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1. Zilele Sfinte vs. Sărbătorile populare 

Dintre numeroasele grupuri care mărturisesc creștinismul, practic toate observa unele sărbători sau Zile 

Sfinte. 

În cazul în care observați Dumnezeu Sf Zile sau vacanțe demonice? 

Se pare că o întrebare ușoară, cu un răspuns simplu. Iar pentru cei care doresc să creadă Biblia, în loc de 
diferite mulțimi, este. 

De unde Zilele Sfinte și vacanța provin de la? Provin ele din Biblie sau sunt legate de păgâne / observații 

tradiționale demonice? 

Dacă credeți că sunteți un creștin, știi cu adevărat ce zile, dacă este cazul, ar trebui să păstreze și de ce? 

Această carte se concentrează pe scurt anuale biblice Zilele Sfinte și are informații cu privire la unele 

sărbători anuale pe care alții le respecte. 

Cuvântul Vacanţă 

Potrivit Dictionarul Webster, sărbătoarea mondială a venit inițial din Vechiul Engleză hāligdæg. În ciuda 
ceea ce oamenii par acum să se gândească, că termenul nu înseamnă de fapt , timp liber pentru a avea o 

vacanță de vacanta- a însemnat o zi sfântă. 

Desigur, nu toate "sărbătorile au fost concepute ca zile sfinte religioase. Sărbători naționale nu au fost 
neapărat considerate a fi religioase, și chiar Isus a observat aparent una sau mai multe dintre (Ioan 10: 22-
23). 

În ceea ce privește merge Isus, Biblia spune în mod specific că El a observat biblice Zilele Sfinte și 

festivaluri, cum ar fi Paștele (Luca 2: 41-42; 22: 7-19), Sărbătoarea Corturilor (Ioan 7: 10-26), și Ultima 

zi Mare (Ioan 7: 37-38; 8: 2). Punctele de Noul Testament cu privire la apostolii lui Isus păstrarea Paștelui 
(1 Corinteni 5: 7), Zilele Azimelor (Fapte 20: 6; 1 Corinteni 5: 8), Rusalii (Fapte 2: 1-14), trompete și 

corturilor ( vezi Leviticul 23: 24,33-37; Fapte 18:21; 21: 18-24; 28:17), și Ziua Ispășirii (Fapte 27: 9). 

Biblia nu arată că Isus nici apostolii nu au observat sărbătorile religioase ca cele pe care romanii păgâne 

observate. Cu toate acestea, mulți dintre cei care pretind creștinismul ca religie respecta versiunile de 

sărbători religioase care provin din surse din afara Bibliei. 

În cazul în care acestea să fie păstrate? 

Profețiile biblice, care va veni vremea când oamenii din toate națiunile vor ține Dumnezeu Zilele Sfinte 
ale lui sau să fie supuse la secetă și plăgi (Zaharia 14: 16-19). Deoarece acesta este cazul, nu ar trebui să 

ia în considerare dacă ar trebui să facă acest lucru acum? 

Vă rugăm să citiți această carte în întregime cel puțin de două ori. Anumite obiecții pe care unii au ridicat 

despre ceea ce arată Biblia sunt abordate în cadrul acestuia. Un dublu-citire va răspunde, sperăm, mai 

serioase întrebări ați putea avea. 

Vă rugăm să încercați să studieze acest subiect cu o minte cu adevărat deschisă. Este firesc pentru toți 

oamenii, dacă nu suntem în gardă împotriva ei, să se uite la orice prezentare a acestor anuale Zilele Sfinte 

într-un spirit de prejudecată. Biblia ne învață că „Cel care răspunde la o chestiune înainte de a-l aude, este 
o nebunie și rușine să-l“ (Proverbe 18:13), astfel încât să fie la fel ca bereenii de vechi pentru a vedea 

dacă aceste lucruri de aici sunt atât de (Fapte 17:10 -11). 



Să ne, prin urmare, în supunere dispus față de Dumnezeu și voia Lui, cu inimile au produs lipsite de 

prejudecăți, cu mintea deschisă dorind adevăr mai mult decât în felul nostru, tremurând înainte de 
Cuvântul sacru și sfânt al lui Dumnezeu (Isaia 66: 2), cere lui Dumnezeu cu umilință pentru direcția 

Duhului Său Sfânt. Și în această atitudine de rugăciune, supunere, dispus, dar atent și precaut, studia 

această problemă - să dovedească toate lucrurile (cf. 1 Tesaloniceni 5:21 kjv / DRB). 

Festivalurile lui Dumnezeu și Zilele Sfinte 

Știai că festivalurile lui Dumnezeu sunt enumerate în Biblie? În timp ce acest lucru ar trebui să fie bun 
simț, mulți nu-și dau seama că acest lucru este așa, și nici în cazul în care să le găsim în Scriptură. 

Mai mult decât atât, o problemă cu ei este că acestea se bazează pe un alt calendar decât majoritatea 
oamenilor folosesc acum. Calendarul lui Dumnezeu este în esență unul lunar-solar. Pentru a vă ajuta să 

înțelegeți mai bine calendarul de Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu, consultați următoarea diagramă 

comparație a calendarului biblic și calendarul roman (gregorian) (care nu se încadrează în aceeași zi 
calendaristică romană în fiecare an): 

(Un calendar roman modern , cu zilele sfinte este prezentată la sfârșitul acestei broșuri lui.) 

 

 

Luna        Numărul  Lungime  echivalent civil 

Abib/Nisan  1  30 zi   Martie - Aprilie 

Ziv/Iyar   2 29 zi   Aprilie - Mai 

Sivan/Siwan  3  30 zi   Mai - iunie 

Tammuz  4  29 zi   iunie - iulie 

Av/Ab   5  30 zi   iulie -August  

Elul   6  29 zi   August- Septembrie 

Ethanim/Tishri 7  30 zi   Septembrie - octombrie 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 zi  octombrie - noiembrie 

Kislev   9  30 or 29 zi  noiembrie - decembrie 

Tevet   10  29 zi   decembrie - ianuarie 

Shevat   11  30 zi   ianuarie - februarie 

Adar   12  30 zi   februarie - Martie 

(De asemenea, în biblic ‘ani bisecți'  există încă o lună numită Adar 2)  

 



În ceea ce privește Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu, să înceapă mai întâi cu o referință în Cartea 

Genezei, arătând atât un protestant și o traducere catolică: 
14 Apoi Dumnezeu a zis: „Să fie lumini pe cer pentru a separa ziua de noapte. Acestea vor fi 

semne și va marca festivaluri religioase, zile și ani. (Geneza 1:14, Dumnezeu 

Cuvântul de traducere, GWT) 
14 Dumnezeu a zis: „Să fie luminători în bolta cerului ca să despartă ziua de noapte și să le 

indice festivaluri, zile și ani. (Geneza 1:14, Noul Ierusalim biblic, NJB) 

Cuvântul ebraic cosite“în versetul 14 se referă la un festival religios. 

Știați că Biblia a vorbit despre existența unor festivaluri religioase , în prima sa carte? Cartea Psalmilor , 
de asemenea , confirmă acest lucru este , în principiu de ce Dumnezeu a făcut luna: 

19 El a făcut luna pentru a marca festivalurile (Psalmul 104: 19, Cornilescu) 

Este acest ceva ce ai auzit înainte? 

Care sunt festivalurile religioase că „luminile de pe cer“ Dumnezeu a așezat acolo au fost pentru a 

marca? 

Ei bine, există un loc în Biblie în care toate zilele sfinte (cosite“) sunt enumerate și anumite lumini sunt 

menționate. 

Este într-o parte a Bibliei pe care mulți doresc să neglijeze sau să încheie a fost înlăturată în întregime. Se 
prezentat din New American Bible (NAB), o traducere romano-catolică următorul text (NAB este utilizat 
mai jos ca cei mai mulți protestanți urmează Biserica Romei în ceea ce privește multe dintre zilele pe care 

le fac și nu respectă, în ciuda celor afirmate de scripturi): 

2 ... Următoarele sunt sărbători ale Domnului, pe care le vei declara zilele sfinte. Acestea sunt 
festivaluri mele: 
3 Timp de șase zile de lucru se poate face; dar ziua a șaptea este Sabatul , ziua de odihnă, o zi 

sfântă declarată; tu nu faci nici o lucrare. Este sabat DOMNULUI oriunde ai locui. 
4 Acestea sunt festivalurile Domnului, zilele sfinte pe care le declară la vremea lor. 5 Paștele 

Domnului cade în ziua a paisprezecea a primei luni, la amurg seara. 6 În ziua a cincisprezecea a 
acestei luni este sărbătoarea Domnului Azimilor. Timp de șapte zile să mănânci azime. 7 Pe 
primul dintre aceste zile , vei avea o zi sfântă declarată; să nu faceți nici o lucrare 
grea. (Leviticul 23: 2-7, NAB) 
15 Începând cu a doua zi după Sabat, ziua în care vă aduce fascicolul de elevație, vei număra șapte 

săptămâni pline; 16 vă va număra până în ziua a șaptea după săptămână, 

cincizeci de zile. (Leviticul 23: 15-16 NAB) 
24 ... În prima zi a lunii a șaptea , va avea o odihnă de Sabat, cu explozii trompeta ca un memento, 

o zi sfântă declarată; (Leviticul 23:24, Nab) 



26 Domnul a zis lui Moise: 27 Acum a zecea zi a lunii a șaptea este Ziua Ispășirii. Vei avea o zi 
sfântă a declarat. Voi înșivă va umili și să ofere o jertfă Domnului. 28 În această zi să nu faci nici o 
lucrare, pentru că este Ziua ispășirii, când ispășirea este făcută pentru voi înaintea Domnului, 

Dumnezeului tău. 29 Cei care nu se smeresc în această zi va fi nimicit din popor.30 Dacă cineva 

face vreo lucrare în această zi, voi scoate acea persoană din mijlocul poporului. 31 Să nu faceți nici 

o lucrare; aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri oriunde locuiți; 32 este un sabat de 
odihnă pentru tine. Voi înșivă va umili. Începând cu seara zilei de a noua a lunii, să prăznuiți 

Sabatul vostru de seara până seara. 

33 Domnul a zis lui Moise: 34 Spune copiilor lui Israel: a cincisprezecea zi a acestei luni a șaptea 

este sărbătoarea Domnului corturilor, care va continua timp de șapte zile. 35 În prima zi, o zi sfântă 

declarată, să nu faceți nici o lucrare grea. 36 Timp de șapte zile , să aduceți un prinos Domnului , și 
în a opta zi vei avea o zi sfântă a declarat. Să aduceți un prinos Domnului. Este închiderea 
festivalului. Să nu faceți nici o lucrare grea. 

37 Acestea sînt, așadar, festivalurile Domnului ... (Leviticul 23: 26-37, NAB) 

Biblia enumeră în mod clar festivalurile lui Dumnezeu și Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu. Cu toate acestea, 
cei mai mulți oameni care pretind că sunt creștini nu țin cu adevărat Zilele Sfinte că poruncile lui 
Dumnezeu. 

Notă: O zi întreagă în Biblie a fugit de la-apus la apus (Geneza 1: 5; Leviticul 23:32; Deuteronom 16: 
6; 23:11; Joshua 8: 9; Marcu 1:32), nu de la miezul nopții până la miezul nopții ca zilele sunt numărate 

astăzi.  asemenea , rețineți că , deși există aspecte ale observări asociate cu Zilele Sfinte din Vechiul 

Testament care au fost schimbate pentru creștini ca Noul Testament ajută de exemplu Matei 
26:18 in spatii foarte inguste, 26-30; Evrei 10: 1-14 - realitatea este că aceste zile și festivaluri 

încă mai există și au fost ținute de către primii creștini, inclusiv cele dintre națiuni. 

Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu păstrează aceleași zile sfinte biblice că Isus, ucenicii Săi, și 

urmașii lor credincioși păstrate, inclusiv lideri Gentile creștini ca Policarp al Smirnei. Noi le menține în 

modul în care primii creștini și mai târziu le ținut. Aceasta diferă în anumite moduri diferite, din aceleași 

zile de bază pe care evreii păstrează, ca evreii nu acceptă învățăturile Noului Testament cu privire la ceea 
ce înseamnă toate aceste zile sau modul în care acestea urmează să fie păstrate de către creștini.  

Mulți creștini care respectă festivalurile lui Dumnezeu dau seama că biblice Zilele Sfinte îndreptate spre 
prima și a doua venire a lui Isus precum și planul de ajutor Imaginea lui Dumnezeu de mântuire. 

2. Paștele: Este vorba doar de moartea lui Hristos? 

Ar trebui creștinii Paștele? 

Așa cum mulți sunt conștienți, copiii lui Israel , li sa spus în mod specific pentru a observa Paștele în 

Cartea Exodului. Familiile au luat un miel fără cusur (Exod 12: 5), pentru jertfa (Exodul 12: 3-
4). Mielul a fost sacrificat pe patrusprezecea la amurg (Exod 12: 6) , și o parte din sângele a fost pus pe 
ușa casei familiei (Exodul 12: 7). 

Cei care au luat măsurile Dumnezeu la instruit au fost „trecut“ de la moarte, în timp ce egiptenii care nu 
au făcut acest lucru nu au fost (Exodul 12: 28-30). 



După cum își dau seama mulți, Isus a ținut Paștele anual (Exod 13:10) , din vremea tinereții Lui (Luca 2: 

41-42) și de-a lungul întregii sale vieți (Luca 22:15). 

Pesah a fost observată în ziua a paisprezecea a lunii primei luni (Leviticul 23: 5, numit spicelor în 
Deuteronom 16: 1 sau Nisan în Esther 3: 7). Aceasta are loc în sezonul de primăvară al anului. 

Deși Isus a schimbat de mai multe practici asociate cu ea (Luca 22: 19-22; Ioan 13: 1-17), Mântuitorul 
nostru a spus de asemenea ucenicilor Săi să - l păstrați (Luca 22: 7-13). De asemenea , Noul Testament 
este clar, că , din cauza lui Isus sacrificiu, omorând oi și pune sânge pe stâlpii ușii (Exodul 12: 6-7) , nu 
mai este necesară (vezi Evrei 7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 

Apostolul Pavel a învățat în mod specific că creștinii trebuiau să țină Paștele , în conformitate cu 
instrucțiunile lui Isus (1 Corinteni 5: 7-8; 11: 23-26). 

Biblia ne învață că Isus „ a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii“ (1 Petru 1:20) să fie „Mielul 

junghiat de la întemeierea lumii“ (Apocalipsa 13: 8). Astfel, a fost cunoscut planul lui Dumnezeu de 
mântuire prin Sfânta Sa Zilele și festivaluri, inclusiv Isus fiind „mielul de Paște“ , înainte ca oamenii au 
fost plasate pe planetă. Acesta este motivul pentru care unele dintre corpurile cerești au fost plasate în 

ceruri pentru a fi în măsură să 

calcula - le! 

Destul de mult toate bisericile recunosc că Biblia ne învață că Isus a împlinit ceva asociat cu 
Paștele , când a fost ucis. 

Găsim funcționarea acestui mare sacrificiu discutat chiar în Grădina Edenului. După ce Isus a fost 
profețit (Geneza 3:15), Dumnezeu a ucis un animal (probabil un miel sau de capră), pentru a acoperi 

goliciunea (o reprezentare a unui tip de păcat în această incidență) a lui Adam și Eva cu piei sale (Geneza 
03:21). Vedem , de asemenea , acest principiu de funcționare sacrificiu atunci când Abel sacrificat un 

miel din turma lui (Geneza 4: 2-4). 

Celebrul Paștele în zilele lui Moise a arătat eliberarea copiilor lui Israel din Egipt (Exodul 12: 1-
38). Moise a înregistrat instrucțiunile lui Dumnezeu despre acest lucru, precum și calendarul (Geneza 

1:14; 2: 1; Exodus 12: 1) și sărbătorile Lui (Leviticul 23). Pastele , practic , a devenit primul dintre 
aceste evenimente înfățișând anual copiilor lui Dumnezeu marele Său plan de mântuire. 

În Vechiul Testament, Paștele imaginat eliberarea din robia Egiptului și a intervenției lui Dumnezeu. Dar 
Profetic, a fost, de asemenea, în căutarea spre momentul în care Isus va veni și să fie Mielul nostru de 

Paște (1 Corinteni 5: 7). Mielul lui Dumnezeu, care a venit să ia păcatele lumii (Ioan 1:29; cf. 3: 16-17). 

La ultima Paștele lui Isus ca ființă umană, El a continuat să - l păstrați la momentul seara târziu și -
a spus ucenicilor Săi să - l păstrați (Luca 22: 14-19; Ioan 13: 2,12-15) și data de 14 Nisan / spicelor (cf. 
Luca 22,14; 23: 52-54). 

Isus, cu toate acestea, a schimbat mai multe dintre practicile asociate cu respectarea 
acesteia. Isus a făcut nedospită pâinea și vinul o parte integrantă a Paștelui (Matei 26:18, 26-30) 
și a adăugat practica footwashing (Ioan 13: 12-17). 



Isus în nici un fel a învățat că nu a fost să fie un Paște anual, și nici nu a 
schimbat niciodată momentul zilei observației sale într - o dimineață de duminică ca cei care urmează 

tradițiile greco-romane fac. Chiar și cercetătorii ortodocși greci recunosc că 1 și 2 -
 lea Creștinii din secolul ținut Paștele noaptea (Calivas, Alkiviadis C. Originile Pastilor și Marea 

Săptămâna - Presa Ortodoxă Partea I. Sfânta Cruce, 1992) ca noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu 
face în secolul 21. Paștele este doar pentru a fi luate de către creștini botezați în mod corespunzător (cf. 1 

Corinteni 11: 27-29; Romani 6: 3-10; Exod 12:48; Numeri 9:14). 

Probabil că ar trebui să fie adăugat că Biserica Romei (precum și mulți dintre descendenții săi protestanți) 

învață în mod oficial că păstrează Paștele, deși de asteptare ceva diferit în limba engleză și nu 

menținându - l așa cum a făcut Isus (Catehismul Bisericii Catolice. Doubleday, NY , 1995, p. 332). 

Vin, suc de struguri Nu 

În ciuda faptului că Isus a transformat apa în vin (Ioan 2: 3-10) și termenul grecesc folosit în Noul 

Testament (oinos) se referă la vin (cf. 1 Timotei 3: 8), cele mai multe au susținut că a fost de struguri 
suc, și nu vin, care a fost folosit pentru Paște. Evreii, deși ei înșiși, utilizați vin la Paște (Hisrch EG, 

Eisenstein JD. Vin. Enciclopedia evreiască. 1907, pp. 532-535). 

Cum știm că sucul de struguri nu a fost folosit , eventual , de Isus? 

Strugurii sunt în mod normal recoltate în jurul lunii septembrie și Paștele este , de obicei , în luna 
calendaristică romană numită aprilie. În ziua lui Isus, ei nu au avut sterilizare modernă 

sau de refrigerare. Prin urmare, suc de struguri s - ar fi stricat între momentul recoltării și Paștele. 

Alții au observat că era imposibil ca evreii să fi stocat suc de struguri atât de mult timp (a se vedea 
Kennedy ARS. Hastings Bible dicționar. C. Scribner Son, 1909 p. 974). Prin urmare, ar fi fost utilizate 
numai de vin, care pot rămâne nealterate chiar și mai mulți ani. (Consumul de alcool, cum ar fi vinul, 
este aprobat Sărbătoarea Corturilor în Deuteronom 26:14, dar nu este necesar.) 

Creștinii nu trebuie să fie „beat cu vin, în care este în exces“ , așa cum a scris Pavel (Efeseni 5:18, 
KJV). Numai o foarte mică de vin în consumate în mod normal , la Paște (aproximativ o linguriță plină 

sau mai puțin). 
Paștele a fost pe 14 - lea Nu a 15- a 

Unii au fost confuzi cu privire la data Paștelui biblic. 

Biblia ne învață că era să fie păstrată la a 14- a zi a primei luni a calendarului lui Dumnezeu (Leviticul 23: 
5). 

În 6 - lea verset din Exod capitolul 12, se afirmă că mielul este să fie ucis „la asfințit“ (traducere GWT și 

publicația evreiască Society). Al 8 - lea verset spune că ei trebuie să mănânce carnea în acea noapte. Este 
de a fi fript și mâncat în acea noapte. Și, da, ca unul care a ucis miei, unul poate ucide cu ușurință, 
friptură, și să mănânce un miel „din primul an“ (Exodul 12: 5) între apus și la miezul nopții, care este de 

fapt ceea ce a făcut copiii lui Israel, pe înregistrat Paștele în Exodul 12. Și punct de vedere tehnic, au avut 

până dimineață să fi mâncat pe Exodul 12:10. Acum , Biblia este clar că Paștele angelică a avut loc „în 
acea noapte“ (Exod 12:12), în aceeași noapte a 14 - lea. 



Biblia ne învață că Isus a fost doar pentru a fi sacrificat o dată (1 Petru 3:18; Evrei 09:28; 10: 10-14). În 
Noul Testament, este clar că Isus a ținut Paștele său final (Luca 22: 14-16), și a fost ucis. Biblia ne arată 
că Isus a fost scos din miza înainte de data de 15. De ce? Deoarece 15 - lea a fost o „zi mare“ (Ioan 19: 28-
31), în special în prima zi a azimilor (Leviticul 23: 6). De aceea, Isus a păstrat și a împlinit Paștele în a 14 

- lea. 

Istoria timpurie a bisericii se înregistrează , de asemenea , că Paștele a fost ținut pe data de 14 luni Nisan 

de către credincioși lideri creștini evrei și neamuri în prima, a doua și secolele al treilea (Eusebiu. Istoria 

Bisericii, cartea V, capitolul 24) și că a fost păstrată seara (Calivas). 

Cei mai mulți lideri care mărturisesc pe Hristos pretind să respecte o versiune a Paștelui, deși mulți s-au 
schimbat numele, data, ora, 

simbolurile și semnificația (a se vedea secțiunea de Paște în capitolul 10). 

Biblia ne învață clar că Isus Hristos a fost mielul de Paște sacrificat pentru noi și că noi trebuie să țină 

acea sărbătoare cu pâine nedospită: 

7 Degajați vechi drojdie, astfel încât s -ar putea deveni un nou lot de aluat, în măsura în care 

sunteți , fără aluat. Pentru mielul nostru pascal, Hristos, a fost sacrificat. 8 Să prăznuim 

sărbătoarea, nu cu drojdia vechi, drojdia de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și 

adevărului. (1 Corinteni 5: 7-8, NAB) 

Observați că sărbătoarea trebuie să fie păstrată cu azimele curăției și adevărului. Apostolul Pavel a dat 
seama că Isus a fost un substitut pentru mielul de Paște că poporul evreu folosit. De asemenea, el a învățat 
că creștinii ar trebui să continue încă să observe Paștele. 

Dar , practic , modul în care au fost creștini să facă acest lucru? 

Apostolul Pavel explică: 
23 Căci am primit de la Domnul ce v- am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care a fost 

vândut , a luat o pâine; 24 și când El a mulțumit, a frânt -o și a zis: „Luați, mâncați, acesta este 

trupul Meu care se frânge pentru voi; faceți acest lucru în amintirea Mea.“ 25 În același mod , 
de asemenea , a luat paharul , după cină, spunând: „Acest pahar este legământul cel nou în 

sângele Meu. Aceasta face, ori de câte ori veți bea, spre pomenirea Mea.“ 26 Căci ori de câte ori 
mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului , pînă va veni 

El. (1 Corinteni 11: 23-29) 

Deci, Apostolul Pavel a învățat că creștinii trebuiau să țină Paștele în modul în care Isus a observat 

Paștele său finală cu pâinea și vinul. Și asta a fost noaptea ca amintire sau memorial - un memorial este, 
nu un eveniment săptămânal anual. 

Catehismul Bisericii Catolice notează în mod corect că „Isus a ales momentul Paștelui ... a luat pâine, și 

... el a rupt“ și , de asemenea , a dat - o să fie mâncat. 

Acesta este documentat în Biblie că Isus a rupt pâinea nedospită și a trecut-l la urmașii Săi să 

mănânce. Isus a trecut, de asemenea, vinul urmașilor Săi să bea o cantitate mică. Noi în 
Biserica continuă a lui Dumnezeu se roagă, pauză și să distribuie pâine nedospită și să distribuie vin 

pentru urmașii Săi credincioși pentru a consuma. Cu toate acestea, Biserica Romei (ca multe altele) nu se 
mai rupe pâine nedospită (se folosește o „gazdă“ întreg) și nici nu distribuie , de obicei , vin pentru 



urmașii săi să bea (distribuția vinului este considerată facultativă de către Biserica Romei, și este de multe 

ori nu se face în biserici protestante). 

Ce Despre „ la fel de des ... proclami“? 

Cât de des ar trebui să fie luate Paștele? 

Isus a declarat: „Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți 

moartea Domnului , pînă va veni El.“ 

Consideră că este moartea lui Isus că această comemorează. 

Moartea lui Hristos ne împacă cu Dumnezeu (Romani 5:10) și Isus a dat viața pentru mântuirea noastră 

(Ioan 3: 16-17; Evrei 5: 5-11). Moartea Lui ne învață că creștinii nu trebuie să avem 

păcatul să domnească asupra trupurilor noastre muritoare (Romani 6: 3-12). Paștele creștin este 

comemorarea anuală a morții lui Isus. 

Isus nu a spus să facă această ceremonie cât de des DESIRE, numai că , atunci când o faci, proclamăm 

moartea Lui. Termenul grecesc pentru multe ori în 1 Corinteni 11:26, hosakis, este utilizat un alt moment 
în Noul Testament. Aceasta nu înseamnă cât de des doriți EXCEPȚIA termenul grecesc pentru 

„doriti“ , Thelo sau ethelo, este de asemenea prezent (care este în Apocalipsa 11: 6, singurul alt loc din 
Biblie este folosit acest termen special). Cu toate acestea, din moment ce acest lucru nu este prezent în 1 
Corinteni 11:26, Pavel nu ne spune să observăm Paștele Domnului ori de câte ori ne -o dorim, dar că 

atunci când îl observa pe Pesah, nu este doar 

o ceremonie, acesta arată moartea lui Hristos. 

