pasiūlyti save 

kaip gyvenimo aukos, kuri yra mūsų sąmoningas tarnavimas (Romiečiams 12: 1) -which paprastai apima 
reguliariai lankyti bažnyčios paslaugas per Palapinių šventę. 

Kai kurie gali būti įdomu, kodėl lankantys paslaugos daroma dėl visų dienų Palapinių, tačiau tai nėra 

privaloma Neraugintos duonos dienos. Pagrindinis čekiai yra todėl, kad komanda sako: "Švęsk Palapinių 
šventę septynias dienas ... Septynias dienas švęsite šventą šventė Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje toje 

vietoje, kurią Viešpats pasirenka" (Pakartoto Įstatymo 16: 13,15) , bet tai ne taip pareiškė, susijusių su 

neraugintos duonos komandas dienas ji sako valgyti neraugintą duoną septynias dienas Kunigų 23: 6 ir 
Pakartoto Įstatymo 16: 3, o ne stebėti šventę septynias dienas (mes A "auka" septynios dienos 
Neraugintos duonos valgyti neraugintą duoną ant kiekvieno iš dienų). Biblija taip pat sako, kad būti 

laikinų būstų per Palapinių (Kunigų 23:42), tačiau nėra nurodyta, tai susiję su kitų švenčių. 

Nuo šėtonas bus įpareigotos už tūkstantmečio karalystės (Apreiškimo 20: 1-2), bus mažiau apgaulės 

tada. Išvykstate į Palapinių laiko ir susitikti kasdien padeda paveikslėlį laikas, kai pasaulis bus visai 

kitokia nei dabar. 

"Teateinie Tavo karalystė!" (Mato 6:10). 

Biblija moko, kad Palapinių bus laikomi į vardo tūkstantmečio ir Dievas galiausiai "Skrynia" su 

mumis 

Biblija pranašystė rodo, kad Palapinių šventė bus saugomi tūkstantmečio: 
16 Ir jis išsipildys, kad kiekvienas, kuris liko iš visų tautų, kurias atėjo prieš Jeruzalę turi eiti iš 

metų į metus pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpats, ir švęsti Palapinių šventę. 17 Ir jis turi būti, 

kad priklausomai nuo to, iš žemės šeimoms nepatenka į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų 

Viešpats, jų nebus lietaus. 18 Jei Egipto šeima nebus sugalvoti ir įvesti, jie neturi lietaus; jie gauna 
maras, su kuriomis Viešpats streikai tautas, kurie neturi sugalvoti švęsti Palapinių šventę. 19 Tai 
bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms bausmė, kurios neturi sugalvoti išlaikyti Palapinių 

(Zacharijo 14: 16-19). 

Taigi Biblija moko, kad Dievas tikisi visi švęsti Palapinių šventę ateityje. Net katalikų apžvalgininkai 

pripažįsta, kad Dievo planas apima Palapinių. Katalikų komentaras ištraukų Zacharijas 14 narių: 

Tuo tarpu, pavyzdžiui, prieš persekiojamos Bažnyčios turi būti perskaičiuojami, ir su dideliu 

atsidavimu švęs šventes ir vykdyti religines apeigas dievams garbei: ir nusipelno didelį 

atlygį.(Originalą ir Tiesa Douay Senasis Testamentas Anno Domini 1610 Kiekis 2, 824 psl.) 



Dievo karalystė bus pakeisti visus šio pasaulio (Apreiškimo 11:15) karalystes, ir šis festivalis padės 

vaizdą šiuo atskiriant (plg Apreiškimo 18: 4; 1 Jono 2: 18-19) krikščionių piligrimų (1 Petro 2: 1-12) iš 
savo įprastinės rutinos. 
Iš Palapinių saugojimas suteikia mums žvilgsnis į šį, kas nutiks ateityje tūkstantmečio karalystės 

amžiaus. Biblija taip pat rodo, kad vėliau, "Dievo buveinė" bus ant žemės ", o jis gyvens su" us 

(Apreiškimo 21: 3). 
Laikydami Palapinių dabar yra dalykų Przedsmak ateiti į Dievo Karalystę. 

8. Paskutinė puiki diena: Dievo Nuostabi išganymo planą žmonijai 

Aštuntą dieną, tą dieną, kuri iš karto taip septynias dienas nuo Palapinių, Paveikslėliai į išpirkimo planui 

įvykdyti. 

"KNYGOS of Life" - charakterizuojantis išgelbėjimas - bus atidaryta (Apreiškimo 20:12). Tai tik prieš 

naują dangų ir naują žemę (Apreiškimo 21: 1). Žydai vadina šį festivalį Shemini 'Azeret, kuris reiškia 

"aštuntą dieną surinkimas" (taip pat reiškia, kad ankstesni septynias dienas nuo Palapinių buvo dienų 
surinkimo). 

Čia yra daugiau aštuntą dieną iš Biblijos: 

34 ... "penkioliktą dieną šio septintą mėnesį turi būti Palapinių šventė septynias dienas į 

Viešpatį. ... 36 Aštuntą dieną tu turi šventą sueigą. ... Tai šventa surinkimas, o jūs padaryti jokios 
įprasta dirbti su juo. (Kunigų 23: 34,36) 

Ši diena dažnai vadinama bažnyčioje Dievo ratą kaip paskutinis Great Day, nes tai, ką Naujasis 
Testamentas teigia apie tai: 

37 Paskutinę dieną, kad puikus šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: "Jei kas trokšta, teateina pas 

mane ir gėrimais. 38 Tas, kuris tiki mane, kaip Raštas sako, iš jo vidaus širdis gaus upes gyvojo 
vandens. " (Jono 7: 37-38) 

Taigi Jėzus nuolat šią dieną, kuri ateina iš karto po festivalio vaizduoti tūkstantmetį, ir mokė jį. 

Po tūkstantmečio, kas atsitiks? 

Prisikėlimo (Apreiškimo 20: 5). 

Mirusieji stendas prieš Dievą. Tai neapima tikruosius krikščionis šiandien, kaip jie prisikėlė Jėzus 
grįžta. Tie šiame prisikėlimo turi būti tie, kurie mirė nežinojimo tikrosios Dievo planą 

per pastaruosius amžius. Tai, kad teismo diena Jėzus ne kartą paminėta: 

7 Ir kaip jūs einate, skelbti, sakydamas, "Dangaus karalystė yra šalia." ... 14 kas negaus jus, nei 
girdėti savo žodžius, kai išvyksta iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratyti dulkes nuo kojų. 15 Iš 
tiesų sakau jums, jis bus labiau toleruotina dėl Sodomos ir Gomoros žemei sprendimo negu tam 
miestui dieną! (Mato 10: 7,14-15) 

23 Ir tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, bus nublokštas į pragarą; Nes jei stebuklai, kurie 
buvo padaryti pas jus buvo daroma Sodomos, ji būtų išlikusi iki šios dienos. 24 Bet aš jums sakau, 

kad ji turi būti tolerantiškais už Sodomos žemei sprendimo dieną negu jums!. (Mato 11: 23-24) 



Atkreipkite dėmesį, kad tai yra daugiau toleruotinas teismo už tų Dievo sunaikinta Sodoma ir Gomora 

dieną (Pr 19:24), nei tiems, kurie sąmoningai atmetė Kristų ir Jo karalystę žinutę. 

Jėzus taip pat mokė, kad "visos nuodėmės būdavo atleidžiamos" (Mk 3,28), išskyrus "nedovanotinas 

nuodėmės" (Mk 03:29). Tai su paskutinio didžiojo diena vykdymą, kad visi, kurie neturėjo galimybės 
išganymui bus tikrai turime tokią galimybę, ir beveik visi bus priimti šį pasiūlymą. 

Beveik visi žmonės, kurie kada nors gyveno, bus išgelbėtas! 

Į 2-osios amžiuje, Polikarpas iš Smyrna Pranešama mokė apie Palapinių ir paskutinio didžiojo diena 

(gyvenimo Polikarpo 19 skirsnis). 

Biblinė tiesa yra ta, kad dėl Dievo meilės, Jėzus atėjo mirti už viską: 

16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo pagimdžiau viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 17 Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, 

kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. (Jono 3: 16-17) 

Taip ir padarė mylintis Dievas nesiuntė savo Sūnaus mirti giminaitis mažai arba pasaulyje? 

Protestantai, kurie dažnai citata Jono 3:16, linkę mokyti, kad pasaulis gali būti išgelbėtas, bet kad 

dauguma, kas kada nors gyveno patirs kančių amžinai. Jie taip pat atrodo, nepastebi, kad Jėzus atėjo 
numirti už visus (Jono 3:17). Yra ta, kad išganymo plane tipo, kad Dievas, kuris yra visažinis ir yra meilė 

būtų sugalvoti? Ar Biblija remti idėją, kad kiekvienas gali būti išsaugotas dabar? Jei ne, yra tai, kad 
tikrosios? 

Kadangi Dievas yra visų žinant ir visi galingas ir yra meilė (1 Jn 4: 8,16), būtų Dievas yra iš anksto 

nulemta labiausiai, kas kada nors gyveno prie amžinosios kančios? 

Ne. 

Žinoma Dievas yra pakankamai protinga turėti planą, kad iš tikrųjų veikia. 

Romėnai 9: 14-15 teigiama: 

14 Kas gi pasakysime? Ar yra netiesos su Dievu? Tikrai ne! 15 Jis sako Mozei: "Aš pasigailėsiu 

kam aš pasigailėsiu, ir aš pasigailės Ant ko aš pasigailės." 

Mes žinome, kad Dievas pasirinko dalį Izraelio Senajame Testamente, ir keletas kitų. Kaip yra, kad meilė, 

jei likusieji pasmerkti amžinajam kankinimo? 

Dievas "trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą" (1 Timotiejui 2: 4). Priežasties, 

kad ne visi pašaukti šio amžiaus buvo, nes jis žinojo, dauguma nebūtų reaguoti ir ištverti su tiesa iki galo, 

kad būčiau išgelbėtas (plg Pažymėti 13:13; Luko 8: 5-15). Bet tai nereiškia, kad tiems, kurie nėra 
vadinama dabar visi buvo nukirpti ir prarasti. 

Biblija moko, kad daugelis buvo sąmoningai apakino šiame amžiuje (Jono 12: 37-40; Izaijo 44:18). Tie, 
kurie buvo apakinti šiame amžiuje vis dar turite galimybę (plg Jonas 09:41; Izaijo 42: 16-18). Taip pat 
pastebėsite: 

14 Aš vėl padaryti nuostabią darbą tarp šitos tautos ... 24 Tai taip pat, kuris suklydo dvasia ateis 
supratimas ir tie, kurie skundėsi, išmoksite doktriną. (Iz 29: 14,24) 



Nėra šališkumas su Dievu (Rom 2:11). Bus visiems kaip "žemės visų pakraščiai matys mūsų Dievo 
išgelbėjimą" (Iz 52:10) galimybė. 

Tie, nepriklauso šio pirmojo prisikėlimo, vadinamas "mirusiųjų poilsio" (Apreiškimo 20: 5), yra prikeltas 

po Tūkstantmečio yra daugiau. Tai yra fizinė prisikėlimas ir apims tiems, kurie jaučia, kad jų viltis buvo 
išnaikintas (Ezechielio 37: 1-14). 

Nors jie bus teisiami kaltas nuodėmės (Apreiškimo 20:12; Romiečiams 3:23; plg 1 Petro 4:17), 

"gailestingumas triumfuoja prieš teismą" (Jok 2:13). Dievas padarys teismą kiekvienam kūnui (Jeremijo 
25:31; Izaijo 03:13) ir daugelis atsakys (Izaijo 65:24). Nors ne visi priims jo pasiūlymą, ir tai yra ne 

antras šansas (tie, kurie tikrai turėjo galimybę ir visiškai atmetė Dievo Šventąją Dvasią nebūsite šią 

galimybę už Morkaus 3:29 būti atleista), daugelis bus gailėtis. Paskutinis puiki diena padeda parodyti tai. 

Taip pat atsižvelkite taip: 

19 Viešpatie, mano stiprybė ir mano pilis, mano priebėga nelaimės dieną, pagonys ateis jus nuo 

žemės pakraščių ir pasakyti: "Tikrai mūsų tėvai paveldėjo melą, menkavertiškumo ir nepelningas 

dalykų." 20 Ar vyras padaryti dievus sau, kurie nėra dievai? 21 "Todėl štai, aš šį kartą sukelti jiems 

žinoti, aš sukels jiems žinoti savo ranką ir mano galią ir jie žinos, kad mano vardas yra Viešpats 
(Jer 16: 19-21). 

