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1. Sveti dnevi vs. Priljubljene počitnice 

Izmed številnih skupin, ki izpovedati krščanstvo, skoraj vsi opazujejo nekatere praznike ali verskih 

praznikih. 

Morate upoštevati Božjo sveto dni ali demonske počitnice? 

Zdi se, kot preprosto vprašanje z enostavnim odgovorom. In za tiste, ki želijo verjeti v Sveto pismo, 
namesto različnih množice, je. 

Kje je Sveti dnevi in prazniki prihajajo iz? Ali prihajajo iz Biblije, ali so povezane s tradicionalnimi 
poganskih / demonske opazovanj? 

Če menite, da ste kristjan, ali res veš, kaj dni, če sploh, bi morali obdržati in zakaj? 

Ta kratka knjiga se osredotoča na letnih svetopisemskih svetih dnevih in ima informacije o nekaterih 

letnih počitnic, ki jih drugi spoštovati. 

Beseda počitnice 

Po slovarju Webster, svet praznik prvotno prišla iz Stare angleščina hāligdæg. Kljub temu, kar ljudje 
danes mislijo, da izraz ni dejansko pomeni odmor, da bi imeli Dopust dopust pomenilo sveti dan. 

Seveda, niso vsi "počitnice" so mišljeni kot verskih svetih dni. Prazniki niso nujno šteje za verske in tudi 
Jezus očitno opazili eno ali več od teh (Jn 10: 22-23). 

Kolikor je Jezus gre, Sveto pismo izrecno zapiše, da je opazoval svetopisemske verskih praznikih in 

festivalih, kot so pasho (Lk 2: 41-42; 22: 7-19), na praznik pergolah (Janez 7: 10-26), in Last Great Day 
(Janez 7: 37-38; 8: 2). Točke Nov dokaz Jezusovih apostolov vodenje jagnje (1 Kor 5: 7), Dnevi 

Beskvasnih kruha (Akti 20: 6; 1 Kor 5: 8), Binkoštni (Akti 2: 1-14), trobente in pergolah ( prim Leviticus 
23: 24,33-37; Akti, 18:21, 21: 18-24; 28:17) in dan sprave (Akti, 27: 9). 

Sveto pismo ne kaže, da je Jezus niti apostoli opazili verske praznike, kot tiste, ki so poganski Rimljani 

opazili. Vendar pa mnogi, ki trdijo, krščanstvo kot svojo vero opazovati različice verskih praznikov, ki 
prihajajo iz virov zunaj Biblije. 

Jih je treba hraniti? 

Biblija napoveduje, da bo prišel čas, ko bodo ljudje vseh narodov vodijo Božje verskih praznikih ali 

predmet suše in zla (Zaharija 14: 16-19). Ker je to res, ne bi morali razmisliti, ali bi morali to storiti zdaj? 

Prosimo, da preberete to knjigo v celoti vsaj dvakrat. Nekatere očitke, da so nekateri postavljeno o tem, 

kaj se je Sveto pismo kaže obravnavati v njem. Dvojno branje bo, upajmo odgovoriti bolj resna vprašanja, 

ki jih imate. 

Poskusite preučiti to temo z resnično odprta. Naravno je, za vse ljudi, če ne bomo na naši zaščito pred 

tem, da si ob vsakem predstavitev teh letnih svetih dni v duhu posega. Biblija uči, da "Tisti, ki odgovarja 
na vprašanje, preden je slišal, da je neumnost in škoda, da mu" (Pregovori 18:13), tako da bo tako kot 
Bereans starih, da vidim, če so te stvari tukaj, tako (Apd 17:10 -11). 

Naj nas torej v voljnim oddajo do Boga in njegove volje, s dala src, ki so brez predsodkov, s odprtih misli 
želi resnico bolj kot na svoj način, tresenje pred svetem Božjo besedo (Izaija 66: 2), prosi Boga ponižno 

za smer njegovega Svetega Duha. In v tem molitve, ubogljivo, pripravljeni, vendar skrbno in previdno 
držo, preučiti to vprašanje - ki dokazuje, vse stvari (prim 1 Tesaloničanom 5:21 KJV / DRB). 



Božji Festivali in sveti dnevi 

Ali ste vedeli, da so Božji festivali so navedeni v Bibliji? Čeprav bi to morala biti zdrav razum, mnogi ne 

zavedajo, da je temu tako, niti kje jih najti v svetih spisih. 

Poleg tega, eno vprašanje z njimi je, da temeljijo na drugačnem koledarju, kot večina ljudi zdaj 

uporabljajo. Božji koledar je v bistvu lunin, sončni ena. Da bi vam pomagali bolje razumeti čas Božjih 

svetih dni, si oglejte naslednjo primerjavo chart bibličnega koledarja in rimske (gregorijanskem) 

koledarju (da ne padejo na isti rimski koledarski dan vsako leto): 

(Sodobna rimski koledar s svetimi dnevi je prikazan na koncu te knjižice je.) 

 

Kolikor Božjih svetih dni, kaj je najprej začeti s sklicevanjem v Mojzesovi knjigi, ki prikazuje tako 

protestantski in katoliški prevod: 
14 Potem je rekel Bog, "Naj bo luči na nebu ločiti dan od noči. Ti bodo znaki in bo zaznamovalo 

verske festivale, dneve in leta. (Genesis 01:14, Božja beseda Prevajanje, GWT) 
14 Bog je rekel: "Naj bo luči na nebesni obok, da razdelijo dan od noči in naj navede festivale, 

dneve in leta. (Genesis 01:14, Novi Jeruzalem Sveto pismo, NJB) 

Mesec         Število  Dolžina  Civilna Enakovredno 

Abib/Nisan  1  30 dnevi  marec -April  

Ziv/Iyar   2 29 dnevi  April- maj 

Sivan/Siwan  3  30 dnevi  maj - junij 

Tammuz  4  29 dnevi  junij - julij 

Av/Ab   5  30 dnevi  julij - avgust 

Elul   6  29 dnevi  avgust -September  

Ethanim/Tishri 7  30 dnevi  September- oktober 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 dnevi  oktober -November 

Kislev   9  30 or 29 dnevi  November-December 

Tevet   10  29 dnevi  December- januar 

Shevat   11  30 dnevi  januar - februar 

Adar   12  30 dnevi  februar - marec 

(Tudi v svetopisemskih "prestopno leto", pa je še en mesec, se imenuje Adar 2)  

 



Hebrejska beseda kosili "v verzu 14 se nanaša na verske prireditve. 

Ali ste vedeli, da je Sveto pismo je govoril o obstoju verskih festivalov v svojem prvem knjige? Knjiga 
psalmov tudi potrjuje, da je to v bistvu, zakaj je Bog ustvaril luno: 

19 Naredil je luno za obeležitev festivalih (Psalm 104: 19, Holman Christian Standardna Bible) 

Je to nekaj, kar je slišal prej? 

Kaj so verske festivale, ki so "luči na nebu" Boga dano je bilo označiti? 

No, pa je eno mesto v Svetem pismu, kjer se vse sveti dneh (pokošena) našteti in so omenjene nekatere 
luči. 

To je del Svetega pisma, da je veliko željo, da spregledati, ali sklepanja je odpadla v celoti. Je prikazan iz 
novega ameriškega Biblije (NAB), prevod Rimskokatoliške naslednje (v NAB je uporabljen kot večina 

protestantov sledijo cerkev Rima glede mnogih dni, ki jih storijo, in ne spoštujejo, kljub temu, kar svetih 

spisov države): 

2 ... V nadaljevanju so festivali GOSPODA, ki jo izjavijo svetih dni. To so moje festivali: 
3 Za šest dni, se lahko opravi delo; toda sedmi dan pa je sobota za popoln počitek, da je 

prijavljena sveti dan; boš naredil nobenega dela. Gospod je v soboto kjerkoli že živijo. 
4 To so prazniki Gospodovi, svetih dni, ki jih morajo v svojem času prijavijo. 5 Pasha za 
GOSPODA pade na štirinajsti dan prvega meseca, v večernem mraku. 6 Petnajsti dan tega 
meseca je praznik Gospodov Beskvasnih kruha. Sedem dni boste jedli beskvasan kruh. 7. Na prvi 
od teh dni, ki jih bodo imeli do napovedanega sveti dan; boš naredil nobenega težkega 

dela. (Leviticus 23: 2-7, NAB) 
15 Začenši z dnem po soboti, na dan, ko pripelješ snop za nadmorske višine, se šteješ sedem 

polnih tednov; 16 jih šteje, da je dan po sedmi teden, petdeset dni. (Leviticus 23: 15-16, NAB) 
24 ... Na prvi dan sedmega meseca boste imeli sobotni počitek, s trobento eksplozije kot opomnik, 
ki je razglašen za sveti dan; (Leviticus 23:24, NAB) 

26 GOSPOD je rekel Mojzesu: 27 Zdaj deseti dan tega sedmega meseca je dan pokore. Ti bodo 
imeli razglašena sveti dan. Nahajate se ponižati se in ponuditi daritve za GOSPODA. 28Na ta dan 
ne opravljaj nobenega dela, saj je dan pokore, ko je sprava za vas pred GOSPODOM, svojim 
Bogom. 29 Tisti, ki se ne poniža na ta dan se odrezani od ljudi. 30 Če se kdo ne kakršno koli delo na 
ta dan, bom to osebo odstranili iz sredi ljudi. 31 boš naredil nobenega dela; To je večni zakon za 

prihodnje rodove vaše kjerkoli živite; 32 pa je sobota za popoln počitek za vas. Nahajate se ponižni 

sami. Začetek na večer devetega meseca se boste obdržali svoj soboto od večera do večera. 

33 GOSPOD je rekel Mojzesu: 34 Povej Izraelovim sinovom: Petnajsti dan tega sedmega meseca je 
praznik Gospodov Boksi, ki se še sedem dni. 35. Na prvi dan, da je prijavljena sveti dan, se vam ni 
težko delo. 36 Za sedem dni, se vam ponudi daritve za GOSPODA, in osmi dan boste imeli 
razglašena sveti dan. Ti morajo ponuditi daritve za GOSPODA. To je festival zapiranje. Ti stori 
nobenega težkega dela. 

37 Ti, zato so festivali Jahve ... (Mojzesovi knjigi 23: 26-37, NAB) 



Sveto pismo jasno navaja Božje festivale in Božjih verskih praznikih. Kljub temu, da večina ljudi, ki 

trdijo, da je kristjan, ne zares vodi Sveti dni, da Bog ukaze. 

Opomba: Popoln dan v Svetem pismu je potekalo od sončnega zahoda do sončnega zahoda (Genesis 1: 5; 
Leviticus 23:32; Mojzesova 16: 6, 23:11, Joshua 8: 9; Mark 01:32), ne pa od polnoči do polnoči, kot je 

dni, so danes šteje. Upoštevajte tudi, da medtem ko obstajajo vidiki obredi, povezanih s svetimi dni v Stari 

zavezi, ki so bile spremenjene za kristjane kot Nova zaveza pomaga, da čisto npr Mt 26:18, 26-
30; Hebrejcem 10: 1-14 - dejstvo pa je, da v teh dneh in festivali, še vedno obstajajo in so se hranijo 

prvih kristjanov, vključno Gentile narave. 

Mi v permanentno cerkve Božjega ohranil enake svetopisemske svete dni, da je Jezus, njegovi učenci in 

njihovi zvesti privrženci zadržujejo, vključno Gentile krščanskih voditeljev, kot Polycarp v Smyrna. Mi 
jih hranijo na način, da jih je zgodnje in pozne kristjani hrani. To se razlikuje v nekaterih pogledih z 
enakimi osnovnimi dni, da so Judje vodijo, kot Judje ne sprejemajo nauke Nova zaveza o tem, kaj vse te 
dni, pomeni, in kako jih je treba hraniti s kristjani. 

Mnogi kristjani, ki spoštujejo Božje festivale zavedati, da svetopisemske Sveti dnevi kažejo na prvi in 

drugi Jezusov prihod, kot tudi pomoč picture Božjem odrešenjskem načrtu. 

2. Pasha: Je to samo o Kristusovi smrti? 

Če bi kristjani da velikonočno jagnje? 

Ker so mnogi zavedajo, so bili Izraelci, posebej povedal, da opazujejo pashe v knjigi Exodus. Družine je 

jagnje, brez madeža (Exodus 12: 5), za žrtvovanje (Exodus 12: 3-4). Jagnje je bil žrtvovan na štirinajsti v 

mraku (Exodus 12: 6) in nekatere njegove krvi je bila dana na vratih družine doma (Exodus 12: 7). 

Tisti, ki so korake Bog poučili so "prešli" iz smrti, medtem ko so Egipčani, ki tega ni storil, ni bilo 
(Exodus 12: 28-30). 

Kot mnogi zavedaš, Jezus ohranil pasho letno (Exodus 13:10) od časa njegove mladosti (Lk 2: 41-42) in 
skozi njegovo celotno življenje (Lk 22:15). 

Pasha opazili štirinajsti dan v mesecu prvega meseca (Leviticus 23: 5; imenovani Abib v Mz 16: 1 ali 

Nisan v Ester 3: 7). To se zgodi v spomladanskem letnem času. 

Čeprav je Jezus spremenil več prakse, povezane z njim (Lk 22: 19-22; John 13: 1-17), naš Odrešenik tudi 
povedal svojim učencem, da ostane (Lk 22: 7-13). Tudi Nova zaveza je jasno, da zaradi Jezusa 
"žrtvovanje, ubijanje ovce in dajanje krvi na doorposts (Exodus 12: 6-7) ni potrebno več (prim Hebrejcem 

7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 

Apostol Pavel posebej učil, da so kristjani, da jagnje v skladu z Jezusovih navodil (1 Kor 5: 7-8; 11: 23-
26). 

Biblija uči, da je Jezus "je foreordained pred stvarjenjem sveta« (1 Peter 1:20), da je "Jagnje pobiti od 

ustanovitve sveta" (Razodetje 13: 8). Tako je znano, Božji načrt odrešenja preko svojega Svetega dni in 

festivalih, tudi Jezus pri čemer je "pasha jagnje", preden so bili ljudje postavljeni na planetu. To je razlog, 
zakaj nekateri nebesnih teles so bili dani v nebesih, da bi lahko 

izračunati jih! 



Precej vse cerkve priznavajo, da Biblija uči, da je Jezus izpolnil nekaj povezano z pashe, ko je bil ubit. 

Najdemo delovanje tega velikega žrtvovanja tudi razpravljalo v rajskem vrtu. Potem ko je bil Jezus 
prerokoval (Mz 3,15), je Bog ubil žival (verjetno jagnje ali kozo), da bi pokrili goloto (predstavitev tipa 
greha v tem pojavnost) Adama in Eve s svojimi kože (Genesis 03:21). Vidimo tudi to načelo žrtvovanju 

delovanja pri Abel žrtvoval jagnje s svojo čredo (Genesis 4: 2-4). 

Slavni pasha v dneh Mojzesa pokazala osvoboditev od Izraelovih sinov iz Egipta (Exodus 12: 1-
38). Mojzes zabeležili Božjih navodila o tem, kot tudi koledar (Genesis 1:14; 2: 1; Exodus 12: 1) in 

njegovih prazniki (Leviticus 23). Pasha bistvu postal prvi od teh dogodkov letno predstavljam, da Božjih 

otrok njegov velik načrt odrešenja. 

V Stari zavezi, pasha sliki osvoboditev iz sužnosti v Egiptu in božjo intervencijo. Ampak, preroško, je 

bilo tudi videti, proti času, da bi Jezus prišel in da bodo naše velikonočno jagnje jagnje (1 Kor 5: 

7). Jagnje Božje, ki je prišel, da bi grehe sveta (Janez 01:29; prim 3: 16-17). 

Jezusovo zadnjo pasho kot človeško bitje, je nadaljeval, da ostane ob poznih večernih urah in je rekel 

svojim učencem, da ostane (Lk 22: 14-19; prim John 13: 2,12-15) in na je 14 th Nisan / Abib (prim Lk 
22:14; 23: 52-54). 

Jezus, pa je spremenila več praks, povezanih s spoštovanjem. Jezus je beskvasan kruh in vino sestavni del 
pasho (Mt 26:18, 26-30), in dodal prakso umivanje nog (Janez 13: 12-17). 

Jezus nikakor ni učil, da je ne bo letni pasha, niti ni bil spremeniti čas dnem opazovanja v nedeljo zjutraj, 

kot tiste, ki sledijo grško-rimske tradicije storiti. Tudi grški pravoslavni znanstveniki priznavajo, 

da 1. in 2. stoletju kristjani bodo jagnje ponoči (Calivas, Alkiviadis C. Izvori Pascha in Veliki teden - Del I. 
Holy Cross pravoslavne Press, 1992), kot smo v permanentno cerkve Božjega storiti v 21. stoletju. Pasha je 
samo treba sprejeti ustrezno krščenih kristjanov (prim 1 Kor 11: 27-29; Rimljanom 6: 3-10; Mz 12:48; 
Numbers 9:14). 

Verjetno je treba dodati, da je cerkev v Rimu (kot tudi mnoge izmed njenih protestantskih potomcev) 
uradno uči, da ohranja jagnje, čeprav ga kliče nekaj drugega v angleškem jeziku, ne pa da bo še vedno, 

kot je Jezus storil (Katekizem katoliške Cerkve. Doubleday, NY 1995, str. 332). 

Vino, ne Grozdni sok 

Kljub temu, da je Jezus obrnil vodo v vino (Janez 2: 3-10) in grški izraz, ki se uporablja v Novi 

zavezi (oinos) se nanaša na vino (prim 1 Timoteju 3: 8), so različni tisti trdili, da je bilo grozdja sok, in ne 

vino, ki je bila uporabljena za pasho. Judje, sami temu, uporaba vina hotelu Pasha (Hisrch EG, Eisenstein 
JD. Vino. Judovsko enciklopedije. 1907, str. 532-535). 

Kako vemo, da je grozdni sok ni mogoče Jezus uporablja? 

Grozdje so običajno pridelane okoli septembra in Pasha je običajno v rimskem koledarskem mesecu, ki se 

imenuje april. V Jezusovem času, niso imeli sodobno sterilizacijo ali hlajenje. Zato bi grozdni sok so 
razvajeni med času žetve in pasho. 

Drugi so ugotovili, da je bilo nemogoče, Judje, da so shranjeni grozdnega soka tako dolgo (prim Kennedy 
ARS. Hastings Bible Dictionary. C. Scribner Sin je, 1909, str. 974). Zato bi bilo uporabljeno le vino, ki 
lahko ostane neokrnjena za celo vrsto let. (Uporaba alkohola, kot vino, ki je potrdil Praznik pergolah v 
Devteronomiju 26:14, vendar ni potrebno). 



Kristjani so, da ne bo "pijan z vinom, kjer je presežek", kot je Pavel napisal (Efežanom 5:18, KJV). Le 
zelo majhen vina v običajno porabi na pasho (približno čajno žličko polno ali manj). 
Pasha je bil na 14 th ne 15 th 

Nekateri so bili zmedeni o datumu svetopisemske pashe. 

Biblija uči, da je treba ostati na 14. dan prvega meseca Božje koledarja (Leviticus 23: 5). 

V 6. verz iz leta Exodus poglavja 12, navaja, da je jagnje, ki se je ubil "v mraku" (GWT in judovska 
Objava družba prevodi). 8. verza pravi, da so jedli meso, da je noč. To je treba pražiti in jedel tisto noč. In, 
ja, kot je tisti, ki je ubil jagnjeta, lahko zlahka ubije, pečenko, in jesti jagnje "v prvem letu" (Eksodus 12: 
5), med sončnim zahodom in polnočjo-, ki je v bistvu tisto, kar so storili sinovi Izraelovi na zabeležili 

pasha v Exodus 12. In tehnično, so morali do jutra, da so jo zaužili na Exodus 12:10. Zdaj Sveto pismo je 
jasno, da je prišlo do angelska pasha "tisto noč" (Exodus 12:12), v isti noči 14 th. 

Biblija uči, da je Jezus le treba žrtvovati enkrat (1 Peter 3:18; Hebrejcem 09:28, 10: 10-14). V Novi 
zavezi, je jasno, da je Jezus ostal končno pasho (Lk 22: 14-16), in je bil ubit. Sveto pismo kaže, da je bil 

Jezus odstrani iz deleža pred 15 th. Zakaj? Ker je bil 15. "high dan« (Jn 19: 28-31), in sicer prvi dan 
nekvašenega kruha (Leviticus 23: 6). Zato Jezus hrani in izpolnil pasho na 14 th. 

Zgodnja zgodovina cerkev tudi ugotovi, da je bila pasha hranijo na 14 th za mesec Nisan, ki ga zvesti 
judovskih in Gentile krščanskih voditeljev iz prvega, drugega in tretjega stoletja (Eusebius. Cerkev 

zgodovine, knjiga V, poglavje 24) in da je ohranil zvečer (Calivas). 

Večina voditelji, ki izpovedati Kristusa trdijo, da opazujejo nekatere različice pasho, čeprav so mnogi 
spremenili ime, datum, čas, 

simboli in pomen (glej poglavje velikonočnega v poglavju 10). 

Sveto pismo jasno uči, da je Jezus Kristus pasha jagnje žrtvovali za nas in da smo, da bo ta praznik z 

nekvašenega kruha: 

7 Jasno ven stari kvas, da boste lahko postane sveža serija testo, ker ste nekvašen. Za naše 

velikonočno jagnje, Kristusa, je bila žrtvovana. 8 Zato nam praznujejo praznik, ne s starim 
kvasom, kvasa zlobe in hudobije, ampak z nekvašenega kruha iskrenosti in resnice. (1 Kor 5: 7-8, 
NAB) 

Opazimo, da je praznik, ki se hranijo z nekvašenega kruha iskrenosti in resnice. Apostol Pavel je spoznal, 
da je bil Jezus nadomestek za velikonočno jagnje jagnje, ki se uporablja za judovsko ljudstvo. Prav tako 
je učil, da bi morali kristjani še naprej opazujejo jagnje. 

Ampak v bistvu, kako so kristjani to storiti? 

Apostol Pavel je pojasnil: 
23 Za sem jo prejel od Gospoda, kar sem sam dostavljena za vas: da je Gospod Jezus na isti noči, 

v kateri je bil izdal vzel kruh; 24 In ko se je zahvalil, da se je zlomil in rekel: »Vzemite, jejte, to je 
moje telo, ki je razdeljena na vas;. To delajte v moj spomin Me" 25. Na enak način je vzel tudi 

kelih po večerji, rekoč: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. To naredite tako, da tako pogosto, 

kot ste ga pili, v moj spomin." 26 Za tako pogosto, kot jeste ta kruh in pijete ta kelih, ki jih 
oznanjamo Gospodovo smrt, dokler ne pride. (1 Kor 11: 23-29) 



Torej, apostol Pavel je učil, da so kristjani, da pashe na način, da je Jezus opazili njegovo končno pasho s 

kruhom in vinom. In to je bilo ponoči kot spomin ali spomin - spomin je letno, ne tedensko dogodek. 

Katekizem katoliške Cerkve pravilno ugotavlja, da je "Jezus izbral čas pashe ... vzel kruh, in ... on je 

zlomil" in prav je, da naj bi se zaužili. 

To je zapisano v Svetem pismu, da je Jezus zlomil brezkvasni kruh in ga prenesejo na njegove privržence, 

da bi jedli. Jezus opravili tudi vino svojim sledilcem piti majhno količino. Mi v permanentno Cerkvi 
Boga molimo, prelom in distribucijo nekvašeni kruh in distribucijo vina za njegove zveste privržence, da 

uživajo. Vendar pa je cerkev v Rimu (kot mnogi drugi) ne pokvari beskvasan kruh (ki jih uporablja celo 
"host"), prav tako pa ne običajno distribucijo vina za njegove privržence piti (distribucija vina se šteje 

neobvezno rimske Cerkve, in se pogosto ne izvaja v protestantskih cerkvah). 

Kaj pa "Kot pogosto ... Si oznanjujte"? 

Kako pogosto je treba Pasha sprejeti? 

Jezus izjavil: »Za tako pogosto, kot jeste ta kruh in pijete ta kelih, ki jih oznanjamo Gospodovo 
smrt, dokler mu ne pride." 

Menijo, da je Jezusova smrt, da to spominja. 

Kristusova smrt nas spravlja z Bogom (Rimljanom 05:10) in Jezus je dal svoje življenje za naše 

zveličanje (Janez 3: 16-17; Hebrejcem 5: 11/05). Njegova smrt nas uči, da so kristjani, da ne bo imel sin 
gospoduje nad našimi posmrtnih organov (Rimljanom 6: 3-12). Krščanska Pasha je letna spomin na 
Jezusovo smrt. 

