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1. Sankta Tagoj kontraŭ Popularaj Ferioj 

El la multnombraj grupoj kiuj pretendas kristanismo, preskaŭ ĉiuj observi iuj ferioj aŭ Sankta Tagoj. 

Se vi observas la Dia Sankta Tagoj aŭ demona ferioj? 

Ŝajnas kiel facila demando kun facila respondo. Kaj por tiuj pretas kredi la Biblion, anstataŭ diversaj 

homamasojn, vere. 

De kie la Sankta Tagoj kaj ferioj venas? Ĉu ili venas de la Biblio aŭ estas ili rilataj al tradicia pagana / 

demona observoj? 

Se vi kredas, ke vi estas kristano, ĉu vi vere scias, kio tagoj, se entute, vi devas teni kaj kial? 

Tiu mallonga libro centras en la jara bibliaj Sankta Tagoj kaj havas informon sur iuj de la jara ferioj ke 
aliaj observi. 

La Vorto Ferio 

Laŭ Webster vortaro, la mondo ferio origine venis de la Malnova Angla hāligdæg. Malgraŭ kion homoj 

nun ŝajnas pensi, ke termino ne fakte signifas tempon havi vacation- ferio signifis sankta tago. 

Kompreneble, ne ĉiuj 'ferioj' estis celita kiel religiaj festotagoj. Nacia ferioj ne nepre konsiderita esti 

religia, kaj eĉ Jesuo ŝajne rimarkis unu aŭ pli el tiuj (Johano 10: 22-23). 

Koncerne Jesuo iras, la Biblio specife registras ke li observis bibliaj Sankta Tagoj kaj festivaloj kiel 

ekzemple Pasko (Luko 2: 41-42; 22: 7-19), la festo de lauxboj (Johano 7: 10-26), kaj la Lasta Granda 

Tago (Johano 7: 37-38; 8: 2). La Nova Testamento punktoj al Jesuo apostoloj konservante Pasko (1 
Corinthians 5: 7), la tagoj de macoj (Agoj 20: 6; 1 Corinthians 5: 8), Pentekosto (Ag 2: 1-14), Trumpetoj 

kaj lauxboj ( cf. Leviticus 23: 24,33-37; Acts 18:21; 21: 18-24; 28:17), kaj la tago de pekliberigo (Agoj 

27: 9). 

La Biblio neniam montras ke Jesuo nek la apostoloj observis religiaj ferioj kiel tiuj ke la paganaj romianoj 

observis. Tamen, multaj kiuj asertas Kristanismo kiel ilia religio observi versioj de religiaj ferioj kiuj 
venas de fontoj ekster la Biblio. 

Se ili konservigxi? 

La Biblio profetanto ke la tempo venos kiam homoj de ĉiuj nacioj konservos Dia Sanktaj Tagoj aŭ 

submetita al sekeco kaj plagoj (Zechariah 14: 16-19). Ekde tiu estas la kazo, ne vi konsideras ĉu vi devus 

tion fari nun? 

Bonvolu legi ĉi tiun libron en sia tuteco minimume dufoje. Iuj obĵetoj ke kelkaj levis pri kio la Biblio 

spektakloj estas adresita ene ĝi. Duobla-legita espereble respondi la pli serioza demandoj vi povas havi. 

Bonvolu provi studi tiun temon kun vere malferma menso. Estas natura por ĉiuj homoj, se oni ne estas sur 

nia gardisto kontraŭ tio, rigardi ajnan prezenton de ĉi tiuj jara Sanktaj Tagoj en spirito de antaŭjuĝo. La 
Biblio instruas, ke "Kiu respondas, antaux ol li aŭdas ĝin, Tiu havas malsagxon kaj honton" (Proverboj 

18:13), do estu kiel la Bereans antikvaj, cxu tiuj aferoj ĉi tie estas tiel (Agoj 17:10 -11). 

Ni do en pretas submetiĝo al Dio kaj Lia volo, kun cedinta koroj sen antaŭjuĝoj, kun malfermaj mensoj 
dezirante vero pli ol nia propra maniero, tremante antaŭ la sankta kaj sankta Vorto de Dio (Jesaja 66: 2), 

demandi Dion humile por la direkto de Lia Sankta Spirito. Kaj en ĉi tiu preĝanta, obeema, volonte, tamen 

singarda kaj singarda sinteno, studi la aferon - pruvi ĉion (kp 1 Tesalonikanoj 5:21 Esperanto / DRB). 



Dia Festivaloj kaj Sanktaj Tagoj 

Ĉu vi scias ke Dio festivaloj estas listigitaj en la Biblio? Dum ĉi tiu devus esti ofta sento, multaj ne 

konscias ke tio estas tiel, nek kie trovi ilin en Skribo. 

Plue, unu demando al ili estas, ke ili estas bazitaj sur malsama kalendaro ol la plej multaj homoj nun 

uzas. Dia kalendaro estas esence luna-suna tiu. Por helpi vin pli bone kompreni la altempigo de Dio 

Sanktaj Tagoj, kontrolu la sekva komparo abako de la bibliaj kalendaro kaj la Roma (gregoria) kalendaro 

(ili ne falas sur la sama roma kalendaro tago ĉiujare): 

(Moderna roma kalendaro kun la Sankta Tagoj estas montrata en ĉi libreton finiĝi.) 

 

 

Koncerne Dia Sanktaj Tagoj, ni unue komencas kun referenco en la libro Genezo, montrante ambaŭ 
protestanta kaj katolika traduko: 

14 Kaj Dio diris: "Estu lumaĵoj en la ĉielo, por apartigi la tagon de la nokto. Ili estos signoj kaj 

markos religiaj festivaloj, tagojn, kaj jarojn. (Genezo 1:14, la Dia Vorto Tradukado, GWT) 

14 Dio diris: Estu lumaĵoj en la firmamento, por apartigi tagon de la nokto, kaj ili prezentu indiki 

festivaloj, tagojn kaj jarojn. (Genezo 1:14, Nov Jerusalemo Biblio, NJB) 

Monato  Numero  Longeco  civila Ekvivalenta 

Abib/Nisan  1   30 tagoj  marto - aprilo 

Ziv/Iyar   2  29 tagoj  aprilo - majo 

Sivan/Siwan  3   30 tagoj  majo - junio 

Tammuz  4   29 tagoj  junio - julio 

Av/Ab   5   30 tagoj  julio - aŭgusto 

Elul   6   29 tagoj  aŭgusto - septembro 

Ethanim/Tishri 7   30 tagoj  septembro - oktobro 

Bul/Cheshvan  8   29 or 30 tagoj  oktobro - novembro 

Kislev   9   30 or 29 tagoj  novembro - decembro 

Tevet   10   29 tagoj  decembro - januaro 

Shevat   11   30 tagoj  januaro - februaro 

Adar   12   30 tagoj  februaro - marto 

(Ankaŭ en bibliaj 'superjaroj' estas alia monato nomita Adar 2)  

 



La hebrea vorto mowed 'en la versoj 14 rilatas al religia festivalo. 

Ĉu vi scias ke la Biblio parolas pri la ekziston de religiaj festivaloj en lia unua libro? La Psalmaro ankaŭ 

konfirmas ĉi tiu estas esence kial Dio kreis la luno; 

19 Kaj li faris la lunon por marki la festivaloj (Psalmo 104: 19, Holman kristana Norma Biblio) 

Ĉu ĉi io vi aŭdis antaŭe? 

Kiuj estas la religiaj festivaloj, ke la "lumoj en la ĉielo" Dio metis ekzistis por marki? 

Nu, ekzistas unu loko en la Biblio kie ĉiuj Sanktaj Tagoj (mowed ') estas listigitaj kaj certaj lumoj estas 
menciitaj. 

Estas en parto de la Biblio, ke multaj deziras preteratenti, aŭ konkludi estis forigita en lia totalo. La jenaj 
estas montrita de la New American Bible (NAB), katolika traduko (la NAB estas uzata sube kiel plej 

protestantoj sekvi la Preĝejo de Romo pri multaj tagoj ili faras kaj ne observas, malgraŭ kio Skribo 

ŝtatoj): 

2 ... La sekvaj estas la festoj de la Eternulo, kiun vi devas deklari sanktan tagoj. Ĉi tiuj estas miaj 

festivaloj: 

3 Dum ses tagoj faru laboron; sed la sepa tago estas sabato de ripozo, deklarita sankta tago; faru 

nenian laboron. Ĝi apartenas al la Eternulo en sabato, kien ajn vi loĝas. 

4 Tio estas la festoj de la Eternulo, sanktaj tagoj kiu vi rakontos ĉe siatempe. 5 Kaj la Pasko de la 

Eternulo falis sur la dek-kvara tago de la unua monato, en la vespera krepusko. 6 La dek-kvina 

tago de tiu monato estas la Eternulo festo de macoj. Dum sep tagoj mangxu macojn. 7 En la unua 

de ĉi tiuj tagoj vi havos deklarita sankta tago; faru nenian pezan laboron.(Levidoj 23: 2-7, NAB) 

15 Komencante kun la tago post la festo, la tago sur kiu vi alportos la garbon por alto, Vi kalkulu 

sep plenajn semajnojn; 16 Vi kalkulu al la tago post la sepa semajno, kvindek tagoj.(Levidoj 23: 

15-16, NAB) 

24 ... En la unua tago de la sepa monato estu havos ripozo, kun trumpetado kiel memorigo, 

deklarita sankta tago; (Levidoj 23:24, NAB) 

26 La Eternulo diris al Moseo: 27 La deka tago de tiu sepa monato estu tago de pekliberigo. Vi 

havos deklarita sankta tago. Vi humiligos vin kaj apartigu oferdonon al la Eternulo. 28 En tiu tago 

vi faru nenian laboron, ĉar ĝi estas tago de pekliberigo, kiam estos pekliberigita vin antaŭ la 
Eternulo, via Dio. 29 Kiuj ne humiligxos sur hodiaux ekstermigxos el la popolo. 30 Se iu faros 

laboron en tiu tago, Mi forigos tiu persono el inter la popolo. 31 Faru nenian laboron; tio estu 

eterna legxo en viaj generacioj kie ajn vi loĝas; 32 ĝi estas sabato de ripozo por vi. Vi humiligos 

vin. Komencante dum la vespero de la naŭa de la monato, festu vian sabaton vespere al vespero.  

33 La Eternulo diris al Moseo: 34 Diru al la Izraelidoj: La kvina tago de tiu sepa monato estu por la 

Eternulo festo de lauxboj, kiu daŭrigos dum sep tagoj. 35 En la unua tago, deklarita sankta, faru 
nenian pezan laboron. 36 Dum sep tagoj apartigu oferdonon al la Eternulo, kaj en la oka tago vi 

havos deklarita sankta tago. Vi tiam apartigu oferdonon al la Eternulo. Estas la festivalo 

fermo. Ne faru pezan laboron. 



37 Tiuj do estas la festoj de la Eternulo ... (Levidoj 23: 26-37, NAB) 

La Biblio klare listigas Dia festivaloj kaj Dia Sankta Tagoj. Tamen, la plej multaj homoj kiuj asertas esti 

kristanoj ne vere tenas la Sankta Tagoj Dio ordonas. 

Noto: Plena tago en la Biblio kuris de sunsubiro-al-sunsubiro (Genezo 1: 5; Leviticus 23:32; 

Deuteronomy 16: 6; 23:11; Joshua 8: 9; Marko 1:32), ne de noktomezo al noktomezo al tagoj estas 

kalkulitaj hodiaŭ. Ankaŭ notu, ke dum ekzistas aspektoj de observoj asociita kun la Sankta Tagoj en la 

Malnova Testamento kiuj estis ŝanĝitaj por kristanoj kiel la Nova Testamento helpas fari clear- ekz 

Matthew 26:18, 26-30; Hebreoj 10: 1-14 - la realaĵo estas kiu ĉi tiuj tagoj kaj festivaloj ankoraŭ ekzistas 

kaj estis konservitaj fare de fruaj kristanoj, inkluzive de ĝentilaj. 

Ni en la Continuing Preĝejo de Dio konservi la saman bibliaj sankta vivo, kiun Jesuo, la discxiploj, kaj la 

fidelaj adeptoj tenis, inkluzive Gentile kristanaj gvidantoj kiel Policarpo de Esmirna. Ni gardu en la 

maniero ke frue kaj poste kristanoj konservis. Ĉi tio diferencas en iuj manieroj de la sama baza vivo, kiun 
la judoj tenas, kiel la judoj ne akceptas la Nova Testamento instruoj pri kio ĉiuj ĉi tiuj tagoj volas diri aŭ 

kiel ili estas, ke oni gardu per kristanoj. 

Multaj kristanoj kiuj observas Dia festivaloj konscias ke la bibliaj Sanktaj Tagoj notas al la unua kaj dua 

alveno de Jesuo kaj ankaŭ helpas bildo Dia plano de savo. 

2. Pasko: Estas Ĝi Nur Pri Kristo Morto? 

Se kristanoj Paskon? 

Kiel multaj scias, la Izraelidoj estis specife rakontis al observi la Paskon en la libro de Eliro. Familioj 

forportadis sxafon, sendifektajn (Eliro 12: 5), por la ofero (Eliro 12: 3-4). La ŝafido estis oferita sur la 

dek-kvara en krepusko (Eliro 12: 6) kaj kelkaj el gxia sango metita sur la pordo de la familio hejme (Eliro 
12: 7). 

Tiuj kiuj prenis la paŝojn Dio instrukciis estis 'transiris' de morto, dum la egiptoj, kiuj ne faras tion ne 
(Eliro 12: 28-30). 

Kiel multaj rimarkas, Jesuo faris Paskon jare (Eliro 13:10) el la tempo de Lia juneco (Luko 2: 41-42) kaj 
tra lia tuta vivo (Luko 22:15). 

Pasko estis observita en la dek-kvara tago de la monato de la unua monato (Levidoj 23: 5; nomis Abib en 

Readmono 16: 1 aŭ Nisan en Esther 3: 7). Ĝi okazas en la printempo sezono de la jaro. 

Kvankam Jesuo ŝanĝis plurajn praktikoj asociitaj kun ĝi (Luko 22: 19-22; Johano 13: 1-17), nia Savanto 

ankaŭ diris al Siaj disĉiploj teni ĝin (Luko 22: 7-13). Ankaŭ la Nova Testamento estas klare, ke pro Jesuo 

ofero, bucxas sxafojn kaj metante sango sur fostoj (Eliro 12: 6-7) ne bezonis plu (vidu: Hebreoj 7: 12-

13,26-27; 9:11 -28). 

La apostolo Paŭlo specife instruas ke kristanoj estis teni Pasko laŭ Jesuo instrukcioj (1 Corinthians 5: 7-8; 

11: 23-26). 

La Biblio instruas, ke Jesuo "estis antauxdifinita antaux la fondo de la mondo" (1 Petro 1:20) esti "la 

SXafido oferita jam de la fondo de la mondo" (Apokalipso 13: 8). Tiel, la Dia plano de savo per Lia 

Sankta Tagoj kaj festivaloj, inkluzive de Jesuo esti la "Paskon," estis konata antaŭ la homoj estis metitaj 

sur la planedo. Tial kelkaj el la astroj estis metita en la ĉielon por povi 



kalkuli ilin! 

Pli malpli ĉiuj preĝejoj rekonas ke la Biblio instruas ke Jesuo plenumis ion asociita kun Pasko kiam li 

estis mortigita. 

Ni trovas la funkciado de ĉi tiu granda Ofero eĉ diskutita en la Ĝardeno de Eden. Post Jesuo estis profetita 

(Genezo 3:15), Dio mortigis besto (probable ŝafido aŭ kapro), por kovri la nudecon (reprezenton de tipo 

de peko en ĉi tiu efiko) de Adam kaj Eva kun liaj haŭtoj (Genezo 3:21). Ni ankaŭ vidas tiun principon de 

ofero mastruma kiam Habel oferis ŝafon el siaj ŝafoj (Genezo 4: 2-4). 

La fama Paskon en la tempo de Moseo montris la liberigon de la Izraelidoj el Egiptujo (Eliro 12: 1-

38). Kaj Moseo priskribis Dia instrukciojn pri tio kaj ankaŭ la kalendaro (Genezo 1:14; 2: 1; Eliro 12: 1) 

kaj liaj festoj (Levidoj 23). La Pasko esence iĝis la unua el tiuj okazaĵoj ĉiujare imagi Dia infanoj Lia 

granda plano de savo. 

En la Malnova Testamento, la Pasko bildigis savo el la sklaveco de Egiptujo kaj la Dia interveno. Sed, 

profete, estis ankaŭ rigardas al la tempo, kiam Jesuo venus kaj estu nia Paskon (1 Corinthians 5: 7). La 

Ŝafido de Dio, kiu venis, por forigi la pekojn de la mondo (Johano 1:29; cf. 3: 16-17). 

En Jesuo lasta Pasko kiel homo, Li daŭre teni ĝin ĉe la tempo de la malfrua vespero, kaj rakontis al siaj 

discxiploj, ke ĝin (Luko 22: 14-19; cf. John 13: 2,12-15) kaj sur la 14-a de Nisan / Abib (kp Luko 22:14; 23: 

52-54). 

Jesuo tamen ŝanĝis plurajn el la praktikoj asociitaj kun lia observado. Jesuo faris la macojn kaj vino 

integrita parto de Pasko (Matthew 26:18, 26-30) kaj aldonis la praktikon de footwashing (Johano 13: 12-
17). 

Jesuo neniel instruas, ke ne estu jara Pasko, nek Li ŝanĝos la tempo de tago de lia observado al dimanĉe 

matene kiel tiuj kiuj sekvas grekromia tradicioj faras. Eĉ greka ortodoksa kleruloj agnoski ke la 1-kaj 2-

a jarcento kristanoj konservis Pasko nokto (Calivas, Alkiviadis C. La originoj de Pascha kaj Granda 

Semajno - Parto I. Sankta Kruco ortodoksa Gazetaro, 1992) kiel ni en la Continuing Preĝejo de Dio faras 

en la 21-a jarcento. Pasko estas nur por esti prenita de konvene baptitaj kristanoj (vidu 1 Korintanoj 11: 27-

29; Romanoj 6: 3-10; Eliro 12:48; Nombroj 9:14). 

Ĝi probable devas aldoni, ke la Eklezio de Romo (kaj ankaŭ multaj de liaj protestantaj posteuloj) oficiale 

instruas ke ĝi tenas Pasko, kvankam nomante gxin io malsama en la angla lingvo kaj ne konservante ĝin 

kiel Jesuo faris (Katekismo de la Katolika eklezio. Doubleday, NY 1995, p. 332). 

Vino, Ne vinbero suko 

Malgraŭ tio, ke Jesuo turnis akvon en vino (John 2: 3-10) kaj de la greka termino uzata en la Nova 
Testamento (Oinos) rilatas al vino (kp 1 Timothy 3: 8), diversaj tiuj asertis ke estis vinbero sukon, kaj ne 

vinon, kiu estis uzita por la Pasko. La judoj, sin tamen, uzi vino ĉe Pasko (Hisrch EG, Eisenstein JD. 

Vino. Juda Enciklopedio. 1907, pp. 532-535). 

Kiel ni scias, ke vinbero suko ne eble uzita de Jesuo? 

Vinberoj estas kutime rikoltitaj ĉirkaŭ septembro kaj Pasko estas kutime en la Roma kalendaro monato 

nomita aprilo. En Jesuo tago, ili ne havis modernan steriligo aŭ refrigeración. Tial, vinbero suko estus 

difektita inter la tempo de rikolto kaj Pasko. 



Aliaj notis ke estis neeble por judoj esti stokita vinbero suko tiu longa (Cf. Kennedy ARS. Hastings 

Biblio Vortaro. C. Scribner Filo, 1909 p. 974). Sekve, nur vinon, kiu povas resti unspoiled ĉar eĉ multaj 

jaroj estus uzita. (La uzo de alkoholo, kiel vino, estas apogita la festo de lauxboj en Readmono 26:14, sed 

ne necesa.) 

Kristanoj ne esti "ebriigxu per vino, en kio estas dibocxo" kiel Paul skribis (Efesanoj 5:18, KJV). Nur tre 

malgranda de vino en kutime konsumis ĉe Pasko (ĉirkaŭ cucharadita plenaj aŭ malpli). 

Pasko en la 14-a Ne la 15-a 

Iuj estis konfuzita pri la dato de la bibliaj Pasko. 

La Biblio instruas, ke tio, ke oni gardu la 14-a tago de la unua monato de la Dia kalendaro (Levidoj 23: 5). 

En la 6-a verso de Exodus Chapter 12, ĝi deklaras ke la ŝafido estas esti mortigita "ĉe krepusko" (GWT kaj 
juda Publication Society tradukoj). La 8-a verso diras, ke ili estas por manĝi la viandon en tiu nokto. Estas 

esti rostita kaj manĝita tiu nokto. Kaj, jes, tiu, kiu mortigis ŝafidojn, unu povas facile mortigi, rostita kaj 

manĝos ŝafido 'de la unua jaro' (Eliro 12: 5) inter la sunsubiro kaj noktomezo-kiu estas esence kion la 

Izraelidoj faris sur la registrita Pasko en Eliro 12 Kaj teknike, ili havis ĝis mateno por mangxi gxin po 
Eliro 12:10. La Biblio estas klara ke la anĝela Pasko okazis "en tiu nokto" (Eliro 12:12), la sama nokto de 

la 14-a. 

La Biblio instruas, ke Jesuo estis nur esti oferita iam (1 Peter 3:18; Hebreoj 9:28; 10: 10-14). En la Nova 

Testamento, estas klare, ke Jesuo plenumis Lian finan Pasko (Luko 22: 14-16), kaj estis mortigita. La 

Biblio montras, ke Jesuo estis forigita de la paliso antaŭ la 15-a. Kial? Ĉar la 15-a estis "granda tago" (John 19: 
28-31), specife la unua tago de la macoj (Levidoj 23: 6). Tial, Jesuo plenumis kaj plenumis la Paskon en 

la 14-a. 

Frua preĝejo historio ankaŭ registras ke Pasko en la 14-a de monato Nisan de fidelaj judoj kaj Gentile 
kristanaj gvidantoj en la unua, dua kaj tria jarcentoj (Eŭsebio. Eklezio Historio, Libro V, ĉapitro 24) kaj 

ke ĝi estis konservita vespere (Calivas). 

Plej gvidantoj, kiuj havas Kristo pretendas observi iuj versio de Pasko, kvankam multaj ŝanĝis la nomon, 

la daton, la tempon, 

la simboloj, kaj la signifo (vidu Pasko sekcio en ĉapitro 10). 

La Biblio klare instruas ke Jesuo Kristo estis la Paskon oferis por ni kaj ke ni devas teni ke Festo kun 
macoj; 

7 Klara el la malnova fermento, por ke vi estu nova parto de sia pasto Kiom vi estas 

nefermentintaj. Por nia paska ŝafido, Kristo, Estis oferita. 8 tial ni festas la feston, ne per malnova 
fermentajxo, la fermentajxo de malico kaj malboneco, sed per la senfermenta pano de sincereco 

kaj vereco. (1 Corinthians 5: 7-8, NAB) 

Rimarku ke la festo estas por konservigxi per la senfermenta pano de sincereco kaj vereco. La apostolo 

Paŭlo komprenis, ke Jesuo estis anstataŭaĵo por la Paskon, ke la juda popolo uzita. Li ankaŭ instruis, ke 

kristanoj devus ankoraŭ daŭrigas observi Pasko. 

Sed esence kiel estis kristanoj fari ĉi tion? 

La apostolo Paŭlo klarigas: 



23 Ĉar mi ricevis de la Sinjoro tion, kion mi ankaux transdonis al vi, ke la Sinjoro Jesuo en la 

nokto, en kiu li estis perfidata, prenis panon; 24 kaj kiam li donis dankon, li dispecigis gxin, kaj 

diris: "Prenu, manĝu; ĉi tiu estas mia korpo, kiu estas por vi; cxi tion faru por memorigo pri 

mi." 25 En la sama maniero li prenis la kalikon post la vespermangxo, dirante: "Ĉi tiu kaliko estas 

la nova interligo en mia sango. Ĉi tion faru cxiufoje, kiam vi trinkos, por memorigo pri 

mi." 26 CXar cxiufoje, kiam vi mangxos cxi tiun panon kaj trinkos la kalikon, vi proklamos la 

Sinjoro la morto, ĝis li venos. (1 Korintanoj 11: 23-29) 

Do, la Apostolo Paŭlo instruis, ke kristanoj estis fari la Paskon en la maniero ke Jesuo observis Liajn fina 

Paskon kun la pano kaj vino. Kaj tio estis dum la nokto kiel rememoro aŭ memorial - memorajxo estas 

jara, ne semajna okazaĵo. 

La Katekismo de la Katolika Eklezio ĝuste notas ke "Jesuo elektis la tempo de la Pasko ... prenis panon, 

kaj ... li rompis ĝin" kaj ankaŭ donis al ĝi esti manĝinta. 

Estas dokumentita en la Biblio, ke Jesuo rompis macoj kaj pasis ĝin al Liaj sekvantoj por manĝi. Jesuo 

ankaŭ pasis la vinon al siaj sekvantoj trinki malgrandan kvanton. Ni en la Continuing Preĝejo de Dio 

preĝu, paŭzo kaj distribui macojn, kaj disdoni vino por Lia fidela sekvantoj konsumi. Tamen, la Preĝejo 

de Romo (kiel multaj aliaj) ne plu rompas macojn (uzas tuto 'gastiganto') nek ĝi kutime distribuas vinon 

por liaj partianoj por trinki (la dissendo de vino estas konsiderata nedeviga de la Preĝejo de Romo, kaj ĝi 

estas ofte ne faris en protestantaj preĝejoj). 

Kio Pri 'Kiel ofte ... Vi Proklamu'? 

Kiom ofte devus Pasko esti prenita? 

Jesuo deklaris: "CXar cxiufoje, kiam vi mangxos cxi tiun panon kaj trinkos la kalikon, vi proklamos 

la Sinjoro la morto, ĝis li venos." 

Konsideru ke estas la morto de Jesuo tiu ĉi rememoras. 

Kristo la morto repacigas nin al Dio (Romanoj 5:10) kaj Jesuo donis Sian vivon por nia savo (Johano 3: 

16-17; Hebreoj 5: 5-11). Lia morto instruas al ni, ke kristanoj ne havi peko regado super nia morta korpo 

(Romanoj 6: 3-12). La kristana Pasko estas la ĉiujara memorceremonio de la morto de Jesuo. 

Jesuo ne diris tion fari ceremonion kiel ofte kiel vi deziras, nur ke kiam vi faros tion, vi vokas Lian 

morton. La greka termino por ofte en 1 Korintanoj 11:26, hosakis, estas uzata unu alia tempo en la Nova 

Testamento. Ĝi ne signifas kion ajn vi deziras, krom se alion la greka termino por "vi 

deziras," thelo aŭ ethelo, estas ankaŭ ĉeestanta (kiu estas en Apokalipso 11: 6; la sola alia loko en la 

Biblio tiu aparta termino estas uzata). Tamen, de ĉi NE ĉeestis en 1 Korintanoj 11:26, Paul estas ne 

rakonti al ni observi Pasko al la Eternulo, kiomfoje NI deziras, sed ke kiam ni estas observi ĝin sur 

Paskon, ne nur 

ceremonio, ĝi montras la morton de Kristo. 