17 Ir visa kita jis daro į Dievą, Jo raižyti vaizdas. Jis krinta prieš jį ir garbina ji, meldžiasi prie jo ir 
sako: "Išlaisvink mane, nes tu esi mano dievas!" 18 Jie nežino, nei suprasti; Nes jis uždaryti savo 

akis, kad jie negali matyti, ir jų širdis, kad jie negali suprasti. ... 22 Aš išdildytos, kaip tirštame 

debesyje, jūsų nusižengimų, ir kaip debesis, jūsų nuodėmes. Grįžti į mane, nes Aš atpirkau 
tave. (Iz 44: 17,18,22) 

Net tie, kurie priėmė neteisingus tradicijas, įskaitant tuos, kurie buvo stabmeldžiai (Iz 44: 17-18), turės 
savo pirmąjį realią galimybę išsigelbėti (Iz 44:22). Milijardai visoje Afrikoje, Europoje, Azijoje, 
Amerikoje amžiaus, o salose niekada girdėjote apie Jėzų ir tikrosios karalystės evangelijos-ir Dievo iš 

anksto numatė tai ir turėjo planą (Romiečiams 11: 2). 

Mes tęstinio Bažnyčios Dievo sutinkate, kad "Mūsų Dievas yra išgelbėjimo Dievas" (Ps 68:20) ir mokyti, 

kad jis turi išganymo planą, kuris iš tikrųjų veikia daugiau nei tik santykinis kelias. 

Yra tik vienas pavadinimas, danguje, kuriuo žmonės gali būti išgelbėti (Apd 4:12; plg Iz 43:11) ir tai yra 
Jėzus Kristus (Aktai, 04:10; Jono 3:18). Kadangi dauguma žmonijos niekada girdėjote tiesą apie Jėzų ir 

Dievo karalystės Evangeliją (daugiau informacijos rasite mūsų nemokamą bukletą Iš Dievo 
Karalystės www.ccog.org Evangelijos) ir "kiekvienas kūnas išvys išgelbėjimą Dievo "(Lk 3: 6), bus 

galimybė viską pasiekti išganymą-nei šiame amžiaus ar tokio amžiaus, kad ateiti (plg Mt 12: 31-32; Luko 
13: 29-30). 

Ateitis amžius ateiti atvyksta po antrojo prisikėlimo (kaip tikrieji krikščionys tuo metu yra iškeltas 

pirmajame prisikėlime per Apreiškimo 20: 5-6) ir apima į baltą sostą sprendimo laikas (Apreiškimo 20: 

11-12). Izaijas (Iz 65:20), taip pat Romos ir stačiatikių Katalikų šventasis Irenėjus (Adversus haereses, 
SGB V, 34 skyrius, Eilėraščiai 2-3,4), nurodė, kad tai tikro amžiaus ateiti būtų apie šimtą metų ilgio. 

Ši idėja vis dar vyko viduramžiais tie, kad Romos Bažnyčia persekiojama kaip pranešė INQUISITOR 
vyskupo Bernardas Guidonis (BERNARD GUI: Inquisitor vadovas, 5 skyrius). 

Ši doktrina buvo mokomi radijo / Worldwide Bažnyčios Dievo į 20-ojo amžiaus ir ji vis dar 
mokoma tęstinio Bažnyčios Dievo. 



Dievo išganymo plane 

Laikydami biblinius šventas dienas primena tikrąsias krikščionys tikrojo Dievo išganymo 

plane. Nepertraukiamojo Bažnyčia Dievo supranta kaip Dievo planas dėl tai išdėstyti pagal savo šventės 

(Kunigų 23:37) laikymosi. 

Dievas aiškiai moko, kad jis nenori pagoniškas praktikas naudojami Jį garbinti: 

29 Kai Viešpats, tavo Dievas, atjungia nuo prieš jus tautų, jūs einate į iškraustyti, ir jūs juos 
išstumti ir gyvens savo krašte, 30 Saugokis sau, kad esate ne ensnared jų laikytis, kai jie yra 

sunaikinami iš prieš jus ir kad jūs neturite paklausti jų dievus, sakydamas: 'Kaip šios tautos 

tarnausi jų dievams? Aš taip pat darysiu taip pat. " 31 Jūs negalite garbinti Viešpatį, savo Dievą, 
tokiu būdu; už kiekvieną bjauru Viešpaties, kuris nekenčia jie padarė savo dievams; nes jie įrašyti 

net savo sūnus ir dukteris į ugnį savo dievams. 32 Koks įsakau jums, būkite atsargūs, kad jį 

stebėti; jūs nenorite įtraukti į jį, nei atimti iš jo. (Įst 12: 29-32) 

Tie, kurie sujungti pagonių garbinimo praktikos su biblijos tie neaiškių Dievo išganymo plane ir apskritai 

nesuprantu. 

Naujasis Testamentas rodo, kad apaštalas Paulius pastebėjo biblinius šventas dienas (pvz Apd 18:21; 20: 
6,16; 27: 9; 1 Korintiečiams 5: 7-8, 16: 8), nes jis nuolat įstatymą ir papročius savo žmonių. 

Paulius specialiai pasmerkė įtraukti pagoniškas praktikas su bibliniais ritualų (1 Korintiečiams 10: 20-
23). Paulius pats teigė, šalia savo gyvenimo pabaigos, kad jis nuolat visas praktikas žydai, reikalingų 

išlaikyti (Apd 28: 17-19; Apd 21: 18-24) ir kad būtų reikėję įtraukti visus išvardytus Kunigų šventas 
dienas 23. 

Kaip taisyklė, graikų-romėnų bažnyčios nereikia sekti apaštalo Pauliaus raginimo jį imituoti, kaip jis 
imitavo Kristų (1 Kor 11: 1), nei apaštalo Jono perspėjimas toliau vaikščioti kaip jis ir Jėzus vaikščiojo (1 

Jn 2: 6 , 18-19), nes jie nesilaiko visi bibliniai šventieji dienas. Be to, tie bažnyčios paprastai sujungti 
stabmeldžių praktiką jų garbinimo kalendorių, kurį apaštalai priešinosi (1 Korintiečiams 10: 20-23; 2 
Korintiečiams 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1 Jn 2: 6). 

Iki nesilaiko Dievo Šventąją dienas, bet vietoj ne bibliniai pakaitalai, daugelis nesupranta, kad nuodėmė 

turi būti tikrai iš mūsų gyvenime, kad Dievas yra tik paskambinę kai dabar, kad visi turės galimybę 
išganymui šiame amžiuje arba iš Amžius ateiti, ir beveik visi, kurie kada nors gyveno, bus išsaugotas 

vėliau derliaus. 

Dievo šventosios dienos išdėstyti dalimis Jo išganymo plane, kad dauguma nesupranta. Tai nuostabus ir 
mylintis planas. 

9. vertimo klaidų ir šabo 

Kodėl dauguma kurie išpažįsta Jėzų ne laikyti biblinius šventes? Be to, kovos su Judaikos nuotaikas, 
kompromiso, nežinojimo, o ne vietoje idėjų apie "tradicijas", vertimo klaidų yra priežastis daug neatrodo 

pasirengęs sutikti, kad jie turi laikytis Dievo festivaliai. 

Yra paprastai iš mistranslated / nesuprastas ištraukas, kad žmonės linkę atkreipti dėmesį į kaip manoma, 
"įrodymas", kad biblijos šventieji dienos apsieiti pora. 

Kolosiečiams 2: 16-17 



Tikriausiai, labiausiai paplitęs dalis Biblijos, kuri yra dažnai minimas kaip "įrodymas", kad Sabbath "ir 

biblijos šventosios dienos yra praeinanti yra Kolosiečiams 2: 16-17. Taigi, galime išnagrinėti vieną 

nedidelį neteisingo vertimo jį: 
16 Taigi niekas teisiu jus mėsos ar gėrimo, arba dėl kurio šventės, arba jaunaties arba sabato 

dienų: 17 Kuris yra dalykų į priekį šešėlis; o kūnas yra Kristaus (Kol 2: 16-17, KJV). 

Aukščiau vertimas yra arti, tačiau jis pridėjo žodį "yra" (kuris yra, kodėl KJV vertėjai įdėti kursyvu), kuris 
yra ne pradiniame graikų. 

Tikrai pažodinis vertimas būtų palikti jį, nes jis nėra ten. Pranešimas Stiprus s atitikimas numeriai ir 
susiję žodžiai už eilėraščių 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Kokie yra keletas dalykų, į priekį šešėlis; The .... bet .... kūno ............ ir ... Kristaus.   

Reikėtų pažymėti, kad 9999 reiškia, kad ten buvo ne į Biblijos teksto-žodžiu žodis "yra" ne šio Rašto. 

Kadangi tos pačios tris stiprius žodžius (# 4983, 3588, & 5547) naudojami kiti keturi kartus Naujajame 
Testamente ir tose kartus KJV pagal juos kaip "Kristaus kūnas" (Rom 7: 4; 1 Korintiečiams 10:16; 1 

Korintiečiams 12:27; Efeziečiams 4:12) - kaip ir NKJV-taip turėtų turėti KJV. 

Todėl, jei tie vertėjai buvo tiesiog atitiko patys, jie būtų išversti Kolosiečiams 2: 16-17, kad valstybės (ir 

įtraukti skliaustus ar kablelius): 
16 Todėl tegul niekas teisiu jus valgymo ir gėrimo arba dėl festivalio arba iš naujų mėnulio 

laikymosi arba šabas 17 (tiems kas yra dalykų šešėlis ateiti), tačiau Kristaus kūną. 

Arba, kitaip tariant, neleiskite tiems ne "Kristaus kūnas" (Bažnyčios Kolosiečiams 1:18) teisėjas jumis dėl 

šventosios dienos, bet tik tiesa bažnyčia pati. Kolosiečiams 2: 16-17 nesakau, kad šabo ir šventas dienų 

yra padaryta toli. 

Net pradžioje stačiatikių vyskupas Ambraziejus Milano pripažino, kad Kolosiečiams 2:17 buvo nuoroda į 

"Kristaus kūnas", kaip jis rašė taip komentuodamas šios eilutės: 

Leiskite mums, tada ieškoti Kristaus ... Kūno kur Kristaus kūnas, yra tiesa. (Ambrose Milane. II 
knygos. Dėl prisikėlime tikėjimo, 107 skyrius) 

Liūdna, kad šiuolaikiniai vertėjai Graikijos dažnai ignoruojami, kas pasakymas iš tikrųjų reiškia. 

Tai prastas egzegezę (biblinis aiškinimas) remtis neteisingo vertimo reikalauti, kad Šventoji dienos 

apsieiti. 

Gal 4: 8-10 

Kitas paplitęs prieštaravimas yra išlaikyti šventes yra Galatams 4: 8-10. Kai protestantai linkę naudoti tai 

pasakyti, kad nėra biblinės datos turi būti laikomasi. Taigi pažvelkime, ką tie raštai iš tikrųjų moko: 
8 Bet tada, iš tikrųjų, kai jūs nežinote, Dieve, tu tarnavo tie, kurie pagal savo pobūdį nėra 

dievai. 9 Bet dabar po to, kai žinomas Dievas, ar veikiau yra žinomas Dievo, kaip tai, kad vėl 



kreiptis į silpnų ir nenaudingas elementus, į kurį nori vėl būti vergijos? 10 Jūs matote, dienomis ir 

mėnesiais ir sezonais ir metus. 

Yra keletas problemų, su anti-šventa diena argumentas čia. 

Viena yra tai, galatams buvo pagonis (nors ten buvo, matyt, kai kurie žydai kreipėsi vėlesniais eilutėse) ir 

nebuvo laikyti biblinius šventes prieš keičiant. 

Be to, nėra jokio būdo, kad Biblija vadinčiau biblinius reikalavimus, kaip ir "nenaudingas elementus." 

Paulius buvo aiškiai įspėja prieš pagoniškų ritualų kaip galatams buvo "tarnavo tie, kurie pagal savo 
pobūdį nebuvo dievai." 

Kitas yra tai, kad katalikai / protestantai / Rytų Ortodoksas turėtų apsvarstyti, kad jie dažnai stebėti 

įvairius dienas ir metus (sekmadienis, Velykos, Kalėdos, Naujieji metai), todėl jie neturėtų laikytis nieko, 
jei jie jaučia, kad jokių religinių dienas turi būti laikomasi. 

Gal 4: 8-10 Netiksli atsisakant biblinių šventes, bet vietoj yra įspėjimas prieš Prigludęs ne biblinių ritualų. 

Ką apie septintą dieną Sabato? 

Septintoji diena Sabbath "yra pirmoji Dievo festivalių išvardytų Kunigų 23. Net jeigu jis yra savaitinis, o 
ne metinis šventa diena, kai trumpas komentarai atrodytų tvarkingi. 