Jezus ni rekel, da to storijo slovesnosti tako pogosto, kot si želi le, da ko to storite, ste razglasitvi njegovo 

smrt. Grški izraz za pogosto v 1. Korinčanom 11:26, hosakis, se uporablja en drug čas, v Novi zavezi. To 
ne pomeni, da tako pogosto, kot si želi, razen če je prisotna tudi grški izraz za "si 

želi," thelo ali ethelo, (ki je v Razodetje 11: 6; edini drugem mestu v Bibliji to predvsem izraz se 
uporablja). Ker pa se to ni prisotna v 1. Korinčanom 11:26, Paul NI nam pove, da spoštuje Gospodovo 

jagnje tolikokrat, kot si jo želimo, ampak da je, če smo jo opazujemo na Pasha ne samo 

obred, se prikazuje Kristusovo smrt. 

Poleg tega je Pavel zapisal tole: 
27 Zato kdor jé ta kruh ali pijače ta kelih Gospodov na nevreden način bo kriv telesa in krvi 

Gospodove. 28 Vendar naj človek preuči sam, in zato naj ga jedo kruh in pijačo v skodelico. 29Kajti 
kdo poje in pijače v nevreden način in pije sodbo sam sebi, ne pronicljiv Gospodovo telo. (1 Kor 
11: 27-29) 

Paul je jasno uči, da bo ta kruh in vino, moramo sebe preučiti. Deleavening, ki naj bi spremljala pasha 
nam pomaga osredotočiti na naše napake in grehe, in tako pomaga izpolniti ta ukaz od Paul preizkusiti 
sami. Kot lahko deleavening bo veliko truda, to podpira tudi koncept letnega pregleda (ljudje niso 
odstranili kvas vsak dan ali teden). 

Nova zaveza zapiše, da sta Jezus in Pavel je učil opazovati pasho v krščanskem način. In to je bilo letno 
opazovanje. 



umivanje nog 

Umivanje nog pomaga pokazati ponižnost in da celo Kristusovi sledilci se še vedno ima področja, ki jih je 

treba očistiti (prim Jn 13:10). 

Jesus je učil, da naj bi njegovi privrženci to storiti: 
13 Pokličete me Učitelj in Gospod, in rečeš dobro, za to sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in 

Učitelj, vam umil noge, tudi ti bi morali drug drugemu umivati noge. 15 sem vam dal zgled, da bi 
morali narediti, kot sem storil. 16 Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji kot njegov 

gospodar; niti tisti, ki je poslan večji od njega, ki ga je poslal. 17 Če to veste, Blagor vam, če boste 

to delali. (Jn 13: 13-17) 

Relativno malo, ki izpovedujejo krščanstvo pranje noge kot Jezus rekel storiti. 

Vendar pa smo v permanentno cerkve Božjega sledili Jezusovim navodilom na to leto. 

Viri Izven pisma 

To ni le v Svetem pismu, da vidimo, da je bila pasha vsako leto vodi kristjani. Zgodovina zapise, da 
verniki vodijo jagnje vsako leto na 14. v času od prvotnih apostolov in v vseh obdobjih (Thiel B. 
Nadaljevanje zgodovine Cerkve Božje. 2. izdaja. Nazarene Books, 2016). 

Obstaja nekaj zanimivih informacij v poškodovano besedilo znan kot Življenje Polycarp (zdi ta 
dokument, ki temelji na zapisih v drugem stoletju, vendar obstajali različica smo zdaj videli vsebuje 
informacije / spremembe, ki se zdi, da se doda v četrtem stoletju; glej Monroy MS cerkev Smirni. 

Zgodovina in teologija enostavne krščanska skupnost Peter Lang izdaji, 2015, str 31)...Zanimivo je, da 

kaže, da je opazovanje pasha v Mali Aziji morda niso prej pride do Smirni od apostola Janeza, ki pa še 
prej od apostola Pavla (Pionius. Življenju Polycarp poglavje 2). 

Življenje Polycarp kaže, da je Nova zaveza pasha z nekvašenega kruha in vina, ki se v sezoni 

nekvašenega kruha opazili. Navaja, da heretiki to storil drug način. In da pisanje podpira tudi idejo, da so 
sprejeta nekvašen kruh in vino, in so bili sprejeti na leto. 

Zgodovina evidence, da biblically kotirajo apostoli (vključno Filipa in Janeza) kot tudi škofov / pastirji 

Polycarp, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris in drugi hrani pashe vsako leto 
na 14. (Eusebius. Zgodovina Cerkev, Knjiga V, poglavje 24 verzi 2-7). Rimski, Eastern Orthodox, in 
anglikanski katoličani vsi menijo tisti voditelji, da so bili svetniki, vendar nobena od teh ver sledijo svoje 
primere v zvezi s tem. 

Bishop / Pastor Apollinaris Hierapolis v Frigije Male Azije je napisal okoli 180 AD povedal kristjane, da 
jagnje na 14.: 

Štirinajsti dan, pravi pasha za Gospoda; velika žrtev, Božji Sin namesto jagnjetine, ki je bil vezan 
... in kdo je bil pokopan na dan Pashe, kamen, ki se namesti na grobu. 

Jesus jedli in hrani pasho na 14., je bil ubit na 14., in je bil pokopan na 14 th. To ni bilo v 15. in v letu njegove 
smrti, to ni bilo v nedeljo. Jezus bi prevzel pasho takoj po sončnem zahodu in bi se ubili podnevi in ga 

pokopali, preden je sonce ponovno nastaviti (da začnete nov dan). 



V poznem drugem stoletju škof / Pastor Polycrates Efeški poslal pismo rimskega škofa Victor ko Victor 

poskušal na silo spoštovanja pashe v nedeljo namesto 14.: 

Polycrates je zapisal: "Mi opazujemo točen dan; niti dodal, niti odvzem. Za v Aziji tudi velike 
luči so zaspali, ki se spet dvigne na dan Gospod prihaja, ko se je prišel s slavo z neba, in mora 

poiskati vse svetnike. Med njimi so Filipa, ki je eden od dvanajstih apostolov, ki so zaspali v 
Hierapolis; in njegovi dve stari deviška hčere, in druga hči, ki je živel v Svetem Duhu in zdaj 

počiva v Efezu; in, poleg tega, John, ki je bil tako priča in učitelj, ki je nagnjen nazaj, ob naročju 

Gospoda, in ker je duhovnik, nosil Duhovniški ploščo. Zaspal je v Efezu. In Polycarp v Smirni, 
ki je bil škof in mučenec; in Thraseas, škof in mučenec iz EUMENIA, ki so zaspali v 

Smyrna. Zakaj moram omeniti škof in mučenec Sagaris, ki so zaspali v Laodiceje ali 
blagoslovljeni Papirius ali Melito, evnuh, ki v celoti živel v Svetega Duha, in ki leži v Sardis v 

pričakovanju škofov iz nebes, ko se je dvignila iz mrtve? Vsi ti opazili štirinajsti dan Pashe po 

evangeliju, ki odstopa v nobenem pogledu, ampak po pravilu vere. In sem tudi, Polycrates, 
najmanj od vseh vas, ne glede na tradicijo mojih sorodnikov, od katerih so nekateri sem pozorno 
sledili. Za sedem mojih sorodnikov so bili škofje, in sem osmi. In moji sorodniki vedno opaziti 
na dan, ko so ljudje pospravil kvas. I, zato, bratje in sestre, ki so živeli petinšestdeset let v 

Gospodu, in se srečal z brati po vsem svetu, in so šli skozi vse Svetem pismu, me ne affrighted jih 

zastrašujočih besed. Za tiste večje, kot sem rekel "Morali bi poslušati Boga, ne pa človeka '... 

Lahko bi omenil škofov, ki so bili prisotni, ki sem jih poklical na vašo željo; katerih imena naj bi 
jih napisal, bi to pomenilo veliko množico. In, beholding moje majhnosti, je dal soglasje k pismu, 
vedoč, da nisem nosi moje sive lase zaman, vendar je vedno ureja svoje življenje, ki je Gospoda 

Jezusa. 

Obvestilo v svojem pismu, Polycrates: 

1) je izrazil naslednje nauke prenaša iz apostola John.  
2) povedal, da je pri čemer zvesti naukom evangelija.  
3) oprla na stališče, da so bili nauki iz Svetega pisma poleg tistih iz rimske sprejeto tradicijo.  
4) Rekel je, da je biti zvest naukom opravili se mu v prejšnjih cerkveni voditelji.  
5) pokazal, da je bil takrat predstavnik vernikov v Mali Aziji.  
6) je dejal on in njegovi predhodniki opazili čas nekvašenega kruha.  
7) ni sprejel organ, ki ni svetopisemski rimske tradicije nad Biblije.  
8) Zavrnil sprejeti avtoriteto škofa Rim - se je raje ločene (glej Razodetje 18: 4).  
9) navajajo, da je bilo njegovo življenje, ki ureja Jesus in ne mnenja ljudi. 

Bi si po zgledu Jezusa in apostolov, kot Polycrates naredil? 

Ker zgodnji kristjani bodo jagnje na 14., oni in drugi, ki niso tako so bili označeni Quartodecimans (latinsko 

za fourteenths) po mnogih zgodovinarjev. 

Zgodnji kristjani spoznali, da je pasha storiti z Božjim načrtom odrešenja. Opazimo, da za 180 AD, škof / 

Pastor Melito od Sardis napisal: 

Zdaj prihaja skrivnost Pashe, kakor stoji zapisano v zakonu ... Ljudje, zato je postala model za 
cerkev, in zakon parabolično skico. Toda evangelij postal razlaga zakona in njegovo izpolnitev, 
medtem ko je cerkev postala skladišče resnice ... Tale je pasha za naše zveličanje. To je tisti, ki je 



potrpežljivo prenašati veliko stvari veliko ljudi ... To je tisti, ki je postal človek v devica, ki je bil 

obešen na drevo, ki je bil pokopan v zemlji, ki je vstal izmed mrtvih, in je dvignila človeštvo se iz 

groba pod do višine neba. To je jagnje, ki je bil umorjen. 

Pasha je ohranil letno na 14 th v Nisan s strani vernikov in drugih v poznejših stoletjih. Katoliški 

strokovnjaki (Eusebius Sokrat Scholasticus, Bede) snemanje tega prišlo v 4 th, 5 th, 6. -8 th in kasnejših 

stoletij. Različne Cerkev Boga pisateljev so sledili svoje spoštovanje od časa apostolov v sodobnem času 

(npr Dugger AN, Dodd CO. A zgodovina True Religion, 3. ed. Jeruzalemu, 1972 (Cerkev Boga, 7. dan). 
Thiel B nadaljevanje Zgodovina cerkve božje. Nazarečana Books, 2016). 

Grško-rimski znanstveniki priznavajo, da vidiki pasho, kot so umivanje nog, so opazili tudi tisti, ki jih 
štejejo za zgodnje verne kristjane (npr Thurston, H. (1912),. Pranje nogah in rokah. V katoliški 
Encyclopedia). 

Pasha je prvi letni praznik, navedene v poglavju 23. v Mojzesovi knjigi. 

Pasha pomaga slike odrešenja in milosti za kristjane. Opozoriti je treba, da je zgodnje krščanske spisi 
najpogosteje sklicujejo nanj kot na pasho in ne "Gospodove večerje." 

Medtem ko so nekateri lahko "spiritualizirati" stran nujnost upoštevanja pashe je, voditelji šteje, da 

svetniki po grško-Rimljani in Božje Cerkve je, da ostane dobesedno. 

Mi v permanentno cerkve Božjega še to danes. 

Mi v permanentno cerkve Božjega da jagnje in vključujejo zgodovinsko in svetopisemske, prakso pralni 
drug drugega metrov. 

Načrt Od začetka 

Pasha je razvidno, da ima Bog načrt pred stvarjenjem sveta (1 Peter 1:20), da pošlje Jezus umrl za naše 

grehe, da nas (Janez 03:16) Bog ljubi, da lahko Bog reši nas, in da njegovega Sina trpel in umrl za 

nas. Pasha je razvidno, da so kristjani od grehov s svojo smrtjo in ne ostane v grehu (Rimljanom 6: 1-5). 

Ampak preprosto sprejemanje žrtvovanje Jezusa ni vse, da je v Božjem načrtu odrešitve. 

Različni ljudje, da bo začetek Božjih praznikov odrešenja, ki ga nekoliko prepoznavanje jagnje in / ali 

Binkošti, vendar nikoli ne gre za vedeti "globino bogastva" (prim Rimljanom 11:33) Božje milosti (2 
Peter 3:18) na sliki s strani drugih svetopisemskih praznikov. 

Kristus ni le avtor / začetnik naše zveličanje (Hebrejcem 5: 9) ampak tudi za končno obdelavo našega 

odrešenja (Hebrejcem 12: 2; 1 Pt 1: 1-9). Njegovi nasledniki vodijo njegovo pomlad in jesen Sveti dnevi. 

3. Nočni jih je treba upoštevati in Dnevi Beskvasnih Kruh 

Sveto pismo navaja, da je bil Egipt vrsta greha, iz katerih so imeli Izraelci naj bi se izročila (prim Mz 13: 

3; Razodetje 11: 8). Sveto pismo kaže, da kristjani danes živimo v svetu, ki je neke vrste duhovni 
"Babilona" (Razodetje 17: 1-6). Sveto pismo kaže, da bodo kristjani relativno kmalu podal iz nje, ko je 
Bog izliva njegove nadloge na Babilon (Razodetje 18: 1-8). Več od nadlog, navedenih v knjigi Razodetja 

so podobni tistim, ki nekoč v Egiptu, preden je bilo dostavljeno Božje ljudstvo. 

Izraelci zapustili Egipt na prvi dan Beskvasnih kruha. 



Sveto pismo, v Mojzesovi knjigi 23: 7-8 uči, da sta prvi in zadnji dneh nekvašenega kruha časi za sveto 

"sklic" (NKJV), ki je "sveto sestav" (NJB). Večer petnajstega Nisan (ki se začne, da sveti dan) začne 
praznik Beskvasnih Kruh, ki sodelujejo prehranjevanja (prim Exodus 12:16; Leviticus 23: 6). 

Sveto pismo beleži naslednje: 

42 To je noč, ki jih je treba še upoštevati h Gospodu za njihovo vložitev ven iz egiptovske dežele: 

to je, da je noč v Gospodu, da je treba upoštevati vse Izraelove sinove iz svoje 

generacije. (Eksodus 00:42, KJV) 

To je opaziti noč našega Gospoda, ko jih je izpeljal iz dežele Ægypt: to noč vsi Izraelci morajo 

upoštevati v svojih generacijah. (Izvorni Douay Rheimsa) 

Za kristjane, Noč je treba upoštevati slikam naš vložitev tožbe, da zapustijo duhovno Egipt (glej 

Razodetje 11: 8) - to je nekaj, da bi morala povzročiti kristjani, da se veselite. 

Zgodovinsko gledano, Night je treba upoštevati običajno sodeluje praznično večerje. Večerja običajno 

vključena, vendar ni omejeno na, nekvašenega kruha. 

Bulk Judov Pokličite 15 th pasho 

Judovski voditelji spremeniti datum in nekaterih njihovih praks, povezanih z pasho. Nekateri rabbinical 
virov kažejo, da je to zato, ker niso želeli, da ostane enako kot verniki kristjani (Wolfa G. leksikalnih in 

zgodovinskih prispevkov na svetopisemske in rabinsko pasha. G. Wolf, 1991). 

Ampak tudi, verjetno zaradi porabe obroku na noč je treba upoštevati in nekatere tradicije, v kombinaciji 

s tem, kako Judje večinoma ukvarjajo s svetih dni zaradi diaspore (Judje zunaj dežele Izrael) in vprašanj 

koledarskih ( sveti dnevi. Judovska enciklopedija 1906), Judje navadno imenujemo Night treba upoštevati 
pashe kot večina Judov je večer od 15. leta Nisan / Abib obdržati. Nekateri vodijo tako 14. mesto in 15 th kot 
pasho. 

V času Jezusa, saduceji večinoma vodijo jagnje na 14. in farizeji na 15. (rabin Jeffrey W. Goldwasser. Zakaj 
Judje v Ameriki imajo dve pasha Seders?). 

Toda Biblija uči dve različni časi so za dve različne namene. Stara zaveza pasha kaže, da so Izraelci 
zaščiteni in ne trpijo zaradi smrtne angela. Nova zaveza pasha kaže, za kristjane, da je Jezus nosil kazen 

za naše grehe sam s svojo smrtjo. 

Ampak, nočna je treba upoštevati spomnil Judom, da bi morali biti hvaležni za božjo osvoboditev iz 

suženjstva egiptovskega suženjstva (Exodus 00:42). Za kristjane, Noč je treba upoštevati uči nas, da se 

veselite in biti hvaležni za sproščanje Jezus zagotavlja iz sužnosti greha (Jn 8: 34-36). 

Nekateri Judovski znanstveniki se zavedajo, da je Sveto pismo navaja jagnje kot na drug dan kot praznik 
nekvašenega kruha: 

Lev. . Xxiii, vendar se zdi, da razlikovanje med pashe, ki je določen za štirinajsti dan meseca, in 
(Festivalu Beskvasnih kruha ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luke xxii 1,.. Jožefa, "BJ" ii 1, § 3 ), imenoval 

za petnajsti dan. (Pasha. Judovska Enciklopedija 1906) 

Torej, čeprav je večina Judov kliče kar naprej na 15. kot pasho, 15 th je biblically šteje za del sedmih dni 
festivala iz nekvašenega kruha. Ker Judje so ponavadi poudarjajo odhod iz Egipta, in se zanašajo na 

nekaterih ne-svetopisemskih tradicij, ki jih ponavadi predvsem upoštevati le drugi dan. 



Exodus poglavje 12 obravnava jagnje in se začne z Bog naročil, Mojzesa in Arona o tem, kaj so se učiti 

ljudi, pa tudi, kaj se bo zgodilo. To navodilo vključeni začetku iz jagnje na deseti dan prvega meseca, ki 

se imenuje Abib, in ga shranite do dneva 14 th, če je bilo treba ubiti v mraku - na začetku 14.. 

Obvestilo nekaj od naslednjih navodilih o pashe: 
21 Mojzes pozval vse starešine Izraelovih in jim reče: »Poberi ven in se jagnjeta za sebe glede na 

vaše družine, in ubiti velikonočno jagnje jagnje. 22 In ti sprejmejo kup ožepek, ga pomočimo v 

krvi, ki je v kotlini, in udari nadvratnik in dve doorposts s krvjo, ki je v porečju in nihče od vas 
mora iti skozi vrata svoje hiše do jutra (Exodus 12: 21-22),.. 

Izraz "do jutra" izhaja iz hebrejske besede, ki pomeni "lomljenje z dnevno svetlobo," ", ki prihajajo iz 
dnevne svetlobe," ali ", ki prihajajo iz vzhoda." 

Torej, Izraelci ni šel ven iz njihovih domov šele po zori na 14 th. Kaj se je zgodilo že prej, da je noč? 
29 In zgodilo se je opolnoči, da je GOSPOD udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, od 

prvorojenca od faraonov, ki je sedel na svojem prestolu na prvorojenec izmed ujetništvu, ki je bil 
v ječi, in vse prvorojenec živine ... 33 In Egipčani pozval ljudi, da bi jih poslali iz dežele v 

naglici. Kajti rekel: "Vsi smo se mrtev." (Mz 12: 29,33) 

Mojzes in Aron ni šel ven ponoči - da je napačna predpostavka, da imajo veliko: 
28 Faraon mu reče: "Pojdi stran od mene! Pazi na sebe in videli moj obraz ni več! Za v dan vidiš 

moj obraz boš umrl!« 
29 Mojzes je rekel: "Ti so govorili tudi. Ne bom nikoli več videla svojega obraza". (Mz 10.: 28-
29) 

Po smrti prvorojenec, Izraelci so imeli več nalog za dokončanje pred odhodom v Egipt. Bili so, da 
ostanejo znotraj svojih hiš do jutra, lomljenje svetlobe, gorijo ostanki jagnjeta, ki niso bili jedli, gredo v 

vaseh in mestih, kjer so živeli Egipčani in jih prosijo, da se jim srebro, zlato in oblačil, zbrati in naložiti 

gor ne glede imetje, ki so bili za izvedbo in njihove črede in jate potujejo peš, za nekatere kar za dvajset 

kilometrov, da Ramsesa, kjer je bil njihov organizirali potovanje iz Egipta začeti. Opaziti: 

34 In ljudstvo je svoje testo, preden se je kvašeno, njihovi gnetenje korita, ki se veže v svojih 

oblačilih ob njihovih ramenih. 35 In Izraelovi sinovi so storili po besedi Mojzesovi; in jih sposodili 
od biserov Egipčani srebra in nakit iz zlata, in obleka: 36 In Gospod je dal ljudem prednost v očeh 

Egipčanov, tako da jih je posodila jim take stvari, kot jih zahteva. In pokvaril Egipčani. 37 In 
Izraelci potovali od Ramsesa do Sukotu, peš okoli šeststo tisoč, da so moški, poleg otrok. 38 In 
mešani množica se je povečal tudi z njimi; in jate in črede, tudi zelo veliko živine. 39 In pekli 
beskvasne pecivo iz testa, ki so prinesla iz Egipta, za to ni bilo vzhajano; ker so bili potiska iz 
Egipta, in ne bi zamudili niti, če bi pripravili za sebe nobene victual. (Mz 12: 34-39, KJV) 

Jih je treba upoštevati noč je noč, ko so zapustili Ramsesa. Tisto noč, ko so dejansko zapustili Egipt. 

Po tem, kar jim je Bog rekel, da ne, so odšli. 

Exodus 13:18 nam pove, "Izraelci šli gor v urejenih vrstah iz egiptovske dežele." Glede na število ljudi in 

razpon starosti, pa je presenetljivo, da jim je uspelo doseči vse to ga je ponoči po pasha. 



nekvašen kruh 

Mi kristjani priznavajo, da je Jezus plačal kazen za naše grehe na pasho in da so poskušali živeti, kot je 

naredil, brez greha in hinavščine, katerega kvas simbolično lahko predstavljajo (Lk 12: 1). 

Pokojni Herbert W. Armstrong pisal o tem: 

In, ker so Izraelci šli ven z veliko roko (Numbers 33: 3), v veliki Likovanje in ponos nad njihovo 
osvoboditev iz suženjstva, da se na novo rodil Christian začeli svojo krščansko življenje - up v 
oblakih sreče in veselja. Toda kaj se zgodi? 

Hudič in greh takoj nadaljuje po novo Božjega sina - in kmalu novi in neizkušeni Christian meni 
je dol v globinah malodušju in mika, da bi dal gor in nehal. 

Obvestilo Exodus 14, ki se začne verzu 10 - takoj, ko so Izraelci videli to veliko vojsko jih 
opravlja, so izgubili pogum. Strah je prišel nad njimi. So začeli Bastard in se pritožuje. Videli so, 
da je nemogoče, da bi dobili od faraona in njegovo vojsko, ker je bil preveč močan za njih. In so 
bili nemočni. Tako je tudi z nami. 

Naša moč ni dovolj! 

Toda opazili sporočilo Boga do njih prek Mojzesa: "Ne bojte se, stojte in glejte rešitev 
Gospodovo ... za Egipčanov ... vi jih spet vidim več za vedno Gospod se boriti. ti "! Kako 
čudovito! 

Nemočni, so nam povedali, da še vedno stoji, in glejte rešitev Gospodovo. On se borijo za nas. Ne 
moremo osvojiti Satana in greh, ki pa je lahko. To je vstali Kristus - naš veliki duhovnik - ki nas 
bo očistil - nas posveti - reši nas - ki je dejal, da nas ne bo nikoli zapustil, niti nas zapusti! 

Ne moremo obdržati zapovedi v lastne moči in trdnosti. Toda Kristus V ZDA jih lahko vodijo! Se 
moramo zanesti na Njega v veri. Armstrong HW. Božji Sveti dni, ali Pagan Počitnice, kateri? Po 
svetu Cerkev Boga, 1976) 

Namen festivala 

Ampak nam naučijo celoten pomen tega. Zakaj je Bog posvetil ti prazniki? Kakšen je bil njegov 

velik NAMEN? Zdaj se Exodus 13, verz 3: "... Mojzes reče ljudstvu: Ne pozabite na ta dan, v 
kateri ste prišel ven iz Egipta ..." To je bil 15. z Abib. Verz 6: »Sedem dni boš jedel nekvašeni 
kruh, in sedmi dan je praznik k Večno ... To se naredi, ker to, kar Večni naredil [spominska] ... in 

to je za znak "- (čudežno dokazilo o istovetnosti) -" tebi na tvoji strani, in v spomin med tvojimi 
očmi "- zakaj? - "da LAHKO GOSPOD zakon BE V tvojih ustih ... Ti boš torej SHRANITE 
odlok ..." 

Oh, dragi bratje in sestre, ne vidite čudovit smisel? Ali razumejo pravi pomen vsega tega? Ali 
vidite Božjo NAMEN? Pasha slike Kristusove smrti za odpuščanje grehov, ki so 
mimo. Prevzemni iz njegove krvi, ne odpuščati grehe smo obvezujejo - ne daje DOVOLJENJE 
nadaljuje v grehu - torej, ko smo ga sprejeli, so naši grehi odpuščeni samo do takrat - PAST 
GREHOV. 