Mai mult decât atât, Pavel a scris acest lucru: 
27 De aceea , oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic , va fi 
vinovat de trupul și sângele Domnului. 28 Dar omul să se cerceteze pe sine și să mănânce din 

pâine și să bea din paharul asa. 29 Căci cine mănâncă și bea într - un mod nedemn mănâncă și bea 
judecata pentru sine, dacă nu deosebește trupul Domnului. (1 Corinteni 11: 27-29) 

Pavel învață în mod clar că pentru a lua această pâine și vin, trebuie să se examineze. Deleavening care 
ar trebui să însoțească Paștele ne ajută să ne concentrăm asupra greșelile și păcatele noastre, și astfel 

ajută să îndeplinească această comandă de la Pavel să ne examinăm. După cum deleavening poate 

lua o mulțime de efort, acest lucru sprijină , de asemenea , conceptul unui examen anual 
(persoane care nu au fost eliminarea ferment în fiecare zi sau săptămână). 

Noul Testament înregistrează că atât Isus și Pavel a învățat să observe Paștele în maniera creștină. Și 

asta a fost o observație anuală. 

Picior de spălat 

Picior de spălat ajută arată umilință și că , chiar și urmașii lui Hristos încă tind să aibă zone care trebuie 

să fie curățat (comparați Ioan 13:10). 



Isus a învățat că urmașii Lui ar trebui să facă acest lucru: 
13 Voi Mă numiți Învățător și Domn, și vă spun bine, pentru așa că eu sunt. 14, dacă Eu, Domnul și 
Învățătorul , v- am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii 

altora. 15 Pentru că Eu v - am dat un exemplu, că ar trebui să faceți cum am făcut pentru 

tine. 16 Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât stăpânul său; nici nu este 
cel care este trimis mai mare decât cel ce la trimis. 17 Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi , dacă 

le faceți. (Ioan 13: 13-17) 

Relativ puțini cei care pretind Crestinism picioarele de spălare ca Isus a spus să facă. 

Dar noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu urmează instrucțiunile lui Isus pe acest an. 

Surse externe Scripturii 

Nu este doar în Biblie pe care o vedem că Paștele a fost ținut anual de creștini. Istoria consemnează că 

credincioșii păstrate Paștele anual pe 14 - lea din vremea apostolilor originale și de-a lungul veacurilor 
(Thiel B. Istoria continuă a Bisericii lui Dumnezeu. Ediția a 2 - a. Nazarene Books, 2016). 

Există unele informații interesante în textul corupt cunoscut sub numele de Viața lui Policarp (acest 
document pare să se bazeze pe scrierile din secolul al doilea, dar versiunea existentă acum vom vedea 
conține informații / modificări care par a fi adăugate în secolul al patrulea; vezi Monroy MS Biserica 

Smirna:. Istorie și Teologie unui creștin primitiv comunitar Peter Lang ediție, 2015, p 31)... Ceea ce este 
interesant este faptul că sugerează că observația Paștele în Asia Mică nu au venit mai întâi la Smyrna din 
Apostolului Ioan, dar chiar și mai devreme de apostolul Pavel (Pionius. Viața lui Policarp, capitolul 2). 

Viața lui Policarp sugerează că Noul Legământ Paștele cu pâine nedospită și vin a fost să fie 

observate în timpul sezonului de pâine nedospită. Se afirmă că ereticii a făcut - un alt mod. Și că scrisul 

este , de asemenea , sprijină ideea că au fost luate pâinea nedospită și vinul, și au fost luate anual. 

Istoria consemnează că apostolii biblically-enumerate (inclusiv Filip și Ioan) , precum și Episcopi / 

Păstori Policarp, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris, și alții au prăznuit Paștele 

anual pe 14 - lea (Eusebiu. Istoria Biserica, cartea V, capitolul 24 versetele 2-7). Romanii, ortodocșii 

răsăriteni și catolicii anglicani toți acei lideri considera a fi fost sfinți, dar nici unul dintre aceste credințe 

urmeze exemplele lor în acest sens. 

Episcopul / Pastor Apollinaris Hierapolis din Frigia din Asia Mică a scris în jurul valorii de 180 AD 
spune creștinilor să țină Paștele pe 14 - lea: 

În ziua a paisprezecea, adevăratul Paștele Domnului; marele sacrificiu, Fiul lui Dumnezeu , 
în loc de miel, care era legat ... și care a fost îngropat în ziua Paștelui, piatra fiind pus pe 

mormânt. 

Isus a mâncat și a păstrat Paștele în a 14 - lea, a fost ucis pe 14 - lea, și a fost îngropat pe 14 - lea. Acest 
lucru nu a fost pe data de 15, iar în anul morții sale, aceasta nu a fost într - o duminică.Isus ar fi luat 

Paștele imediat după apusul soarelui și ar fi ucis în timpul zilei și să fie îngropat înainte de apusul de 
soare din nou (pentru a începe o nouă zi). 



In al doilea secol, episcopul / Pastor Policrat din Efes a trimis o scrisoare către Roman Bishop Victor 

când Victor a încercat să forțeze respectarea Paștelui într - o duminică în loc de 14 - lea: 

Polycrates a scris: „Observăm ziua exactă; nici adăugarea, nici ținând departe. Pentru în Asia , 
de asemenea , mari lumini au adormit, care se va ridica din nou în ziua următoare, când va veni 

cu slavă din cer, și să caute toți sfinții Domnului. Printre acestea se numără Filip, unul dintre cei 

doisprezece apostoli, care a adormit în Hierapolis; și cele două fiice virgine în vârstă de , 
și o altă fiică, care a trăit în Duhul Sfânt și acum se odihnește la Efes; și, în plus, John, 
care a fost atât un martor și un profesor, care a așezat pe pieptul Domnului, și, fiind 

preot, a purtat placa sacerdotală. El a adormit la Efes. Și Policarp din Smirna, care a fost un 
episcop și martir; și Thraseas, episcop și martir din Eumenia, care a adormit în Smirna. De ce 
trebuie să menționez episcop și martir Sagaris care a adormit în Laodiceea, sau binecuvântat 
Papirius, sau Melito, famenul care a trăit cu totul în Duhul Sfânt, și care se află în Sardes, 

așteptând episcopatul din cer, atunci când el se va ridica de la mortul? Toate acestea observate în 
ziua a paisprezecea a Paștelui conform Evangheliei, se abate în nici un sens, dar urmând regula 
de credință. Și eu , de asemenea, Polycrates, cel mai mic dintre voi toți, în conformitate cu 
tradiția rudelor mele, dintre care unii l - am urmat îndeaproape. Pentru șapte dintre rudele mele 

erau episcopi; și eu sunt al optulea. Și rudele mele observate întotdeauna ziua când poporul a pus 
deoparte aluatul. Eu, de aceea, fraților, care au trăit șaizeci și cinci de ani în Domnul, și - au 
întâlnit cu frații din întreaga lume, și au trecut prin fiecare Sfânta Scriptură, nu sunt 
înspăimântați de cuvinte terifiante. Pentru cei mai mari decât am spus „Trebuie să 

ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât omul“ ... am putea menționa episcopii care au fost 

prezenți, pe care am chemat la dorinta ta; ale căror nume, ar trebui să le scrie, ar constitui o mare 
mulțime. Și ei, văzând micimea mea, a dat acordul pentru scrisoarea, știind că nu am purta părul 

meu gri în zadar, dar au guvernat întotdeauna viața mea de Domnul Isus. 

Observați în scrisoarea sa, Policrat: 

1) A spus că urmând învățăturile transmise de apostolul Ioan.  
2) A spus că el a fost credincios învățăturilor Evangheliei.  
3) bizuit pe poziția că învățăturile din Biblie au fost mai mari decât cele ale tradiției romano-
acceptate.  
4) A spus că a fost credincios învățăturilor transmise la el de către liderii bisericii anterioare.  
5) a fost apoi el a arătat purtătorul de cuvânt al credincioșilor din Asia Mică.  
6) a spus el și predecesorii sai au observat timpul azimilor.  
7) a refuzat să accepte autoritatea unei tradiții romane non-biblică asupra Bibliei.  
8) a refuzat să accepte autoritatea episcopului Romei - el a preferat să fie separate (vezi 

Apocalipsa 18: 4).  
9) a declarat că viața lui a fost să fie guvernată de Isus și nu de opinii ale oamenilor. 

V - ar urma exemplul lui Isus și apostolii ca Policrat a făcut? 



Pentru că primii creștini ținut Paștele pe 14 - lea, ei și alții care au făcut acest lucru , au fost marcate 
Quartodecimans (latin pentru fourteenths) de către mulți istorici. 

Primii creștini a dat seama că Paștele a avut de a face cu planul lui Dumnezeu de mântuire. Observați 

că , până la 180 AD, Episcopul / Pastor Meliton de Sardes a scris: 

Acum vine misterul Paștelui, chiar și după cum este scris în lege ... Oamenii, prin 

urmare, a devenit model pentru biserică, iar legea o schiță parabolica. Dar Evanghelia a devenit 
explicația legii și împlinirea ei, în timp ce biserica a devenit depozitul adevărului ... Acesta este 

Paștele mântuirii noastre. Acesta este cel care a îndurat cu răbdare multe lucruri în mulți oameni 
... Acesta este cel care a devenit om într - o virgină, care a fost spânzurat pe copac, care a fost 
îngropat în pământ, care a fost înviat dintre cei morți, și care a ridicat omenirea afară din 

mormânt de mai jos pentru înălțimile cerului. Acesta este mielul care a fost ucis. 

Paștele a fost ținut anual pe data de 14 Nisan de către credincioși și alții în secole mai târziu. Savanți 

catolici (Eusebiu, Socrate Scolasticul, Bede) înregistrează acest lucru a avut loc în al 4 - lea, al 5 -
 lea, al 6 - lea -8 - lea și secole. Diverse Biserica lui Dumnezeu scriitori au urmărit respectarea lui din vremea 

apostolilor până la timpurile moderne ( de exemplu , Dugger AN, Dodd CO. O istorie True Religion, 
Ed. A 3 Ierusalim, 1972 (Biserica lui Dumnezeu, Ziua a 7). Thiel B. Istoria continuă a Bisericii lui 

Dumnezeu. Nazarene Books, 2016). 

Savanți greco-romane recunosc că aspecte ale Paștelui, cum ar fi Picior de spălat, au fost observate , 
de asemenea , de cele pe care le consideră a fi primii creștini credincioși ( de exemplu , Thurston, H. 
(1912). Spălarea picioarelor și a mâinilor. In The Catholic Encyclopedia). 

Paștele este prima sărbătoare anuală enumerate în capitolul 23 din Levitic. 

Paștele ajută salvarea imaginii și har pentru creștini. Trebuie remarcat faptul că scrierile creștine 

timpurii se referă cel mai adesea la ea ca Paștele și nu „Cina Domnului.“ 

În timp ce unele pot „spiritualizează“ departe necesitatea respectării Paștelui, liderii considerat a fi sfinți 

de către greco-romani și Biserica lui Dumnezeu a făcut - o să păstreze literal. 

Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu încă face acest lucru astăzi. 

Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu ține Paștele și includ istorică și biblică, practica de spălat 

picioarele unii altora. 

Planul de la început 

Paștele arată că Dumnezeu a avut un plan înainte de întemeierea lumii (1 Petru 1:20) pentru a 
trimite pe Isus să moară pentru păcatele noastre, că Dumnezeu ne - (Ioan 3:16) iubește, că Dumnezeu ne 

poate elibera, și că Fiul Său a suferit și a murit pentru noi. Paștele arată că creștinii sunt eliberați de păcat 

prin moartea Sa și să nu rămână în păcat (Romani 6: 1-5). 

Dar , pur și simplu , acceptând sacrificiul lui Isus nu este tot planul lui Dumnezeu de mântuire. 



Diverse persoane păstrează la începutul sărbătorilor lui Dumnezeu de mântuire prin recunoașterea 

oarecum Paștele și / sau Cincizecime, dar niciodată nu merge mai departe de a cunoaște „adâncul 

bogăției“ (cf. Romani 11:33) a harului lui Dumnezeu (2 Petru 3:18) imaginat de celelalte sărbători biblice. 

Hristos nu este numai autorul / începător al mântuirii noastre (Evrei 5: 9), dar este , de asemenea, finisor 
mântuirii noastre (Evrei 12: 2; 1 Petru 1: 1-9). Urmașii Săi păstrează primăvară Lui și toamna Zilele 

Sfinte. 

3. Noaptea de a fi observate și zilele Azimelor 

Biblia arată că Egiptul a fost un tip de păcat din care a trebuit să fie livrate copiilor lui Israel (comparați 

Exod 13: 3; Apocalipsa 11: 8). Biblia arată că creștinii trăiesc astăzi într - o lume care este un tip de 
spiritual „Babilon“ (Apocalipsa 17: 1-6). Biblia ne arată că creștinii vor fi relativ curând eliberați de 

ea după ce Dumnezeu revarsă plăgi Sale asupra Babilonului (Apocalipsa 18: 1-8). Mai multe dintre 
plăgile enumerate în cartea Apocalipsa sunt similare cu cele folosite o dată în Egipt , înaintea poporului 
lui Dumnezeu au fost livrate. 

Copiii lui Israel au plecat din Egipt în prima zi a azimilor. 

Biblia, în Leviticul 23: 7-8 ne învață că atât prima și ultima zi de pâine nedospită sunt ori pentru o 

„adunare solemnă“ sfântă (NKJV), o „adunare sfântă“ (NJB). Seara a cincisprezecea zi a Nisan (care 
începe în acea zi sfântă) începe sărbătoarea azimilor, care a implicat mănâncă (comparați Exod 12:16; 

Leviticul 23: 6). 

Biblia înregistrează următoarele: 

42 Este o noapte de ținut la Domnul pentru scoaterea lor din țara Egiptului; aceasta este acea 

noapte a Domnului să fie respectate de toți copiii lui Israel în generațiile lor. (Exodul 12:42, KJV) 

Aceasta este noaptea observabilă a Domnului nostru, când ia scos din Țara Ægypt: această noapte 

toți copiii lui Israel trebuie să respecte în generațiile lor. (Original Douay Rheims) 

Pentru creștini, de noapte pentru a fi observate Realizarea fotografiilor acțiunea noastră de a părăsi 

Egiptul spiritual (cf. Apocalipsa 11: 8) - acest lucru este ceva care ar trebui să cauzeze creștinii 

să se bucure. 

Punct de vedere istoric, de noapte pentru a fi observate în mod normal implicat o cină festivă. Cina a 
inclus în mod normal, dar nu a fost limitat la, pâine nedospită. 

Cea mai mare parte a evreilor Apelati 15 - lea Paștele 

Liderii evrei a schimbat data și unele dintre practicile lor asociate cu Paștele. Unele surse rabinice 
sugerează acest lucru a fost pentru că ei nu au vrut să-l păstrați la fel ca și creștinii credincioși (Wolf G. 

lexicale și contribuțiile istorice pe biblice și rabinică Paștele. G. Wolf, 1991). 

Dar, de asemenea, probabil, din cauza unui consum de o masă pe noapte pentru a fi observate și anumite 

tradiții, combinate cu modul în care evreii au avut tendința de a face cu zilele sfinte din cauza diasporei 
(evreii din afara țării lui Israel) și Probleme legate de calendar ( Zilele sfinte. Enciclopedia evreiască din 

1906), evreii au tendința de a apela noapte pentru a fi observate Paștele ca cei mai mulți evrei că în seara 

zilei de 15 Nisan lea / Abib păstrează. Unii păstrează atât 14 - lea și 15 - lea ca Paștele. 



La vremea lui Isus, saduchei au avut tendința de a păstra Paștele pe 14 lea și fariseii pe 15 (Rabinul Jeffrey 

W. Goldwasser. De ce evreii din America au două Seders Paștele?). 

Cu toate acestea, Biblia ne învață cele două momente diferite sunt pentru două scopuri diferite. Paștele 

Testament Vechiul arată că copiii lui Israel au fost protejate și nu a suferit de îngerul morții. Noul 
Testament Paștele arată, pentru creștini, că Isus a purtat pedeapsa pentru el păcatele noastre prin moartea 

Lui. 

Dar, de noapte pentru a fi observate reamintit evreilor că acestea ar trebui să fie recunoscători pentru 
eliberarea lui Dumnezeu din robia egipteană sclaviei (Exod 12:42). Pentru creștini, de noapte pentru a fi 
observate învață să ne bucurăm și să fie recunoscători pentru eliberarea lui Isus oferă din robia păcatului 

(Ioan 8: 34-36). 

Anumiți cercetători evrei își dau seama că Biblia enumeră Paștele ca fiind la o altă dată decât festivalul de 

pâine nedospită: 

Lev. . Xxiii, cu toate acestea, pare să se facă distincția între Pesah, care este setat pentru a 

paisprezecea zi a lunii, și (Festivalul Azimelor, ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luca xxii 1;.. Josephus, "BJ" 

II 1, § 3 ), numit pentru a cincisprezecea zi. (Paștele. Enciclopedia evreiască din 1906) 

Prin urmare, în ciuda cei mai mulți evrei de asteptare ce se păstrează pe 15 ca Paștele, 15 - lea este 
considerat a fi biblically parte a festivalului șapte zile de pâine nedospită. Deoarece evreii tind să 

accentueze plecarea din Egipt și se bazează pe anumite tradiții non-biblice, ele tind să respecte cele mai 

multe ori doar a doua dată. 

Exodul capitolul 12 discută despre Paște și începe cu Dumnezeu instruirea Moise și 

Aaron cu privire la ceea ce ei urmau să învețe pe oameni precum și ce se va întâmpla. Această 

instrucțiune a inclus scoaterea unui miel în a zecea zi a acestei prime luni, numit spicelor, și salvându - l 
până în ziua a 14- a, când a fost să fie ucis la amurg - începutul 14 - lea. 

Observați ceva din următoarele instrucțiuni despre Paștele: 
21 Atunci Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le -a spus, „Pick afară și luați un miel 
pentru voi , după familiile voastre, și ucide mielul de Paște. 22 Să iei un mănunchi de isop, să- l 
muiați în sânge care este în bazinul, și loviți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele care 

este în bazinul și nici unul dintre voi să nu iasă din ușa casei sale până dimineața (Exodul 12: 21-
22).. 

Expresia „până dimineața“ vine de la cuvântul ebraic care înseamnă „frângerea prin lumina zilei“, 

„venirea luminii naturale,“ sau „venirea răsărit de soare.“ 

Deci, israeliții nu au ieșit din casele lor până după zori pe 14 - lea. Ce sa întâmplat mai devreme în acea 
noapte? 

29 Și sa întâmplat , la miezul nopții , că Domnul a lovit pe toți întâii născuți în țara Egiptului, de 

la întâiul născut al lui Faraon , care ședea pe scaunul lui de domnie la întâiul născut al celui 

captiv care era în temniță, și tot întâiul născut al creșterii animalelor ... 33 Și egiptenii au îndemnat 
poporul, ca să îi trimită afară din țară în grabă. Pentru ei au spus: „Vom fi toți morți.“ (Exodul 12: 
29,33) 



Moise și Aaron nu a ieșit în timpul nopții - care este o presupunere greșită că mulți au: 
28 Atunci Faraon ia zis: „Pleacă de lângă mine! Ia seama la tine și de a vedea fața mea nu mai! 

Căci în ziua când veți vedea fața mea vei muri!“ 
29 Moise a zis: „Tu ai vorbit bine. Niciodată nu voi vedea fața din nou.“ (Exodul 10: 28-29) 

După moartea celor întâi născuți, israeliți au avut o serie de sarcini pentru a finaliza înainte de a părăsi 

Egiptul. Ei trebuiau să rămână în interiorul casele lor până dimineața, frângerea lumina zilei, arde 

rămășițele mieii care nu au fost mâncat, du-te în satele și orașele în care locuiau egiptenii și le cere să le 

dea argint, aur, și îmbrăcăminte, aduna și încărca orice bunuri au fost de transportat și cu cirezile și 

turmele lor de călătorie pe jos, pentru a putea la fel de mult douăzeci de mile la Rameses în cazul în care 

călătoria lor organizată din Egipt a fost să înceapă. Înștiințare: 

34 Și oamenii au luat aluatul lor înainte ca acesta să fie dospit, jgheaburi lor frământare fiind 

legate în hainele lor pe umerii lor. 35 Și copiii lui Israel au făcut conform cuvântului lui Moise; și 

au împrumutat de egipteni bijuterii de argint și bijuterii de aur și haine: 36 Și Domnul a dat 
poporului favoare înaintea Egiptenilor, astfel încât acestea le- a împrumutat astfel de lucruri așa 

cum este necesar. Și au prădat pe egipteni. 37 Și copiii lui Israel au plecat din Ramses spre 
Sucot, aproximativ șase sute de mii , pe jos , care erau bărbați, afară de copii. 38Și o mulțime 

amestecată sa urcat , de asemenea , împreună cu ei; și turme și cirezi, chiar foarte multe 

vite. 39 Și au copt turte nedospite din aluatul pe care l- au scos din Egipt, căci nu era 

dospit; pentru că au fost scoși afară din Egipt și nu puteau întârzia, nici nu au pregătit 

merinde. (Exodul 12: 34-39, KJV) 

Noaptea care urmează să fie observată este noaptea în care au plecat Ramses. Noaptea au plecat de fapt 
Egipt. 

După ce a făcut ceea ce le -a spus Dumnezeu să facă, au plecat. 

Exodul 13:18 ne spune, „copiii lui Israel au crescut în rândurile ordonate din țara Egiptului.“ Având în 

vedere numărul de persoane și intervalul de vârstă, este remarcabil faptul că ei au putut realiza acest 
lucru toate de noapte după Paștele. 

azimelor 

Noi , creștinii recunosc că Isus a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre cu privire la Paștele și că noi 

trebuie să încercăm să trăim, așa cum a făcut, fără păcat și ipocrizie, din care plămadă simbolic poate 
reprezenta (Luca 12: 1). 

Regretatul Herbert W. Armstrong a scris despre acest lucru: 

Și, după cum copiii lui Israel au ieșit cu o mână mare (Numeri 33: 3), în mare exaltarea și exaltare 
peste eliberarea lor din robie, astfel încât nu nou-a născut creștin începe creștină viață - în nori de 
fericire și bucurie. Dar ce se întâmplă? 

Diavolul și păcatul urmări imediat după ce nou-născut fiul lui Dumnezeu - și în curând creștinul 

nou și neexperimentat găsește el este în adâncimi de descurajare, și tentat să renunțe și să renunțe. 



Observați Exodul 14, începând cu versetul 10 - de îndată ce Israel a văzut această mare armată 

urmărindu-i, și-au pierdut curajul lor. Frica a venit peste ei. Ei au început să bombăne și se 
plâng. Ei au văzut că era imposibil pentru ei să scape de Faraon și armata lui, pentru că el era prea 

puternic pentru ei. Și ei erau neajutorați. Deci, este cu noi. 

Forța noastră nu este suficient! 

Dar observați mesajul lui Dumnezeu prin Moise: „Nu vă temeți, stați liniștiți și să vedem 

mântuirea Domnului ... căci Egiptenii ... îi veți vedea din nou, nu mai mult pentru totdeauna 
Domnul va lupta pentru. tu"! Ce minunat! 

Neputincios, ni se spune să stea în continuare, și să vedem mântuirea Domnului. El va lupta 
pentru noi. Nu putem cuceri Satan și păcatul, dar El poate. Este cel înviat Hristos - Marele nostru 
Preot - care ne va curăți - ne sfințească - ne dă - care a spus că niciodată nu ne-ar lăsa și nici nu ne 

părăsi! 

Nu putem ține poruncile în propria noastră putere și tărie. Dar Hristos în noi le pot păstra! Trebuie 
să ne bazăm pe El în credință. Armstrong HW. Sărbătorile-care-Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu 
sau pagane? Biserica lui Dumnezeu în toată lumea, 1976) 

Scopul Festivalului 

Dar să ne învețe semnificația deplină a acestei. De ce a rândui Dumnezeu în aceste zile de 
sărbătoare? Care a fost formidabila Lui? Acum la Exod 13, versetul 3: „... Moise a zis poporului, 

Amintiți-vă această zi, în care ați ieșit din Egipt ...“ Aceasta a fost 15 spicelor. Versetul 6: „șapte 
zile, să mănânci azime, și a șaptea zi să fie o sărbătoare în cinstea Veșnic ... Acest lucru se face 

din cauza ceea ce Veșnic a făcut [o MEMORIAL] ... și va fi un semn "- (DOVADĂ miraculoasă 

a identității) -«tine pe mâna ta și pentru o MEMORIAL între ochii tăi»- dE CE? - „că legea lui 
DOMNUL să fie în gura ta ... Tu să păzești această ordonanță ...“ 

Oh, iubiți frați, vedeți sensul minunat? Ai înțelege adevărata semnificație a totul? Îl vezi scopul 
lui Dumnezeu? Paștele imagini Moartea lui Hristos pentru iertarea păcatelor care sunt 
trecute. Acceptarea de sângele Lui nu iartă păcatele pe care le săvârșești - aceasta nu dă licența 

pentru a continua în păcat - prin urmare, atunci când vom accepta, păcatele noastre sunt iertate 

doar până la acel moment - SINS trecut. 

Dar să ne oprim aici? păcatele trecute iertate. Dar suntem încă ființe carne. Noi încă va suferi 

ispite. Păcatul ne-a ținut în ambreiaj său - am fost robi ai păcatului, în puterea sa. Și noi suntem 
fără putere să ne elibereze de el! Am fost robită de păcat. Să ne înțelegem imaginea - 
sensul. (Armstrong HW. Ce trebuie să știți despre Paștele și Festivalul Azimelor. Știri bune, 

martie 1979) 

În ce măsură ar trebui creștinii să șteargă păcatul? Complet, așa cum a învățat Isus, „vei fi perfectă, la fel 
cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit“ (Matei 5:48). Plămadă simbolic poate fi un tip de păcat 

(cf. 1 Corinteni 5: 7-8). La fel ca păcatul, plămadă bufe în sus. 
După cum șapte este numărul lui Dumnezeu simbolizează completitudinea, creștinii trebuie să urmeze 

Paștele cu șapte zile de pâine nedospită. Sensul și simbolismul nu este completă doar cu Paștele. Paștele 

imagini acceptarea sângelui lui Hristos , spre iertarea păcatelor trecute și moartea lui Isus. 