Plue, Paul skribis tion: 

27 Tial cxiu, kiu manĝas la panon aux trinkos la kalikon de la Sinjoro en malinda maniero estos 

kulpa pri la korpo kaj la sango de la Sinjoro. 28 Sed oni sin provu, kaj tiele mangxu el la pano kaj 



trinku el la kaliko. 29 CXar la mangxanto kaj trinkanto en malinda maniero mangxas kaj trinkas 

jugxon al si mem, se li ne pripensas la korpon. (1 Korintanoj 11: 27-29) 

Paul estas klare instruas ke preni tiun panon kaj vinon, oni devas ekzameni sin mem. La deleavening ke 

estas supozita akompani Pasko helpas nin enfokusigi niajn kulpojn kaj niajn pekojn kaj tiel helpas 

plenumi tiun ordonon de Paŭlo por ekzameni nin. Kiel deleavening povas preni multan penado, ĉi ankaŭ 

apogas la koncepton de ĉiujara ekzameno (personoj ne forigante fermentajxo ĉiutage aŭ semajno). 

La Nova Testamento registras ke ankaux Jesuo kaj Paul instruis al observi la Paskon en la kristana 

maniero. Kaj tio estis jara observado. 

Piedon lavi 

Piedon lavi helpas montri humilecon kaj ke eĉ la adeptoj de Kristo ankoraŭ emas havi areoj kiuj bezonas 

esti purigita (cf. John 13:10). 

Jesuo instruis, ke Liaj sekvantoj ne faru tion; 

13 Vi nomas min Majstro kaj Sinjoro, kaj prave vi diras, cxar tia mi estas. 14 Se do mi, la Sinjoro 

kaj la Majstro, lavis viajn piedojn, vi ankaux devas inter vi lavi la piedojn. 15 CXar mi donis al vi 

ekzemplon, por ke vi ankaux faru tion, kion mi faris al vi. 16 Vere, vere, mi diras al vi: Sklavo ne 

estas pli granda ol lia sinjoro; nek estas tiu, kiu sendis pli granda ol la sendinto. 17 Se cxi tion vi 

scias, vi estas felicxaj, se tion vi faras. (Johano 13: 13-17) 

Relative malmultaj kiuj pretendas kristanismo lavon piedoj kiel Jesuo diris fari. 

Sed en la Continuing Preĝejo de Dio sekvas Jesuo instrukcioj pri ĉi jare. 

Fontoj Ekstere de Skribo 

Ne estas ĝuste en la Biblio, ke ni vidas ke Pasko ĉiujare de kristanoj. Historio registras ke la fideluloj 

gardis Pasko jare en la 14-a el la tempo de la originalaj apostoloj kaj en ĉiuj epokoj (Thiel B. Continuing 

Historio de la Preĝejo de Dio. 2-a eldono. Nazaretano Libroj, 2016). 

Ekzistas kelkaj interesaj informoj en la koruptitaj teksto konata kiel La Vivo de Polikarpo (tiun 

dokumenton ŝajnas baziĝi sur skribaĵoj en la dua jarcento, sed la ekzistanta versio ni nun vidas enhavas 

informojn / ŝanĝojn kiuj ŝajnas esti aldonitaj en la kvara jarcento; vidu Monroy MS. La Preĝejo de 

Smyrna: Historio kaj Teologio de Primitivaj kristana Komunumo. Peter Lang eldono, 2015, p. 31). Kio 

estas interesa estas kiu sugestas ke la Pasko observado en Malgranda Azio eble ne veni al Smirna de la 

apostolo Johano, sed eĉ pli frue el la apostolo Paŭlo (Pionius. Vivo de Polikarpo, Ĉapitro 2). 

La Vivo de Polikarpo sugestas ke Nova Interligo Paskon kun macoj kaj vino estis observita dum la 

sezono de macoj. Ĝi deklaras ke herezuloj faris alie. Kaj tiu skribo estas ankaŭ helpema de la ideo ke la 

macoj KAJ vino estis prenitaj, kaj estis prenitaj ĉiujare. 

Historio registras ke la biblically-listigita apostoloj (inkluzive Filipo kaj Johano) kaj ankaŭ Episkopoj / 

Paŝtistoj Polikarpo, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polícrates, Apollinaris, kaj aliaj faris la Paskon 

jare en la 14-a (Eŭsebio. La historio de la eklezio, Libro V, ĉapitro 24 versoj 2-7). La roma, Orienta 

ortodoksa, kaj anglikanaj katolikoj ĉiuj konsideras tiujn gvidantojn havi estis sanktuloj, sed neniu el tiuj 

kredoj sekvas iliajn ekzemplojn sur tio. 



Episkopo / Pastor Apollinaris de Hierapolis en Frigio de Malgranda Azio skribis ĉirkaŭ 180 pK 

rakontanta kristanoj teni Paskon en la 14-a: 

La dek-kvara tago, la vera Pasko de la Sinjoro; la granda ofero, la Filo de Dio anstataŭ la ŝafido, 

kiu ligis ... kaj kiu estis entombigita en la tago de la Pasko, la ŝtono estanta metita sur la tombon. 

Jesuo manĝis kaj faris la Paskon en la 14-a, estis mortigita en la 14-a, kaj estis enterigita en la 14-a. Tio ne estis 

en la 15-a, kaj en la jaro de lia morto, tio NE estas en dimanĉo. Jesuo volis kapti la Pasko tuj post sunsubiro 

kaj estus mortigitaj dum taglumo kaj estos entombigita antaŭ la suno metis denove (komenci novan 

tagon). 

En la malfrua dua jarcento, episkopo / Pastor Polícrates de Éfeso sendis leteron al la roma episkopo 
Victor kiam Victor provis devigi la observado de Pasko dimanĉe anstataŭ la 14-a: 

Polícrates skribis, "Ni observas la ĝusta tago; nek aldonante nek prenante for. Ĉar en Azio ankaŭ 

grandaj lumoj jam ekdormis, kiu releviĝos en la tago de la Sinjoro venas, kaj li venos kun gloro el 

la ĉielo, kaj atentu cxiujn sanktulojn. Inter ĉi tiuj estas Filipo, unu el la dek du apostoloj, kaj 

endormiĝis en Hierapolis; kune kun siaj maljuna virgulino filinoj, kaj alia filino, kiu loĝis en la 

Sankta Spirito, kaj nun ripozas en Efeso; kaj, krome, Johano, kiu estis kaj atestanto kaj instruisto, 

kiu kuŝis sur la sino de la Sinjoro, kaj, estante pastro, portis la sacerdotal telero. Li endormiĝis en 

Efeso. Kaj Polikarpo en Smyrna, kiu estis episkopo kaj martiro; kaj Thraseas, episkopo kaj 

martiro de Eumenia, kiu endormiĝis en Smyrna. Kial necesas Mi mencias la episkopo kaj martiro 

Sagaris kiuj endormiĝis en Laodicea, aŭ la benita Papirius, aŭ Melito, la Eŭnuko kiu vivis tute en 

la Sankta Spirito, kaj kiu estas en Sardes atendas la episkaro el la ĉielo, kiam li levigxos el la 

mortintoj? Ĉiuj ĉi tiuj observis la dek-kvara tago de la Pasko laŭ la Evangelio, deviating neniel, 

sed sekvante la regulon de kredo. Kaj mi ankaŭ, Polícrates, la plej malgranda el ĉiuj, agante laux 

la tradicio de miaj parencoj, el kiuj mi atente sekvis. Dum sep el miaj parencoj estis 

episkopoj; kaj mi estas la oka. Kaj miaj parencoj ĉiam observis la tagon kiam la popolo forigis la 

fermentaĵo. Mi, do, fratoj, kiuj vivis sesdek kvin jarojn en la Eternulo, Kaj mi renkontis la fratojn 

tra la mondo, kaj mi iris tra ĉiu Sankta Skribo, mi ne atakis teruro de teruraj vortoj. Por tiuj pli 

granda ol mi diris "Ni devas obei Dion prefere ol viro '... Mi povus paroli pri la episkopoj kiuj 
ĉeestis, kiu mi alvokis je via deziro;kies nomoj, do mi skribas ilin, konsistigus grandan 

homamason. Ili vidante mian littleness, donis sian konsenton al la letero, sciante, ke mi ne naskis 

miajn grizajn harojn vane, sed ĉiam regita mia vivo en la Sinjoro Jesuo. 

Rimarki en sia letero, Polícrates: 

1) Diris li sekvis la instruojn, forpasante de la apostolo Johano.  

2) Diris ke li estis fidela al la instruoj de la Evangelio.  

3) dependis de la pozicio kiun instruoj de la Biblio estas super tiuj de roma-akceptita tradicio.  

4) Diris li estis esti fidelaj al la instruoj transdonita al li de pli frua preĝejo gvidantoj.  

5) Montris li tiam la proparolanto de la fideluloj en Malgranda Azio.  

6) Diris li kaj liaj antaŭuloj observis la tempo de macoj.  

7) rifuzis akcepti la aŭtoritaton de ne-bibliaj roma tradicio sur la Biblio.  
8) rifuzis akcepti la aŭtoritaton de la episkopo de Romo - li preferis esti apartaj (vidu Apokalipso 



18: 4).  
9) deklaris, ke lia vivo estis al esti regita de Jesuo kaj ne opinioj de homoj. 

Ĉu vi sekvas la ekzemplon de Jesuo kaj la Apostoloj kiel Polícrates faris? 

Ĉar fruaj kristanoj konservis Paskon en la 14-a, oni kaj aliaj, kiuj tusxis, estis etikeditaj Quartodecimans 

(latina por fourteenths) de multaj historiistoj. 

La fruaj kristanoj konsciis ke Pasko devis vidi kun la Dia plano de savo. Rimarku, ke per 180 pK, 

Episkopo / Pastor Melito de Sardis skribis: 

Nun venas la misteron de la Pasko, kiel ĝi staras en la instruo, ... La homoj do fariĝis la modelo 

por la preĝejo, kaj la leĝo parabola skizo. Sed la evangelio iĝis la klarigo pri la leĝo kaj lia 

plenumo, dum la eklezio iĝis la provizejon de la vero ... Ĉi tiu estas Pasko de nia helpo. Tio estas 

tiu, kiu pacience eltenis multajn aferojn en multaj personoj ... tio estas tiu, kiu fariĝis homo en 
virgulino, kiu estis pendigita sur la arbo, kiu estis enterigita en la tero, kiu estis revivigita de la 

mortintoj, kaj kiu levis la homaron el la tombo sube por la altecoj de la ĉielo. Tiu estas la 

SXafido, la mortigita. 

Pasko jare en la 14-a de Nisan de la fidela kaj aliaj en postaj jarcentoj. Katolika kleruloj (Eusebio, Socrates 

Scholasticus, Bede) registri ĉi okazis en la 4-a, 5-a de, 6-a de -8-a kaj postaj jarcentoj.Diversaj Preĝejo de Dio 
verkistoj spuris lia observado de la tempo de la apostoloj al modernaj tempoj (ekz Dugger AN, Dodd CO. 

Historio de Vera Religio, 3a red. Jerusalemo, 1972 (Preĝejo de Dio, 7-a Tago). Thiel B. Daŭrigante 

Historio de la Preĝejo de Dio. Nazaretano Libroj, 2016). 

Grekromia kleruloj rekonas ke aspektoj de Pasko, kiel piedon lavi, ankaŭ estis observita de tiuj ili 

konsiderataj kiel frua fidelaj kristanoj (ekz Thurston, H. (1912). Lavita de Piedoj kaj Manoj. En La 

Katolika Enciklopedio). 

Pasko estas la unua jara festo listigitaj en la 23-a ĉapitro de Levidoj. 

Pasko helpas bildo savo kaj gracon kristanoj. Ni notu, ke fruaj kristanaj skribaĵoj plej ofte nomas ĝin la 

Pasko kaj ne "la Sinjoran Vespermanĝon." 

Dum iuj povas 'spiritualigi' forigis la neceson de Pasko la observado, gvidantoj konsiderataj kiel sanktuloj 

de la greko-romanoj kaj la Preĝejo de Dio konservi ĝin laŭvorte. 

Ni en la Continuing Preĝejo de Dio ankoraux tion fari nun. 

Ni en la Continuing Preĝejo de Dio konservi Pasko kaj inkluzivas la historiaj kaj bibliaj, praktiko de lavi 

reciproke la piedojn. 

La Plano de la Komenco 

Pasko montras, ke Dio havis planon antaŭ la komenco de la mondo (1 Petro 1:20) por sendi Jesuo morti 

por niaj pekoj, ke Dio amas nin (Johano 3:16), ke Dio povas liveri nin, kaj ke Lia Filo suferis kaj mortis 

por ni. Pasko montras ke kristanoj estas pravigita pri peko de lia morto kaj ne resti en peko (Romanoj 6: 

1-5). 

Sed simple akcepti la ofero de Jesuo ne estas ĉiuj estas al la Dia plano de savo. 



Diversaj homoj teni la komenco Dio festoj de savo per iom rekonante Pasko kaj / aŭ Pentekosto, sed 

neniam daŭrigi scii la "profundo de riĉeco" (cf. Romanoj 11:33) de la Dia graco (2 Petro 3:18) bildigis 
apud tiuj bibliaj festoj. 

Kristo estas ne nur la aŭtoron / komencanto de nia savo (Hebreoj 5: 9), sed ankaŭ estas la perfektiganto de 

la savo (Hebreoj 12: 2; 1 Peter 1: 1-9). Lia vera adeptoj teni Lian Printempo kaj Aŭtuno Sankta Tagoj. 

3. La Nokto por observi kaj la tagoj de macoj 

La Biblio indikas ke Egipto estis tipo de peko, el kiu la Izraelidoj devis naski (cf. Eliro 13: 3; Apokalipso 

11: 8). La Biblio montras, ke kristanoj hodiaŭ vivas en mondo kiu estas speco de spirita «Babilono" 

(Apokalipso 17: 1-6). La Biblio montras, ke kristanoj relative baldaŭ savi nin kontraux ĝin post Dio 

elversxas Lia frapojn Babilono (Apokalipso 18: 1-8). Pluraj de la plagoj listigitaj en la libro de la 

Apokalipso estas similaj al la iam uzata en Egiptujo antaux la popolo de Dio faris ilin. 

Kaj la Izraelidoj forlasis Egiptujon en la Unua tago de macoj. 

La Biblio, en Leviticus 23: 7-8 instruas, ke kaj la unua kaj lasta tagoj de macoj Estas tempoj por sankta 
"kunveno" (NKJV), a "sankta kunveno" (NJB). La vespero de la dek-kvina de Nisan (kiu komencas tiu 

sankta tago) komenciĝas la festo de macoj, kiu implikis manĝi (vidu Eliro 12:16; Leviticus 23: 6). 

La Biblio registras la jenan: 

42 GXi estas nokto dedicxata al la Eternulo, cxar Li elkondukis ilin el la lando Egipta, li, la nokto 

de la Sinjoro por esti observita de ĉiuj Izraelidoj en iliaj generacioj. (Eliro 12:42, KJV) 

Tio estas la observebla nokto de nia Sinjoro, kiam Li elkondukis ilin el la Lando Ægypt: ĉi nokto 

ĉiuj Izraelidoj devas observi en iliaj generacioj. (Originala Douay Rheims) 

Por kristanoj, la Nokto por observi bildoj nian prenon ago forlasi spirita Egiptio (vidu Apokalipso 11: 8) - 

tio estas io kiu devus kaŭzi kristanoj ĝoji. 

Historie, la Nokto por observi normale implikita festa vespermanĝo. La vespermanĝo kutime inkluditaj, 

sed ne limigitaj al, macojn. 

La Macizo de la judoj Voku la 15-a de Pasko 

Judaj gvidantoj ŝanĝis la daton kaj iuj de liaj praktikoj asociitaj kun Pasko. Kelkaj rabenaj fontoj sugestas 

tio estis ĉar ili ne volis konservi ĝin la sama kiel la fidela kristanoj (Wolf G. Leksika kaj Historia 

Kontribuoj al la bibliaj kaj Rabbinic Paskon. G. Wolf, 1991). 

Sed ankaŭ, probable pro konsumado de manĝo en la Nokto esti Observed kaj certaj tradicioj, kombinita 

kun kiel la judoj emis trakti la sanktaj tagoj pro la diasporo (la judoj ekster la lando Israelo) kaj kalendaro 

temoj ( Sanktaj Tagoj. juda Enciklopedio de 1906), judoj emas nomi la Nokto observi la Pasko kiel plej 
judoj konservi ĝin la vespero de la 15-a de Nisan / Abib. Iuj konservi ambaŭ la 14-a kaj la 15-a kiel Pasko. 

Je la tempo de Jesuo, la Sadukeoj emis teni Paskon en la 14-a kaj la Fariseoj sur la 15-a (Rabeno Jeffrey W. 
Goldwasser. Kial judoj en Ameriko havas du Pasko Seders?). 

Tamen, la Biblio instruas la du malsamaj momentoj estas por du malsamaj celoj. La Malnova Testamento 

Pasko montras ke la Izraelidoj estis protektitaj kaj ne suferas pro la morto anĝelo. La Nova Testamento 
Pasko montras, por kristanoj, Jesuo portis la punon por niaj pekoj Si mem per Lia morto. 



Sed, la Nokto por observi memorigis la Judoj, ke ili danki la Dia savo el la sklaveco de la egipta sklaveco 

(Eliro 12:42). Por kristanoj, la Nokto por observi instruas nin gxoji kaj danki la eldono Jesuo provizas el 
la sklaveco de la peko (Johano 8: 34-36). 

Iuj judaj erudiciuloj konscias ke la Biblio listigas Pasko kiel estante je malsama dato ol la festivalo de 
macoj; 

Lev. XXIII. Tamen, ŝajnas distingi inter Pasko, kiu estas metita por la dek-kvara tago de la 

monato, kaj (la festo de macoj; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luko xxii. 1; Josefo, "BJ" ii. 1, § 3 ), 
nomumita por la dek-kvina tago. (Pasko. Juda Enciklopedio de 1906) 

Sekve, malgraŭ plej judoj nomante kion ili tenas sur la 15-a kiel Pasko, la 15-a estas biblically konsiderataj 

kiel parto de la sep tago festivalo de macoj. Ĉar judoj emas emfazi la foriro el Egiptujo kaj fidi certaj ne-

bibliaj tradicioj, ili emas plejparte observi nur la dua dato. 

Eliro ĉapitro 12 diskutas Pasko kaj komencas kun Dio instruante Moseo kaj Aaron pri kio ili estis instrui 

la homojn kaj ankaŭ kio okazos. Ĉi tiu instrukcio inkludis la prenante el ŝafido en la deka tago de tiu unua 

monato, nomita Abib, kaj ŝparas ĝin ĝis la 14-a tago kiam estis por esti mortigita ĉe krepusko - komence de 
la 14-a. 

Rimarku ion el la jenaj instrukcioj pri la Pasko: 

21 Moseo alvokis cxiujn cxefojn de Izrael, kaj diris al ili, "Pick kaj prenu ŝafidoj al vi laux viaj 

familioj, kaj bucxu la Paskon. 22 Kaj prenu faskon da hisopo, trempu gxin en la sango, kiu estos en 

la pelvo, kaj tusxu la supran sojlon kaj ambaux fostojn per la sango, kiu estos en la pelvo. kaj 
neniu el vi eliru el la pordo de sia domo gxis la mateno. (Eliro 12: 21-22) 

La esprimo "ĝis la mateno" venas de la hebrea vorto kiu signifas "doloro tra de taglumo," "venas de la 
taglumo," aŭ la "alveno de sunleviĝo." 

Do, Izraelidoj ne eliri el siaj hejmoj ĝis post tagiĝo sur la 14-a. Kio okazis pli frue tiun nokton? 

29 Kaj kiam pasis la noktomezo, la Eternulo batis cxiujn unuenaskitojn en la lando Egipta, de la 

unuenaskito de Faraono, sidanta sur sia trono, gxis la unuenaskito de malliberulo, sidanta en 
malliberejo; kaj cxiujn unuenaskitojn el la brutaro ... 33 Kaj la Egiptoj urgxis sur la popolon, por 

pli rapide elirigi ilin el la lando en hasto. Cxar ili diris: "Ni ĉiuj estas morta." (Eliro 12: 29,33) 

Moseo kaj Aaron ne kuris dum la nokto - tio estas malĝusta supozo ke multaj havas: 

28 Tiam Faraono diris al li: "Iru for de mi! Gardu vin kaj vidu plu antaux mian vizagxon, cxar en 

la tago, vi venos antaux mian vizagxon, vi mortos!" 

29 Tiam Moseo diris: "Vi bone diris. Mi neniam vidi vian vizagxon." (Eliro 10: 28-29) 

Post la morto de la unuenaskito, Izraelidoj havis kelkajn taskojn por kompletigi antaŭ forlasi 

Egiptujon. Ili estis resti en siaj domoj ĝis la mateno, oni frakasas taglumo, bruligi la restaĵoj de la ŝafidoj 

kiu ne estis manĝinta, iru al la vilaĝoj kaj urboj kie la egiptoj vivis kaj demandi ilin por doni al ili 

arĝenton, oron kaj vestojn kolekti kaj ŝarĝi ĝis kio ajn posedaĵojn ili porti kaj per siaj grandaj kaj 

malgrandaj brutoj vojaĝas piede por iu tiel kiel dudek mejloj, al Ramsés kie ilia organizita vojaĝo el 

Egiptujo estis por komenci. avizo: 



34 Kaj la popolo forportis sian paston, antaux ol gxi fermentis; iliaj pastujoj, ligitaj en iliaj vestoj, 

estis sur iliaj sxultroj. 35 Kaj la Izraelidoj faris, kiel diris Moseo; kaj ili petis de la Egiptoj vazojn 

argxentajn kaj vazojn orajn kaj vestojn; 36 tiam la Eternulo donis al la popolo favoron cxe la 

Egiptoj, kaj ili pruntis al ili tion, kion ili postulis. Ili prenis de la Egiptoj. 37 Kaj la Izraelidoj ekiris 

el Rameses al Sukot, cxirkaux sescent mil piedirantaj viroj, krom la infanoj. 38 Kaj amaso da 

diversgentaj homoj eliris kun ili, kaj da sxafoj kaj bovoj tre granda brutaro. 39 Kaj ili bakis macajn 

kukojn el la pasto, kiun ili elportis el Egiptujo, cxar gxi ankoraux ne fermentis; cxar ili estis 

elpelitaj el Egiptujo kaj ne povis prokrasti, kaj ili ecx ne pretigis al si mangxajxon. (Eliro 12: 34-

39, KJV) 

La nokto por observi estas la nokto kiun ili lasis Ramsés. La nokton ili fakte forlasis Egiptujon. 

Post fari kion Dio diris al ili fari, ili lasis. 

Eliro 13:18 diras al ni, "la Izraelidoj iris en bonorda vicoj el la lando Egipta." Konsiderante la nombro de 
personoj kaj la aĝo gamo, ĝi estas rimarkinda ke ili povis plenumi tiun tutan de la nokto post la Pasko. 

macoj 

Ni kristanoj rekonas ke Jesuo pagis la punon por niaj pekoj sur Pasko kaj ke ni estas provi vivi, kiel Li, 

sen peko kaj hipokriteco, de kiuj la fermentajxon simbole povas reprezenti (Luko 12: 1). 

Fine de Herbert W. Armstrong skribis pri tio: 

Kaj, kiel la Izraelidoj eliris kun forta mano (Nombroj 33: 3), en granda ekzaltiĝo kaj elation super 

liberigon de sklaveco, do faras la nove generita kristana komenci sian kristana vivo - supre en la 

nuboj de feliĉo kaj ĝojo. Sed kio okazas? 

La diablo kaj peko tuj persekutis la nove naskiton filo de Dio - kaj baldaŭ la nova kaj sensperta 

kristana trovas li estas sube en la profundoj de senkuraĝiĝo kaj tentata rezigni kaj forlasi.  

Rimarku Eliro 14 komencas verson 10 - Kiam la Izraelidoj ekvidis tiun grandan armeon 

persekutas ilin, ili perdis sian kuraĝon. Timo aperis super ili. Ili komencis plendi kaj plendi. Ili 

vidis estis neeble por ili foriri de Faraono kaj lian armeon, ĉar li estis tro potenca por ili. Kaj ili 
senhelpa. Same estas kun ni. 

Nia Forto Ne Sufiĉa! 

Sed rimarki la mesaĝo de Dio al ili tra Moseo: "Ne timu; staru, kaj vidu la savon de la Sinjoro ... 

por la Egiptoj ... vi vidos ilin plu eterne. La Sinjoro batalos por vi "! Kiom mirinda! 

Senhelpa, Ni estas dirita al staru, kaj vidu la savon de la Eternulo. Li batalos por ni. Ni ne povas 

konkeri Satano kaj peko, sed li povas. Estas la leviĝis Kristo - nia Ĉefpastro - kiu vengxos nin - 

sanktigi nin - liberigu nin - kiu diris li neniam forlasos nin kaj ne forjxetu nin; 

Ni ne povas teni la Ordonoj en nia propra potenco kaj forto. Sed Kristo IN Usono povas konservi 

ilin! Ni devas fidi Lin en fido. Armstrong HW. Dia Sanktaj Tagoj-aŭ Pagas Ferioj-
Kiu? Tutmonda Preĝejo de Dio, 1976) 

Celo de la Festivalo 



Sed ni lernas la plenan signifon de ĉi tio. Kial Dio arangxis tiujn festojn? Kio estis Lia granda 

CELO? Turnu nun al Eliro 13, verso 3: "... Moseo diris al la popolo: Memoru cxi tiun tagon, en 
kiu vi eliris el Egiptujo ..." Tio estis la 15-a Abib. Verso 6: "Sep tagoj mangxu macojn, kaj en la 

sepa tago estu festo al la Eterna ... Tiu estas pro tio, kion la Eterna faris [a MEMORIAL] ... kaj 

tio estu kiel signo "- (mirakla pruvo de identeco) -" sur via mano kaj kiel memorigajxo inter viaj 

okuloj "- KIAL? - "ke la Eternulo LEĜO estu en via buŝo ...; kaj observu tiun legxon ..." 

Ho, amataj fratoj, ĉu vi vidas la mirinda signifo? Ĉu vi kompreni la veran signifon de ĉio? Ĉu vi 

vidas la Dia CELO? Pasko pictures la MORTO DE KRISTO por forigo de pekoj, antauxe. La 
akceptanta de lia sango ne pardonas pekojn ni fari - ĝi ne donas LICENCO daŭrigi en peko - do 

KIAM ni akceptas tion, niaj pekoj estas pardonitaj nur ĝis tiu momento - la antaŭaj pekoj. 