Septintoji savaitės diena, biblinis Sabbath ", dabar vadinama šeštadienį. Nors sekmadienis rodomas tikrų 

kalendorių kaip septintą savaitės dieną, realybė yra tai, kad sekmadienis yra pirmoji savaitės 
diena. Naujasis Testamentas aiškiai parodo, kad Jėzus (Luko 04:16, 21; 6: 6; 13:10), taip pat apaštalai ir 

tikintieji (Apd 13: 13-15 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebrajams 4: 9-11) laikomi septintąją dieną šabo. 

Daugelis teigia, kad septintoji diena Sabbath "Netiksli įsakė Naujajame Testamente, todėl nereikia būti 

šiandien. Bet vienintelis būdas padaryti, kad reikalavimą yra remtis vertimo klaidų Biblijoje. Jei vienas 
žiūri, kas yra manoma, kad bus originalus graikų, originalus aramėjų ir originalus lotynų Vulgata, aišku, į 
visas šias kalbas, kad septintoji diena Šabas yra liepė krikščionims. 

Net pagal tam tikras katalikų ir protestantų vertimų Biblijoje, septintoji diena Sabbath "poilsio buvo 
išlieka paklusnus krikščionių Dievo žmonių: 

4 Nes jis kalbėjo kažkur apie septintą dieną tokiu būdu, "Ir Dievas ilsėjosi septintą dieną po visų 

savo darbų"; 5 ir dar kartą, anksčiau minėtų vietoje: "Jie neįeis į mano poilsį". 6 Todėl, nes jis 
išlieka, kad kai kurie pateks į jį, ir tie, kurie anksčiau gavo gerą žinią neįvedėte dėl 

nepaklusnumo, .. . 9 Todėl šabas poilsio tebėra už Dievo tautą. 10 Ir kiekvienas, kuris patenka į 

Dievo poilsį, tenka iš savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. 11 Todėl leiskite mums siekiame 
patekti į tą poilsį, kad niekas negali būti vėlesnė nei tuo pačiu pavyzdžiu 

nepaklusnumo. (Hebrajams 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 kažkur jis kalbėjo apie septintą dieną šiais žodžiais: "Ir Dievas septintą dieną ilsėjosi po visų 
savo darbų". 5 Ir vėl ištrauka aukščiau jis sako: "Jie niekada įvesti savo poilsio." 6 Jis vis dar lieka, 
kad kai bus įvesti, kad poilsis, ir tie, kurie anksčiau turėjo Evangelija jiems nėjo į, nes jų 

nepaklusnumą ... 9 Lieka tada, šabas-poilsio Dievo tautos; 10 visiems, kurie patenka Dievo poilsį, 
taip pat ilsisi nuo savo darbo, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. 11 Leiskite mums, todėl dedame visas 

pastangas, kad būtų įvesti tą poilsį, kad niekas kris po jų pavyzdžiu nepaklusnumo (Hbr 4: 4-6,9-
11, MŽNV) 



Naujasis Testamentas aiškiai teigiama, kad krikščionys yra išlaikyti septintą dieną šeštadienį. Be to, 
leidžiant dvasinio augimo ir asmeninio atjauninimas, šabo pat fotografijose ateina laikas tūkstantmečio 
Dievo poilsio. 

Nors daugelis nelaiko, kad septintoji diena Sabbath "yra šventa diena, Biblija nėra (Kunigų 23: 3; Išėjimo 
20: 8; Iz 58:13). Naujasis Testamentas įspėja ne laikyti jį (Hbr 4: 4-11), tačiau daugelis priežasčių aplink 

su "tuščiais žodžiais" (plg Ef 5:26). 

Tai gal reikėtų taip pat paminėti, kad nepaisant vertimo klaidų užuomina kitaip, antrojo amžiaus vyskupas 
Ignotas Antiochijos nepakeitė septintąją dieną šabo su sekmadienį (Thiel B. Ignatius ir šabo šabo 

Sentinel, tomas 69 (3):. 18-21 , 2016 ir Thiel B. Daugiau apie Ignoto ir šabo šabo Sentinel, tomas 70 (2):. 
15-17, 2017). Taip pat padarė senovės dokumentas vadinamas Didachės (Thiel B. Didachės ir sabato 
sabato "Sentinel, tomas 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Daugiau dokumentais pagrįsta informacija apie bažnyčios istoriją, patikrinti bukletus kur yra Tiesa 
krikščionių bažnyčia šiandien? ir tęstinio istorija Dievo Bažnyčiai www.ccog.org. 

10. perpakuoti Demoniškas Šventės 

Ką apie Kalėdas, Velykas ir kitas religines dienų, kad daugelis profesorių Kristaus stebėti? 

Ar jie ateina iš Biblijos? Jei ne, kur jie atsirado? Ar tai svarbu, pagal Bibliją, jei jūs nuolat juos? 

Yra daug švenčių, kad pasaulio bažnyčių patvirtinti, nors ir ne visi jie yra patvirtinti juos visus. Per visą 

istoriją, kai bažnyčios kartais patvirtino, taip pat kartais pasmerktas, tas pačias šventes. 

Nors ji yra už šios knygelės eiti į visas detales apie kiekvieną atostogų ir jų kilmės sritį, realybė yra tai, 

kad daugelis perpakuoti demoniškas tuos, nes jie dažnai iš pradžių buvo skirtas pagerbti pagonių dievas / 
deivė Prieš priėmė įvairių bažnyčių ir / arba pervadintas juos. 

Daugelis bus nustebinti, sužinojus, kad graikų-romėnų teologai kartais pasmerkė šias šventes, kaip 
pagonių ir netinkamas krikščionims-nepaisant to, kad įvairūs graikų-romėnų bažnyčios skatinti juos 21-

ajame amžiuje. 

Naujųjų metų diena nusipelnęs Janus (Dievas metu) ir Strenua (deivė valymo ir gerovė) 

Biblija prasideda metus pavasarį (Išėjimo 12: 2), tačiau tai, kas paprastai vadinama Naujųjų metų diena 

būtų laikomasi sausio 1 d moderniomis kalendorių. Vėlyvą 2-osios amžiuje, graikų-romėnų teologas 

Tertulianas pasmerkė tuos, kurie išpažino Kristų, kuris buvo pažymimas jo versiją. Tačiau tai nesustabdė 

daug tokių, kurie norėjo švęsti. 

Katalikų enciklopedija pranešimų: 

Krikščionių rašytojų ir tarybos pasmerkė pagonių orgijas ir kraštutinumų, susijusius su festivalio 
... švenčiama nuo metų pradžios: Tertulianas kaltina krikščionys, kurie laikomi įprastomis 

dovanas - vadinamas strenae (Fr. étrennes) nuo deivės Strenia, kuris pirmininkavo Naujųjų Metų 

diena (plg Ovidijus, analai, 185-90) - kaip paprasčiausi žetonai draugiškų santykių (de Idol 

"XIV.). (Tierney J. Naujųjų metų diena. Katalikų enciklopedija. T. 11, 1911) 

Maždaug 487 AD, graikų-Rom atrodė priimti atlaidai apipjaustymas "sausio 1-osios. Tačiau tai nesustabdė 
visus pagonis veiklą. 



Katalikų enciklopedija pastabos: 

Net mūsų pačių dieną pasaulietinės bruožai Naujųjų metų atidarymo trukdyti religines apeigas 

apipjaustyti, ir linkę padaryti vien atostogas iš to, turėtų turėti šventą simbolį iš Šventosios 

diena. Augustinas atkreipia dėmesį į tarp pagonių ir krikščionių būdu švęsti dieną skirtumo: 
pagonių Vaišės ir kraštutinumų būtų expiated Christian pasninko ir maldos (. PL, XXXVIII, 1024 

sqq .; SERM cxcvii, cxcviii). (Ten pat) 

Taigi ji taip pat teigiama: 

... link šeštajame amžiuje iš Auxerre taryba (CAN. I), uždraudė krikščionių strenas diabolicas 
observare pabaigoje. 

Sąvoka strenas diabolicas observare maždaug verčia iš lotynų į anglų "stebėdamas naują laiką velnio." 

Tikėtina, kad Naujametiniai pasižadėjimai yra susiję su maldomis ir praktiką, kai, atsižvelgiant į pagonių 
deivė. 

Nuo sausio 1 d yra ne biblinis šventė, ir net Romos bažnyčia uždraudė kai kurių jo savybių, kaip 
demoniška. 

Valentino diena nusipelnęs FAUNUS / Visos (dievas bandų ir vaisingumui) 

Biblija neturi kaip Valentino diena atostogas, tačiau daugelis žmonių stebėti ją. 

Štai ką katalikų šaltinis yra parašęs apie tai: 

Šv Valentino diena guli senovės Romos festivalio Lupercalia, kuris buvo švenčiamos vasario 15. 

800 metų romėnai šaknys buvo skirta ši diena į Dievo Lupercus. Apie Lupercalia, jaunuolis būtų 

atkreipti jaunas moteris loterijoje vardą ir tada būtų išlaikyti moters kaip seksualinio kompanionas 

metų ... 

Katalikų Bažnyčia nebėra oficialiai pagyrimu Valentino, bet šventė turi ir romėnų, ir 

katalikiškas šaknis. (Šv Valentino diena Ištakos http:. //www.american catholic.org) 

A pagoniškų šaknų ir seksualinės licencijos diena yra tikrai ne per dieną krikščionys stebėti. Toks elgesys 
buvo įspėjo Naujajame Testamente (1 Korintiečiams 6:18; Judas 4). 

Atkreipkite dėmesį, kai islamo komentarų apie Valentino diena: 

Švenčiame Valentino diena yra neleistina, nes: pirma, ji yra Renovuotas šventė ... krikščionys 

žinojo iš pagonių šaknų Valentino diena. Būdas krikščionys priėmė Šv Valentino diena turėtų 

būti pamoka musulmonų ... Turėtume vengti visko, susijusios su pagonybės amoralių 

praktikos .. meilė tarp šeimos, draugų ir susituokusių žmonių nereikia būti švenčiama vieną 

dieną su tokia. ... ištakos. (Nutarimo dėl Švenčiame Valentino diena http:. // www 
contactpakistan.com.) 

Atkreipkite dėmesį, kad musulmonai sieja Valentino diena su krikščionybe (akivaizdžiai klaidingas 

kompromisines natūra) ir nuodėmės. 

Kitaip tariant, Valentino diena sukelia Kristaus vardą (per terminas "krikščionybės") turi būti 

piktžodžiavo pagonims (Rom 2:24; Izaijo 52: 5). Neturite "Dievo vardas keikė dėl tavęs" (Rom 2:24) 

išlaikyti pagoniškas šventes. 



Nekilnojamasis krikščionys nelaikome perpakuoti demoniškas atostogas (plg 1 Korintiečiams 10:21). 

Užgavėnės: Velnio Karnavalas 

Karnavalai kaip Užgavėnės ir Valentino diena (vadinamas Lupercalia žemiau) atėjo iš pagonybės: 

Vienas iš pirmųjų užfiksuotų atvejų kasmet pavasarį festivalyje yra Ozyrio Egipte festivalis; jis 
paminėjo gyvenimo atsinaujinimą, kurį lemia kasmet potvynių Nilo. Atėnuose, per 6-oji 
procento. Prieš Kristų, kasmet šventė garbei Dievo Dionysus buvo pirmasis užfiksuotas atvejis iš 
plūdės naudojimui. Būtent per Romos imperijos, kad karnavalai pasiekė neprilygstamą viršūnę 

pilietinės sutrikimas ir Rozpasanie. Pagrindiniai Romos karnavalai buvo bacchanalia, The 
saturnalijas ir Lupercalia. Europoje pavasario vaisingumo šventės tradicija išsilaikė iki pat 
krikščionybės laikais ... Nes karnavalai yra giliai įsišaknijusi pagoniškų prietarų ir Europos 

folklore, Romos katalikų bažnyčia nesugebėjo likviduoti juos ir galiausiai pritarė daugelis iš jų, 

kaip dalį bažnyčios veikla. (Karnavalas. Columbia Enciklopedija, 6. ed. 2015) 

Baccanalia buvo dievo Bacchus, taip pat vadinamas Dionisas. Jis buvo iš vynuogių derliaus, vyndarystės 

ir vyno ritualas beprotybės, vaisingumo, teatro ir religinės ekstazės graikų mitologijoje dievas. Seksualinė 

palaidumas buvo dalis Baccanalia šventę. Jo garbinimas buvo nuteistas graikų-romėnų lyderis 
Commodianus trečioje amžiaus (Commodianus. Dėl krikščionių disciplinos. Nuo Ante-Nikėjos tėvų, 4 t.). 

Alkoholis, ypač vyno, suvaidino svarbų vaidmenį graikų kultūros su Dioniso yra svarbi priežastis, dėl 
kurios triukšmingas gyvenimas stiliaus (Gately I. gerti. Gotham Books, 2008, 11 psl.). Mardis Gras ir 
Carnaval atrodo, susiję su tai. 