Ar trebui să ne lase pe Hristos simbolic agățat pe pomul morții Sale (cf. Galateni 3:13)? Nu . Cele șapte 

zile de pâine nedospită următoarele Pesah ajutor imagine pentru a ne completa îndepărtare a păcatelor, 

ținerea poruncilor - după păcatele din trecut sunt iertate ca rezultat al sacrificiului lui Isus. 
Zilele de imagine Azime viața și activitatea lui Isus înviat. Isus a urcat pe tronul lui Dumnezeu , unde El 
este acum în mod activ la locul de muncă , în numele nostru , ca Mare Preot al nostru, curățirea ne de 

păcat (Evrei 2: 17-18) livrarea ne complet de puterea sa! 
Iată o parte din ceea ce spun Scripturile ebraice despre zilele Azimelor: 

15 șapte zile , să mănînci azimi. În prima zi se elimina ferment din casele voastre. Pentru oricine 
mănâncă pâine dospită din prima zi până în a șaptea zi, acea persoană va fi nimicit din Israel. 16 În 
prima zi să fie o adunare sfântă, și în a șaptea zi să fie o adunare sfântă pentru voi. Nici modul de 
lucru se face pe ele; dar ceea ce toată lumea trebuie să mănânce - că numai poate fi preparat de 

tine. 17 Deci ții sărbătoarea azimilor, căci pe aceeași zi , voi fi adus armatele din țara 

Egiptului. De aceea trebuie să respecte această zi prin generațiile voastre ca o rânduială 

veșnică. 18 În prima lună, în a paisprezecea zi a lunii, seara, să mîncați azimi, până la douăzeci și 

prima zi a lunii, seara. 19 Timp de șapte zile , nici un aluat se găsesc în casele voastre, deoarece 

oricine mănâncă ceea ce este dospit, aceeași persoană va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie el 

este un străin sau un nativ al terenului. 20 Să nu mâncați nimic dospit; . în toate locuințele 

voastre , să mâncați azime“(Exodul 12: 15-20) 

Leviticul 23: 6-8 ne învață despre ea, de asemenea. Și Deuteronom 16:16 arată că ofertele au fost de 

așteptat să fie dat în zilele Azimelor, Rusalii, și toamna Zile Sfinte. 

Inițial, nu au existat „arderi de tot și jertfe“ când Dumnezeu „ia scos din țara Egiptului“ (Ieremia 

07:22). Ei au fost adăugate din cauza nesupunerii (Ieremia 7: 21-27) și Noul Testament, este clar că nu 

avem nevoie să aibă arderi de tot și jertfe de animale acum (Evrei 9: 11-15). 

Așa cum am mânca pâine nedospită fiecare din zilele, ne dăm seama că trebuie să evităm păcatul, care 

este atât de răspândită în lumea din jurul nostru. 

Desbrăcat sau Păstrate? 

Au fost zilele Azimelor făcut acum? Luați în considerare altceva Herbert W. Armstrong a scris: 

Nu desființa Vechiul Legământ 
Observați că zilele Azimelor sunt o perioadă, având două sabatele de mare zi. Și această perioadă 

este stabilită pentru totdeauna - în timp ce copiii lui Israel erau încă în Egipt - în fața legii 

ceremoniale lui Moise a fost dat sau scrise - înaintea lui Dumnezeu , a propus chiar vechiul 
legământ! Ceea ce legea lui Moise, sau vechiul legământ, nu a adus sau institut, ei nu pot ia! În 
traducerea lui Fenton, versetul 17 este tradus: „ în consecință , KEEP ACEASTĂ PERIOADĂ 

ca instituție ce durată.“ Este inclusă întreaga perioadă. 
Acest ALONE ar trebui să dovedească faptul că zilele sfinte - și cele șapte zile ale Azimelor - 
sunt obligatorii astăzi și pentru totdeauna! 
Acum, în cazul în care aceste texte se aplică la data de 15, nu 14, așa cum se 

întâmplă cu siguranță, și este aici concludent dovedit, atunci este Paștele stabilit pentru-



vreodată? Într-adevăr! Dar aceste texte de mai sus se referă la Praznicul și nu paștele. În 
paragraful care începe Exodul 12:21 paștele este din nou menționată, și versetul 24 

stabilește pentru totdeauna! ... 
Pentru a observa Paștele singur, și apoi nu reușesc să respecte cele șapte zile ale Azimelor, 

înseamnă, în simbolismul, să accepte sângele lui Hristos, și să continue în păcat - să spun ... 

Legea este înlăturată, suntem sub har , ceea ce înseamnă licență, să continue în păcat! 
Cele șapte zile ale Azimelor imagine păzirea poruncilor, care este un alt mod de a spune punerea 

departe de păcat. (Armstrong HW. Ce trebuie să știți despre Paștele și Festivalul Azimelor. Știri 

bune, martie 1979) 
Primii creștini nu au crezut că zilele Azimelor au fost înlăturate. Apostolul Pavel a aprobat păstrarea în 
mod corespunzător Sărbătoarea cu pâine nedospită (1 Corinteni 5: 7). El și alții încă marcat / a observat și 

a observat că în afara Iudeii: 

6 Dar noi am navigat din Filipi după zilele Azimelor, în cinci zile , li sa alaturat la Troa, unde am 
stat șapte zile. (Fapte 20: 6) 

Dacă creștinii nu au fost păstrarea Zilele Azimelor, Duhul Sfânt nu s-ar fi inspirat acest lucru să fie 
înregistrate ca aceasta. Acum Filipi era un oraș Gentile în Macedonia. Acesta a fost condus de romani - 
păstrând astfel aceste zile, nu a fost limitat la un loc ca Ierusalim. În cel puțin două locuri din Noul 

Testament, vedem că zilele Azimelor urmau să fie păstrate în zonele Gentile (1 Corinteni 5: 7; Fapte 20: 
6). 

Luați în considerare, de asemenea, afirmația „a fost în zilele Azimelor“ în Fapte 12: 3. Din moment ce 
autorul Gentile Luca adresat cartea Faptele către alte neamuri (Fapte 1: 1), de ce ar fi menționat aceste 

zile, în cazul în care acestea au fost necunoscute pentru creștinii dintre neamuri și-au încetat să mai 

existe? 

Poate că ar trebui să fie adăugat că contrafaceri secolul al 3 - lea Epistula Apostolorum susține că Isus ia 

învățat pe urmașii Săi trebuie să păstreze zilele Azimelor până se va întoarce. In timp ce nu ne putem baza 
pe acest document, aceasta indică faptul că unele au fost păstrarea acele zile în secolul al 3 - lea. 

Informațiile din afara Bibliei raportează că Apostolii Pavel, Ioan și Filip, împreună cu Policarp al Smirnei 

și a altor creștini timpurii, păstrat zilele azimelor (Pionius. Viața lui Policarp, capitolul 2). 

În ciuda acestui fapt, Canonul 38 al Consiliului din Laodicea secolului al patrulea (c. 363-364) a interzis 
observarea Zilelor Azime. Cei în Biserica lui Dumnezeu nu a putut să respecte mai multe decrete ale 
acestui Consiliu , care a mers împotriva Bibliei și timpurii tradiții ale credincioșilor. 

Prin urmare, diferite păzitorii Sabatului au continuat să țină Zilele Azime după aceea (Pritz Nazaritene 

evreiesc Creștinismul Magnas, Ierusalim, 1988, p 35;... Jerome citat în Pritz, pp 58,62,63;. Ephiphanius 

Panarion. de Ephiphanius de Salamina:. Cartea a II (secte 1-46) secţiunea 1, capitolul 19, 7-9 BRILL, 
1987, p 117-119) și în Evul Mediu și dincolo (Liechty D. Sabbatarianism în secolul al XVI - lea.. 
Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 1993, pp 61-62; Ioan Falconer O Breife a lui John 
Traskes respingere Judaical noi și Fantyces, pp 57-58, apud Ball B. Ziua a Șaptea Men:... Sabbatarians și 

Sabbatarianism în Anglia și Țara Galilor, 1600-1800, ediția a 2 -a . James Clark & Co, 2009, pp. 49-50). 

Așa cum am în Biserica continuă a lui Dumnezeu nu acceptă că Conciliul de la Laodicea a vorbit pentru 
adevărata biserică creștină, încă mai păstrează Zilele Azimelor. Noi mâncăm niște pâine nedospită pentru 



fiecare din cele șapte zile ca admonestează Biblia (Exodul 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Această pâine 

poate fi făcută din diferite boabe / nuci-the nu este biblically-necesară utilizarea de grâu. 

(Se poate, ar trebui menționat faptul că se poate mânca altele decât pâinea numai nedospită produse 

alimentare în timpul acestei Feast, este pur și simplu că nu pâine dospite trebuie consumate. De asemenea, 
spre deosebire de Paștele, prima și ultima zi a azimilor sunt zile, ca Sabatul săptămânal, că nu este la locul 

de muncă.) 

În timp ce unii ca să alegorizeze departe mai multe porțiuni din Biblie, deși există cu siguranță este o 
înțelegere spirituală la Zilele Sfinte, există, de asemenea, una fizică. Iar respectarea fizică ne ajută să 

înțelegem mai bine lecțiile spirituale. 

Zilele Azimelor ajutor imagine pe care noi creștinii trebuie să se străduiască să pună păcatul și ipocrizia 

din viața noastră (cf. Matei 16: 6-12; 23:28; Luca 12: 1). Prin menținerea lor fizic, ajută-ne să învețe mai 

bine lecțiile spirituale pe care Dumnezeu a intenționat. 

4. Cincizecime: Adevărul despre chemarea ta și incredibil dar al lui 
Dumnezeu 

Majoritatea care mărturisesc pe Hristos cunosc ceva despre Rusalii. Mulți este începutul bisericii Noului 

Testament ia în considerare în mod corespunzător. 

După ce Isus a murit, ucenicii Lui s - au spus să aștepte pentru a primi puterea Duhului Sfânt: 
4 Și , fiind asamblate împreună cu ei, El le -a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să 

aștepte făgăduința Tatălui, „ pe care,“ El a spus, „ați auzit de la Mine; 5 Căci Ioan a botezat cu 
apă, dar veți fi botezați cu Duhul Sfânt , nu după multe zile de acum.“ (Fapte 1: 4-5) 

Așa că au așteptat și: 
1 Atunci când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, erau toți împreună într - un singur loc (Fapte 
2: 1). 

Observați că declarația subliniază faptul că Ziua Cincizecimii a venit pe deplin. Biblia este de a face 
clar faptul că evenimentele care urmează au fost direct legate de faptul că Ziua Cincizecimii a 
venit pe deplin. Și sa întâmplat ucenicilor pentru că erau toți observând împreună. 

Iată ce sa întâmplat atunci: 
2 Deodată a venit din cer un sunet, ca de vâjâitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde 

ședeau ei. 3 Apoi le -a apărut limbi divizate, ca de foc, și așezat câte una pe fiecare dintre 
ele. 4 Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le 

da Duhul să vorbească. ... 
38 Atunci Petru le - a zis: „Pocăiți - vă, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus 
Hristos , spre iertarea 



păcatele; și veți primi darul Duhului Sfânt. 39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru 
copiii voștri, și pentru toți cei ce sunt departe, la fel de multe ca Domnul , Dumnezeul nostru 
va chema.“ 
40 Și , cu multe alte cuvinte, mărturisea , îi îndemna, zicând: „ Să fie salvat de la această 

generație perversă.“ 41 Atunci cei care au primit cu bucurie cuvântul lui au fost botezați; și în ziua 

aceea aproape trei mii de suflete au fost adăugate pentru a le. 42 Ei stăruiau în învățătura 

apostolilor, în frângerea pâinii, și în rugăciuni. ... 47 lăudând pe Dumnezeu și erau plăcuți tot 

poporul. Și Domnul a adăugat bisericii în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. (Fapte 2: 2-4, 38-
42, 47). 

Ei au primit o parte din puterea Duhului Sfânt. Și acest lucru este considerat a fi începutul bisericii 

creștine de romano - catolici, ortodocși de Est, cei mai mulți protestanți, Martorii lui Iehova și Biserica 

grupurilor Dumnezeu. Deci , Duhul Sfânt a fost dat la un anumit interval de timp (în același timp , că 

mulți dintre iudei observate Rusalii) și că ucenicii lui Isus au fost încă o observarea. 

Asta nu a fost o coincidență. 

Este mai mult de Rusalii? 

Mulți nu-și dau seama că Rusaliile au reprezentat mai mult decât darea Duhului Sfânt și începutul 
Bisericii Noului Testament. 

Privind la pasaje din Vechiul și Noul Testament oferă mai multe informații despre această zi și 
semnificația sa. 

Sărbătoarea Rusaliilor a fost păstrată de către creștini după cea inițială, dar cu nici o mențiune de a 

vorbi în limbi. Apostolul Pavel a continuat să păstreze zeci de ani de Rusalii după Rusalii menționată în 

al doilea capitol al cărții Faptele Apostolilor. Observați ce a scris, aproximativ 56 AD: 
8 Căci Eu nu doresc să te văd acum pe drum; dar sper să rămână un timp cu voi, dacă 

Domnul va permite. Voi mai rămâne totuși în Efes până la Cincizecime (1 Corinteni 16: 8). 

Acest lucru arată că Pavel știa când Cincizecime era, că el a simțit că corintenii trebuie să știe când 

Cincizecime a fost, și că efesenii ar fi știut când Cincizecimii era. Astfel, se pare că a fost 
respectată de către Pavel și Neamuri din Efes și Corint. 

Într - un alt an, apostolul Pavel a dorit să fie în Ierusalim de Rusalii, în jurul valorii de 60 de AD: 
16 Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, astfel că el nu ar trebui să -și petreacă timpul în 

Asia; căci se grăbea să fie la Ierusalim, dacă este posibil, în Ziua Cincizecimii (Fapte 20:16). 

Astfel, creștinii din Ierusalim au fost încă observarea Rusalii și Pavel a fost observarea prea. În caz 
contrar, nu ar exista nici un motiv evident de ce Pavel a vrut să fie în Ierusalim în ziua de Rusalii. 

Termenul Cincizecimea este un termen grecesc care înseamnă 50 de mii. Acest termen este derivat din 
următoarea descriere Hebrew de calcul data: 



15 Și va conta pentru voi din a doua zi după Sabat, din ziua în care ați adus mănunchiul ofrandei 

legănate: șapte sabate se completează. 16 Count cincizeci la zile până în ziua a șaptea după Sabat 

(Leviticul 23: 15-16). 

Ziua Cincizecimii are mai multe nume, și din cauza că, unii au fost confuzi cu privire la aceasta. Alte 
nume sale biblice includ: Sărbătoarea recoltei, sărbătoarea săptămânilor și în ziua de pârgă. 

Tradiții evreiești și Când este Rusalii? 

Cântând adesea însoțită festivalurile sfinte ale lui Dumnezeu, care a început la apusul soarelui: 
29 Vei avea un cântec Ca și în noaptea când un festival sfânt este păstrat, și veselie a inimii ca 

atunci când unul merge cu un flaut, să vină în muntele Domnului, Puternicului lui Israel.(Isaia 

30:29) 

Evreii moderni au tendința de a apela Cincizecime prin termenul Shavuot. 

Unii au fost confuz atunci când Rusaliile. Mulți evrei nu - l păstrați în aceeași 

zi în care Biserica continuă a lui Dumnezeu păstrează. 

Saducheii evrei în mod corect a spus „că Rusaliile va cădea întotdeauna duminica,“ cu toate acestea „[i] 

n post-talmudică și literatura geonic ... Rusalii cade pe 6 Siwan“ (Pineles, «Darkeh Shel Tora» , p. 212 , 
Viena, 1861;.. Rusaliile Enciclopedia evreiască din 1906) data de mulți evrei folosesc acum (care este în 

literatura post-talmudică , care a fost stabilită după Vechiul Testament și nu este Scriptura), este o 

schimbare mai târziu și nu data biblică . Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu observa metoda biblică. 

Observați, de asemenea următoarele din fostul șef rabin Lord Sacks: 

Fariseii, care au crezut în Legea orală cât și cel scris înțeles „Sabatul“ înseamnă, aici, în prima zi 
de Pesach (15 Nisan). Saducheii, care credeau doar în legea scrisă, a luat textul literal.A doua zi 
după Sabat este duminică. Astfel , numărul de începe întotdeauna într - o duminică, și Shavuot, 

cincizeci de zile mai târziu, de asemenea , cade întotdeauna într - o duminică.(Sacks L. 

iudaismul:. Un gând pentru Shavuot Arutz Sheva, 3 iunie, 2014.) 

Creștinii ar trebui să ne amintim că Isus a condamnat pe farisei pentru bazându - se prea mult pe legea 
orală asupra legii scrisă (Marcu 7: 5-13). Isus le -a spus au fost „face cuvântul lui Dumnezeu de 

nici un efect prin tradiția voastră pe care le - ați dat jos. Și multe astfel de lucruri pe care le face“ 

(Marcu 7:13). 

Și, după cum se arată mai jos, Rusaliile se referă la timpul de numărare cincizeci ca fiind asociată cu 

pârgă: 
16 Contele cincizeci de zile până în ziua de după al șaptelea Sabat; atunci va va oferi un nou 
mîncare Domnului. 17 Să aduci din locuințele voastre două pâini legănate de două zecimi de 

efă. Acestea trebuie să fie din floarea făinii; ele trebuie să fie coapte cu aluat. Acestea sunt cele 
dintâi roade pentru Domnul (Levitic 23: 16-17). 



Când vă numărați cincizeci de zile până în ziua de după al șaptelea Sabat, veți găsi că ziua Cincizecimii 

este întotdeauna să vină într - o duminică. Rusaliile durează de la apusul soarelui până la apusul 
soarelui sâmbătă duminică. Irenaeus, care a pretins că au întâlnit Policarp al Smirnei a scris că 

apostolii au păstrat Rusalii într - o duminică (Fragmente din Irenaeus, 7). 

pârgă 

Folosirea termenului „ cele dintâi roade“ , sugerează o a doua recoltă. Și , de fapt, acest lucru 
este de asemenea arătat în Vechiul Testament: 

16 ... Sărbătoarea recoltei, a celor dintâi roade din munca ta pe care le - ai semănat în 

domeniu; 17 și sărbătoarea strângerii roadelor , la sfârșitul anului, când s- au adunat în rodul 
muncii tale din domeniul (Exod 23: 16-17).  
 
22 Să ții sărbătoarea săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grîului, și sărbătoarea 

strângerii roadelor , la sfârșitul anului (Exod 34:22). 
26 De asemenea , în ziua primelor roade, atunci când aduc o nouă mîncare Domnului , la 
sărbătoarea săptămânilor, să aveți o adunare sfântă (Numeri 28:26). 

În timp ce unii comentatori protestanți se referă la legănat snop ca sărbătoarea de pârgă 

( de exemplu , Radmacher ED ed. Nelson studiu biblic. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, p. 
213), acest lucru este un termen impropriu. În timp ce „un fascicol de pârgă“ a fost oferit apoi (Leviticul 
23: 10-11), așa cum este arătat mai sus, Biblia se referă la sărbătoarea săptămânilor ca timpul de pârgă 

(nu doar un fascicol). 

Cum ideea de pârgă a ne ajuta să înțelegem această zi? 

Sărbătoarea Rusaliilor sau Sărbătoarea primelor roade (Exod 34:22) ne amintește că Dumnezeu cheamă 

acum doar un „pârgă“ mici recolta spirituală, cu marea zi următoare fotografii pe care o recoltă mai 

târziu. Recolta de primăvară, în cele mai multe zone, în mult mai mică decât recolta toamna mai mare, 

iar acest lucru este în concordanță cu planul lui Dumnezeu de mântuire pentru omenire. 

Dar ce putem spune despre Isus? Nu era un tip de pârgă? 

Da, cu siguranță a fost. Paul observă: 
20 Dar acum , Hristos a înviat din morți, și a devenit pârga celor adormiți. 21 Căci prin om a venit 
moartea, prin om a venit și învierea morților. 22 Căci așa cum în Adam toți mor, așa și în Hristos 
toți vor învia. 23 Dar fiecare în propria lui ordine: Hristos este cel dintâi rod, apoi cei ce 
sunt ai lui Hristos , la venirea Lui. (1 Corinteni 15: 20-23). 

Hristos este împlinirea ofertei fascicolul wave în Leviticul 23: 10-11. El este fascicolul de 
pârgă. El a îndeplinit , de asemenea , că rolul atunci când sa înălțat la cer , duminica (ofrandei 
val de fascicol a fost într - o duminică) după ce a fost înviat (Ioan 20: 1,17). Dar nici el , nici adevărații 

Săi urmași observat ceea ce se numește acum Paste. 



De asemenea, James observă că Isus ne -a adus înapoi pentru a fi , de asemenea , un tip de pârgă: 
18 Din voia lui ne - a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui 
(Iacov 1:18). 

Deci , în timp ce Isus a fost pârgă original , pentru a reprezenta val fascicolul ofranda, adevărați creștini 

sunt un fel de pârgă, reprezentat de Ziua Cincizecimii. „Înseamnă că“ primelor roade doar câteva va face 

parte din recolta în această epocă (comparați Luca 12:32; Romani 9:27; 11: 5) - dar , 
de asemenea , implică faptul că va exista o recoltă mai mare - o timp în cazul în care toți cei care nu au 

avut niciodată o oportunitate pentru mântuire va avea mai târziu o oportunitate adevărată și reală. 

Observați ce a declarat Petru în ziua de Rusalii: 
29 „Bărbați și frați, lasă - mă să vorbesc liber să - ți patriarhul David, că el este deopotrivă mort 

și îngropat, iar mormântul lui este cu noi până în ziua de azi. 30 De aceea, fiind un profet, și știa 

că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ să - l că din rodul trupului său, după trup, el va ridica pe 

Hristos să se așeze pe scaunul lui de domnie, 31 el, prevăzând acest lucru, a vorbit despre 
învierea lui Cristos, că sufletul lui nu a fost lăsat în Locuința morților , și nici nu a văzut trupul 

lui corupției. 32 Acest Dumnezeu Isus a ridicat, din care noi toți suntem martori. 33 de aceea fiind 
înălțat la dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat . acest 

lucru pe care acum vedeți și auziți (Fapte 2: 29-33) 

Observați că Petru, la Rusalii, se face referire la Isus ca fructe și că El a fost ridicat. Rusaliile arată că 

Dumnezeu binecuvântează această recoltă mică prin acordarea de Duhul Său Sfânt , astfel încât să putem 

depăși, face lucrarea Sa și să crească spiritual , chiar dacă trăiesc în „acest veac rău“ (Galateni 1: 4) 

Acum , Isus nu a fost doar primul din cele dintîi roade, El a fost , de asemenea , cel întâi născut 

dintre mai mulți frați: 
29 Pentru cine ia cunoscut mai dinainte, ia și hotărât mai dinainte să fie chipului Fiului 

Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați (Romani 8:29).  
 
5 Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi născut din morți (Apocalipsa 1: 5). 

Deoarece Isus este întâiul născut, acest lucru implică cu siguranță că vor deveni alții care urmează să fie 

ca El. Astfel, mai mult ca Isus Hristos este , de asemenea , o parte a mesajului de 
Rusalii. Desigur , ideea de a deveni ca Hristos este predat în întreaga Biblie și nu se limitează la 

Rusalii. Observați ce a scris Ioan: 
2 ... vom fi ca El (1 Ioan 3: 2). 

Pentru că este o adunare sfântă, se observă similar cu un Sabat săptămânal, dar cu oferte (Deuteronom 

16:16). În Vechiul Testament, sărbătoarea săptămânilor, implicând pârgă, a fost păstrat la 50 de zile 
după Sabat după Paște. 



După moartea lui Hristos, apostolii au adunat la acea dată. Și la acea dată, Duhul Sfânt a fost revărsat 

pentru a oferi creștinilor accesul la Dumnezeu ca un fel de pârgă. Isus a fost primul dintre aceste pârgă și 

creștini care sunt numiți în această vârstă sunt , de asemenea , să fie pârgă așa cum este El (cele numite 

mai târziu , sunt , de asemenea , să fie ca Isus este, ci pur și simplu nu va fi pârgă). 

Poate Zilele Sfinte fi păstrate în afara Ierusalimului? 

Unii au indicat că biblice Zilele Sfinte nu pot fi păstrate acum, deoarece acestea ar cere ca toată lumea să 
meargă la Ierusalim. 

Dar asta nu a fost cazul punct de vedere istoric, chiar și cu Isus. 

Spre începutul slujirii Sale în timp ce în Nazaret, Isus a vorbit despre „ziua sabatele“ (Luca 

04:16). Rusalii este numit , de asemenea , Sărbătoarea Săptămânilor / Sabate (Deuteronom 16: 

10,16). Asta a însemnat Luca la plural poate fi confirmată de privirea de la termenul grecesc 
actuale. Cuvântul real (grupare nu Strong de cuvinte , cum ar fi) pentru sabaturi σαββάτων, este la plural 
(σαββάτω, la fel ca în Luca 14: 1, este la singular). Pasajul este literalmente tradus după cum urmează: 

16 Și El a venit în Nazaret , unde a fost adus în sus. Și după obiceiul Său, a intrat în zilele de 

sabate, în sinagogă și Sa sculat să citească. (Luca 04:16, verde) 

Deci, acest lucru ajută arată că s -ar putea păstra o zi sfântă, așa cum a făcut Isus, într - o altă locație 

decât Ierusalim. El a părut , de asemenea , să păstreze , eventual , o altă zi sfântă , în Galileea , în 
Luca 6: 1-2 (JP Green, Sr. interliniare greacă-engleză Noul Testament, ediția a treia Baker Books, 2002.). 