Vendar se bomo ustavili? Pretekli grehi odpuščeni. Ampak še vedno meso bitja. Še vedno bomo 

trpeli skušnjave. Sin nam je potekala v sklopko - smo bili sužnji grehu, v njeni moči. In mi smo 
nemočni, da sami dostaviti od nje! Bili smo v sužnosti greha. Naj nam razumeti sliko - 



pomen. (Armstrong HW. KAJ MORATE VEDETI O pashe in Festival Beskvasnih kruha. Dobre 
novice, marec 1979) 

V kolikšni meri bi morali kristjani pospravil greh? Popolnoma, kot je učil Jezus, "ti mora biti popolna, 

tako kot je vaš Oče v nebesih popoln" (Mt 05:48). Kvasca simbolično lahko tip sin (prim 1 Kor 5: 7-
8). Kot sin, kvas puder gor. 
Kot je sedem Božji število simbolizira popolnost, kristjani so slediti pasho s sedmimi dneh nekvašenega 

kruha. Pomen in simbolizem ni popolna le z pasho. Pasha slike sprejem Kristusove krvi za odpuščanje 

preteklih grehov in Jezusovi smrti. 
Ali naj pustimo Kristus simbolično visi na drevesu njegove smrti (prim Gal 3:13)? Ne Sedem dni 
nekvašenega kruha naslednja pasha pomoč sliki nas popolna pospravite greha, vodenje zapovedi - potem, 
ko so pretekli grehi odpuščeni kot posledica Jezusovega žrtvovanja. 
Dnevi nekvašenega slike kruh življenja in dela v vstalega Jezusa. Jezus zasedel prestol Boga, kjer je bil 
zdaj aktivno dela v našem imenu, kot je naš veliki duhovnik, nas očisti od greha (Hebrejcem 2: 17-18) 
nam dali povsem iz svoje moči! 
Tukaj je nekaj, kar je Hebrejski spisi pravijo o Dnevov Beskvasnih Kruh: 

15 Sedem dni boš jedel beskvasan kruh. Na prvi dan, ko se odstrani kvasca iz svojih hiš. Kdor 
poje kvašenega kruha od prvega do sedmega dne, ta oseba se odrezani od Izraela. 16 Na prvi dan 
ne bo sveti zbor, in sedmi dan bo sveto sklic za vas. Ni način dela se opravi na njih; vendar mora 
to, kar vsakdo jesti - da se le lahko pripravimo z vami. 17 Torej se boste opazovati praznik 
Beskvasnih Kruh, ker bo na ta isti dan sem prinesel svoje vojske iz dežele Egiptovske. Tako se 
boste opazovati ta dan do kolen kot večno odloka. 18 V prvem mesecu, štirinajsti dan meseca proti 

večeru, ki jih mora jesti beskvasan kruh, do enaindvajsetega dne v mesecu, v večernih 

urah. 19 Sedem dni se ni kvas našel v vaših hišah, saj kdor poje, kaj kvašenega, ta ista oseba 

odrezani od občine Izraelove, ali je tujec ali rojen v deželi. 20 se Ješ nič kvašeno; . V vseh svojih 
stanovanjih boste jedli beskvasan kruh «(Mz 12: 15-20) 

Leviticus 23: 6-8 uči o tem, kot dobro. In Mojzesova 16:16, kaže, da je bilo pričakovati, ponudbe je treba 
dati na Dnevih Beskvasnih Kruh, binkošti, in Fall Holy Days. 

Prvotno ni bilo "žgalne ali žrtvovanje", ko je Bog ", ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele« (Jeremija 
07:22). So bile dodane zaradi neposlušnosti (Jeremija 7: 21-27) in Nova zaveza je jasno, da nam ni treba 
imeti žgalne daritve ali živalske žrtve, zdaj (Hebrejcem 9: 11-15). 

Kot jemo beskvasan kruh vsakega od dni, se zavedamo, da se moramo izogibati greh, ki je tako razširjena 

v svetu okoli nas. 

Sestavljeno Away ali varovane? 

So bili Dnevi Beskvasnih Kruh odpadla? Razmislite kaj drugega, da Herbert W. Armstrong je napisal: 

Ni odpravljena, stare zaveze 
Upoštevajte, da so Dnevi Beskvasnih Kruh obdobje, ki ima dve visoki dan sobote. In je ta rok 
določen FOREVER - medtem ko so Izraelci še vedno v Egiptu - preden je bila izdana ali napisana 
svečani zakon Mojzesa - pred Bog je celo predlagal, staro zavezo! Kaj Mojzesovi postavi, ali 



stara zaveza, ni prinesel ali inštitut, ne morejo TAKE AWAY! V prevodu Fentonove, je 17. verz 
prevedeno: "zato KEEP tem obdobju kot vedno traja INSTITUCIJE." Je vključeno celotno 

obdobje. 
Že samo to bi moral dokazati, da je Sveti DNI - in sedem dni v Beskvasnih kruha - so zavezujoče 

danes, in FOREVER! 
Zdaj, če ta besedila velja do 15., ne pa na 14, saj so zagotovo naredili, je tu prepričljivo izkazala, 

nato pa je pasha sedež ZA-EVER? Res je! Predvsem pa ta besedila se nanašajo na PRAZNIK in 

ne pasha. V odstavku, ki se začnejo Exodus je 00:21 pashe spet iz in verz 24 ga določa 

FOREVER! ... 
Opazovati jagnje sam, nato pa ne upoštevajo sedem dni Beskvasnih Kruh, sredstva, v simboliko, 
da sprejme Kristusovo kri, in nadaljuje v grehu - reči ... Zakon je odpadla, smo pod milostjo , kar 

pomeni dovoljenje, da se nadaljuje v grehu! 
Sedem Dnevi Beskvasnih Kruh sliko z vodenjem zapovedi, ki je z drugimi besedami dajanje proč 

od greha. (Armstrong HW. Kaj morate vedeti o pashe in Festival Beskvasnih kruha. Dobre 
novice, marec 1979) 

Zgodnji kristjani niso verjeli, da so bili dnevi Beskvasnih Kruh odpadla. Apostol Pavel je potrdil pravilno 
vodenje praznik z nekvašenega kruha (1 Kor 5: 7). On in drugi še vedno označeno / jo opazili in ga 

opazili zunaj Judeje: 

6 Vendar pa smo odpluli iz Filipih po dnevih Beskvasnih Kruh in pet dni se jim je pridružil na 

Troadi, kjer smo ostali sedem dni. (Akti 20: 6) 

Če kristjani niso vodenje Dneve Beskvasnih Kruh, Sveti Duh ne bi bilo to, da se zabeleži, kot je ta 
navdih. Zdaj Philippi je mesto Gentile v Makedoniji. Vladali Rimljani - torej vodenje te dni ni bila 
omejena na mesto, kot je Jeruzalem. V vsaj dveh mestih v Novi zavezi, vidimo, da so Dnevi Beskvasnih 
Kruh, ki se vodijo v Gentile področjih (1 Korinčanom 5: 7, Apostolska dela 20: 6),. 

Razmislite tudi izjavo, "da je bil v času Dnevov Beskvasnih kruha" v Apostolskih 12: 3. Ker Gentile 
avtorja Luke naslovljeno knjigo dejanj na drugo Gentile (Akti, 1: 1), zakaj bi bile omenjene v teh dneh, če 
bi bile znane do Gentile kristjanov in je prenehala obstajati? 

Morda je treba dodati, da je lažno 3. stoletje Epistula Apostolorum trdi Jezus učil njegovi privrženci 
morajo voditi Dneve Beskvasnih kruh, dokler se vrne. Čeprav se ne moremo zanesti na tem dokumentu, 

ne pomeni, da so bili nekateri ohraniti tiste dni v 3. stoletju. 

Informacije izven Biblije poroča, da so apostoli Paul, John, in Philip, skupaj z Polycarp v Smirni in 

drugih zgodnjih kristjanov, je obdržala Dnevi Beskvasnih kruha (Pionius. Življenju Polycarp, poglavje 2). 

Kljub temu, Canon 38 Sveta Laodiceje četrtega stoletja (c. 363-364) prepovedano opazovanje Dnevih 
nekvašenega kruha. Tiste v cerkvi Boga ni mogla v skladu s številnimi odloki tega sveta, ki se je vrgel 

proti Svetega pisma in zgodnjih tradicije vernikov. 

Zato različni Sabbath-imetnikov naprej vodi Dnevi beskvasnih kruh zatem (Pritz Nazarene židovsko 

krščanstvo Magnas, Jerusalem, 1988, str 35;... Jerome kot zgoraj v Pritz, str 58,62,63,. Ephiphanius 

Panarion. od Ephiphanius v Salamini:. Book II (sekte 1-46) oddelka 1, poglavje 19, 7-9 Brill, 1987, str 
117-119) in v srednjem veku in pozneje (Liechty D. Sabbatarianism na šestnajstem stoletju.. Andrews 

University Press, Berrien Springs (MI), 1993, str 61-62; Falconer John Breife izpodbiti John Traskes 
Judaical in novimi Fantyces, 57-58, kot je navedeno v Ball B. sedmi dan Men:... praznovalcev sobote in 
Sabbatarianism v Angliji in Walesu, 1600-1800, 2. izdaja. James Clark & Co., 2009, str. 49-50),. 



Kot smo v Nadaljevanje cerkvi Boga ne strinjam, da je Svet Laodiceje govoril za prave krščanske cerkve, 

še vedno vodi Dneve Beskvasnih kruha. Jemo nekaj beskvasan kruh za vsakega od sedmih dneh, kot je 
Sveto pismo svari (Exodus 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Ta kruh je lahko iz različnih zrn / matice kraju ni 

biblically-obvezna uporaba pšenice. 

(To je morda treba omeniti, da je mogoče jesti, razen samo nekvašenega kruha hrane v tem praznik, je 

prav, da ni kvašeni kruh, da bo jedel. Prav tako, za razliko od pasho, prvi in zadnji dan Beskvasnih Kruh 
so dnevi, tako kot tedenski Sabbath, da je eden ne dela.) 

Medtem ko so nekateri želeli allegorize proč številne dele Biblije, čeprav je zagotovo duhovno 

razumevanje do svetih dni, je tudi fizično ena. In fizično upoštevanje nam pomaga bolje razumeti 

duhovne lekcije. 

Dnevi nekvašen kruh pomoč slike, ki so mi kristjani, da si prizadevajo postaviti greh in hinavščino iz 

našega življenja (prim Mt 16: 6-12; 23:28; Lk 12: 1). Z njihovo vodenje fizično, da nam pomaga, da bolje 
naučiti duhovne izkušnje, da Bog namenjene. 

4 Binkošti: resnica o Vaš poklic in neverjeten dar Boga 

Večina, ki izpovedujejo Kristusa vedeti nekaj o binkoštih. Mnogi pravilno menijo, da je začetek cerkve v 

Novi zavezi. 

Ko je Jezus umrl, so povedali njegovi učenci počakati, da prejme moč Svetega Duha: 
4 In montažo skupaj z njimi, jim je zapovedal, da ne odstopa od Jeruzalema, temveč počakati na 

obljube Očeta ", ki,« je rekel, »ste slišali od mene; 5 za Janeza resnično krstil z vodo, vendar boste 

krščeni s Svetim Duhom ne veliko dni od zdaj. " (Akti, 1: 4-5) 

Tako so čakali in: 
1 Ko se je dan prišel Binkoštni, so bili vsi enodušno na enem mestu (Akti, 2: 1). 

Obvestilo, da izjava poudarja, da je dejstvo, da je dan prišel Binkoštni. Sveto pismo je tako da je jasno, 
da so dogodki, ki sledijo, so neposredno povezani z dejstvom, da je dan prišel Binkoštni. In to se je 
zgodilo z učenci, saj so bili vsi tako opazovanje skupaj. 

Tukaj je, kaj se je zgodilo potem: 
2 In nenadoma je prišel zvok iz nebes, kot iz rushing silovit vihar, in napolnil celo hišo, kjer so se 
zadrževali. 3 Nato se je zdelo, da jih je razdelil jeziki, od ognja, in eden je sedel na vsakega izmed 
njih. 4 In vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je 

Duh dal izrekov. ... 
38 Peter pa jim je rekel: »Spreobrnite, in naj vsak od vas naj se krsti v imenu Jezusa Kristusa za 
odpuščanje 

grehi; in prejeli boste dar Svetega Duha. 39 Za obljubo je za vas in za vaše otroke, in vsem, ki so 

daleč, kar je Gospod, naš Bog, se bo klic. " 



40 In z mnogimi drugimi besedami je pričeval in jih opominjal, rekoč: "Be rešil te perverzne 

generacije." 41 Potem pa tiste, ki so z veseljem sprejeli njegovo besedo, so bili krščeni; in tisti dan 
okoli tri tisoč duš so jim dodane. 42 In še naprej odločno v doktrini in tovarištva apostolov, v 
lomljenju kruha in v molitvah. ... 47 hvalili Boga in ob uslugo z vsemi ljudmi. Gospod doda cerkvi 
dnevni tistih, ki so bili shranjeni. (Akti 2: 2-4, 38-42, 47). 

So prejeli nekaj moči Svetega Duha. In to velja za začetek krščanske cerkve s strani katoliki, Eastern 
Orthodox, večini protestanti, Jehovove priče, in cerkev Boga skupin. Tako je Sveti Duh dal v določenem 

času (hkrati, da je veliko Judov opazili Binkošti) in da so bili Jezusovi učenci še vedno opazuje. 

To ni bilo naključje. 

Ali obstaja več na binkošti? 

Mnogi se ne zavedajo, da Binkošti predstavljal več kot dajanja Svetega Duha in začetkom cerkve v Novi 
zavezi. 

Če pogledamo odlomke iz Stare in Nove zaveze ponuja več informacij o tem dnevu in njegov pomen. 

Praznik binkošti smo ohranili kristjani po začetnem enega, vendar brez omembe govorjenje v 

jezikih. Apostol Pavel je nadaljeval, da binkošti desetletja po Binkošti omenjeno v drugem poglavju 

knjige dejanj. Obvestilo, kaj je napisal, okoli 56 AD: 
8 Za Ne želim, da vas vidim zdaj na poti; ampak upam, da bom ostal nekaj časa z vami, če to 

dopušča Lord. Ampak bom zamudili v Efezu do Binkošti (1. Korinčanom 16: 8). 

To kaže, da je Pavel vedel, ko je Binkošti, da je čutil, da mora Kor vedeti, kdaj je bila Binkošti, in da bi se 

Efežanom znano, kdaj je bila binkošti. Tako očitno je pa opaziti Paul in pogani v Efez in Korintu. 

V drugem letu, je apostol Pavel želel biti v Jeruzalemu za binkošti, okoli 60 AD tudi: 
16 Za Pavla so se odločili za jadranje mimo Efezu, tako da mu ne bi bilo treba preživeti nekaj časa 

v Aziji; ker je bil hiti, da je v Jeruzalemu, če je mogoče, na binkoštni dan (Apd 20:16). 

Tako, kristjani v Jeruzalemu so vedno opazovanje Binkošti in Paul je to opazovanje preveč. V 
nasprotnem primeru ne bi bilo nobenega očitnega razloga, zakaj Pavel želel biti v Jeruzalemu na binkoštni 

dan. 

Izraz binkošti je grški izraz, ki pomeni 50 th. Ta izraz izhaja iz naslednjega Hebrew opisu izračun datuma: 
15 In ti se štejejo za seboj od dneva po soboti, od dneva, ki ga je prinesla snop ponudbo vala: 
sedem sobote se zaključi. 16 Štetje petdeset dni do dneva po sedmi soboti (Mojzesovi knjigi 23: 

15-16). 

Binkoštni dan ima več imen, in zaradi tega, nekateri so bili zmedeni o tem. Njegove drugih 
svetopisemskih imen so: praznik žetve, praznik tednov in dan prvine. 

Judovske tradicije in kdaj je Binkošti? 

Petje pogosto spremlja sveti festivali Boga, ki se je začela ob sončnem zahodu: 



29 Ti imajo pesem Kot v noči, ko se bodo sveti praznik, veselje v srcu kot takrat, ko nekdo gre s 

flavto, Da pridejo na goro Gospodovo, mogočnemu Izraelovega. (Izaija 30:29) 

Sodobni Judje ponavadi pokliče Binkošti z izrazom Šavuot. 

Nekateri so bili zmedeni, ko je binkošti. Mnogi Judje ne ga hranite na isti dan, da je stalni Božja Cerkev 

ga vodi. 

Judovski saduceji pravilno dejal, "da bi binkošti vedno pade na nedeljo," pa "[i] a po Talmudic in geonic 

literatura ... Binkošti pade na 6. Siwan" (Pineles, "Darkeh shel Tora", str. 212 , Dunaj, 1861,.. Binkošti 

Judovska enciklopedija 1906) datum veliko Judov zdaj uporabljajo (ki je v post-Talmudic literature, ki je 
bila dana skupaj po Stari zavezi in ni Pismo), je kasneje spremembe in ne svetopisemska datum . Mi 
v Nadaljevanje cerkve Božjega upoštevati svetopisemsko metodo. 

Obvestilo tudi naslednje od nekdanjega glavnega rabina Lord Vreče: 

Farizeji, ki so verjeli v ustni zakona, kot tudi pisno enega razume "sobotni" pomeni, tukaj je prvi 
dan Pesach (15 Nisan). Saduceji, ki so verjeli le v zakonu o pisni, je besedilo dobesedno.Dan po 
sobotni dan je nedelja. Tako se je število vedno začne v nedeljo, in Šavuot, petdeset dni kasneje, 

tudi vedno pade na nedeljo. (Vreče L. judovstvo. Misel za Šavuot Arutz Sheva, 3. junij 2014) 

Kristjani bi Morali vedeti, da JE Jezus obsodil farizeje ZA zanašajo Prevec na ustnem Prava nad pisnega 

Prava (Mr 7: 5-13). Jezus Jim JE rekel, da je bilo "Kar besedo Boga brez učinka skozi tradicijo, Ki da jo 
izreče. V Veliko takšnih stvari, Ki Jih storijo« (g 07:13). 

In, kot je prikazano spodaj, binkošti nanaša na čas štetja petdeset, kot da je povezana z prvine: 
16 Štetje petdeset dni do dneva po sedmi soboti; potem mora ponuditi novo žitno daritev 

GOSPODU. 17 Ti se prinesejo iz svojih stanovanj dva vala hlebov dveh desetin efe. So iz bele 
moke; so se peče s kvasom. To so prvine za GOSPODA (Mojzesovi knjigi 23: 16-17). 

Ko računate petdeset dni do dneva po sedmi soboti, boste ugotovili, da je Binkošti vedno pridejo na 

nedeljo. Binkošti traja od sončnega zahoda v soboto do sončnega zahoda nedelje. Irenej, ki je trdil, da je 
izpolnilo Polycarp od Smirni zapisal, da so apostoli hranijo Binkošti na nedeljo (Fragments of Ireneja, 7). 

prvine 

Uporaba izraza "prvina" pove drugi pridelek. In dejansko, tudi to je bilo opozorjeno v Stari zavezi: 
16 ... praznik Harvest, prvine vaših naporom, ki so jih posejane na tem področju; 17 in praznik 
Žetev ob koncu leta, ko ste zbrali v sadju vaših porodov s področja (Exodus 23: 16-17).  
 
22 In opazuješ praznik tednov, za prvine pšenične žetve in praznik Žetev ob koncu leta (Exodus 

34:22). 
26 Tudi na dan prvine, ko prinese novo žitno daritev GOSPODU na vašem prazniku tednov, 

imejte sveto sklic (Numbers 28:26). 

Medtem ko so nekateri protestantski komentatorji se nanašajo na val snop ponudbo v kot praznik prvine 

(npr Radmacher ED ed. Nelson Študija Sveto pismo. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, str. 



213), to je napačen. Medtem ko je "snop prvine" ponudil dobi (Leviticus 23: 10-11), kot je prikazano 
zgoraj, Biblija nanaša na praznik tednih času prvine (ne le eden snop). 

Kako se je zamisel o prvine nam pomagajo razumeti ta dan? 

Praznik binkošti ali praznik prvine (Exodus 34:22), nas opominja, da je Bog zdaj kliče le majhne 

"prvenec" duhovno žetev, pri zadnji veliki dan prihajajočem katere slike večji pridelek 

kasneje.Spomladanski letina, na večini področij, v veliko manjši od večjega padca pridelka, kar je v 

skladu z Božjim načrtom odrešenja za človeštvo. 

Toda kaj o Jezusu? Ni je vrsta prvine? 

Ja, je vsekakor bil. Paul ugotavlja: 
20 Zdaj pa Kristus je vstal od mrtvih, in je postala prvina tistih, ki so zaspali. 21 Za saj ga človek 

prišel smrt, ki ga človek prišel tudi vstajenje mrtvih. 22 Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tudi 
zato v Kristusu vsi morajo biti živ. 23 ampak vsak v svojem vrstnem redu: Kristus prvine, potem 
tisti, ki so Kristusovi, na njegov prihod. (1 Kor 15: 20-23). 

Kristus je izpolnitev vala snop ponudbe v Mojzesovi knjigi 23: 10-11. On je snop prvine. Je izpolnil tudi 
to vlogo, ko se je v nebesa na nedeljo (val snop donos je bil v nedeljo), potem ko je vstal od mrtvih (Jn 
20: 1,17). Toda niti on niti njegovi nasledniki opazili, kaj se zdaj imenuje Velika noč. 

Tudi James ugotavlja, da nam je Jezus peljal, da bo tudi vrsta firstfruit: 
18 Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih bitij (James 

1:18). 

Torej, medtem ko je bil Jezus prvotna firstfruit da predstavlja val snop ponudbo, pravi kristjani so neka 
prvina, ki jo je binkoštni dan zastopana. "Prvenec" pomeni, da bo le nekaj del pridelka v tej starosti (prim 
Lk 00:32; Rimljanom 9:27, 11: 5) - vendar pa tudi pomeni, da bo prišlo do večje žetve je: - čas, ko se 
bodo vsi, ki nikoli ni imela priložnosti za odrešenje slej morali resnično in pravo priložnost. 

Obvestilo, kaj Peter navedeno na binkošti: 
29 "Bratje, naj svobodno govoriti z vami patriarha David, ki je bil tako mrtev in pokopan in 
njegov grob je pri nas na ta dan. 30 Zato, da prerok, in vemo, da je Bog prisegel z prisega, da mu to 
od sadu svojega telesa, po mesu, da je obudil Kristusa, da bi sedel na svojem prestolu, 31 je, 
predvideva to, govoril o vstajenje Kristusa, da je njegova duša ni ostal v peklu niti ni njegovo telo 

videti korupcija. 32 je to Jezus Bog obudil, od katerih smo vsi priče. 33 se zato vzvišeno na Božji 
desnici, in ko je prejel od Očeta obljuba Svetega Duha, je izlil . ta, ki ste zdaj videli in slišali (Apd 

2: 29-33) 

Obvestilo, da je Peter, na binkošti, iz Jezusa kot sadje in da mu je bilo postavljeno. Binkošti kaže, da Bog 

blagoslovi ta majhen pridelek, ki ga izdajo njegovega Svetega Duha, tako da bomo lahko premagali, 
naredite svoje delo in duhovno rastemo, čeprav živijo v "sedanjem zlo starosti« (Gal 1: 4) 

Jezus ni bil le prvi od prvine, je bil tudi prvorojenec med mnogimi brati: 



29 Za koga je foreknew, je tudi že vnaprej določen, da bo skladna s podobo njegovega Sina, da je 

morda prvorojenec med mnogimi brati (Rimljanom 08:29).  
 
5. Jezus Kristus, zvesta priča, prvorojenec od mrtvih (Raz 1: 5). 

Ker je Jezus prvorojenec, to zagotovo pomeni, da bo postal drugi, ki so biti kot on. Tako postaja kot Jezus 
Kristus je tudi del sporočila binkošti. Seveda je ideja, da postane kakor Kristus učil v celotnem Svetem 

pismu in ne omejeno na binkošti. Obvestilo kaj John je napisal: 
2 ... se bomo njemu podobni (1 Jn 3: 2). 

Ker je sveti zbor, je opaziti podoben tedensko soboto, vendar s ponudbo (Mojzesova 16:16). V Stari 
zavezi, na praznik tednov, ki vključuje prvine je ohranil 50 dni po soboti po pashe. 

Po smrti Kristusa, apostoli zbrali na ta dan. In na ta dan se je Sveti Duh izlil zagotoviti kristjani dostop do 
Boga kot neke vrste prvine. Jesus je bil prvi od teh prvine in kristjani, ki so ti v tej starosti so tudi, da je 
prvina, kot Je (tisti, imenovan kasneje so se tudi, da je to Jezus, ampak preprosto ne bo prvenec). 

Se lahko Holy Days, ki živijo zunaj Jeruzalema? 

Nekateri so navedli, da so svetopisemske Sveti dni ne more biti zdaj, saj bi zahtevala, da bi vsi iti v 
Jeruzalem. 

Ampak to ni bilo tako v preteklosti, tudi z Jezusom. 