Vėlyvą antrosios amžiuje, Romos katalikų vyskupas ir Rytų Ortodoksas Saint Irenėjus pasmerkė eretikas 

Valentinas pasekėjų dalyvavimo mėsos valgyti stabmeldžių Festivaliai, kaip jis rašė: 
Todėl taip pat kalbama apie praeiti, kad "pati tobuliausia" tarp jų narkomanas save be baimės, kad 
visų tų draudžiamų darbų, iš kurių Raštai užtikrinti mums, kad rūšių "tie, kurie taip daro, 

nepaveldės Dievo karalystės." Pavyzdžiui, jie neturi nesiryžti apie paaukotų stabams valgyti 

mėsos, įsivaizduodami, kad jie gali tokiu būdu sutartį ne išniekinimas. Tada vėl, kiekviename 

pagoniškosios šventės švenčiamos garbei stabų. , , Kiti iš jų duoda skirtumą iki prie kūno su 

didžiausiu gobšumas geiduliais teigti, kad gėrybėmis turėtų būti leidžiama į kūniško pobūdžio, o 

dvasiniai dalykai pateikiami dvasinis. Kai kurie iš jų, be to, šiuo metu dergimas toms moterims, 

kurioms jie mokė virš doktriną įpročiai, kaip dažnai buvo prisipažino šių moterų, kurie buvo 
mėgstu kai kurie iš jų, jų grįžta į Dievo bažnyčios, ir pripažįstant tai, kartu su savo klaidas 

poilsio. (Irenėjus. Prieš erezijas. Knyga 1, 6 skyrius, 3 eilutė) 
Vėliau, stačiatikių Katalikų apologetas Arnobius (mirė 330) įspėjo apie postus, kad pagonys turėjo tipas: 

Kas sako, tu, O išmintingi sūnūs Erectheus? ką jūs piliečiai Minerva? Protas yra nori žinoti, ką 

žodžiai jums apginti tai, ką jis yra toks pavojingas išlaikyti, ar ką menų turite, kuriuo suteikti 

saugumą į personažų ir priežastis sužeistų taip mirtinai. Tai nėra klaidinga nepasitikėjimas, nei 

jūs užpuolė su melagingais kaltinimais: Jūsų Eleusinia Niesława deklaruojama tiek jų bazinių 

pradžia ir senovės literatūros duomenimis, ir su labai ženklus, in fine, kurį naudoja kai 

apklausiamas gavimo šventi dalykai, - "Aš pasninkavo ir girtas projektą; Aš paėmiau iš Mystic 

CIST, ir įdėti į pintą-krepšį; Gavau ir vėl perkeltas į mažai krūtinės. (Arnobius. Prieš pagonis, 

SGB V 26 skyrius) 
Arnobius net atrodė, kad įspėtų apie "Užgavėnės" banketo po greitai: 



Jupiterio šventė yra rytoj. Jupiteris, manau, Dines, ir turi būti sotus su dideliu banketams ir ilgai 

alsuoja nekantravo potraukį maistui iki badavimo, ir alkanas po įprastinės pertraukos.(Arnobius 
prieš pagonis, VII knyga, 32 skyrius) 

Taigi, anksti rašytojai pasmerkė atostogas, kad skamba kaip Carnaval / Užgavėnės daug, nes jos ryšius su 
pagonių stabmeldystės. 

Biblija moko: 
13 Leiskite mums vaikščioti tinkamai, kaip dieną, o ne Ucztowanie ir girtumo, o ne ištvirkavimo ir 

gašlumo, vaidams ir pavydo. 14 Bet įdėti į Viešpatį Jėzų Kristų, ir nenumato už kūną, įvykdyti 

savo geidulių. (Rom 13: 13-14) 

Nors Biblija nesmerkia linksmai Užgavėnės ir susiję papročiai prieštarauja Šventojo Rašto. Bolivijoje jie 
vadina jį "Velnio Karnavalas" ir atvirai garbina šėtoną, kaip jų dievas! 

Velnio Karnavalas ( "La diablada) Kiekvieną pavasarį, Oruro eina į karnavalą režimu ... Vienas iš 

akcentų yra velnias šokėjai, tradicija, kurios kyla iš savotiško pobūdžio velnias garbinti. Oruro 
yra kasybos miestas ir vietiniai gyventojai, išleisti tiek daug laiko po žeme, nusprendė priimti iš 

požemio dievą. Krikščioniškoji tradicija diktuoja, kad tai turi būti velnias ir Oruro ištikimas todėl 

priėmė Šėtonas, arba Supay, kaip savo dievo / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.html? FX = įvykis & EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras yra demoniškas atostogų ir tikrai ne krikščionis vienas. Tai nebuvo laikomi Jėzaus 

nei jo pradžioje ištikimų pasekėjų. 

Gavėnia: A Neraugintos duonos ir Sekminių dienos iškrypimas? 

Ką apie gavėnią? 

Nors žodis "gavėnia" reiškia pavasario sezono, dabar daugiausia pastebėta žiemą iš karto po Užgavėnių. 

Pasaulio Užsakyti Enciklopedija teigiama: 

Gavėnia yra religinė sezoną pastebėtas pavasarį ... Tai prasideda Pelenų trečiadienį, 40 dienų 
prieš Velykas, išskyrus sekmadienius, ir baigiasi Velykų sekmadienį (Ramm B. Lent. Pasaulio 
knygų enciklopedija, 50. red. 1966). 

Ką apie Pelenų trečiadienis? 

Na, tai nėra originalus Krikščionių nei biblinis šventa diena. 

Katalikų enciklopedija pranešimų: 

Pelenų trečiadienis pavadinimas miršta cinerum (diena pelenų) kurias ji prisiima Romos 
Mišiolo randama pirmųjų esamų kopijų Grigaliaus sakramentarijuose ir tikriausiai datuojamas 

bent aštuntame amžiuje. 

Šią dieną visi tikintieji pagal senovės paprotį yra raginami kreiptis į aukurą iki Mišių pradžios, ir 

ten kunigo, panirimas savo nykštį į pelenų anksčiau palaimintas žymi kaktą (Thurston H. Ash 

trečiadienis. Katalikų enciklopedija, 1907 ). 

Taigi, Romos Bažnyčia priėmė jį oficialiai į 8-ajame amžiuje. 



Taip pat reikėtų pažymėti, kad pateikdamas pelenų ant kaktos kryžių idėja atėjo iš saulės dievo garbinimo 

ir kitų formų pagonybės: 

Mithratic ... inicijuoja ... nuo šiol turi saulės kryžius ant kaktos. Panašumas į pelenų pagaminti ant 

kaktos dėl Christian Ash trečiadienis kryžius yra ryškus. Kai kurie teigė, kad tai būti ankstyvųjų 
krikščionių skolinimosi iš Mithratic kulto pavyzdys; Kiti teigia, kad abu kultai buvo piešimo ant 

to paties prototipo. (Nabarz p Mitros paslaptys:.. Pagonių tikėjimas, kad suformavo krikščionišką 

pasaulį Vidinis Tradicijos / Bear & Company, 2005, 36 psl) 

Pelenų trečiadienis Tai tariamai krikščionių šventė atėjo iš Romos pagonybės, o tai savo ruožtu 

atkreipė iš Vedų Indijoje. Pelenai buvo laikomas ugnies dievo Agni sėklos, su galia atleisti visas 

nuodėmes ... Romoje Naujametinės šventės Apmokėjimo kovo, žmonės nešiojo ašutinę ir 
maudėsi pelenų išpirkti savo nuodėmes. Tada, kaip ir dabar, Naujųjų Metų išvakarės buvo 

valgyti, gerti, ir nusidėti, teorija, kad visos nuodėmės bus nušluota kitą dieną festivalis. Kaip 
miršta Dievo kovo, Marsas paėmė jo garbintojai "nuodėmes su juo į mirtį. Todėl karnavalas 
nukrito ant miršta Martis, Marso diena. Anglų kalba, tai buvo antradienis, nes Marsas buvo 

susijęs su Saksonijos dievo tiw. Prancūzų karnavalas diena buvo vadinama Mardis Gras "Riebalai 

antradienis," The linksmybės dieną prieš Pelenų trečiadienį. (Walker B. Moters enciklopedija 
mitų ir paslapčių. HarperCollins ", 1983, 66-67 p.) 

Kur keturiasdešimt diena Gavėnios Greitas atėjai? 

Biblija pasakoja apie 50 dienų skaičiuoti, o tai kur mes gauti vardą Sekmines. Maždaug ketvirtą-šeštą 

šimtmečius graikų-romėnai laikė kai 50 dieną greitai, kad turėjo panašus į Islamo Greiti Ramadano 

(Pines, P.32) tipą. Per tą laiką, tai pasikeitė į keturiasdešimties dienų susilaikymas ir vieno ar daugiau 

(paprastai maisto) daiktus. 

Ankstyvieji krikščionys, žinoma, neišsaugojo gavėnios nes net Katalikų šventasis Abbot John Cassian 
penktame amžiuje suprato: 

Bet jūs turite žinoti, kad tol, kol primityvus bažnyčia išsaugojo savo tobulumo nesudaužytas, 

neegzistavo ši gavėnios laikymąsi. (Kasijono Jonas. Konferencijos 21, pirmasis 
KONFERENCIJA ABBOT THEONAS. APIE poilsio metu penkiasdešimt dienų. 30 skyrius) 

Taigi, jis pripažino, kad Gavėnia buvo įtraukta ir kad originalus ištikimas ne laikyti jį. 

Apaštalas Paulius remtis išlaikyti Paschą ir Neraugintos duonos dienos (1 Kor 5: 7-8). Tačiau jis to 

nepadarė kažko vadinamas Gavėnia. Tačiau, kadangi Neraugintos duonos dienų įtraukti septynių dienų 

"greitai" iš raugo, maždaug tuo metu, daugelis vadina Velykas, tai gali būti, kad kai kurie susijęs su 
Romos ir Egipto pajuto, kad susilaikymas laikotarpis būtų tikslinga, bet kiek laiko , taip pat tai, ką jie 

susilaikė, įvairus. 

Sokratas Scholasticus rašė 5 a: 

Bus rasti prieš Velykas postus būti skirtingai pastebėta tarp skirtingų žmonių. Tie Romoje greitai 
trys iš eilės savaites prieš Velykas, išskyrus šeštadieniais ir sekmadieniais. Tie Illyrica ir visoje 
Graikijoje ir Aleksandrijos stebėti sparčiai šešių savaičių, kurioje jie terminas "keturiasdešimt 

dienų" greitai. " Kiti pradedant jų greitai iš septinto savaitę prieš Velykas, ir nevalgius tik trys-
penkios dienos, o tarpais, dar vadiname tą laiką "keturiasdešimt dienų" greitai. " ... kai priskirti 
vieną priežastį už jį, o kiti kitą, atsižvelgiant į jų kelių fantazijos. Taip pat galite pamatyti 
nesutariama dėl abstinencijos nuo maisto, taip pat apie dienų skaičių būdu. Kai visiškai 



susilaikyti nuo dalykų, kurie gyvenimą: kiti minta žuvimi tik visų gyvų būtybių: daugelis kartu su 

žuvimi, valgyti vištos taip pat suprantama, kad pagal Mozės, tai buvo taip pat pagamintas iš 

vandens. Kai susilaikyti nuo kiaušinių, ir visi vaisių rūšių: kiti valgyti tik sausą duoną; dar kiti 
valgyti net tai: o kiti to, pasninkavo iki devintos valandos, po to imtis bet kokių maisto rūšiuoti 

neišskiriant ... Nuo Tačiau niekas negali pateikti rašytinį komandą kaip institucija ... (Socrates 
Scholasticus Bažnyčios istorija, tomas. V, 22 skyrius) 

Apaštalai tikrai neturėjo skirtingų postus su skirtingomis reikalavimai (plg 1 Korintiečiams 1:10; 11: 

1). Keturiasdešimt dienų gavėnios postus yra ne taip, kaip minėtus Biblijoje kuriame dalyvavo nebuvimą 

iš visų maisto ir vandens keturiasdešimt dienų postus (Išėjimo 34:28; Luko 4: 2). 

Dėl Lent ištakos, pastebėsite, ką vienas mokslininkas rašė: 

Gavėnios keturiasdešimt dienų stebėjo garbintojų babiloniečių Ištaro ir didžiojo Egipto meditorial 

dievas Adonis arba Osiris garbintojų ... Tarp pagonių, tai gavėnios laikotarpis, atrodo, buvo 

nepakeičiamas preliminarus didžiojo metinės (paprastai pavasarį ) festivaliai. (Bacchiochi S. 
Dievo Festivaliai Rašto ir istorijos, dalis 1. Biblijos Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, 108 

psl.) 