Sed ni haltas tie? Preter pekojn pardonita. Sed ni ankoraŭ havas karnon estaĵoj. Ni ankoraŭ devas 

suferi tentoj. Peko tenis nin en lia teno - ni estas SKLAVOJ peki Per lia potenco. Kaj ni estas 

senpovaj liveri nin de tio! Ni estis sklavoj al peko. Ni komprenas la bildon - la 
signifo. (Armstrong HW. Kio Vi Devus Scii Pri la Pasko kaj festo de macoj. Evangelio, marto 

1979) 

Por kio grado devus kristanoj forigi la pekon? Tute, kiel Jesuo instruis, "vi estu perfektaj, kiel ankaux via 

cxiela Patro estas perfekta" (Mateo 5:48). Fermentaĵo simbole povas esti tipo de peko (kp 1 Corinthians 

5: 7-8). Kiel peko, la fermentajxon spongo. 

Kiel sep estas Dia nombro simbolante kompleteco, kristanoj devas sekvi la Paskon kun sep tagoj de 

macoj. La signifo kaj la simbolismo ne estas kompleta kun nur Pasko. Pasko pictures la akcepto de Kristo 

sango por la pardonado de pasintaj pekoj kaj la morto de Jesuo. 

Ĉu ni lasos Kristo simbole pendantaj sur la arbo de Lia morto (kp Galatoj 3:13)? Ne La sep tagoj de 

macoj sekva Pasko helpo bildo al ni la kompletan forigi la pekon, la plenumado de la ordonoj - post 

pasintaj pekoj estas pardonitaj, kiel la rezulto de Jesuo oferon. 

La Tagoj de Macoj bildo la vivo kaj laboro de la resurektinta Jesuo. Jesuo supreniris al la trono de Dio kie 

li estas nun aktive laboras en nia nomo kiel nia Alta Pastro kaj puriganta nin de peko (Hebreoj 2: 17-18) 

liverante nin tute el ĝia potenco! 

Jen kelkaj el kio la hebreaj skribaĵoj diras pri la tagoj de macoj; 

15 Dum sep tagoj mangxu macojn. En la unua tago estu cxe forigu fermentajxo de viaj 

domoj. Cxiu kiu mangxos fermentajxon de la unua tago gxis la sepa tago, ties animo estos 

ekstermita el Izrael. 16 Kaj en la unua tago faru al vi sanktan kunvenon, kaj en la sepa tago faru al 

vi sanktan kunvenon por vi. Nenia laboro estu farata en tiuj tagoj; sed tio kion ĉiuj devas manĝi - 

nur tio sola povas esti farata de vi. 17 Do observu la ordonon pri la macoj, cxar gxuste en tiu sama 

tago Mi elkondukis viajn tacxmentojn el la lando Egipta. Kaj observu tiun tagon en viaj 

generacioj kiel eternan devas. 18 En la unua monato, en la dek-kvara tago de la monato vespere, vi 

mangxu macojn gxis la dudek-unua tago de la monato vespere. 19 Dum sep tagoj fermentajxo 

estas trovota en viaj domoj, ĉar kiu ajn mangxos fermentajxon, por ke sama animo ekstermigxos 

el la komunumo de Izrael, cxu li estas fremdulo aŭ indiĝeno de la lando. 20 Kaj mangxu nenion 

fermentis; en cxiuj viaj logxlokoj mangxu macojn. ' "(Eliro 12: 15-20) 

Leviticus 23: 6-8 instruas pri ĝi ankaŭ. Kaj Deuteronomy 16:16 montras, ke proponoj estis atendita esti 
donita en la tagoj de macoj, Pentekosto, kaj la Falo Sankta Tagoj. 



Origine, ekzistis neniuj "bruloferoj kaj bucxoferoj" kiam Dio "kondukis ilin el la lando Egipta" (Jeremia 

7:22). Ili estis aldonita pro malobeo (Jeremia 7: 21-27) kaj la Nova Testamento estas klare, ke ni ne devas 
havi bruloferojn aŭ besto oferojn nun (Hebreoj 9: 11-15). 

Dum ni mangxu macojn ĉiu el la tagoj, ni konscias ke ni devas eviti la peko, kiu estas tiel ĝenerala en la 
mondo ĉirkaŭ ni. 

Farita For aŭ Kept? 

Estis la tagoj de macoj forigita? Konsideru io alia ke Herbert W. Armstrong skribis: 

Ne Aboliciita Kun Malnova Interligo 

Observu ke la tagoj de macoj estas PERIODO, havante du alt-tago sabato. Kaj tio PERIODO 

estas establita FOREVER - dum la Izraelidoj estis ankoraŭ en Egiptujo - antaŭ la ceremonia legxo 

de Moseo estis donitaj aŭ skribitaj - antaŭ Dio eĉ proponis la malnova testamento! Kion la leĝo 

de Moseo, aŭ la malnova interligo, ne alportis aŭ mezlernejon, ILI NE POVAS forprenas! En 

Fenton traduko, la 17-a verso estas tradukita: "do KEEP ĈI PERIODO KIEL AN EVER ranta 

STARIGO." La tuta periodo inkludas. 

Ĉi ALONE devus pruvi, ke la festotagoj - kaj la sep tagoj de macoj - estas devigaj hodiaŭ, kaj 

FOREVER! 

Nu, se ĉi tiuj tekstoj aplikiĝas al la 15-a, ne la 14-a, kiel ili certe faros, kaj estas tie definitive 

pruvis, tiam estas la Pasko establita POR-EVER? Efektive ĝi estas! Sed TIUJ tekstoj supre 

nomas la feston kaj ne la Paskon. En la alineo komencas Eliro 12:21 Paskon denove raportita kaj 

verson 24 establas FOREVER! ... 

Observi Pasko sola, kaj poste malsukcesos observi la sep tagoj de macoj, per, en la simbolismon, 

akcepti Kriston sangon kaj daŭrigi sur en peko - diri ... la LEĜO estas forigita, ni estas sub graco , 
kio signifas licenco, por daŭrigi en peko! 

La sep tagoj de macoj bildigi la plenumado de la ordonoj, kiu estas alia maniero diri la forigi la 

pekon. (Armstrong HW. Kio Vi Devus Scii Pri la Pasko kaj festo de macoj. Evangelio, marto 

1979) 

Frua kristanoj ne kredis ke la tagoj de macoj estis forigita. La apostolo Paŭlo apogis konvene teni la 
feston kun macoj (1 Corinthians 5: 7). Li kaj aliaj ankoraŭ markitaj / observis ĝin kaj observis ŝin ekster 

Judujo; 

6 Sed ni sxipiris de Filipi post la tagoj de macoj, kaj en kvin tagoj kunigis ilin en Troas, kie ni 
restis sep tagojn. (Agoj 20: 6) 

Se kristanoj ne konservante la tagoj de macoj, la Sankta Spirito ne estus inspirita ĉi esti registritaj 
tiel. Nun Filipi estas Greko urbo en Makedonio. Ĝi estis regita fare de la romianoj - tiel konservante ĉi 

tiuj tagoj estis NE limigita al loko kiel Jerusalemo. En almenaŭ du lokojn en la Nova Testamento, ni vidas 

ke la tagoj de macoj devis esti gardata en Gentile areoj (1 Corinthians 5: 7; Acts 20: 6). 

Konsideru ankaŭ la aserto "estis dum la tagoj de macoj" en Akts 12: 3. Ekde Greko aŭtoro Luko alparolis 

la Libro de Agoj al alia Gentile (Agoj 1: 1), kial li menciis tiujn tagojn kvazaŭ ili estus nekonata al Greko 

kristanoj kaj ĉesis ekzisti? 



Eble ĝi devus aldoni ke la falsa 3 Rd jarcento Epistula Apostolorum asertas Jesuo instruis Liaj sekvantoj 

faru la tagoj de macoj ĝis li revenas. Dum ni ne povas fidi, ke dokumento, ĝi indikas ke iuj gardis tiu 
tempo en la 3-a jarcento. 

Informo el ekster la Biblio raportas, ke la Apostoloj Paŭlo kaj Johano kaj Filipo, kune kun Policarpo de 
Esmirna kaj aliaj fruaj kristanoj, gardis la tagoj de macoj (Pionius. Vivo de Polikarpo, Ĉapitro 2). 

Malgraŭ tio, Kanono 38 el la Konsilio de Laodicea de la kvara jarcento (c. 363-364) malpermesis la 

observado de la tagoj de macoj. Tiuj en la Preĝejo de Dio ne plenumi multajn dekretoj de ĉi Konsilio, kiuj 

iris kontraŭ la Biblio kaj la fruaj tradicioj de la fidela. 

Tial, diversaj sabata gardistoj daŭre teni la tagoj de macoj poste (Pritz. Nazaretano juda kristanismo. 
Magnas, Jerusalemo, 1988, p. 35; Jerome kiel citita en Pritz, pp. 58,62,63; Ephiphanius. La Panarion de 

Ephiphanius de Salamis: Libro II (sektoj 1-46) Sekcio 1, ĉapitro 19, 7-9. Brill, 1987, p. 117-119) kaj en la 

mezepoko kaj preter (Liechty D. Sabbatarianism en la deksesa jarcento. Andrews University Press, 
Berrien Springs (MI), 1993, pp. 61-62; Falconer Johano. A Breife refuto de Johano Traskes Judaical kaj 

romano Fantyces, pp. 57-58, citita en Pilko B. Sepa Tago Viroj: Sabbatarians kaj Sabbatarianism en 

Anglio kaj Kimrio, 1600-1800, 2-a eldono. James Clark & Co., 2009, pp. 49-50). 

Dum ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio ne akceptas ke la Koncilio de Laodicea parolis pri la vera 

kristana eklezio, ni memoras la tagoj de macoj. Ni manĝas iun macojn por ĉiu el la sep tagoj kiel la Biblio 

admonas (Eliro 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Ĉi pano povas esti farita de malsamaj aknoj / nuksoj-la uzo de 
tritiko ne biblically-bezonata. 

(Ĝi eble devus mencii, ke oni povas manĝi nutraĵoj krom nur macoj dum tiu festo, ĝi estas simple ke ne 
fermentinta panoj devas mangxi. Ankaŭ, malkiel Pasko, la unua kaj lasta tago de macoj Estas tagoj, kiel 

la semajna sabata, ke unu ne labori.) 

Dum iuj ŝatus allegorize for multaj partoj de la Biblio, kvankam certe estas spirita kompreno por la 

Sanktaj Tagoj, ekzistas ankaŭ fizika. Kaj la fizika observado helpas nin pli bone kompreni la spiritajn 

lecionojn. 

La tagoj de macoj helpo bildo kiun ni kristanoj devas strebi por meti peko kaj hipokriteco de nia vivo (kp 

Matthew 16: 6-12; 23:28; Luko 12: 1). Konservu ilin fizike, ĝi helpas nin pli bone lerni la spiritaj lecionoj 

ke Dio intencis. 

4. Pentekosto: La Vero Pri Via Calling kaj la nekredebla Donaco de 

Dio 

Plej kiuj pretendas Kristo scias ion pri Pentekosto. Multaj adekvate konsideras la komencon de la Nova 

Testamento preĝejo. 

Post Jesuo mortis, liaj discxiploj diris al atendi por ricevi la potencon de la Sankta Spirito; 

4 Kaj kunestante, li admonis ilin ne foriri el Jerusalem, sed atendi tiun promeson de la Patro, 

"kio," li diris, "vi auxdis de mi; 5 cxar kiel Johano baptis per akvo, vi baptigxos per la Sankta 

Spirito post ne multe da tagoj. " (Agoj 1: 4-5) 

Ili atendis kaj: 

1 Kiam la Tago Pentekosta plene alvenis, ili ĉiuj estis unuanime en unu loko (Ag 2: 1). 



Rimarku ke deklaro emfazas tiun fakton, ke la Tago Pentekosta maturigxis. La Biblio faras certe ke la 

eventoj kiuj sekvas estis rekte rilatigita kun la fakto, ke la Tago Pentekosta maturigxis.Kaj, ĝi okazis al 

la disĉiploj, ĉar ili estis ĉiuj observi ĝin kune. 

Jen kio okazis poste: 

2 Kaj subite venis el la cxielo sono kvazaux blovego de forta vento, kaj gxi plenigis la tutan 

domon, kie ili sidis. 3 Tiam aperis al ili disirantaj langoj kvazaux el fajro, kaj sidigxis sur cxiun el 

ili. 4 Kaj cxiuj plenigxis de la Sankta Spirito, kaj komencis paroli aliajn lingvojn, kiel la Spirito 

donis al ili parolpovon. ... 

38 Kaj Petro diris al ili: "Ekpentu, kaj cxiu el vi estos baptitaj en la nomo de Jesuo Kristo por 

forigo de 

pekojn; kaj vi ricevos la donacon de la Sankta Spirito. 39 CXar la promeso estas por vi kaj por viaj 

infanoj, kaj por cxiuj gxis malproksime, kiujn la Eternulo, nia Dio vokos. " 

40 Kaj per multaj aliaj paroloj li atestis kaj alvokis ilin, dirante: "Savu vin el cxi tiu perversa 

generacio." 41 Tiuj do, kiuj akceptis lian parolon, baptigxis, kaj en tiu tago cxirkaux tri mil animoj 

estis aldonitaj al ili. 42 Kaj ili persistis en la apostoloj doktrino kaj en la kunuleco, en la dispecigo 

de pano kaj en preĝoj. ... 47 lauxdante Dion kaj havante favoron cxe la tuta popolo. Kaj la Sinjoro 

aldonis cxiutage al la eklezio la savatojn. (Agoj 2: 2-4, 38-42, 47). 

Ili ricevis iom el la potenco de Sankta Spirito. Kaj tio estas konsiderita kiel la komenco de la kristana 

preĝejo de la katolikoj, Ortodoksa, plej protestantoj, Atestantoj de Jehovo, kaj eklezio de Dio grupoj. Do 

la Sankta Spirito estis donata en momento donita (samtempe ke multaj el la Judoj observita Pentekosto) 

kaj ke la disĉiploj de Jesuo estis ankoraŭ observi ĝin. 

Tio ne estis koincido. 

Ĉu Ekzistas Pli al Pentekosto? 

Multaj ne konscias ke Pentekosto reprezentis pli ol la donado de la Sankta Spirito kaj la komenco de la 

Nova Testamento preĝejo. 

Rigardante pasejoj en Malnova kaj Nova Testamentoj provizas pli da informoj pri tiu tago kaj ĝia signifo. 

La Festeno de Pentekosto estis gardita de kristanoj post la komenca, sed sen mencio de paroli en 

lingvoj. La apostolo Paŭlo daŭrigis teni Pentekosto jardekojn post la Pentekosto menciita en la dua 

ĉapitro de la Libro de Agoj. Rimarki, kion li skribis, pri 56 pK: 

8 Ĉar mi ne volas vidi vin nun dumvojagxe; sed mi esperas resti kelkan tempon cxe vi, se la 

Sinjoro permesos. Sed mi restos en Efeso ĝis Pentekosto (1 Korintanoj 16: 8). 

Tiu montras ke Paul sciis kiam Pentekosto estis, ke li sentis ke la Korintanoj devas scii kiam Pentekosto 

estis, kaj ke la Efesanoj estus konata kiam Pentekosto estis. Tiel, ĝi ŝajne estis observita fare de Paul kaj 

la nacianoj en Efeso kaj Corinto. 

En alia jaro, la Apostolo Paŭlo ankaŭ deziris esti en Jerusalem por Pentekosto, ĉirkaŭ 60 pK: 



16 Ĉar Paŭlo decidis preterveturi Efeson, por ke li ne perdi tempon en Azio; ĉar li rapidis por esti 

en Jerusalem, se eblas, en la Tago de Pentekosto (Agoj 20:16). 

Tiel, kristanoj en Jerusalemo ankoraŭ observi Pentekosto kaj Paŭlo observi ĝin. Alie, ekzistus neniu 

evidenta kialo kial Paul volis esti en Jerusalemo en la Pentekosta tago. 

La termino Pentekosto estas greka termino kiu signifas 50-a. Ke termino devenas de la sekva Hebrea 

priskribo kalkuli la daton: 

15 Kaj kalkulu al vi de post la tago post la festo, de post la tago, en kiu vi alportis la garbon por 

skuado: sep sabatajn estos kompletigita. 16 Grafo kvindek tagoj al la tago post la sepa semajno 

(Levidoj 23: 15-16). 

La Tago de Pentekosto havas plurajn nomojn, kaj pro tio, iuj estis konfuzita pri tio. Lia alia bibliaj nomoj 

inkludas: la feston de la rikolto, la festo de semajnoj kaj en la tago de unuaajxoj. 

Juda Tradicioj kaj kiam estas Pentekosto? 

Kantante ofte akompanis la sankta festivaloj de Dio, kiu komenciĝis ĉe sunsubiro: 

29 Vi havas kanton kiel en la nokto de celebrado de festo restos, Kaj kora gxojo, kiel kiam oni iras 

kun fluto, por veni sur la monton de la Eternulo al la Roko de Izrael. (Jesaja 30:29) 

Modernaj judoj emas nomi Pentekosto de la termino Shavuot. 

Iuj estis konfuzita kiam Pentekosto estas. Multaj judoj ne teni ĝin en la sama tago, kiam 

la Daŭrigante Preĝejo de Dio tenas ĝin. 

La Juda Sadukeoj ĝuste diris "ke Pentekosto ĉiam falas dimanĉe," tamen "[mi] n post-talmuda kaj geonic 

literaturo ... Pentekosto falas la 6 de Siwan" (Pineles, "Darkeh Shel Torah", p. 212 , Vieno, 1861; 

Pentekosto. juda Enciklopedio de 1906). la dato multaj judoj nun uzi (kiu estas en post-talmuda literaturo 
kiu estis kunmetita post la Malnova Testamento kaj ne Skribo), estas posta ŝanĝo kaj ne la bibliaj daton . 

Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio observi la biblian metodon. 

Avizo ankaŭ la sekvajn de iama ĉefo Rabeno Sinjoro Sacks: 

La Fariseoj ankaux, kiuj kredis al la Parola Leĝo kaj ankaŭ la Skribite oni komprenis "sabato" por 

signifi, tie, la unua tago de Pesach (15 Nisan). Sadukeoj, kiuj kredis al la Skribite Leĝo nur, 

prenis la tekston laŭvorte. La tago post la festo estas dimanĉo. Tiel la grafo ĉiam komencas en 

dimanĉo, kaj Shavuot, kvindek tagoj, ankaŭ ĉiam falas dimanĉe. (Sacks L. Judismo: A Penso por 

Shavuot. Arutz Sheva, Junio 3, 2014.) 

Kristanoj devus memori ke Jesuo kondamnis la Fariseoj por fidanta tro da en la parola leĝo super la 

skribita leĝo (Mark 7: 5-13). Jesuo diris al ili, ili estis "fari la vorton de Dio de neniu per via tradicio, kiun 

vi transdonis;. Kaj multe da similaj aferoj vi faras" (Marko 7:13). 

Kaj, kiel montrita sube, Pentekosto rilatas al la tempo de kalkulante kvindek kiel esti asociita kun unuaj 

produktoj: 



16 Grafo kvindek tagoj al la tago post la sepa semajno tiam vi alportos novan farunoferon al la 

Eternulo. 17 Kaj alvenigu de viaj loĝejoj du panojn de skuofero; el du dekonoj de efo. Ili estu el 

delikata faruno, ili estu bakata fermentinte. Ili estas la unuaj produktoj por la Eternulo (Levidoj 

23: 16-17). 

Kiam vi kalkulu kvindek tagojn por la tago post la sepa semajno, vi trovos, ke Pentekosto estas ĉiam veni 

dimanĉe. Pentekosto kuras de sunsubiro sabato ĝis sunsubiro dimanĉo. Ireneo, kiu asertis esti renkontis 

Policarpo de Esmirna skribis ke la apostoloj plenumis Pentekosto en dimanĉo (Fragmentoj de Ireneo, 7). 

unuaajxo 

La uzo de la termino "unuaajxo" sugestas dua rikolto. Kaj fakte, ĉi tiu estas ankaŭ indikis en la Malnova 

Testamento: 

16 ... la feston de la rikolto de la unuaj fruktoj de via laboro, kiun vi semos sur la kampo; 17 kaj la 

feston de kolekto en la fino de la jaro, kiam vi kolektos la produktajxon de viaj laboroj de la 

kampo (Eliro 23: 16-17).  
 
22 Kaj observu la festo de semajnoj, de la rikoltado de tritiko, kaj feston de kolektado de fruktoj en 

la jaro finiĝi (Eliro 34:22). 

26 Ankaŭ en la tago de la unuaj fruktoj, kiam vi alportos novan farunoferon al la Eternulo en via 

festo de semajnoj, estu cxe vi sankta kunveno (Nombroj 28:26). 

Dum iuj protestantaj komentistoj rilati al la ondo garbon donacoferon kiel la festo de unuaajxoj (ekz 

Radmacher ED ed. La Nelson Studo Biblio. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, p. 213), tio estas 

malĝusta. Dum "fasko de unuaajxoj" proponis tiam (Levidoj 23: 10-11), kiel montrita supre, la Biblio 

rilatas al la festo de semajnoj kiel la tempo de unuaajxoj (ne simple unu garbo). 

Kiel la ideo de unuaajxoj helpi nin kompreni tiun tagon? 

La Festeno de Pentekosto aŭ Festo de unuaajxoj (Eliro 34:22) memorigas al ni, ke Dio estas nun nomante 

nur malgranda "unuaajxo" spirita rikolto, kun la Lasta Granda Tago alveno kiun pictures pli grandan 

rikolton poste. La Printempo rikolto, en plej areoj, en multe pli malgranda ol la pli granda Falo rikoltado, 

ĉi tiu estas konsekvenca kun la Dia plano de savo por la homaro. 

Sed kio pri Jesuo? Ne Li speco de unuaj fruktoj? 

Jes, Li certe estis. Paul notas: 

20 Sed nun Kristo relevigxis el la mortintoj, kaj fariĝis la unuaj fruktoj de tiuj, kiuj 

endormigxis. 21 Ĉar tial, ke per homo venis la morto, per homo ankaŭ venis la releviĝo de la 

mortintoj.22 CXar kiel en Adam cxiuj mortas, tiel same ankaux en Kristo cxiuj estos 

vivigitaj. 23 Sed cxiu en sia propra vico: Kristo la unuaajxo, poste tiuj, kiuj apartenas al Kristo, cxe 

lia alveno.(1 Korintanoj 15: 20-23). 

Kristo estas la plenumo de la ondo garbon oferon sur Leviticus 23: 10-11. Li estas la fasko de 

unuaajxoj. Li ankaŭ plenumis tiun rolon kiam li supreniris en ĉielon sur la dimanĉo (la ondo garbon ofero 



en dimanĉo) post li estis revivigita (Johano 20: 1.17). Sed nek li nek liaj veraj adeptoj rimarkis de kio 

hodiaŭ estas Pasko. 

Ankaŭ, Jakobo notas ke Jesuo naskis nin al ankaŭ speco de unuaajxon: 

18 Laux Sia propra volo Li naskis nin per la vorto de la vero, por ke ni estu kvazaux unuaajxo de 

Liaj kreitajxoj (Jakobo 1:18). 

Do dum Jesuo estis la origina unuaajxon por reprezenti la ondo garbon oferon, veraj kristanoj estas 

kvazaux unuaajxo, reprezentita de la Tago de Pentekosto. "Unuaajxo" signifas, ke nur kelkaj estos parto 

de la rikolto en tiu ĉi epoko (vidu Luko 12:32; Romanoj 9:27; 11: 5) - sed ili ankaŭ implicas ke ekzistos 

pli grandan rikolton - a tempo kie ĉiuj, kiuj neniam havis ŝancon por savo estos poste havi veran kaj 
realan ŝancon. 

Rimarku kion Petro diris al Pentekosto: 

29 "Fratoj, mi parolas maltime al vi pri la patriarko David, ke li mortis kaj estis enterigita, kaj lia 

tombo estas cxe ni gxis la nuna tago. 30 Estante do profeto, kaj sciante, ke Dio jxuris per ĵuro al li 
el la frukto de liaj lumboj, laŭ la karno, li aperigos la Kristo sidi sur sia trono, 31 li, antauxvidante,, 

parolis pri la relevo de la Kristo, ke li ne estos lasita al SXeol , kaj lia karno ne forputros. 32 CXi 

tiun Jesuon Dio levis, de kiuj ni ĉiuj estas atestantoj. 33 Tial ni, altigita gxis dekstre de Dio, kaj 

ricevinte de la Patro la promeson de la Sankta Spirito, li elversxis tiu, kiun vi vidas kaj auxdas. 
(Agoj 2: 29-33) 

Rimarku ke Petro, al Pentekosto, nomata Jesuo, kiel frukto kaj ke li estis levita. Pentekosto montras ke 

Dio benas tiu malgranda rikolto koncedante Lia Sankta Spirito por ke ni povas venki, do Lia laboro kaj 

kreski spirite kvankam vivas en "nuna malbona mondo" (Galatians 1: 4) 

Nun Jesuo ne estas nur la unua de la unuaj fruktoj, Li ankaŭ estis la unuenaskita inter multaj fratoj; 

29 CXar kiujn Li antauxkonis, Li antauxdifinis kiel konformajn al la bildo de Lia Filo, por ke li 

estu la unuenaskita inter multaj fratoj (Romanoj 8:29).  
 
5 Jesuo Kristo, la fidela atestanto, la unuenaskita el la mortintoj (Apokalipso 1: 5). 

Ekde Jesuo estas la unuenaskito, tiu certe implicas ke fariĝos studantoj esti kiel Li. Tiel, konformigxinte 

Jesuo Kristo estas ankaŭ parto de la mesaĝo de Pentekosto. Kompreneble la ideo fariĝi kiel Kristo estas 

instruita en la tuta Biblio kaj ne estas limigita al Pentekosto. Rimarku kion Johano skribis: 

2 ... ni estos similaj al li (1 John 3: 2). 

Ĉar ĝi estu sankta kunveno, ĝi observas simila al semajna sabata, sed kun proponoj (Readmono 

16:16). En la Malnova Testamento, la festo de semajnoj, implikante unuaajxon estis tenata 50 tagojn post 

sabato post Pasko. 

Post la morto de Kristo, la apostoloj kolektigxis en tiu dato. Kaj en tiu dato, la Sankta Spirito estis 

surversxata provizi kristanoj aliri al Dio kiel kvazaux unuaajxo. Jesuo estis la unua de ĉi tiuj unuaj 

produktoj kaj kristanoj, kiuj estas nomataj en tiu ĉi epoko estas ankaŭ esti panoj kiel Li estas (tiuj nomitaj 

poste ankaŭ esti kiel Jesuo estas, sed simple ne estos unuaj produktoj). 



Ne Sanktaj Tagoj konservigxi Ekstere de Jerusalem? 