Poate că ar trebui să fie menționat că , atunci când femeia samarineancă a indicat că închinarea 

trebuie să fie eventual limitat la zona Ierusalim (Ioan 4:19), Isus a spus că nu a existat o restricție cult 

Ierusalim: 

. 21 Isus ia zis : „Femeie, crede - mă, vine ceasul când va nici pe muntele acesta, nici în 

Ierusalim, închina Tatălui 22 Voi vă închinați la ceea ce nu știți, noi știm ce ne închinăm, pentru 

mântuirea este . evreilor 23 Dar vine ceasul, și acum este, când adevărații închinători se vor 
închina Tatălui în duh și în adevăr. căci Tatăl caută astfel de închinători 24 Dumnezeu este duh, 
iar cei care se închină lui trebuie să se închine în duh și adevăr.“ (Ioan 4: 21-24) 

Noul Testament arată clar că Ziua Sf sau un alt cult nu se limitează la Ierusalim (a se vedea, de asemenea, 

Matei 10:23; 23:24). 

Trebuie remarcat faptul că bisericile greco-romane recunosc, de asemenea, că ziua Cincizecimii, 

denumite uneori ca sărbătoarea săptămânilor (Leviticul 23: 15-16) sau în ziua de pârgă (numărul 28:26) 
din Vechiul Testament, a avut o semnificație creștină . Și nu limitează respectarea ei la un oraș. 

Luați în considerare, de asemenea, că ideea de a fi creștini pârgă este confirmată în Noul Testament 

(Iacov 1:18). În vechiul Israel, a existat o recoltă mai mică în primăvară și o recoltă mai mare în 
toamna. Primăvara Sf Ziua Cincizecimii, când este înțeleasă corect, ajută la imagine pe care Dumnezeu 

egalează unii acum pentru mântuire (Ioan 6:44; 1 Corinteni 1:26; Romani 11:15), cu o recoltă mai mare 

vine mai târziu (Ioan 7: 37- 38). 



Multe biserici greco-romane observa o versiune a Cincizecimii. Cu toate acestea, în parte pentru că nu 

respectă anumite alte zile sfinte biblice, ei nu reușesc să înțeleagă de ce Dumnezeu cheamă acum doar 
câteva, și că El are un plan de a oferi toată mântuirea (Luca 3: 6; Isaia 52:10). triumfă Mercy peste 

judecata“(Iacov 2:13). 

5. Sărbătoarea Trâmbițelor: Întoarcerea lui Hristos și 

evenimentele care au dus să - l 

Cele mai multe dintre bisericile greco-romane nu păstrează zilele sfinte biblice care au loc , 
în general , în toamna. Cu toate acestea, aceste zile sfinte înfățișeze multe evenimente pivot , în planul 
lui Dumnezeu. 

Sărbătoarea Trâmbițelor nu doar imagini venirea lui Hristos pentru a învia cele dintâi roade din morți, ea 
poze, de asemenea, momentul teribil de devastare doar înainte și intervenția lui Isus Hristos pentru a salva 
cei vii de la anihilarea totală și să stabilească Împărăția lui Dumnezeu pe Pământ. 

Să înțeleg cum se încadrează în planul mare maestru al lui Dumnezeu acest festival. 

Luați în considerare faptul că există un decalaj major de timp între ziua Cincizecimii și Sărbătoarea 
Trâmbițelor. Deoarece biserica Noului Testament a început la Rusalii și, practic se termină atunci când 

Isus se va întoarce la trâmbița (1 Corinteni 15: 51-57), într-un sens, perioada de timp între Rusalii și 

Sărbătoarea Trâmbițelor poate fi considerată ca reprezentând vârsta bisericii . 

A patra zi sfântă, Sărbătoarea Trâmbițelor, se observă în „luna a șaptea, în prima zi a lunii“ (Leviticul 23: 

23-25). 

Numărul șapte în planul lui Dumnezeu semnifică finalizarea și perfecțiune. Luna a șaptea a calendarului 

lui Dumnezeu (are loc în septembrie și / sau octombrie) conține ultimele patru festivaluri, înfățișînd 

finalizarea planului de mare maestru al lui Dumnezeu pentru noi. Festivalul care cade în prima zi a 
acestei luni marchează începutul evenimentelor finale din planul lui Dumnezeu. 

Acesta este un alt Sabat anual de odihnă de la munca sa obișnuită, și a fost să fie un memorial sunet de 

trâmbițe (Leviticul 23: 24-25). Este , de asemenea , un timp pentru a învăța căile lui Dumnezeu (Neemia 
8: 2-3; cf. Ezra 3: 1-7). O mare parte din ceea ce sa întâmplat cu copiii lui Israel , a fost scris pentru 
noastre „exemple și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care capetele veacurilor au venit“ (1 
Corinteni 10:11). 
Este de trâmbițelor răsunătoare că Sărbătoarea Trâmbițelor trage numele. 

Există o mare semnificație simbolică legat cu suflatul acestor trâmbițe, în special în ceea ce privește 

sfârșitul lumii în care traim. Trebuie remarcat faptul că numele evreiesc modern pentru această dată, 

Rosh Hashanah, nu este biblic și nici măcar originală pentru evrei. A fost ceva ce au adoptat secole după 

ce Dumnezeu le - a dat și după Vechiul Testament a fost scris (Kramer, Amy J. Roș Hașana Origins. 

Copyright © 1998-1999 Totul evreiesc, Inc.). 

Biblia ne învață că trompete au fost suflate să anunțe sărbătorile lui Dumnezeu, precum și de a chema 
oamenii să se adune (Numeri 10: 1-3, 10). 

Cartea Vieții 



Interesant, oamenii de știință evrei au legat Sărbătoarea Trâmbițelor în cu „Cartea Vieții“ (Peltz M, Rabbi. 

Ceea ce este într-un salut Rosh Hashanah? Haaretz, 17 septembrie 2012). De ce este de interes? 

Ei bine, Biblia ne învață că cei care sunt listate în „Cartea vieții“ (Filipeni 4: 3; Apocalipsa 3: 5) vor fi 

înviați (Evrei 12: 22-23). Cand? La a șaptea și ultima trâmbiță: 

51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbat - 52 într - un moment, într - o 
clipeală de ochi, la trâmbița. Căci trâmbița va suna și morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi 

vom fi schimbați. 53 Pentru această putrezire trebuie să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta 
muritor să se îmbrace în nemurire. (1 Corinteni 15: 51-53) 

Cartea Apocalipsei ne învață clar că șapte trâmbițe va fi suflat (8: 2), pedeapsa vine asupra celor care nu 

sunt protejate de Dumnezeu (9: 4), și apoi împărăția și judecata lui Dumnezeu va veni (11: 15-
18). În cele din urmă învață că cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții va experimenta moartea 

a doua (Apocalipsa 20: 14-15). 

trompeta Jeturi 

Luați în considerare faptul că Biblia arată că , în timpul istoriei lui Israel, care a fost puternic presărată 

cu conflicte și rebeliune, trompete au continuat să fie folosite ca dispozitive de avertizare, pentru a apela 
la arme sau ca preludii la mesajele importante - întotdeauna pentru a marca un eveniment de import 
extraordinar pentru întreaga naţiune. 

Dumnezeu a folosit , de asemenea , pe prooroci, printre ei Isaia, Ezechiel, Osea Ioel, pentru a 
avertiza cu privire la Israel , pedepse El va aduce asupra lor pentru răzvrătirea lor constantă împotriva 

legilor Lui. Acești profeți aveau să folosească vocile lor ca trompete să urle avertismentele lor la poporul 

lui Dumnezeu. 
1 Strigă cu voce tare, nu cruța; Ridică - ți glasul ca o trâmbiță; Spune poporului Meu 
nelegiuirile lui , casei lui Iacov păcatele lor. (Isaia 58: 1) 

Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu lucrează pentru a face acest lucru astăzi. Noi 
spunem cu îndrăzneală păcatele societății și modul în care evenimentele mondiale se aliniază cu 

profeția înțeles corect - pe care noi asemenea să facă eforturi pentru a explica. 

Dar nu va fi, de asemenea explozii trompeta literale care vin în viitor Cartea Apocalipsa ne învață 

(Apocalipsa 8: 1-13, 9: 1-18). Dar majoritatea nu vor asculta aceste avertismente. 

Multe sunt suflate în Cartea Apocalipsei, și o mulțime urmau să fie suflate în sărbătoarea Trâmbițelor 

(Leviticul 23:24) - sperăm că mulți pot vedea conexiunea. 

Dar cea mai importantă trompeta, într - un sens, ar putea fi ultima, cea a șaptea. Iată ce ne învață despre 
Apocalipsa că: 

15 Atunci Îngerul , al șaptelea a sunat: Și au existat voci puternice în cer, spunând: „Împărățiile 

acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său, și El va 

împărăți în vecii vecilor!“ 16 Și cei douăzeci și patru de bătrâni , care stăteau înaintea lui 

Dumnezeu pe scaunele lor de domnie a căzut pe fețele lor și au închinat lui 
Dumnezeu, 17spunând: „Te laudam, Doamne Dumnezeule Atotputernic, Cel care este și care era și 



care urmează să vină, că aţi luat puterea ta cea mare și a domnit. 18 neamurile se înfurie, și a 

venit mânia ta, și în momentul morții, că acestea ar trebui să fie judecat și că Tu ar trebui să 

răsplătești pe robii tăi prooroci și sfinții, și cei care teamă de numele tău, mici și mari, și ar 

trebui să distrugă pe cei care distrug pământul.“ 19 Atunci templul lui Dumnezeu a fost deschis în 
cer, și chivotul legământului Său a fost văzut în templul Său. Și au fost fulgere, zgomote, tunete, 

un cutremur de pământ și grindină mare. (Apocalipsa 11: 15-19) 

Sărbătoarea Trâmbițelor imagini viitoare trâmbițelor răsunătoare, și realitatea că Isus va veni și de a 
stabili Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Vestea bună a venirii Împărăției lui Dumnezeu este o mare 

parte din ceea ce Isus dorește ca slujitorii Săi să proclame acum (Matei 24:14; 28: 19-20), iar apoi va veni 
sfârșitul (Matei 24:14). Sărbătoarea punctelor Trompete la victoria lui Hristos asupra acestei lumi. 

istoricii greco-romane, precum Jerome și Epifanie (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus 
Doctoribusque Materiei Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad 
Culumnam 1415 -. 1542A, pp 922, 930 și Epifanie (Ephiphanius Panarion de Ephiphanius Salamina. : 
Cartea II (secte 1-46) secţiunea 1, capitolul 19, 7-9 Frank Williams, editor Editura BRILL, 1987, p 117-
119), a înregistrat că 'creștinii Nazarene' au continuat să mențină toamna Zilele Sfinte... în al patrulea și al 

V-lea. ele au fost, de asemenea, păstrate de creștinii credincioși din Ierusalim care au susținut clădirea 
creștină originală în Ierusalim, în secolul al patrulea, până când au fost opriți de autoritățile imperiale 

(Pixner B. Biserica Apostolilor Găsite pe muntele Sion. Biblical Archeology Review, mai / iunie 1990: 

16-35,60). 

Anti-semit Ioan Gură de Aur a încercat în mod specific pentru a opri oamenii de la păstrarea Sărbătoarea 

Trâmbițelor la sfârșitul secolului al patrulea (Ioan Gură de Aur Omilia I împotriva evreilor I: 5; VI:. 5; 

VII: 2). Cu toate acestea, cei care încearcă să fie credincioși au continuat să facă acest lucru de-a lungul 
istoriei. Biserica continuă a lui Dumnezeu face acest lucru acum. 

6. Ziua Ispășirii: Satana devine Expulzat 

Următoarea zi sfântă Căderea este Ziua Ispășirii: 

26 Și Domnul a vorbit lui Moise, spunând: 27 „ De asemenea , a zecea zi a lunii a șaptea este ziua 

ispășirii Acesta să fie o adunare sfântă pentru voi, să vă smeriți sufletele și să aduceți ofrandă 

făcută prin foc. Domnul. 28 Și să nu faci nici o lucrare în aceeași zi, căci este ziua ispășirii, ca să 

facă ispășire pentru voi înaintea Domnului , Dumnezeului tău. 29 pentru orice persoană care nu 
este afectat în suflet în aceeași zi va fi stârpi din poporul său 30 Și orice persoană care face vreo 

lucrare în aceeași zi, acea persoană voi nimici din mijlocul poporului său 31 să nu faceți nici o 

lucrare;.. aceasta va fi o lege vecinică pentru urmașii voștri , în toate dvs. 32 locuințe. Acesta va fi 
pentru voi un sabat de odihnă, și să vă smeriți sufletele voastre. în a noua zi a lunii, seara, de seara 

până seara, vei sărbători Sabatul vostru“ (Leviticul 23: 26-32). 

7 „ În ziua a zecea a lunii a șaptea , să aveți o adunare sfântă. Tu chinuiți sufletele; să nu faci nici 

o lucrare. (Numeri 29: 7) 

Postul este punct de vedere istoric, în principal modul în care expresia „chinuiți sufletele“, a fost 

interpretată de evreiesc și Biserica comunităților Dumnezeu (acest lucru este, de asemenea, verificată de 

pasaje ca Psalmul 35:13, 69:10 și Isaia 58: 5) să însemne post, cu excepția cazului în unul este oarecum 

bolnav, și, astfel, este deja afectat. Seara până seara înseamnă de la apusul soarelui până la apus. 

Noul Testament se numește Ziua Ispășirii, „Fast“ (Fapte 27: 9), care indică nu numai că apostolul Pavel a 

fost menținându-l (pe care el ar fi pe declarații în Fapte 21: 18-24; 28:17 ), dar că greco-numit Theophilus 



(creștinul care cartea Faptele Apostolilor a fost adresată în Fapte 1: 1), de asemenea, trebuie să fi fost sau 

un alt termen ar fi fost substituit. 

persoane fizice Atent afiliate cu Bisericile lui Dumnezeu vor posti de la apusul soarelui în această seară 

până la apusul soarelui, în noaptea următoare (în cazul în care sunt capabili fizic - mamele care alăptează, 
copii mici, femeile însărcinate, și altele diferite afectate nu sunt de așteptat să rapid - acest lucru este în 
concordanță cu practicile evreiești în acest domeniu, de asemenea). În acest rapid vom merge fără 

alimente sau băuturi. 

In mod ciudat, un raport protestant susține că unul dintre motivele creștinii nu trebuie să țină Ziua Ispășirii 

este pentru că nu există nici un templu evreiesc astăzi (Cocherell BL. AR TREBUI Urmașii lui Hristos 

rapid la Ziua Ispășirii?). Cu toate acestea, realitatea biblică este că copiii lui Israel Ziua Ispășirii timp de 

secole înainte de a exista un templu, iar cealaltă realitate este că Noul Testament arată că creștinii sunt 

acum templul lui Dumnezeu (1 Corinteni 3: 16-17) . 

două Caprine 

În Vechiul Testament, Ziua Ispășirii a inclus o ceremonie în care capra Azazel a fost trimis în pustie 

(Leviticul 16: 1-10). Unii creștini au văzut această trimiterea țapului Azazel departe ca înfățișînd timpul în 

mileniu, când Satana va fi legat timp de o mie de ani în Adânc (Apocalipsa 20: 1-4). Acest lucru 
înseamnă că el nu va fi capabil să ispitească și să înșele în acest timp. Din cauza jertfei lui Isus, o capră nu 

este sacrificat pentru a observa această zi (cf. Evrei 10: 1-10). 

Deși Isus a fost Mielul nostru de Paște jertfit pentru noi (1 Corinteni 5: 7-8) și a fost ucis doar o singură 

dată (Evrei 9:28), vom vedea , de asemenea , un altul decât Paștele în care Isus este ucis ceremonios 
timp. 

De ce? 

Mulți au speculat, dar ar putea exista indicii împreună cu faptul că acest sacrificiu se întâmplă înainte de 

lansarea celui de al doilea caprei. 

Pastele original , a determinat numai copiii lui Israel , fiind trecut peste pentru păcatele lor. În această 

vârstă, cei care sunt adevărați creștini pretind sacrificiul lui Isus la Paștele său final de pe pământ 

pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele noastre. Dar creștinii adevărați sunt o mică minoritate a populației 

lumii (Luca 12:32; Romani 11: 5). 

Din moment ce Biblia numește Satana „dumnezeul veacului acestuia“ , care are „orb“ lumea (2 

Corinteni 4: 4), cele mai multe au fost orbiți și nu au fost încă acoperite de jertfa lui Isus. Totuși , acest 
lucru se va întâmpla pentru aproape toți cei care vor fi numite - fie în această vârstă sau veacul viitor 

(Matei 12:32). Se afișează sacrificiul, ceremonios după epoca bisericii se termină, ajută să demonstreze 
că sacrificiul lui Isus nu a fost doar pentru cei chemați în epoca bisericii, ca planul lui Dumnezeu include 

oferind mântuirea tuturor, aleșii nu doar astăzi. 

Arătându sacrificiul înainte de cealaltă capra fiind eliberată, acest lucru arată că Isus nu a fost de a lua 
departe păcatele lui Satana. 

Isus a luat pedeapsa tuturor ființelor umane. Dar aceasta nu se aplică la oameni până după Dumnezeu ne 

cheamă și ne dă pocăința (Ioan 6:44) și am ajuns să fie dispuși să se pocăiască și am ajuns să credem. Nu 



numai în Isus, dar noi credem Fiul și noi credem că Tatăl, adică, noi credem ceea ce spun. De asemenea, 
o dovedim pocăindu, fiind botezat, fiind acordat Duhul Sfânt (Fapte 02:38) , și de fapt , încearcă să 

trăiască așa cum ar trebui să ne trăim (cf. 1 Ioan 2: 6). 

Păstrate a lungul istoriei 

Ziua Ispășirii a fost păstrată în secolul al 4 - lea după Ioan Gură de Aur , care a predicat împotriva lui (Ioan 

Gura de Aur Omilia I împotriva evreilor I:. 5; VI: 5; VII: 2). 

Acest lucru poate fi , de asemenea , văzut în Canon 69/70 sirian Canoanele Apostolice in acest moment , 
care a încercat să - l (interzicerea Seaver JE persecutarea evreilor din Imperiul Roman (300-438), Issue 30 
, de la Universitatea din Kansas publicații:. Umanistică studii. Universitatea din Kansas Publications, 
1952, pp. 34-35). 

Un document musulman, datat din perioada secolului al cincilea - zecelea, afirmă că Isus și ucenicii Săi 
păstrat rapid în aceleași zile ca și evreii. Aceasta indică faptul că iudeo-creștini au fost încă păstrarea Ziua 

Ispășirii, în timp ce greco-romani a venit cu o 50 zile Lenten- 

Perioada de repaus alimentar, care Isus nu a ținut (Tomson P. Lambers-Petry L. Imaginea iudeo-creștini 

în literatura antică evreiască și creștină, volumul 158, 2003, pp 70-72;. Stern SM Citatele din Evanghelii 
Apocrife în ". . Abd al-Jabbar Journal Studii Teologice, NS Vol XVIII, (1) Aprilie 1967.. 34-
57). Rapoartele altor istorici susține acest punct de vedere (de exemplu, Pines, pp. 32-34). Mai mult decât 
atât, vom vedea rapoartele istorice care era încă păstrate în Transilvania în secolul al 16-lea (Liechty, pp. 61-
62). 

Vechea Biserica Radio a lui Dumnezeu a observat Ziua Ispășirii (și celelalte Zilele Sfinte) de-a lungul 
secolului 20 - lea. Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu continuă să - l observăm astăzi. 

7. Sărbătoarea Corturilor: O bucatica din ceea ce arata lumea ca 
Domniei lui Hristos Sub 

Sărbătoarea Corturilor imagini un eveniment culminând cu planul lui Dumnezeu. După ce Isus a murit 

pentru păcatele noastre pentru a răscumpăra omenirea, și după ce El ne-a trimis Duhul Sfânt și a ales un 

popor pentru Numele Său să devină regi și preoți pentru a domni cu El pe pământ (Apocalipsa 05:10), și 
după a doua Sa venire, și după ce a pus în cele din urmă toate păcatele pe capul lui Satana care separă el și 

păcatele din prezența lui Dumnezeu și poporul Său (ceea ce face în cele din urmă ne-a intrat la-unu cu El, 
ispășire), atunci suntem gata pentru seria finală de evenimente, începerea stabilirii Împărăției milenare a 

lui Dumnezeu pe pământ. 

Sărbătoarea Corturilor imagini abundența spiritual și material care va avea loc în timpul domniei Milenare 
a lui Isus Hristos, atunci când oamenii vor păstra legile lui Dumnezeu fără a înșelăciunilor lui Satan 
(Apocalipsa 20: 1-6). Acest lucru este în contrast cu ceea ce se întâmplă acum într-o lume înșelat de 

Satana (Apocalipsa 12: 9). înșelăciune satanică, care va fi plecat apoi (Apocalipsa 20: 1-3), face parte din 
motivul pentru care majoritatea care mărturisesc creștinismul au fost induși în eroare de „frumos“ miniștri 
false precum și de ce mulți dintre acești miniștri au fost induși în eroare (2 Corinteni 11: 14-15). 

Isus însuși, păstrat Sărbătoarea Corturilor, și, de asemenea, ea a învățat pe Ioan 7: 10-26. 

Iată câteva instrucțiuni despre el din scripturi ebraice: 



33 Atunci Domnul a vorbit lui Moise, spunând: 34 „Vorbește copiilor lui Israel, spunând:.„A 

cincisprezecea zi a acestei luni a șaptea , să fie sărbătoarea corturilor timp de șapte zile la 
Domnul 35 În prima zi trebuie să existe o adunare sfântă. să nu faceți nici o lucrare obișnuită pe ea. 

41 Să - l păstrați ca o sărbătoare în cinstea Domnului , timp de șapte zile în an. Acesta trebuie să fie 
un statut pentru totdeauna în generațiile voastre. Tu îl sărbătoriți în luna a șaptea. 42Vei locui în 
corturi timp de șapte zile. Toți cei care sunt israeliți nativi trebuie să locuiască în corturi, 

(Leviticul 23: 33-35,41-42) 

13 „Să ții sărbătoarea corturilor șapte zile, ... 14 Și te bucuri la sărbătoarea aceasta , tu și fiul tău și 

fiica ta, robul tău de sex masculin și servitorul tău de sex feminin și levitul, străinul și orfanul și 

văduva, care se află la porțile tale. 15 Șapte zile să prăznuiți o sărbătoare sfântă Domnului , 
Dumnezeului tău , în locul pe care va alege Domnul, pentru că Domnul Dumnezeul tău te va 

binecuvânta în toate produsele și în tot lucrul mâinilor tale, asa că te bucuri într-adevăr. 

16 „ De trei ori pe an , trebuie să apară toți cei de parte bărbătească înaintea Domnului , 

Dumnezeului tău , în locul pe care - l va alege: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea 

săptămânilor, și la sărbătoarea corturilor, și nu trebuie să se prezinte în fața Domnul cu mâinile 

goale 17 Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea Domnului , Dumnezeului tău pe care el ți 
- a dat (Deuteronom 16: 13-17).. 

Dumnezeu a avut vechiul Israel să locuiască în corturi / tabernacolele ( „sukkos“ în ebraică), în pustie 
timp de zeci de ani înainte de a intra în țara promisă. Aceste cabine, într-un sens, imaginat că ei erau 

numai moștenitori în țara promisă. Chiar și în timpul Mileniului, atunci Împărăția lui Dumnezeu 

domnește peste națiuni muritoare, oamenii muritoare vor fi doar moștenitori ai Împărăției. Ei trebuie să 
depășească și să crească în cunoaștere și înțelepciune pentru a moșteni promisiunile. 

Dumnezeu spune lui Efraim (uneori, înfățișând un tip de tot Israelul în Scriptură) că ei vor „locui în 

tabernacole, ca și în zilele de sărbătoare“ (Osea 12: 9, Douay-Rheims). Israel în pustie, era un tip de toate 
persoanele care trebuie să treacă prin încercări și necazuri pentru a moșteni promisiunile (1 Corinteni 

10:11). Ei au fost străini, așteptând să moștenesc făgăduințele lui Dumnezeu. 

Noi creștinii trebuie să ne dăm seama că avem nici un oraș permanent în această vârstă și uita-te la cea de 
a veni (Evrei 13:14). Șederea în locuințe temporare în timpul Sărbătorii Corturilor ne ajută să ne amintim 

de asta. Creștinii ar trebui să participe la slujbele bisericii, dacă este posibil, în fiecare zi a Sărbătorii 
corturilor pentru a învăța (Deuteronom 31: 10-13; Neemia 8: 17-18) sacrificii fiind vii, care este nostru 
„serviciu rezonabil“ (Romani 12: 1) . 

Sărbătoarea Corturilor este timpul să se bucure (Deuteronom 14:26; 16:15). Utilizarea zeciuiala aferente 
(de obicei numit „a doua zecime“) arată că acest lucru este de a fi un timp de abundență (Deuteronom 14: 

22-26), dar, de asemenea, că ministerul ar trebui să fie luate în grijă de această vârstă (Deuteronom 14: 

27). Sărbătoarea Corturilor ajută la imagine timpul abundenței Milenar. Acest lucru ne oferă o privire în 
timp după întoarcerea lui Isus. 

Mileniul reprezintă a șaptea zi a planului de 7000 ani a lui Dumnezeu. Interesant, o dată la șapte ani, 
cartea legii a fost poruncit să fie citit la Sărbătoarea Corturilor (Deuteronom 31: 10-13). Acest lucru ajută 

la imagine că legea, inclusiv cele Zece Porunci, vor fi păstrate în mileniu, așa cum Biblia arată legea va fi 

predat apoi (Isaia 2: 2-3, mai mult pe poruncile pot fi găsite în broșura noastră online , fără zece 
Porunci). Este de viață în conformitate cu legile lui Dumnezeu, care va aduce binecuvântări și abundență 

în timpul mileniului. 