Proti začetku njegovega ministrstva, medtem ko v Nazaretu, Jezus je govoril o "dan ob sobotah« (Lk 

04:16). Binkošti se imenuje tudi praznik tednov / oskvrnuše (Mz 16: 10,16). To Luke pomenilo množini 

lahko potrdimo z opazovanjem dejanske grškega izraza. Dejanska beseda (ni Strong združevanje kot 

besed) za sobote, σαββάτων, je množina (σαββάτω, kot v Luke 14: 1., je ednini).Prehod se dobesedno 

prevede kot sledi: 
16 In Prišel je v Nazaret, kjer so ga vzgajali. In po njegovi meri, je šel v na dneve ob sobotah, v 

shodnico, in vstane, da bere. (Lk 04:16, zelena) 

Torej, to pomaga kažejo, da bi se lahko vodijo sveti dan, kot Jezus, v drugi od Jeruzalema lokacijo. Prav 
tako je zdelo, da lahko vodijo še sveti dan v Galileji v Lk 6: 1-2 (zeleni JP, Sr. Interlinear grško-angleški 

Novi zavezi, tretja izdaja Baker Books, 2002.). 

Morda je treba omeniti, da je, ko je Samarijanka je pokazala, da bi bilo čaščenje morebiti omejen na 

območje Jeruzalema (Janez 04:19), Jezus je rekel, da ni bil Jeruzalem čaščenje omejitev: 

. 21 Jezus ji je rekel: »Žena, verjemi mi, prihaja čas, ko ne bo niti na tej gori, ne v Jeruzalemu, 

častili Očeta 22 Vi častite, kar ne poznate, vemo, kaj častimo, za rešitev je . Judov 23.Vendar pa je 
ura, ki prihajajo, in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu ter resnice. kajti Oče 

želi, kot da bi ga častili 24 Bog je duh, in tistimi, ki ga častijo morajo moliti v duhu in resnici. " (Jn 
4: 21-24) 

Nova zaveza je jasno razvidno, da je sveti dan ali druga čaščenje ni omejena v Jeruzalem (glej tudi Mt 

10:23; 23:24). 



Treba je opozoriti, da je grško-rimske cerkve tudi priznati, da Binkošti, včasih navedena tudi kot praznik 

tednov (Mojzesovi knjigi 23: 15-16) ali dan prvine (Število 28:26) v Stari zavezi, je imel Christian pomen 
. In ne omejujejo njegovo upoštevanje na eno mesto. 

Razmislite tudi, da je ideja o kristjani čemer prvine potrdili v Novi zavezi (James 1:18). V starem Izraelu, 
je bil manjši pridelek spomladi in večji letina v jeseni. Pomladnega Sveti dan Binkošti, ko je pravilno 

razumel, pomaga sliko, ki je samo Bog kliče nekateri sedaj za zveličanje (John 06:44; 1 Kor 01:26; 

Rimljanom 11:15), pri večji pridelek, ki prihajajo kasneje (Janez 7: 37- 38). 

Veliko grško-rimske cerkve opazovati neko različico binkošti. Vendar, deloma zato, ker se ne upoštevajo 

nekaterih drugih svetopisemskih svetih dni, ki jih ne razumem, zakaj je Bog samo kliče nekaj sedaj, in da 

on ima načrt, da ponudi vse odrešenje (Lk 3: 6; Izaija 52:10). Mercy zmage nad sodbo "(James 2:13). 

5. Praznik trobent: Kristusova Vrnitev v dogodkov, ki vodijo do 
njega 

Večina grško-rimskih cerkva ne vodi svetopisemske svete dneve, ki običajno pojavljajo v jeseni. Vendar, 
ti Sveti dnevi prikazujejo številne osrednje prireditve v Božjem načrtu. 

Praznik trobent slike, ne le prihod Kristusa za oživitev prvine od mrtvih, pa tudi slike strašno časa 

opustošenja samo naprej in posredovanje Jezusa Kristusa za shranjevanje živijo od popolnega uničenja in 

za vzpostavitev Božje kraljestvo na zemlja. 

Naj razume, kako je ta festival sodi v Božjem velikega načrta. 

Menijo, da obstaja velika časovna vrzel med binkoštni dan in praznik trobenti. Ker je cerkev Nova zaveza 
je začela na Binkošti in v bistvu se konča, ko je Jezus vrnil na zadnji trobento (1 Kor 15: 51-57), v smislu 
časovno obdobje med binkošti in praznik trobenti se lahko šteje, kot da predstavlja starost cerkev . 

Četrti Sveti dan, na praznik trobenti, je opaziti v "sedmem mesecu, prvi dan meseca" (Mojzesovi knjigi 
23: 23-25). 

Številka sedem v Božjem načrtu pomeni zaključek in popolnost. Sedmi mesec Božje koledar (pojavlja v 

septembru in / ali oktobra) vsebuje končne štiri festivale, predstavljam zaključka božjega velikega načrta 

za nas. Festival, ki pade na prvi dan tega meseca označuje začetek zaključnih dogodkov v Božjem načrtu. 

To je še en letni Sabbath počitka iz lastnega rednega dela, in to je, da je spomin piha iz trobente (Leviticus 

23: 24-25). To je tudi čas, da se naučijo božji poti (Nehemija 8: 2-3; prim Ezra 3: 1-7).Veliko tega, kar se 
je zgodilo, da Izraelovim sinovom je bila napisana za naše "primere, in so bili napisani za naše opomin, 
na katere so prišli konci starosti« (1 Kor 10:11). 
To je od pihanjem trobent, da je praznik trobenti črpa svoje ime. 

Na voljo je veliko simbolnega pomena je vezala na piha teh trobent, zlasti v zvezi s končnim časa, v 

katerem živimo. Treba je opozoriti, da je sodobna judovsko ime za ta dan, Roš hašana, ni svetopisemsko 

niti original Judov. To je bilo nekaj, ki jih je sprejel stoletja, ko je Bog dal njim in po Stari zavezi je 
napisal (Kramer, Amy J. Roš Hašana Origins. Copyright © 1998-1999 Vse judovske, Inc.). 

Biblija uči, da so trobente prepihani sporočamo Božji prazniki, pa tudi poklicati ljudi zbrati (številke 10: 
1-3, 10). 

Knjiga življenja 



Zanimivo je, da so Judovski znanstveniki vezani praznik trobenti v s "Book of Life" (Peltz M, rabina. Kaj 
je v Roš hašana pozdrav? Haaretz, September 17, 2012),. Zakaj je to v interesu? 

No, Biblija uči, da tisti, ki so navedena v "Book of Life" (Filipljanom 4: 3; Raz 3: 5), bodo vstali 
(Hebrejcem 12: 22-23). Kdaj? Na sedmi in zadnji trobento: 

51 Glej, jaz ti povem skrivnost: Nismo se vse spanja, vendar smo se spremenilo - 52 v trenutku, v 
trenil z očesom, na zadnjem trobento. Za trobento bo zvok, in mrtve se bo dvignila nepodkupljivi, 
pa smo se spremenili. 53 Za to Podmitljiv treba na neraspadljivost, in to smrtno mora dati na 
nesmrtnost. (1 Kor 15: 51-53) 

Razodetje jasno uči, da bo sedem trobent pihano (8: 2), kazen je na tiste, ki niso zaščiteni z Bogom (9: 4), 

nato pa Božje kraljestvo in sodba bo prišel (11: 15-18). Končno se uči, da bodo tisti, katerih imena niso 

zapisana v knjigi življenja doživeli drugo smrt (Razodetje 20: 14-15). 

trobenta blastov 

Menijo, da je Sveto pismo kaže, da je v času izraelske zgodovine, ki je bila močno prekinjala s konflikti 
in uporu, trobente še naprej uporablja za signaliziranje, da klic k orožju ali preludijev do pomembnih 

sporočil - vedno v počastitev dogodka ogromno uvoza do celotne narod. 

Bog uporablja tudi preroke, med njimi Isaiah, Ezekiel, Ozej in Joel, ki opozarjajo Izrael o kazni On bi 
prinesli na njih za njihovo konstantno upor proti svojim zakoni. Ti preroki so, da uporabljajo svoje 
glasove kot trobente na Trubiti svoja opozorila na Božje ljudstvo. 

1 Zaukaj, rezervni ni; Dvignite svoj glas kakor rog; Povej moji ljudje svoj prestopek in hišo 

Jakoba njihove grehe. (Izaija 58: 1) 

Mi v permanentno cerkve Božjega delajo za to danes. Mi pogumno povedati, od grehov družbe in kako 

svetovnih dogodkov se usklajujejo s pravilno razumejo prerokbo - ki prav tako si prizadevajo razložiti. 

Vendar pa bo tudi dobesedno trobenta eksplozije, ki prihajajo v prihodnosti, kot uči Razodetje (Razodetje 

8: 1-13, 9: 1-18). Ampak večina ne bo upoštevajte ta opozorila. 

Mnogi so pihano v knjigi Razodetja, in veliko je bilo, da se pihano na praznik trobenti (Leviticus 23:24) - 
upam, da mnogi lahko videli povezave. 

Toda najbolj pomembno trobenta, na nek način, bi lahko zadnji, sedmi ena. Tukaj je, kaj Revelation uči o 

tem: 
15 Potem je sedmi angel zvenela: In tam so bili glasni glasovi v nebesih, rekoč: "V kraljestva tega 

sveta so postali kraljestva našega Gospoda in njegovega Kristusa, in On bo kraljeval na veke 

vekov!" 16 In štiriindvajset starešin, ki je sedel pred Bogom na svojih prestolih padel na obraz in 

so molili Boga, 17 rekoč: "Dajemo vam zahvaljujem, o Gospod Bog Vsemogočni, The One, ki je 
in ki je bil in ki prihaja, ker ti so se svoje veliko moč in vladal. 18 narodi so bili jezni, in Vaša jeza 

je prišla, in čas mrtvih, da bi jih bilo treba presojati in da morate nagradite svoje služabnikov 

prerokov in svetih in tisti, ki strah Vaše ime, majhna in velika, in je treba uničiti tiste, ki uničujejo 

zemljo. " 19 Tedaj je Božji tempelj je začela v nebesih, in skrinja njegove zaveze opazili v 

njegovem templju. In je bilo strele, zvoki, grmenja, potres in velika toča. (Razodetje 11: 15-19) 



Praznik trobenti slike prihodnjega vpihavanje trobente in realnost, da bo Jezus prišel in vzpostaviti Božje 

kraljestvo na zemlji. Dobra novica za prihod Božjega kraljestva je velik del tega, kar želi Jezus Njegove 
uslužbenci do zdaj razglašajo (Matej 24:14; 28: 19-20), in potem bo prišel konec (Matej 24:14). Praznik 
trobent točk Kristusove zmage nad tem svetu. 

Grško-rimski zgodovinarji, kot Jerome in Epifanij (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus 
Doctoribusque Materia Migne JP argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna oglas 
Culumnam 1415 -. 1542A, pp 922, 930 in Epifanij (Ephiphanius The Panarion za Ephiphanius v 
Salamini. : Book II (sekte 1-46) oddelka 1, poglavje 19, 7-9 Frank Williams, urednik Založba BRILL, 
1987, str 117-119), zapisal, da so "Nazarečan kristjani" še naprej obdržati padca Sveti dnevi... v četrtem 

in petem stoletju. bili so hranijo tudi verniki kristjani v Jeruzalemu, ki so trdili, da prvotno krščansko 

stavbe v Jeruzalemu v četrtem stoletju, dokler so ustavili cesarski oblasti (Pixner B. Cerkev apostolov 
Najdeno na Mt. Zion. Biblical Archaeology Review, maj / junij 1990: 16-35,60). 

Anti-Semit Janez Zlatousti posebej poskušal ustaviti ljudi, od tega, da praznik trobenti v poznem četrtem 
stoletju (Janez Zlatousti pridigi sem proti Judom I: 5; VI:. 5; VII: 2). Vendar pa tisti, poskuša biti zvesta 

še naprej, da to storijo v vsej zgodovini. Nenehna Božjo Cerkev počne zdaj. 

6. dan pokore: Satan dobi pregnali 
Naslednji Fall sveti dan je dan pokore: 

26 In Gospod je govoril Mojzesu, rekoč: 27 »Tudi deseti dan sedmega meseca se je dan pokore se je 
sveti zbor za vas, ste se stiskali svoje duše, in darovali so ga ognju. Gospod. 28 In boš naredil 

nobenega dela na isti dan, saj je dan pokore, da se izvrši poravnava za vas pred Gospoda, svojega 
Boga. 29 za vsako osebo, ki ni prizadet v duši na isti dan, se odrezani od svojih ljudi, 30 in vsaka 
oseba, ki stori vsako delo na isti dan, to osebo bom uničil izmed njegovih ljudi, 31 boš naredil 

nobenega načina dela,.., da mora biti zakon za vedno do kolen v vse svoje . stanovanja 32 To naj 
vam sobota prazničnega počitka, in si se stiskali svoje duše,. na deveti dan meseca na večer, od 

večera do večera, ste praznovali svoj soboto " (Leviticus 23: 26-32). 

7 "Ob deseti dan sedmega meseca imejte sveto sklic. Nahajate se stiskali svoje duše; ne opravljaj 
nobenega dela. (Številke 29: 7) 

Postenje je zgodovinsko predvsem, kako je bila besedna zveza "stiskali svoje duše" razlaga z judovsko in 
cerkev Boga skupnosti (to se preveri tudi takšnih prehodov kot Psalm 35:13; 69:10 in Izaija 58: 5) pomeni 

post, razen če ena je nekako bolan, in tako je že prizadela. Večer na večer pomeni od sončnega zahoda do 

sončnega zahoda. 

Nova zaveza sama imenuje dan pokore, »Fast« (Apd 27: 9), ki kaže, ne samo, da apostol Pavel je vodenje 

(ki bi moral biti po izjavah v Apostolskih 21: 18-24; 28:17 ), ampak, da je grška imenom Theophilus 

(kristjana, ki je bil Knjiga dejanj obravnavala v Apostolskih 1: 1), prav tako je moralo biti, ali drug izraz 
bi bil nadomesti. 

Pozoren posamezniki, povezane s cerkvami Boga bo hitro od sončnega zahoda to noč do sončnega zahoda 
naslednjo noč (če so fizično sposobni - doječe matere, majhni otroci, nosečnice, in različne prizadele 
druge pa ne pričakuje, da hitro - to je v skladu z judovskih prakse na tem področju, kot tudi). V tem hitro 
gremo brez hrane in pijače. 

Nenavadno, ena protestantski poročilo navaja, da je eden od razlogov, kristjani ni treba obdržati dan 

pokore je zato, ker se danes ne judovsko svetišče (Cocherell BL. V primeru, da Kristusovi sledilci hitro na 



dan pokore?). Vendar pa je svetopisemski realnost je, da Izraelci bodo dan pokore stoletja, preden je bil 
tempelj in druga realnost je, da Nova zaveza kaže, da so kristjani danes Božji tempelj (1 Kor 3: 16-17) . 

dve koze 

V Stari zavezi je dan pokore, vključenih slovesnosti, kjer je Azazel kozel poslan v puščavo (Mojzesovi 

knjigi 16: 1-10). Nekateri kristjani videli to pošiljanju Azazel koze stran kot predstavljam čas med 

tisočletju, ko bo Satan vezan za tisoč let v Bezdana (Razodetje 20: 1-4). To pomeni, da ne bo mogel 
zavede in zavajanja v tem času. Zaradi žrtvovanja Jezusa, se koza ne žrtvuje opazovati ta dan (prim 

Hebrejcem 10: 1-10). 

Čeprav je bil Jezus naša pasha jagnje žrtvovali za nas (1 Kor 5: 7-8) in je bil ubit le enkrat (Hebrejcem 
9:28), vidimo tudi, razen pashe, kjer je Jezus slovesno umorjenega časa. 

Zakaj? 

Mnogi so predvidevali, vendar pa bi se lahko indici skupaj z dejstvom, da je to žrtvovanje zgodi pred 

sprostitvijo druge koze. 

Prvotni Pasha povzročila le Izraelovim sinovom, ki je minil za svoje grehe. V tej starosti, ki so pravi 
kristjani trdijo žrtvovanje Jezusa o njegovem končnem zemeljskem pashe za plačilo kazen za naše 

grehe. Toda pravi kristjani manjšina prebivalstva sveta (Luka 00:32; Rimljanom 11: 5). 

Ker je Sveto pismo imenuje Satan "bog te starosti", ki ima "zaslepljeni" svet (2 Kor 4: 4), najbolj so bili 
zaslepljeni in še niso bili zajeti v žrtvovanje Jezusa. Vendar se bo to zgodilo, za skoraj vse, ki se bo 
imenoval - bodisi v tej starosti ali starosti, da pridejo (Matej 12:32). Prikaz žrtev, slovesno po cerkvena 

doba konča, pomaga dokazati, da je žrtvovanje Jezusa ni bila samo za tiste, ki se imenuje v cerkvenem 

starosti, kot Božji načrt vključuje ponuja odrešitev za vse, in ne samo danes izvoli. 

S prikazom žrtvovanje pred drugo kozo, ki se sprošča, to kaže, da Jezus ni ob grehe Satana. 

Jezus je kazen za vse ljudi. Ampak to ne velja za ljudi, dokler nas Bog kliče in nam daje kesanje (John 
06:44) in smo prišli do pripravljeni pokesati in pridemo verjeti. Ne samo v Jezusu, vendar verjamemo, da 
Sina in menimo, da je oče, ki je, verjamemo, kar pravijo. Prav tako smo dokazati s kesanju, krstom, ki se 
podeli Svetega Duha (Apd 2:38) in dejansko poskuša živeti, kot bi Imajo nas živi (prim 1 Janez 2: 6). 

Vodi skozi zgodovino 

Dan pokore se je ohranil v 4. stoletju po Janez Zlatousti, ki je pridigal proti njej (Janez Zlatousti pridigi sem 
proti Judom I:. 5; VI: 5; VII: 2). 

To se kaže tudi v Canon 69/70 od sirskih apostolskih Canone blizu tem času, ki je poskusil, da ga 

(prepoved Seaver JE Preganjanje Judov v rimskem imperiju (300-438), izdaja 30 University of Kansas 
publikacij. Humanistični študije. University of Kansas publikacije, 1952, str. 34-35). 

Muslimanski dokument, izhajajo iz obdobja od pete desetem stoletju, je navedeno, da je Jezus in njegovi 
učenci bodo hitro na iste dneve kot Judje. To pomeni, da je judovsko-kristjani so še vedno vodenje dan 
pokore pa grško-Rimljani prišel z 50 dan Lenten- 

Obdobje, na tešče, da Jezus ni vodi (Tomson P. Lambers-Petry L. podobo judovsko-kristjani v starem 
judovskem in krščanske literature, zvezek 158, 2003, str 70-72;. Stern SM Navedbe iz apokrifni evangeliji 
v ". . Abd Al-Jabbar list teološke študije, NS Vol XVIII (1) april 1967:.. 34-57). Poročila iz drugih 



zgodovinarjev podpirajo to stališče (npr Pines, pp. 32-34). Poleg tega smo videli zgodovinske poročila, ki 

je bilo še vedno zadržujejo v Transilvaniji v 16. stoletje (Liechty, str. 61-62). 

Stara Radio Božjo Cerkev opazili dan pokore (in drugih verskih praznikih) v celotnem 20. stoletju. Mi 
v permanentno Božje Cerkve še naprej opazovati danes. 

7. Praznik pergolah: pogled Kaj Svetovna Izgleda kot pod božjo 

Reign 

Praznik pergolah slike z zaključnim dogodek v Božjem načrtu. Potem ko je Jezus umrl za naše grehe, da 

bo odkupil človeštvo, in ko nam je poslal Svetega Duha in izbral ljudstvo za svoje ime, da postanejo kralji 

in duhovniki, da kraljevali z njim na zemlji (Razodetje 05:10), in po svojem drugem prihodu, in potem, 
ko je bil končno postavljen vse grehe na glavo Satana, ki ločuje tako njega in grehe iz prisotnosti Boga in 

njegovo ljudstvo (kar nam končno pridružil v-enem z njim, Atonement), potem smo pripravljeni za to 
končno serijo dogodkov, začetek vzpostavitve tisočletno Božje kraljestvo na zemlji. 

Praznik pergolah slike duhovno in materialno obilje, ki se bo pojavila v tisočletno vladavino Jezusa 

Kristusa, ko bodo ljudje vodijo Božje zakone brez prevar Satanovimi (Razodetje 20: 1-6). To je v 
nasprotju s tem, kar se zdaj dogaja v svetu, ki ga Satan zavedeni (Razodetje 12: 9). Satanic prevare, ki bo 
šla potem (Razodetje 20: 1-3), je del, zakaj je bila večina, ki izpovedujejo krščanstvo zavaja "lepo" lažnih 

ministrov kot tudi, zakaj so bili mnogi od teh ministrov zavedeni (2 Kor 11: 14-15). 

Jezus, bodo praznik pergolah, in ga tudi poučeval na Janeza 7: 10-26. 

Tukaj je nekaj navodil o tem iz svetih spisov v hebrejščini: 

33 Tedaj je Gospod govoril Mojzesu, rekoč: 34 »Govori Izraelovim sinovom in rekel:". Petnajsti 
dan tega sedmega meseca je praznik pergolah sedem dni Gospodu 35 Na prvi dan ne sme biti sveto 
sklic. ne delajte nobenih običajno delo na njem. 

41 Lahko se jo obdrži kot praznik Gospodu sedem dni v letu. To mora biti zakon za vedno v 
rod. Si ga praznujejo v sedmem mesecu. 42 Ti se naseli v kabinah za sedem dni. Vsi, ki so 
avtohtone Izraelci prebivali v kabinah, (Leviticus 23: 33-35,41-42) 

13 "upoštevajte Praznik pergolah sedem dni, ... 14 In ti se veselite v svojem prazniku, ti in tvoj sin in 
tvoja hči, vaš moški hlapec in tvoja ženska služabnik in levit, tujec in siroti in vdovi, ki so znotraj 

tvojih vrat. 15 Sedem dni, ki jih hranijo sveti praznik za Gospoda, svojega Boga, v mestu, ki je 
Gospod izbere, ker bo Gospod, tvoj Bog vas blagoslovi v vseh svojih pridelkov in pri vsem delu 
tvojih rok, zato da boste zagotovo veseli. 

16 "Trikrat na leto se pojavijo vsi tvoji moški pred Gospoda, svojega Boga, v mestu, ki je izbere: 
na praznik Beskvasnih kruha, na praznik tednov, in na praznik pergolah, in se ne pojavi pred Lord 
praznih rok 17 Vsak človek daje, kot je lahko, po blagoslovu Gospoda, svojega Boga, ki vas je 

dano (Mz 16: 13-17).. 

Bog je imel starodavni Izrael prebiva v kabinah / tabernakljih ( "sukkos" v hebrejščini) v puščavi 

desetletja, preden so vstopili v obljubljeno deželo. Te kabine, v smislu, na sliki, ki so le dediči v 

obljubljeno deželo. Tudi v tisočletju, ko je Božje kraljestvo odločanje več smrtnih narodov, bodo 
posmrtni ljudje le dediči kraljestva. Morajo premagati in rastejo v znanje in modrost, da podedovali 
obljube. 



Bog pravi o Efraima (včasih upodobil vrsto vsega Izraela v Svetem pismu), da bodo "prebivanje 

tabernakljih, kot v dneh praznika" (Hošei 12: 9, Douay-Rheimsa). Izrael, v puščavi, je bila vrsta vseh 
ljudi, ki mora iti skozi poskusov in napora, da podedovali obljube (1 Kor 10:11). Bili so tujci, ki čakajo, 

da podedujejo obljube Boga. 

Kristjani so spoznali, da nimamo stalnega mesta v tej starosti in pogled na enega, da pridejo (Hebrejcem 
13:14). Postopki, ki so v začasnih bivališč v praznik pergolah pomaga, nas opominjajo na to. Kristjani bi 
morali udeležiti cerkvene službe, če je le mogoče, vsak dan praznik pergolah, da se naučijo (Mojzesova 

31: 10-13; Nehemija 8: 17-18) pa živijo žrtve, ki je naš "razumno storitev" (Rimljanom 12: 1) . 

Praznik pergolah je čas, da se veselite (Mz 14:26; 16:15). Uporaba povezane desetine (splošno 

imenovano "drugo desetino"), kaže, da je to, da je čas obilja (Mojzesova 14: 22-26), ampak tudi, da se je 
ministrstvo poskrbljeno v tej starosti (Mz 14: 27). Praznik pergolah pomaga slika čas tisočletno 

izobilju. To nam daje vpogled v čas po Jezusu donosi. 

Tisočletje predstavlja sedmi dan Božje 7000 letnim načrtom. Zanimivo je, da vsakih sedem let, je knjiga 
prava je ukazal, da se glasi na praznik pergolah (Mojzesova 31: 10-13). To pomaga sliko, da bo zakon, 
vključno deset zapovedi, je treba hraniti v tisočletju, kot je Sveto pismo kaže pravo se bo naučil, potem 

(Izaija 2: 2-3, lahko več o zapovedih je mogoče najti v naši brezplačne spletne knjižico deset 
zapovedi). To je živi po božjih zakonih, ki bodo prinesli blagoslov in obilje v tisočletju. 