Kelkaj indikis ke la bibliaj Sanktaj Tagoj ne estos konservata nun kiel ili postulus ke ĉiuj volas iri al 

Jerusalem. 

Sed tio ne estis la kazo historie, eĉ kun Jesuo. 

Al la komenco de lia ministerio dum en Nazareto, Jesuo parolis al la "tago de la semajno" (Luko 

4:16). Pentekosto estas ankaŭ nomata la festo de semajnoj / sabatoj (Readmono 16: 10,16). Ke Luko 

signifis la pluralon povas esti konfirmita de rigardanta la fakta greka termino. La fakta vorto (ne la Fortaj 

la grupigo de kiel vortoj) por semajno, σαββάτων, estas pluralon (σαββάτω, kiel en Luko 14: 1, estas 

unuopa). La pasejo estas laŭvorte tradukitaj jene: 

16 Kaj li venis en Nazareton, kie Li estis edukita. Kaj laŭ sia kutimo li eniris en la tagoj de la 

semajno, en la sinagogon, kaj stariĝis, por legi. (Luko 4:16, Verda) 

Do, ĉi helpas spektaklo ke oni povus teni Sankta Tago, ĉar li faris, en loko alia ol Jerusalemo. Li ankaŭ 

ŝajnis eble konservi alia sankta tago en Galileo en Luko 6: 1-2 (Verda JP, Sr. interliniaj greka-angla Nova 
Testamento, tria eldono. Baker Libroj, 2002). 

Eble ĝi devus esti menciita ke kiam la Samarianino indikis ke adorado devus eble esti limigita al la 
Jerusalemo areo (Johano 4:19), Jesuo diris ke estis neniu Jerusalemo adorado limigo: 

21 Jesuo diris al ŝi, "Virino, kredu Mi, venas horo kiam vi nek sur ĉi tiu monto, nek en Jerusalem, 

vi adoros la Patron. 22 Vi adoras tion, kion vi ne konas; ni scias kion ni adoras, ĉar savo estas de la 

judoj. 23 Sed venas la horo, kaj jam estas, kiam la veraj adorantoj adoros la Patron laux spirito kaj 

vero; cxar la Patro sercxas tiajn por esti Liaj adorantoj. 24 Dio estas spirito: kaj Liaj adorantoj 

devas adori laux spirito kaj vero. " (Johano 4: 21-24) 

La Nova Testamento klare montras ke Sankta Tago aŭ aliaj adoro ne limigita al Jerusalemo (vidu ankaŭ 

Matthew 10:23; 23:24). 

Ni notu, ke la greko-romia preĝejoj ankaŭ rekonas ke Pentekosto, foje referita kiel la festo de semajnoj 

(Levidoj 23: 15-16) aŭ la tago de unuaj fruktoj (Nombro 28:26) en la Malnova Testamento, havis kristana 

signifo . Kaj ili ne limigi lia observado al unu urbo. 

Konsideru ankaŭ, ke la ideo de kristanoj esti unuaajxo estas konfirmita en la Nova Testamento (Jakobo 

1:18). En antikva Israelo, estis pli malgranda rikolto en la printempo kaj pli grandan rikolton en 
aŭtuno. La Printempo Sankta Tago Pentekosto, kiam konvene komprenita, helpas bildo ke Dio estas nur 

nomante iuj nun por savo (Johano 6:44; 1 Korintanoj 1:26; Romanoj 11:15) kun pli granda rikolto venas 

poste (Johano 7: 37- 38). 

Multaj grekromia preĝejoj observi iun version de Pentekosto. Tamen, parte ĉar ili ne observas iuj aliaj 

bibliaj sanktaj tagoj, ili malsukcesas kompreni kial Dio estas nur nomante iuj nun, kaj ke Li faras havas 

planon fari cxiujn savo (Luko 3: 6; Jesaja 52:10). Kompato super la jugxo "(Jakobo 2:13). 

5. Festo de Trumpetoj: Kristo Reiru kaj Eventoj Leading al ĝi 

La plejparto de la greko-romia preĝejoj ne agu laux la bibliaj sanktaj tagoj kiuj ĝenerale okazas en la 

aŭtuno. Tamen, ĉi tiuj Sanktaj Tagoj portreti multaj pivotaj okazaĵoj en la Dia plano. 



La Festeno de Trumpetoj ne nur pictures aperos Kristo revivigi la unuajn fruktojn de la mortinta, ĝi ankaŭ 

pictures la terura momento de devastación nur antaŭen kaj la interveno de Jesuo Kristo por savi la vivon 
de tuta ekstermo kaj establi la Regno de Dio sur tero. 

Ni komprenas kiel tiu festivalo konvenas en Dia grandan planon majstro. 

Konsideru ke estas grava tempo breĉo inter la Tago de Pentekosto kaj la Festeno de Trumpetoj. Ekde la 

Nova Testamento preĝejo komenciĝis la Pentekosto kaj esence finiĝas kiam Jesuo revenas ĉe la lasta 

trumpeto (1 Korintanoj 15: 51-57), iasence la periodo de tempo inter Pentekosto kaj la Festeno de 
Trumpetoj povas konsideri kiel reprezentanta la preĝejo aĝo . 

La kvara Sankta Tago, la festo de Trumpetoj, ĝi observas en "la sepa monato, en la unua tago de la 
monato" (Levidoj 23: 23-25). 

La numero sep en la Dia plano signifas kompletigo kaj perfekteco. La sepa monato de la Dia kalendaro 

(okazas en septembro kaj / aŭ oktobro) enhavas la finan kvar festivaloj, pentradis la kompletigo de la Dia 

granda plano majstro por ni. La festivalo kiu falas sur la unua tago de tiu monato markas la komencon de 

la fina okazaĵoj en Dia plano. 

Ĝi estas alia jara sabato de ripozo de ies regula laboro, kaj ĝi devis esti memorigado per trumpetado 

(Levidoj 23: 24-25). Ĝi estas ankaŭ tempo por lerni la vojoj de Dio (Nehemiah 8: 2-3; kp Ezra 3: 1-

7). Multe de kio okazis al la Izraelidoj estis skribita por nia "ekzemploj, kaj gxi estas skribita kiel admono 

por ni, sur kiujn venis la finoj de la mondagxoj" (1 Korintanoj 10:11). 

Ĝi estas de la trumpetado de la trumpetoj, ke la Festeno de Trumpetoj tiras lian nomon. 

Ekzistas multe da simbola signifo ligita kun la blovita el tiuj trumpetoj, speciale rilate al la fino tempoj en 

kiuj ni vivas. Ni notu, ke la modernaj judoj nomon por ĉi tiu dato, Rosh Hashanah, ne bibliaj nek eĉ 

originala por la judoj. Estis iu kiun ili adoptis jarcentoj post Dio donis ĝin al ili kaj post la Malnova 

Testamento estis skribita (Kramer, Amy J. Roŝ Haŝana Originoj. Kopirajto © 1998-1999 Ĉio juda, Inc.). 

La Biblio instruas, ke ektrumpetis per trumpetoj anonci Dia festenoj, kaj ankaŭ nomi homojn kunveni 
(Nombroj 10: 1-3, 10). 

Libro de Vivo 

Interese, judaj akademiuloj ligis la Festeno de Trumpetoj en la Libro de Vivo (Peltz M Rabeno. Kio estas 

en Rosh Hashanah saluto? Haaretz, septembro 17, 2012). Kial estas tiu de intereso? 

Nu, la Biblio instruas ke tiuj kiuj estas listigitaj en la "Libro de Vivo (Filipianoj 4: 3; Revelation 3: 5) 

estos revivigita (Hebreoj 12: 22-23). Kiam? Je la sepa kaj lasta trumpeto; 

51 Jen mi sciigas al vi misteron: Ni ne cxiuj dormos, sed ni cxiuj sxangxigxos - 52 en momento, en 

la okula ekmovo, ĉe la lasta trumpetsono. Por la trumpeto sonos, kaj la mortintoj relevigxos 

senputraj, kaj ni ŝanĝiĝos. 53 Por tiu putrema surmetu senputrecon, kaj ke cxi tiu mortema surmetu 
senmortecon. (1 Korintanoj 15: 51-53) 

La libro de la Apokalipso klare instruas ke sep trumpetoj estos blovita (8: 2), puno venas sur tiuj kiuj ne 

estas protektitaj de Dio (9: 4), kaj tiam la regno de Dio kaj juĝo venos (11: 15-18). Fine ĝi instruas ke tiuj, 

kies nomoj ne estas skribitaj en la libro de vivo spertos la dua morto (Apokalipso 20: 14-15). 

trumpetado 



Konsideru ke la Biblio montras, ke dum Israelo historio, kiu estis peze interpunkciitajn de konfliktoj kaj 

ribelon, trumpetoj restis uzata kiel averto aparatoj, voki al brakoj aŭ kiel preludoj por gravaj mesaĝoj - 
ĉiam por marki okazaĵo de grandega importado al la tuta nacio. 

Dio ankaŭ uzis la profetoj, inter ili Jesaja, Ezekiel, Hosea, Joel, por averti Israelo pri punoj Li minacis fari 

al ili pro ilia konstanta ribelo kontraŭ Lia leĝo. Ĉi tiuj profetoj estis uzi sian voĉon kiel trumpetoj al 

kriaĉo iliajn avertojn al la popolo de Dio. 

1 Kriu laŭte, ne retenu; Levu vian voĉon simile al fanfaro, Diru Mia popolo gxian krimon kaj al 

la domo de Jakob gxiajn pekojn. (Jesaja 58: 1) 

Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio laboras por fari tion hodiaŭ. Ni kuraĝe rakonti pri la pekoj de la socio 

kaj kiel ĉiuj eventoj estas vicigante kun konvene komprenita profetaĵo - kiujn ni ankaux penas klarigi. 

Sed ekzistas ankaŭ estos laŭvortan trumpetado eniranta la estonteco kiel la Apokalipso de Johano instruas 
(Revelation 8: 1-13, 9: 1-18). Sed plej ne atentis tiujn avertojn. 

Multaj estas blovitaj en la libro de la Apokalipso, kaj multe devis esti krevigitaj sur la Festeno de 
Trumpetoj (Levidoj 23:24) - espereble multaj povas vidi la rilaton. 

Sed la plej grava trumpeto, iasence, povis esti la lasta, la sepa unu. Jen kion Apokalipso instruas pri tio: 

15 Kaj la sepa angxelo trumpetis; Kaj farigxis grandaj vocxoj en la cxielo, dirante: "La regno de la 

mondo fariĝis regno de nia Sinjoro kaj de Lia Kristo; kaj li reĝos por ĉiam kaj eterne"16 Kaj la 

dudek kvar presbiteroj, kiuj antaux Dio sidas sur siaj tronoj falis sur la vizagxon kaj adorklinigxis 
al Dio, 17 dirante: "Ni dankas Vin, ho Dio, la Plejpotenca, kiu estas kaj estis kaj venos, Ĉar vi 

prenis Via granda forto kaj regxis. 18 kaj la nacioj furiozis, kaj venis Via kolero, kaj la tempo de la 

mortintoj, por esti jugxataj, kaj ke vi devus rekompenci Viaj servantoj, la profetoj kaj la 
sanktuloj, kaj tiuj, kiuj timi Vian nomon, malgrandaj kaj grandaj, kaj pereigi la detruantojn de la 

tero. " 19 Tiam la templo de Dio estis malfermita en la ĉielo, kaj la kesto de Lia interligo estis 

vidita en lia templo. Kaj okazis fulmoj, bruoj, tondroj kaj tertremo kaj granda hajlo. (Apokalipso 

11: 15-19) 

La Festeno de Trumpetoj pictures la estontecon per trumpetado kaj la realaĵo kiu Jesuo venos kaj starigos 
la Regno de Dio sur la tero. La bona novaĵo de estonta Regno de Dio estas granda parto de kion Jesuo 

volas Liaj servantoj proklami nun (Matthew 24:14; 28: 19-20), kaj tiam venos la fino (Matthew 

24:14). La Festeno de Trumpetoj punktoj al Kristo venko super ĉi tiu mondo. 

Grekromia historiistoj, kiel ekzemple Jerome kaj Epifanio (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae 

Patribus Doctoribusque Materio Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 

Kolumno anoncon Culumnam 1415 - 1542A, pp. 922, 930 kaj Epifanio (Ephiphanius. La Panarion de 
Ephiphanius de Salamis Book II (sektoj 1-46) Sekcio 1, ĉapitro 19, 7-9. Frank Williams, redaktoro. 

eldonisto Brill, 1987, p. 117-119), registris ke la 'Nazaretano kristanoj' daŭrigis teni la Falo Sanktaj Tagoj 

en la kvara kaj kvina jarcentoj. ili estis ankaŭ gardita de la fidelaj kristanoj en Jerusalemo, kiu asertas ke 
la originala kristana konstruaĵo en Jerusalemo en la kvara jarcento ĝis estis detenitaj de Imperia 

aŭtoritatojn (Pixner B. Preĝejo de la Apostoloj Trovita sur Mt. Zion. biblia Arkeologio Review, majo / 

junio 1990: 16-35,60). 

La antisemito Johano Crisóstomo specife provis haltigi homojn ne iri al la festo de Trumpetoj fine kvara 

jarcento (Johano Crisóstomo. Homilio mi Kontraŭ la judoj mi: 5; VI: 5; VII: 2). Tamen, tiuj provi esti 

fidela daŭre farendaĵois tion dum historio. La Daŭrigante Preĝejo de Dio faras nun. 



6 tago de pekliberigo: Satano ricevas ekzilis 

La sekva Falo sankta tago estas tago de pekliberigo: 

26 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 27 "en la deka tago de tiu sepa monato estu tago de 
pekliberigo. Ĝi estas sankta kunveno por vi; premu viajn animojn, kaj alportu fajroferon al la 

Sinjoro. 28 Kaj faru nenian laboron en tiu tago, ĉar ĝi estas tago de pekliberigo, por pekliberigi vin 

antaux la Eternulo, via Dio. 29 ĉar neniu persono kiu ne humiligos sin en animo en tiu sama tago 

estos ekstermigxu el sia popolo. 30 Kaj ĉiu persono kiu faros laboron en tiu tago, ke mi ekstermos 
tiun animon el inter gxia popolo. 31 faru nenian laboron; tio estu eterna legxo en viaj generacioj en 

cxiuj viaj loĝejoj. 32 kaj tio estu por vi sabato de ripozo, kaj premu viajn animojn; en la nauxa tago 

de la monato, de vespero gxis vespero festu vian sabaton. " (Levidoj 23: 26-32). 

7 Kaj en la deka tago de tiu sepa monato estu cxe vi sankta kunveno. Premu viajn animojn; vi faru 

nenian laboron. (Nombroj 29: 7) 

Fastas estas historie ĉefe kiel la frazo "kaj humiligu viajn animojn" estis interpretita de la juda kaj eklezio 

de Dio komunumoj (ĉi ankaŭ kontrolita per tiaj trairejoj kiel Psalmo 35:13; 69:10 kaj Jesaja 58: 5) por 
signifi fastis, se homo estas iel malsana, kaj tiel estas jam mizera. Vespere al vespero signifas de 

sunsubiro al sunsubiro. 

La Nova Testamento mem nomas tago de pekliberigo, "la Rapida" (Agoj 27: 9), kiu ne nur indikas, ke la 
apostolo Paŭlo pasxtis ĝin (kiu estus por deklaroj en Ag 21: 18-24; 28:17 ), sed ke la greka-nomita 

Teofilo (la kristana kiu la Libro de Agoj estis adresita al en Agoj 1: 1), ankaŭ devis esti aŭ alia termino 

estus anstataŭigita. 

Observantoj individuoj aligitaj kun la Churches de Dio fastos de sunsubiro tiu nokto ĝis sunsubiro la 

sekva nokto (se ili estas fizike kapablaj - nutristinoj, malgrandajn infanojn, gravedaj virinoj, kaj diversaj 
humilan aliaj ne atendis fasti - tio estas konsekvenca kun judaj praktikoj en tiu areo same). En ĉi tiu 

rapida ni fastas aŭ trinkaĵon. 

Strange, unu protestanta raporto asertas, ke unu kialo kristanoj ne bezonas teni la tago de pekliberigo estas 

ĉar ne ekzistas juda templo hodiaŭ (Cocherell BL. Se la adeptoj de Kristo FAST SUR tago de 

pekliberigo?). Tamen, la bibliaj realo estas ke la Izraelidoj plenumadis la tago de pekliberigo por jarcentoj 

antaŭ ekzistis templo kaj la alia realaĵo estas ke la Nova Testamento montras, ke kristanoj estas nun la 

templo de Dio (1 Korintanoj 3: 16-17). 

du Kaprinoj 

En la Malnova Testamento, la tago de pekliberigo inkluzivita ceremonio kie la Azazel kapro estis sendita 

al la dezerto (Levidoj 16: 1-10). Iuj kristanoj vidis tion sendo de la Azazel kapron kiel ilustrantaj la 

tempon dum la jarmilo, kiam Satano estus ligita dum mil jaroj en la abismon (Apokalipso 20: 1-4). Tio 
signifas, ke li ne povos tenti kaj trompi dum tiu tempo. Pro la ofero de Jesuo, kapro ne oferis observi 

hodiaŭ (vidu: Hebreoj 10: 1-10). 

Kvankam Jesuo estis nia Paskon oferis por ni (1 Corinthians 5: 7-8) kaj li estis mortigita nur unufoje 
(Hebreoj 9:28), ni ankaŭ vidos tempo krom Pasko kie Jesuo estas ceremonie mortigita. 

Kial? 

Multaj spekulis, sed povus esti indicojn kune kun la fakto, ke tiu ofero okazas antaŭ la ĵeto de la dua 

kapro. 



La origina Pasko nur rezultigis la Izraelidoj esti transiris por iliaj pekoj. En ĉi tiu epoko, kiuj estas veraj 

kristanoj pretendi la ofero de Jesuo sur Lia fina tera Pasko por pagi la punon por niaj pekoj. Sed veraj 

kristanoj estas malgranda minoritato de la loĝantaro de la mondo (Luko 12:32; Romanoj 11: 5). 

Ekde la Biblio nomas Satano "la dio de cxi tiu mondo", kiu havas "blindigita" la mondo (2 Korintanoj 4: 

4), plej estis blindigita kaj ankoraŭ ne kovrita de la ofero de Jesuo. Tamen ĉi tio okazos dum preskaŭ ĉiuj, 

kiuj estos nomita - ĉu en ĉi tiu aĝo aŭ la venonta (Mateo 12:32). Montras la ofero, ceremonie post la 

preĝejo aĝo finiĝas, helpas montri, ke la ofero de Jesuo ne estas nur por tiuj nomitaj en la preĝejo aĝo, 

kiel la Dia plano inkludas proponante savo al ĉiuj, kaj ne nur la hodiaŭa elektitojn. 

Montrante la oferon antaŭ la alia kapro esti liberigita, tiu montras, ke Jesuo ne estas la forigo de la pekoj 

de Satano. 

Jesuo prenis la puno de cxiuj homoj. Sed ĝi ne aplikeblas al la homoj ĝis post Dio vokas nin kaj donas al 

ni pento (Johano 6:44) kaj ni venos al pretas penti kaj ni venas por kredi. Ne nur en Jesuo, sed ni kredas, 

ke la Filo kaj ni kredas, ke la Patro, kiu estas, ni kredas kion ili diras. Ankaŭ, ni pruvi ĝin pentis, cxar ili 

ricevis, estante koncedita la Sankta Spirito (Agoj 2:38) kaj vere provas vivi kiel ili havus nin vivi (kp 1 

John 2: 6). 

Tenis Dum Historio 

La tago de pekliberigo estis gardata en la 4-a jarcento laŭ Johano Crisóstomo, kiuj predikis kontraŭ tio 

(Johano Crisóstomo. Homilio mi Kontraŭ la judoj mi: 5; VI: 5; VII: 2). 

Tio povas ankaŭ esti vidita en Canon 69/70 de la siria Apostola Kanonoj proksime ĉi fojon kiu klopodis 
malpermesi ĝin (Seaver JE. Persekutado de la judoj en la Romia Imperio (300-438), Issue 30 de la 

Universitato de Kansaso publikigadoj: Humanisma studoj. Universitato de Kansaso Publikaĵoj, 1952, pp. 

34-35). 

A islama dokumento, datita de la periodo de la kvina-deka jarcento, diras ke Jesuo kaj liaj discxiploj 

gardis la rapida en la sama tempo kiel la judoj. Hinda kiu Judeo-kristanoj daŭre konservante la tago de 
pekliberigo, dum la Greco-romianoj venis kun 50 tago Lenten- 

fastado periodo ke Jesuo ne tenis (Tomson P. Lambers-Petry L. La Bildo de la jud-kristanoj en Antikva 
juda kaj kristana literaturo, volumo 158, 2003, pp. 70-72; Stern SM. Citaĵoj de Apokrifaj Evangelioj en ' 

Abd Al-Jabbar. Ĵurnalo de Teologia Studoj, NS. Vol. jarcento, (1) aprilo 1967: 34-57). Raportoj el aliaj 

historiistoj subtenas tiun vidpunkton (ekz Pinoj, pp. 32-34). Plue, ni vidas historiaj raportoj ke ĝi ankoraŭ 

konservis en Transsilvanio en la 16-a jarcento (Liechty, pp. 61-62). 

La malnova Radio Preĝejo de Dio observita tago de pekliberigo (kaj la aliaj Sanktaj Tagoj) tra la 20-

a jarcento. Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio daŭre observas ĝin hodiaŭ. 

7 festo de lauxboj; ekvidi, kio la Monda Looks Like Sub Kristo 

Reĝado 

La festo de lauxboj pictures a kulminante okazaĵo en la Dia plano. Post Jesuo mortis pro niaj pekoj por 

elaĉeti homaro, kaj post Li sendis al ni la Sanktan Spiriton kaj elektis popolon por Sia nomo fariĝi regno, 
pastroj al regi kun Li en la mondo (Apokalipso 5:10), kaj post lia dua alveno, kaj post li fine metis ĉiujn 

pekojn sur la kapon de Satano disigi ambaŭ li kaj la pekojn de antaŭ Dio kaj Liaj homoj (farante nin fine 

aliĝis ĉe unu kun li, pekliberigo), tiam ni estas pretaj por tiu fina serio de eventoj, la komenco de la 

starigo de la jarmila regno de Dio sur la tero. 



La festo de lauxboj pictures la spirita kaj materia abundeco kiu okazas dum la jarmila regado de Jesuo 

Kristo kiam homoj konservos Dia leĝoj sen Satano trompoj (Apokalipso 20: 1-6). Ĉi tio estas en kontrasto 
kun kio okazas nun en mondo trompita de Satano (Apokalipso 12: 9). Satanic trompo, kiu estos irinta 

poste (Apokalipso 20: 1-3), estas parto de kial la plimulto kiu pretendas kristanismo estis trompita de 

'bela' falsaj ministroj kaj ankaŭ kial multaj el tiuj ministroj estis trompitaj (2 Korintanoj 11: 14-15). 

Jesuo mem, konservis la festo de lauxboj, kaj ankaŭ instruis ĝin po John 7: 10-26. 

Jen kelkaj instrukcioj pri ĝi el la hebreaj skribaĵoj: 

33 Tiam la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 34 "Parolu al la Izraelidoj, dirante:" La dek-kvina 

tago de tiu sepa monato estu festo de lauxboj dum sep tagoj al la Eternulo. 35 En la unua tago faru 
al vi sankta kunveno. ne faru kutiman laboron. 

41 Kaj festu tiun feston de la Eternulo dum sep tagoj en la jaro. Tio estu eterna legxo en viaj 
generacioj. Festu ĝin en la sepa monato. 42 Vi logxu en lauxboj dum sep tagoj. Ĉiuj kiuj estas 

denaska Izraelidoj logxu en lauxboj, (Levidoj 23: 33-35,41-42) 

13 "Kaj observu la festo de lauxboj dum sep tagoj, ... 14 Kaj estu gajaj en via festo, vi kaj via filo 

kaj via filino kaj via servanto kaj via servantino, kaj la Levido kaj la fremdulo kaj la orfo kaj la 

vidvino, kiuj estas inter viaj pordegoj. 15 Dum sep tagoj festu sankta festo de la Eternulo, via Dio, 

sur la loko, kiun la Eternulo elektos, ĉar la Eternulo, via Dio, benos vin en cxiuj viaj produktajxoj 
kaj en cxiuj faroj de viaj manoj, do ke vi estos tute gaja. 

16 "Tri fojojn en la jaro cxiuj viaj virseksuloj aperu antaux la Sinjoro, via Dio, sur la loko, kiun Li 
elektos: en la festo de macoj kaj en la festo de semajnoj kaj en la festo de lauxboj; kaj li ne aperu 

antaux la Sinjoro kun malplenaj manoj. 17 cxiu kun donaco en sia mano, konforme al la beno de la 

Eternulo, via Dio, kiun li donis al vi. (Readmono 16: 13-17) 

Dio havis antikva Israelo sidu en lauxboj / tendoj ( 'sukkos' en hebrea) en la dezerto dum jardekoj antaŭ ol 

ili eniris la promesita lando. Tiuj budoj, iasence, imagis, ke ili estas nur heredantoj al la promesita 

lando. Eĉ dum la Millennium, kiam la Regno de Dio regas super morta nacioj, la mortema homo estos nur 
heredantoj al la Reĝlando. Ili devas venki kaj kreski en scio kaj saĝo al heredas la promesojn. 

Dio diras Efraimidoj (kelkfoje portretante speco de cxiuj Izraelidoj en Skribo), ke ili "loĝi en tendoj, kiel 
en la tagoj de la festo" (Hosea 12: 9, Douay-Rheims). Israelo, en la dezerto, estis tipo de ĉiuj homoj kiuj 

devas iri tra provoj kaj afliktoj heredi la promesojn (1 Korintanoj 10:11). Ili vivis fremdule, atendante ke 

vi heredu la promesoj de Dio. 

Ni kristanoj devas realigi ke ni ne permanenta urbo en ĉi tiu epoko kaj rigardi al la estonta (Hebreoj 

13:14). La ne resti provizora loĝejoj dum la festo de lauxboj helpas rememorigi nin pri tio. Kristanoj 

devus viziti Diservon, se eble, ĉiu tago de la festo de lauxboj lerni (Readmono 31: 10-13; Nehemiah 8: 
17-18) esti vivanta oferojn, kio estas nia "racia servo" (Romanoj 12: 1) . 

La festo de lauxboj estas tempo ĝoji (Readmono 14:26; 16:15). La uzo de la rilatajn dekonaĵo (komune 
nomita "dua dekonaĵo") montras, ke tiu ĉi estas esti tempo de abundeco (Readmono 14: 22-26), sed ankaŭ 

ke la ministerio devus esti atentita en tiu ĉi epoko (Readmono 14: 27). La festo de lauxboj helpas bildo la 

tempo de jarmila abundeco. Tio donas al ni rigardeton en la tempo post Jesuo revenas. 