Noi, creștinii așteaptă acum mileniul care vine și schimbarea care are loc la trâmbița (1 Corinteni 15:52), 
care este, de asemenea, numită prima înviere: 



4 Și am văzut niște scaune de domnie, și au șezut pe ele, și sa dat judecata ei. Apoi am văzut 

sufletele celor care au fost decapitați mărturiei lui Isus și pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu 
se închinaseră fiarei și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mâinile lor. Și au trăit 

și au împărățit cu Hristos o mie de ani. (Apocalipsa 20: 4) 

Biblia arată că după ce Isus adună Biserica la Sine, și după El este așezat pe tronul Său, unde vom 

împărăți cu El, El va aduna neamurile înaintea Lui și spune creștinilor: 

34 Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția 

pregătită pentru voi de la întemeierea lumii: (Matei 25:34). 

Acum, cei care păstrează sărbătoarea corturilor cu nerăbdare acest lucru, deoarece ajută la imagine 

Împărăția milenară. 

În secolul al doilea timpurie, Papias Hierapolis a spus: 

[T] aici va fi o perioadă de câteva mii de ani după învierea morților, și că împărăția lui Hristos va 
fi creat în formă de material de pe acest pământ foarte. 

Respectarea Sărbătoarea Corturilor este o umbră a împărăției milenară venirea lui Dumnezeu pe care 

creștinii credincioși au păstrat încă din timpurile Noului Testament. 

Unde poate fi păstrate? 

Sărbătoarea Corturilor este în esență un „pelerinaj“ (Psalmul 84: 1-5) perioada, ceea ce înseamnă că 

implică , de obicei , de călătorie în afara unei persoane normale de comunitate. Isus a locuit "cu 
oamenii când a fost aici (Deoarece ἐσκἠνωσεν cuvântul grecesc în Ioan 1:14 poate fi tradus pe verde JP. 

Interliniare greacă-engleză Noul Testament. Baker Books, 1996, de imprimare a 5 - 2002, p. 282). 

În timp ce unii susțin în mod fals că Sărbătoarea Corturilor din trecut prin momente de curent trebuie să 

fie păstrate doar în Ierusalim, aceasta este o eroare. Copiii lui Israel nu au fost chiar în 
Ierusalim , timp de secole după comenzile pentru respectarea acesteia în Levitic 23 au fost înregistrate, 
prin urmare , Ierusalimul nu a fost o opțiune inițială pentru ei. Biblia arată Sărbătoarea Corturilor pot fi 

păstrate în alte zone decât Ierusalim orașe (Neemia 8:15; cf. Deuteronom 14: 23-24). Pe parcursul a 
doua perioadă de templu (530 î.Hr. - 70 d.Hr.), evreii adesea ținute în alte locuri (Haim 
Schausse a remarcat, „Sukkos a fost un festival de mare chiar și în afara Ierusalimului.“ Schausse H. 

Festivalurile evreiești: Un ghid pentru istorie și respectarea lor, 1938. Schocken, p. 184). 

Acesta poate fi , de asemenea , de interes pentru nota Policarp al Smirnei în secolul al 2 - lea (Viața lui 

Policarp, capitolul 19.) și altele în Asia Mică la sfârșitul secolului al 4 - lea a păstrat Sărbătoarea 

Corturilor în Asia Mică, nu Ierusalim. Acest lucru este confirmat de surse , cum ar fi sfântul catolic 
Jerome (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna anunt Culumnam 1415 - 1542A) și cercetările 

efectuate de către secolul 20 Cardinalul Jean Danielou (Danielou, Cardinalul Jean-Guénolé-Marie Teologia 
creștinismului evreiesc. . Tradus de John A. Baker. Westminister Press, 1964, pp. 343-346). 

Un savant anti-milenară din secolul al XIX-lea pe nume Giovanni Battista Pagani a scris următoarele 
despre egiptean Episcopul Nepos secolului al treilea și celor care au sprijinit mileniu: 



... toți cei care predau un mileniu încadrat în conformitate cu ideile evreiești, spunând că în timpul 

mileniului, legea mozaic vor fi restaurate ... Acestea sunt numite Judaical Millenarians, nu ca 
fiind evrei, ci ca fiind inventat și a menținut un mileniu conform ... Principalul autorii acestei 

erori au fost Nepos, un episcop african, împotriva căruia Sf. Dionisie a scris două cărți despre 

Promisiuni; și Apollinaris, pe care Sf. Epifanie încurcăm în lucrarea sa împotriva 

ereziilor. (Pagani, Giovanni Battista. Publicat de Charles Dolman, 1855, pp. 252-253) 

Ar trebui să fie de interes să se constate că nici episcopii Nepos, nici Apolinaris erau evrei, dar au fost 

condamnați pentru a avea o religie care a avut credințe „evrei“. Și, din moment ce Apollinaris se numește 
un sfânt catolic, ar trebui să fie clar că respectați lideri creștini non-evrei din secolul al treilea devreme în 
mod clar a apăsat la idei care au fost condamnate de alegoriști. Faptul că au avut loc la „legea mozaică“ 

este o dovadă atunci că ambele au înțeles sensul și au ținut sărbătoarea corturilor, dar cu un accent creștin. 

Greco-roman episcop si sfant Metodie al Olimpului la sfârșitul 3 - lea sau începutul secolului al 4 - lea a 
învățat că Sărbătoarea Corturilor a fost poruncit și că a avut lecții pentru creștini: 

Căci în șase zile Dumnezeu a făcut cerul și pământul, și a terminat toată lumea, și odihnit în ziua 

a șaptea de toate lucrările lui pe care le-a făcut, și a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, astfel 
încât printr-o figură în a șaptea lună, când fructele pământului au fost adunate în, ni se poruncește 
să țină sărbătoarea Domnului ... este poruncit ca sărbătoarea corturilor noastre va fi celebrată la 

Domnul ... pentru ca și copiii lui Israel, având a părăsit granițele Egiptului, în primul rând a venit 

la Corturilor, și de aici, după ce a stabilit din nou afară, a intrat în țara făgăduinței, așa că, de 
asemenea, să facem. De asemenea, am, luând călătoria mea, și de a merge mai departe din Egipt 

acestei vieți, a venit mai întâi la înviere, care este adevăratul Sărbătoarea Corturilor, și acolo au 

creat cortul meu, împodobit cu fructe de virtute, pe de prima zi a învierii, care este ziua judecății, 
sărbători cu Hristos mileniul de odihnă, care se numește ziua a șaptea, chiar și adevăratul 

Sabat. (Metodie. Conferință a celor zece fecioare, Discurs 9) 

Preotul catolic și savantul Jerome a spus că creștinii Nazarene păstrat și că ei au crezut că aceasta a 
subliniat domnia milenară a lui Isus Hristos (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab anunț Culumnam 

1415 Columna - 1542A). Această păstrare a Sărbătoarea Corturilor de către creștini Nazarene la sfârșitul 

secolului al patrulea a fost, de asemenea, confirmată de Catolică și Ortodoxă Sfântul Est, Epifanie de 
Salamina. 

Diferențele creștine din copiii lui Israel 

În principal, pe baza Scripturile Noului Testament, creștinii păstrează sărbătoarea corturilor un pic diferit 

față de copiii lui Israel au făcut. 

Înregistrările indică faptul că Sărbătoarea Corturilor pare să fi fost ținute în Europa în timpul Evului 

Mediu (Ambasador Colegiul Corespondența Cursul, Lecția 51. „Și femeia a fugit în pustie, unde are un 

loc ...“ Apocalipsa 12: 6 . 1968) precum și în mod specific în Transilvania în anii 1500 (Liechty, pp. 61-
62), în locuri fără ramuri de palmier. Există unele dovezi care sugerează că a fost păstrat în America, în 

1600 și 1700.. A fost păstrată de Biserica Radio veche a lui Dumnezeu și a Bisericii în toată lumea lui 

Dumnezeu în întreaga lume , în secolul 20 - lea. 

Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu continuă să - l păstrați în locuri din întreaga lume și , de 

asemenea , noi credem că Sărbătoarea Corturilor puncte la domnia milenară a lui Isus Hristos în Împărăția 
lui Dumnezeu. 

Sărbătoarea Corturilor a fost observat de către mulți creștini moderni, fie în corturi sau camere de motel / 

hotelului funcționează ca „corturilor“ -temporary dwellings- și nu doar în colibe de palmier-ramură care 
israeliții utilizate în mod normal. Noul Testament arată că creștinii au un cort diferit (comparați Evrei 8: 



2; 9: 11-15), care este în concordanță cu a nu avea sa personal pentru a construi un palmier-cabina. Biblia 
arată că copiii lui Israel au locuit în corturi, în principal, pe Exodul 33: 8 (și, uneori, alte aparent 
temporare, pe Deuteronom 4: 45-49, case), în timp ce ei au fost în pustie timp de patruzeci de ani și că 

Dumnezeu a considerat ca fiind „ corturilor“pe Levitic 23:43. Condiții de viață în corturi sau camere de 

motel este un tip similar de locuințe temporare / cort astăzi. 

Biblia arată creștinii nu trebuie să facă sacrificii de animale / ofrande (Evrei 9: 9) ca arderile de tot pe care 

copiii lui Israel, folosit pentru a furniza în timpul Sărbătorii Corturilor (Leviticul 23: 36-37). În schimb, 
noi trebuie să ne oferim ca jertfe vii, care este serviciul nostru rezonabil (Romani 12: 1) -care în mod 
normal, include participarea în mod regulat servicii de biserică în timpul Sărbătorii Corturilor. 

Unii se pot întreba de ce serviciile care au participat se face pentru toate zilele la Sărbătoarea Corturilor, 
dar acest lucru nu este necesar pentru Zilele Azimelor. Motivul scriptural de bază este că comanda spune: 

„Să ții sărbătoarea corturilor șapte zile ... Șapte zile să păstreze o sărbătoare sfântă Domnului, 

Dumnezeului tău, în locul pe care va alege Domnul“ (Deuteronom 16: 13,15) , dar că nu este atât de 
declarat legate de zilele Azimelor-comenzile pentru ea spune să mănânce pâine nedospită timp de șapte 

zile, în Leviticul 23: 6 și Deuteronom 16: 3, spre deosebire de a respecta sărbătoarea timp de șapte zile 

(vom face un „sacrificiu“ cele șapte zile de pâine nedospită prin consumul de pâine nedospită pe fiecare 

din zilele). Biblia spune, de asemenea, să fie în locuințe temporare în timpul Sărbătorii Corturilor 
(Leviticul 23:42), dar nu precizează acest lucru legat la alte Zilele Sfinte. 

Deoarece Satan va fi legat de domnia milenară (Apocalipsa 20: 1-2), va fi mai puțin înșelăciune, 
atunci. Mergând departe pentru timpul Sărbătoarea Corturilor și întâlnirea de zi cu zi ajută la imagine un 
moment în care lumea va fi destul de diferit decât este acum. 

„Împărăția Ta!“ (Matei 06:10). 

Biblia ne învață că Sărbătoarea Corturilor va fi păstrat în Mileniului și Dumnezeu 

va În cele din urmă "Cortul cu noi 

Profeția biblică arată că Sărbătoarea Corturilor vor fi păstrate în mileniu: 
16 Și se va întâmpla că oricine este lăsat din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului , se 
vor sui în fiecare an să se închine Împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea 

corturilor. 17 Și va fi că oricare dintre familiile pământului nu vor veni la Ierusalim să se închine 
Împăratului, Domnul oștirilor, nu va fi nici ploaie. 18 Dacă familia Egiptului nu va veni și intră în, 

ei nu vor avea nici ploaie; ei vor primi plaga cu care DOMNUL lovește neamurile care nu se vor 
sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. 19 Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor 

neamurilor care nu vin să prăznuiască sărbătoarea corturilor (Zaharia 14: 16-19). 

Deci , Biblia ne învață că Dumnezeu va aștepta pe toți să țină Sărbătoarea Corturilor în 

viitor. Chiar și comentatori catolici recunosc că planul lui Dumnezeu include Sărbătoarea Corturilor. Un 
comentariu catolic pe pasaje din Zaharia 14 state: 

Între timp , cum ar fi înainte de a persecutat Biserica se transformă, și cu mare devotament va 

sărbători festivități, și exercita ritualuri religioase la zei onoare: și merită recompense 

mari. (Original și adevărat Douay Vechiul Testament Anno Domini 1610 Volumul 2, p. 824) 



Împărăția lui Dumnezeu va înlocui toate împărățiile acestei lumi (Apocalipsa 11:15), iar acest festival 

ajută la imagine acest lucru prin separarea (vezi Apocalipsa 18: 4; 1 Ioan 2: 18-19) pelerinilor creștini (1 

Petru 2: 1-12) din rutina lor obișnuită. 
Păstrarea Sărbătoarea Corturilor ne oferă o privire în această epocă a ceea ce se va întâmpla în viitorul 
regat milenar. De asemenea , Biblia arată că mai târziu, „cortul lui Dumnezeu“ va fi pe pământ „și El va 

locui cu“ noi (Apocalipsa 21: 3). 
Păstrarea Sărbătoarea Corturilor acum este o pregustare a lucrurilor să vină în Împărăția lui Dumnezeu. 

8. Ultima zi Great: Planul uimitor al lui Dumnezeu de mântuire 
pentru omenire 

Această zi a opta, în ziua care urmează imediat după cele șapte zile ale Sărbătorii corturilor, imagini 
finalizarea planului de răscumpărare. 

„Cartea Vieții“ - simbolizând mântuirea - va fi deschis (Apocalipsa 20:12). Acest lucru este chiar înainte 
de cerul nou și pământul nou (Apocalipsa 21: 1). Evreii numesc acest festival Șemini „Azeret, ceea ce 
înseamnă« a opta zi de asamblare»(ceea ce înseamnă , de asemenea , că cele șapte zile ale Sărbătorii 

Corturilor erau zile de asamblare). 

Aici este mai mult în a opta zi din Biblie: 

34 ... „a cincisprezecea zi a acestei luni a șaptea , să fie sărbătoarea corturilor timp de șapte zile la 
Domnul. ... 36 În ziua a opta , să aveți o adunare sfântă. ... Este o adunare sfântă, și să nu faceți nici 

o lucrare obișnuită pe ea. (Leviticul 23: 34,36) 

Această zi este adesea menționată în Biserica lui Dumnezeu cercuri ca Ultima Zi Mare, din cauza a ceea 
ce afirmă Noul Testament despre ea: 

37 În ultima zi, ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat, spunând: „Dacă 

însetează cineva, să vină la Mine și să bea. 38 Cine crede în Mine, așa cum a spus Scriptura, din 

său inima va curge râuri de apă vie.“ (Ioan 7: 37-38) 

Așa că Isus a păstrat în această zi, care vine imediat după festival înfățișînd mileniu, și a învățat pe ea. 

După mileniu, ce se întâmplă? 

O înviere (Apocalipsa 20: 5). 

Standul mort înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru nu ar include adevărații creștini de astăzi, așa cum sunt 

înviați când Isus se întoarce. Cei din această înviere trebuie să fie cei care au murit în necunoștință de 

adevaratul plan al lui Dumnezeu 

în vremurile trecute. Aceasta este ziua judecății Isus a menționat în mod repetat: 

7 Și pe drum, propovăduiți, zicând: „Împărăția cerurilor este aproape.“ ... 14 Și cine nu veți primi 

nici nu va asculta cuvintele voastre, atunci când pleca din casa sau din cetatea aceea , scuturați 

praful de pe picioarele tale. 15 Adevărat vă spun, că va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și 

Gomorei în ziua judecății decât pentru acea cetate! (Matei 10: 7,14-15) 



23 Și tu, Capernaume, înălțat la cer, va fi adus până la Locuința morților; Căci, dacă minunile care 

au fost făcute în voi au fost făcute în Sodoma, ar fi rămas până în ziua de azi. 24 Dar vă spun că va 
fi mai ușor pentru ținutul Sodomei în ziua judecății , decât pentru tine. (Matei 11: 23-24) 

Observați că este mai ușor în ziua judecății pentru cei care Dumnezeu a distrus în Sodoma și Gomora 
(Geneza 19:24) decât pentru cei care au respins cu bună știință Hristos și mesajul împărăției Sale.  

Isus a învățat că „toate pãcatele ar fi IERTARE“ (Marcu 3:28), cu excepția „păcatul de neiertat“ (Marcu 

3:29). Este cu împlinirea ultimei zile de mare, încât toți cei care nu au avut o oportunitate pentru mântuire 
va avea cu adevărat această ocazie, și aproape toți vor accepta această ofertă. 

Aproape toți oamenii care au trăit vreodată vor fi salvate! 

În secolul al 2 - lea, Policarp al Smirnei relatărilor învățat despre Sărbătoarea Corturilor și Marea Zi 

Ultimul (Viața lui Policarp, capitolul 19). 

Adevărul biblic este că, din cauza iubirii lui Dumnezeu, Isus a venit să moară pentru toți: 

16 Căci Dumnezeu așa a iubit lumea , că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 

nu piară , ci să aibă viața veșnică. 17 Căci Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece 

lumea, ci ca lumea prin El s - ar putea să fie salvat. (Ioan 3: 16-17) 

Deci, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său iubitor să moară pentru câteva rude sau lumea? 

Protestanții, care de multe ori citează Ioan 3:16, tind să învețe că lumea a putut fi salvat , dar că marea 
majoritate care a trăit vreodată vor avea de suferit în chinuri pentru totdeauna. De asemenea, ei par să uite 
că Isus a venit să moară pentru toți (Ioan 3:17). Este că tipul de plan de mântuire pe care un Dumnezeu 

care este atotștiutor și este dragostea va veni cu? Oare Biblia susține ideea că oricine poate fi salvat 
acum? Dacă nu, este faptul că echitabil? 

Din moment ce Dumnezeu este atotcunoscător și toate puternic și este iubire (1 Ioan 4: 8,16), ar fi 
predestinat Dumnezeu cel mai mult, care a trăit vreodată în chin veșnic? 

Nu. 

Cu siguranță Dumnezeu este destul de înțelept să aibă un plan care functioneaza de fapt. 

Romani 9: 14-15 afirmă: 

14 Ce vom spune atunci? Este nedreptate cu Dumnezeu? Cu siguranta nu! 15 Căci El spune lui 

Moise : „Voi avea milă de oricine voi avea milă, și voi avea milă de oricine voi avea 
compasiune.“ 

Noi știm că Dumnezeu a ales o parte din Israel, în Vechiul Testament, și alte câteva. Cum este că 
dragostea, dacă restul sunt condamnați la tortură veșnică? 

Dumnezeu „dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului“ (1 Timotei 2: 

4). Motivul pentru care nu toți au fost chemați la această vârstă a fost pentru că El știa cel mai mult nu va 
răspunde și să îndurăm cu adevărul până la sfârșit să fie mântuiți (cf. Marcu 13:13; Luca 8: 5-15). Dar 
asta nu înseamnă că cei care nu sunt numite acum au fost toate tăiate și a pierdut. 

Biblia ne învață că mulți au fost orbiți în mod intenționat în această epocă (Ioan 12: 37-40; Isaia 
44:18). Cei care au fost orbiti în această vârstă au încă o oportunitate (comparați Ioan 9:41; Isaia 42: 16-
18). Observați de asemenea: 



14 Voi face din nou o lucrare minunată în mijlocul acestui popor ... 24 Aceștia , de asemenea , care a 

comis o eroare de spirit va veni la înțelegere, iar cei care au plâns vor învăța doctrina. (Isaia 29: 
14,24) 

Nu există nici o parțialitate cu Dumnezeu (Romani 2:11). Nu va fi o oportunitate pentru toți, ca „toate 
marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru“ (Isaia 52:10). 

Cei care nu fac parte din această primă înviere, numită „restul morților“ (Apocalipsa 20: 5), sunt înviați 

după mileniu este de peste. Aceasta este o înviere fizică și va implica pe cei care simt că speranța lor a 
fost tăiat (Ezechiel 37: 1-14). 

Cu toate că ei vor fi judecați vinovați de păcat (Apocalipsa 20:12; Romani 3:23; cf. 1 Petru 4:17), 
„triumfă Mercy peste judecata“ (Iacov 2:13). Dumnezeu va judeca cu orice făptură (Ieremia 25:31; Isaia 

03:13) și mulți vor răspunde (Isaia 65:24). Deși nu toate vor accepta oferta Lui, iar acest lucru nu este oa 

doua șansă (cei care au avut într-adevăr o șansă și pe deplin respins Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu va 
primi că posibilitatea de a fi iertat pe Mark 03:29), mulți se vor pocăi. Ultima Zi Mare ajută arată acest 

lucru. 

Luați în considerare, de asemenea, următoarele: 

19 O , Doamne, tăria mea și fortăreața mea, locul meu de scăpare în ziua necazului, neamurile vor 
veni la tine de la marginile pământului și să spună: „ Cu siguranță minciuni părinții noștri au 
moștenit, inutilitate și lucruri neprofitabile.“ 20 va face un om dumnezei pentru el însuși, care nu 

sunt dumnezei? 21 „ De aceea , iată, voi de data aceasta cauza le să știe, îi voi face să cunoască 

mâna Mea și puterea Mea, și vor ști că Numele Meu este Domnul (Ieremia 16: 19-21). 

17 Și restul se face într - un dumnezeu, chipul Său sculptate. El cade în jos înainte de a și-l 
venerează, se roagă și spune: „Scapă-mă, căci tu ești dumnezeul meu!“ 18 Ei nu știu , nici nu 
înțeleg; Căci El a închis ochii lor, astfel încât să nu poată vedea, și inimile lor, astfel încât acestea 

să nu poată înțelege. ... 22 am șters, ca un nor gros, fărădelegile tale, ca un nor, păcatele 

tale. Întoarceți-vă la Mine, căci Eu te-am răscumpărat. (Isaia 44: 17,18,22) 

Chiar și cei care au acceptat tradiții false, inclusiv cele care au fost idolatrii (Isaia 44: 17-18), vor avea 
prima șansă reală pentru mântuire (Isaia 44:22). Miliarde a lungul veacurilor în Africa, Europa, Asia, 
America, și insulele nu au auzit de Isus și evanghelia adevărată a regatului și Dumnezeu a știut dinainte și 
acest lucru a avut un plan (Romani 11: 2). 

Noi în Biserica continuă a lui Dumnezeu sunt de acord că „Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii“ 
(Psalmul 68:20) și învață că El are un plan de mântuire care funcționează de fapt , pentru mai mult de 

doar câteva relativă. 

Există doar un singur nume sub cer prin care oamenii pot fi mântuiți (Fapte 4:12; cf. Isaia 43:11) și care 
este Isus Hristos (Fapte 04:10; Ioan 3:18). Din moment ce majoritatea omenirii nu a auzit adevărul despre 

Isus și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu (Pentru detalii, consultați broșura noastră gratuită Evanghelia 
Împărăției lui Dumnezeu la www.ccog.org), și „orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu“(Luca 3: 
6), va exista o oportunitate pentru toți să atinge mântuirea, fie în această vârstă sau veacul viitor (cf. Matei 

12: 31-32; Luca 13: 29-30). 

Viitorul veacului ce va să vină sosește după a doua înviere (ca creștinii adevărați în momentul în care sunt 

ridicate la prima înviere pe Apocalipsa 20: 5-6) și include timpul judecății tronului alb (Apocalipsa 20: 

11-12). Isaia (Isaia 65:20), precum și romano-catolică ortodoxă Sfântul Irineu (Adversus Haereses, cartea 

V, capitolul 34, versetele 2-3,4), a indicat faptul că această vârstă specială să vină ar fi aproape o sută de 
ani lungi. 



Această idee a fost încă loc în Evul Mediu de către cei care Biserica Romei persecutată raportat de către 

episcopul inchizitor Bernard Guidonis (GUI BERNARD: MANUAL Inchizitorul, capitolul 5). 

Această doctrină a fost învățată de Biserică Radio / întreaga lume a lui Dumnezeu în secolul 20 - lea și încă 

predate de către Biserica continuă a lui Dumnezeu. 

Planul de mântuire al lui Dumnezeu 

Păstrarea zilele sfinte biblice amintește adevărații creștini adevărat planul lui Dumnezeu de 
mântuire. Biserica continuă a lui Dumnezeu înțelege modul în care planul lui Dumnezeu cu privire la 

acest lucru este prevăzut de respectarea sărbătorilor Sale (Leviticul 23:37). 

Dumnezeu ne învață în mod clar că el nu vrea practicile păgâne utilizate să I se închine: 

29 Când Domnul Dumnezeul tău taie din înainte neamurile care te duci la deposedeze, și să le 
înlocuiască și să locuiască în țara lor, 30 Luați seama la tine că nu sunt prinși în cursă să le 

urmeze, după ce sunt distruse dinaintea ta , și că nu cercetezi despre dumnezeii lor, spunând: 

„Cum au slujit aceste națiuni zeii lor? Și eu voi face la fel.“ 31 Să nu închini Domnului, 
Dumnezeului tău, în acest fel; pentru fiecare urâciune înaintea Domnului, pe care El urăște le-au 
făcut dumnezeilor lor; pentru ei arde chiar și fiii și fiicele lor în foc pentru dumnezeii lor. 32 
Indiferent îți poruncesc, fii atent să-l respecte; nu se adaugă la ea și nici nu ia departe de 

ea. (Deuteronom 12: 29-32) 

Cei care combină practici de închinare păgâne cu planul de cele biblice obscure lui Dumnezeu de 

mântuire și, în general, nu înțeleg. 

Noul Testament arată că Apostolul Pavel a observat zile sfinte biblice (de exemplu, Fapte 18:21; 20: 6,16; 
27: 9; 1 Corinteni 5: 7-8, 16: 8), așa cum a păstrat legea și obiceiurile sale oameni. 