Kristjani danes čakajo na prihajajoče tisočletje in spremembe, ki nastopi na zadnji trobento (1 Kor 15:52), 
ki se imenuje tudi prvi vstajenje: 

4 In videl sem prestole, in so sedeli na njih, in sodba je bila storjena z njimi. Potem sem videl duše 
tistih, ki so bili obglavljeni za svojo pričo Jezusa in Božje besede, ki je ne častili zveri ali njene 

podobe in niso prejeli svoj pečat na čelo ali na svojih rokah. In so živeli in kraljevali s Kristusom 

tisoč let. (Razodetje 20: 4) 

Sveto pismo kaže, da ko je Jezus zbira Cerkev na sebi, in ko on sedi na njegovem prestolu, kjer bomo 

vladajoče z njim, se je zbrala narode pred njim, in pravijo, da so kristjani: 

34 Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, podedovali kraljestva 

pripravili za vas od začetka sveta: (Mt 25:34). 

Zdaj, tisti, ki vodijo praznik pergolah Veselim se tega, saj pomaga slika tisočletno kraljestvo.  

V začetku drugega stoletja, Papias Hierapolis dejal: 

[T] tukaj bo obdobje nekaj tisoč let po vstajenju od mrtvih, in da se bo kraljestvo Kristusa 
ustanovljena v materialni obliki, prav na tej zemlji. 

Spoštovanje praznik pergolah je senca prihodnjih tisočletno Božje kraljestvo, ki so zvesti kristjani bodo 

od časov Nove zaveze. 

Kje lahko ga je treba? 

Praznik pergolah je v bistvu "romanje" (Psalm 84: 1-5) rok, kar pomeni, da običajno vključuje potovanje 

zunaj lastnega normalnega skupnosti. Jezus "tabernacled" s človekom, ko je bil tu (Kot je grška beseda 

ἐσκἠνωσεν v John 1:14 mogoče prevesti na Green JP. Interlinear grško-angleškem Nove zaveze. Baker 
Books, 1996, 5. tisk 2002, str. 282). 



Medtem ko so nekateri zmotno trdijo, da je treba na praznik pergolah iz preteklosti s sedanjih časih vodi 

le v Jeruzalemu, da je to napaka. Izraelci niso bili niti v Jeruzalemu stoletja, ko so bile posnete, zato ukazi 
za njeno spoštovanje v Mojzesovi knjigi 23 Jeruzalem ni bila začetna možnost za njih. Sveto pismo kaže 

na praznik pergolah se lahko hranijo v drugih Jeruzalemu mestih (Nehemija 8,15; prim Mojzesova 14: 23-
24). V drugi tempelj obdobju (530 BC - 70 AD), Judje pogosto jo vzdržujejo drugje (Hayyim Schausse 

opozoriti, "Sukkos je bil velik praznik tudi zunaj Jeruzalema." Schausse H. judovske festivalih: Priročnik 

za njihovo zgodovino in Spoštovanje, 1938. Schocken, str. 184). 

To je lahko zanimiva tudi omeniti Polycarp v Smirni v 2. stoletju (Life Polycarp, poglavje 19.) in nekatere 
druge, v Mali Aziji v poznem 4. stoletja hranijo praznik pergolah v Mali Aziji, ne Jeruzalem. To potrjujejo 
viri, kot so katoliški svetnika Jerome (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna oglas Culumnam 

1415 - 1542A) in raziskav, ki jih je 20. stoletja kardinal Jean Danielou (Danielou, kardinal Jean-Guénolé-
Marie teologija judovskega krščanstva opravljeno. . Prevedel John A. Baker. V Westminister Press, 1964, 

str. 343-346). 

devetnajstega stoletja anti-tisočletno učenjak z imenom Giovanni Battista Pagani zapisal o egiptovski škof 

Nepos tretjega stoletja, in tistimi, ki so podprli tisočletje: 

... vsi tisti, ki poučujejo tisočletje uokvirjeno po judovskih idej, ki pravijo, da se bo med 

tisočletju, treba obnoviti Mosaic zakon ... To so ti Judaical Millenarians, ne, kot da so Judje, 

ampak kot da je izumil in podprlo tisočletje po ... Glavni avtorji te napake so Nepos, afriški škof, 

zoper katero St. Dionizij pisal dve knjigi obljub; in Apollinaris, koga St. Epifanij zmešajmo v 
svojem delu proti herezije. (Pagani, Giovanni Battista. Charles Dolman, 1855 Published, str. 252-
253) 

To bi moralo biti v interesu, da ugotavlja, da niso niti škofje Nepos niti Apollinaris Judov, vendar so bili 

obsojeni, ker vero, da je "judovski" prepričanja. In ker je Apollinaris imenuje katoliško svetnika, bi 

moralo biti jasno, da so spoštovane ne-judovskih krščanski voditelji v začetku tretjega stoletja, očitno 
drži, da ideje, ki so obsodili na allegorists. Dejstvo, da so imeli za "Mosaic prava" je dokaz torej, da sta 
oba razumejo pomen in bodo praznik pergolah, vendar z Christian poudarkom. 

Grško-rimski škof in svetnik Metod Olimpa v poznem 3. ali v začetku 4. stoletja je učil, da je praznik pergolah 
ukazal, in da ima izkušnje za kristjane: 

Za saj je v šestih dneh je Bog ustvaril nebo in zemljo, in končal ves svet, in počival je sedmi dan 
od vsega dela, ki je bilo narejeno, in blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, tako s sliko v sedmi 
mesec, ko so plodovi zemlje zbrali, nam je zapovedano, da je praznik Gospodu, ... pa je ukazal, 
da se praznik naših tabernakljih praznuje Gospodu ... za podobno kot Izraelci, ki imajo zapustil 
meje Egipta, prvi prišel na tabernakljih, in s tem, ko je enkrat določeno, je prišel v obljubljeno 

deželo, tako tudi mi. Kajti tudi jaz, pri čemer je moja pot, in gredo ven iz Egipta v tem življenju, 

je prišel prvi do vstajenja, ki je pravi praznik tabernakljih, in tam ob ustanoviti svoj šotor, okrašen 

s plodovi na podlagi, na prvi dan vstajenja, ki je dan sodbe, praznujejo s Kristusom v tisočletje 
počitka, ki se imenuje sedmi dan, še pravi soboto. (Metoda. Banket Ten device Diskurz 9) 

Katoliški duhovnik in učenjak Jerome dejal, da Nazarene kristjani jo hranijo in da so verjeli, da je 
opozoril na tisočletno vladavino Jezusa Kristusa (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna 

oglasov Culumnam 1415 - 1542A). To vodenje praznik pergolah ki ga Nazareta kristjanov v poznem 
četrtem stoletju je potrdil tudi katoliške in pravoslavne saint Epifanij v Salamini.  

Krščanski Razlike od Izraelcev 



V glavnem temelji na spisih Nove zaveze, kristjani vodijo na praznik pergolah nekoliko drugačna, kot so 

Izraelci naredili. 

Zapisi kažejo, da je praznik pergolah se zdi, da so bile v Evropi v srednjem veku (veleposlanik College 

korespondenčne Course, Lekcija 51. "In ženska pobegnil v puščavo, kjer je kdor ima svoje mesto ..." Rev. 
12: 6 . 1968), kot tudi posebej v Transilvaniji v 1500 (Liechty, str. 61-62), na mestih brez palmove 
veje. Obstaja nekaj dokazov, ki kažejo, da se je ohranil v Ameriki v 1600 in 1700. To vodi ga je stari 
Radio Cerkev Boga in Worldwide Cerkvi Boga po vsem svetu v 20. stoletju. 

Mi v permanentno Božje Cerkve še naprej, da ostane v mestih po vsem svetu in smo tudi uči, da je 

praznik tabernakljih točk na tisočletno vladavino Jezusa Kristusa v Božje kraljestvo.  

Praznik pergolah so opazili številne sodobne kristjani bodisi v šotorih ali motel / hotelskih sobah deluje 
kot "tabernakljih" -temporary dwellings- in ne le v dlani panoge koč, da so Izraelci običajno 

uporablja. Nova zaveza kaže, da imajo kristjani drugačno prebivališče (prim Hebrejcem 8: 2, 9: 11-15), ki 
je v skladu z ne da bi osebno zgraditi dlani-stojnico. Sveto pismo kaže, da so Izraelci prebivali predvsem 

v šotorih na Exodus 33: 8 (in včasih tudi drugi očitno začasno, na Mz 4: 45-49, domovih), medtem ko so 
bili v puščavi štirideset let in da je Bog šteje tistimi, ki so " tabernakljih "na Mojzesovi knjigi 
23:43. Življenje v šotorih ali motel sobe je tudi podobna vrsta začasnega stanovanja / šotora danes. 

Sveto pismo kaže kristjani, ni treba, da živali žrtvujejo / ponudbe (Hebrejcem 9: 9), kot so žgalne daritve, 

ki so Izraelovi sinovi, ki se uporabljajo za zagotavljanje med praznik pergolah (Mojzesovi knjigi 23: 36-
37). Namesto tega smo ponuditi sebe kot življenjske žrtve, ki je naša razumna storitev (Rimljanom 12: 1) 

-which običajno vključuje redno obiskuje cerkev storitev v času praznik pergolah. 

Nekateri se sprašujejo, zakaj se udeležujejo storitve storiti za vse dni na praznik pergolah, vendar to ni 

potrebno za Dnevih Beskvasnih kruha. Osnovni knjižni razlog je, da je ukaz pravi: "Ti se opazujejo 

praznik pergolah sedem dni ... Sedem dni hranijo sveti praznik za Gospoda, svojega Boga, v mestu, ki je 
Gospod izbere" (Mojzesova 16: 13,15) , vendar to ni tako navedeno povezana z dnevov nekvašen kruh 
ukazov za to, pravi, da bi jedli beskvasan kruh sedem dni v Mojzesovi knjigi 23: 6 in Mz 16: 3, v 
nasprotju opazovati praznik sedem dni (naredimo za "žrtvovanje" sedem dni nekvašenega kruha, ki jih 

jedo beskvasan kruh na vsako od dni). Sveto pismo tudi pravi, da je v začasnih bivališč med praznik 
pergolah (Mojzesovi knjigi 23:42), vendar ne navaja, je to povezano z drugimi svetih dni. 

Ker bo Satan vezan na tisočletno vladavino (Razodetje 20: 1-2), bo manj prevaro dobi. Odhajam v času 
praznik tabernakljih in srečanja dnevno pomaga slika čas, ko bo svet precej drugačen, kot je zdaj. 

"Pridi tvoje kraljestvo!« (Mt 6:10). 

Biblija uči, da bo praznik pergolah vodijo v tisočletja in Bog bo na koncu "Tabernakelj" z nami  

Biblija prerokba kaže, da se bo praznik pergolah hranijo v tisočletju: 
16 In to se bo zgodilo, da vsakdo, ki je ostal od vseh narodov, ki so prišli zoper Jeruzalem se šel iz 

leta v leto, da molijo Kralja, GOSPODA nad vojskami, in da bo praznik pergolah. 17 In to je, da je 
kar koli od družin na zemlji ne pridejo v Jeruzalem častit Kralja, GOSPODA nad vojskami, na 

njih ne bo dežja. 18 Če družina v Egiptu ne bo prišel gor in vstopijo v, se nimajo dež; jih prejmejo 
kuga, s katero GOSPOD udari narode, ki ne pridejo gor, da bo praznik pergolah. 19 To je kazen 
Egiptu in kaznovanje vseh narodov, ki ne pridejo do obdržati praznik pergolah (Zaharija 14: 16-
19). 



Torej Biblija uči, da bo Bog pričakujejo vse, da bo praznik pergolah v prihodnosti. Tudi katoliški 

komentatorji ugotavljajo, da Božji načrt vključuje praznik pergolah. Katoliška komentar na prehodih v 

Zaharija 14 držav: 

V vmesnem času, kot pred preganjani Cerkvi se pretvori, in z veliko predanostjo bodo proslavili 
svečanosti, ter opravlja verske obrede bogovom čast: in zaslužijo veliko nagrad. (Original In res 
Douay Stara zaveza Od Anno Domini 1610 zvezek 2, str. 824) 

Božje kraljestvo bo nadomestil vsa kraljestva tega sveta (Razodetje 11:15), in ta festival pomaga sliko to 
z ločitvijo (glej Razodetje 18: 4; 1 Janez 2: 18-19) krščanske romarje (1 Peter 2: 12/01) iz svojega 

običajnega rutine. 
Vodenje praznik pergolah nam daje vpogled v tem času, kaj se bo zgodilo v prihodnosti tisočletno 

kraljestvo. Sveto pismo kaže tudi, da kasneje, "šotor Boga" bo na zemlji "in se bo prebival z" nas 

(Razodetje 21: 3). 
Vodenje praznik pergolah zdaj je slutnja stvari, da pride v Božje kraljestvo. 

8. Zadnji Velika dan: Božji neverjetno odrešenjskem načrtu za 

človeštvo 

Ta osmi dan, dan, ki takoj sledi sedem dni na praznik pergolah, slike dokončanje načrta odrešitve.  

"Knjige življenja" - so značilni rešitev - bo odprl (Razodetje 20:12). To je tik pred novo nebo in novo 
zemljo (Razodetje 21: 1). Judje pravijo temu festival Shemini "Azeret, kar pomeni" osmi dan zbiranja 
"(tudi kar pomeni, da so bili prejšnji sedem dni na praznik pergolah dni montaže). 

Tukaj je bolj na osmi dan, iz Svetega pisma: 

34 ... "se Petnajsti dan tega sedmega meseca je praznik pergolah sedem dni v Gospodu. ... 36 Na 
osmi dan imejte sveto sklic. ... To je sveto montažo in boš naredil nobenega običajno delo na 

njem. (Leviticus 23: 34,36) 

Ta dan se pogosto omenja v cerkvi Bog krogov kot zadnji veliki dan, zaradi tega, kar Nova zaveza navaja 
o tem: 

37. Na zadnji dan, da je veliki dan praznika je stal Jezus in klical: »Če je kdo žejen, naj pride k 
meni in pijačo. 38 Kdor veruje v mene, kot je dejal pismo, iz njegovega srce bo tok reke žive vode. 

« (John 7: 37-38) 

Jezus bodo ta dan, ki pride takoj po festivalu predstavljam tisočletja, in učil na njej.  

Po tisočletju, kaj se zgodi? 

Vstajenje (Razodetje 20: 5). 

Mrtvi stojalo pred Bogom. To ne bi vključevalo prave kristjane danes, ko so vstali, ko je Jezus vrne. Tisti, 
ki v tem vstajenje mora biti tisti, ki so umrli v nevednosti Božje pravega načrta 

V zadnjih starosti. To je, da je sodni dan je Jezus večkrat omenili: 

7 In kot greš, pridigajo, rekoč: "Nebeško kraljestvo se je približalo.« ... 14 In tisti, ki vas ne bodo 
prejeli niti slišati vaše besede, ko odstopajo od tiste hiše ali tistega mesta in otresite prah s svojih 



nog. 15 Resnično, povem vam, da bo bolj sprejemljivo za deželo Sodoma in Gomora v dan sodbe, 

kot za to mesto! (Mt 10: 7,14-15) 

23 In ti, Kafarnaum, ki je povzdignil v nebo, bo pripeljal do Had; Kajti če bi bila mogočna dela, ki 

je bilo narejeno v tebi storiti v Sodomi, bi to ostala vse do danes. 24 Toda povem vam, da je bolj 
sprejemljivo za zemljišče Sodome v dan sodbe kot za vas. (Mt 11: 23-24) 

Opazimo, da je bolj sprejemljivo v dan sodbe za tiste Boga uničeni v Sodomi in Gomori (Genesis 19:24), 

kot za tiste, ki zavestno zavrnil Kristusa in sporočilo njegovem kraljestvu. 

Tudi Jezus je učil, da "bodo vsi grehi odpuščeni« (Mr 3:28), razen "neodpustljiv greh" (Mark 03:29). To 
je z izpolnjevanjem zadnji veliki dan, da bodo vsi, ki niso imeli priložnosti za odrešitev resnično imeli to 
priložnost, in skoraj bodo vsi sprejeti to ponudbo. 

Skoraj vsi ljudje, ki so kdaj živeli bodo shranjene! 

V 2. stoletju, Polycarp od Smirni domnevno naucila praznik tabernakljih in zadnji Veliki dan (Življenje 

Polycarp poglavju 19). 

Svetopisemski Resnica je, da je zaradi božje ljubezni, je prišel Jezus umrl za vse: 

16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega rodi le Sina, da nihče, kdor veruje vanj, ne 
pogubil, ampak bi imel večno življenje. 17 Bog ni poslal svojega Sina na svet, da svet sodil, ampak 
da bi se svet po njem shranjeni. (Jn 3: 16-17) 

Torej je ljubeči Bog poslal svojega Sina, da umre za relativno malo ali svetu? 

Protestantov, ki pogosto citiram John 03:16, ponavadi učijo, da bi se svet shranjena, vendar, da bo velika 
večina, ki je kdaj živel trpijo v mukah za vedno. Zdi se tudi, da se spregledati, da je Jezus prišel, da 

umrejo za vse (John 3:17). Je to vrsto načrtu odrešitve, da je Bog, ki je vse vedel in je ljubezen, bi prišli 

do? Sveto pismo podpira zamisel, da se vsakdo lahko zdaj shranjeno? Če ne, je to pošteno? 

Ker Bog je vsevedni in vsemogočni in je ljubezen (1 Jn 4: 8,16), bo Bog se že vnaprej določen, večina, ki 
je kdaj živel večno muka? 

No. 

Seveda Bog je dovolj pameten, da imajo načrt, ki dejansko deluje. 

Rimljanom 9: 14-15 navaja: 

14 Kaj bomo torej rekli? Ali obstaja nepravičnost z Bogom? Zagotovo ne! 15 Za Pravi Mojzesu, 
"bom usmili kogar bom usmili, in bom usmilil na kogar bom usmilil." 

Vemo, da je Bog izbral del Izraela v Stari zavezi, in nekaj drugih. Kako je to ljubezen, če so ostali 

obsojeni na večno mučenje? 

Bog "želi, bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice« (1 Tim 2: 4). Razlog, da niso vsi so bili 
imenovani v tem času je bil, ker je vedel, večina ne bi odzval in vztrajali z resnico do konca, da bi shranili 

(prim Mark 13:13; Lk 8: 5-15). Toda to ne pomeni, da tisti, ki ne imenuje bili zdaj vsi odrezani in izgubil. 

Biblija uči, da so bili mnogi namerno zaslepljeni v tej starosti (John 12: 37-40; Izaija 44:18). Tisti, ki so 
bili zaslepljeni v tej starosti še vedno možnost (prim Janez 09:41; Izaija 42: 16-18). Obvestilo tudi: 



14 bom spet naredil čudovito delo, med tem ljudstvom ... 24 Ti tudi, kdo zmotno duhu bo prišel do 

razumevanja, in tisti, ki se je pritožil bodo naučili doktrino. (Izaija 29: 14,24) 

Ni gleda z Bogom (Rimljanom 02:11). Tam bo priložnost za vse, saj "vsi konci zemlje so videli odrešenje 

našega Boga« (Izaija 52:10). 

Tisti, ki niso del tega prvega vstajenja, ki se imenuje "ostali mrtvih" (Razodetje 20: 5), so vstali po 
tisočletje je konec. To je fizično vstajenje in bo vključevala tiste, ki menijo, da je njihovo upanje odrezani 

(Ezekiel 37: 1-14). 

Čeprav se bo ocenjevala kriv greha (Razodetje 20:12; Rimljanom 3:23; prim 1 Peter 4:17), "Mercy zmage 
nad sodbo" (James 2:13). Bog bo sklicevati z vsem telesu (Jeremija 25:31; Izaija 03:13) in mnogi se bodo 
odzvali (Izaija 65:24). Čeprav ne bodo vsi sprejeli njegovo ponudbo, in to ni drugo priložnost (tiste, ki so 

resnično imeli priložnost in v celoti zavrnil Božjo Svetega Duha, ne bo dobil to priložnost bo odpuščeno 

po Marku 3:29), bo veliko pokesajo. The Last Great Day pomaga pokazati to. 

Razmislite tudi naslednje: 

19 O Gospod, moja moč in moja trdnjava, moje pribežališče ob dnevu stiske, pogani so prišli do 

vas od koncev zemlje in rekel: "Gotovo so naši očetje podedovane laži, ničvrednosti in 

nedonosnih stvari." 20 Bo človek narediti bogove za sebe, ki niso bogovi? 21 »Zato, glej, bom to 
enkrat povzročilo, da vedo, da jih bo povzročilo, da veš, moje roke in moje mogočnost; In oni 
vedo, da je moje ime Gospod (Jeremija 16: 19-21). 

17 In ostali to on naredi v boga, njegovega izrezljane podobe. Pade dol pred njim in ga časti, moli 
k njej in reče: "Reši me, ker ti si moj bog!" 18 Ne vem, ne razumem; Za On je zaprl oči, da ne 

vidijo, in svoje srce, tako da ne more razumeti. ... 22 sem opral, kot debel oblak, vaših prestopkov, 

in kot oblak, svojih grehov. Vrni se k meni, ker sem te odkupil. (Izaija 44: 17,18,22) 

Tudi tisti, ki so sprejeli napačne tradicije, vključno s tistimi, ki so bili malikovalci (Izaija 44: 17-18), bo 
imel svojo prvo pravo priložnost za odrešitev (Izaija 44:22). Milijarde skozi starosti v Afriki, Evropi, 
Aziji, Ameriki in na otokih nikoli slišal o Jezusu in pravi evangelij kraljestva, in Bogu foreknew to in je 
imel načrt (Rimljanom 11: 2). 

Mi v permanentno Božje Cerkve se strinjajo, da je "naš Bog Bog odrešenja« (Psalm 68:20) in učijo, da je 
bil načrt odrešenja, ki dejansko deluje več kot le relativno malo. 

Obstaja samo eno ime pod nebom, s katerimi se pri ljudeh je mogoče shraniti (Apd 4:12; glej Izaija 
43:11) in da je Jezus Kristus (Akti, 04:10; Janez 3:18). Ker je večina človeštva še nikoli ni slišal resnico o 

Jezusu in evangelij o Božjem kraljestvu (za podrobnosti, si oglejte našo brezplačno knjižico evangelija 
Božjega kraljestva na www.ccog.org), in "vse meso videli odrešenje Boga «(Lk 3: 6), bo priložnost za 

vse, da bi dosegli rešitev, bodisi v tej starosti ali starosti, da pridejo (prim Mt 12: 31-32; Lk 13: 29-30). 

Prihodnost starosti, da pridejo prispe po drugi vstajenje (kot pravi kristjani v času se dvigne na prvem 

vstajenju na Razodetje 20: 5-6) in vključuje čas belega prestola sodbe (Razodetje 20: 11-12). Izaija (Izaija 
65:20), kakor tudi rimsko in pravoslavno katoliški sveti Irenej (Adversus haereses, knjiga V, poglavje 34, 

verzi 2-3,4), je pokazala, da bi bilo to določene starosti, da pridejo dolga približno sto let. 

Ta ideja je bila vedno v srednjem veku, ki ga tisti, ki je Cerkev v Rimu preganjali kot ga inkvizitor škof 

Bernard Guidonis (BERNARD GUI: inkvizitor priročnik, poglavje 5) poročali. 

Ta nauk je učil Radio / Worldwide cerkve Božjega v 20. stoletju in je še vedno uči Nadaljevanje cerkev Boga. 



Božji načrt zveličanja 

Vodenje svetopisemske svete dni spominja prave kristjane Božje pravega načrta 

odrešitve. Nenehna Božjo Cerkev razume, kako je Božji načrt v zvezi s to določeno s upoštevanjem 

njegovih pojedine (Mojzesovi knjigi 23:37). 

Bog jasno uči, da ne želi poganske prakse, ki se uporabljajo, da ga častijo: 

29 Ko je Gospod, tvoj Bog, odreže pred vami narode, ki greste na dispossess, in jih izpodrinejo in 
prebivali v svoji deželi, 30 pazite na sebe, da se ne zanka, da jim sledijo, ko so uničeni pred vami 
in da ne boste povpraševanje po njihovih bogov, rekoč: "Kako ti narodi služili svojim 

bogovom? Prav tako bom naredil enako. " 31 Ne bodo molili Gospoda, svojega Boga, na ta 
način; za vsako gnusoba Gospodu, ki sovraži, ki so jih storili svojim bogovom; za so spali celo 
svoje sinove in hčere v ognju svojim bogovom. 32 Karkoli ti ukazujem, bodite previdni, da ga 
opazujejo; da ne doda, da to ne bo stran od nje. (Mojzesova 12: 29-32) 

Tisti, ki združujejo poganske prakse, čaščenje z svetopisemska tisti nejasna Božjem odrešenjskem načrtu 

in na splošno ne razumem. 

Nova zaveza kaže, da je apostol Pavel opazili svetopisemske svete dni (npr Apostolska dela 18:21; 20: 

6,16; 27: 9; 1 Kor 5: 7-8, 16: 8), kakor je držal zakona in običaje njegov ljudje. 