La jarmilo reprezentas la sepa tago de la Dia 7000 jaro plano. Interese, sep jaroj, la libro de la leĝo estis 

ordonite esti legita en la festo de lauxboj (Readmono 31: 10-13). Tio helpas bildo kiun la leĝo, inkluzive 
de la Dek Ordonoj, estos gardata en la jarmilo, kiam la Biblio montras la leĝo estos instruita tiam (Jesaja 



2: 2-3; pli sur la ordonojn povas trovi en niaj retaj libreton La dek Ordonoj). Ĝi vivas laŭ Dia leĝoj kiu 

alportos benoj kaj abundon dum la jarmilo. 

Ni kristanoj nun atendas aperon jarmilo kaj la ŝanĝo kiu okazas ĉe la lasta trumpeto (1 Korintanoj 15:52), 

kiu ankaŭ estas nomita la unua relevigxo; 

4 Kaj mi vidis tronojn, kaj oni sidis sur ili, kaj jugxo estis farita por ili. Tiam mi vidis la animojn 

de la senkapigitaj pro ilia atestanto al Jesuo kaj pro la vorto de Dio, kiuj ne adorklinigxis al la 

besto, nek al gxia bildo, kaj ne ricevis la markon sur sia frunto kaj sur sia mano. Ili vivis kaj ili 
regxis kun Kristo mil jarojn. (Apokalipso 20: 4) 

La Biblio montras, ke post Jesuo reprenas la eklezio al Li mem, kaj post li sidas sur sia trono, kie ni regos 
kun Li, li kolekti la naciojn antaux li, kaj diris al la kristanoj: 

34 Venu, vi benataj de mia Patro, heredu la regnon 

preparita por vi de la fundamento de la mondo: (Mateo 25:34). 

Nun, la observantoj de la festo de lauxboj rigardas antaŭen al ĉi kiel ĝi helpas bildo la jarmila regno.  

En la frua dua jarcento, Papias de Hierapolis diris: 

[T] ĉi tie estos periodo de kelkaj mil jaroj post la resurekto de la mortinta, kaj ke la regno de 

Kristo estos starigita en materialo formularo en tiu ĉi tero. 

La observado de la festo de lauxboj estas ombro de la venonta jarmila regno de Dio, ke fidelaj kristanoj 

plenumis ekde Nova Testamento foje. 

Kie eblas gxi estos konservata? 

La festo de lauxboj estas esence 'pilgrimo' (Psalmo 84: 1-5) periodo, signifa ĝi kutime implikas vojaĝado 

ekster ies normala komunumo. Jesuo logxos 'kun homoj kiam li estis tie (Kiel la greka vorto ἐσκἠνωσεν 

en Johano 1:14 povas traduki po Verda JP. Interliniaj greka-angla Nova Testamento. Baker Libroj, 1996, 

5-a impreso 2002, p. 282). 

Dum iuj false asertas ke la festo de lauxboj el la pasinteco tra nuna tempoj devas nur gardi en Jerusalemo, 

tio estas en eraro. La Izraelidoj estis eĉ en Jerusalemo dum jarcentoj post la komandojn por ĝia observado 

en Leviticus 23 estis registritaj-tie Jerusalemo ne estis komenca elekto por ili. La Biblio montras al la 

festo de lauxboj povas gardi en urboj krom Jerusalemo (Nehxemja 8:15; cf. Readmono 14: 23-24). Dum 

la dua templo periodo (530 aK - 70 pK), judoj ofte konservis ĝin aliloke (Hayyim Schausse notis, 

"Sukkos estis granda festo eĉ ekster Jerusalem." Schausse H. La Juda Festivaloj: gvidisto al iliaj historio 
kaj Observado, 1938. Schocken, p. 184). 

Eble ankaŭ interesas noti, Policarpo de Esmirna en la 2-a de jarcento (Vivo de Polikarpo, Ĉapitro 19) kaj iuj 
aliaj en Malgranda Azio en la malfrua 4-a jarcento tenis la festo de lauxboj en Malgranda Azio, ne 

Jerusalemo. Tion konfirmas fontoj kiel ekzemple la katolika sanktulo Hieronimo (Patrologia Latina 

Volumen MPL025 Ab Kolumno anoncon Culumnam 1415 - 1542A) kaj esploro farita de la 20-a jarcento 
kardinalo Jean Daniélou (Daniélou, Kardinalo Jean-Guenole-Marie. La Teologio de juda kristanismo . 

Tradukita de Johano A. Baker. La Westminister Gazetaro, 1964, pp. 343-346). 

Al deknaŭa jarcento kontraŭ-jarmila klerulo nomita Giovanni Battista Pagani skribis lin sekva sur la 
egipta Episkopo Nepote de la tria jarcento kaj kiuj apogis la jarmilo: 



... ĉiuj, kiuj instruas jarmilo enkadrigita laŭ juda ideoj, dirante ke dum la jarmilo, Mozaiko leĝo 

estos restarigitaj ... Ĉi tiuj estas nomataj Judaical milenarios, ne kiel estaĵo judoj, sed kiel li 
inventis subtenata jarmilo laŭ ... La ĉefa aŭtoroj de ĉi tiu eraro estis Nepos afrikan Episkopon, 

kontraŭ kiu Sankta Dionisio verkis siajn du librojn pri Promesoj; kaj Apollinaris, kiun Sankta 

Epifanio konfuzu en sia laboro kontraŭ herezoj. (Pagani, Giovanni Battista. Eldonita de Charles 

Dolman, 1855, pp. 252-253) 

Ĝi devus esti de intereso noti ke nek Episkopoj Nepote nek Apollinaris estis judoj, sed estis kondamnitaj 

por havi religion kiuj havis "juda" kredoj. Kaj ĉar Apollinaris nomiĝas katolika sanktulo, ĝi devus esti 
klare, ke la respektitaj ne-judaj kristanoj gvidantoj en la frua tria jarcento klare ĉu teni al ideoj kiuj estis 

kondamnitaj de la allegorists. La fakto ke ili tenis al "Mozaiko leĝo" estas pruvo tiam ili ambaŭ 

komprenis la signifon de kaj gardis la festo de lauxboj, sed kun kristana emfazo. 

La greko-romia episkopo & sanktulo Metodio de Olimpo en la malfrua 3-a aŭ frua 4-a jarcento instruis, ke la 

festo de lauxboj ordonite kaj ke ĝi havis lecionojn por kristanoj: 

Neniam dum ses tagoj Dio kreis la ĉielon kaj la teron, kaj finita la tuta mondo, kaj ripozis en la 

sepa tago de Sia tuta laboro, kiun Li kreis, kaj benis la sepan tagon kaj sanktigis gxin, do por 

figuro en la sepa monato, kiam la fruktoj de la tero estis reprenitaj en, ni ordonis al festu al la 
Eternulo, ... ĝi estas, estas la festo de nia lauxboj estos festis al la Sinjoro ... por kiel kiel la 

Izraelidoj, havanta forlasis la limoj de Egiptujo, unue venis al la lauxboj, kaj de tie, li denove 

difinitaj, venis en la landon de promeso, do ankaŭ ni. Ĉar mi ankaŭ, prenante mian vojaĝon, kaj 
iris el la Egipta pri vivrimedoj, unua alvenis al la resurekto, kiu estas la vera festo de la lauxboj, 

kaj tie esti starigita mia tabernaklo, ornamitaj per la fruktoj de virto, sur la unua tago de la 

reviviĝo, kiu estas la tago de jugxado, festi kun Kristo la jarmilo de ripozo, kiu estas nomita la 
sepa tago, ties veraj sabato. (Metodio. Bankedo de la Dek Virgulinoj, Discourse 9) 

La katolika pastro kaj erudiciulo Jerome diris ke Nazaretano kristanoj konservis ĝin kaj ke ili kredis ke ĝi 

montris al la jarmila regado de Jesuo Kristo (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Kolumno anoncon 
Culumnam 1415 - 1542A). Ĉi plenumado de la festo de lauxboj de Nazarene kristanoj en la malfrua kvara 

jarcento estis ankaŭ konfirmita de la katolika kaj orienta ortodoksa sanktulo Epifanio el Salamis. 

Kristana Diferencoj de la Izraelidoj 

Ĉefe bazita sur Nova Testamento Skriboj, Kristanoj festi la feston de lauxboj iom malsama ol la Izraelidoj 
faris. 

Rekordoj indikas ke la festo de lauxboj ŝajnas esti gardata en Eŭropo dum la mezepoko (Ambasadoro 
Kolegio Koresponda Kurso, Leciono 51. "Kaj la virino forkuris en la dezerton, kie sxi havis lokon ..." 

Rev. 12: 6 . 1968) kaj ankaŭ specife en Transsilvanio en la 1500-aj jaroj (Liechty, pp. 61-62), en lokoj sen 

palmoj. Ekzistas iu evidenteco por sugesti ke ĝi estis konservita en Ameriko en la 1600 kaj 1700. Ĝi estis 

gardita de la malnova Radio Preĝejo de Dio kaj Tutmonda Preĝejo de Dio tutmonde en la 20-a jarcento. 

Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio daŭre konservi ĝin en lokoj ĉirkaŭ la mondo kaj ni ankaŭ instruas, ke 

la festo de lauxboj punktoj al la jarmila regado de Jesuo Kristo en la regno de Dio. 

La festo de lauxboj observis de multaj modernaj Kristanoj en aŭ tendoj aŭ motelo / hotelo ĉambroj 

funkcias kiel "tendoj" -temporary dwellings- kaj ne nur en brancxon kabanoj, ke la Izraelidoj kutime 
uzita. La Nova Testamento montras, ke kristanoj havas malsaman tabernaklo (vidu: Hebreoj 8: 2, 9: 11-

15), kiu estas konsekvenca kun ne devi persone konstrui palmo-budo. La Biblio montras, ke la Izraelidoj 

logxis plejparte en tendoj po Eliro 33: 8 (kaj foje aliaj ŝajne provizora, po Deuteronomy 4: 45-49, hejmoj) 

dum ili estis en la dezerto dum kvardek jaroj kaj ke Dio konsideras tiujn kiel " lauxboj "po Leviticus 
23:43. Vivante en tendoj aŭ motelo ĉambroj estas simila tipo de portempa loĝejo / tabernaklo hodiaŭ. 



La Biblio montras al kristanoj ne bezonas fari besto oferojn / proponoj (Hebreoj 9: 9) kiel la bruloferoj, 

kiujn la Izraelidoj uzata kiel dum la festo de lauxboj (Levidoj 23: 36-37). Anstataŭe, ni devas proponi nin 
mem kiel vivanta oferojn, nia racia servo (Romanoj 12: 1) -kiu normale inkluzivas regule ĉeesti diservojn 

dum la feston de lauxboj. 

Iuj eble miras kial ĉeesti servoj estas farita por la tuta vivo en la festo de lauxboj, tamen tio ne estas 

necesa por la tagoj de macoj. La baza skriboj kialo estas, ke la komando diras, "Kaj observu la festo de 

lauxboj dum sep tagoj ... Dum sep tagoj festu sankta festo de la Eternulo, via Dio, sur la loko, kiun la 

Eternulo elektos" (Readmono 16: 13,15) , sed tio ne estas tiel deklaris rilatajn al la tagoj de macoj-la 
komandojn por ĝi diras manĝi macojn dum sep tagoj en Leviticus 23: 6 kaj Readmono 16: 3, kontraste al 

feston dum sep tagoj (ni faras a 'oferon' la sep tagoj de macoj per manĝado macojn sur ĉiu el la tagoj). La 

Biblio ankaŭ diras esti en provizora loĝejoj dum la festo de lauxboj (Levidoj 23:42), sed ne aserti ĉi tiu 
ligita al la aliaj Sanktaj Tagoj. 

Ekde Satano estos ligita por la jarmila regado (Apokalipso 20: 1-2), estos malpli trompo tiam. Foriros por 
la momento de la festo de lauxboj kaj renkonti ĉiutage helpas bildo tempo, kiam la mondo estos tute 

malsama de kio nun estas. 

"Via Regno venu!" (Mateo 6:10). 

La Biblio instruas, ke la festo de lauxboj Will Be Kept en la Millennium kaj Dio Will Finfine 

'Tabernacle "kun Nin 

Biblio profetaĵo montras ke la festo de lauxboj estos gardata en la jarmilo: 

16 Kaj tiam tion, ke ĉiu, kiu restos el cxiuj nacioj, kiuj venis kontraux Jerusalemon, venados 

cxiujare, por adorkliniĝi al la Reĝo, la Eternulo Cebaot, kaj por festi la feston de lauxboj. 17Kaj 

cxiu, kiu ajn el la gentoj de la tero ne iros en Jerusalemon, por adorklinigxi antaux la Regxo, la 

Eternulo Cebaot, tiam ili ne havos pluvon. 18 Se la gento Egipta, ne iros kaj eniras, ili ne havas 

pluvon, ili ricevos la plago, per kiu la Eternulo frapas la nacioj, kiuj ne venos, por festi la feston 

de lauxboj. 19 Tio estos puno de Egiptujo, kaj puno de cxiuj nacioj, se ili ne iros, por festi la feston 

de lauxboj (Zechariah 14: 16-19). 

Do la Biblio instruas ke Dio atendas ĉiuj por festi la feston de lauxboj en la estonteco. Eĉ katolika 

komentistoj agnoskas, ke la Dia plano inkluzivas la feston de lauxboj. A katolika komentarion pri pasejoj 

en Zechariah 14 ŝtatoj: 

Dume, kiel antaŭe persekutis la Eklezio estos konvertitaj, & kun granda sindediĉo festos la 
festividades, kaj ekzercas religiajn ritojn al Dioj honoro; kaj tamen meriti grandajn 

rekompencojn. (La Origina Kaj Vera Douay Malnova Testamento De Anno Domini 1610 

Volumo 2, p. 824) 

La regno de Dio anstataŭigos ĉiujn regno de la mondo (Apokalipso 11:15), kaj ĉi tiu festivalo helpas 

bildo ĉi disigante (cf. Apokalipso 18: 4; 1 Johano 2: 18-19) kristanaj pilgrimantoj (1 Petro 2: 1-12) el ilia 
kutima rutino. 

La plenumado de la festo de lauxboj donas nin ekvido en tiu ĉi epoko de kio okazos en la estonteco 

jarmila regno. La Biblio ankaŭ montras ke poste, "la tabernaklo de Dio" estos sur la tero "kaj Li loĝos 

kun" ni (Apokalipso 21: 3). 

Teni la festo de lauxboj nun anticipu tion, kio estos en la Regno de Dio. 



8. Lasta Granda Tago: Dia Miranta Plano de Savo por la homaro 

Tiu oka tago, la tago kiu tuj sekvas la sep tagoj de la festo de lauxboj, pictures kompletigi la planon de 

elaĉeto. 

La "Libro de Vivo" - tipificando savo - estos malfermita (Apokalipso 20:12). Tio estas ĝuste antaŭ la 

nova ĉielo kaj la nova tero (Revelacio 21: 1). La judoj nomas tiun feston Shemini 'Azeret, kio signifas 

"oka tago de kunveno" (ankaŭ implicante ke la antaŭa sep tagoj de la festo de lauxboj estis dum 

kunveno). 

Ĉi tie estas pli en la oka tago de la Biblio: 

34 ... La kvina tago de tiu sepa monato estu festo de lauxboj dum sep tagoj al la Eternulo. ... 36 Kaj 

en la oka tago estu cxe vi sankta kunveno. ... Estas sankta kunveno, kaj faru nenian kutiman 

laboron. (Levidoj 23: 34,36) 

Tiu tago estas ofte referita al en la Preĝejo de Dio rondoj kiel la Lasta Granda Tago, pro kio la Nova 

Testamento asertas pri ĝi: 

37 En la lasta tago, la granda tago de la festo, Jesuo staris kaj kriis, dirante: "Se iu soifas, tiu venu 

al mi kaj trinku. 38 Kiu kredas al mi, kiel la Skribo diris, el ties koro fluos riveroj da viva akvo. 

" (Johano 7: 37-38) 

Do Jesuo gardis hodiaux kiu venas tuj post la festivalo ilustrantaj la jarmilo, kaj instruis ĝin.  

Post la jarmilo, kio okazas? 

Al reviviĝo (Apokalipso 20: 5). 

La mortintoj starejo antaŭ Dio. Tiu ne inkludus veraj kristanoj hodiaŭ, kiel ili estas revivigita kiam Jesuo 

revenas. Tiuj en tiu reviviĝo devas esti tiuj kiuj mortis en nescion pri Dia vero planon 

en pasintaj epokoj. Tio estas ke juĝo tago Jesuo ripete menciis: 

7 Kaj dum vi iros, prediku, dirante: La regno de la cxielo alproksimigxis. ... 14 Kaj se iu ne 

akceptos vin, nek auxskultos viajn vortojn, tiam, forirante el tiu domo aŭ tiu urbo, deskuu la 

polvon de viaj piedoj. 15 Vere mi diras al vi: Estos pli elporteble por la lando de Sodom kaj 

Gomora en la tago de jugxado, ol por tiu urbo! (Mateo 10: 7,14-15) 

23 Kaj vi, Kapernaum, cxu vi altigita gxis la cxielo estos ja malsupreniros gxis Hades; ĉar se la 

potenculoj, kiuj estas faritaj en vi estis farita en Sodom, gxi restus gxis hodiaux. 24 Tamen mi diras 
al vi: Estos pli elporteble por la lando de Sodom en la tago de jugxado, ol por vi. (Mateo 11: 23-

24) 

Rimarku ke estas pli elporteble en la tago de juĝo por tiuj Dio detruis en Sodom kaj Gomora (Genezo 

19:24) ol por tiuj, kiuj intence malakceptis Kristo kaj la mesaĝo de Lia regno. 

Jesuo ankaŭ instruis ke "ĈIUJ pekojn estus pardonitaj" (Marko 3:28), krom la "nepardonebla peko 

'(Marko 3:29). Estas kun la plenumon de la Lasta Granda Tago, ke ĉiuj, kiuj ne havis ŝancon por savo 

estos vere havas tiun eblecon, kaj preskaŭ ĉiuj akceptos ke proponon. 

Preskaŭ ĉiuj homoj, kiuj iam vivis estos konservita! 



En la 2-a de jarcento, Policarpo de Esmirna laŭdire instruis pri la festo de lauxboj kaj la Lasta Granda Tago 

(Vivo de Polikarpo, Ĉapitro 19). 

La bibliaj Fakte, pro la amo de Dio, Jesuo venis por morti por ĈIUJ: 

16 Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu fidas al li, ne 

pereu, sed havu eternan vivon. 17 Ĉar Dio sendis Sian Filon en la mondon, ne por juĝi la mondon, 

sed por ke la mondo per li estu savita. (Johano 3: 16-17) 

Do ĉu la amo al Dio sendis Sian Filon por morti por parenco kelkaj aŭ la mondo? 

Protestantoj, kiuj ofte citi Johano 3:16, emas instrui ke la mondo povus esti savita sed ke la vasta plimulto 
kiu iam vivis suferos en turmento ĉiam. Ili ankaŭ ŝajnas preteratenti ke Jesuo venis por morti por ĉiuj 

(Johano 3:17). Ĉu tio estas la speco de plano de savo, ke Dio kiu estas ĉioscia kaj estas amo devus 

elpensi? Ĉu la Biblio subtenas la ideon ke ĉiuj povas esti savita nun? Se ne, estas ke justa? 

Ekde Dio estas cxio sciante kaj ĉiuj potencaj kaj estas amo (1 Johano 4: 8,16), estus Dio esti 

antaŭdestinita plej kiu iam vivis por eterna turmento? 

Ne 

Certe Dio estas sufiĉe saĝa havi planon kiu vere funkcias. 

Romanoj 9: 14-15 ŝtatoj: 

14 Kion do ni diru? Ĉu estas maljusteco cxe Dio? Certe ne! 15 Ĉar Li diris al Moseo: "Mi 

favorkoros tiun, kiun Mi favorkoros, kaj Mi kompatos tiun, kiun Mi kompatos." 

Ni scias, ke Dio elektis parton de Israelo en la Malnova Testamento, kaj malmultaj aliaj. Kiel estas tiu 

amo, se la resto estas kondamnitaj al eterna torturo? 

Dio "volas, ke cxiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la vero" (1 Timoteo 2: 4). La kialo, ke ne 

ĉiuj estas vokitaj en tiu ĉi epoko estis ĉar Li sciis plej ne respondi kaj elteni la veron al la fino por esti 

savitaj (kp Mark 13:13; Luko 8: 5-15). Sed tio ne signifas, ke tiuj ne nomas nun estis ĉiuj ekstermitaj kaj 

perdita. 

La Biblio instruas, ke multaj estis intence blindigis en tiu ĉi epoko (Johano 12: 37-40; Jesaja 44:18). Kiuj 

estis blindigita en tiu ĉi epoko ankoraŭ havas ŝancon (cf. John 9:41; Jesaja 42: 16-18). Rimarku ankaŭ: 

14 Mi denove agos mirinde kun cxi tiu popolo ... 24 Tiuj, kiuj eraris spirite venos al kompreno, Kaj 

tiuj, kiuj plendis lernos doktrino. (Jesaja 29: 14,24) 

Tie ekzistas cxe Dio (Romanoj 2:11). Tie estos ŝanco por ĉiuj kiel "cxiuj finoj de la tero vidas la helpon 

de nia Dio" (Jesaja 52:10). 

Tiuj ne estas parto de ĉi tiu unua releviĝo, nomita "la ceteraj mortintoj" (Apokalipso 20: 5), estas 

revivigita post la jarmilo estas finita. Tiu estas fizika resurekto kaj implikos tiuj kiuj sentas ke ilia espero 

estis ekstermita (Ezekiel 37: 1-14). 

Kvankam ili estos juĝitaj kulpaj pri peko (Apokalipso 20:12; Romanoj 3:23; kp 1 Petro 4:17), "Kompato 

super la jugxo" (Jakobo 2:13). Dio faros jugxon super cxiu karno (Jeremia 25:31; Jesaja 3:13) kaj multaj 
respondos (Jesaja 65:24). Kvankam ne ĉiuj akceptos Lian proponon, kaj tio ne duan ŝancon (tiuj kiuj vere 

havis okazon kaj plene malakceptita Dia Sankta Spirito, ne bonstata ŝancon pardonigxu po Mark 3:29), 

multaj pentos. La Lasta Granda Tago helpas montri tion. 



Konsideru ankaŭ la jenaj: 

19 Mia Sinjoro, mia forto kaj mia fortikeco kaj mia rifugxo en tempo de malfelicxo, La popoloj 

iros al Vi De la randoj de la tero, kaj diros: "Certe heredis niaj patroj mensogoj, malmoralaj kaj 

senutilaj aferoj." 20 CXu povas homo fari dioj por li mem, Kiu ne estas dioj? 21 "Tial jen Mi 
unufoje montru al ili, Mi faros ilin objekto de scii Mia manon kaj Mian forton; kaj ili ekscios, ke 

Mia nomo estas Eternulo. (Jeremia 16: 19-21) 

17 La cetera ĝi li faris dio, Lia ĉizita bildo. Li falas malsupren antaŭ ĝi kaj adorklinigxas antaux 
gxi, pregxas al gxi, kaj diras: "Savu min, cxar vi estas mia dio!" 18 Ili ne scias kaj ne 

komprenas, Por Li fermis siajn okulojn, por ke ili ne vidu, kaj ilia koro, por ke ili ne povas 

kompreni. ... 22 Mi forvisxis kiel densa nubo, viaj krimoj kaj kiel nuboj, viaj pekoj. Reiri al Mi, 
cxar Mi savis vin. (Jesaja 44: 17,18,22) 

Eĉ tiuj, kiuj akceptis falsajn tradiciojn, inkluzive de tiuj kiuj estis idolanoj (Jesaja 44: 17-18), havos sian 
unuan realan ŝancon por savo (Jesaja 44:22). Miliardoj tra cxiuj mondagxoj en Afriko, Eŭropo, Azio, 

Ameriko kaj la insuloj neniam aŭdis de Jesuo kaj la veran evangelion de la regno, kaj Dio antauxkonis ĉi 

kaj havis planon (Romanoj 11: 2). 

Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio konsentas ke "Nia Dio estas la Dio de savo" (Psalmo 68:20) kaj 

instruas, ke Li havas planon de savo, kiu fakte laboras por pli ol nur parenco malmultaj. 

Ekzistas nur unu nomo sub la ĉielo, per kiu homoj povas esti savita (Agoj 4:12; cf. Jesaja 43:11) kaj tio 

estas Jesuo Kristo (Agoj 4:10; John 3:18). Ekde la plimulto de la homaro neniam aŭdis la veron pri Jesuo 

kaj la evangelio de la Regno de Dio (Por detaloj, vidu nian liberan libreton La evangelio de la regno de 
Dio ĉe www.ccog.org), kaj "ĉiu karno vidos la savon de Dio "(Luko 3: 6), tie estos ŝanco por ĉiuj atingi 

savo-ĉu en ĉi tiu aĝo aŭ la venonta (cf. Matthew 12: 31-32; Luko 13: 29-30). 

La estonteco venonta alvenas post la dua reviviĝo (kiel la veraj kristanoj tiutempe levigxas en la unua 

relevigxo po Apokalipso 20: 5-6) kaj inkluzivas la tempo de la blanka trono juĝo (Apokalipso 20: 11-

12). Jesaja (Jesaja 65:20), kaj ankaŭ la roma kaj ortodoksaj katolika sanktulo Ireneo (Adversus Haereses, 

Libro V, ĉapitro 34, Versoj 2-3,4), indikis ke ĉi tiu aparta venonta estus ĉirkaŭ cent jarojn longa. 

Ĉi tiu ideo estis ankoraŭ tenis en la mezepoko de tiuj ke la Eklezio de Romo persekutitaj kiel raportita de 

la inkvizitoro episkopo Bernard Guidonis (BERNARD GUI: Inquisitor'S MANLIBRO, Ĉapitro 5). 

Ĉi tiu doktrino estis instruita fare de la Radio / Tutmonda Preĝejo de Dio en la 20-a jarcento kaj ĝi ankoraŭ 

instruas la Daŭrigante Preĝejo de Dio. 

Dia Plano de Savo 

Teni la bibliaj sanktaj tagoj memorigas veraj kristanoj de la Dia vero plano de 

savo. La Daŭrigante Preĝejo de Dio komprenas kiel la Dia plano pri ĉi estas elspezata de la observado de 

Liaj Festenoj (Levidoj 23:37). 