Tikėtina, kad iš keturiasdešimties dienų idėja greitai atėjo iš Aleksandrijos Egipte ar Graikijoje ir yra 

susijęs su pagonių deivė Ishtar. Nuo babiloniečiai perėmė graikai ir egiptiečiai, kurie galėjo būti, kai jie 

pradėjo šią praktiką. 

Nuo ankstyvieji krikščionys padarė laikytis Neraugintos duonos dienų, perpakuoti pagonių postus buvo, 

matyt, pakeitė įvairiais būdais pagal graikų-romėnų. 

Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Paulius įspėja įsitraukti į pagoniškų ritualų: 
14 Negalima panaudoti patys nevienodas komanda su netikinčiaisiais; kaip galima doros ir 
teisėsaugos Karščiausios būti partneriai, arba ką gali šviesos ir tamsos turi bendro? 15 Kaip Kristus 
gali ateiti į su Beliar susitarimą ir ką dalijimasis gali buti tarp tikinčiojo ir netikintį? 16 Dievo 
šventykla negali kompromisą su netikrų dievų, ir tai, kas mes esame - gyvojo Dievo šventykla. (2 
Korintiečiams 6: 14-16, njb) 
19 Ką tai reiškia? Kad maisto atsidavimas netikrų dievų prilygsta nieko? Arba, kad netikri dievai 
patys suma nieko? 20 Ne, tai ne; tiesiog, kad kai pagonys auka, kas paaukojo juos paaukoti 
demonams, kurie nėra Dievas. Aš nenoriu, kad jūs pasidalinti su demonas Š. 21 Jūs negalite 

gerti Viešpaties ir demonų taurės, taip pat puodelį; Jūs negalite turėti ne Viešpaties stalo ir 

demonai stalo dalį taip pat. 22 Ar mes tikrai norime sužadinti Viešpaties pavydą; mes stipresnis 
nei jis yra? (1 Korintiečiams 10: 19-22, njb) 

Ar iš Egipto, Romos pagonybės ar kitų demoniškų šaltinių, vienoje vietoje gavėnios neatėjo iš buvo 

Biblija. Taip pat ji yra kilę iš ankstyvųjų tradicijas pirmųjų Jėzaus pasekėjai. 

Kai galvoja, kad jie yra pakankamai stiprūs dvasiškai, todėl jie gali maišyti pagonybę, tačiau jie tikrai 
žadina Dievo rūstybę pagal apaštalo Pauliaus. 

Velykos 



Daugelis žmonių nesuvokia, kad Velykų (Ishtar) turėjo būti Pascha, persikėlė į sekmadienį, nes bailumo ir 

neapykantos žydams (Ten pat, 101-103 p.). 

Atkreipkite dėmesį, ką gerbiamas protestantų mokslininkas J. Gieseler pranešė apie antrojo amžiaus: 

Svarbiausia šiame festivalyje buvo Paschos dieną, Nisan 14 ... Jame jie valgė neraugintą duoną, tikriausiai 

kaip žydai, aštuonių dienų per ... nėra kasmet festivalio prisikėlimo tarp jų ... Azijos krikščionių pėdsakų 

Mažosios kreipėsi naudai jų Paschą iškilmingumo dėl 14 Nisan į Joną. (GIESELER Johann Karl Ludwig. 
Vadovėlis Bažnyčios istorijoje. Harper & brolių, 1857, 166 psl.) 

Nors krikščionys laikomi Paschos avinėlį 14 d Nisan, nes norintis atsiriboti, nes sukilimai atliko žydų 
Romos valdžios akimis, daugelis graikų-romėnų Jeruzalėje, Roma, ir Aleksandrijoje (bet ne Mažojoje 

Azijoje) nusprendė pereiti Velykų sekmadienį. Iš pradžių, jie laikomi iš Velykų versiją ir jis nebuvo 

saugomi prisikėlimo šventė. 

Pranešime taip pat taip G. Snyder: 

Pirmieji krikščionys švenčia Jėzaus mirtį su Velykų valgio (Eucharistija) dėl Mėnulio dieną žydų 
Velykų (1 pastabos Kor 5:. 7-8). 

Pradžioje nebuvo metinė šventė prisikėlimo. Galų gale, yra pagonių pasaulyje, prisikėlimo 

diena buvo įtraukta į Velykų festivalyje. Tą dieną buvo sekmadienis. (Snyderis GF Airijos Jėzus, 

Romos Jėzus:... Kad anksti Airijos krikščionybės Trejybės Spaudos International, 2002 

formavimas, 183 psl) 

Nes kai Mažojoje Azijoje ir kitur nėjo kartu su data pakeitimo Sekmadienį Mitra garbinti imperatorius 

Konstantinas vadinamas Nikėjos taryba, kuri deklaruota sekmadienį graikų-romėnų.Konstantinas pats 

tada pareiškė: 

Leiskite mums tada neturi nieko bendra su pasibjaurėjimą žydų minios; nes mes gavome iš mūsų 

Išganytojo kitą kelią. (Eusebijus gyvenimas Konstantino, III knygos 18 skyriuje). 

Krikščionys neturėtų nekenčia žydų, nei nepastebime Dievo šventą dieną, tik todėl, kad daug žydų, kad 

bandymas tai padaryti. 

Jėzus niekada nurodė, kad žydų rasė buvo pasibjaurėjimą (Jis buvo Judėjas), nei kad jis pakeitė Velykų 

datą. Tačiau saulės garbinimas Konstantinas padarė išvadą kitaip. Ir sekmadienio šventimas dabar 

žinomas kaip Velykų. Bet kadangi saulės garbinimo praktika ir praktikos vengimą, kurie buvo laikomi 
pernelyg "Žydų" yra tikrai, kodėl Velykos yra stebimas, kai ji yra. 

Daugelis savo patirtimi, kaip Velykų kiaušiniai, Velykų triušis, ir Velykų ugnies atėjo iš pagonybės pagal 

Romos katalikų šaltinių (pvz Holweck FG Velykų. Katalikų enciklopedija, tomas V Robert Appleton 
Company. 1909). 

Anglikonų vyskupas JB Lightfoot rašė: 

... Mažosios Azijos ... Bažnyčios sureguliavo savo Velykų šventę žydų Velykų neatsižvelgiant į 

savaitės dieną, bet ... tie Romos ir Aleksandrijos ir Galijos pastebėjo kitą valstybę; taipišvengiant 

net judaizmo regimybę. (JTLightfootas, Joseph Barber Šv Pauliaus Laiškas galatams... Pataisytą 

Tekstas įvadas, Pastabos ir disertacijų Išleido Macmillan, 1881, 317 psl, 331) 

Ir pavadinimas Velykos? Tai saulėtekio deivės respelling ir "karalienė danguje" Ištaro: 



Ishtar, ji buvo ir derlingumas ir karas deivė. ... Velykų ar Astarte yra iš tikrųjų tas pats garbinimas 

sename babiloniečių lyties kulto, įsteigtas pagal Semiramis kariai karalienės, kuris turėjo geismas 

kraujyje. (Kush, H. veidai iš Hamitic Žmonės. Xlibris Corporation ", 2010, 164 psl.) 

Ishtar buvo vertinamas kaip planetos Veneros personifikacija, ir kartu su Shamash, saulės dievo, 

ir nuodėmės, mėnulio dievo, ji sudarė astralinį triadą. (Littleton AP. Dievai, Deivės ir mitologija, 

tomas 6. Marshall Cavendish, 2005 p. 760) 

Biblija įspėja tarnauja "Queen dangaus ': 

17 Ar nematote, ką jie daro Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse? 18 Vaikai prirenka malkų, tėvai 

sukuria ugnį, moterys minko tešlą, kepa pyragaičius iš dangaus karalienei; ir jie užpilkite 
geriamąsias aukas svetimiems dievams, kad jie gali išprovokuoti mane pyktį. (Jeremijo 7: 17-19) 

Į pyragai buvo panašus į "karšta kryžminių bandelės" (Platt C Socialinės gyvenimą. Dodd & Mead, 1922, 
p. 71 Psychology). Dangaus karalienė "? 

Jeremijas 7 ... pyragaičius ir aukoja juos dangaus karalienei (18 eil.). Tikriausiai nuoroda į 
babiloniečių vaisingumo deivė Ishtar, Deivė Veneros planeta. ( "The Wycliffe Biblijos 
komentarai, elektroninė duomenų bazė. Copyright (c) 1962 Moody Press) 

Krikščionys neturėtų pavadintas šventė po pagoniškos deivės, kurios praktika Biblija smerkia. Tačiau, 

dauguma kurie išpažįsta krikščionybę, neatrodo, kad turite problemų su tuo. 

Didysis ketvirtadienis ir Eucharistijos Priimančioji 

Kaip dar "pakaitalas" Už Velykų, kai nuolat "Didysis ketvirtadienis. Čia yra kai ką Katalikų 

enciklopedija moko apie tai: 

Iš Didysis (arba Šventojo) ketvirtadienį šventė iškilmingai mini Eucharistijos instituciją ir yra 

seniausia iš ritualų būdingų Šventoji savaitė. Romoje įvairių aksesuarų ceremonijos buvo 
anksčiau įtraukta į šio minėjimo ... ji duoda aplink liturgijos įstaigos jubiliejų. ... 

Didysis ketvirtadienis buvo paimtas su ceremonijos džiugia charakterį iš eilės. iš pradedantieji 
krikštas, atgailautojų susitaikymas, šventųjų aliejų pašventinimas, iš kojų plovimas, ir įamžinti 

palaimintojo Eucharistijos ... (Leclercq H. Didysis ketvirtadienis Katalikų enciklopedija T. 10. 

Niujorko:... Robert Appleton Įmonės, 1911) 

Programos "institucija Eucharistijos" iš esmės turėtų kreiptis į Jėzaus keitimas simbolių, susijusių su 

Velykomis. Romos bažnyčia pripažįsta, kad jis pridūrė ceremonijas į jį, kad jis buvo kasmetinis renginys, 

ir kad footwashing buvo praktikuojamas. Romos bažnyčia kitur pripažįsta, kad liaudis naudojamas daryti 
footwashing, bet tai nebėra jos praktika (Thurston, H. plovimas kojų ir rankų Katalikų enciklopedija T. 

15. Niujorkas:... Robert Appleton Įmonės, 1912). 

Programos "Eucharistinė šeimininko, kad dabar naudojami Romos Bažnyčios skiriasi nuo to, ką 

originalios krikščionys padarė. 

Katalikų enciklopedija moko: 

Duona lemta gauti Eucharistijos konsekracijos paprastai vadinamas šeimininką, ir nors šis 

terminas taip pat gali būti taikomas duonos ir vyno Aukos, tai yra daugiau, ypač rezervuota 
duonos. Pasak Ovidijus žodis kilęs iš hostis, priešui: "Hostibus domitis Hostia nomen jokio kito", 

nes senovės pasiūlė savo nugalėtas priešų, kaip aukų dievams. Tačiau, tai yra įmanoma, kad 



Hostia yra kilęs iš hostire, streikuoti, kaip rasti Pacuvius .... pirmųjų krikščionių ... tiesiog 

naudojo duoną kad tarnavo kaip maistas. Atrodo, kad forma skyrėsi, bet šiek tiek nuo to, ką jis 
yra mūsų dieną. (Leclercq H.. 7. Nihil birželio 1, 1910 "host" Katalikų enciklopedija. T. Obstat.) 

Ankstyvieji krikščionys naudojamas neraugintą duoną, o ne apvalios šeimininką, kad atrodo kaip "saulė", 
kuris buvo naudojamas pagonybės. 

Žolinė 

Ankstyvieji krikščionys pradžių nebuvo garbinti Jėzaus motina Marija. Taigi, kur gi Marijos Ėmimo idėja 

atsirado? 

Iš esmės, iš hiperbolė literatūros ketvirtajame amžiuje (arba galbūt anksčiau kaip vėlyvą trečiojo amžiaus) 

-bet daugiausia dar vėliau, nei nurodyta. Nors katalikų Epiphanius bandė ją ištirti, jis buvo neaišku, kada 

tai tikrai pirmiausia sukurta-ji aiškiai susijusi su moterų, laikomų pagoniškos deivės garbinimo (Panarion 
iš Epiphanius, 78.11.4). 

Senovės romėnai turėjo 1-3 dienos šventę deivė Diana. Pirmąją dieną ji tariamai atėjo į žemę ir trečią 
dieną, rugpjūčio 15, jie, matyt, atšventė savo Ėmimo į dangų kaip dangaus karalienei. Tai tą pačią dieną 

Katalikų šventė į Marijos (Kerr E. William Faulkner anketa Yoknapatawpha: "a." Keystone "Geras 
Visatoje" Fordham Univ Spauda, 1985, 61 psl.). Kai nelaiko, kad tai nelaimingas atsitikimas ar atsitiktinis 
(Žalioji CMC romėnų religiją ir Dianos kultą ne Aricia, tai 0, klausimai 521-85.150 Cambridge 
University Press, 2007, p 62;.... Frazer JV Magic Menas ir Karalių V1 evoliucija, Kiekis 1. Kessinger 

leidyba, 2006, 14-17 p.). 