Pavel a condamnat în mod specific care încorporează practici păgâne cu precepte biblice (1 Corinteni 10: 
20-23). Pavel însuși a declarat aproape de sfârșitul vieții sale că el a păstrat toate practicile evrei trebuiau 

să păstreze (Fapte 28: 17-19; Fapte 21: 18-24) și care ar fi trebuit să includă toate zilele sfinte enumerate 
în Levitic 23. 

De regulă, bisericile greco-romane nu urmăm avertizarea lui Pavel să-l imite ca el a imitat Hristos (1 
Corinteni 11: 1), nici învățătura apostolului Ioan să continue să meargă așa cum și Isus a umblat (1 Ioan 2: 

6 , 18-19), deoarece acestea nu păstrează toate zilele sfinte biblice. De asemenea, aceste biserici se 
combină în mod normal, practicile păgâne în calendarele lor de închinare, care apostolii opus (1 Corinteni 
10: 20-23; 2 Corinteni 6: 14-18; Iuda 3-4, 12; 1 Ioan 2: 6). 

Prin faptul că nu ține Dumnezeu Zilele Sfinte, dar înlocuitori în schimb non-biblice, mulți nu-și dau 
seama că păcatul trebuie să fie cu adevărat din viața noastră, că Dumnezeu cheamă doar câteva acum, că 

toți vor avea o oportunitate pentru mântuire în această vârstă sau vârstă să vină, și aproape toți cei care au 
trăit vreodată vor fi salvate în recolta mai târziu. 

Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu pune în părți ale planului Său de mântuire că cei mai mulți nu înțeleg. Este 
un plan minunat și iubitor. 

9. Sabatul și erori de traducere 



De ce cei mai mulți care mărturisesc pe Isus să nu păstreze biblice Zilele Sfinte? În plus față de 

sentimentul anti-iudaica, compromis, ignoranță și idei deplasate despre „tradiție,“ sunt un motiv erori de 
traducere mulți nu par dispuși să accepte că ei trebuie să respecte festivalurile lui Dumnezeu. 

Există, de obicei, câteva pasaje / neînțelese tradus greșit că oamenii tind să indice ca ar trebui „dovada“ ca 
zilele sfinte biblice sunt înlăturate. 

Coloseni 2: 16-17 

Probabil, cea mai comună parte a Bibliei , care este adesea citat ca „dovadă“ că Sabatul și Zilele Sfinte 

biblice sunt desbrăcat este Coloseni 2: 16-17. Deci, să examinăm o mică greșeală de traducere a acesteia: 
16 Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o 

zi de sărbătoare, sau lună nouă, sau din zilele de Sabat , 17 cari sînt umbra lucrurilor viitoare; dar 
trupul este al lui Hristos (Coloseni 2: 16-17, KJV). 

Traducerea de mai sus este aproape, cu toate acestea, ea a adăugat un cuvânt „este“ (care este 

motivul pentru care traducătorii KJV este pus în italice) , care nu este în originalul grecesc. 

O traducere literală cu adevărat l - ar lăsa afară , deoarece nu este 
acolo. Observați numerele concordanțe și cuvinte înrudite anii puternic pentru versetul 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 1161 4983 9999 3588 3588 5547  
Care sunt o umbră a lucrurilor viitoare; Echipament .... dar…. corp ............ din ... Hristos.   

Trebuie remarcat faptul că 9999 înseamnă că nu a existat nici un cuvânt în text biblic cuvântul 
„este“ nu este în această scriptură. 

Deoarece aceleași trei cuvinte Strong (# 4983, 3588, & 5547) sunt folosite de alte patru ori în Noul 
Testament și în acele vremuri KJV le traduce ca „trupul lui Hristos“ (Romani 7: 4; 1 Corinteni 10:16; 1 

Corinteni 12:27; Efeseni 4:12) - la fel ca NKJV-asa ar fi trebuit să KJV. 

Prin urmare, în cazul în care traducătorii au fost pur și simplu , în concordanță cu ei înșiși, ei ar fi 

tradus Coloseni 2: 16-17 la stat (și incluse între paranteze sau virgule): 
16 De aceea , nimeni să nu vă judece în mâncare și băutură sau cu privire la un festival sau 

păzirea lună nouă sau a unui sabat 17 (pentru acele lucruri sunt o umbră a lucrurilor viitoare), dar 
trupul lui Hristos. 

Sau , cu alte cuvinte, nu lasa cei din afara „trupul lui Hristos“ (biserica, Coloseni 1:18) vă 

judece cu privire la Zilele Sfinte, ci ea însăși numai adevărata biserică. Coloseni 2: 16-17 nu spune 
că în zilele de Sabat și Sfânt sunt înlăturate. 

Chiar și la începutul episcop ortodox Ambrozie al Milanului a recunoscut că Coloseni 2:17 se referea la 
„trupul lui Hristos“ , așa cum a scris următorul text comentând cu privire la acest verset: 

Să ne, atunci, caută trupul lui Hristos ... în cazul în care trupul lui Hristos, acolo este 
adevărul. (Ambrozie al Milanului. Cartea II. Pe credința în Înviere, secțiunea 107) 



Este trist că traducătorii moderni din greacă au ignorat de multe ori ceea ce 
expresie a însemnat cu adevărat. 

Este exegeza slabă (interpretarea biblică) să se bazeze pe o eroare de traducere a pretinde că zilele sfinte 
sunt înlăturate. 

Galateni 4: 8-10 

O altă obiecție comună este de a menține Zilele Sfânt este Galateni 4: 8-10. Unii protestanți au 

tendința de a folosi aceasta pentru a spune că nu sunt date biblice care trebuie respectate. Deci , să ne 

uităm la ce acele scripturi de fapt învață: 
8 Dar apoi, într - adevăr, atunci când nu cunoșteați pe Dumnezeu, ați servit celor care , prin 
natura lor, nu sunt dumnezei. 9 Dar acum , după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă 

sunt cunoscuți de Dumnezeu, cum se face că te întorci din nou la elementele slabe și sărăcăcioase, 

cărora doriți din nou să fie în robie? 10 Voi păziți zile, luni, vremi și ani. 

Există mai multe probleme cu argumentul anti-Sfânta aici. 

Una dintre ele este faptul că galatenii erau păgâni (deși au existat aparent unii evrei au abordat în 
versetele de mai târziu) și nu au fost păstrarea biblice Zilele Sfinte înainte de convertire. 

În plus, nu există nici un fel că Biblia ar numi cerințe biblice ca „elemente sărăcăcioase.“ 

Pavel a fost în mod clar de avertizare împotriva datini păgâne ca galatenii au „servit celor care , prin 
natura lor, nu erau zei.“ 

Un alt aspect este faptul că catolicii / protestanti / Ortodox Estic ar trebui să ia în considerare faptul 
că de multe ori fac observa diferite zile și ani (duminica, Paste, Craciun, Anul Nou), astfel încât acestea 

să nu observe nimic în cazul în care simt că nu zile religioase trebuie respectate. 

Galateni 4: 8-10 nu este de a face departe cu biblice Zilele Sfinte, ci este un avertisment împotriva 
agățându - se de precepte non-biblice. 

Ce zici de a șaptea zi de Sabat? 

A șaptea zi de Sabat este primul dintre festivalurile lui Dumnezeu enumerate în Leviticul 23. Chiar dacă 

este o săptămână, nu Ziua anual Sfânt, unele scurte comentarii ar părea să fie în ordine. 

A șaptea zi a săptămânii, Sabatul biblic, este numit acum sâmbătă. Deși duminică este prezentat pe 

anumite calendare ca a șaptea zi a săptămânii, realitatea este că duminica este prima zi a săptămânii. Noul 
Testament ne arată clar că Isus (Luca 4:16, 21; 6: 6; 13,10), precum apostolii și credincioșii (Fapte 13: 13-
15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Evrei 4: 9-11) a păstrat Sabatul zilei a șaptea. 

Mulți susțin că ziua a șaptea de Sabat nu este poruncită în Noul Testament, așa că nu trebuie să fie 

păstrate astăzi. Dar singurul mod de a face această afirmație este să se bazeze pe Biblie de erori de 

traducere. Dacă cineva se uită la ceea ce se crede a fi originalul grecesc, originalul aramaic, iar originalul 

Vulgata latină, este clar în toate aceste limbi că ziua a șaptea este Sabatul poruncite pentru creștini. 

Chiar și în conformitate cu anumite traduceri catolice și protestante ale Bibliei, a șaptea zi de Sabat restul 

a fost să rămână pentru ascultători poporul creștin lui Dumnezeu: 



4 Căci el a vorbit undeva despre ziua a șaptea , în acest mod, „Dumnezeu Sa odihnit în ziua a 

șaptea de toate lucrările sale“; 5 și din nou, în locul menționat anterior, „Ei nu vor intra în odihna 
Mea.“ 6 Prin urmare, din moment ce rămâne ca unii vor intra în ea, iar cei care au primit anterior 
vestea bună nu a intrat din cauza neascultării, .. . 9 Prin urmare, o odihnă de Sabat rămâne pentru 

poporul lui Dumnezeu. 10 Și cine intră în odihna lui Dumnezeu, se odihnește lucrările lui așa cum 

a făcut Dumnezeu. 11 Prin urmare, să ne străduim să intrăm în odihna, astfel încât nimeni nu poate 
cădea după același exemplu de neascultare. (Evrei 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Căci undeva el a vorbit despre a șaptea zi în aceste cuvinte: „Și în ziua a șaptea Dumnezeu Sa 
odihnit de toată lucrarea Lui.“ 5 Și , din nou , în pasajul de mai sus , spune el, „Ei vor intra 

niciodată meu de odihnă.“ 6 Rămâne că unii vor intra în această odihnă, iar cei care au avut 

anterior Evanghelia propovăduiește nu a mers în, datorită neascultării lor ... 9 Rămîne, deci, un 
Sabat de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu; 10 pentru oricine care intra in odihna lui Dumnezeu 
, de asemenea , se odihnește la propria sa lucrare, la fel cum a făcut Dumnezeu. 11 Să ne, prin 

urmare, să depună toate eforturile pentru a intra în odihna, astfel încât nimeni nu va cădea urmând 

exemplul lor de neascultare (Evrei 4: 4-6,9-11, NIV) 

Noul Testament afirmă în mod clar că creștinii trebuie să țină Sabatul zilei a șaptea. În plus față de care să 

permită creșterea spirituală și întinerire personală, Sabatul imagini, de asemenea, un timp vine de odihnă 
milenară a lui Dumnezeu. 

În timp ce mulți nu consideră că a șaptea zi de Sabat este o zi sfântă, Biblia (Leviticul 23: 3; Exodul 20: 8; 
Isaia 58:13). Noul Testament avertizează împotriva a nu o ține (Evrei 4: 4-11), dar mai multe motive în 
jurul cu „cuvinte goale“ (cf. Efeseni 5:26). 

Se poate, de asemenea, ar trebui menționat că, în ciuda aluzie altfel erori de traducere, secolul al doilea 

Episcop Ignatie al Antiohiei nu a înlocuit-a șaptea zi de Sabat cu duminică (Thiel B. Ignațiu și Sabatul 

The Sentinel Sabat, Volumul 69 (3):. 18-21 , 2016 și Thiel B. Mai multe despre Ignatius și Sabatul 

Sentinel Sabat, Volumul 70 (2): 15-17. 2017). De asemenea, nu a făcut documentul vechi , 
numit Didahia (Thiel B. Didahia și Sabatul The Sentinel Sabat, Volumul 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Pentru mai multe informații despre istoria documentată a bisericii, a verifica afară broșurile 

În cazul în care este adevărata Biserică creștină de astăzi? și Istoria continuă a Bisericii lui Dumnezeu la 
www.ccog.org. 

10. Sărbătorile Demonic reambalat 

Ce zici de Crăciun, Paște, și alte zile religioase că mulți profesori ai lui Hristos să respecte? 

Nu au venit din Biblie? Dacă nu, în cazul în care nu provin de la? Contează, conform Bibliei, dacă le 

păstrați? 

Există numeroase vacanțe că bisericile din lume susțin, deși nu toate dintre ele sunt aprobate de toate 
acestea. De-a lungul istoriei, unele biserici au aprobat uneori, precum și, uneori, a condamnat, sărbătorile 

aceleași. 

Deși este dincolo de domeniul de aplicare al acestei broșuri pentru a intra în toate detaliile despre fiecare 

vacanta si originile lor, realitatea este că mulți sunt reambalate cele demonice, deoarece de multe ori 

inițial au fost destinate să onoreze un păgân zeu / zeita înainte de diferite biserici adoptate și / sau le-a 
redenumit. 



Mulți ar fi surprinși să afle că teologii greco-romane au condamnat , uneori , aceste sărbători ca păgân și 

nepotrivit pentru creștini, în ciuda faptului că mai multe biserici greco-romane le promovează în secolul 21. 

Ziua de Anul Nou Onorat Janus (zeul timpului) și Strenua (zeița și purificare bine) 

Biblia începe anul în primăvară (Exod 12: 2), dar ceea ce se numește în mod obișnuit ziua de Anul 
Nou se observă la 1 ianuarie pe calendare moderne. La sfârșitul secolului 2 d.Hr., teolog greco-roman 
Tertulian ia condamnat pe cei care mărturiseau pe Hristos , care sarbatoreau o versiune a 
acestuia. Dar, asta nu a oprit mulți care au dorit să sărbătorească. 

Rapoartele enciclopedia catolică: 

Scriitori și consilii creștine au condamnat orgiilor păgâne și excesele legate de festivalul ... 

celebrată la începutul anului: Tertulian dă vina pe creștinii care au considerat cadourile obișnuite 

- numite strenae (étrennes Fr.) de zeita Strenia, care a prezidat ziua de Anul Nou (cf. Ovid, Fasti, 
185-90) - ca simple jetoane de actul sexual prietenos (de Idol xiv.). (Ziua Tierney de Anul Nou 
J.. The Catholic Encyclopedia. Vol. 11, 1911) 

În jurul 487 AD, greco-romanii păreau să adopte „Sărbătoarea Circumcizia“ la 1 ianuarie. Acest lucru, cu toate 
acestea, nu s-au oprit orice activitate păgână. 

Notele enciclopedia catolică: 

Chiar și în zilele noastre caracteristicile seculare ale deschiderii Anului Nou interfera cu 
respectarea religioasă a Circumcizia, și au tendința de a face o simplă vacanță ceea ce ar trebui să 

aibă caracterul sacru al unei Zile Sfinte. Sf. Augustin arată diferența dintre păgân și modul creștin 

de a sărbători ziua: ospățului păgână și excesele urmau să fie ispășite prin post și rugăciune 

creștină (. PL, XXXVIII, 1024 ș.cl. .; Serm cxcvii, cxcviii). (Ibid) 

Deci, de asemenea, prevede: 

... spre sfârșitul secolului al șaselea Consiliului din Auxerre (can. I) a interzis creștinilor strenas 
diabolicas observare. 

Diabolicas Expresia strenas se traduce aproximativ din observare latină în engleză ca „observarea noul 

timp al Diavolului.“ Este posibil ca rezoluțiile de Anul Nou sunt legate de rugăciuni și practici o dată date 

pentru zeița păgână. 

1 ianuarie nu este o sărbătoare biblică, și chiar Biserica Romei a interzis unele dintre atributele sale ca 
demonică. 

Ziua Îndrăgostiților Onorat Faunus / Pan (zeul turmelor și a fertilității) 

Biblia nu are o vacanță ca Ziua Îndrăgostiților, dar mulți oameni îl observă. 

Iată ce o sursă catolică a scris despre ea: 

Rădăcinile minciună Ziua Sf . Valentin în festival antic roman al Lupercalia, care a fost 
sărbătorită pe 15 februarie de 800 de ani , romanii au dedicat această zi zeului Lupercus. Pe 
Lupercalia, un tânăr ar trage numele unei femei tinere într - o loterie și ar păstra apoi femeia ca 

un companion sexual pentru anul ... 



Biserica Catolică nu mai onorează oficial Sf . Valentin, dar sărbătoarea are atât rădăcinile , cât 
și romano - catolici. (Originile Ziua Sfântului Valentin http:. //www.american catholic.org) 

O zi de rădăcini păgâne și de licență sexuală nu este cu siguranță o zi pentru creștini să observe. Acest tip 
de comportament a fost avertizat împotriva în Noul Testament (1 Corinteni 6:18; Iuda 4). 

Observați unele comentarii islamice despre Ziua Îndrăgostiților: 

Sărbătorim Ziua Îndrăgostiților nu este permisă, deoarece: În primul rând, este o vacanță de 

inovat ... creștinii erau conștienți de rădăcinile păgâne ale Ziua Îndrăgostiților. Modul în 
care creștinii a adoptat Ziua Sf . Valentin ar trebui să fie o lecție pentru musulmani ... Ar 
trebui să evite orice asociate cu practicile imorale păgâne .. Dragoste între familii, prieteni și 
oameni căsătoriți nu trebuie să fie sărbătorită într - o zi cu o astfel. ... origini. (Pronunțându 

Sărbătorim Ziua Îndrăgostiților http:. // www contactpakistan.com.) 

Observați că musulmanii asociază Ziua Îndrăgostiților cu creștinismul ( în mod evident false 
compromițătoare fel) și păcatul. 

Cu alte cuvinte, Ziua Îndrăgostiților face ca numele lui Hristos (prin termenul „creștinismului“) să fie 

hulit între neamuri (Romani 2:24; Isaia 52: 5). Nu au „numele lui Dumnezeu blasfemiat din cauza ta“ 

(Romani 2:24) păstrarea sărbătorile păgâne. 

Real , creștinii nu țin sărbătorile demonice reambalate (cf. 1 Corinteni 10:21). 

Mardi Gras: Diavol Carnavalul 

Carnavaluri , cum ar fi Mardi Gras și Ziua Îndrăgostiților (numit Lupercalia de mai jos) a venit de la 
păgânism: 

Unul dintre cazurile primele înregistrări ale unui festival anual de primăvară este festivalul lui 

Osiris în Egipt; ea a comemorat reînnoirea vieții aduse de inundațiile anuale ale Nilului. La 
Atena, în timpul a 6-sec. BC, o sărbătoare anuală în cinstea zeului Dionysos a fost prima instanță 

înregistrată de utilizarea unui flotor. A fost în timpul Imperiului Roman, care carnavaluri a atins 
un vârf fără precedent de tulburări civile și desfrâul. Cele mai importante carnavaluri romane au 
fost Baccanala, Saturnalia, și Lupercalia. În Europa tradiția festivităților de fertilitate de 

primăvară a persistat și în timpurile creștine ... Deoarece carnavaluri sunt adânc înrădăcinate în 

superstiții păgâne și folclorul Europei, Biserica Romano-Catolică nu a putut să le elimina și în 

cele din urmă a acceptat multe dintre ele, ca parte a activității bisericii. (Carnavalul. Columbia 
Encyclopedia, ed 6-a. 2015) 

Baccanalia a fost zeului Bachus, de asemenea, numit Dionysos. El a fost zeul recoltei de struguri, 
producerea vinului și a vinului, de nebunie ritual, fertilitate, teatru și extaz religios în mitologia 

greacă. desfrânarea sexuală a fost parte a celebrării Baccanalia. cultul lui a fost condamnată de către 

liderul greco-romane Commodianus în secolul al treilea (Commodianus. Pe Christian Disciplina. De la 
Părinți Ante-Niceeni, vol. 4). 

Alcoolul, în special de vin, a jucat un rol important în cultura greacă, cu Dionysos fiind un motiv 

important pentru un stil de viață răgușit (Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, p. 11). Mardis Gras și 
Carnavalului par a fi legate de acest lucru. 

In al doilea secol, episcopul romano - catolic și ortodox Sfântul Irineu de Est a condamnat urmașii 

ereticului Valentinus pentru participarea la consumul de carne festivalurilor păgâne ca el a scris: 



De aceea și vine să treacă, că „ cea mai perfectă“ între ei înșiși dependent , fără teamă la toate 

acele tipuri de fapte interzise de care Scripturile ne asigură că „cei ce fac astfel de lucruri nu vor 
moșteni Împărăția lui Dumnezeu.“ De exemplu, ei nu fac 
nici un scrupul cu privire la consumul de carne jertfite idolilor, imaginarea că ei pot în acest 

contract fel nu întinare. Apoi, din nou, la fiecare festival păgân sărbătorit în cinstea 

idolilor,. . . Alții dintre ei înșiși randament până la poftele firii cu cea mai mare lacomia, 
susținând că lucrurile firești ar trebui să li se permită naturii carnale, în timp ce lucrurile 
spirituale sunt prevăzute spiritual. Unii dintre ei, în plus, sunt în obiceiul de a profanatoare acele 
femei cărora le - au învățat doctrina de mai sus, așa cum a fost în mod frecvent mărturisit de 

acele femei care au fost duși în rătăcire de unii dintre ei, la întoarcerea lor la Biserica lui 
Dumnezeu, și recunoscând acest lucru , împreună cu restul erorilor lor. (Irenaeus. Împotriva 
ereziilor. Cartea 1, capitolul 6, versetul 3) 

Mai târziu, ortodox catolic apologet Arnobie ( a murit 330) a avertizat împotriva tipul de care postește 

păgânii au avut: 
Ce spui, O fii intelepti ai Erectheus? Ce, cetățeni ai Minerva? Mintea este dornic să știe cu ce 

cuvinte vă va apăra ceea ce este atât de periculos să se mențină, sau ce arte trebuie , prin care să 
dea siguranță pentru personaje și cauzele răniți atât de moarte. Aceasta nu este o neîncredere 
falsă, și nici nu te asaltat cu acuzații mincinoase: infamia Eleusinia este declarată atât de 

începuturile lor de bază și de înregistrările ale literaturii antice, chiar prin semnele, în 
fine, pe care le utilizați atunci când interogat în primirea lucrurile sfinte, - „am postit, și am băut 

proiectul; Am scos din cista mistic, și a pus în coș de răchită; Am primit din nou, și transferat la 

piept mic. (Arnobie. Împotriva păgânilor cartea V, capitolul 26) 
Arnobie părea chiar să avertizeze cu privire la un banchet „Mardi Gras“ urmat de un rapid: 

Sărbătoarea Jupiter este mâine. Jupiter, presupun, Dines, și trebuie să potolită cu banchete mari, 

și de lungă umplut cu pofte dornici de alimente prin post, și foame după intervalul 

obișnuit. (Arnobius, Împotriva păgânilor, Cartea VII, capitolul 32) 

Astfel, scriitori timpurii a condamnat o vacanță de care suna foarte mult ca Carnavalului / Mardi 
Gras din cauza legăturilor sale cu idolatrie păgână. 

Biblia ne învață: 
13 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în orgie și beții, nu în desfrânarea și pofta, nu în certuri și 
invidie. 14 Dar a pus pe Domnul Isus Hristos, și nu fac nici o prevedere pentru trup, să -și 

îndeplinească poftele sale. (Romani 13: 13-14) 

În timp ce Biblia nu condamna veseliei, Mardi Gras și sărbători religioase legate sunt contrare 
Scripturii. În Bolivia ei o numesc „Carnavalul Diavolului“ și să se închine în mod deschis pe Satan ca 
zeul lor! 

Carnavalul Diavolului (La Diablada) În fiecare primăvară, Oruro intră în modul de carnaval ... 
Unul dintre cele mai importante sunt dansatori diavolul, din care tradiția derivă dintr - o tip 
aparte de venerarea diavolului. Oruro este un oraș minier și localnici, cheltuieli atât de mult 
timp în subteran, a decis să adopte un zeu al lumii interlope. Tradiția creștină dictează că acest 



lucru trebuie să fie diavolul și Oruro credincios astfel adoptat Satana, sau Supay, ca lor zeu / 

(Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = eveniment & EVENT_ID = 5769) 

Carnavalului / Mardis Gras este o sărbătoare demonică și cu siguranță nu unul creștin. Nu a fost ținut de 

Isus, nici adepții Săi credincioși timpurii. 

Postul: o pervertire a Zilelor Azimelor și Rusalii? 

Ce zici de Postul Mare? 

Deși cuvântul „Postul Mare“ înseamnă sezonul de primăvară, acum se observă mai ales în timpul iernii 
imediat după Mardi Gras. 

World Book Encyclopedia afirmă: 

Postul este un sezon religios observat în primăvara ... Începe la Ash miercuri, 40 de zile 
înainte de Paști, în afară de duminică, și se termină în duminica Paștelui (Ramm B. Lent. World 

Book Encyclopedia, a 50 -a ed. 1966). 

Ce zici de Frasin miercuri? 

Ei bine, nu este un creștin original , nici ziua biblică Sf. 

Rapoartele enciclopedia catolică: 

Frasin miercuri Numele moare cinerum (ziua de cenușă) , pe care îl poartă în Roman Missal se 

găsește în cele mai timpurii copii existente ale lui Gregorian Sacramentarul și , probabil , datează 

din cel puțin din secolul al optulea. 

În această zi toți credincioșii conform obiceiului vechi sunt îndemnați să se apropie de altar 
înainte de începerea Liturghiei, și acolo preotul, înmuierea degetul mare în cenușă binecuvântate 

anterior, marchează frunte (Thurston H. Ash miercuri. The Catholic Encyclopedia, 1907 ). 