Dio klare instruas ke Li ne volas paganaj praktikoj uzataj por adori Lin: 

29 Kiam la Eternulo, via Dio, ekstermos de antaux vi la popolojn, kiun vi iras, por forpeli kaj 
bochas ilin kaj eklogxos en ilia lando: 30 tiam gardu vin, ke vi ne enretigxu per ili, post kiam ili 

estos ekstermitaj de antaŭ vi kaj ke vi ne sercxu iliajn diojn, dirante: Kiel cxi tiuj popoloj servis al 

siaj dioj Tiam ankaux Mi faros same. " 31 Ne faru la Eternulon en tiu maniero; por ĉiu 
abomenajxo por la Eternulo, kiujn Li malamas, ili faras por siaj dioj, ĉar ili bruligos ecx siajn 



filojn kaj filinojn en fajro al siaj dioj. 32 Kion ajn mi donas al vi, observu ĝin; vi ne aldonu al tio, 

kaj ne deprenu de tio. (Readmono 12: 29-32) 

Tiuj kiuj kombinas pagana adorado praktikojn kun bibliaj tiuj obskuraj Dia plano de savo kaj ĝenerale ne 

komprenas ĝin. 

La Nova Testamento montras, ke la apostolo Paŭlo observita bibliaj festotagoj (ekz Acts 18:21; 20: 6,16; 

27: 9; 1 Corinthians 5: 7-8, 16: 8), kiam li gardis la leĝon kaj kutimoj de lia homojn. 

Paul specife kondamnis korpigante paganaj praktikoj kun bibliaj observoj (1 Korintanoj 10: 20-23). Paul 

mem deklaris proksime de la fino de sia vivo, ke li konservis ĉiujn praktikojn judoj bezonis teni (Agoj 28: 

17-19; kp Ago 21: 18-24) kaj kiu estus havinta por inkludi ĉiujn sanktajn tagojn listigita en Leviticus 23. 

Kutime, la greko-romia preĝejoj ne sekvas la Apostolo Paŭlo admono imiti lin, kiel li imitis Kristo (1 

Korintanoj 11: 1) nek la apostolo Johano admono daŭrigi marŝi kiel li kaj Jesuo promenis (1 John 2: 6 , 
18-19), ĉar ili ne plenumas ĉiujn bibliaj sanktaj tagoj. Ankaŭ, tiuj preĝejoj kutime kombinas nacioj 

praktikoj en siaj adorado kalendaroj, kiujn la apostoloj kontraŭis (1 Korintanoj 10: 20-23; 2 Korintanoj 6: 

14-18; Judas 3-4, 12; 1 John 2: 6). 

, Malsanktigante Dia Sanktaj Tagoj, sed anstataŭe ne-bibliaj anstataŭantoj, multaj ne konscias, ke peko 

devas esti vere el nia vivo, ke Dio estas nur nomante iuj nun, ke ĉiuj havos ŝancon por savo en ĉi epoko 

aŭ la venonta, kaj preskaŭ ĉiuj, kiuj iam vivis estos konservita en la posta rikolto. 

Dia Sanktaj Tagoj kuŝis ekstere partoj de Lia plano de savo, ke plej ne komprenas. Estas mirinda kaj ama 

planon. 

9 Miaj-tradukoj kaj la sabato 

Kial la plimulto, kiuj havas Jesuo ne teni la bibliaj Sanktaj Tagoj? Krom kontraŭ-juda sento, 

kompromison, nescio kaj misplaced ideojn pri 'tradicio' mistranslations estas kialo multaj ŝajne ne pretas 

akcepti ke ili devas observi Dia festivaloj. 

Ekzistas kutime kelkaj mistranslated / miskomprenis pasejoj ke homoj emas indikas kiel supozis 'pruvo' 

ke la bibliaj sankta tagoj estas forigitaj. 

Colossians 2: 16-17 

Probable, la plej ofta parto de la Biblio kiu estas ofte citita kiel "pruvo" ke la sabato kaj la bibliaj Sanktaj 

Tagoj estas forigita estas Colossians 2: 16-17. Do, ni ekzamenas malgrava mistranslation de ĝi: 

16 Neniu do vin jugxu pri mangxajxo, aux trinkajxo, aux rilate al festo, aŭ de la nova luno, kaj de 

la sabato: 17 kiuj estas ombro de la estontajxoj, sed la korpo apartenas al Kristo (Colossians 2: 16-

17, KJV). 

La supre traduko estas proksima, aliflanke, ĝi aldonis vorto "estas" (tial la Esperanto tradukistoj 

metis estas en kursivo) kiu ne estas en la originala greko. 

Vere laŭvorta tradukado estus lasi ĝin kiel ĝi estas ne en tie. Rimarki la Fortaj la Concordance nombroj 

kaj rilatajn vortojn por verson 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

Kiuj estas ombro de la estontajxoj, la .... sed .... korpo ............ de ... Kristo.   



Ni notu, ke 9999 signifas ke ne estas vorto en la bibliaj tekstoj-la vorto "estas" ne estas en tiu skribo. 

Pro la sama tri Fortaj vortoj (# 4983, 3588, & 5547) estas uzataj kvar fojojn en la Nova Testamento kaj 

en tiuj tempoj la Esperanto tradukas ilin kiel "korpo de Kristo" (Romanoj 7: 4; 1 Korintanoj 10:16; 1 

Korintanoj 12:27; Efesanoj 4:12) - same kiel la NKJV-do devus esti la Esperanto. 

Tial, se tiuj tradukistoj estis simple konsekvenca kun si mem, ili estus tradukitaj Colossians 2: 16-17 al 

stato (kaj inkludis krampoj aŭ komoj): 

16 Tial neniu juĝisto VI en manĝado kaj trinkado aux rilate al festo aŭ de observado de la nova 

luno aŭ de Sabato 17 (por tio, estas ombro de la estontaĵoj), sed la korpo de Kristo. 

Aŭ alivorte, ne lasu tiujn ekster la 'korpo de Kristo (la eklezio, Colossians 1:18) juĝisto vin pri Sanktaj 

Tagoj, sed nur la vera eklezio mem. Colossians 2: 16-17 ne dirante ke la Sabbath kaj Sanktaj Tagoj estas 

forigita. 

Eĉ la frua ortodoksa episkopo Ambrose de Milano rekonis ke Colossians 2:17 aludis al la "korpo de 

Kristo", kiel li skribis la sekvajn rimarkojn pri tiu verso: 

Ni do serĉu la korpo de Kristo ... kie la korpo de Kristo, tie estas la vero. (Ambrose de Milano. 

Libro Mondmilito. En la Kredo en la Reviviĝo, sekcio 107) 

Estas malĝoja, ke modernaj tradukistoj de la greko ofte ignoris kion la esprimo vere volis diri. 

Estas malriĉa ekzegezo (biblia interpretado) fidi sur mistranslation aserti ke la sankta tagoj estas forigitaj. 

Galatoj 4: 8-10 

Alia komuna argumento por teni la Sankta Tagoj estas Galatoj 4: 8-10. Iuj protestantoj emas uzi tiun diri 

ke neniu bibliaj datoj estas esti observita. Do ni rigardu kion tiuj Skriboj fakte instruas: 

8 Sed tiam, efektive, kiam vi ne sciis! Vi servis tiuj, kiuj nature ne estas dioj. 9 Sed nun post kiam 

vi konis Dion, aux pli gxuste, de Dio konate, kial vi returnigxas al la malfortaj kaj mizeraj 

elementoj, al kiuj vi deziras denove sklavigxi? 10 Vi observas tagojn kaj monatojn kaj tempojn 

kaj jarojn. 

Estas pluraj problemoj kun la kontraŭ-Sankta Tago argumento ĉi tie. 

Unu estas ke la Galatoj estis nacianoj (kvankam ekzistis ŝajne iuj judoj adresita en postaj versoj) kaj estis 

NE konservante la bibliaj Sanktaj Tagoj antaŭ konvertiĝo. 

Plus, ne estas maniero ke la Biblio devus voki bibliaj postuloj kiel "mizeraj elementoj." Paul estis klare 

averti kontraŭ paganaj moroj kiel la Galatoj estis "servis tiuj, kiuj nature ne dioj." 

Alia estas ke katolikoj / protestantoj / orienta ortodoksa konsideru ke ili ofte faras observi diversajn tagojn 

kaj jarojn (dimanĉo, Pasko, Kristnasko, novjaro), do ili ne rimarkas ion se ili sentas ke neniu religia tagoj 

estas esti observita. 

Galatoj 4: 8-10 ne faras for kun la bibliaj Sanktaj Tagoj, sed anstataŭe estas averto kontraŭ alkroĉitaj al 

ne-bibliaj observoj. 

Kio pri la sepa tago sabato? 



La sepa tago sabata estas unua de la festivaloj de Dio listigita en Leviticus 23. Eĉ kvankam ĝi estas 

semajna, ne jara Sankta Tago, iuj mallongaj komentoj ŝajnus esti en ordo. 

La sepa tago de la semajno, la bibliaj sabato, nun nomiĝas sabato. Kvankam dimanĉo estas montrata en 

certaj kalendaroj kiel la sepa tago de la semajno, la realaĵo estas ke dimanĉo estas la unua tago de la 
semajno. La Nova Testamento klare montras, ke Jesuo (Luko 4:16, 21, 6: 6; 13:10) kaj ankaŭ la Apostoloj 

kaj la fidela (Agoj 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreoj 4: 9-11) konservis la sepa tago sabata. 

Multaj asertas ke la sepa tago sabata ne ordonis en la Nova Testamento, do ĝi ne bezonas, ke oni gardu 
hodiaŭ. Sed la sola maniero por fari ke aserto estas fidi mistranslations de la Biblio. Se oni rigardas kio 

verŝajne estas la origina greka, originala aramea, kaj la originala latina Vulgato, ĝi estas klara en ĉiuj el 

tiuj lingvoj, ke la sepa tago sabata admono por kristanoj. 

Eĉ laŭ iuj katolikaj kaj protestantaj tradukoj de la Biblio, la sepa tago sabata ripozo estas resti por la 

obeema kristana popolo de Dio; 

4 Ĉar Li diris ie pri la sepa tago tiamaniere: "Kaj Dio ripozis en la sepa tago de Sia tuta 

laboro"; 5 Kaj denove, en la antaŭe menciita loko, "ili ne venos en Mian ripozejon." 6 Tial, ĉar ĝi 

restas ke iu eniros en ĝin, kaj tiuj, kiuj antaŭe ricevis la bonan novaĵon ne eniris pro malobeo, .. 
. 9 Tial, sabato resto ankoraŭ restas por la popolo de Dio. 10 Kaj kiu eniras en Dia ripozo, ripozas 

de siaj faroj, kiel Dio de Siaj. 11 Tial, ni penas veni en tiun ripozejon, por ke neniu falu laux la 

sama ekzemplo de malobeo. (Hebreoj 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Ĉar ie li parolis pri la sepa tago en la jenaj vortoj: "Kaj en la sepa tago Li ripozis de Sia tuta 

laboro." 5 Kaj denove en la koridoro supre li diras, "Ili neniam eniras mian ripozon.» 6 Ĝi ankoraŭ 
restas ke iu eniros ke ripozo, kaj tiuj, kiuj antaŭe havis la evangelio estas predikata ne eniru, pro 

sia malobeo ... 9 Restas do sabato-ripozo por la popolo de Dio; 10 por iu ajn kiu eniras la Dia 

ripozo ankaŭ ripozas de siaj propraj verkoj, kiel Dio de Siaj. 11 Ni do zorgas eniri tiun ripozejon, 

por ke neniu falu sekvante ilian ekzemplon de malobeo (Hebreoj 4: 4-6,9-11, NIV) 

La Nova Testamento klare ke kristanoj estas teni la sepa tago sabata. Krom enkalkulante spirita kresko 

kaj persona rejuvenecimiento, sabato ankaŭ pictures a venanta tempo de Dia jarmila reston. 

Dum multaj ne konsideras, ke la sepa tago sabata estas Sankta Tago, la Biblio faras (Levidoj 23: 3; Eliro 

20: 8; Jesaja 58:13). La Nova Testamento avertas kontraŭ ne konservante ĝin (Hebreoj 4: 4-11), tamen 
multaj kialo ĉirkaŭ kun "malplenaj vortoj" (kp Efesanoj 5:26). 

Ĝi eble devus ankaŭ esti menciita ke malgraŭ mistranslations sugestante alie, la dua jarcento episkopo 
Ignaco el Antioĥio ne anstataŭis la sepa tago sabata kun dimanĉo (Thiel B. Ignatius kaj sabato. La sabato 

Sentinel, volumo 69 (3): 18-21 , 2016 kaj Thiel B. pli sur Ignatius kaj sabato. la sabato Sentinel, volumo 

70 (2): 15-17, 2017). Nek la malnovaj dokumentoj nomata Didaché (Thiel B. La Didaché kaj sabato. La 

sabato Sentinel, volumo 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

Por pli dokumentitaj informoj pri la historio de la eklezio, kontrolu la brosxuroj Kie estas la Vera 

Kristana Preĝejo Hodiaŭ? kaj la Daŭrigante Historio de la Preĝejo de Dio en www.ccog.org. 

10 reformulita Demona Ferioj 

Kio pri Kristnasko, Pasko kaj aliaj religiaj tagoj ke multaj profesoroj de Kristo observas? 

Ĉu ili venas de la Biblio? Se ne, de kie ili venis? Ĉu gravas, laŭ la Biblio, se vi gardos ilin? 



Ekzistas multnombraj ferioj kiuj la monda preĝejoj aprobas, kvankam ne ĉiuj el ili estas apogitaj de la tuta 

militistaro. Dum historio, iuj preĝejoj kelkfoje apogis, kaj ankaŭ kelkfoje kondamnis, tiuj samaj ferioj. 

Dum is preter la kadro de ke Tiu ĈI broŝuro bonvolu iri eo ĉiujn detalojn pri CiU ferio KAJ iliaj Originoj, 

la realaĵo is Kiu multaj is marmeladon prezentita demona tiuj Kiel Aŭ ofte estigas estIS destinitaj bonvolu 
honori pagana dio / diino antaŭ diversaj preĝejoj adoptis KAJ / AU renomita Aŭ. 

Multaj estus surprizita ellerni ke grekromia teologoj kelkfoje kondamnis tiujn ferioj kiel pagano kaj 

nekonvena por kristanoj-malgraŭ la fakto ke diversaj grekromia preĝejoj promocii ilin en la 21-ajarcento. 

Novjara tago Honorite Janus (dio de la tempo) kaj Strenua (diino de purigado kaj bonfarto) 

La Biblio komencas la jaron en la Printempo (Eliro 12: 2), sed kion oni kutime nomas Novjara tago estas 

observita sur Januaro 1-sur modernaj kalendaroj. En la malfrua 2-a jarcento pK, grekromia teologo 

Tertuliano kondamnis tiujn, kiuj konfesis Kriston festis version de ĝi. Sed, tio ne haltis multaj, kiuj volis 

festi. 

La Katolika Enciklopedio raportas: 

Kristanaj verkistoj kaj konsilioj kondamnis la nacioj orgioj kaj ekscesoj ligitaj al la festivalo ... 

okazigas komence de la jaro: Tertuliano kulpigas kristanoj kiuj rigardis la kutimaj donacoj - 
nomita strenae (Fr. étrennes) el la diino Strenia, kiu prezidis Novjara tago (cf. Ovidio, fasti, 185-

90) - kiel nura signoj de amika interrilato (de Idol. xiv). (Tierney J. Novjara tago. La Katolika 

Enciklopedio. Vol. 11, 1911) 

Ĉirkaŭ 487 pK, la greko-romianoj ŝajnis adopti la "Festeno de la Cirkumcido" en januaro 1-. Ĉi tio, tamen, 

ne haltis ĉiuj nacioj agado. 

La Katolika Enciklopedio notoj: 

Eĉ en nia propra tago la laika trajtoj de la malfermo de la nova jaro malhelpas la religia observado 
de la Cirkumcido, kaj emas fari nura ferio de tiu kiu devus havi la sankta karaktero de Sankta 

Tago. Sankta Aŭgusteno atentigas la diferenco inter la pagana kaj la kristana maniero festi la 

tagon: pagana festado kaj ekscesoj devis pekliberigxos de Christian pregxado (PL, XXXVIII, 
1024 sqq .; Serm. Cxcvii, cxcviii). (Ibid) 

Do ankaŭ asertas: 

... al la fino de la sesa jarcento la Konsilio de Auxerre (povas. Mi) malpermesis kristanoj strenas 

diabolicas observare. 

La esprimo strenas diabolicas observare krude tradukas de la latina al la angla kiel "observi la nova 

tempo de la diablo." Verŝajne novjara rezoluciojn estas rilatigitaj kun preĝoj kaj praktikoj iam donita por 

la pagana diino. 

Januaro 1-ne estas bibliaj ferioj, kaj eĉ la Eklezio de Romo malpermesis iujn de liaj atributoj kiel demona. 

Sankt-Valentena tago Honorite Faunus / Pano (dio de la bovojn kaj la fekundeco) 

La Biblio ne havas ferion kiel Sankta Valentín, sed multaj homoj observas ĝin. 

Jen kion katolika fonto skribis pri ĝi: 



La radikoj de Sankta Sankta Valentín kuŝas en la antikva roma festo de Lupercalia, kiu okazigis 

sur Feb. 15 Por 800 jaroj la romanoj estis dediĉita hodiaŭ al la dio Lupercus. En Lupercalia, juna 

viro tiras la nomo de juna virino en loterio kaj tiam teni la virino kiel seksa kunulo por la jaro ... 

La katolika eklezio ne plu oficiale honoras Sankta Valentín, sed la ferioj havas ambaŭ Roma kaj 

katolika radikojn. (La originoj de Sankta Sankta Valentín. Http: //www.american catholic.org) 

Tago de paganaj radikoj kaj seksa licenco estas certe ne estas tago por kristanoj observi. Ĉi tiu tipo de 

konduto estis avertita kontraŭ en la Nova Testamento (1 Korintanoj 6:18; Jude 4). 

Rimarki iuj islamaj rimarkoj pri Sankta Valentín: 

Okazigante la Valentine Tago ne permesebla ĉar: Unue, ĝi estas novigis ferio ... Kristanoj estis 

konsciaj pri la Pagana radikoj de Sankta Valentín. La maniero la kristanoj adoptis Sankta 

Sankta Valentín devus esti leciono por islamanoj ... Ni devus eviti ion ajn asociita kun 

paganaj malmorala praktikoj .. Amo inter familioj, amikoj kaj geedza popolo ne bezonas 

okazigi en unu tago kun tia. ... originoj. (Regas sur Festante Sankta Valentín. Http: // www. 

Contactpakistan.com) 

Rimarku ke islamanoj asocii Sankta Valentín kun kristanismo (evidente la falsan comprometedora speco) 

kaj peko. 

Alivorte, Sankt-Valentena tago kaŭzas la nomo de Kristo (per la termino 'kristanismo') por esti blasfemata 

inter la nacianoj (Romanoj 2:24; Jesaja 52: 5). Ĉu vi ne havas "la nomo de Dio blasfemis pro vi" 

(Romanoj 2:24) konservante pagana ferioj. 

Reala kristanoj ne teni reformulita demona ferioj (kp 1 Korintanoj 10:21). 

Mardi Gras: Diablo Karnavalo 

Karnavaloj kiel Mardi Gras kaj Sankt-Valentena tago (nomita Lupercalia sube) venis de paganismo: 

Unu el la unuaj registritaj kazoj de jara printempo festivalo estas la festivalo de Osiris en 

Egiptio; ĝi memorfestis la renovigon de la vivo provokita de la ĉiujara inundado de Nilo. En 
Ateno, dum la 6-a cendo. AK, ĉiujara festo honore al la dio Dionizo estis la unua registrita 

ekzemplo de la uzo de kaleŝego. Estis dum la Roma Imperio kiu karnavaloj atingis inigualable 

pinto de civila malordo kaj volupto. La grava roma karnavaloj estis la Bacchanalia, la Saturnalia, 

kaj la Lupercalia. En Eŭropo la tradicion de printempa fekundeco festojn persistis bone en 
kristanaj tempoj ... Ĉar karnavaloj estas profunde enradikiĝinta en paganaj superstiĉoj kaj la 

folkloro de Eŭropo, la Eklezio Romkatolika ne povis stampi ilin kaj fine akceptis multaj el ili kiel 

parto de preĝejo agado. (Karnavalo. La Columbia Enciklopedio, 6-a red. 2015) 

La Baccanalia estis la dio Baco, ankaŭ nomita Dionizo. Li estis la dio de la vinberrikolto, vino kaj vino, 

de rito frenezo, fekundeco, teatro, kaj religia ekstazo en la greka mitologio. Seksa malĉasteco estis parto 
de la Baccanalia okazigo. Lia kulto estis kondamnita de la greko-romia gvidanto Commodianus en la tria 

jarcento (Commodianus. La kristana Disciplino. De Ante-Nicene Patroj, Vol. 4). 

Alkoholo, precipe vinon, ludis gravan rolon en la greka kulturo kun Dionizo estas grava kialo por raŭkaj 
vivstilon (Gately I. Trinku. Gotham Books, 2008, p. 11). Mardis Gras kaj Karnavalo ŝajnas esti rilatigita 

kun ĉi tio. 

En la malfrua dua jarcento, katolika episkopo kaj orienta ortodoksa sanktulo Ireneo kondamnis la 

partianoj de la herezulo Valentinus por partopreni en viando manĝi nacioj festivaloj kiel li skribis: 



Tial gxi okazos, por ke la "plej perfekta" inter ili toksomaniulo sentime sin al ĉiuj tiuj specoj de 

malpermesita faroj de kiuj la Skribojn certigas nin ke "tiuj, kiuj tion faradas, ne heredos la regnon 

de Dio." Ekzemple, ili faras neniu skrupulo pri manĝado viandoj oferitajxo al idoloj, imagante, ke 

ili povas tiamaniere kontrakto ne malpurigo. Kaj denove, ĉe ĉiu nacioj festivalo okazigas en 

honoro de la idolojn. . . Aliaj el ili cedis sin al la karnovolupton per pleja avideco, subtenante ke 

materiaj aferoj devus esti permesita al la karna naturo, dum spiritaj aferoj estas provizita por la 

spirita. Kelkaj el ili, cetere, estas en la kutimon de malpurigante tiuj virinoj, al kiuj ili instruas la 

supre doktrino, kiel ofte estis konfesis de tiuj virinoj, kiuj estas trompataj de iuj el ili, sur ilia 

reveno al la eklezio de Dio, kaj agnoskante ĉi kune kun la resto de siaj eraroj. (Ireneo. Kontraŭ 

Herezoj. Libro 1, Ĉapitro 6, Verso 3) 
Poste, la ortodoksa katolika apologiisto Arnobius (mortis 330) avertis kontraŭ la tipon de fastas ke 

paganoj havis: 
Kion vi, ho saĝaj filoj de Erectheus? kion, vi civitanoj de Minerva? La menso estas entuziasma 

scii kun kio vortoj vi defendi kio ĝi estas tiel danĝera konservi kaj kion artoj vi havas de kion 

doni sekurecon al gravuloj kaj kaŭzoj vunditoj tiom morte. Tiu estas falsaj malfido, nek vi atakis 

falseman akuzojn: la infamio de via Eleusinia estas deklarita ambaŭ de ilia bazo komencoj kaj de 

la notoj pri antikva literaturo, per la tre signoj, en bona, kion oni uzas kiam pridemandita en ricevi 

la sanktaj aferoj, - "mi fastas, kaj trinkis la projekton; Jen Mi prenis el la mistika cist, kaj metita 

en la vimenajxa-korbon; Mi ricevis denove, kaj transdonita al la malgranda brusto. (Arnobius. 

Kontraŭ la Heathen, Libro V, ĉapitro 26) 
Arnobius eĉ ŝajnis averti pri 'Mardi Gras' bankedo sekvita de rapida: 

La festeno de Jupitero estas morgaŭ. Jupitero, mi supozas, Dines, kaj devas esti satigita per 

granda bankedoj, kaj longa plena de avidaj avidojn por manĝaĵo de fastas, kaj malsata post la 

kutima intervalo. (Arnobius, Kontraŭ la Heathen, Libro VII, Ĉapitro 32) 

Tiel, fruaj verkistoj kondamnis ferioj kiuj sonas tre kiel Karnavalo / Mardi Gras pro ĝia kravatojn al 

paganaj idolservado. 

La Biblio instruas: 

13 Ni iradu dece, kiel en la tago, ne en festado kaj drinkado, nek en volupto kaj volupto, nek en 

malpaco kaj jxaluzo. 14 Sed surmetu la Sinjoron Jesuo Kristo, kaj ne sekvu la intencojn de la karno 

al plenumi lian voluptoj. (Romanoj 13: 13-14) 

Dum la Biblio ne kondamnas gajaj, Mardi Gras kaj rilataj observoj estas kontraŭe al Skribo. En Bolivio 

oni nomas ĝin la "Diablo Karnavalo" kaj malkaŝe adoras Satanon kiel sian dion! 

Diablo Karnavalo (La Diablada) Ĉiu printempo, Oruro eniras en karnavalo modon ... Unu el la 

kulminaĵoj estas la diablo dancistoj, la tradicio de kiuj derivas de stranga speco de diablo 

adorado. Oruro estas vilaĝo ministo kaj la lokuloj, elspezanta tiom da tempo subteraj, decidis 

adopti dio de la submondo. Kristana tradicio diktas ke ĉi devas esti la diablo kaj la Oruro fidela 

tiel adoptis Satano, aŭ Supay, kiel ilia dio / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
enhavantan index.htm? fx = okazaĵo & event_id = 5769) 

Karnavalo / Mardis Gras estas demona ferio kaj certe ne estas kristano tiu. Ĝi ne estis garditaj de Jesuo 

nek iu el Liaj fruaj fidelaj adeptoj. 

Lent A Perverseco de la tagoj de macoj kaj Pentekosto? 



Kio pri Karesmo? 

Kvankam la vorto 'Lent' signifas Printempo sezono, ĝi nun estas plejparte observita en la Vintro tuj post 

Mardi Gras. 

La mondo libro enciklopedio ŝtatoj: 

Karesmo estas religia sezono observita en printempo ... Ĝi komenciĝas je Cindromerkedo, 40 

tagojn antaŭ Pasko, ekskludante dimanĉojn kaj finiĝas je Paska dimanĉo (Ramm B. Karesmo. 
World Book Encyclopedia, 50-a red. 1966). 

Kio pri Cindromerkedon? 

Nu, ĝi ne estas originala kristana nek bibliaj Sankta Tago. 

La Katolika Enciklopedio raportas: 

Cindromerkedo La nomo mortas cinerum (tago de cindro) kiu portas en la Roma Meslibro 

troviĝas en la plej fruaj ekzistantaj kopioj de la gregoria Sacramentary kaj probable datiĝas de 

almenaŭ la oka jarcento. 

Je tiu ĉi tago ĉiuj fidelaj laŭ antikva moro estas admonita de tuŝi la altaro antaŭ la komenco de la 

meso, kaj tie la pastro, trempante sian dikfingron en cindro antaŭe benita, signas la frunto 

(Thurston H. Cindromerkedon. La Katolika Enciklopedio, 1907 ). 

Do, la Eklezio de Romo adoptis oficiale en la 8-a jarcento. 