Paul izrecno obsodil vključitev poganske prakse svetopisemskih obredi (1 Kor 10: 20-23). Paul sam 
izjavil ob koncu svojega življenja, ki se je ohranil vse prakse Judje, ki so potrebni, da bo (Apd 28: 17-19; 
Apd 21: 18-24) in ki bi moral vključevati vse svete dneve, navedene v Mojzesovi knjigi 23. 

Praviloma so grško-rimske cerkve ne sledijo Apostol Pavel je opomin, da ga posnemajo, ko je posnemal 
Kristusa (1 Kor 11: 1), niti apostol Janez je opomin, da še naprej hoditi, ko je Jezus hodil (1 Janez 2: 6 , 
18-19), saj ne vodijo vse svetopisemske svete dni so. Tudi ti cerkve običajno kombinirajo pogan prakse v 

svojih čaščenja koledar, ki apostoli nasprotujejo (1 Kor 10: 20-23; 2 Kor 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1 Jn 2: 
6). 

Ne hrani Božje sveto dni, ampak ne svetopisemska nadomestki, mnogi ne zavedajo, da je greh mora biti 
resnično iz naših življenj, da je samo Bog kliče nekateri zdaj, da bodo vsi imeli možnost za odrešitev v tej 

starosti ali starosti, da pridejo, in skoraj vsi, ki so kdaj živeli bodo shranjeni v kasnejšem žetvi.  

Božji Sveti dnevi postavitev delov njegovem odrešenjskem načrtu, da večina ne razume. To je čudovit in 

ljubeč načrt. 

9. napačnih prevodov in sobotni 

Zakaj je večina, ki izpovedujejo Jezusa ne vodi svetopisemske Sveti dnevi? Poleg tega, da anti-Jevrejski 
razpoloženje, kompromis, nevednost in napačno ideje o "tradiciji" napačnih prevodov so razlog mnogi ne 

zdi pripravljeni sprejeti, da morajo spoštovati Božje festivale. 

Tam so običajno nekaj napačno prevedena / napačno razumljen prehodov, ki jih ljudje ponavadi kažejo 

kot bi "dokaz", da so svetopisemske svete dni odpravljene. 

Kološanom 2: 16-17 

Verjetno je najbolj pogost del Svetega pisma, ki se pogosto navaja kot "dokaz," da so v soboto in 
svetopisemske Sveti dnevi opravili stran je Kološanom 2: 16-17. Torej, oglejmo eno rahlo prevodu to: 



16 Naj nihče, zato vam sodili v mesu, ali pijači, ali v zvezi z holyday, ali mlaja ali sobote 

dni: 17 Kateri so senca stvari, da pridejo; vendar je telo Kristusa (Kološanom 2: 16-17, KJV). 

Zgoraj prevod je blizu, vendar je dodal besedo "je" (kar je razlog, zakaj so KJV prevajalci 
mu je v poševnem tisku), ki je ni v izvirni grščini. 

Resnično dobesedni prevod bi ga izpustiti, saj ni tam. Opazili Strong Konkordance številke in sorodne 

besede za verz 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Kateri so sence stvari, da pridejo; za .... ampak .... Telo ............ dne ... Kristusa.   

Opozoriti je treba, da 9999 pomeni, da ni beseda v svetopisemski besedilni besedo "je" ni v svetih spisih. 

Ker iste tri močne besede (# 4983, 3588, in 5547), ki se uporabljajo štiri druge krat v Novi zavezi in v 

tistih krat KJV jih prevede kot "Kristusovo telo" (Rimljanom 7: 4; 1 Kor 10:16; 1 Kor 12:27; Ef 4:12) - 
tako kot NKJV-zato imeti KJV. 

Torej, če bi bili ti prevajalci preprosto v skladu s seboj, bi bile prevedene Kološanom 2: 16-17 do države 

(in jih vključiti oklepaje ali vejice): 
16 Zato naj nihče ne sodniku vas v uživanje hrane in pijače ali v zvezi z festivala ali iz 

spoštovanja mlaja ali v soboto 17 (za tiste stvari, ki so senca stvari, da pride), ampak Kristusovo 
telo. 

Ali z drugimi besedami, ne pusti tistih zunaj "Kristusovo telo" (v cerkvi, Kološanom 1:18), sodnik, vi o 

verskih praznikih, vendar le res cerkev sama. Kološanom 2: 16-17 ni rekel, da so v soboto in Sveti dni 
odpadla. 

Tudi zgodnji pravoslavni škof Ambrozij iz Milana priznava, da Kološanom 2:17 se je skliceval na 

"Kristusovo telo", kot je zapisal naslednje komentiral ta verz: 

Dovolite nam, nato pa poiskati Kristusovo telo ... kjer je Kristusovo telo, je resnica. (Ambrose 
Milano. Knjige II. Na vera v vstajenje, poglavje 107) 

Žalostno je, da so sodobni prevajalci grških pogosto prezrta, kar je izraz res mišljeno. 

To je slabo eksegeze (svetopisemsko tolmačenje), da se sklicuje na prevodu, da trdijo, da so sveti dni 
odpravljene. 

Gal 4: 8-10 

Drug pogost ugovor je, da vodenje verskih praznikih je Gal 4: 8-10. Nekateri protestanti se nagibajo k 
uporabi to pomeni, da se je treba upoštevati nobene svetopisemske datume. Zato si oglejmo, kaj so ti spisi 
dejansko naučil: 

8 Potem pa, seveda, če nisi vedel, Bog, si služil tistim, ki po naravi niso bogovi. 9 Toda zdaj, ko 
ste znani Bog, oziroma so znani od Boga, kako to, da ste spet obrnejo na šibkih in Prosjački 

elementov, za katere si želijo spet biti v suženjstvu? 10 Ti opazujejo dneve in mesece in letne 
čase in leta. 



Obstaja več problemov z anti-Sveti dan argument tukaj. 

Eden od njih je, da so bili Gal pogane (čeprav je bilo očitno nekaj Judov obravnavane v poznejših verzih) 

in ni bilo vodenje svetopisemske Sveti dni pred konverzijo. 

Plus, ne obstaja način, da bi Sveto pismo klic svetopisemske zahteve kot "Prosjački elementov." Paul je 

jasno opozorilo proti poganski obredi, kot so se Gal "služil tistim, ki po naravi niso bogovi." 

Druga je, da bi katoličani / protestanti / Eastern Orthodox menijo, da so pogosto opazujejo različne dneve 
in leta (nedelja, velikonočni, božični, novoletni), tako da ne bi smelo upoštevati ničesar, če menijo, da ni 

verske dni, ki jih je treba upoštevati. 

Gal 4: 8-10 ni odpravila svetopisemskih svetih dni, ampak je opozorilo pred oklepa ne svetopisemskih 
obredi. 

Kaj pa sedmi dan soboto? 

Sedmi dan soboto je v prvi vrsti festivalov Boga, navedenih v Mojzesovi knjigi 23. Čeprav je tednik, ne 
letno Sveti dan, bi nekaj kratkih pripomb se zdi, da je v redu. 

Sedmi dan v tednu, svetopisemski Sabbath, se zdaj imenuje soboto. Čeprav je nedelja prikazano na 

nekaterih koledarjih kot sedmi dan v tednu, dejstvo pa je, da je nedelja prvi dan v tednu. Nova zaveza 
jasno kaže, da je Jezus (Lk 4:16, 21; 6: 6; 13:10) kot tudi apostoli in zvesti (Akti 13: 13-15, 42-44; 17: 1-
4; 18 : 4; Hebrejcem 4: 9-11) bodo sedmi dan sobotni. 

Mnogi trdijo, da je sedmi dan soboto ni vpletena v Novi zavezi, tako da ni treba danes hrani. Vendar je 
edini način, da bi to trditev je, da se zanašajo na napačnih prevodov Svetega pisma. Če pogledamo, kaj je 

verjel, da je izvirni grški, original aramejski, in prvotna Latin Vulgate, je jasno, v vseh teh jezikov, da je 
sedmi dan Sabbath naročeno za kristjane. 

Tudi po nekaterih katoliških in protestantskih prevodov Svetega pisma, je bil sedmi dan soboto ostalo 
ostane za poslušni krščanske Božje ljudstvo: 

4 Kajti bil nekje govoril o sedmi dan na ta način, "In Bog je počival sedmi dan od vseh svojih 

del"; 5 in spet, v prej omenjenem mestu, "Oni ne vstopi v moj počitek.« 6 Zato, ker je še vedno, da 
bodo nekateri vanj, in tistih, ki so prej prejeli dobre novice niso vstopili zaradi neposlušnosti, .. 

. 9 Zato je sobota ostalo še vedno za Božje ljudstvo. 10 In tisti, ki vstopi v Božje počitek, počiva od 

svojih del kakor Bog od svojih. 11 Zato bodimo si prizadevajo za vstop v ta počitek, da nihče ne 
sme pasti po enakem zgledu nepokorščine. (Hebrejcem 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Za nekje je govoril o sedmi dan v temi besedami: "In sedmi dan je Bog počival od vsega svojega 
dela." 5 In še enkrat v prehodu zgoraj pravi: "Ti se nikoli ne vstopi v moj počitek." 6 Še vedno pa 

je, da bodo nekateri vstopili v ta počitek, in tiste, ki so prej imeli oznanja evangelij ni šel v, zaradi 

njihove neposlušnosti ... 9 Ostaja torej sobota, počitek za Božje ljudstvo; 10 za vsakogar, ki vstopi 
Božji počitek tudi počiva od svojega lastnega dela, tako kot je Bog od svojih. 11 Dovolite nam, 
zato si prizadevajo za vstop v ta počitek, tako da nihče ne bo znižala za po njihovem zgledu 

nepokorščine (Hebrejcem 4: 4-6,9-11, NIV) 

Nova zaveza je jasno navedeno, da so kristjani, da bo sedmi dan soboto. Poleg tega, da omogoča duhovno 

rast in osebni pomlajevanje, sobotni slike tudi prihaja čas Božje tisočletno počitek. 



Medtem ko mnogi ne zdi, da je sedmi dan soboto Sveti dan, Sveto pismo (Leviticus 23: 3; Exodus 20: 8; 
Izaija 58:13). Nova zaveza svari pred ne držimo (Hebrejcem 4: 4-11) okoli, še veliko razlogov s 
"praznimi besedami« (prim Ef 5:26). 

To je morda treba omeniti tudi, da je kljub napačnih prevodov namiguje drugače, je druga stoletju škof 
Ignacij Antiohijski NE zamenjati sedmi dan sobotni z nedeljo (Thiel B. Ignacij in soboto soboto Sentinel, 
zvezek 69 (3):. 18-21 2016 in Thiel B. Več o Ignacij in soboto soboto Sentinel, Volume 70 (2):. 15-17, 
2017). Niti ni stari dokument, ki se imenuje Didache (Thiel B. Didache in soboto soboto Sentinel, 
Volume 69 (2). 10, 19-20, 2016). 

Za več dokumentirane informacije o zgodovini cerkve, odjaviti knjižice Kje je resnična krščanska cerkev 

danes? in Nadaljevanje Zgodovina Cerkve božje na www.ccog.org. 

10. prepakirati demonski Počitnice 

Kaj pa božič, velika noč, in drugih verskih dni, da mnogi profesorji Kristusa opazovati? 

Ali prihajajo iz Biblije? Če ne, kje prihajajo? Ali je pomembno, glede na Sveto pismo, če jih obdržati? 

Obstajajo številni prazniki, da je na svetu cerkve potrdijo, čeprav niso vsi potrdili vse od njih. Skozi 
zgodovino so se nekateri cerkve včasih potrdil, pa tudi včasih obsojeni, te iste praznike.  

Čeprav je zunaj področja uporabe te knjižice, da gredo v vse podrobnosti o vsaki praznik in njihovega 

izvora, dejstvo pa je, da so mnogi prepakirati demonske tiste, ki pogosto prvotno bili namenjeni v čast 

pogansko boga / boginje pred sprejela različne cerkve in / ali jih preimenovati. 

Mnogi bi bili presenečeni, ko izvedo, da so grško-rimski teologi včasih obsodila te počitnice kot 

pogansko in neprimerna za kristjane, kljub temu, da jih različni grško-rimskih cerkva spodbujanje 
v 21. stoletju. 

Novoletni dan Častni Janus (bog časa) in Strenua (boginjo čiščenja in dobro počutje) 

Sveto pismo se začne leto spomladi (Exodus 12: 2), vendar kar se običajno imenuje novoletni dan je 

opaziti na 1. januarjem na sodobnih koledarjih. V poznem 2. stoletju našega štetja, grško-rimski teolog 
Tertulijan obsodil tiste, ki izpovedujejo Kristusa, ki so praznovali različico. Ampak, to ni ustavilo mnogi, 
ki so želeli proslaviti. 

Katoliška enciklopedija poroča: 

Krščanski pisatelji in sveti obsodil pogani orgije in ekscese, povezane s festivalom ... praznovali 
na začetku leta: Tertulijan krivi kristjani, ki se štejejo za običajne darila - imenovano strenae (Fr. 
étrennes) od boginje Strenia, ki predseduje novoletni dan (prim Ovid, Fasti, 185-90) - so zgolj 
simboli prijaznega občevanja (De Idol XIV.). (Tierney J. novoletni dan. Katoliška enciklopedija. 

Vol. 11, 1911) 

Okoli 487 AD, grško-Rimljani zdelo, da sprejme "praznik v obrezovanju" na 1. januarjem. To pa ni ustavilo vse 
poganskih dejavnosti. 

V katoliški Enciklopedija opombe: 

Tudi v naših dneh posvetne funkcije odprtjem novega leta posega v versko spoštovanje 

obrezovanju, in težijo k temu, da zgolj praznik, ki pa bi morala imeti sveto značaj Svetega 



dan. Sveti Avguštin poudarja razliko med poganski in krščanski način praznovanja dneva: pagan 
slavja in pretiravanja bi se expiated Christian postu in molitvi (. Cxcvii PL, XXXVIII, 1024 sqq .; 
SERM, cxcviii). (Ibid) 

Tako je tudi navedeno: 

... proti koncu šestega stoletja Svet Auxerre (pločevinka. I) prepovedal kristjani strenas 
diabolicas observare. 

Izraza strenas diabolicas observare grobem prevodu iz latinščine v angleščino kot "opazovanje nov čas 

hudičem." Verjetno je, da so Novoletne obljube, povezane z molitvami in praks enkrat danih za poganske 

boginje. 

1. januarjem ni svetopisemski praznik, in tudi je Cerkev v Rimu prepovedano nekaterih njenih atributov kot 
demonski. 

Valentinovo Častni faunus / Pan (bog čred in plodnost) 

Sveto pismo nima počitnice, kot je Valentinovo, vendar mnogi ljudje opazujejo. 

Tukaj je tisto, kar je katoliško vir napisano o tem: 

Korenine sv Valentinovo ležijo v rimski festival Lupercalia, ki je slavil na februar 15. Pri 800 

letih so Rimljani je namenjen ta dan, da boga Lupercus. Na Lupercalia bi mladenič pripravi ime 

mlade ženske v loteriji in bi potem vodi žensko kot spolni spremljevalec za leto ... 

Katoliška cerkev ni več uradno spoštuje Valentinovo, ampak praznik ima tako rimske in 

katoliške korenine. (Izvori valentinovo http:. //www.american catholic.org) 

Dan za poganske korenine in spolno dovoljenja zagotovo ni dan za kristjane na opazovanje. Ta vrsta 
vedenja je posvaril pred v Novi zavezi (1 Kor 6:18; Jude 4). 

Opazili nekaj islamskih komentarje o Valentinovo: 

Praznovanje Valentine dan ni dovoljena, ker: Prvič, gre za novosti počitnice ... Kristjani so se 
zavedali korenin poganskih za Valentinovo. Način, kako so kristjani sprejeli Valentinovo 

mora biti lekcija za muslimane ... moramo izogibati vsemu, povezane z poganskih 
nemoralnih praks .. Ljubezen med družinami, prijatelji in za poročene ljudi, ni potrebno, da se 
praznuje na dan s takimi. ... izvor. (Odločitev o praznovanje Valentinovo http:. // www 

contactpakistan.com.) 

Obvestilo, da muslimani povezati Valentinovo s krščanstvom (očitno napačne ogrozili naravi) in greha. 

Z drugimi besedami, Valentinovo povzroča Kristusovo ime (z izrazom "krščanstvo"), ki se preklinjali 

med pogani (Rimljanom 02:24; Izaija 52: 5). Še nimate "božje ime preklinjali, ker vas" (Rim 2,24) 

vodenje poganskih praznikov. 

Real kristjani ne vodijo prepakirana demonske počitnice (prim 1 Kor 10:21). 

Mardi Gras: Hudičev karneval 

Karnevali kot Mardi Gras in Valentinovo (imenovana Lupercalia spodaj) je prišel iz poganstva: 



Ena od prvih zabeleženih primerov letno festival pomladi je festival Ozirisa v Egiptu; se 
spominjajo podaljšanje življenja, ki jih prinaša letni poplavljanje Nila. V Atenah, med 6. 
odstotka. BC, letno praznovanje v čast boga Dioniza je bil prvi zabeleženi primer uporabe 

likvidna sredstva. Bilo je v času rimskega imperija, ki karnevali dosegli neprimerljivo vrh civilni 

nemiri in razuzdanost. Glavni rimski karnevali so bili Bacchanalia je saturnalijami in 
Lupercalia. V Evropi tradicijo spomladanskih plodnosti praznovanja vztrajal tudi v krščanskih 
časih ... Ker so karnevali globoko zakoreninjena v poganskih vraževerja in folklore Evrope, 
Rimskokatoliška cerkev ni mogla jih izkoreninjenje in končno sprejeli mnogi od njih, kot del 

cerkvene dejavnosti. (Karneval. Columbia Encyclopedia, 6. izd. 2015) 

Baccanalia bil boga Bacchus, ki se imenuje tudi Dioniz. Bil je bog trgatve, pridelave vina in vina, 
obrednega norosti, plodnost, gledališče in verski ekstazi v grški mitologiji. Spolna sramotu je del 
Baccanalia praznovanje. Njegovo čaščenje je obsodila na grško-rimski vodja Commodianus v tretjem 
stoletju (Commodianus. Na Christian disciplini. Od Ante Nicene očetov, Vol. 4). 

Alkohol, predvsem vino, igral pomembno vlogo v grške kulture z Dioniz pa pomemben razlog za hrupno 

načina življenja (Gately I. pijačo. Gotham Books, 2008, str. 11). Mardis Gras in Carnaval se zdi, da se v 
zvezi s tem. 

V poznem drugem stoletju, rimskokatoliška škof in Vzhodne pravoslavne sveti Irenej obsodil privrženci 

heretičnemu Valentinus za sodelovanje v meso jedo poganskih festivalov, kot je zapisal: 
Zato tudi gre mimo, da je "najbolj popoln" med njimi pa se odvisnik brez strahu, da vse tiste vrste 
prepovedanih dejanj, od katerih nam Sveto pismo zagotavljali, da "tisti, ki počenjajo takšne 

stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva." Na primer, nimajo nobenega Skrupula o jedo 
mesa na voljo v daritev idolov, si predstavlja, da lahko na ta način pogodbi ni nečistost. Nato 
znova, ob vsakem poganskega festival praznoval v čast malikom. . . Drugo od njih se dobimo vse 
do poželenja mesa z izredno pogoltnost, trdi, da bi bilo treba mesenih stvari dovoljeno za mesene 
narave, medtem ko so duhovne stvari predvideno za duhovno. Nekateri od njih, poleg tega so v 
navado defiling tiste ženske, ki so jim jih naučili zgoraj nauk, kot je bilo večkrat priznal tiste 
ženske, ki so pod vodstvom zašel jih nekatere izmed njih, o njihovi vrnitvi v cerkvi Božjega, in 

priznava to skupaj s preostalim svojih napak. (Irenej. Proti krivoverstev. Knjiga 1, poglavje 6, 
verz 3) 

Kasneje, pravoslavni katoliški apologet Arnobius (umrl 330) posvaril pred vrsto posti, ki so imeli pogani: 
Kaj pravite, O modri sinovi Erectheus? kaj si državljani Minerva? Um je želi vedeti, s tem, kar 

besede, ki jih bo branil, kaj je tako nevaren, da se ohrani, ali kaj veščine ste s katerim dati varnost 

na osebnosti in vzrokov ranjenih tako smrtno. To ni napačna nezaupanje, prav ste preplavljeni z 
ležijo obtožbami: The sramoto svojega Eleusinia je razglasila tako njihovi osnovnih začetkov in 

evidenc antične literature, ki ga prav znaki, v redu, ki jih uporabljate pri podvomil v prejemu 

svete stvari, - "sem se postil in pije osnutek; I so se iz mistične čist, in dal v pleteno 

košarice; Sem spet prejela, in prenese na malo prsi. (Arnobius. Proti pogani, knjiga V, poglavje 
26) 

Arnobius celo zdelo, da opozori na banket "Mardi Gras", čemur sledi hitro: 

Praznik Jupiter je jutri. Jupiter, mislim, Dines, in morajo biti siti z veliko bankete in dolgo 
napolnjena z poželjiv hrepenenja po hrani s postom in lačen po običajnem intervalu. (Arnobius, 
Proti pogani, knjiga VII, poglavje 32) 

Tako zgodnji pisci obsodil počitnice, ki zvenijo zelo podobna Carnaval / Mardi Gras zaradi svojih vezi z 
poganskega malikovanja. 



Biblija uči: 
13 Živimo pravilno, kot na dan, ne v veseljačenje in pijanosti, ne v sramotu in poželenje, ne v 

prepirljivosti in v nevoščljivosti. 14 pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa, in ne predvidevajo 
mesu, da izpolni svoje poželenja. (Rimljanom 13: 13-14) 

Medtem ko je Sveto pismo ne obsoja radost, Mardi Gras in z njimi povezani obredi so v nasprotju z 
spisov. V Boliviji so ga imenujejo "Hudičev karneval" in odkrito častijo Satana kot svojega boga! 

Hudičev Carnival (La Diablada) Vsako pomlad, Oruro preklopi v način pustni ... Eden od 

vrhuncev so devil plesalci, katerih tradicija izhaja iz značilne vrste hudič čaščenja. Oruro je 
rudarsko mesto in domačini, poraba toliko časa pod zemljo, odločil, da sprejme bog 

podzemlja. Krščanska tradicija narekuje, da mora to biti hudič in Oruro zvesti tako sprejet Satan, 

ali Supay, njihov bog / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = dogodek & EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras je demonski praznik in prav gotovo ne kristjan eno. To je Jezus niti kateri koli od 
njegovih zgodnjih zvestih privržencev ni ohranil. 

Lent: a Perverzno od Dnevov Beskvasnih Kruh in binkošti? 

Kaj pa Lent? 

Čeprav je beseda "Lent" pomeni pomladi, je zdaj v glavnem opaziti v zimskem času prav po Mardi Gras. 

World Book Encyclopedia določa: 

Lent je versko sezono je prišlo v pomlad ... To se začne na pepelnično sredo, 40 dni pred veliko 
nočjo, razen nedelje, in se konča na velikonočno nedeljo (Ramm B. Lent. Svetovna Book 
Encyclopedia, 50. izd. 1966). 

Kaj pa pepelnično sredo? 

No, to ni izvirno krščanski niti svetopisemski Sveti dan. 

Katoliška enciklopedija poroča: 

Pepelnico Ime umre cinerum (dan pepela), ki ga nosi v Rimski misal se nahaja v prvih obstoječih 

kopij gregorijanskem Sacramentary in verjetno izvira iz vsaj osmega stoletja. 

Na ta dan vse vernike po starodavnem običaju se opominja, da pristop oltar pred začetkom maše, 
in tam župnik, namakanjem palec v pepel prej blagoslovil, označuje čelo (Thurston H. pepelnično 

sredo. Katoliška enciklopedija, 1907 ). 

Torej, cerkev v Rimu je sprejel uradno v 8. stoletju. 

Opozoriti je treba tudi, da je zamisel o dajanju podati pepela na čelo je prišel iz sonca boga častili in 

druge oblike poganstva: 

Mithratic ... začenja ... bi odslej imel Sun križ na čelu. Podobnost na križ pepela, ki na čelu na 

Christian Ash sredo je osupljiva. Nekateri so predlagali, da je to primer v zgodnjih kristjanov 
zadolževanja iz Mithratic kulta; drugi pa kažejo, da sta bila oba kulti črpajo isti prototip. (Nabarz 



P. Skrivnosti Mitre:.. Poganski prepričanje, da je v obliki krščanski svet Inner Tradicije / Bear & 

Company, 2005, str 36) 

Pepelnico To naj bi Christian festival prišel iz rimskega poganstva, ki pa jo je vzel iz vedske 
Indije. Pepel so bile upoštevane seme bog ognja Agni je, z močjo odvezuje vse grehe ... Na 
rimskem novoletni praznik pokore marca, ljudje nosili raševnik in kopala v pepelu spokoriti za 

svoje grehe. Potem pa, kot je zdaj, Silvestrovo je festival za prehranjevanje, pitje in greši, na 

teoriji, da bodo vsi grehi uničeni naslednji dan. Kot umirajočega boga marca, Mars je grehe 

njegovih vernikov "z njim v smrt. Zato karneval padel na umre Martis, dan Marsa. V angleščini, 
to je bil torek, ker je bil Mars povezana z saške boga TIW. V francoščini je pustni dan poklical 

Mardis Gras, "Fat torek," je rajanje dan pred pepelnično sredo. (Walker B. Ženski enciklopedija 

mitov in skrivnosti. HarperCollins, 1983, str. 66-67) 

Kje je Forty-Day postnem času hitro prišel? 