Yra tarp Dianos ir įvairių kitų deivių ir kiek vaizdo Mary (Fischer-Hansen, p. 49) ryšį. Tačiau Katalikų 

šventasis Augustinas specialiai nurodyta Diana kaip vienas iš kelių "netikrų ir gulėti dievybių" 

(Augustine. Evangelijų Harmony, knygos I, 25 skyrius). 

Manoma, kad tai buvo oficialiai priimta Romos Bažnyčios bent iš dalies dėl to, kad islamo įtakos kaip 

Mahometo "virgin" dukra Fatima tariamai taip pat pakilo į dangų. Programos "prielaida" nėra biblinis 

šventa diena. Tai perpakuoti "karalienė danguje" (Jeremijo 7: 17-19), pagoniška perkėlimas. 

Helovinas / Visų Šventųjų diena 

Nors pagerbimo gyvenimą ir mirtį kaip šventojo asmens atminties idėja neprieštarauja Šventojo Rašto 

(plg teisėjų 11: 38-40), garbinimas šventųjų ir aukoti jiems nepritaria apaštalų mokymu. 

Šėtonas norėjo Kristus pasilenkia ir garbinti jį (Mt 4: 9), bet Jėzus nesutiko (Mato 4:10). Simonas Magas 
(Apd 8: 9-23), kaip pranešama, paskatino savo sekėjus garbina / garbina jį (Irenėjus Adversus haereses, 

knygos 1, 23 skyrius, Eilėraščiai 1-5.). 

Apaštalas Petras ne tik pasmerkė Simonas Magas, jis uždraudė ne žydą iš lenkiasi žemyn arba pagerbti 

jam (Apd 10: 25-26). Apaštalas Paulius draudė pagonims aukoti jam ir Barnabo (Apd 14: 11-
18). Apaštalai iš esmės tiek teigė, kad jie buvo vyrai, ir tai neturėtų būti daroma. Ankstyvieji krikščionys 
tai suprato ir nepadarė tokių. Laikui bėgant, tačiau kai kurie eretikai pradėjo garbinti relikvijas pabaigoje 

antrą šimtmetį. 

Iš teigė šventųjų garbinimas prasidėjo būti didelė problema su graikų-romėnų bažnyčių ketvirtoje ir 

vėlesniais amžiais, nepaisant to, tai buvo ne apaštališkasis praktika. 

Pranešimas taip: 



Įtraukiant pažįstamas Pagan vaizdus, tokius kaip "Celtic" dievų, Žaliosios vyras, ir bicephalic 

galvų per bažnyčių ir katedrų, bažnyčių pareigūnai ragino gyventojus susimaišyti dvi dvasines 
tradicijas savo proto tariamai sumažinti savo sutikimą naujos religijos ir švelninamasis perėjimą 

nuo senieji keliai į naują. (Pesznecker S. Gargoyles:.. Iš Grey mokyklos Wizardry Karjera 

Spauda, 2006 Archives, 85 psl) 

Knygoje, pirmiau pareiškimas prieš sutrumpintą versiją taip, kad popiežius "Grigalius" Didysis "rašė 

maždaug 600 AD: 

Pasakykite Augustine, kad jis neturėtų būti priemonė sunaikinti dievų šventyklas, o stabams tose 

šventyklose. Leiskite jam, kai jis buvo išvalytas juos su švęstu vandeniu, įdėkite altorių ir 

relikvijų į juos šventiesiems. Nes jei tie šventyklos yra gerai pastatytas, jie turi būti 

konvertuojami iš demonų garbinimo prie tikrojo Dievo tarnybai. ... Leiskite jiems, remiantis jų 

bažnyčių atsidavimą dieną, arba dėl kankinių, kurių relikvijos yra saugomi jų šventę, kurti save 

trobeles aplink jų vieną kartą šventyklos ir švęsti proga su religinėmis Vaišės. Jie bus paaukoti 
ir valgyti gyvūnus ne daugiau kaip auką velnio, bet dėl Dievo šlovės, kuriam, kaip visų dalykų 

davėjas, jie bus dėkoti už tai, kad sotus. (Grigalius I:. Laiškas Abbot diabetas Epsitola 76, LT 77: 
1215-1216) 

Popiežius Grigalius pasisakė įtraukimą į pagoniškų praktikų. Tačiau Biblija prieštarauja tai ir šių aukų 

tipo kaip demoniškas (1 Korintiečiams 10: 20-21). Be to, Biblija moko, kad po Jėzaus auką, kad nėra dėl 

gyvūnų aukų poreikis (Hebrajams 10: 1-10). Leidžiant aukščiau "šventųjų dienos" rodo, kad tai taip pat 
reliktas pagonybės ir kad jie tikrai demoniškos šventės. 

Daugelis suknelė Bibliją netinkamai (plg 1 Timotiejui 2: 9), o kartais ir kaip raganos (kuris Biblija 
condemns- Išėjimo 22: 8) dėl Helovinas. Tai ne Bibliją tinkamų šventė ir, žinoma, nebuvo anksti 

krikščionių viena. 

Visų Šventųjų diena buvo paskelbta septintojo amžiaus, o vėliau persikėlė į lapkričio 1-osios, ir vakare prieš 
tapo žinomas kaip Helovinas (Mershman F. Visų Šventųjų diena. Katalikų enciklopedija 1. Nihil kovo 1 

dienos. T. Obstat., 1907 ). 

Spalio 31 buvo data senovės Druidas pastebėjo: 

Druidas ir kunigų senovės Galijos ir Didžiosios Britanijos tvarka, manoma, kad dėl Helovinas, 
vaiduokliai, dvasios, laumės, raganos, ir elfai išėjo pakenkti žmonėms. ... iš šių Druid tikėjimai 

šiuolaikinį naudoti raganos, vaiduokliai ir kačių Halloween šventės ... Šio naudojant lapų, 

moliūgų ir kukurūzų stiebai kaip Helovinas dekoracijas užsakymą ateina iš Druidas. Ankstyvieji 
tautos Europoje taip pat turėjo festivalį panašus į Druid atostogas ... Į 700S, Romos katalikų 

bažnyčia pavadinta lapkričio 1 d, nes Vėlinės. Senieji pagonių papročiai ir krikščioniškoji 

šventė buvo sujungti į Halloween šventės. (Helovinas Pasaulio knygų enciklopedija, t 9. 

Čikaga, 1966. 25-26) 

Tai gali būti naudinga apsvarstyti, ką katalikų rašytojas rašė: 

Kodėl popiežius įdėti katalikų šventę miręs ant pagonių "šventėms mirusiųjų? Kadangi 
katalikų šventės yra tęstinumo ir įvykdyti pagonių tie prasmę. (Killian Brianas. Helovinas, 
kaip rudens šventė, Priminimas Dievo vardas yra šventas. Katalikų Prisijungę Tarptautinės 
naujienos. 10/31/06) 

Tai yra tai, kad daugelis, susijęs su bažnyčia Romos pasimėgauti ir pasigirti apie pagoniškų jungtys jų 

tikėjimą. Tai Bibliją, kad jie, ir visi, turi atrodyti kaip doktrinos (plg 2 Timotiejui 3:16) šaltinis ir ji 



smerkia, naudojant pagonių garbinimo formų (Pakartoto Įstatymo 12: 29-32; Jeremijo 10: 2-6; 1 
Corinthians 10:21; 2 Corinthians 6: 14-18). 

Kalėdos 

Biblija niekada pritaria gimtadienius šventę, įskaitant, kad Jėzaus. Ankstyvoji Bažnyčia Romos nebuvo 

švęsti Kalėdas, nei jokio kito gimtadienio. Gimtadienio papročiai dar buvo pasmerkti pabaigoje 3-

iosios amžiuje Arnobius (prieš pagonis, knygos I, 64 skyrius). 

Be to, Tertulianas perspėjo, kad dalyvauti žiemos šventėms su vainikais ir dovanų pagamintas vienas žiūri 

į pagoniškų dievų. Ten buvo vienas toks šventė vadinama Saturnalia kad buvo švenčiama pagonių 

gruodžio pabaigoje. 

Deklaruojamo "tėvas Lotynų teologijos", Tertulianas pasmerkė žiemos šventes, pavyzdžiui, Saturnalia (iš 

pagoniškos dievybės, kurios pavadinimas reiškė gausu), kuris peraugo į Kalėdų, kaip jis rašė: 

Minervalia yra kiek "Minerva" s, kaip saturnalijas Saturno; Saturno, kuris nebūtinai turi būti 

švenčiama ne iš Saturnalia metu net mažai vergai. Naujųjų metų dovanos, taip pat turi būti 

sugauta ir Septimontium saugomi; ir visi viduržiemį dovanos ir Gerbiamasis Powinowactwo 

šventė turi būti išieškoma; mokyklos turi būti pinti su gėlėmis; Pateikti flamens žmonos ir aediles 

auka; mokyklos yra pagerbtas paskirtų šventų dienų. Tas pats vyksta stabas 
gimtadienio; kiekvienas iš velnio pompastika lankydavosi. Kas galvoja, kad šie dalykai yra 

Tinkamą į krikščionių meistras, nebent tai būtų tas, kuris turi jų tinkamą manau taip pat, kad tas, 

kuris yra ne meistras? (Tertulianas. Ant stabmeldystės X skyrius) 

Aplink Tertulijono, Romos vyskupų Zephyrinus (199-217) ir Callistus metu (217-222) turėjo 

kompromiso ir korupcija reputaciją (ir tai patvirtina tokių Romos katalikų šventųjų, tokių kaip Hippolytus 

(. Paneigtas visiems erezijas Hippolytus, Užsakyti IX VI skyrius) ir leido žmonėms savo bažnyčią, kad 
pavojus su pagonybe ir tt 

Romos saturnalijas ir persų mitraizmas patys buvo adaptacijos, kurių net anksčiau pagoniška religija - tai 
senovės babiloniečių paslaptis kultas. Senovės babiloniečiai švenčiama atgimusios Nimroda kaip 

naujagimio tamūzas garbinti visžalis medis. Biblija smerkia garbinimą dalyvauja visžalių medžių 

(Pakartoto Įstatymo 12: 2-3; Jeremijo 03:13; 10: 2-6). 

Babiloniečiai taip pat atšventė saulės atgimimą žiemos saulėgrįžos sezono metu. 25 gruodžio osios galiausiai 
buvo pasirinkta kaip Jėzaus gimimo datos, nes saturnalijas ir kita saulės dievas garbinimas atsitiko tuo 
metų laiku: 

354 AD, vyskupas Liberius Romos užsisakyti žmones švęsti 25 gruodžio tikriausiai jis pasirinko 

šią datą, nes Romos žmonės jau pastebėjo jį kaip Saturno šventės, švenčiant saulės 

gimtadienį. (Sechrist EH. Kalėdų. Pasaulio knygų enciklopedija, tomas 3. Lauko Įmonės švietimo 

Corporation ", Čikaga, 1966, 408-417 p.) 

"Helios" Mitra yra vienas dievas ... sekmadienis buvo laikomi šventa garbei Mitros, o kiekvieno 

mėnesio XVI buvo šventa jam kaip tarpininkas. Gruodžio 25 buvo pastebėtas kaip savo 

gimtadienį, į Natalis invicti, žiemos-saulės atgimimo, unconquered iki 

sezono sąstingis. (Arendzen J. mitraizmas. Katalikų enciklopedija, tomas X. Nihil Obstat, 1 

spalis 1911) 



Imperatorius Konstantinas buvo saulės dievas Mitra, kuris buvo laikomas unconquered saulę ir buvo 

vienas gimė iš uolos į žemiau žemės urvą pasekėjas. Galbūt dėl to, jo motina Elena nusprendžia patikėti 
mitą, kad Jėzus gimė žemiau žemės rocky cave. 

Roma dabar moko tai (ir tai autorius matė, kad "giminė" rodomas kelis kartus Vatikano Miesto Valstybė), 
tačiau trečiajame amžiuje viename savo šalininkų, Commodianus, pasmerkė roko dievybę: 

Unconquered vienas gimė iš uolos, jei jis yra laikomas Dievo. Dabar mums pasakyti, tada, kita 
vertus, tai yra pirmasis iš šių dviejų. Roko įveikė dievą: tada uolos kūrėjas turi būti ieškoma 

po. Be to, jūs vis dar vaizduoja jį taip pat kaip vagis; Nors, jei jis buvo Dievas, jis tikrai negyveno 
vagystės. Iš tiesų jis buvo žemėje, ir siaubingą gamtos. Ir jis pasuko kitų žmonių jaučius į jo 

urvuose; kaip darė kakas, kad Vulcan sūnų. (Commodianus. Dėl krikščionių drausmė) 

Jėzus gimė ne iš uolos, dar, kad yra iš dalies, kaip jo gimimo dabar vaizduojama. Taip pat netiesa, kad 
moko, kad Jis gimė gruodžio 25 d d. Mokslininkai pripažįsta, kad piemenys nebūtų buvę atlikti su savo 
pulkų srityje (pavyzdžiui, Biblija rodo Luko 2: 8), taip vėlai, kaip gruodžio 25 d th ir kad Bibliją minėta 

(Luko 2: 1-5) "surašymas būtų buvo neįmanoma žiemą "(Kalėdų. katalikų enciklopedija, 1908). 