Ĝi devus ankaŭ notu, ke la ideo de meti krucon de cindro sur la frunto venis de suno dio adorado kaj aliaj 
formoj de paganismo: 

Mithratic ... komencas ... devus nun havi la Suno Kruco sur la fruntoj. La simileco al la kruco de 
cindro farita sur la frunton sur la kristana Cindromerkedon estas okulfrapa. Iuj sugestis tion al esti 

ekzemplo de la fruaj kristanoj pruntado el Mithratic kulto; aliaj sugestas ke ambaŭ kultoj estis 

desegnante sur la sama prototipo. (Nabarz P. La misteroj de Mithras: la pagana kredo ke formis la 
kristana mondo. Interna Tradicioj / Bear & Company, 2005, p. 36) 

Cindromerkedo Ĉi supozeble kristana festivalo venis de roma paganismo, kiu siavice prenis ĝin 

de veda Hindio. Cindroj estis konsiderita la semo de la fajro dio Agni, kun la povo por absolvi 
ĉiuj pekoj ... En Romo la nova jaro festo de Punpago en marto, homoj portis sakaĵon kaj banis en 

cindro pentofari por iliaj pekoj. Tiam kiel nun, silvestro estis festivalo por manĝi, trinki, kaj ne 

peku, laŭ la teorio, ke ĉiuj pekoj estus forviŝis la sekva tago. Kiel la mortanta dio de marto, Marso 
prenis liajn servantojn 'pekoj kun si en la morton. Sekve la karnavalo trafis mortas Martis, la 

Tago de Marso. En la angla, tio estis mardo, ĉar Marso estis asociitaj kun la saksaj dio Tiw. En la 

franca la karnavalo tago oni nomis Mardis Gras, "Fat mardo," la gajeco tagon 
Cindromerkedon. (Walker B. La virina enciklopedio de mitoj kaj sekretoj. HarperCollins, 1983, 

pp. 66-67) 

Kie Ĉu la Kvardek-Tago Lenten Rapida Venu El? 

La Biblio rakontas pri 50 tago periodo kalkuli, kio estas kie ni atingos la nomo Pentekosto. Ĉirkaŭ la 

kvara-sesa jarcentoj, la greko-Romanoj gardis iun tipon de 50 tago rapida kiuj havis similecon al la islama 

fastotago de Ramadano (Pinoj, p.32). En tempo, tiu ŝanĝis al kvardek tago abstinado de unu aŭ pli 

(kutime nutraĵon) erojn. 



Frua Kristanoj, kompreneble, ne tenas Lent kiel eĉ la katolika sanktulo Abato John Cassian en la kvina 

jarcento realigitaj: 

Sed vi devas scii, ke dum la komenca preĝejo konservis lian perfekteco nerompita, ĉi 

observado de Karesmo ne ekzistis. (Cassian Johano. Konferenco 21, LA UNUA 

KONFERENCO DE abato THEONAS. SUR LA malstreĉiĝo dum la kvindek tagoj. Ĉapitro 30) 

Tiel, ĝi akceptis ke Lent estis aldonita kaj ke la origina fidelaj ne plenumis ĝin. 

La apostolo Paŭlo alvokebla konservante Pasko kaj la tagoj de macoj (1 Corinthians 5: 7-8). Tamen li ne 

faris tion por io nomata Karesmo. Tamen, ĉar la tagoj de macoj implikas sep-taga "rapida" el 

fermentajxo, ĉirkaŭ la tempo multaj nomas Pasko, eble iu asociita kun Romo kaj Egiptio sentis ke 
abstinado periodo estus taŭga, sed la kvanto de tempo , kaj ankaŭ kio ili sin detenis de, diversaj. 

Socrates Scholasticus skribis en la 5-a jarcento: 

La fastas antaŭ Pasko estos trovita esti malsame observita inter malsamaj homoj. Tiuj en Romo 

rapida tri sinsekvaj semajnoj antaŭ Pasko, escepte sabatoj kaj dimanĉoj. Tiuj en Illyrica kaj ĉie 

Grekio kaj Alexandria observi faston de ses semajnoj, kiuj ili terminon 'La kvardek tagoj 

rapide.' Aliaj komencanta ilian rapidan el la sepa semajno antaŭ Pasko, kaj fasti tri-kvin tagojn 

nur, kaj ke je intervaloj, tamen nomas tiam 'La kvardek tagoj rapide.' ... iuj atribui unu kialo por 

ĝi, kaj aliaj alian, kun iliaj pluraj fantazioj. Oni povas vidi ankaŭ malkonsento pri la maniero de 

abstemio de nutraĵoj, kaj ankaŭ pri la nombro de tagoj. Kelkaj tute detenu sin de tiu vivos aliaj 

manĝas fiŝojn nur de ĉiuj vivantaj estaĵoj: multaj kune kun fiŝo, manĝu birdojn ankaŭ, dirante, ke 

laŭ Moseo, tiuj estis same farita el akvo. Iuj detenu de ovoj, kaj diversaj fruktoj: aliaj partoprenas 

seka pano sola; ankoraŭ aliaj manĝas eĉ tion: dum aliaj fastinte ĝis la naŭa horo, poste preni ajnan 

specon de manĝaĵo sen distingo ... Ĉar tamen neniu povas produkti skriba ordono kiel aŭtoritato 

... (Socrates Scholasticus. Eklezia Historio, volumo V, ĉapitro 22) 

La apostoloj plej certe ne havis diferencajn fastas kun malsamaj postuloj (kp 1 Korintanoj 1:10; 11: 1). La 

kvardek-taga Lenten fastas ne estas kiel la kvardek-taga fastas menciita en la Biblio kiu implikis foresto 

de ĉiuj nutraĵoj kaj akvo (Eliro 34:28; Luko 4: 2). 

Pri Lent la originoj, rimarki kion oni erudiciulo skribis: 

Al Lent kvardek tagoj estis observita de adorantoj de la babilona Iŝtar kaj de la adorantoj de la 

granda egipta meditorial dio Adonis aŭ Oziriso ... Inter la paganoj, tiu Karesmo periodo ŝajnas 

estinti nemalhaveblan prepara al la granda jara (kutime printempo ) festivaloj. (Bacchiochi S. Dia 

Fiestas en Skribo kaj Historio, Parto 1. biblia Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, p. 108) 

Verŝajne la ideo de kvardek tage rapida venis de Aleksandrio en Egiptio aŭ de Grekio kaj estas rilataj al la 

pagana diino Iŝtar. Ekde la babilonanoj transprenis la grekoj kaj la Egiptoj, kiuj eble estis kiam komencis 

tiun praktikon. 

Ekde fruaj kristanoj faris observi la tagoj de macoj, reformulita pagana fastoj estis ŝajne anstataŭigita 

diversmaniere per la greko-romaj. 

Rimarku ke la apostolo Paŭlo avertas kontraŭ esti implikita en paganaj moroj; 



14 Ne jungi vin nepara teamon kun nekredantoj; kiel eblas honesteco kaj leĝo-rompanta esti 

partneroj, aux kion lumo kaj mallumo havas komune? 15 Kiel Kristo venis al interkonsento kun 

Belial kaj kion kundivido povas ekzisti inter kredanto kaj nekredanto? 16 La templo de Dio ne 

kompromisi kun falsaj dioj, kaj tio estas kio ni estas - la templo de la vivanta Dio. (2 Korintanoj 

6: 14-16, NJB) 

19 Kion tio signifas? Ke la dediĉo de manĝaĵo al idoloj kvantoj al io ajn? Aŭ ke falsaj dioj mem 

sume ion? 20 Ne, tio ne okazas; simple ke kiam oferas la nacianoj, kio oferita de ili oferas por 

diabloj, ne Dio. Mi ne volas ke vi dividas kun demono s. 21 Vi ne povas trinki la kalikon de la 

Sinjoro kaj la kalikon de demonoj ankaŭ; vi ne povas havi parton ĉe la Altaro de Dio! Kaj la 

demonoj 'tablo ankaŭ. 22 Ĉu ni vere volas veki la Sinjoran ĵaluzo; estas ni pli forta ol li? (1 

Korintanoj 10: 19-22, NJB) 

Ĉu el Egiptujo, Roma paganismo, aŭ aliaj demonaj fontoj, la unu loko Lent ne venis de estis la 

Biblio. Nek gxi estis fruaj tradicioj de la unuaj partianoj de Jesuo. 

Kelkaj opinias, ke ili estas sufiĉe forta spirite do ili povas miksi paganismo, sed ili estas vere provokante 

kolero laŭ la apostolo Paŭlo. 

Pasko 

Multaj homoj ne konscias ke Pasko (Ishtar) laŭsupoze Pasko, moviĝis al dimanĉo pro malkuraĝo kaj pro 

malamo de judoj (Ibid, p. 101-103). 

Rimarku kion respektis protestanta erudiciulo J. Gieseler raportis pri la dua jarcento: 

La plej grava en ĉi tiu festivalo estis la Pasko tago, la 14-an de Nisan ... En ĝi ili mangxadis macojn, 

probable kiel la judoj, ok tagojn tra ... ekzistas neniu postsigno de ĉiujara festivalo pri relevigxo inter ili ... 

la kristanoj de Azio Malgranda apelaciis al favoro de lia Pasko soleno la 14 Nisan al Johano. (Gieseler, 

Johann Karl Ludwig. Al Teksto-libro de Preĝejo Historio. Harper & fratoj, 1857, p. 166) 

Kvankam kristanoj konservis Paskon en la 14-a de Nisan, pro deziras malproksimigi pro ribeloj de la judoj en 

la okuloj de la romaj aŭtoritatoj, multaj de la greko-Romanoj en Jerusalemo, Romo kaj Aleksandrio (sed 

ne Malgranda Azio) decidis ŝanĝi Pasko al dimanĉo. Unue ili havis apartan version de Pasko kaj ĝi ne 
gardis relevigxo ferio. 

Avizo ankaŭ la sekvajn de G. Snyder: 

La unuaj kristanoj festis la morton de Jesuo kun Pascha manĝo (eŭkaristio) sur la luna dato de la 

juda Pasko (noto 1 Cor. 5: 7-8). 

Unue oni ne jara festo de la reviviĝo. Fine, en la ĝentilaj mondo, la tagon de reviviĝo estis 

aldonita al la Pascha festivalo. Tiu tago estis dimanĉo. (Snyder Gf. Irlanda Jesuo, Roma Jesuo: la 

formado de frua irlanda kristanismo. Trinity Press International, 2002, p. 183) 

Ĉar kelkaj en Malgranda Azio kaj aliloke ne iris kune kun daton ŝanĝo al dimanĉo, la Mithras adorante 

Imperiestro Constantine alvokis la Konsilio de Nicea, kiu deklaris dimanĉon por la greko-

romaj. Constantine sin tiam deklaris: 



Ni tiam havas nenion komunan kun la abomenindaj juda amaso; ĉar ni ricevis de nia Savanto 

diference. (Eŭsebio 'Vivo de Konstantino, Libro III ĉapitro 18). 

Kristanoj ne malamas judojn ne eblas observi la Dia Sankta Tago, simple ĉar multaj judoj faras provon 

fari tion. 

Jesuo neniam indikis ke la juda raso estis abomenindaj (Li estis judo) nek ke li ŝanĝis la daton de 

Pasko. Tamen suno-adoranta Constantine konkludis alie. Kaj la dimanĉo observado estas nun konata kiel 

Pasko. Sed ĉar suno-adoranta praktikoj kaj la evitado de praktikoj kiuj estis konsideritaj tro "juda" estas 

vere kial Pasko estas observita kiam ĝi estas. 

Multaj el la lia praktikoj kiel Pasko ovojn, la Pasko kuniklo kaj Pasko fajro venis de paganismo laŭ 
katolika fontoj (ekz Holweck FG Pasko. La Katolika Enciklopedio, Volume V. Robert Appleton 

Company. 1909). 

La anglikana episkopo JB Lightfoot skribis: 

... la eklezioj de Malgranda Azio ... reguligita ilia Pasko festivalo de la juda Pasko sendepende de 
la tago de la semajno, sed ... tiuj de Romo kaj Aleksandrio kaj Gaŭlio observis alian 

regulon; evitante eĉ la ŝajnon de Judismo. (Lightfoot, Joseph Barbirino. Sankta Paŭlo Epistolo 

al la Galatoj: A Reviziita teksto kun Enkonduko, Notoj kaj Disertaciones. Eldonita de Macmillan, 
1881, pp. 317, 331) 

Kaj la nomo Pasko? Jen respelling de la sunleviĝo diino kaj 'reĝino de la ĉielo' Ishtar: 

Ishtar, ŝi estis ambaŭ fekundeco kaj milito diino. ... Pasko aŭ Asxtar estas en efiko la sama 

adorado de malnova babilona sekso kulto estigita de Semiramis la militisto reĝino kiu havis 

volupto sango. (Kush H. Vizaĝoj de la Hamitic Homoj. Xlibris Corporation, 2010, p. 164) 

Ishtar estis vidita kiel la personigo de la planedo Venuso, kaj kune kun Shamash, la Sun-Dio, kaj 

Peko, la luno dio, ŝi formis astra triada. (Littleton CS. Dioj, diinoj, kaj Mitologio, Volume 6 

Marshall Cavendish, 2005 p. 760) 

La Biblio avertas kontraŭ servado la 'reĝino de la ĉielo': 

17 Ĉu vi ne vidas, kion ili faras en la urboj de Judujo kaj sur la stratoj de Jerusalem? 18 La filoj 

kolektas la lignon, kaj la patroj ekbruligas la fajron, kaj la virinoj knedas la paston, por fari 
kukojn por la regxino de la cxielo; kaj ili faras versxoferojn al aliaj dioj, por ke unu kolerigante 

Min. (Jeremia 7: 17-19) 

La kukoj estis similaj al 'varma kruco bulkoj' (Platt C. La Psikologio de Socia Vivo. Dodd & Mead, 1922, 
p. 71). " La reĝino de la ĉielo '? 

Jeremia 7 ... Kukoj al la reĝino de la ĉielo (v. 18). Probable referenco al la babilona fekundeco-
diino Ishtar, diino de la planedo Venuso. (La Wycliffe Bible Commentary, Elektronika 

Datumbazo. Kopirajto (c) 1962 por Malbonhumora gazetaro) 

Kristanoj ne devus esti nomita ferio post pagana diino kies praktikoj la Biblio kondamnas. Tamen, plej 

kiu profesan kristanismo ŝajne ne havas problemon kun tio. 

Sankta ĵaŭdo kaj la eŭkaristia Gastiganto 



Kiel alia 'anstataŭaĵo' por Pasko, kelkaj teni 'Sankta ĵaŭdo. Jen kelkaj el kio la Katolika 

Enciklopedio instruas pri ĝi: 

La festeno de Maundy (aŭ Sankta) ĵaŭdo solene festas la institucio de la Eŭkaristio kaj estas la 

plej malnova de la observoj propra al Sankta Semajno. En Romo diversajn akcesora ceremonioj 
estis frua aldonita al ĉi tiu conmemoración ... ĝi alportas ĉirkaŭ la datreveno de la institucio de la 

Liturgio. ... 

Sankta ĵaŭdo levigxadis kun gamo de ceremonioj de joyful karaktero. la bapto de neófitos, la 
reconciliación de penitents, la konsekro de la sankta oleojn, la lavita de la piedoj, kaj 

memorceremonio de la Benita Eŭkaristio ... (Leclercq H. Sankta ĵaŭdo. La Katolika Enciklopedio. 

Vol. 10. New York: Robert Appleton Company, 1911) 

La 'institucio de la Eŭkaristio' esence estas supozita rilati al Jesuo ŝanĝanta de simboloj asociitaj kun 

Pasko. La Preĝejo de Romo konfesas ke aldonis ceremonioj al ĝi, ke ĝi estas jara okazaĵo, kaj ke 
footwashing estis praktikita. La Preĝejo de Romo aliloke akceptas ke laikoj uzita fari footwashing, sed tio 

ne plu estas lia praktiko (Thurston H. Lavita de Piedoj kaj Manoj. La Katolika Enciklopedio. Vol. 15 

Novjorko: Robert Appleton Company, 1912). 

La 'eŭkaristia gastiganto' kiu estas nun uzata de la Preĝejo de Romo diferencas de kion la originala 

kristanoj faris. 

La Katolika Enciklopedio instruas: 

La pano destinita ricevi eŭkaristia Konsekro oni kutime nomas la gastiganto, kaj kvankam tiu 
termino povas ankaŭ esti aplikita al la pano kaj vino de la Ofero, ĝi estas pli speciale rezervita por 

la pano. Laŭ Ovidio la vorto venas de hostis, malamiko: "Hostibus a domitis hostia nomen havas 

neniu alia", ĉar la antikvuloj alportis sian venkita malamikoj kiel viktimoj al la dioj. Tamen, ĝi 
eblas kiu hostia devenas de hostire, bati, kiel trovi en Pacuvius .... la unuaj kristanoj ... simple uzis 

la panon, kiu servis kiel manĝaĵo. Ŝajnas, ke la formo deviis tute malmulte de kio ĝi estas en nia 

tago. (Leclercq H. "Gastiganto" La Katolika Enciklopedio. Vol. 7 nihil obstat. Junio 1, 1910) 

Frua Kristanoj uzita macojn, ne rondaj gastiganto kiu similas la 'suno', kiu estis uzata en paganismo. 

Ĉieliro de Maria 

Frua kristanoj origine ne honoras la patrino de Jesuo Maria. Do kie la ideo de Mary supozo venas? 

Resume, de apokrifa literaturo en la kvara jarcento (aŭ eble jam en la malfrua tria jarcento) -sed ĉefe eĉ 

poste ol tio. Kvankam la katolika Epifanio provis esplori ĝin, li estis necerta kiel al kiam ĝi vere unuaj 

evoluintaj-klare rilataj al virinoj tenis al pagana diino adorado (Panarion de Epifanio, 78.11.4). 

La antikvaj romianoj havis 1-3 tago festivalo por la diino Diana. En la unua tago ŝi supozeble venis al tero 

kaj la trian tagon, Aŭgusto 15, ili ŝajne festis sian supozo en la cxielon kiel la reĝino de la ĉielo. Ĉi tiu 

estas la sama tago de la katolika festo de la supozo de Maria (Kerr E. William Faulkner la 
Yoknapatawpha: "speco de Keystone en la Universo." Fordham Univ Press, 1985, p. 61). Iuj ne 

konsideras ĉi esti akcidento aŭ coincidental (Verda CMC. Roma religio kaj la kulto de Diana ĉe Aricia, 

volumo 0, Issues 521-85150. Cambridge University Press, 2007, p. 62; Frazer JG. La Magia Arto kaj la 
Evoluo de Reĝoj V1, Volumo 1. Kessinger Publishing, 2006, pp. 14-17). 

Ekzistas ligo inter Diana kaj diversaj aliaj diinoj kaj kiom da vido Maria (Fischer-Hansen, p. 49). Tamen, 
la katolika sanktulo Aŭgusteno specife nomata Diana kiel unu el pluraj "falsaj kaj mensogaj diaĵoj" 

(Aŭgusteno. La Harmonio de la Evangelioj, Book I, Ĉapitro 25). 



Ĝi suspektas ke tio estis formale adoptita en la Preĝejo de Romo minimume parte pro la influo de Islamo 

kiel Mohamedo 'virgulino' filino Fatima supozeble ankaŭ supreniris en la cxielon. La 'supozo' ne estas 
bibliaj Sankta Tago. Estas reformulita 'reĝino de la ĉielo' (Jeremia 7: 17-19), pagana transprenado. 

Halloween / ĉiuj Sanktuloj Tago 

Dum la ideo de honori la memoron de la vivo kaj morto de persono kiel sanktulo ne estas kontraste al 

Skribo (cf. Juĝistoj 11: 38-40), veneración de sanktuloj kaj oferado al ili kontraŭas apostola instruoj. 

Satano volis Kristo adorante kaj ili adorklinigxos al (Matthew 4: 9), sed Jesuo rifuzis (Mateo 

4:10). Simon Magus (Ag 8: 9-23) laŭdire instigis siajn aŭskultantojn honoras / adori lin (Ireneo. Adversus 

Haereses, Libro 1, ĉapitro 23, Versoj 1-5). 

La apostolo Petro ne nur denuncis Simon Magus, li malpermesis fremdulo el adorante aŭ pagi omaĝon al 

li (Ag 10: 25-26). La apostolo Paŭlo malpermesis popoloj de oferado al li kaj Barnabas (Agoj 14: 11-
18). La Apostoloj esence ambaŭ argumentis ke ili estis viroj kaj ĉi ne devus esti farita. Frua Kristanoj 

komprenis tion kaj ne faris tiajn. Kun la tempo, tamen, iuj herezuloj komencis honoras relikvoj en la 

malfrua dua jarcento. 

La veneración de asertis sanktuloj komencis esti signifa problemo kun la greko-romia preĝejoj en la kvara 

kaj poste jarcentoj, malgraŭ la fakto ĝi ne estis apostola praktiko. 

Rimarku la jenaj: 

Asimilante familiara Pagas bildoj, kiel ekzemple la kelta dioj, la Verda Viro, kaj bicephalic kapoj 
ene preĝejoj kaj katedraloj, preĝejo oficistoj kuraĝigis la loĝantaro al intermiksas la du spiritaj 

tradicioj en ilia menso supozeble easing la akcepto de la nova religio kaj glatigante la transiro de 

la malnovaj manieroj al la nova. (Pesznecker S. Gargojloj: De la Arkivoj de la Griza Lernejo de 
Wizardry. Karieraj Gazetaro, 2006, p. 85) 

En libro, la antaŭa aserto antaŭita senpintigita versio de la sekvaj ke Papo "Gregory" la Granda "skribis 

ĉirkaŭ 600 AD: 

Diru Aŭgusteno ke li estos tute ne detrui la domojn de la dioj sed prefere la idoloj ene tiuj 

temploj. Li, post li purigis ilin per sankta akvo, loko altarojn kaj relikvoj de la sanktuloj en 

ili.Ĉar, se tiuj temploj estas bone konstruitaj, ili devus esti konvertita de la adorado de 

demonoj al la servo de la vera Dio. ... Tial, en la tago de la inauxguro de la preĝejoj, aŭ sur la 

festo de la martiroj kies relikvoj estas konservitaj en ili, konstrui sin kabanoj ĉirkaŭ ilia iama 

temploj kaj festi la okazon kun religia festado. Ili oferas kaj manĝas la bestoj ne plu estu 

oferdono por la diablo, sed por la gloro de Dio, al kiu, kiel la donanto de ĉio, ili donos dankon 

pro havanta estis satigita. (Gregorio: Letero al Abato Mellitus. Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Gregorio la pledis la aliĝo sur paganaj praktikoj. Tamen, la Biblio kontraŭbatalas tion kaj ĉi tiuj tipo de 
oferoj kiel demona (1 Korintanoj 10: 20-21). Plue, la Biblio instruas, ke post la ofero de Jesuo, ke ne estas 

bezono por besto oferojn (Hebreoj 10: 1-10). Permesante la supre por 'sanktuloj tagoj spektakloj ke tio 

estas ankaŭ relikvo de paganismo kaj ke ili estas vere demonaj ferioj. 

Multaj robo biblically netaŭge (kp 1 Timothy 2: 9) kaj kelkfoje ankaŭ kiel sorĉistinoj (kiu la Biblio 

condemns- Eliro 22: 8) sur Halloween. Ĉi tio ne estas biblically-konvena festo kaj certe ne estis frua 
kristana tiu. 



Ĉiuj Sanktuloj Tago estis deklarita en la sepa jarcento, kaj poste moviĝis al novembro 1-kaj vespere antaŭ 

iĝis konata kiel Halloween (Mershman F. ĉiuj Sanktuloj Tago. La Katolika Enciklopedio. Vol. 1. nihil 
obstat. Marto 1, 1907 ). 

Oktobro 31 estis daton la antikvaj druidoj observis: 

La druidoj kaj pastraro en antikva Gaŭlio kaj Britio, kredis, ke sur Halloween, fantomoj, spiritoj, 

feoj, sorĉistinoj, kaj elfoj eliris malutili homojn. ... El tiuj Druid kredoj venas la nuna uzado de 

sorĉistinoj, fantomoj kaj katoj en Halloween festoj ... La kutimo de uzi foliojn, kukurboj, kaj 
maizo tigoj kiel Halloween ornamadoj venas de la druidoj. La unuaj popoloj de Eŭropo ankaŭ 

havis festivalo simila al la Druid ferioj ... En la 700s, la Romkatolika Eklezio nomis novembro 1 

kiel ĉiuj Sanktuloj Tago. La malnova pagana dogano kaj la kristana festo estis kombinitaj en 

la Halloween festo. (Halloween. World Book Encyclopedia, vol 9 Ĉikago, 1966: 25-26) 

Eble de intereso konsideri kion katolika verkisto skribis: 

Kial papo metis la katolika festo de la mortintoj sur la paganoj 'festojn de mortintoj? Ĉar la 

katolika festoj estas en kontinueco kaj plenumi la signifo de la paganaj ones. (Killian Brian. 

Halloween, kiel aŭtuna festo, memorigilo Dia nomo sankta. Katolika Online International News. 
10/31/06) 

Estas fakto, ke multaj asociitaj kun la Preĝejo de Romo sxato kaj fanfaronas pri paganaj ligojn pro ilia 
fido. Estas la Biblio, ke ili, kaj ĉiuj, devus aspekti kiel la fonto de doktrino (vidu 2 Timoteo 3:16) kaj ĝi 

kondamnas uzante paganaj formoj de adorado (Readmono 12: 29-32; Jeremia 10: 2-6; 1 Korintanoj 

10:21; 2 Korintanoj 6: 14-18). 

Kristnasko 

La Biblio neniam apogas la festo de naskiĝtagoj, inkluzive tiun de Jesuo. La frua eklezio de Romo ne 

festas Kristnaskon, nek iu alia naskiĝtago. Naskiĝtago observoj ankoraŭ kondamnis fine la 3-a jarcento de 

Arnobius (Kontraŭ la Heathen, Libro I, Ĉapitro 64). 

Plue, Tertuliano avertis ke por partopreni en la vintro festojn kaj festonojn kaj donacado faris unu kiu 

rigardas al paganaj dioj. Tie estis unu tia festo konata kiel la Saturnalio kiu okazigis de la nacioj fine de 

decembro. 