Sveto pismo pripoveduje o 50-dnevnem obdobju za štetje, ki je, če smo dobili ime binkošti. Okoli četrte 

šestim stoletjem, grško-Rimljani so vodenje neke vrste 50 dni posta je, da je imel podoben islamskega 
posta ramadana (Pines, str.32). V času, to spremenilo na štirideset dni abstinence ene ali več (običajno 

hrane) predmetov. 

Zgodnji kristjani, seveda, ni vedno Lent kot tudi katoliška svetnik opat Janez Kasijan v petem stoletju 

realizirano: 
Howbeit morate vedeti, da tako dolgo, kot primitivni cerkev ohranila njeno popolnost 
nepoškodovano, to je spoštovanje Lent ni obstajala. (Cassian John. Konferenca 21, prvi 
konferenci Abbot THEONAS. NA SPROŠČANJE MED petdeset dni. Poglavje 30) 

Tako je priznal, da je Lent in dodali, da je prvotna zvesti ne vodijo. 

Apostol Pavel sklicuje vodenje jagnje in Dneve Beskvasnih Kruh (1 Kor 5: 7-8). Toda on tega ne bi 
storili nekaj, kar se imenuje Lent. Ker pa Dnevih Beskvasnih Kruh vključuje sedem dni "hitro" od kvasu, 

približno v času mnogih poklicati noč, se lahko zgodi, da v nekaterih primerih povezano z Rimom in 
Egiptom je menil, da bi bilo obdobje abstinence primerno, vendar koliko časa , pa tudi, kaj se vzdržala, 

raznolika. 

Sokrat Scholasticus napisal v 5. stoletju: 

Na posti pred veliko nočjo se bo ugotovilo, da je treba drugače opazili med različnimi 

ljudmi. Tisti, ki v Rimu hitro tri zaporedne tedne pred veliko nočjo, razen ob sobotah in 

nedeljah.Tisti, ki illyrica in po vsej Grčiji in Aleksandriji opazujejo hitro šest tednov, ki so izraz 

"ekipa dni" hitro ". Drugi se začne njihovo hitro od sedmega tedna pred veliko nočjo, in postom 

samo tri, pet dni, in da je v presledkih, še klic, da je čas "ekipa dni" hitro ". ... nekateri dodelite en 
razlog za to, drugi drugo, v skladu s svojimi več muh. Eno lahko vidite tudi nesoglasje o načinu 
abstinenco od hrane, kakor tudi o številu dni. Nekateri v celoti vzdrži stvari, ki jih življenje: 

drugo krmo za ribe le vseh živih bitij: mnogi skupaj z ribami, jejte kokoši prav, pravi, da po 

Mojzesu, ti so prav tako narejeni iz vode. Nekateri se vzdržijo jajc, in vse vrste sadja: drugi 

deležni le suhega kruha; še drugi ne jedo tudi to: medtem ko drugi, ki so se postili do devete ure, 

nato pa sprejme vse vrste hrane brez razlike ... Ker pa nihče ne more izdelati pisno znanje kot 
organ ... (Socrates Scholasticus cerkvena zgodovina, zvezek. V, poglavje 22) 



Apostoli so prav gotovo niso imeli različne posti z različnimi zahtevami (prim 1 Korinčanom 01:10; 11: 

1). Štirideset dni postnem posti se niso kot štirideset dan posti, omenjenih v Svetem pismu, ki sodelujejo 
odsotnost z vso hrano in vodo (Exodus 34:28; Lk 4: 2). 

V zvezi Lent je izvor, opazili tisto, kar učenjak napisal: 

Lent od zabeležili s častilci babilonskega Ištar štirideset dni in častilci velikega egiptovskega 

meditorial boga Adonis ali Osiris ... Med pogani, se zdi ta Lent obdobje, v katerem so bili 
nepogrešljiv uvod v veliki letno (običajno spomladi ) festivali. (Bacchiochi S. Božji festivali 

pisma in zgodovine, del 1. bibličnih Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, str. 108) 

Verjetno je, da je ideja o štirideset dni hitro prišli iz Aleksandrije v Egiptu ali iz Grčije in se nanaša na 

poganske boginje Ishtar. Ker Babilonci so prevzeli Grki in Egipčani, lahko da so bili, ko so začeli to 

prakso. 

Ker zgodnji kristjani naredili upoštevati Dneve Beskvasnih Kruh, so prepakirana poganske posti očitno 

nadomesti na različne načine grško-Rimljani. 

Opazimo, da je apostol Pavel svari pred vpletenosti v poganskih obredi: 
14. Ali sami ne izkoristimo v neenakomerno ekipa z neverniki; kako lahko poštenosti in zakon-
breaking partnerja, ali kaj lahko svetlobe in teme imajo skupnega? 15. Kako se lahko Kristus prišel 

do sporazuma z Beliar in kaj delitev ne more biti med vernik in nevernik? 16 Božji tempelj ne 

more ogroziti z lažnimi bogovi, in to je tisto, kar smo - tempelj živega Boga. (2 Kor 6: 14-16, 
NJB) 
19 Kaj to pomeni? Da je predanost hrane z lažnimi bogovi pomeni nič? Ali pa, da so lažni bogovi 

sami znašala nič? 20 Ne, ne; samo, da ko se pogani žrtev, kar se žrtvovali, ki so jih žrtvovali, da 

demoni, ki niso Bog. Ne želim, da delite z demon je. 21 Ne morete piti kelih Gospodov in 
skodelico demonov ter; ne moreš imeti delež pri Gospodovi mizi in mizo demonov ", kot 

tudi. 22 Ali res želimo vzbuditi Gospodovo ljubosumnost; smo močnejši od njega? (1 Kor 10: 19-
22, NJB) 

Ali iz Egipta, rimskega poganstva ali drugih demonske virov, na enem mestu Lent ni prišel iz je Sveto 

pismo. Prav tako ni prišel iz zgodnjih tradicije prvih Jezusovih sledilcev. 

Nekateri mislijo, da so dovolj močni, duhovno, tako da lahko mix poganstvo, vendar so v resnici vzbuja 
božjo jezo po apostolu Pavlu. 

Velikonočni 

Veliko ljudi se ne zavedaš, da je bila velika noč (Ishtar) naj bi bila pasha, preselil v nedeljo zaradi 

strahopetnosti in sovraštvo do Judov (prav tam, str. 101-103). 

Obvestilo kaj spoštovati protestantsko učenjak J. Gieseler poročali o drugem stoletju: 

Najpomembnejše pri tem festivalu je bila pasha dan, 14. Nisan ... V njej jedli so nekvašen kruh, verjetno 

tako kot Judje, osem dni skozi ... ni sledu o letni festival vstajenja med njimi ... kristjani v Aziji Manjša 

pritožbo v korist njihovega pashe slovesnosti na 14. Nisan do Janeza. (Gieseler, Johann Karl Ludwig. 
Besedilno-knjiga cerkvene zgodovine. Harper & bratov, 1857, str. 166) 



Čeprav kristjani bodo jagnje na 14 th Nisan, ker želi, da se v očeh rimskih oblasti oddaljiti zaradi uporov, 

ki so jih Judje, veliko grško-Rimljani v Jeruzalemu, Rimu in Aleksandriji (vendar ne v Mali Aziji) 
odločil, da preklopite pasho na nedeljo. Sprva se hranijo različico pashe in ni bila vodena vstajenje 
počitnice. 

Obvestilo tudi naslednje od G. Snyder: 

Prvi kristjani praznovali smrt Jezusa z Pascha obrokom (evharistija) na lunarni dan judovske 
pashe (opomba 1 Kor 5:. 7-8). 

Sprva ni bilo vsakoletno praznovanje vstajenja. Sčasoma, v gentilne svetu, dan vstajenja je bil 
dodan festivala Pascha. Ta dan je bila nedelja. (Snyder GF Irski Jezus, Roman Jezus:... 
Oblikovanje zgodaj irskega krščanstva Trinity Press International, 2002, str 183) 

Ker nekateri v Mali Aziji in drugod ne gredo skupaj z datumom spremembe do nedelje, Mitrovega 
čaščenjem cesar Konstantin imenuje Svet Nicea, ki je deklarirano nedelja za grško-Rimljani.Konstantin 
sam takrat izjavil: 

Dovolite nam, potem nimajo nič skupnega z grozota judovske množice; ker smo prejeli od našega 

Odrešenika na drugačen način. (Življenje Eusebius 'Konstantinov, Book III poglavje 18). 

Kristjani ne smejo sovražijo Jude, niti ne spoštuje božji dan svetega, samo zato, ker mnogi Judje, da je 

poskus, da to storijo. 

Jezus nikoli ni navedla, da je bila judovska dirka grozota (Bil je Jud), niti da je spremenila datum 
pasho. Še sonce-Čaščenje Constantine sklenila drugače. In je nedelja spoštovanje zdaj znana kot velika 

noč. Ampak zato, ker na soncu častili praks in preprečevanje praks, ki so bile obravnavane tudi 

"Judovski" je res, zakaj se velikonočni opazili, ko je. 

Veliko njenih praks, kot pirhov, velikonočni zajec in velikonočni ogenj je prišel iz poganstva po 

katoliških virov (npr Holweck FG velike noči. Katoliške Encyclopedia, zvezek V. Robert Appleton 
Company. 1909). 

Anglikanski škof JB Lightfoot napisal: 

... se Cerkve Male Azije ... z judovske pashe ureja njihov velikonočni festival, ne glede na dan v 

tednu, ampak ... tiste, Rimu in Aleksandriji in Galije opazili še eno pravilo; čimer bi se izognili 
tudi videza judovstva. (Lightfoot, Joseph Barber Svetega Pavla pismu Galačanom:... 

Revidiranega besedila s Uvod, Notes in disertacije Izdala Macmillan, 1881, str 317, 331) 

In ime velika noč? To je respelling od sončnega vzhoda boginje in "kraljica nebes" Ištar: 

Ištar je bila tako plodnosti in vojne boginja. ... Velikonočni ali Astarte je v bistvu enako čaščenje 

starega babilonskega spola kult je bil ustanovljen s Semiramis bojevnik kraljica, ki so imeli željo 

po krvi. (Kush H. Obrazi od hamiti ljudi. Xlibris Corporation, 2010, str. 164) 

Ishtar je bil videti kot poosebljenje planeta Venere, in skupaj z Shamash, boga sonca, in Sin, lune 
boga, je nastala tudi astralno triado. (Littleton CS. Bogovi, Boginje, in mitologija, zvezek 6. 
Marshall Cavendish, 2005, str. 760) 

Sveto pismo svari pred služijo "kraljica nebes": 



17 Ali ne vidiš, kaj delajo v mestih Judovih in po ulicah jeruzalemskih? 18 Otroci zbirajo les, očetje 

prižgati ogenj, in ženske zgnetemo testo, da kolače za kraljico neba; in se izliti pitne daritve 
drugim bogovom, da mi izzovejo jezo. (Jer 7: 17-19) 

V pogače so bili podobni "vroče navzkrižno buns" (Platt C Psychology družbenega življenja. Dodd & 
Mead, 1922, str. 71). Kraljica nebes '? 

Jeremiah 7 ... Torte za kraljico neba (v. 18). Verjetno sklicevanje na babilonski plodnosti-
boginji Ishtar, boginje planeta Venere. (Na Wycliffe Biblija Komentar, elektronske baze 
podatkov. Copyright (c) 1962, ki ga Moody Press) 

Kristjani ne bi smel biti imenovan za počitnice po poganski boginji, katere prakse Biblija obsoja. Vendar 
pa je večina, ki izpovedati krščanstvo ne zdi, da imate težave s tem. 

Veliki četrtek in evharistično Host 

Kot drugo "nadomestek" za pasho, nekateri vodijo "Veliki četrtek. Tukaj je nekaj, kar Katoliška 

enciklopedija uči o tem: 

Praznik Veliki (ali Holy) danes slovesno obeležuje institut evharistije in je najstarejši med obredi, 

ki so značilne za veliki teden. V Rimu so bile različne dodatne slovesnosti zgodaj dodati v ta 

spomin ... to prinaša okoli obletnici instituta bogoslužja. ... 

Veliki četrtek je bila sprejeta z nizom obrede za veselega značaja. krst začetnikov, usklajevanje 

spokornice, posvetitev svetih olj, pranje nog, in spomin Blažene evharistije ... (Leclercq H. Veliki 
četrtek Katoliški enciklopediji Vol 10. New York... Robert Appleton družba, 1911) 

V nadaljevanju: zavod evharistije, ki je v bistvu naj bi se nanašajo na Jezusovo spreminjanja simbolov, 
povezanih z pasho. Cerkev v Rimu priznava, da je dodal slovesnosti na to, da je vsakoletni dogodek, in da 
umivanje nog je bil vadili. Cerkev v Rimu drugje priznava, da laiki uporabljajo za to umivanje 
nog, vendar to ni več njegova praksa (Thurston H. Pranje nog in roke Katoliška enciklopedija Vol 15. 

New York... Robert Appleton Company, 1912). 

V nadaljevanju evharistično gostiteljica ", ki ga je cerkev v Rimu sedaj uporablja razlikuje od tistega, kar 
je prvotni kristjani storili. 

Katoliška enciklopedija uči: 

Kruh, namenjeni za sprejem evharistični posvetitve se običajno imenuje gostitelja, in čeprav se ta 

izraz prav tako uporablja za kruh in vino iz žrtvovanja, je še posebno rezerviran za kruh. Po Ovid 
beseda prihaja iz hostis, sovražnika: "Hostibus domitis hostia nomen habet", ker starodavni 
ponudili svoje premagal sovražnike, kot žrtev bogovom. Vendar pa je mogoče, da se hostia izhaja 

iz hostire, da stavke, kot je bilo ugotovljeno v Marcus Pacuvius .... prvih kristjanov ... preprosto 
uporabili kruh, ki je služila kot hrana. Zdi se, da je oblika razlikuje, vendar le malo od tega, kar je 
v današnjem času. (Leclercq H. "Host" Katoliška enciklopedija. Vol. 7. Nihil Obstat. 1. junij 
1910) 

Zgodnji kristjani uporabljajo beskvasan kruh, ne okroglo gostitelja, ki izgleda kot "sonce", ki je bila 
uporabljena v poganstvu. 

Marijino vnebovzetje 

Zgodnji kristjani sprva niso častili Jezusovo mater Marijo. Torej, od kod ideja Marijinega vnebovzetja 
prišel? 



V bistvu, od apokrifni literaturi v četrtem stoletju (ali morda že ob koncu tretjega stoletja) but predvsem 

tudi kasneje, kot je. Čeprav je katoliška Epifanij poskušali raziskati, je bil negotov, kdaj res najprej razvit 
jasno povezana z ženskami, ki so imeli na poganske boginje čaščenja (Panarion od Epifanij 78.11.4). 

Stari Rimljani so imeli 1-3 dnevni festival za boginje Diane. Na prvi dan je domnevno prišel na zemljo in 
na tretji dan, 15. avgusta pa očitno praznuje svojo domnevo, v nebo kot kraljica nebes. To je isti dan v 
katoliški praznik Marijinega vnebovzetja (Yoknapatawpha Kerr E. William Faulkner je: "a. Vrsta 

Keystone v vesolju" Fordham Univ Press, 1985, str 61.). Nekateri ne zdi, da je to naključje ali naključna 

(zelena CMC rimsko vero in kult Diane na Aricia, Volume 0, vprašanja 521-85150 Cambridge University 
Press, 2007, str 62;.... Frazer JG Magic Art in Evolution of Kings V1, zvezek 1. Kessinger Publishing, 
2006, str. 14-17). 

Obstaja povezava med Diana in raznih drugih boginj in koliko pogled Mary (Fischer-Hansen, str. 
49). Vendar pa je katoliška svetnik Avguštin posebej iz Diana kot eno izmed več "lažnih in ležijo 

božanstva« (Avguštin. Harmonijo evangelijev, Book I, poglavje 25). 

Zato obstaja sum, da je bilo to vsaj delno formalno sprejeta v rimske Cerkve zaradi vpliva islama kot 
Mohameda "devica" hči Fatima naj bi se dvignil tudi v nebesa. V nadaljevanju predpostavka "ni 
svetopisemski Sveti dan. To je prepakirati "kraljica nebes" (Jeremija 7: 17-19), poganski prenosu. 

Dan čarovnic / Vsi sveti 

Medtem ko je ideja čast spomin na življenje in smrt osebe, kot svetnika ne nasprotuje svetih spisov (prim 

Sodniki 11: 38-40), čaščenje svetnikov in žrtvovanja, ki jim nasprotuje apostolskih naukov. 

Satan je želel Kristusa pokleknil in se mu poklonim (Mt 4: 9), vendar je Jezus zavrnil (Mt 4,10). Simon 
Magus (Akti, 8: 9-23) domnevno spodbuja svoje privržence, da častijo / mu poklonim (Irenej Adversus 

haereses, Book 1, Poglavje 23, stihi 1-5.). 

Apostol Peter je ne le odpovedan Simon Magus, je prepovedal tudi Gentile je priklonila navzdol ali 
poklon njemu (Apostolska dela 10: 25-26). Apostol Pavel je prepovedal pogane iz žrtvovanja do njega in 

Barnaba (Apd 14: 11-18). Apostoli v bistvu sta trdila, da so bili ljudje, in to se ne sme storiti. Zgodnji 
kristjani so to razumeli in ni storil tako. Sčasoma pa nekateri heretiki začela častijo relikvije v poznem 

drugem stoletju. 

Češčenje zahtevanih svetnikov začela velika težava z grško-rimskih cerkva v četrtem in kasnejših 

stoletjih, kljub temu, da ni bilo apostolsko praksa. 

Obvestilo naslednje: 

Z vključitvijo znane poganskih slik, kot so keltskih bogov, zelene Man in bicephalic glave znotraj 
cerkva in katedral, cerkveni uradniki spodbujati ljudstvo, da mešata dve duhovne tradicije v 
svojih mislih, naj olajša njihovo sprejemanje nove vere in glajenje prehod iz stare poti do 

novega. (Pesznecker S. Gargoyles:.. Iz Arhiva Gray School of čarovništva Kariera Press, 2006, 

str 85) 

V knjigi je nad izjavo pred okrnjen različico naslednje, da papež "Gregor" Veliki "je zapisal okoli 600 

AD: 

Povejte Augustine, da bi moral biti sredstvo uniči templje bogov, ampak idole znotraj teh 

templjev. Naj ga, potem ko jih je očistimo z blagoslovljeno vodo, krajevnih oltarji in relikvije 

svetnikov v njih. Kajti, če so ti templji dobro zgrajena, ki jih je treba pretvoriti iz čaščenje 

demonov v službi pravega Boga. ... Naj jih torej na dan predanosti svojih cerkva, ali na praznik 



mučencev, katerih relikvije so ohranjeni v njih gradijo same koče okoli svojih enkratnih templjev 
in praznovanje tega dogodka z verskega slavja. Ti bodo žrtvovati in jesti živali, ne več kot 

daritev hudičem, ampak za božjo slavo, ki ji, kot darovalec vseh stvari, ki jih bo dala hvala za 
ob bili siti. (Gregory I:. Pismo opata mellitus Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Papež Gregor zagovarja vključitev na poganske prakse. Kljub temu, Sveto pismo ne nasprotuje, in te vrste 
žrtve kot demonske (1 Korinčanom 10: 20-21). Poleg tega Biblija uči, da je prišlo po daritvi Jezusa ni 

potrebe za živalske žrtve (Hebrejcem 10: 1-10). Omogoča predvsem za oddaje "svetnikov dni", da je to 

tudi relikt poganstva in da so resnično demonske počitnice. 

Mnogi obleka biblically neustrezno (prim 1 Timoteju 2: 9), včasih pa tudi kot čarovnice (ki je Sveto 

pismo condemns- Exodus 22: 8), na noč čarovnic. To ni biblically primerne praznovanje in prav gotovo ni 
bil zgodnji krščanski ena. 

Dan spomina na mrtve je bila razglašena v sedmem stoletju, kasneje preselil v novembru 1. in zvečer, 

preden je postala znana kot noč čarovnic (Mershman F. dan spomina na mrtve. Katoliška enciklopedija. 
Vol. 1 Nihil Obstat. 1. marec 1907 ). 

31. oktober je datum, stari druidi opaziti: 

Druidi, in vrstni red duhovnikov v antični Galiji in Britaniji, verjeli, da je na noč čarovnic, 

duhovi, duhovi, vile, čarovnice in vilini prišel ven, da škoduje ljudem. ... Od teh Druid 
prepričanja prišel današnjo rabo čarovnice, duhovi in mačke v Halloween svečanosti ... Običaj 

uporabe listje, buče in koruza stebla kot Halloween okraski prihaja iz Druids. Zgodnje narodi 
Evrope je imel tudi festival, ki je podoben Druid počitnice ... V 700S, Katoliška cerkev rimska 

imenovan 1. november kot Dan spomina na mrtve. Stari poganski običaji in krščanski praznik, 

smo združili v festival Halloween. (Halloween Svetovna Book Encyclopedia, vol 9. Chicago, 
1966:. 25-26) 

To bi lahko bilo koristno razmisliti, kaj je katoliška pisatelj napisal: 

Zakaj bi papež dal katoliško praznovanje mrtvih na vrhu praznovanja poganom "od 
mrtvih? Ker katoliški prazniki so v kontinuiteti in izpolnjujejo pomen poganskih 
narave. (Killian Brian. Halloween, kot jesensko praznovanje, opomnik Božje ime posvečeno. 

Katoliška Online International News. 10/31/06) 

Dejstvo je, da je veliko povezano z užitkom cerkev v Rimu in se ponašajo o poganskih priključki za 

njihovo vero. To je Sveto pismo, ki so, in vse, bi moral videti, da kot vir nauka (prim 2 Timotej 3:16) in 
ga obsoja uporabo poganske oblike čaščenja (Mojzesova 12: 29-32; Jeremija 10: 2-6; 1 Kor 10:21, 2 
Corinthians 6: 14-18). 

Božič 

Biblija ne podpira praznovanje rojstnih dni, vključno s tistimi o Jezusu. Zgodnja Cerkev Rimu ni 
praznovanje božiča niti kateri koli drugi rojstni dan. Birthday obredi so še vedno obsojeni v 

poznem 3. stoletju Arnobius (Proti pogani, knjiga I, poglavje 64). 

Poleg tega, Tertulijan opozoril, da lahko sodelujejo v zimskih praznovanjih z venci in darilna iz enega 
beholding poganskim bogovom. Tam je bil en tak praznik znan kot Saturnalie, ki je praznoval s pogani 
konec decembra. 



Zahtevani "oče latinske teologije," Tertulijan odpove zimske praznovanja, kot so Saturnalie (od 
poganskega boga, katerega ime je pomenilo izdatno), ki morphed v božič, ko je zapisal: 

Minervalia so toliko Minerva je, kot saturnalijami Saturn je; Saturn je, ki morajo biti nujno 
praznovali tudi z majhnimi sužnji v času Saturnalie. Novoletno darila prav tako je treba ujeti na 
in Septimontium hrani; in vsa darila iz zime in praznik Dragi Kinsmanship treba komu 
dodeljena; šole morajo biti okrašene s cvetjem; žena mu je flamens "in aediles žrtev; šola je 

počaščen na imenovanih svetih dni. Isto se dogaja na rojstni dan idol je; vsak pomp hudiča se 

obiskujejo. Kdo bo mislim, da so te stvari spodobi za krščansko mojstra, če ne bo on, ki jih 

ustrezno se mislim tudi, da tisti, ki ni mojster? (Tertulijan. Na malikovanje, Poglavje X) 

Približno v času Tertulijanu, rimskih škofov Zephyrinus (199-217) in Callistus (217-222) je slovel 
kompromisa in korupcije (in to potrjujejo tudi takih katoliških svetnikov kot Hipolit (Hipolit. Izpodbiti 

vse herezije; Knjiga IX, poglavje VI) in dovoljene ljudi v svoji cerkvi, da je ogrožena s poganstvom, itd 

Rimski saturnalijami in perzijski mitraizem sami so prilagoditve za celo prej pogansko vero - da 
starodavne babilonski skrivnost kult. Stari Babilonci so praznovali prerojeno Nimrod kot novorojenčka 

dumuzi s čaščenjem zimzeleno drevo. Biblija obsoja čaščenje vključuje zimzelena drevesa (Mz 12: 2-3; 
Jeremija 03:13, 10: 2-6). 