Deci, Biserica Romei a adoptat oficial în secolul al 8 - lea. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că ideea de a plasa o cruce de cenușă de pe frunte a venit de la 

închinarea la soare Dumnezeu și alte forme de păgânism: 

Mithratic ... inițiază ... ar avea de acum înainte Soare Crucea pe frunte. Asemănarea cu crucea 

cenușii făcute pe frunte pe miercuri Christian Ash este izbitoare. Unii au sugerat ca acest lucru să 
fie un exemplu al primilor creștini împrumutate din cultul Mithratic; alții sugerează că ambele 

culte au fost bazându-se pe același prototip. (Nabarz P. Misterele Mithras:.. Credința păgână care 

a modelat lumea creștină interior Tradiții / Ursul & Company, 2005, p 36) 

Ash miercuri Acest pretins festival creștin a venit de la păgânism roman, care, la rândul său, a 

luat din India vedică. Ashes au fost considerate sămânța zeului focului Agni, cu puterea de a 
absolve toate pacatele ... La Anul Nou Sărbătoarea Roma Ispășirii în luna martie, oamenii purtau 

sac și scăldate în cenușă să-și ispășească păcatele lor. Apoi, ca și acum, Ajunul Anului Nou a fost 

un festival pentru a mânca, bea, și păcătuind, pe teoria că toate păcatele vor fi șterse în ziua 

următoare. Ca zeul pe moarte martie, Marte a luat păcatele închinătorii săi cu el în moarte. Prin 
urmare, carnaval a căzut pe moare Martis, Ziua Marte. În limba engleză, acest lucru a fost marți, 



pentru că Marte a fost asociat cu zeul saxon Tiw. În limba franceză, a doua zi de carnaval a fost 

numit Mardis Gras, „Fat marți,“ o zi înainte de merrymaking Ash miercuri. (Walker B. 
Encyclopedia femeii de mituri și secrete. HarperCollins, 1983, pp. 66-67) 

De unde a Postului Mare , de patruzeci de zile Fast venit? 

Biblia vorbește despre o perioadă de 50 zile pentru a conta, care este în cazul în care vom obține 

numele de Rusalii. In jurul secolelor IV-VI, greco-romanii au fost strarea unui anumit tip de rapid 50 
zile , care a avut o asemănare cu postul islamic Ramadan (Pines, p.32). În timp, acest lucru sa schimbat 
într - o abstinență de patruzeci de zile de una sau mai multe ( în mod normal alimente) elemente. 

Primii creștini, desigur, nu tot Postul Mare ca chiar catolică Sfântul John Cassian Abbot în secolul al 
cincilea realizat: 

Totuși ar trebui să știi că , atâta timp cât biserica primitivă a păstrat perfecțiunea ei 

neîntreruptă, această respectarea Postului nu a existat. (Ioan Cassian. Conferință 21, prima 

Conferință egumenului Theonas. ASUPRA Relaxarea TIMPUL cincizeci de zile. Capitolul 30) 

Astfel, el a admis că Postul a fost adăugat și că credincioșii inițial nu au respectat -o . 

Apostolul Pavel a invocat păstrarea Paștele și zilele Azimelor (1 Corinteni 5: 7-8). Cu toate acestea , el 
nu a făcut acest lucru pentru ceva numit Postul Mare. Cu toate acestea, pentru că zilele Azimelor 

implică un șapte zile „rapid“ de la plămadă, în jurul timpului mulți numesc Paste, este posibil ca unele 

asociate cu Roma și Egipt au simțit că o perioadă de abstinență ar fi adecvată, dar cantitatea de timp , 

precum și ceea ce au abținut de la, variat. 

Socrate Scolasticul a scris în secolul al 5 - lea: 

Postește înainte de Paști va fi dovedit a fi observate în mod diferit între persoane 
diferite. Cei de la Roma rapid trei săptămâni succesive înainte de Paști, cu excepția 

zilele de sâmbătă și duminică. Cei din Illyrica și peste tot în Grecia și Alexandria observă o 

rapidă de șase săptămâni, pe care termenul „Cele patruzeci de zile“ rapid „. Alții începe rapid 

lor de a șaptea săptămână înainte de Paști, și post doar trei - cinci zile, și că , la intervale de 
timp , dar suna acel timp „Cele patruzeci de zile“ rapid „. ... unii atribuie un motiv pentru ea, iar 
alții altul, în funcție de mai multe fanteziilor lor. Se poate vedea , de asemenea , un 
dezacord cu privire la modul de abstinenta de la alimente, precum și cu privire la numărul de 

zile. Unii se abțină în întregime de lucruri care au viata: altele se hrănesc cu pește numai tuturor 

ființelor vii: mulți , împreună cu pești, păsări , de asemenea , să mănânce, spunând că , potrivit 
lui Moise, acestea au fost , de asemenea , făcut din apele. Unii se abțină de la ouă, și tot felul 

de fructe: se bucură alții de numai pâine uscată; încă alții nu mănânce chiar și acest 
lucru: în timp ce alții au postit până la ceasul al nouălea, după aceea să ia orice fel de 

alimente , fără deosebire ... Deoarece însă nimeni nu poate produce o comandă scrisă ca o 

autoritate ... (Socrate Scolasticul Istoria Eclesiastică, Volum. V capitolul 22) 



Apostolii mai mult ca sigur nu au avut postește diferite cu cerințe diferite (cf. 1 Corinteni 1:10; 11: 
1). Postește Postul Mare patruzeci de zile nu sunt ca postește patruzeci de zile menționate în Biblie 

care a implicat absenta din toate produsele alimentare și apă (Exod 34:28; Luca 4: 2). 

În ceea ce privește originile lui Postul Mare, observați ceea ce a scris un savant: 

Un Postul de patruzeci de zile a fost observată de către adoratorii babilonian Ishtar și 

închinătorii marelui zeu egiptean meditorial Adonis sau Osiris ... Printre păgâni, această perioadă 

Postul pare să fi fost un preliminar indispensabil pentru marea anual ( de obicei , primăvara ) 

festivaluri. (Festivaluri Bacchiochi S. lui Dumnezeu în Scriptură și Istorie, Partea 1. Perspectices 

biblice, Berrian Springs (MI), 1995, p. 108) 

Este probabil ca ideea unei patruzeci de zile a venit rapid din Alexandria , în Egipt sau din Grecia și este 

legată de zeița păgână Iștar. Din moment ce babilonienii au preluat grecii și egiptenii, care ar fi fost 

atunci când au început această practică. 

De la primii creștini au respectat Zilele Azimelor, postește păgâne reambalate au fost aparent substituite 

în diferite moduri de către greco-romani. 

Observați că apostolul Pavel avertizează împotriva implicării în observări păgâne: 
14 Să nu vă valorifica într - o echipă inegală cu cei necredincioși; cum poate probitate și legea-
rupere să fie parteneri, sau ce se poate lumină și întuneric au în comun? 15 Cum poate Hristos 
ajunge la un acord cu BELIAR și ce partajare poate exista între un credincios și un 

necredincios? 16 Templul lui Dumnezeu nu poate compromite cu dumnezei falși, și că este ceea ce 

suntem - templul Dumnezeului celui viu. (2 Corinteni 6: 14-16, NJB) 
19 Ce înseamnă acest lucru? Că dedicarea de hrană pentru zei falși se ridică la nimic? Sau că zeii 

falși se ridică la nimic? 20 Nu, nu; pur și simplu că , atunci când sacrificiul păgânii, ceea ce este 

sacrificat de ei este sacrificat demonilor care nu sunt Dumnezeu. Nu vreau să împărtășesc cu 

demon s. 21 Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, de asemenea; nu poate avea o 
parte la masa Domnului și masa de demoni, de asemenea. 22 Chiar vrem să stârnească gelozia 

Domnului; suntem mai puternici decât el? (1 Corinteni 10: 19-22, NJB) 

Fie din Egipt, păgânismul roman, sau alte surse demonice, singurul loc în Postul Mare nu a venit din 
Biblie a fost. De asemenea, nu a venit de la tradițiile timpurii ale primilor adepți ai lui Isus. 

Unii cred că sunt suficient de puternice spiritual astfel încât acestea să poată amesteca păgânism, dar ele 

sunt într - adevăr suscită mânia lui Dumnezeu conform apostolului Pavel. 

Paști 

Mulți oameni nu realizează că de Paști (Ishtar) trebuia să fie Paștele, sa mutat duminică din cauza lașitate 
și ura față de evrei (Ibid, pp. 101-103). 

Observați ce respectat savant protestant J. Giesler a raportat despre al doilea secol: 



Cel mai important la acest festival a fost ziua Pesah, 14 Nisan ... În ea au mâncat pâine nedospită, 

probabil, la fel ca evreii, opt zile prin ... nu există nici o urmă de un festival anual al învierii dintre ei ... 

creștinii din Asia Minor a făcut apel în favoarea solemnitate lor Pesah pe 14 Nisan lui John. (Gieseler, 
Johann Karl Ludwig. Un text-carte Istoria Bisericii. Harper & frați, 1857, p. 166) 

Deși creștinii ținut Paștele pe data de 14 Nisan, din cauza care doresc să se distanțeze din cauza revoltelor 
de evrei în ochii autorităților romane, multe dintre greco-romani din Ierusalim, Roma și Alexandria (dar 

nu și Asia Mică) a decis să treacă Paștele într-o duminică. La început, au păstrat o versiune de Paște și nu 
a fost păstrat o vacanță de înviere. 

Observați, de asemenea următoarele din G. Snyder: 

Primii creștini au sărbătorit moartea lui Isus cu o masă Pascha (euharistie) la data lunar Paștelui 

evreiesc (nota 1 Corinteni 5: 7-8.). 

La început nu a existat nici o sărbătoare anuală a învierii. În cele din urmă, în lumea 

gentilică, s - a adăugat în ziua învierii la festival Paștilor. Acea zi a fost duminică. (Snyder GF 
irlandeză Isus, Roman Isus:... Formarea timpurie irlandez creștinismului Trinity International 
Press, 2002, p 183) 

Pentru că unii din Asia Mică și în alte părți nu a mers împreună cu schimbare de data la duminica, 
Mithra închinându Împăratul Constantin a numit Conciliul de la Niceea, care a declarat duminică pentru 

greco-romanilor. Constantin însuși , apoi a declarat: 

Așadar , să ne avem nimic în comun cu mulțimea evreilor detestabil; căci am primit de la 
Mântuitorul nostru un mod diferit. (Viața lui Eusebius lui Constantin, Cartea III capitolul 18). 

Creștinii nu ar trebui să îi urăsc pe evrei și nici să nu observe Ziua Sfântului lui Dumnezeu, 
doar pentru că mulți evrei fac o încercare de a face acest lucru. 

Isus nu a indicat că rasa evreiască era detestabil (El a fost un evreu) , nici că El a schimbat data 
Paștelui. Cu toate acestea , se închina la soare Constantin a conchis altfel. Și duminicii este acum 

cunoscut sub numele de Paste. Dar , pentru că practicile-închinându soare și evitarea practicilor care au 

fost considerate prea „evreiesc“ este într - adevăr de ce Paștele se observă atunci când este. 

Multe dintre practicile sale , cum ar fi ouă de Paște, iepurele de Paște, și foc de Paște a venit de la 
păgânism potrivit unor surse romano - catolice ( de exemplu , Holweck FG Pastelui. The Catholic 
Encyclopedia, Volumul V. Robert Appleton Company. 1909). 

Episcopul anglican JB Lightfoot a scris: 

... Bisericile din Asia Mică ... reglementate festivalul lor de Paște de Paștele evreiesc fără a ține 

cont de ziua săptămânii, dar ... cei de la Roma și Alexandria și Galia a observat o altă 

regulă; evitându -se astfel chiar și aparența iudaismului. (Lightfoot, Joseph Barber Epistola 
Sfântului Pavel către Galateni:... A Textul revizuit Introducere, Note și disertații Publicat de 

Macmillan, 1881, pag 317, 331) 

Și numele de Paște? Aceasta este o respelling a zeiței răsărit și „regina cerului“ Iștar: 



Ishtar, ea a fost atât de fertilitate si o zeita de război. ... Paste sau Astarte este în vigoare aceeași 

adorarea unui vechi cult sexual babilonian instituit de Semiramis regina războinic care a avut o 
pofta de sânge. (Kush H. fețele oamenilor Hamitic. Xlibris Corporation, 2010, p. 164) 

Ishtar a fost văzut ca personificare a planetei Venus, și împreună cu Shamash, zeul soarelui, și 

Sin, zeul lunii, ea a format o triadă astrală. (Littleton CS. Zei, zeițe și Mitologie, volumul 6. 

Marshall Cavendish, 2005 p. 760) 

Biblia ne avertizează împotriva deservind „regina cerului“: 

17 Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe străzile Ierusalimului? 18 Copiii strîng lemne, părinții 

aprind focul, și femeile își frământă aluatul, pentru a face turte pentru regina cerului; și toarne 
jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie. (Ieremia 7: 17-19) 

Turtele au fost similare cu 'chifle cruce cald' (Platt C. Psihologia vieții sociale. Dodd & Mead, 1922, p. 
71).“ Regina cerului "? 

Jeremiah 7 ... turte împărătesei cerului (v. 18). Probabil o referire la babilonian fertilității-zeița 
Ishtar, zeita a planetei Venus. (Comentariul lui Wycliffe Bible, baze de date electronice. 
Copyright (c) 1962 de către Moody Press) 

Creștinii nu ar fi trebuit numit o vacanță după o zeiță păgână a cărei practici Biblia condamnă. Cu toate 
acestea, cei mai mulți care mărturisesc creștinismul nu par să aibă o problemă cu asta. 

Joi Maundy și gazdă euharistică 

Ca un alt „substitut“ pentru Paște, unele păstrează „Joia Mare. Aici este o parte din ceea ce ne 
învață enciclopedia catolică despre ea: 

Sărbătoarea Maundy (sau Sfânt) joi comemorează în mod solemn instituirea Euharistiei și este 

cea mai veche a sărbătorilor religioase specifice pentru Săptămâna Sfântă. La Roma, diverse 
ceremonii accesorii au fost adăugate mai devreme la această comemorare ... ea aduce în jurul 

valorii de aniversarea instituției a Liturghiei. ... 

Joia Sfântă a fost reluat cu o succesiune de ceremonii cu caracter vesel. botezul neofiți, împăcarea 

penitenți, sfințirea uleiurilor sfinte, spălarea picioarelor, și comemorarea Euharistiei Fericitului ... 

(Leclercq H. Joia Mare The Catholic Encyclopedia Vol 10. New York:... Robert Appleton 
Compania, 1911) 

„Instituția Euharistiei“, în esență, ar trebui să se refere la schimbarea lui Isus a simbolurilor asociate cu 
Paștele. Biserica Romei admite că a adăugat ceremonii la aceasta, că a fost un eveniment anual, și că 
footwashing a fost practicat. Biserica Romei admite în altă parte că laicii folosit pentru a face 

footwashing, dar care nu mai este practica sa (Thurston H. Spălarea picioarelor și mâinilor The Catholic 

Encyclopedia Vol 15. New York:... Robert Appleton Company, 1912). 

„Gazdă euharistică“, care este acum folosit de Biserica Romei diferă de ceea ce au făcut creștinii 
originali. 

Enciclopedia Catolică învață: 

Pâinea destinată să primească euharistică Consacrarea este numită în mod obișnuit gazdă, și, deși 
acest termen poate fi de asemenea aplicată pâinea și vinul Sacrificiului, este mai ales rezervată 

pâinii. Potrivit Ovid cuvântul vine de la hostis, inamic: „Hostibus un domitis Hostia nomen 



habet“, pentru că anticii a oferit dușmanii lor învinși ca victime zeilor. Cu toate acestea, este 
posibil ca Hostia este derivat din hostire, să lovească, așa cum se găsește în Pacuvius .... primii 
creștini ... pur și simplu folosit pâinea pe care a servit ca hrană. Se pare că forma a diferit, dar 

puțin din ceea ce este în zilele noastre. (Leclercq H. „gazdă“ The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. 

Nihil Obstat. O iunie 1910) 

Primii creștini folosit pâine nedospită, nu este o gazdă rundă, care arata ca „soarele“, care a fost utilizat în 

păgânism. 

Adormirea Maicii Domnului 

Primii creștini inițial nu venera mama Maria lui Isus. Deci, în cazul în care a apărut ideea de presupunerea 
Mariei provin de la? 

Practic, din literatura apocrifă din secolul IV (sau, eventual, încă din secolul al III-lea) -but în principal, 
chiar mai târziu decât atât. Deși Epifanie catolic a încercat să-l investigheze, el a fost nesigur cu privire la 
momentul într-adevăr în primul rând dezvoltat-l în mod clar în legătură cu femeile care au avut loc să se 

închine zeita pagana (Panarion lui Epifanie, 78.11.4). 

Vechii romani au avut un festival de 1-3 zile pentru zeita Diana. În prima zi a pretins a venit pe pământ și 

în a treia zi, 15 august au sărbătorit aparent presupunerea ei în cer ca regina cerului. Aceasta este în 
aceeași zi a sărbătorii catolice presupunerii Mariei (Yoknapatawpha Kerr E. William Faulkner: „Un fel de 
Keystone în Univers“ Fordham Univ Press, 1985, p 61.). Unii nu consideră acest lucru pentru a fi un 

accident sau coincidente (verde CMC religia romană și cultul Dianei la Aricia, volumul 0, Probleme 521-
85150 Cambridge University Press, 2007, p 62;.... Frazer, JG Arta Magic și Evoluția Regilor V1, volumul 
1. Kessinger Publishing, 2006, pp. 14-17). 

Există o legătură între Diana și diverse alte zeițe și cât de multe de vedere Mary (Fischer-Hansen, p. 
49). Cu toate acestea, sfântul catolic Augustin se face referire în mod specific la Diana ca una dintre mai 
multe „zeități false și mincinoase“ (Augustin. Armonia Evangheliilor, Cartea I, capitolul 25). 

Se suspectează că acest lucru a fost adoptat în mod formal în Biserica Romei, cel puțin parțial, din cauza 
influenței islamului ca Mohamed a lui fiica „virgină“ Fatima ar fi, de asemenea, sa înălțat la 

cer. „Ipoteza“ nu este o zi biblică Sf. Este o „regina cerului“ reambalarea (Ieremia 7: 17-19), reportarea 
păgână. 

Ziua de Halloween / All Saints' 

În timp ce ideea de a onora amintirea vieții și a morții unei persoane ca un sfânt să nu se opune scriptură 

(Judecători comparați 11: 38-40), venerarea sfinților și de a sacrifica pentru a le se opune învățăturilor 

apostolice. 

Satana a vrut Hristos să se închine și să-l închine (Matei 4: 9), dar Isus a refuzat (Matei 04:10). Simon 
Magul (Fapte 8: 9-23) a încurajat relatărilor, adepții săi să venereze / l închinăm (Haereses Irenaeus 

Adversus, cartea 1, capitolul 23, versetele 1-5.). 

Apostolul Petru nu numai denunțat Simon Magul, el a interzis un Gentile plecăciunea sau omagierea lui 
(Fapte 10: 25-26). Apostolul Pavel le-a interzis de la Neamuri sacrifica el și Barnaba (Fapte 14: 11-
18). Apostolii, practic, ambele au susținut că ei erau oameni și acest lucru nu ar trebui să fie făcut. Primii 
creștini a înțeles acest lucru și nu a făcut astfel. De-a lungul timpului, cu toate acestea, unii eretici au 
început să venereze relicve în al doilea secol. 



Cinstirii sfintilor revendicați a început să fie o problemă semnificativă cu bisericile greco-romane în al 
patrulea și mai târziu secole, în ciuda faptului că nu a fost o practică apostolică. 

Observați următoarele: 

Prin încorporarea imagini familiare pagani, cum ar fi zei celtice, Omul Verde, și capete bicefală 

din cadrul biserici și catedrale, oficialii bisericii a încurajat populația să se întrepătrund cele două 

tradiții spirituale în mintea lor se presupune facilitarea acceptarea noii religii și facilitarea 

tranziției de la vechile moduri de cea nouă. (Pesznecker S. Gargoyles:.. Din Arhivele Școlii Gray 
de vrăjitorii carierei Press, 2006, p 85) 

Într-o carte, declarația de mai sus au precedat o versiune trunchiată următorul text pe care Papa 
„Grigore«cel Mare»a scris în jurul valorii de 600 AD: 

Spune - i Augustin că el ar trebui să fie nici un mijloc de a distruge templele zeilor ci 
idolii în cadrul acestor temple. Lasă - l, după ce le - a curățit cu apă sfințită, loc altare și 

relicve ale sfinților în ele. Căci, dacă aceste temple sunt bine construite, acestea ar trebui să fie 

convertite din închinarea la demoni la serviciul Dumnezeului adevărat. ... Să - i , prin 
urmare, în ziua dedicarea bisericilor lor, sau la sărbătoarea martirilor ale căror moaște sunt 

păstrate în ele, și construiască colibe în jurul templele lor o singură dată și de sărbători 

ocazie cu feasting religioasă. Ei vor sacrifica și mănâncă animalele nu mai ca o jertfă 

diavolului, ci pentru slava lui Dumnezeu căruia, ca Dătătorul tuturor lucrurilor, ei vor da 

mulțumiri pentru că a fost săturată. (Gregory I:. Scrisoare Abbot Mellitus Epsitola 76, PL 77: 
1215-1216) 

Papa Grigorie a susținut includerea pe practicile păgâne. Cu toate acestea, Biblia se opune acest lucru și 

acest tip de sacrificii ca demonice (1 Corinteni 10: 20-21). Mai mult decât atât, Biblia ne învață că, după 
jertfa lui Isus că nu este nevoie de sacrificii de animale (Evrei 10: 1-10). Permiterea cele de mai sus 
pentru spectacole „sfinți de zile“, că aceasta este, de asemenea relicvă a păgânismului și că acestea sunt 

cu adevărat vacanțe demonice. 

Multe rochie biblically inadecvat (vezi 1 Timotei 2: 9) și, uneori, de asemenea, ca vrăjitoare (care Biblia 

condemns- Exodul 22: 8) de Halloween. Aceasta nu este o sărbătoare corespunzătoare și-biblic cu 
siguranță nu a fost una creștină timpurie. 

All Saints Day a fost declarată în secolul al șaptelea, iar mai târziu sa mutat la 1 noiembrie și seara , înainte de 

a devenit cunoscut sub numele de Halloween (Mershman F. All Saints' Day. The Catholic Encyclopedia. 
Vol. 1. Nihil Obstat. O martie 1907 ). 

31 octombrie a fost o dată druizii vechi observate: 

Druizi, și ordinea de preoți din Galia antică și Marea Britanie, au crezut că de Halloween, 

fantome, spirite, zâne, vrăjitoare, și elfi au venit la rău oamenilor. ... Din aceste credințe Druid vin 

utilizarea actuală a vrăjitoare, fantome, și pisici în festivități de Halloween ... Obiceiul de a folosi 
frunze, dovleci, și coceni de porumb ca decoratiuni de Halloween vine din druizilor. Popoarele 
timpurii ale Europei a avut , de asemenea , un festival similar cu sărbătoarea druid ... În anii 700, 

Biserica Romano - Catolică numit 01 noiembrie ca Ziua Tuturor Sfinților. Vechile obiceiuri 
păgâne și ziua de sărbătoare creștină au fost combinate în festival de Halloween. (Halloween 
World Book Encyclopedia, vol 9. Chicago, 1966:. 25-26) 

Acesta poate fi de interes să ia în considerare ceea ce a scris un scriitor catolic: 



De ce ar fi un papă a pus sărbătoarea catolică a morților în partea de sus a sărbători ale 

morților păgânilor? Pentru că sărbătorile catolice sunt în continuitate și îndeplinesc sensul 

celor păgâne. (Killian Brian. Halloween, ca celebrare toamna, numele memento al lui Dumnezeu 
este sfințită. Catolică online International News. 10/31/06) 

Este un fapt că mulți asociat cu Biserica Romei și oferă deliciul despre conexiunile păgâne pentru credința 

lor. Este Biblia că ei, și toți, ar trebui să arate ca fiind sursa învățăturii (cf. 2 Timotei 3:16) și îl condamnă 

folosind forme păgâne de închinare (Deuteronom 12: 29-32; Ieremia 10: 2-6; 1 Corinteni 10:21; 2 
Corinteni 6: 14-18). 

Crăciun 

Biblia nu susține celebrarea zilelor de naștere, inclusiv cea a lui Isus. Biserica timpurie de la Roma nu au 
sărbătorit Crăciunul și nici o altă zi de naștere. Observări zile de naștere erau încă condamnați la 

sfârșitul secolului al 3 - lea de Arnobie (Împotriva păgânilor Cartea I, capitolul 64). 

Mai mult decât atât, Tertulian a avertizat că pentru a participa la festivitățile de iarnă cu coroane de flori 
și oferindu - cadou a făcut o beholding la zei păgâni. A existat o astfel de sărbătoare cunoscută sub 

numele de Saturnalia , care a fost celebrată de păgâni la sfârșitul lunii decembrie. 

Revendicați „părintele teologiei latine,“ Tertulian denunțat sărbători de iarnă, cum ar fi Saturnaliile 

(dintr - o zeitate păgână , al cărui nume a însemnat abundente) , care sa transformat în Crăciun , așa 

cum a scris: 

Minervalia sunt la fel de mult a lui Minerva, ca Saturn Saturnaliilor; Lui Saturn, care trebuie 
neapărat să fie sărbătorită chiar și de sclavi puțin la momentul Saturnalia. Cadouri de Anul Nou 
este , de asemenea , trebuie să fie prins, iar Septimontium păstrate; și toate cadourile de 

Midwinter și sărbătoarea Dragi Kinsmanship trebuie să fie impus; școlile trebuie să fie 

incununata cu flori; soțiile flamens' și sacrificiul; edili școala este onorat pe sfintele-zile 
numiți. Același lucru are loc pe ziua de naștere unui idol; fiecare fast al diavolului este 
frecventat. Cine va crede că aceste lucruri sunt stă bine la un maestru creștin, dacă nu fie cel care 

le face potrivite se crede , de asemenea , la unul care nu este un maestru? (Tertulian. La 
Idolatria, capitolul X) 

In jurul timpul Tertulian, a Zefirinus romane Episcopi (199-217) și Calist (217-222) a avut o reputație de 

compromis și a corupției (și acest lucru este confirmat de asemenea sfinți romano - catolice , cum ar fi 
Hipolit (Hipolit. Respingerea tuturor ereziilor, Book IX, capitolul VI) și a permis oamenilor din biserica 
lor , care au compromis cu păgânismul, etc. 

Roman Saturnalia și Mithraismul persan înșiși erau adaptări ale unei religii , chiar mai devreme păgână - 
cea a cultului antic mister babilonian. Vechii babilonienii au sărbătorit renăscută Nimrod ca nou - născut 

Tammuz închinându - un copac vesnic verde. Biblia condamnă închinarea care implică copacii veșnic 

verzi (Deuteronom 12: 2-3; Ieremia 03:13; 10: 2-6). 