Daugelis praktikų ir muitinės, susijusių su Kalėdų kilę iš pagonybės kaip tikrieji mokslininkai bus 
pripažinti. Nei Jėzaus apaštalai, nei jų ankstyvieji pasekėjai pastebėjo Kalėdas. 

Perpakuoti pagonių Šventės 

Nors Biblija nedraudžia pasaulietines šventes (pavyzdžiui, blaivaus Nepriklausomybės diena ritualų), 

ankstyvieji krikščionys padarė ne melstis negyvų šventųjų, nei stebėti nieko panašaus Visų Šventųjų 
diena, nei Kalėdų. Daugelis pagonių dievybės buvo iš esmės pasikeitė gražu "dievas kažko", kad yra 

vadinamas "šventuoju kažką". 

Kai kurie iš pagoniškų praktikų galėjo pasikeisti, bet perpakuoti demoniškos švenčių vis dar nėra 

krikščionių, nei jie tie, kad Jėzus ir Jo ankstyvieji pasekėjai nuolat. Daug švenčių, kad žmonės nuolat 

atėjo iš pagonybės, ir net turi ryšius su senovės babiloniečių paslaptis religijos. Kai Dievas atsiuntė 
Nehemija padėti Izraelio vaikų, kurie turėjo įtakos Babilono, pastebėti tai, kas Nehemijas tarė jis padarė: 

30 Aš apvaliau juos visko pagonys. (Nehemijas 13:30) 
Naujasis Testamentas įspėja apie pavojus tikėjimo ir "Mystery didžioji Babelė" (Apreiškimo 17: 
5). Atkreipkite dėmesį, ką Biblija moko, kad Dievo žmonės turėtų daryti atsižvelgiant į "didžioji Babelė": 

4 Išeikite iš jos, mano žmonės, kad tau dalintis savo nuodėmes, ir kad tau gauna jos 

negandų. (Apreiškimo 18: 4) 

Krikščionys turėtų bėgti pagundai ir nuodėmę (1 Korintiečiams 6:18; 2 Timotiejui 2:22), o ne priimti jį, 

nei skatinti. Jie neturėtų derinti pagoniškas praktikas su tikrojo Dievo garbinimo (1 Korintiečiams 10: 19-
21; 2 Korintiečiams 6: 14-18), net jei jis yra tradicija (Mt 15: 3-9). 

11. Dievo Šventosios dienų arba melas? 

Kurios dienos turi būti tikinčiųjų? 

Daugiau nei prieš 1600 metų, Dievo šventosios dienos buvo pasmerkė antisemitas John Chrysostom, 

kuris dabar laikomas katalikų ir stačiatikių šventasis. Prieš keletą metų, protestantų leidinį krikščionybė 

Šiandien tikrųjų vadinamas John Chrysostom "ankstyvojo Bažnyčios didžiausias pamokslininkas" (John 



Chrysostom ankstyvosios Bažnyčios didžiausias pamokslininkas. Krikščionybė Šiandien, rugpjūčio 8, 

2008). 

John Chrysostom viešai skelbė prieš rudenį šventų dienų 387 AD, nes tokių, kurie išpažino Kristų buvo 

stebėti juos. Jis specialiai paminėjo trimitai šventė, diena Apmokėjimo ( "greitai ... prie durų), 

ir Palapinių: 

Gailestingosios ir apgailėtinus žydų festivaliai greičiau žygiuoti į mus vienas po kito ir paeiliui: iš 

triūbos, Palapinių šventę, į postus šventė. Yra daug mūsų gretas, kurie sako, jie galvoja kaip ir 

mes. Tačiau kai kurie iš jų ketinate žiūrėti festivaliai ir kiti prisijungs žydus išlaikyti savo šventes 

ir stebint savo postus. Noriu vairuoti šios iškrypusios paprotį nuo Bažnyčios dabar ... Jei žydų 

apeigos yra garbinga ir puikus, mūsų yra melas ... Ar Dievas nekenčia savo šventes ir jūs 

pasidalinti jais? Jis nepasakė, ar kitą šventę, tačiau juos visus kartu. 
Nedorėliai ir nešvarus greitai žydų šiuo metu yra mūsų duris. Maniau, kad yra greitas, nereikia 
stebėtis, kad aš pavadino jį nešvariu ... Bet dabar, kad velnias šaukimas savo žmonas į trimitai 

šventė ir jie savo ruožtu paruoštas ausį į šį kvietimą, jūs neturite sulaikyti juos. Jūs tegul 

įklampinti save kaltinimų bedievių, leisite juos nutempė ne į palaidas būdais. (John Chrysostom 
Homilija II prieš žydus I. 1; III. 4 skelbė Antiochijoje, Sirijoje sekmadienį, rugsėjo 5, 387 AD) 

Svarbu suprasti, kad John Chrysostom turi suprato kad antroji amžiaus bažnyčia savo regione nuolat 

Paschą tuo pačiu metu žydai, ir kad Katalikų Bažnyčia vis dar laikomi Sekminių. Taigi, skelbdamas, ką 

jis padarė, John Chrysostom skelbė prieš savo bažnyčią, kaip Romos ir stačiatikių katalikai teigia, kad 
tiek Paschą ir Sekminės-kaip abiejų šių festivalių būtų dalis "juos visus kartu." 

Be to, John Chrysostom tikrųjų kartą rašė naudai "festivalyje žydų" vadinamų Sekminių (Auksaburnis J. 

S. John Chrysostom, arkivyskupas Konstantinopolio Homilies: apie Apaštalų). Taigi, jis pripažino, kad 

po Jėzaus prisikėlimo, tikintieji reikia būti ne kas tada buvo laikoma "Žydų šventė." 

Jei Dievas buvo ne visi šių dienų, kodėl apaštalai išlaikė juos? Akivaizdus yra todėl, kad jie buvo po 

Jėzaus pavyzdžiu ir neturėjo pagrindo manyti, kad jie buvo kažkaip apsieiti. 

Kaip minėta anksčiau, Naujasis Testamentas vadina viena iš vadinamųjų "žydų" šventų dienų įspėjęs taip 

iš katalikų vertimas "didžiųjų".: 
37 Ir paskutinis, didysis dieną šventė Jėzus stovėjo ir šaukė: (Jono 7:37, Reimsas Naujasis 
Testamentas). 

Taigi, kas yra tiesa? 

Tie, kurie seka Jėzaus praktiką arba tiems, kurie juos pasmerkti? 

Prisiminkite, kad John Chrysostom, šiuo atveju, kiek teisingai nurodė: 

"Jei žydų apeigos yra garbinga ir puikus, mūsų yra melas." 

Taigi, kuris turėtų būti stebimas dienas? Kurie turi "puiki diena" pagal Bibliją? 

Kurios dienos yra melas? 



John Chrysostom palaiko dienas su pagonybės ryšius, pvz Kalėdas ir Velykas. Jo logika Kalėdų gruodžio 

25 taip pat buvo akivaizdžiai neteisinga ir remiasi melu ir dezinformacija (Adis MES, Arnoldas T. 
Katalikų žodynas: su kai kuriais doktrina, disciplina, apeigomis, ceremonijų, tarybų, ir religinių ordinų 

Katalikų Bažnyčios Narystė . Benziger Brothers ", 1893, 178 psl.). 

Tai turėtų būti akivaizdu, kad Dievo dienas nėra melas, bet John Chrysostom "(ir tiems, bažnyčių, kuris 

priimtų tuos dienas, kad jis skatino) buvo aiškiai slypi. Net katalikų šventasis Thomas Aquinas rašė, kad 

Sabbath ir iš esmės visi bibliniai šventosios dienos turėjo  
reiškia krikščionims ( "The Summa TEOLOGIJOS Šv Thomas Aquinas.). 

Įdomu Katalikų enciklopedija apima ataskaita, "The Paulicians dažnai buvo apibūdinamas kaip anksti ir 

gryno krikščionybės (Fortescue A. Paulicians) išlikimui. 11-ojo amžiaus graikų-romėnų rašė, kad Paulicians 
"atstovauti mūsų Dievo garbinimo, kaip maldos stabas. Tarsi mes, kas pagerbti kryžių ir šventųjų 

paveikslėlių ženklą, buvo dar užsiima garbino demonus "(Conybeare FC ADDEND IX III straipsniuose: 

Tiesos Key. A Paulician bažnyčia Armėnija Clarendon Press, Oxford vadovas, 1898, 149 psl.). 

Suvokimas, kad daugelis, kurie išpažino Kristų netinkamai laikomasi demoniškas atostogas nėra nauja ir 

jau pasmerkė kai per šimtmečius. 

Tradicijos ir / ar Bibliją? 

Santykinai mažai žmonių planetoje net bandyti išlaikyti Dievo šventes. Dauguma, kurie teigia, kad 
religiją jie sieja su Biblija laikyti kitus dienas. 

Kai nuolat ne biblinius religines šventes, nes spaudimas iš šeimos narių. Kai nebus išsaugoti biblinius 
šventes, nes spaudimas iš jų visuomenės ir / ar jų darbdaviams. 

Jėzus perspėjo, kad tie, kurie sekė paskui jį reikia tikėtis, kad turite problemų su šeimos nariais (Mt 
10:36) ir Pasaulio. Jis nesakė jiems eiti į kompromisą su pasaulio, kad būtų nekenčia savo tikrąją pasekėjų 

(Jono 15: 18-19), tačiau siekti tobulumo (Mt 05:48). 

Naujas Gyvenimas Vertimas moko taip apie Dievo žmonių: 

3 Jie neturi kompromisą su blogio, ir jie vaikščioti tik jo takais. (Ps 119: 3) 

Ar esate pasiruošęs eiti į kompromisą su blogio? Šėtonas bando padaryti nuodėmė atrodo gerai (Pr 3: 
1-6) ir atrodo kaip "šviesos angelu" (2 Kor 11: 14-15). Ar jums išlaikyti savo atostogas, net jei 

jie atrodo gerai jums? 

Graikų-romėnų tikėjimai linkę manyti, kad jų švenčių laikymąsi remiantis tradicijomis, bet dažnai tie 

tradicijos prasidėjo pagonybės. Kadangi daugelis praeities (ir yra) lyderiai savo tikėjimų patvirtino šias 
tradicijas, daugelis aktą, jei jie yra priimtina Dievui. 

Nors tradicijos, kuri derėtų su Dievo žodžio yra gerai (plg 1 Korintiečiams 11: 2; 2 Tesalonikiečiams 

2:15), tie, prieštarauja Biblijoje neturėtų būti. Atkreipkite dėmesį, kad Naujasis Testamentas daro, kad 
aišku: 

8 Neleisk niekam apgauti filosofija ir tuščia apgaule, pagal kuri remiasi žmonių tradicijomis, 
atsižvelgiant į pagrindinius pasaulio, o ne pagal Kristaus. (Kol 2: 8) 

3 Jis atsakė jiems: "Kodėl jūs laužote Dievo įsakymą dėl savojo papročio ... 7 Veidmainiai Na 
pranašavo Izaijas apie jus, sakydamas?!: 



8 "Šie žmonės prisiartinti prie manęs savo lūpomis ir gerbia mane savo lūpomis, bet jų širdis yra 

toli nuo manęs 9 veltui jie mane garbina, mokydami, kaip mokslininkų, žmogaus įsakymų".. 
"(Mato 15: 3 , 7-9) 

Dievo žodis pamini, kad daugelis sutiko tradicijas, kad jie neturėtų ir tai skatina atgailą iš tų, kai jie 
supranta, tai: 

19 Viešpatie, mano stiprybė ir mano pilis, mano priebėga nelaimės dieną, pagonys ateis jus nuo 

žemės pakraščių ir pasakyti: "Tikrai mūsų tėvai paveldėjo melą, menkavertiškumo ir nepelningas 
dalykų." (Jeremijo 16:19) 

Biblija moko, kad užsienio religinių pastabos demoniškas: 

16 jie neklausė Jo pavydą užsienio dievų; Su šlykštybių jie kėlė Jo pyktį. 17 Jie aukojo demonams, 
ne Dievui, dievams jie nežinojo, su naujais dievais, naujai atvykusiems asmenims, kad jūsų tėvai 
neturėjo baimės. (Įst 32: 16-17) 

Pranešimas patvirtinimas šios sąvokos iš vėlyvojo Romos katalikų Prancūzijos kardinolo Jean-Guénolé-
Marie Daniélou: 

Pagoniškos pasaulis ir krikščionių bažnyčia yra visiškai nesuderinama; niekas negali vienu metu 
tarnauti Dievui ir stabus. (Danielou J. Ištakos Lotynų krikščionybę. Išvertė David Smith ir John 
Austin Baker. Vestminsterio Paspauskite, 1977, 440 psl.) 