Babilonci so praznovali tudi ponovno rojstvo sonca v sezoni zimskega solsticija. 25. december th je bil na 
koncu izbran kot datum Jezusovega rojstnega dne, saj je saturnalijami in drugi bog sonca čaščenje se je 

zgodilo v tem času v letu: 

V 354 AD, škof Liberius Rima odredil ljudi, da proslavimo decembra 25. Verjetno je izbrala ta 

datum, saj so ljudje v Rimu že opazili na praznik Saturna, praznuje rojstni dan na soncu.(Sechrist 
EH. Božič. Svetovna Book Encyclopedia, zvezek 3. terenski Enterprises Izobraževalni 

Corporation, Chicago, 1966, str. 408-417) 

Helios Mitre je eden bog ... Nedelja je ohranil sveto v čast Mitre, in šestnajstega v mesecu je bil 

posvečen njemu kot posrednik. 25 decembru je opaziti kot njegov rojstni dan, na Natalis 
invicti, preporodu zimskem soncu, neosvojene ga mrzlica sezone. (Arendzen J. mitraizem. 
Katoliška enciklopedija, zvezek X. Nihil Obstat, 1. oktober 1911) 

Cesar Konstantin je bil spremljevalec sončnega boga Mitre, ki je štelo, da so se neosvojene sonce in je bil 

eden rojen iz kamnine v podzemne jame. Morda zaradi tega, njegova mati Helena odloči, da verjamejo v 

mit, da je bil Jezus rojen v nadaljevanju tleh skalni votlini. 

Rim zdaj uči to (in ta avtor je razvidno, da je "Rojstvo" prikaže večkrat v Vatikanu), vendar je v tretjem 

stoletju ena od njegovih podpornikov, Commodianus, obsodil rock božanstvo: 

Neosvojene eden se je rodil iz skale, če je šteti kot boga. Zdaj pa nam pove, nato pa, na drugi 
strani, ki je prvi od teh dveh. Skala je premagala boga, potem je avtor skale, ki se iskan. Še več, 

še vedno ga opisujejo tudi kot tat; čeprav, če bi bil bog, on zagotovo ni živel s krajo. Prav gotovo 
je bil zemlje, in pošastni narave. In se je obrnil vola drugih ljudi v svoje jame; prav tako kot 
Cacus, da sina Vulcan. (Commodianus. Na Christian disciplini) 

Jezus ni bil rojen iz kamna, vendar da je delno, kako je njegovo rojstvo zdaj prikazan. Prav tako ni res, da 
se učijo, da je bil rojen 25. decembra th. Znanstveniki priznavajo, da ne bi bili pastirji iz svojih čred na tem 



področju (kot je Sveto pismo kaže v Lk 2: 8), šele december 25. in da biblically omenjeni (Lk 2: 1-5) 
"popis bi moral bilo mogoče v zimskem času "(Božič. Katoliška enciklopedija, 1908). 

Veliko praks in običajev, povezanih z božičem prišli iz poganstva, saj bo pravi učenjaki priznati. Niti 
Jezusovi apostoli niti njihovi zgodnji privrženci opazili božič. 

Prepakirati Pagan Počitnice 

Medtem ko je Sveto pismo ne prepoveduje posvetnih praznikov (kot trezen neodvisnosti dan obredi), 
zgodnji kristjani niso molili za mrtve svetnikov ne opazujejo kaj podobnega dan Vsi sveti niti 
božič. Mnogi poganski božanstva so bistveno spremenilo tega, da je "bog nekaj", da se imenuje "svetnik 
nečesa." 

Nekateri poganskih praks so se morda spremenili, vendar ponovno pakiranega demonske počitnice še 

vedno ne krščanski, niti niso tisti, da je Jezus in njegovi zgodnji privrženci hrani. Veliko počitnice, ki jih 
ljudje vodijo prišli iz poganstva, in celo vezi z starodavne babilonski skrivnost vere. Ko je Bog poslal 
Nehemija, da bi Izraelce, ki so bili vplivati Babilona, opazili, kaj je rekel Nehemija je naredil: 

30 sem jih očistil vsega poganskega. (Nehemija 13:30) 
Nova zaveza opozarja ogrožena vere in "Skrivnost Babilon Veliki« (Razodetje 17: 5). Obvestilo, kaj 
Biblija uči, da naj bi Božje ljudstvo storiti v zvezi z "Babilon veliki": 

4. Pridi iz nje, ljudstvo moje, da ne boste deležni njenih grehov in da ne boste prejeli od njenih 
šib. (Razodetje 18: 4) 

Kristjani bi morali bežati skušnjavi in sin (1 Korinčanom 6:18; 2 Timoteju 2:22), ne zaobjamejo niti ga 

spodbujati. Ne bi smeli združiti poganske prakse z čaščenju pravega Boga (1 Kor 10: 19-21; 2 Kor 6: 14-
18), čeprav je tradicija (Mt 15: 3-9). 

11. božjo Svetega dni ali laži? 

Kateri dan je treba hraniti z verniki? 

Pred več kot 1600 leti, so Božji Sveti dnevi obsodilo antisemit, Janez Zlatousti, ki zdaj šteje, da je 

katoliški in pravoslavni svetnik. Pred nekaj leti se je protestantska objava krščanstvo danespravzaprav 
imenuje Janez Zlatousti "zgodnji cerkvi največji pridigar« (Janez Zlatousti zgodnji cerkvi največji 

pridigar. Krščanstvo je danes, 8 avgust 2008). 

Janez Zlatousti javno pridigal proti padcu svetih dni v 387 AD, ker nekateri, ki izpovedujejo Kristusa so 
jih opazuje. Posebej je omenil praznik trobente, dan pokore ( "hitro ... na vratih"), in praznik pergolah: 

Festivali iz bedno in bednih Judje so kmalu pohod na nas eden za drugim in v hitrem zaporedju: 
praznik trobenti, praznik pergolah, na posti. Obstaja veliko v naših vrstah, ki pravijo, da mislijo 

tako kot mi. Vendar pa nekateri od teh bodo gledati festivale in druge, se bo pridružil Jude pri 

ohranjanju svoje praznike in ob upoštevanju njihovih posti. Želim si, da vozi to sprevrženo meri 

od cerkve zdaj ... Če so judovski slovesnosti častitljivi in veliko, naša so laži ... Ali Bog sovraži 

svoje festivale in si delijo v njih? Ni to, ali ta festival, vendar vsi pravijo skupaj. 
Krivični in nečisto hitro Judov je zdaj na naša vrata. Mislil, da je hiter, ni čudno, da sem pozval, 

da nečisto ... Ampak zdaj, ko hudič poziv svoje žene do praznik na trobenti in se obrniti 

pripravljen prisluhniti tega razpisa, si jih ne omejuje. Boste pustili, da se zapletejo v obtožbe 



nesvetosti boste pustili, da bodo odvlekli v razuzdane načine. (Janez Zlatousti Pridiga II zoper 
Jude I:. 1, III. 4 pridigal v Antiohiji, Siriji v nedeljo, 5. septembra, 387 AD) 

Pomembno je razumeti, da mora Janez Zlatousti spoznali, da je druga cerkev stoletja v svoji regiji hranijo 
jagnje hkrati Judje storil, in da je katoliška cerkev še vedno hranijo Binkošti. Tako je s pridiganjem, kaj je 
naredil, Janez Zlatousti pridigal proti svoji cerkvi kot rimski in pravoslavni katoliki trdijo, da tako jagnje 
in binkošti, ki bi bil v obeh teh festivalov del "vse skupaj." 

Poleg tega je Janez Zlatousti dejansko nekoč zapisal v prid "festivala Judov" imenovanih binkošti 

(Krizostom J. Homilije S. Janez Zlatousti, nadškof Carigrad: na Apostolskih). Tako je priznal, da je po 
Jezusovem vstajenju, vernike je potrebno biti prisoten na kar se je nato šteje za "židovski praznik." 

Če je Bog za razliko od vseh tistih dni, zakaj bi apostoli so jih hrani? Očiten razlog je, da so bili po 

Jezusov zgled in ni imela nobenega razloga za domnevo, da so nekako odpadla. 

Kot smo že omenili, Nova zaveza zahteva enega od tako imenovanih "judovskih" svetih dneh opazili 

naslednje iz katoliške prevodu "veliko.": 
37 In v zadnji, veliki dan praznik stal Jezus in klical (Janez 07:37, Rheimsa Nova zaveza). 

Torej, kdo ima prav? 

Tisti, ki so sledili Jezusovim prakse ali tiste, ki jih obsojajo? 

Spomnimo, da je Janez Zlatousti, v tem primeru nekoliko pravilno navedel: 

"Če so judovski slovesnosti častitljivi in veliko, naša so laži." 

Torej, katere je treba upoštevati dni? Ki imajo "velik dan" v skladu z Biblijo? 

Kateri dnevi so laži? 

Janez Zlatousti podprt dni z poganskih vezi, kot sta božič in velika noč. Njegova logika za božič na 25. 

december je bil tudi jasno napačno in temelji na laži in dezinformacije (Addis WE, Arnold T. katoliška 
slovar: vsebuje Nekateri račun za doktrino, disciplina, obredi, slovesnosti, svetov in verskih redov 

katoliške Cerkve . Benziger Brothers, 1893, str. 178). 

To bi moralo biti jasno, da so božji dni ne laži, ampak Janez Zlatousti (in tistih cerkva, ki so sprejete tiste 
dni, da promovirajo) so bili očitno leži. Tudi katoliška svetnik Tomaž Akvinski je zapisal, da je bilo v 

soboto in v bistvu vse svetopisemska Sveti dnevi so  
kar pomeni za kristjane (The Summa Theologica svetega Tomaža Akvinskega.). 

Zanimivo je Katoliška enciklopedija vsebuje poročilo, "je Paulicians so pogosto opisana kot preživetje 

zgodnjega in čistega krščanstva (Fortescue A. Paulicians). 11-stoletje grško-rimski zapisal, da so Paulicians 
"predstavljajo naše bogoslužja kot čaščenju idol. Kot da bi mi, ki čast znamenje križa in svetih slik, so še 

vedno ukvarja s čaščenjem demonov «(Conybeare FC prištevek IX III v: The Key of Truth. Priročnik o 

Paulician cerkve Armenija Clarendon Press, Oxford, 1898, str. 149). 

Spoznanje, da mnogi, ki izpovedujejo Kristusa nepravilno opazili demonske počitnice ni nova in je bil 

obsojen nekateri skozi stoletja. 

Tradicije in / ali Sveto pismo? 



Relativno malo ljudi na planetu še hranite Božjih verskih praznikih. Večina, ki trdijo, da imajo vero, da 

povezati z Biblijo obdržati druge dni. 

Nekateri obdržati brez svetopisemske verske praznike zaradi pritiska družinskih članov. Nekateri ne bo 
ohranil svetopisemske Sveti dni zaradi pritiskov iz njihove družbe in / ali njihovih delodajalcev. 

Jezus je opozoril, da bi morali tisti, ki so mu sledili pričakujejo, da imajo težave z družinskimi člani (Mt 

10:36) in po svetu. On jih ni povedal, da kompromis s svetom, ki bi sovražijo njegovi nasledniki (Jn 15: 

18-19), ampak naj si prizadevajo za popolnost (Mt 5:48). 

New Living Translation uči naslednje o Božje ljudstvo: 

3 Ne kompromis z zlom, in hodijo le po njegovih poteh. (Ps 119: 3) 

Ali ste pripravljeni na kompromis z zlom? Satan skuša sin videti dobro (Mojzesova 3: 1-6) in je videti 
kot "angel svetlobe« (2 Kor 11: 14-15). Bo kar naprej SVOJE dopust, čeprav se zdi dobro za vas? 

V grško-rimski slog vere pogosto menijo, da je upoštevanje njihovih počitnic, ki temelji na tradiciji, 
vendar pogosto te tradicije se je začela v poganstvu. Ker mnogi v preteklosti (in sedanjosti) voditelji v 
svojih ver potrdil te tradicije, veliko dejanje, kot da so sprejemljive za Boga. 

Medtem ko so tradicije, ki so v skladu z Božjo besedo v redu (prim 1 Kor 11: 2; 2 Tesaloničanom 2:15), 
tistih, ki v nasprotju z Biblijo ne bi smelo biti. Obvestilo Nova zaveza omogoča, da jasno: 

8. Pazite da ne bi nikogar ogoljufati s filozofijo in prazno prevaro, po izročilu moških, v skladu s 
temeljnimi načeli sveta in ne po Kristusu. (Kološanom 2: 8) 

3 Odgovoril je in jim rekel: »Zakaj tudi prekorači Božjo zapoved zaradi svojega izročila 
... 7 Hipokrat No Izaija prerokoval o vas, rekoč?!: 

8 "To ljudstvo k meni z usti, in čast me s svojimi ustnicami, vendar njihovo srce je daleč od 
mene 9 In zaman jih častijo Me, Poučevanje nauke zapovedi moških.". «(Mt 15: 3 , 7-9) 

Božja beseda navaja, da so mnogi sprejeli tradicijo, da jih ne bi smeli, in spodbuja kesanje od tistih, ko se 

zavedaš tega: 

19 O Gospod, moja moč in moja trdnjava, moje pribežališče ob dnevu stiske, pogani so prišli do 

vas od koncev zemlje in rekel: "Gotovo so naši očetje podedovane laži, ničvrednosti in 
nedonosnih stvari." (Jeremija 16:19) 

Biblija uči, da so tuje verske ugotovitve demonsko: 

16 so izzvala ga ljubosumja s tujimi bogovi; Z gnusobami so ga izzvala jezo. 17 so žrtvovali, da 

demoni, ne Bogu, bogovi niso vedeli, V novih bogov, novim prišlekom To vaši očetje niso 
bojijo. (Mojzesova 32: 16-17) 

Potrditev obvestilo o tem konceptu, ki ga je konec Rimskokatoliške francoski kardinal Jean-Guénolé-
Marie Daniélou: 

Poganskega sveta in krščanska cerkev popolnoma nezdružljiva; nihče ne more hkrati služiti Bogu 

in idole. (Danielou J. Začetki Latinske krščanstva. Prevod David Smith in John Austin Baker. 
Westminster Press, 1977, str. 440) 



Resnično, poganski svet in krščanska cerkev popolnoma nezdružljiva; nihče ne more hkrati služiti Bogu 

in idole. 

Vendar pa mnogi, tudi v svoji cerkvi, to storijo danes, ko so jih opazili poganske praznike, ki so bile 
spremenjene s krščanskimi pogoji in nekaj sprememb v praksi. Razumite, da je Jezus rekel: »Če ostanete 
v moji besedi, ste moji učenci res. In vedeli boste resnico in resnica vas bo osvobodila." (Jn 8: 31-
32). Božji sveti dni nas osvobodi iz poganstva. 

Menijo, da je apostol Pavel opozoril: 

14 Ne bi neenako vprežena skupaj z neverniki. Za kaj štipendija je pravičnost z brezpravja? In kaj 
občestvo ima luč s temo? 15 In kaj accord je Kristus s Stana? Ali kaj del ima vernik z 
nevernik? 16 In kaj sporazum ima božje z maliki? Za vas so tempelj živega Boga. Kot je Bog 
rekel: 

"Bom prebival v njih in hoditi med njimi. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje 
ljudstvo." 

17 Zato 

"Pridi ven iz med njih in so ločeni, govori Gospod. Ne dotikajte se tisto, kar je nečisto, in 

ti bodo prejeli." 

18 'I bo oče za vas, in vi boste moji sinovi in hčere, pravi Gospod Vsemogočni. (2 Kor 6: 14-18) 

Obvestilo Bog bo oče za tiste, ki ne bo del poganskih praks. Ni je oče tisti, ki jih sprejemajo kot del 

čaščenja. 

Čeprav nekateri delujejo kot s praksami, ki so imeli pogani volji Boga, da so sami zavajati: 

32 Pravite, "Želimo biti kot narodi, kot narodi po svetu, ki služijo les in kamen." Ampak, kaj imate 
v mislih, ne bo nikoli zgodilo. (Ezekiel 20:32, NIV) 

26 Njeni duhovniki storili nasilje z mojim zakonom in oskrunil moje sveto stvari; ne razlikuje med 
svetim in skupno; učijo, da ni razlike med nečistim in čistim; in jih zapreti oči z vodenjem moje 
sobote, tako da sem oskrunili med njimi. (Ezekiel 22:26, NIV) 

Bog pravi, da naredi razliko. Namesto tega prijetnega njega, bo tudi poganske prakse prinese njegovo jezo 
(Ezekiel 30:13)! Obramba čutno posvetne prakse je demonska (glej James 3: 13-15). 

Bog Sveti dni ali kaj? 

Sveto pismo se nanaša na Božjih praznikov kot "sveti zborovi" (npr Numbers 28:26; 29:12) ali "svetih 

festivalov" (glej Izaija 30:29). 

Biblija večkrat obsoja poganske obredi so napačne in demonske (1 Kor 10: 20-21; 1 Tim 4: 1). Sveto 
pismo pravi, da se ne združujejo niso svetopisemske praznovanja v čaščenju Boga (Mz 32; Jeremija 10; 1 

Kor 10: 20-21). 

Kljub temu so se mnogi odločili, da opazujejo koledar častijo, da je Sveto pismo 

ne podpira. Uporaba prakse, ki jih apostol Janez Associates s antichrists (1 John 2: 18-19). 

Ne-biblijski prazniki spodbuja demoni in so pomagali zamegliti Božji načrt za milijarde več kot v starosti. 



Jezus je rekel: Bog je želel, da bi častili v resnici: 

24 Bog je duh, in tisti, ki častijo morajo moliti v duhu in resnici. (Janez 04:24, NJB) 

Prepakirati demonske prazniki ne spoštujejo pravega Boga. Bog želi, da mu zaupamo in delati stvari 
svojo pot ni tvoja (Pregovori 3: 5-6). 

Svetopisemski Sveti dnevi pomoč slika Božji načrt odrešenja. Začenši z daritvijo Jezusa na pasho, da si 

prizadevajo za življenje "nekvašen" živi, na razpis prvine v tej starosti (binkošti), na trobenti Razodetja in 

vstajenju, v spomin na vlogo Satanovo v naših grehov in Kristusova sprava žrtvovanje, da predstavljam 

tisočletno Božje kraljestvo na zemlji (praznik pergolah), do spoznanja, da bo Bog ponudili odrešenje do 

vseh (zadnji veliki dan), del božjega načrta, so pokazala, in bolj otipljiva kristjanom. 

Sveto pismo pravi kristjani posnemati apostol Pavel, ko je posnemal Jezusa (1 Kor 11: 1). 

Jezus vodi svetopisemske verskih praznikih (Lk 2: 41-42; 22: 7-19; Janez 7: 10-38; 13). Ne bi smeli 
slediti njegovemu zgledu, kot je učil (Jn 13: 12-15)? 

Apostol Pavel bodo svetopisemske verskih praznikih (Akti, 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 
Kor 5: 7-8; 16: 8). Paul opozoril tistih, ki bi jim kompromis z demonske praks (1 Korinčanom 10: 19-
21). Ljudje, ki trdijo, da sledijo Bog Svetega pisma je treba očistiti iz poganstva (prim Nehemija 13:30; 2 

Peter 1: 9). 

Apostol Janez je ohranil svetopisemsko Svetega dni, vendar je opozoril ljudi, ki trdijo, da je Christian 
niso bile po svoje prakse: 

18 Otročiči, da je zadnja ura; in kakor ste slišali, da je antikrist, ki prihajajo, še danes mnogi 

antichrists so prišli, s katero vemo, da je zadnja ura. 19 Oni pa so šli od nas, vendar niso bili od 

nas; Kajti če bi bili od nas, bi th ey še naprej z nami; vendar pa je šel ven, da bi se jih je očitno, 

da nobeden od njih so bili od nas. (1 Jn 2: 18-19) 

Če bi kristjani ohranil enake svetopisemske verskih praznikih, kot njegovi apostoli, kot so John 

hrani? John je pisal, da je tisti, ki lažno trdijo, da je kristjan, ki ne sledijo njegovi prakse delujejo kot 

antichrists. 

Ko gre za Svetega dnevi in počitnice, ki smo poslušati? Božja beseda ali tradicije moških? Čeprav ne 

more biti ustrezna mesta za tradicijo, naj bi nihče sprejeti tradicijo, ki je v nasprotju z Božjo besedo. 

Ker je Božja beseda donosna za doktrino (2 Timotej 3:16), morda bi se morali učiti od Petra in odziv 

drugih apostolov do verskih voditeljev svojega dneva: 
29 Morali bi poslušati Boga, ne pa moški. (Akti, 5:29) 

Ali boste sledili zgledu Jezusa in apostole, in da Božji verskih praznikih njegovo pot, in ne dovolite 
tradicijo svetov moških ustaviti? 

Boste poslušali tiste, ki "razglašajo, da so sveti zborovi" (Leviticus 23: 8,21,24,27,35,36), ki so božji 
svetopisemskih festivalov (Mojzesovi knjigi 23:37)? 

Jezus je rekel: 



21 Moji bratje so tisti, ki poslušajo Božjo besedo in jo naredil. (Lk 08:21) 

Ali si res eden od Jezusovih bratov? Kristjani naj bi bili (Rimljanom 08:29). Mi smo se ločijo s resnico 

(Janez 17:19). 

Boste vi in / ali vaša hiša slišati Božjo besedo in jo naredil? Bo kar naprej Božji Sveti dnevi ali tradicije, 
ki so demonically-navdih? 

"14 Ponudite Gospoda! 15 In če se zdi, zlo, da služijo Gospodu, izberite zase ta dan, ki si bo služil 

"kot poganskih bogov" v katerih zemljišča živite. Toda, kot je za mene in mojo hišo, bomo služili 

Gospodu "(Joshua 24: 14-15). 

Izberite Božjo sveto dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sveti dan Koledar 

Sveti dan *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

pasha    Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

nekvašen kruh  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

Binkošti    Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trobente    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

sprava    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Praznik pergolah   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

Zadnja Veliki dan   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Vsi Sveti dnevi začnejo večer prej, ob sončnem zahodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadaljevanje Božjo Cerkev 
 
Urad ZDA za permanentno Cerkve Božje se nahaja na: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 USA. 
 

Nadaljevanje Cerkev Boga (CCOG) spletne strani 
 

CCOG.ASIA Ta stran ima poudarek na Azijo in ima različne članke v več azijskih jezikih, pa tudi nekaj 
predmetov v angleškem jeziku. 
CCOG.IN Ta stran je usmerjen proti tistim, indijskega dediščine. To je gradivo v angleškem jeziku in 

različnih indijskih jezikih. 
CCOG.EU Ta stran je usmerjena proti Evropi. To je gradivo v več evropskih jezikih. 
CCOG.NZ Ta stran je usmerjena proti Novi Zelandiji in drugih z britansko-spustilo ozadju. 
CCOG.ORG To je glavna spletna stran permanentno cerkve Božjega. Služi ljudi na vseh celinah. 
Vsebuje članke, povezave in videe, vključno s tedenskimi in sveti dan pridige. 
CCOGAFRICA.ORG Ta stran je usmerjena k tistim v Afriki. 
CCOGCANADA.CA Ta stran je usmerjena k tistim v Kanadi. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. To je španski jezik, spletna stran za permanentno 
cerkve Božjega. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. To je spletna stran Filipinih z informacijami v angleščini in 

tagaloščino. 
 

Novice in zgodovina spletne strani 
 

COGWRITER.COM Ta spletna stran je glavni razglasitev orodje in ima novice, doktrine, zgodovinske 
članke, video posnetke in preroške posodobitve. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM To je težko zapomniti spletne strani s članki in informacije o 

cerkveni zgodovini. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET To je online radio spletna stran, ki pokriva novice in svetopisemske 
teme. 
 

YouTube video Kanali za pridige in sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG sermonette videi. 
CCOGAfrica kanal.  CCOG sporočila v afriških jezikih. 
CDLIDDSermones kanal. CCOG sporočila v španskem jeziku. 
ContinuingCOG kanal. CCOG video pridige. 

 

 

 

 

 

 

 



Bog Sveti dnevi ali demonske prazniki? 

 Ko pomislim na počitnicah, kaj pride na misel? Ali menite, da o zimzelenega drevesa, venci, kunce, 

jajca, vroče-cross žemljice in kostumi čarovnic "? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendar nobena od teh simbolov, so potrdili v Bibliji. Ali veste kaj Biblija v resnici uči? 

Apostol Pavel je napisal: 

19 Kaj sem rekel takrat? To idol je kaj, ali kaj je na voljo za idole je kaj? 20. Namesto, da so 
stvari, ki jih pogani žrtvujejo, da žrtvujejo demonom in ne Bogu, in ne želijo, da imate prijateljstvo 

z demoni. 21 Ne morete piti kelih Gospodov in skodelico demonov; ne moreš deležni Gospodove 

mize in mize demonov. 22 Ali smo izzove Gospoda iz ljubosumja? Ali smo močnejši kot on? (1 

Kor 10: 19-22) 

Morajo voditi Božjih svetih dni ali demonske počitnice? 

 