Babilonienii sărbătorit , de asemenea , o renaștere a soarelui în timpul sezonului de 
solstițiul de iarnă. 25 decembrie a fost în cele din urmă ales ca data ziua de naștere a lui Isus, pentru că 

cultul zeului soare saturnaliile și alte sa întâmplat la acel moment al anului: 



În 354 d.Hr., Episcopul Romei Liberius a ordonat oamenilor să sărbătorească pe 25 

decembrie , probabil , a ales această dată pentru că oamenii de la Roma observat deja ca 
Sărbătoarea lui Saturn, sărbători ziua de naștere a soarelui. (Sechrist EH. Crăciun. World Book 

Encyclopedia, Volumul 3. Domeniul Enterprises Educational Corporation, Chicago, 1966, pp. 
408-417) 

Helios Mithras este un zeu ... duminică a fost sfințită în cinstea lui Mithra, iar al XVI - lea a 
fiecărei luni a fost sacru pentru el ca mediator. 25 decembrie a fost observat ca 
ziua de naștere lui, Invicti Natalis, renașterea de iarnă-soarelui, necucerite de 
rigorile sezonului. (Arendzen J. mitraismul. The Catholic Encyclopedia, Volumul X. Nihil 
Obstat, 1 octombrie, anul 1911) 

Împăratul Constantin a fost adeptul zeului Mithras-soarelui, care a fost considerat a fi soarele necucerit si 
a fost unul născut dintr-o stâncă într-o peșteră la sol de mai jos. Poate din cauza asta, mama lui Elena 
decide să creadă mitul că Isus a fost născut într-o peșteră stâncoasă la sol de mai jos. 

Roma învață acum acest lucru (și acest autor a văzut că „Nașterea Domnului“ afișate de mai multe ori în 

Vatican City), dar în secolul al treilea unul dintre susținătorii săi, Commodianus, a condamnat zeitate 
piatra: 

Cel necucerit sa născut dintr - o stâncă, în cazul în care el este privit ca un zeu. Acum spune -
 ne, apoi, pe de altă parte, care este primul dintre aceste două. Roca a depășit zeul: atunci 

creatorul roca trebuie să fie căutat. Mai mult decât atât, încă îl descrie , de asemenea , ca un 
hoț; deși, dacă ar fi fost un zeu, el cu siguranță nu a trăi prin furt. Cu siguranță el a fost de 
pământ, și de natură monstruoasă. Și sa întors boi alți oameni în peșteri lui; la fel cum a făcut 

Cacus, că fiul lui Vulcan. (Commodianus. Pe Christian Disciplina) 

Isus nu a fost născut dintr-o stâncă, dar care este parțial modul în care nașterea Lui este acum 
portretizat. De asemenea , nu este adevărat să învețe că El sa născut pe 25 decembrie. Oamenii de știință 

recunosc că păstorii nu ar fi fost cu turmele lor în domeniu (cum ar fi Biblia arată în Luca 2: 8) cât mai 

târziu 25 decembrie și că-biblically menționat (Luca 2: 1-5) „recensământul ar fi fost imposibil în timpul 
iernii“(Crăciun. The Catholic Encyclopedia, 1908). 

Multe dintre practicile și obiceiurile legate de Crăciun provin de la păgânism ca oamenii de știință 
adevărați vor admite. Nici apostolii lui Iisus, nici urmașii lor timpurii observate de Crăciun. 

Reambalat sărbătorilor păgâne 

În timp ce Biblia nu interzice sărbătorile seculare (cum ar fi sobru independență zi observări), primii 

creștini nu se ruga sfinților morți și nici nu observa nimic ca Ziua Tuturor Sfinților și nici de 

Crăciun. Multe zeități păgâne au fost schimbate, în esență, de a fi „zeul ceva“ de a fi numit „sfântul ceva.“ 

Unele dintre practicile păgâne poate fi schimbat, dar reambalate sarbatorilor demonice nu sunt încă 

creștine, nici nu sunt cei care Isus și primii săi păstrate. Mulți o vacanță pe care oamenii să păstreze venit 
de la păgânism, și chiar au legături cu vechea religie mister babilonian. Când Dumnezeu a trimis Neemia 
pentru a ajuta pe copiii lui Israel, care au fost influențați de Babilon, observați ce a spus Neemia a făcut: 

30 Le - am curățit de tot păgân. (Neemia 13:30) 



Noul Testament avertizează în legătură cu o credință compromisă și „Mystery Babilonul cel mare“ 

(Apocalipsa 17: 5). Observați ce ne învață Biblia că poporul lui Dumnezeu ar trebui să facă în ceea ce 
privește „Babilonul cel Mare“: 

4 Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, și să nu fiți loviți cu urgiile 
ei. (Apocalipsa 18: 4) 

Creștinii ar trebui să fugă ispită și păcat (1 Corinteni 6:18; 2 Timotei 2:22), nu-l îmbrățișeze și nici nu-l 
promoveze. Ele nu ar trebui să combine practicile păgâne cu închinarea la adevăratul Dumnezeu (1 

Corinteni 10: 19-21; 2 Corinteni 6: 14-18), chiar este o tradiție (Matei 15: 3-9). 

11. Zilele Sfinte sau Minciunile lui Dumnezeu? 

Ce zile ar trebui să fie păstrate de către credincioși? 

Acum peste 1600 de ani, Dumnezeu Zilele Sfinte au fost condamnate de anti-semit, Ioan Gura de Aur, 
care este acum considerat a fi un sfânt catolic și ortodox. În urmă cu câțiva 

ani, publicațiaprotestantă Creștinismul astăzi , de fapt numit Ioan Gură de Aur „cel mai mare predicator 
biserica timpurie a lui“ ( cel mai mare predicator biserică Ioan Gură de Aur timpurie a lui. Creștinismul 

Astăzi, 08 august 2008). 

Ioan Gură de Aur a predicat în mod public împotriva zilele sfinte se încadrează în 387 
d.Hr., pentru că unii care mărturiseau pe Hristos observau ei. El a menționat în mod specific 
Sărbătoarea Trâmbițelor, Ziua Ispășirii ( „repede ... la ușă“), și Sărbătoarea Corturilor: 

Festivalurile evreilor miloase și sărăcăcioase sunt în curând să mărșăluiască peste noi una după 

alta și într -o succesiune rapidă: sărbătoarea trompete, sărbătoarea corturilor, postește.Sunt mulți 

în rândurile noastre care spun ei cred ca noi. Cu toate acestea , unele dintre acestea vor viziona 
festivalurile și alții se vor alătura evreilor în păstrarea ospețele lor și postim lor. Aș vrea să 

conduc acest obicei perversă de Biserică chiar acum ... Dacă ceremoniile iudaice sunt venerabilă 

și mari, ale noastre sunt minciuni ... Are Dumnezeu ura festivalurile lor și să împarți în ele? El 
nu a spus acest lucru sau că festival, dar toate acestea împreună. 
Postul rău și necurat a evreilor este acum la ușile noastre. Am crezut că este un rapid, 

nu de mirare că am numit - o necurat ... Dar acum , că citația diavolul nevestele voastre la 

sărbătoarea trâmbițelor și ei rândul său , o ureche gata pentru acest apel, nu le reține. Ai lăsat să 

se încurce în acuzații de necinstiri, ai lăsat să fie târât în moduri desfrânate. (Ioan Gură de Aur 
Omilia al II - lea împotriva evreilor I:. 1; III:. 4 ținut în Antiohia, Siria duminică, 5 septembrie 

387 AD) 

Este important să înțelegem că Ioan Gură de Aur trebuie să fi dat seama că a doua biserică din secolul în 
regiunea sa ținut Paștele în același timp , evreii au făcut, și că Biserica Catolică încă păstrat 

Rusalii. Astfel, predicând ceea ce a făcut, Ioan Gură de Aur a predicat împotriva propria 
biserică , ca și catolici ortodocși și romane pretind să păstreze atât Paștele și Cincizecime, ca aceste două 

festivaluri ar fi o parte din „toți împreună.“ 



Mai mult decât atât, Ioan Gură de Aur de fapt , odată ce a scris în favoarea unui „festival al iudeilor“ 

numit Rusaliile (Hrisostom J. omilii S. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului: la Faptele 
Apostolilor). Astfel, el a admis că , după învierea lui Isus, credincioșii trebuia să fie prezent la ceea 

ce a fost apoi considerat a fi o „sărbătoare evreiască.“ 

Dacă Dumnezeu se opunea tuturor acelor zile, de ce ar fi apostolii le - au ținut? Motivul evident este că 

ei au urmat exemplul lui Isus și a avut nici un motiv să creadă că au fost într -un fel făcut departe. 

Așa cum am menționat mai înainte, Noul Testament numește unul dintre așa-numitele zile sfinte 
„evreiești“ Observați următoarele dintr - o traducere catolică „mare.“: 

37 Și în ultima, marea zi a festivității Isus a stat și a strigat (Ioan 7:37, Rheims Noul 
Testament). 

Deci , cine are dreptate? 

Cei care urmează practicile lui Isus sau cei care le condamnă? 

Să ne amintim că Ioan Gură de Aur, în acest caz, oarecum a afirmat în mod corect: 

„Dacă ceremoniile iudaice sunt venerabilă și mari, ale noastre sunt minciuni.“ 

Deci , care ar trebui să fie respectate de zile? Care au o „zi mare“ , conform Bibliei? 

Ce zile sunt minciuni? 

Ioan Gură de Aur sprijinit de zile cu legături păgâne , cum ar fi Crăciunul și Paștele. Logica lui de 
Crăciun pe 25 decembrie a fost , de asemenea , în mod clar greșit și se bazează pe minciuni și 

dezinformare (Addis WE, Arnold T. Un catolic dicționar: cu un conținut Unele cont de Doctrina, 

disciplina, rituri, ceremonii, consilii și ordine religioase ale Bisericii Catolice . Benziger Brothers, 1893, 
p. 178). 

Ar trebui să fie evident că zilele lui Dumnezeu nu sunt minciuni, ci lui Ioan Gură de Aur (și cele ale 
bisericilor care au adoptat acele zile în care a promovat) au fost în mod clar minciuni. Chiar și sfântul 

catolic Thomas Aquinas a scris că Sabatul și, practic, toate biblice Zilele Sfinte au avut  
ceea ce înseamnă pentru creștini (Summa Theologica Sf. Toma de Aquino.). 

Interesant este The Catholic Encyclopedia include raportul, „Paulicienii au fost adesea descrise ca o 
supraviețuire timpurie și pur creștinism (Fortescue A. Paulicienii). Un secolul 11 , greco-romane a scris că 

Paulicienii „reprezintă închinarea noastră de Dumnezeu ca cult din idol. Ca și cum noi, care cinstesc 
semnul crucii și imaginile sfinte, erau încă angajate în închinându diavoli“(Conybeare FC termenul sumei 

ix III: Cheia adevărului:. Un manual al Bisericii Pauliciană Armeniei Clarendon Press, Oxford, 1898, p. 

149). 

Realizarea că mulți care au pretins Hristos a observat în mod necorespunzător vacanțe demonice nu este 

nouă și a fost condamnat de o parte de-a lungul secolelor. 

Tradiții și / sau Biblia? 



Relativ puțini oameni de pe planeta, chiar încerca să păstreze Dumnezeu Zilele Sfinte. Cele mai multe 
care pretind a avea o religie care le asociază cu Biblia să păstreze alte zile. 

Unii păstrează sărbătorile religioase non-biblice, din cauza presiunii din partea membrilor familiei. Unii 
nu vor păstra biblice Zilele Sfinte, din cauza presiunilor din partea societății și / sau angajatorii lor. 

Isus a avertizat că cei care L-au urmat trebuie să se aștepte să aibă probleme cu membrii familiei (Matei 

10:36) și din lume. El nu le-a spus să facă un compromis cu o lume care ar urî urmașii Săi (Ioan 15: 18-
19), ci să depună eforturi pentru perfecțiune (Matei 05:48). 

New Living TRADUCERII învață următoarele despre poporul lui Dumnezeu: 

3 Ei nu compromis cu răul, și ei merg numai pe cărările Lui. (Psalmul 119: 3) 

Sunteți dispus să facă un compromis cu răul? Satana încearcă să facă păcat să arate bine (Geneza 3: 1-
6) și apare ca „un înger de lumină“ (2 Corinteni 11: 14-15). Vei păstra vacanțele , chiar dacă 

acestea apar bine pentru tine? 

Confesiunile greco-romane tind să considere că respectarea sărbătorilor lor se bazează pe tradiție, dar de 

multe ori aceste tradiții a început în păgânism. Deoarece multe din trecut (și prezent), lideri în credințele 

lor a aprobat aceste tradiții, mulți acționează ca și cum acestea sunt acceptabile pentru Dumnezeu.  

În timp ce tradițiile care sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu sunt bine (cf. 1 Corinteni 11: 2; 2 
Tesaloniceni 2:15), cei în conflict cu Biblia nu ar trebui să fie păstrate. Observați Noul Testament face 

clar: 

8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, 
în conformitate cu principiile de bază ale lumii, și nu după Hristos. (Coloseni 2: 8) 

3 El a răspuns și le - a zis : „ Pentru ce călcați porunca lui Dumnezeu din cauza tradiției voastre 

... 7 Fățarnicilor , bine a proorocit Isaia despre voi, spunând?!: 

8 „Acești oameni se apropie de Mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe 

de Mine 9 Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești.".“(Matei 15: 3 , 

7-9) 

Cuvântul lui Dumnezeu menționează că mulți au acceptat tradiții pe care nu ar trebui să și-l încurajează 

pocăință din cei odată ce realiza acest lucru: 

19 O , Doamne, tăria mea și fortăreața mea, locul meu de scăpare în ziua necazului, neamurile vor 

veni la tine de la marginile pământului și să spună: „ Cu siguranță minciuni părinții noștri au 
moștenit, inutilitate și lucruri neprofitabile.“ (Ieremia 16:19) 

Biblia ne învață că observațiile religioase străine sunt demonice: 

16 L - au provocat la gelozie cu dumnezei străini; Urâciuni L-au provocat la mânie. 17 Au adus 
jertfe dracilor, și nu lui Dumnezeu, la zei ei nu știu, la noi zei, nou - veniți că părinții tăi nu au 

frică. (Deuteronom 32: 16-17) 

confirmare Notificarea acestui concept de la sfârșitul romano-catolic francez Cardinalul Jean-Marie-
Guénolé Danielou: 



Lumea păgână și Biserica creștină sunt complet incompatibile; nu se poate sluji simultan lui 
Dumnezeu și idoli. (Danielou J. Originile creștinismului latin. Tradus de David Smith și John 
Austin Baker. Westminster Press, 1977, p. 440) 

Într-adevăr, lumea păgână și Biserica creștină sunt complet incompatibile; nu se poate sluji simultan lui 
Dumnezeu și idoli. 

Cu toate acestea, mulți, inclusiv în biserica sa, face acest lucru astăzi, când observă sărbători păgâne care 

au fost modificate cu termeni creștini, și unele modificări ale practicii. Înțelege că Isus a spus: „Dacă 
rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei. Și veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face 

liberi.“ (Ioan 8: 31-32). zilele sfinte ale lui Dumnezeu să ne elibereze din păgânism. 

Luați în considerare faptul că Apostolul Pavel a avertizat: 

14 Nu vă înjugați împreună cu cei necredincioși inegal. Căci ce legătură este între neprihănire și 
fărădelege? Și ce comuniune are lumina cu întunericul? 15 Și ce acord are Hristos cu Belial? Sau 
ce parte are un credincios cu un necredincios? 16 Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu 

idolii? Căci tu ești templul Dumnezeului celui viu. Așa cum a spus Dumnezeu: 

„Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul 

Meu.“ 

17 Prin urmare , 

„Ieșiți din mijlocul lor, și despărțiți, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat, și vă 
voi primi.“ 

18 „Eu voi fi Tată, și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul oștirilor. (2 Corinteni 6: 14-18) 

Observă Dumnezeu va fi Tată pentru cei care nu vor face parte din practicile păgâne. Nu este un Tată 

pentru cei care le îmbrățișează, ca parte a închinării. 

Cu toate că unii acționează ca având practici care păgânii au plăcut lui Dumnezeu, ei sunt deluding ei 

înșiși: 

32 Tu spui, „Vrem să fim ca neamurile, ca popoarele lumii, care servesc lemn și piatră.“ Dar ceea 

ce ai în minte niciodată nu se va întâmpla. (Ezechiel 20:32, NIV) 

26 Preoții lui înverșunați împotriva legii mele și spurce lucrurile Mele sfinte; ele nu fac distincție 

între sfânt și comune; ei învață că nu există nici o diferență între necurat și curat; și au închis 

ochii la păstrarea Sabatele mele, pentru ca eu sunt pângărit în mijlocul lor. (Ezechiel 22:26, NIV) 

Dumnezeu spune că face o diferență. În loc de aceasta El plăcut, inclusiv practicile păgâne vor aduce 

mânia Lui (Ezechiel 30:13)! Apărarea practicilor lumești senzuale este demonic (comparați Iacov 3: 13-
15). 

Dumnezeu Zilele Sfinte sau ce? 

Biblia se referă la sărbătorile lui Dumnezeu ca „adunări sfinte“ ( de exemplu , numerele 28:26; 29:12) 
sau „festivalurile sfinte“ (Isaia 30:29). 



Biblia condamnă în mod repetat religioase păgâne ca greșite și demonică (1 Corinteni 10: 20-21; 1 
Timotei 4: 1). Biblia spune NU combina sărbători non-biblice în adorarea lui Dumnezeu (Deuteronom 32; 
Ieremia 10; 1 Corinteni 10: 20-21). 

Cu toate acestea , mulți au decis să respecte un calendar de închinare pe care Biblia 

nu susține. Folosind practici pe care Apostolul Ioan asociază cu anticriști (1 Ioan 2: 18-19). 

Sărbătorile non-biblice sunt promovate de demoni și au ajutat la planul obscur al lui Dumnezeu pentru 
miliardele de-a lungul veacurilor. 

Isus a spus Dumnezeu a vrut să fie adorat în adevăr: 

24 Dumnezeu este Duh, iar cei care se închină trebuie să se închine în duh și adevăr. (Ioan 4:24, 
NJB) 

vacanțe demonice reambalat nu onorează pe adevăratul Dumnezeu. Dumnezeu te vrea să avem încredere 

în El și să facă lucrurile în felul lui, nu a ta (Proverbe 3: 5-6). 

Biblicul Zilele Sfinte ajutor imagine planul lui Dumnezeu de mântuire. Începând cu sacrificiul lui Isus la 
Paște, să străduindu -se să trăiască „nedospită“ trăiește, la chemarea pârgă în această vârstă (Rusaliile), la 

trâmbițe din Apocalipsa și învierea, la memento rolului lui Satan în păcatele noastre și sacrificiul ispășirii 

lui Hristos, să imaginându împărăţia milenară a lui Dumnezeu pe pământ (Sărbătoarea Corturilor), la 

înțelegerea faptului că Dumnezeu va oferi mântuirea tuturor (Ultima zi Mare), părți ale planului lui 

Dumnezeu sunt revelate și a făcut mai tangibilă pentru creștini. 

Biblia spune creștinilor să imite Apostolul Pavel când a imitat Isus (1 Corinteni 11: 1). 

Isus a păstrat biblice Zilele Sfinte (Luca 2: 41-42; 22: 7-19; Ioan 7: 10-38; 13). Nu ar trebui să urmeze 

exemplul Lui ca El a învățat (Ioan 13: 12-15)? 

Apostolul Pavel a păstrat biblice Zilele Sfinte (Fapte 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 
Corinteni 5: 7-8; 16: 8). Pavel a avertizat celor care le - ar compromite cu practicile demonice (1 
Corinteni 10: 19-21). Oamenii care pretind să urmeze Dumnezeul Bibliei ar trebui să fie curățată de 

păgânism (comparați Neemia 13:30; 2 Petru 1: 9). 

Apostolul Ioan a păstrat biblic Sf zile, dar a avertizat de persoane care pretind că sunt creștini nu au 

fost în urma practicile sale: 
18 copii mici, este ultima oră; și după cum ați auzit că are să vină Antihrist, chiar și acum mulți 

anticriști au venit, prin care știm că este ultima oră. 19 Ei au ieșit de la noi, dar nu erau dintre 
noi; căci dacă ar fi fost dintre noi, EY - lea ar fi continuat cu noi; dar au ieșit ca acestea să se 

arate, că nici unul dintre ei erau noi. (1 Ioan 2: 18-19) 

Ar trebui creștinii să păstreze aceleași biblice Zilele Sfinte ca apostolii Săi, ca John păstrat? Ioan a scris 
că cei care în mod fals pretind a fi creștin care nu respectă practicile sale funcționează ca antihriști. 



Când vine vorba de Sf Zile și de vacanță, care sunt noi pentru a asculta? Cuvântul lui Dumnezeu 
sau a tradițiilor oamenilor? Deși pot exista locuri potrivite pentru tradiție, nimeni nu ar trebui să accepte 

tradiție , care este în conflict cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este de folos pentru învățătura (2 Timotei 3:16), poate ar trebui să 

învățăm de la Petru și răspunsul celorlalți apostoli liderilor religioși din zilele lor: 
29 Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât bărbații. (Fapte 05:29) 

Vei urmeze exemplul lui Isus și ale apostolilor, și să păstreze Sfinte ale lui Dumnezeu Zilele de calea 
lui, și să nu permită tradiția consiliilor oamenilor să te oprească? 

Vei asculta pe cei care „vesti adunări sfinte“ (Leviticul 23: 8,21,24,27,35,36), care sunt festivalurile 

biblice ale lui Dumnezeu (Leviticul 23:37)? 

Isus a spus: 
21 Frații mei sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și fă - o. (Luca 08:21) 

Ești cu adevărat unul dintre frații lui Isus? Creștinii ar trebui să fie (Romani 8:29). Noi trebuie să fie pus 

deoparte de adevăr (Ioan 17:19). 

Vei și / sau casa ta ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și fă-o? Vei păstra Dumnezeu Zilele Sfinte sau tradiții, 

care sunt demonic inspirate? 

„14 Slujiți Domnului! 15 Și dacă pare rău să vă pentru a servi pe Domnul, pentru a alege astăzi cui 

vă va servi“ca zeii păgâni„în a căror țară locuiți. Dar, ca și pentru mine și casa mea vom sluji 
Domnului“(Iosua 24: 14-15). 

Alegeți Dumnezeu Zilele Sfinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendarul Ziua Sf 

Zi sfanta *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Paștele evreiesc   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

azimelor  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                          Apr 6    Apr 3  -22 

Rusalii   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trompete   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

Ispăşire    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Sărbătoarea Corturilor  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

Ultima zi mare  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Toate Zilele Sfinte începe seara înainte, la apusul soarelui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continuând Biserica lui Dumnezeu 
 
Biroul SUA al Bisericii continuă a lui Dumnezeu este situat la: 1036 W. Grand Avenue, Grover 
Beach, California, 93433 USA. 
 

Biserica continuă a (CCOG) Site-uri ale lui Dumnezeu 
 

CCOG.ASIA Acest site are accent pe Asia și are diverse articole în mai multe limbi asiatice, precum și 
unele elemente în limba engleză. 
CCOG.IN Acest site este direcționat către cele ale patrimoniului indian. Are materiale în limba engleză și 

diferite limbi indiene. 
CCOG.EU Acest site este orientată spre Europa. Are materiale în mai multe limbi europene. 
CCOG.NZ Acest site este orientat spre Noua Zeelandă și altele cu un fundal britanic a coborât. 
CCOG.ORG Acesta este site-ul principal al Bisericii continuă a lui Dumnezeu. Acesta servește de 
oameni de pe toate continentele. Conține articole, link-uri și videoclipuri, inclusiv predici pe săptămână și 

Ziua Sf. 
CCOGAFRICA.ORG Acest site este direcționat către cele din Africa. 
CCOGCANADA.CA Acest site este direcționat către cei din Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Acesta este site-ul în limba spaniolă pentru Biserica 

continuă a lui Dumnezeu. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Acesta este site-ul Filipine cu informații în limba engleză și 
tagalog. 
 

Stiri si Istoric Site-uri 
 

COGWRITER.COM Acest site este un instrument important proclamație și are știri, doctrină, articole 

istorice, video și actualizări profetice. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Acesta este un ușor de ținut minte site-ul cu articole și informații 
despre istoria bisericii. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Acesta este un site de radio online, care acoperă știri și subiecte 

biblice. 
 

YouTube Canale video pentru Predici & predicile 
 

BibleNewsProphecy canal. CCOG videoclipuri sermonette. 
CCOGAfrica canal.  CCOG mesaje în limbi africane. 
CDLIDDSermones canal. CCOG mesaje în limba spaniolă. 
ContinuingCOG canal. CCOG predici video. 

 

 

 

 

 

 



Dumnezeu Zilele Sfinte sau sărbătorilor Demonic? 

 Când te gândești de vacanță, ceea ce vine în minte? Crezi că despre copaci veșnic verzi, coroane, iepuri, 

ouă, chifle hot-intersecteze și costume vrajitoare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toate acestea, niciunul dintre aceste simboluri sunt aprobate în Biblie. Știi ce învață de fapt Biblia? 

Apostolul Pavel a scris: 

19 Ce zic eu? Că un idol este ceva, sau ceea ce este oferit idolilor, este ceva? 20 Mai degrabă, 

că lucrurile pe care Neamurile sacrifică jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, și nu doresc să aibă 

părtășie cu demonii. 21 Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor; nu puteți lua parte la 

masa Domnului și la masa dracilor. 22 Sau vrem să întărîtăm pe Domnul la gelozie? Suntem mai 

tari decât El? (1 Corinteni 10: 19-22) 

Ar trebui să sfințești zilele sau demonice sărbătorile lui Dumnezeu? 