Tikrai, pagonių pasaulis ir krikščionių bažnyčia yra visiškai nesuderinama; niekas negali vienu metu 
tarnauti Dievui ir stabus. 

Tačiau, daugelis, įskaitant savo bažnyčią, padaryti šiandien, kai jie stebi pagoniškas šventes, kurie buvo 
pakeisti su krikščionių požiūriu ir kai kurie iš praktikos pokyčius. Suprasti, kad Jėzus sakė: "Jei pasiliksite 

mano žodžio, jūs esate mano mokiniai iš tiesų. Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus". (Jn 8: 
31-32). šventi Dievo laisvas dienas mus nuo pagonybės. 

Mano, kad apaštalas Paulius perspėjo: 

14 Ar negali būti nevienodai Ujarzmiony kartu su netikinčiaisiais. Už ką bendravimas turi teisumo 
ir nusikaltimo? Ir ką bendrystė yra šviesos ir tamsos? 15 Ir kas Accord turi Kristų Beliala? Arba 
kokia dalis turi tikinčio su netikinčiu? 16 Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Už esate 

gyvojo Dievo šventykla. Kaip Dievas pasakė: 

"Aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta." 

17 Todėl 

"Išeik iš jų ir būti atskiras, sako Viešpats. Nelieskite kas yra nešvarus, Ir aš jus priimsiu." 

18 "Aš būsiu tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys, sako visagalis Viešpats". (2 Korintiečiams 

6: 14-18) 

Atkreipkite dėmesį, Dievas bus Tėvas tiems, kurie nebus dalis pagoniškų praktikų. Ne Tėvas tiems, kurie 

priimti juos kaip garbinimo. 

Nors kai kurie lyg praktikos, kad pagonys turėjo aktas patinka Dievą, jie klaidinimas save: 



32 Jūs sakote: "Mes norime būti kaip tautų, pavyzdžiui, pasaulio tautų, kurie tarnausime medžiui ir 

akmenims." Tačiau tai, ką turite omenyje, niekada neįvyks. (Ezechielio 20:32, MŽNV) 

26 Kunigai padaryti smurtą mano teisės ir išniekinti savo šventus dalykus; jie neišskiriami Šventoji 

ir bendra; jie moko, kad nėra jokio skirtumo tarp švarus ir nešvarus; ir jie uždaryti savo akis į 
mano sabatą palaikymo, kad Aš niekinamas tarp jų. (Ezechielio 22:26, MŽNV) 

Dievas sako, kad daro skirtumą. Vietoj šio malonaus Juo, įskaitant pagoniškas praktikas atneš Jo rūstybės 

(Ezechielio 30:13)! Ginti jausmingumo žemiškų praktika yra demoniškas (plg Jamesas 3: 13-15). 

Dievas šventųjų diena, ar ką? 

Biblija nurodo Dievo švenčių kaip "šventuosius susirinkimo" (pvz Numbers 28:26; 29:12) arba 

Švenčiausios festivalių "(plg Izaijo 30:29). 

Biblija ne kartą smerkia pagoniškas apeigas, kaip negerai, ir demoniškas (1 Korintiečiams 10: 20-21; 1 
Timotiejui 4: 1). Biblija sako, kad negali suderinti ne biblinius šventes į Dievo garbinimą (Įst 32, Jeremijo 

10; 1 Korintiečiams 10: 20-21). 

Tačiau daugelis nusprendė laikytis garbinti kalendorių, kad Biblija 

neremia. Naudojant praktiką, kad apaštalas Jonas asocijuojasi su antikristų (1 Jn 2: 18-19). 

Į ne bibliniai šventės skatinamas demonų ir padėjo užtemdyti Dievo planą milijardų per amžius. 

Jėzus pasakė Dievas norėjo būti garbinamas tiesos: 

24 Dievas yra Dvasia, ir tie, kurie garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje. (Jono 4:24, njb) 

Perpakuoti demoniškos šventės nereikia pagerbti tikrąjį Dievą. Dievas nori, kad Juo pasitikėti ir daryti tai, 

ko savo kelią, o ne tavo (Patarlių 3: 5-6). 

Biblinė šventosios dienos Pagalba paveikslėlį Dievo planas išganymo. Nuo Jėzaus auką ne Velykos, kad 

stengiasi gyventi "maišymu" gyvena, prie vaisius pašaukimo šiame amžiuje (Sekminių), Apreiškimo ir 
prisikėlimo trimitais, kad šėtono vaidmenį mūsų nuodėmes priminimas ir Kristaus atpirkimas auka, kad 

vaizduoti tūkstantmečio Dievo karalystę žemėje (šventė Palapinių), suvokimas, kad Dievas bus pasiūlyti 

išgelbėjimą visiems (paskutinio didžiojo dieną), dalys Dievo planą atskleisti ir padarė daugiau 

apčiuopiama krikščionims. 

Biblija pasakoja krikščionis imituoti apaštalas Paulius kaip jis imitavo Jėzų (1 Korintiečiams 11: 1). 

Jėzus išgelbėjo biblijos šventes (Luko 2: 41-42; 22: 7-19; Jono 7: 10-38; 13). Neturėtų jums sekti Jo 

pavyzdžiu, kaip Jis mokė (Jn 13: 12-15)? 

Apaštalas Paulius išgelbėjo biblinius šventes (Apd 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 Kor 5: 
7-8; 16: 8). Paulius perspėjo tuos, kurie galėtų pakenkti jų demoniškas praktikos (1 Korintiečiams 10: 19-
21). Žmonės, kurie teigia, kad sekti Biblijos Dievas turėtų būti apvalytas nuo pagonybės (plg Nehemijo 

13:30; 2 Petro 1: 9). 

Apaštalas Jonas laikomi biblinį šventes, tačiau perspėjo žmonių, tvirtinančių, kad Krikščionių nebuvo po 
jo praktika: 



18 Vaikeliai, tai paskutinė valanda; ir kaip jūs girdėjote, kad Antikristas ateina, net ir dabar daug 

antikristų atėjau, pagal kurią mes žinome, kad tai yra paskutinė valanda. 19 Jie yra išėję iš mūsų, 

tačiau nebuvo iš mūsų; Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, d EY būtų likę su mumis; bet jie išėjo, kad 

jie gali būti atskleistą kad nė vienas iš jų buvo iš mūsų. (1 John 2: 18-19) 

Turėtų krikščionys išlaikyti tuos pačius biblinius šventes kaip jo apaštalų, kaip ir Jonas saugomi? Jonas 
rašė, kad tie, kurie melagingai teigti, kad krikščionis, kuris neseka jo praktika veikia kaip antikristų. 

Kai jis ateina į šventes ir atostogas, kas mes esame klausytis? Dievo ar tradicijas vyrų žodis? Nors gali 
būti tinkamas vietas tradicijas, nė turėtų priimti tradicija, kad tai prieštarauja Dievo žodį. 

Kadangi Dievo žodis yra pelninga doktrinos (2 Timotiejui 3:16), galbūt turėtume išmokti iš Petro ir kiti 

apaštalai "atsakas į religinių lyderių savo dieną: 
29 Mes turime paklusti Dievui, o ne vyrai. (Acts 5:29) 

Ar jums sekti Jėzaus ir apaštalų pavyzdžius, ir išlaikyti Dievo Šventosios dienas savo kelią, o ne leisti 

tradicija tarybų vyrų jus sustabdyti? 

Ar jūs klausytis tiems, kurie "skelbia, kad šventuosius susirinkimo" (Kunigų 23: 8,21,24,27,35,36), kuris 

yra Dievo Biblijos festivaliai (Kunigų 23:37)? 

Jėzus tarė: 
21 Mano broliai yra tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. (Lk 08:21) 

Ar tikrai vienas iš Jėzaus brolių? Krikščionys turėtų būti (Rom 8:29). Mes turime būti nustatyti, išskyrus 
iki tiesos (Jn 17:19). 

Ar jūs ir / arba jūsų namuose klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo? Ar jūs nuolat Dievo Šventoji dienas ar 

tradicijas, kurios yra demonically įkvėpė? 

"14 Tarnaukite Viešpačiui! 15 Ir jei ji jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, pasirinkti sau šiandien, 

kam jums tarnaus "kaip pagonių dievų" į kurio žemę jums gyventi. Bet kaip man ir mano 
namuose, mes tau tarnausime Viešpačiui "(Jozuės 24: 14-15). 

Pasirinkite Dievo Šventąją dienų. 

 

 

 

 

 

 

 



Šventą dieną Kalendorius 

Šventoji diena *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

žydų Velykos  Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

neraugintos duonos  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

Sekminės   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trimitai   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

atpirkimas   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Šventė Palapinių  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

Paskutinis puiki diena  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Visos šventosios dienos pradėti vakarą anksčiau, saulėlydžio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tęsiant Bažnyčia Dievo 
 
JAV buveinė tęstinio Bažnyčios Dievo yra ne: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 
93433 USA. 
 

Tęstinis Bažnyčia Dievo (CCOG) svetainėms 
 

CCOG.ASIA Ši svetainė yra dėmesio Azijoje ir turi įvairių straipsnių keliais Azijos kalbomis, taip pat 
tam tikrų anglų elementus. 
CCOG.IN Ši svetainė yra orientuota į tuos, Indijos paveldą. Jis turi medžiagų anglų kalba ir įvairių indų 

kalbomis. 
CCOG.EU Ši svetainė yra skirta į Europą. Jis turi medžiagų keliose Europos kalbomis. 
CCOG.NZ Ši svetainė yra nukreipta į Naujosios Zelandijos ir kitų su britų nusileido fone. 
CCOG.ORG Tai yra pagrindinė svetainė tęstinio Bažnyčios Dievo. Ji tarnauja žmonėms visuose 
žemynuose. Tai yra straipsnių, nuorodų ir vaizdo įrašus, įskaitant per savaitę ir šventa diena pamokslų.  
CCOGAFRICA.ORG Ši svetainė yra orientuota į tuos, Afrikoje. 
CCOGCANADA.CA Ši svetainė yra orientuota į tuos, Kanadoje. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Tai ispanų kalbos svetainė tęstinio Bažnyčios Dievo. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Tai Filipinai svetainė su informacija anglų ir tagalų. 
 

Naujienos ir Istorija svetainės 
 

COGWRITER.COM Ši svetainė yra pagrindinis atsišaukimas įrankis ir turi naujienų, doktriną, istorinės 

straipsnių, vaizdo įrašus ir pranašiškus atnaujinimus. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tai lengva prisiminti svetainę su straipsnių ir informacijos apie 
bažnyčios istoriją. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Tai internetinė radijo svetainė, kuri apima žinias ir biblijos temomis. 
 

YouTube Video Kanalai pamokslų ir Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanalas. CCOG sermonette vaizdo įrašai. 
CCOGAfrica kanalas.  CCOG pranešimai Afrikos kalbų. 
CDLIDDSermones kanalas. CCOG pranešimai ispanų kalba. 
ContinuingCOG kanalas. CCOG Vaizdo pamokslai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dievas šventas dienas ar Demoniškas atostogas? 

 Jei manote, švenčių, kas ateina į galvą? Ar manote apie amžinai žaliuojančių medžių, vainikai, triušiai, 

kiaušiniai, karštų kryžiaus bandelės, ir raganų kostiumai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tačiau nė vienas iš šių simbolių yra patvirtinta Biblijoje. Ar žinote, ką Biblija iš tikrųjų moko? 

Apaštalas Paulius rašė: 

19 Ką aš sakau tada? Kad stabas yra nieko, ar tai, kas siūloma stabų nieko? 20 Atvirkščiai, kad 

dalykai, kuriuos pagonys aukoja aukoja demonams, o ne Dievui, o aš nenoriu, kad jūs turėtumėte 

bendravimą su demonais. 21 Jūs negalite gerti Viešpaties ir demonų taurės puodelį; Jūs negalite 

valgyti Viešpaties stalo ir prie demonų stalo. 22 arba mes sukeldami Viešpaties pavydą? Ar mes 

už Jį stipresni? (1 Korintiečiams 10: 19-22) 

 

Turėtų išlaikyti Dievo šventes ar demoniškų atostogas? 

 