La asertis "patro de latina teologio," Tertuliano denuncis vintro festojn, kiel Saturnalio (de pagana diaĵo 

kies nomo signifis abunda) kiuj metamorfozis en Kristnasko kiel li skribis: 

La Minervalia estas tiel Minerva-a, kiel la Saturnalio Saturno; Saturno, kiu devas nepre okazigos 

eĉ post iom sklavoj en la tempo de la Saturnalio. Nov-jara donacoj same devas esti kaptita ĉe kaj 

la Septimontium gardis; kaj ĉiujn donacojn de Midwinter kaj feston de Kara Kinsmanship devas 

impostigis; la lernejoj devas esti ornamitaj per floroj; pastroj ligi kune kaj la Aediles ofero; la 

lernejo estas honorita en la nomumita sankta-tagoj. La sama afero okazas al idolo naskiĝtago; ĉiu 

pompo de la diablo estas vizitadita. Kiu pensas, ke tiuj aferoj estas konvene laŭ al kristana 

mastro, krom se ĝi estas tiu, kiu devas pensi ilin taŭgaj same al tiu, kiu ne estas 

mastro? (Tertuliano. La idolkulto, Ĉapitro X) 

Ĉirkaŭ la tempo de Tertuliano, la roma Episkopoj Zephyrinus (199-217) kaj Kaliksto (217-222) havis 

reputacion de kompromiso kaj korupto (kaj ĉi tio estas konfirmita per tiaj katolikaj sanktuloj, kiel 



Hipolito (Hippolytus. Refuto de Ĉiuj Herezoj, Libro IX, Ĉapitro VI) kaj permesis homojn en ilia eklezio, 

kompromitita kun paganismo, ktp 

La Roma Saturnalio kaj la Persa Mitraísmo mem estis adaptoj de eĉ pli frua religio pagana - tiu de la 

antikva Babilona mistero kulto. La antikvaj babilonanoj festis la renaskiĝinta Nimrod kiel la novnaskita 

Tamuz de adoranta ĉiamverda arbo. La Biblio kondamnas adorado engaĝante ĉiamverdaj arboj 

(Readmono 12: 2-3; Jeremia 3:13; 10: 2-6). 

La Babelanojn ankaŭ okazigis renaskiĝon de la suno dum la sezono de la vintra solstico. Decembro 25-

a estis poste elektita kiel la dato de Jesuo naskiĝtago, ĉar la Saturnalio kaj aliaj suno dio kulto okazis en tiu 

tempo de la jaro: 

En 354 pK, Episkopo Liberius de Romo ordigis la popolon festi decembro 25. Li probable elektis 

tiun daton ĉar la popolo de Romo jam rimarkis ĝin, kiam la festo de Saturno, okazigante la 

naskiĝtago de la suno. (Sechrist HE. Kristnasko. World Book Encyclopedia, volumo 3. Kampo 

Enterprises Educational Corporation, Ĉikago, 1966, pp. 408-417) 

Heliumoj Mithras estas dio ... dimanĉo estis sanktigita honore Mitro, kaj la deksesa de ĉiu monato 

estis sankta al li kiel mediaciisto. La 25 de decembro estis observita kiel lia naskiĝtago, la 

natalis invicti, la renaskiĝo de la vintra suno nevenkita por la rigorecoj de 

la sezono. (Arendzen J. Mitraísmo. La Katolika Enciklopedio, Volume X. nihil obstat, oktobro 1, 

1911) 

Imperiestro Konstantino estis la disĉiplo de la suno-dio Mithras, kiu estis konsiderata la nevenkita suno 

kaj estis unu naskiĝis de roko en suba grundo kaverno. Eble pro tio, lia patrino Helena decidas kredas la 
miton, ke Jesuo naskiĝis en suba grundo roka kaverno. 

Romo nun instruas tiun (kaj tiu aŭtoro vidis ke 'naskigxlando' montrita plurfoje en Vatikano), sed en la 
tria jarcento unu el liaj subtenantoj, Commodianus, kondamnis la roko diaĵo: 

La nevenkita naskiĝis de roko, se li estas rigardita kiel dio. Nun diru al ni, tiam, aliflanke, kiu 

estas la unua de ĉi tiuj du. La roko venkis la dio: tiam la kreinto de la roko devas serĉata.Cetere, 

vi ankoraŭ prezentas lin ankaŭ kiel sxtelisto; kvankam, se li estus dio, li certe ne vivis de 

ŝtelo. Certe li estis el tero, kaj de monstra naturo. Kaj li turnis sin aliaj homoj bovojn en sian 

kavernoj; kiel faris Cacus, ke filo de Vulcan. (Commodianus. La kristana Disciplino) 

Jesuo ne naskiĝis el roko, tamen, ke estas parte kiel Lia naskiĝo estas nun portretita. Estas ankaŭ ne vera 

instrui ke Li naskiĝis de decembro la 25-a. Akademiuloj rekonas ke paŝtistoj ne estus kun siaj brutaroj en la 
kampo (kiel la Biblio montras en Luko 2: 8) kiel malfrue kiel decembro 25-a kaj ke la biblically menciitaj 

(Luko 2: 1-5) "censo havus estis neebla vintre "(Kristnasko. La Katolika Enciklopedio, 1908). 

Multaj el la praktikoj kaj kutimoj asociitaj kun Kristnasko venas de paganismo, kiel veraj kleruloj 

agnoskas. Nek Jesuo apostoloj kaj ne iliajn fruaj sekvantoj observita Kristnasko. 

Reformulita Pagas Ferioj 

Dum la Biblio ne malpermesas laika ferioj (kiel sobraj sendependecon tago observoj), fruaj kristanoj ne 
preĝas al mortintoj sanktuloj nek observi ion tian Ĉiuj Sankta Tago nek Kristnasko. Multaj paganaj diaĵoj 

estis esence ŝanĝiĝis de esti la 'dio de io' por esti nomita la "sanktulo de io. ' 



Kelkaj el la paganaj praktikoj eble ŝanĝiĝis, sed la jam prezentita demona ferioj ankoraŭ ne kristana, nek 

estas ili kiuj Jesuo kaj liaj fruaj sekvantoj gardis. Multaj ferioj ke homoj teni venis de paganismo, kaj eĉ 
havas kravatojn al la antikva Babilona mistero religio. Kiam Dio sendis Nehxemja helpi al la Izraelidoj, 

kiuj estis influitaj de Babilono, rimarki kion Nehxemja diris li; 

30 mi purigis ilin de ĉio pagana. (Nehxemja 13:30) 

La Nova Testamento avertas de kompromitita fido kaj "Mystery Babilono la Granda" (Apokalipso 17: 

5). Rimarku kion la Biblio instruas ke Dia homo faru en salutoj al "Babilono la Granda": 

4 Elvenu el sxi, ho Mia popolo, por ke vi dividas en sxiaj pekoj, kaj por ke vi ne ricevu el sxiaj 

plagoj. (Apokalipso 18: 4) 

Kristanoj devus fuĝi tento kaj peko (1 Korintanoj 6:18; 2 Timoteo 2:22), ne ĉirkaŭbraki ŝin kaj ne 

promocii ĝin. Ili ne devus kombini paganaj praktikoj en la adorado de la vera Dio (1 Korintanoj 10: 19-

21; 2 Korintanoj 6: 14-18), eĉ ĝi estas tradicio (Mateo 15: 3-9). 

11. Dia Sanktaj Tagoj aŭ Mensogoj? 

Kiu tagoj devas esti gardataj de la fidela? 

Pli ol 1600 jaroj, la Dia Sankta Tagoj estis kondamnitaj de la antisemito, Johano Crisóstomo, kiu nun 

konsiderataj kiel katolika kaj ortodoksa sanktulo. Antaŭ kelkaj jaroj, la Protestanta publikigo kristanismo 

Hodiaŭ fakte nomita Johano Crisóstomo la "Frua preĝejo plej granda predikisto" (Johano Crisóstomo 

Frua preĝejo plej granda predikisto. Kristanismo Hodiaŭ, aŭgusto 8, 2008). 

Johano Crisóstomo publike predikis kontraŭ la Falo sankta tagojn en 387 pK, pro iu kiu profesa Kristo 

estis observi ilin. Li specife menciis la Festeno de Trumpetoj, tago de pekliberigo ( 'rapida ... sur la 

pordon'), kaj la festo de lauxboj; 

La festivaloj de kompatemaj kaj mizera judoj baldaŭ marŝi nin unu post la alia kaj en rapida 

sinsekvo: la festo de Trumpetoj, la festo de lauxboj, la fastas. Estas multaj en niaj vicoj kiuj sin 

opinias kiel ni. Tamen kelkaj el tiuj tuj rigardi la festivaloj kaj aliaj aliĝos la judoj en konservante 

ili festenon kaj observi ilian fastas. Mi deziras veturi tiu perversa kutimo de la eklezio nun ... Se 

la juda ceremonioj estas respektinda kaj granda, la nia estas mensogoj ... Ĉu Dio malamas sian 

festivaloj kaj vi dividas en ili? Li ne diris ĉi aŭ tiu festivalo, sed ĉiuj el ili kune. 

La malbonaj kaj malpura rapida de la judoj estas nun ĉe niaj pordoj. Pensis ke estas rapida, ne 

miras, ke mi nomis ĝin malpura ... Sed nun la diablo alvoko viaj edzinoj al la festo de la 

Trumpetoj kaj ili turni preta orelo al ĉi alvoko, vi ne detenis ilin. Vi ili impliki sin en akuzojn de 

malpieco, vi mem gxin trenis for en licenciosa manieroj. (Johano Crisóstomo. Homilio II Kontraŭ 

la judoj mi: 1; III: 4. Pripredikita en Antiohxia, Sirio dimanĉe, septembro 5, 387 pK) 

Gravas kompreni, ke Johano Crisóstomo certe komprenis, ke la dua jarcento preĝejo en sia regiono 

konservis Paskon samtempe la judoj, kaj pri tio, ke la katolika eklezio ankoraŭ tenis Pentekosto. Tiel, per 

predikado, kion li faris, Johano Crisóstomo predikis kontraŭ sia propra preĝejo kiel la roma kaj ortodoksaj 
katolikoj asertas teni ambaŭ Pasko kaj Pentekosto-kiel ambaŭ de tiuj festivaloj estus parto de "ĉiuj kune." 

Krome, Johano Crisóstomo fakte iam skribis favore al "festivalo de la judoj" nomata Pentekosto 
(Crisóstomo J. La homilioj de S. Johano Crisóstomo, Ĉefepiskopo de Konstantinopolo: en la Agoj de la 



Apostoloj). Tiel, li akceptis ke post Jesua resurekto, la fidela bezonis ĉeesti kio tiam konsiderata kiel 

"juda festo." 

Se Dio estis malfavora al ĉiuj tiuj tagoj, kial la apostoloj plenumis ilin? La evidenta kialo estas ke ili estis 

sekvante de Jesuo ekzemplo kaj havis neniun kialon por kredi ke ili estis iel forigita. 

Kiel menciita antaŭe, la Nova Testamento nomas unu el la tiel nomataj "judoj" sankta tagoj "granda." 

Rimarku la jenajn el katolika traduko: 

37 Kaj en la lasta, la granda tago de la festo JESUS starigxis, kaj ekkriis (Johano 7:37, Reims 

Nova Testamento). 

Do kiu estas bone? 

Kiuj sekvas Jesuo praktikoj aŭ tiuj, kiuj kondamnas ilin? 

Memoru ke Johano Crisóstomo, en ĉi tiu kazo, iom ĝuste deklaris: 

"Se la juda ceremonioj estas respektinda kaj granda, la nia estas mensogoj." 

Do kio tagoj devas esti observita? Kiu havas "grandan tagon" laŭ la Biblio? 

Kiuj tagoj estas mensogoj? 

Johano Crisóstomo subtenataj tagojn kun paganaj ligoj kiel ekzemple Kristnasko kaj Pasko. Lia logiko 

por Kristnasko de decembro 25-a estis ankaŭ klare malĝusta kaj bazita sur mensogoj kaj misinformado 

(Addis NI, Arnold T. A katolika Vortaro: Enhavante Iuj Konto de la Doktrino, Disciplino, Ritoj, 

Ceremonioj, konsilioj kaj Religiaj Ordoj de la katolika eklezio . Benziger Fratoj, 1893, p. 178). 

Ĝi devus esti evidenta ke Dio tagoj ne mensogojn, sed Johano Crisóstomo (kaj tiuj de preĝejoj kiuj 

adoptis tiuj tagoj li promociita) estis klare kuŝas. Eĉ la katolika sanktulo Thomas Aquinas skribis ke la 
Sabbath kaj esence ĉiuj bibliaj Sanktaj Tagoj havis  

signifas por kristanoj (La Summa Theologica de Sankta Tomás de Aquino.). 

Interese La Katolika Enciklopedio inkludas la raporto, "la Paulicians ofte estis priskribita kiel postvivado 

de frua kaj pura kristanismo (Fortescue A. Paulicians). Unu 11-a jarcento grekromia skribis ke la Paulicians 

"reprezentas niajn adoron de Dio kiel adorado de idolo. Kvazaŭ ni, honorantojn la signo de la kruco kaj la 
sankta bildoj, daŭre okupiĝis adorante diabloj "(Conybeare FC Addend ix III en: The Key of Truth: 

Gvidlibro de la Paulician Preĝejo de Armenio. Clarendon Press, Oksfordo, 1898, p. 149). 

La konscio ke multaj, kiuj konfesis Kriston nedece observita demona ferioj ne estas nova kaj estis 
kondamnita de iu tra la jarcentoj. 

Tradicioj kaj / aŭ la Biblio? 

Relative malmultaj homoj sur la planedo eĉ provi konservi la Dia Sankta Tagoj. Plej kiuj asertas havi 

religion ili asocias kun la Biblio festi aliajn tagojn. 

Iuj konservi ne-bibliaj religiaj ferioj pro premo de familianoj. Iuj ne observos la bibliaj Sanktaj Tagoj pro 

premoj de siaj socio kaj / aŭ siaj dungantoj. 



Jesuo avertis ke tiuj kiuj sekvis lin devus atendi havi problemojn kun familianoj (Mateo 10:36) kaj la 

mondo. Li ne diris al ili kompromisi kun mondo kiu malamas Lia vera sekvantoj (Johano 15: 18-19), sed 
strebi al perfekteco (Mateo 5:48). 

La Nova Viva Traduko instruas la sekvajn pri la popolo de Dio; 

3 Ili ne kompromisi kun malbono, kaj ili piediras nur en siaj vojoj. (Psalmo 119: 3) 

Ĉu vi pretas kompromisi kun malbona? Satano provas fari peko aspektas bone (Genezo 3: 1-6) kaj 
aperas kiel "anĝelo de lumo" (2 Korintanoj 11: 14-15). Bonvolu teni LIA ferioj eĉ se ili ŝajnas bona al vi? 

La greko-romia kredoj emas konsideri, ke la observado de siaj ferioj baziĝas sur tradicio-sed ofte tiuj 
tradicioj komenciĝis en paganismo. Ĉar multaj de la pasinteco (kaj nuna) gvidantoj en iliaj kredoj apogis 

tiujn tradiciojn, multaj agas kvazaŭ ili estas akcepteblaj al Dio. 

Dum tradiciojn kiuj estas konsekvenca kun la vorto de Dio estas bona (vidu 1 Korintanoj 11: 2; 2 

Tesalonikanoj 2:15), tiuj en konflikton kun la Biblio ne estos konservata. Rimarki la Nova Testamento 

faras ke klara: 

8 Gardu vin, ke iu ajn trompi vin per filozofio kaj vanta trompo, laŭ la tradicio de homoj, laŭ la 

elementoj de la mondo, kaj ne laŭ Kristo. (Colossians 2: 8) 

3 Kaj responde li diris al ili, "Kial vi ankaux transpasxas la ordonon de Dio per via tradicio? 

... 7 Ho hipokrituloj, bone profetis Jesaja pri vi, dirante: 

8 "Tiuj homoj estas proksima al Mi en sia buŝo kaj honoras Min per siaj lipoj, Sed ilia koro estas 

malproksime de Mi.. 9 Sed vane ili Min adoras, Instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj." 

(Mateo 15: 3 , 7-9) 

La vorto de Dio mencias ke multaj akceptis tradiciojn por ne kaj ĝi instigas pento de tiuj Tuj ili konscias 

tion: 

19 Mia Sinjoro, mia forto kaj mia fortikeco kaj mia rifugxo en tempo de malfelicxo, La popoloj 

iros al Vi el la finoj de la tero, kaj diros: "Certe heredis niaj patroj mensogoj, malmoralaj kaj 

senutilaj aferoj." (Jeremia 16:19) 

La Biblio instruas, ke eksterlandaj religiaj observoj estas demona: 

16 Ili incitis Lin per fremdaj dioj, Per abomenajxoj ili kolerigis Lin. 17 Ili alportis oferojn al diabloj, 

ne al Dio, Al dioj, ili ne sciis, Por nova dioj, novalvenintoj Ke viaj patroj ne timi. (Readmono 32: 

16-17) 

Avizo konfirmon de ĉi tiu koncepto de la malfrua roma katolika franca kardinalo Jean-Guenole-Marie 

Daniélou: 

La pagana mondo kaj la kristana eklezio estas tute nekongrua; oni ne povas samtempe servi al 

Dio kaj al idoloj. (Daniélou J. La originoj de latina Kristanismo. Tradukita de David Smith kaj 

John Austin Baker. Westminster Gazetaro, 1977, p. 440) 

Vere, la pagana mondo kaj la kristana eklezio estas tute nekongrua; oni ne povas samtempe servi al Dio 

kaj al idoloj. 

Tamen, multaj, inkluzive en lia preĝejo, fari tion hodiaŭ kiam ili observas paganaj festoj kiuj estis 

modifitaj kun kristanaj terminoj kaj iuj ŝanĝoj de praktiko. Komprenu ke Jesuo diris, "Se vi restos en mia 



vorto, vi estas vere miaj discxiploj. Kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos." (John 8: 31-32). Dia 

sankta tagoj liberigi nin de paganismo. 

Konsideru ke la apostolo Paŭlo avertis: 

14 Ne estigxu kunjuguloj maltauxge kun nekredantoj. Cxar kian partoprenon havas justeco kun 

maljusteco? Aux kian komunajxon havas lumo kun mallumo? 15 Kaj kion unuanime havas Kristo 

kun Belial? Aux kian kunecon havas kredanto kun nekredanto? 16 Kaj kian konsenton havas 

templo de Dio kun idoloj? Por vi estas templo de Dio vivanta. Kiel diris Dio: 

"Mi logxos inter ili kaj iradu inter ili. Mi estos ilia Dio, Kaj ili estos Mia popolo." 

17 Tial 

"Eliru el inter ili, kaj estu apartaj, diras la Sinjoro. Ne tuŝu kio estas malpura, kaj mi 
akceptos vin." 

18 Mi estos por vi Patro, Kaj vi estos Miaj filoj kaj filinoj, diras la Eternulo Plejpotenca. (2 
Korintanoj 6: 14-18) 

Rimarku Dio estos Patro al tiuj kiuj ne estos parto de pagana praktikojn. Eĉ ne unu Patron al tiuj kiuj 

brakumas ilin kiel parto de adorado. 

Kvankam iuj agas kiel havanta praktikoj ke la paganoj havis bonvolu Dion, ili trompantaj sin: 

32 Vi diras: "Ni volas esti kiel la nacioj, kiel la gentoj de la mondo, kiuj servas ligno kaj ŝtono." 

Sed kion vi havas en menso neniam okazos. (Ezekiel 20:32, NIV) 

26 GXiaj pastroj kripligas Mian instruon kaj malsanktigas Miajn sanktajxojn; ili ne distingas inter 

sanktajxo kaj ordinarajxo; ili instruas ke ekzistas neniu diferenco inter la malpurajxo kaj 

purajxo; kaj ili fermis la okulojn al la plenumado de Miaj sabatoj, tiel ke Mi estas malsanktigata 
inter ili. (Ezekiel 22:26, NIV) 

Dio diras faras diferencon. Anstataŭ ĉi tio agrablaj al Li, inkluzive paganaj praktikoj kondukos Lia kolero 

(Ezekiel 30:13)! Defendi malĉasta monduma praktikoj estas demona (cf. James 3: 13-15). 

Dia Sanktaj Tagoj aŭ Kio? 

La Biblio raportas al Dio festenoj kiel 'sanktaj kunvenoj (ekz Nombroj 28:26; 29:12) aŭ' sankta festivaloj 

'(cf. Jesaja 30:29). 

La Biblio ripete kondamnas paganaj moroj kiel malĝusta kaj demona (1 Korintanoj 10: 20-21; 1 Timoteo 

4: 1). La Biblio diras al NE kombini ne-bibliaj festoj en la adorado de Dio (Readmono 32: Jeremiah 10: 1 

Korintanoj 10: 20-21). 

Tamen multaj decidis observi adorado kalendaro ke la Biblio 

ne subtenos. Uzante metodojn, kiuj la apostolo Johano asocias kun antikristoj (1 Johano 2: 18-19). 

La ne-bibliaj ferioj estas promociitaj de demonoj kaj helpis malklara Dia plano por miliardoj super la 

aĝoj. 

Jesuo diris Dio volis esti adorata vere; 



24 Dio estas Spirito: kaj Liaj adorantoj devas adori Lin laux spirito kaj vero. (Johano 4:24, NJB) 

Reformulita demona ferioj ne honoras la vera Dio. Dio deziras vin fidi Lin kaj fari aferojn Lian vojon, ne 

la via (Proverboj 3: 5-6). 

La bibliaj Sanktaj Tagoj helpo bildo Dia plano de savo. Komencante kun la ofero de Jesuo ĉe Pasko, por 

strebas vivi 'macajn' vivas, al la voko de la unuaj produktoj en ĉi tiu epoko (Pentekosto), al la trumpetoj 

de la Apokalipso kaj la resurekto, al la memorigilo de Satano rolon en niaj pekoj kaj Kristo pekliberigo 

bucxoferon, ilustrantaj la jarmila regno de Dio sur la tero (festo de lauxboj), al la konscio, ke Dio 
proponos savo al ĉiuj (Lasta Granda Tago), partoj de la Dia plano estas rivelita kaj faris pli palpebla por 

kristanoj. 

La Biblio diras kristanoj imiti la Apostolo Paul li imitis Jesuo (1 Korintanoj 11: 1). 

Jesuo plenumis la bibliaj Sanktaj Tagoj (Luko 2: 41-42; 22: 7-19; Johano 7: 10-38; 13). Se vi ne sekvi 

Lian ekzemplon, instruante (Johano 13: 12-15)? 

La apostolo Paŭlo gardis la bibliaj Sanktaj Tagoj (Agoj 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 

Corinthians 5: 7-8; 16: 8). Paŭlo avertis de tiuj, kiuj kompromitos ilin per demonaj praktikoj (1 

Korintanoj 10: 19-21). Homoj kiuj pretendas sekvi la Dio de la Biblio devus purigaton je paganismo (cf. 

Nehxemja 13:30; 2 Peter 1: 9). 

La apostolo Johano tenis la bibliaj Sanktaj Tagoj, sed avertis homoj asertante esti kristanoj ne sekvante 

siajn praktikojn: 

18 Infanoj, jam estas la lasta horo; kaj kiel vi auxdis, ke antikristo venas, jam levigxis multe da 

antikristoj venis, per kiu ni scias, ke estas la lasta horo. 19 De ni ili eliris ni, sed ili ne estis el 

ni; cxar se ili el ni estus, a ey restus cxe ni; sed ili eliris, ke ili elmontrigxu, ke neniu el ili estis el 

ni. (1 Johano 2: 18-19) 

Se kristanoj tenas la saman bibliaj Sanktaj Tagoj kiel Liaj apostoloj, kiel John konservis? Johano skribis, 

ke tiuj, kiuj false asertas esti kristanoj, kiuj ne sekvas lian praktikoj estas funkcianta kiel antikristoj. 

Kiam temas Sankta Tagoj kaj ferioj, kiu estas ni por aŭskulti? La vorto de Dio aŭ tradicioj de la 

homoj? Dum povas esti taŭga loko por tradicio, neniu devus akcepti tradicio kiu estas en konflikto kun la 

vorto de Dio. 

Ekde la vorto de Dio estas ankaux utila por instruo (2 Timoteo 3:16), eble ni devus lerni de Petro kaj la 

apostoloj responde al la religiaj gvidantoj de ilia tago: 

29 Oni devas obei Dion prefere ol homojn. (Agoj 5:29) 

Bonvolu sekvi la ekzemplojn de Jesuo kaj la apostoloj, kaj konservi la Dia Sankta Tagoj Lia vojo, kaj ne 

permesas tradicion de konsilioj de homoj halti vin? 

Bonvolu aŭskulti tiuj kiuj "nomos sanktaj kunvenoj" (Levidoj 23: 8,21,24,27,35,36), kiu estas la Dia 

bibliaj festivaloj (Levidoj 23:37)? 

Jesuo diris: 

21 Miaj fratoj estas tiuj, kiuj aŭdas la vorton de Dio kaj fari ĝin. (Luko 8:21) 



Ĉu vi vere unu el Jesuo fratoj? Kristanoj estas supozita esti (Romanoj 8:29). Ni devas esti apartigita de la 

vero (Johano 17:19). 

Ĉu vi kaj / aŭ via domo aŭdas la vorton de Dio kaj faras ĝin? Bonvolu teni Dia Sanktaj Tagoj aŭ tradicioj 

kiuj demonically-inspirita? 

«14 Servu al la Eternulo! 15 Sed se ne placxas al vi servi al la Eternulo, tiam elektu al vi hodiaux, al 

kiu vi volas servi "kiel la paganaj dioj" en kies lando vi logxas. Sed super mi kaj mia domo servos 

al la Eternulo "(Josuo 24: 14-15). 

Elektu la Dia Sankta Tagoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sankta Tago Kalendaro 

sankta tago *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pasko  Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

macoj Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                        Apr 6    Apr 3  -22 

Pentekosto  Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trumpetoj  Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

Punpago Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Festo de lauxboj  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                        30    10-16 

Lasta Granda Tago Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Ĉiuj Sanktaj Tagoj komenci la vesperon antaŭe, ĉe sunsubiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daŭrigante Preĝejo de Dio 
 

Ĝi uzas oficejo de la Daŭrigante Preĝejo de Dio situas ĉe: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

California, 93433 USA. 
 

Daŭrigante Preĝejo de Dio (CCOG) TTT 
 

CCOG.ASIA Tiu ĉi retejo havas fokuson sur Azio kaj havas diversajn artikolojn en pluraj aziaj lingvoj, 
kaj ankaŭ iuj aĵoj en la angla. 

CCOG.IN Tiu retejo celita al tiuj de hinda heredaĵo. Ĝi havas materialojn en angla lingvo kaj pluraj 

hindaj lingvoj. 
CCOG.EU Tiu retejo celata al Eŭropo. Ĝi havas materialojn en multoblaj eŭropaj lingvoj. 

CCOG.NZ Tiu retejo celita al Nov-Zelando kaj aliaj kun brita-malsupreniris fono. 

CCOG.ORG Ĉi tiu estas la ĉefa retejo de la Continuing Preĝejo de Dio. Ĝi servas homojn en ĉiuj 
kontinentoj. Ĝi enhavas artikolojn, ligilojn kaj videojn, inkluzive semajnaj kaj Sankta Tago predikoj. 

CCOGAFRICA.ORG Tiu retejo celita al tiuj en Afriko. 

CCOGCANADA.CA Tiu retejo celita al tiuj en Kanado. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Tiu estas la hispana lingvo retejo por la Daŭrigante 
Preĝejo de Dio. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Jen la Filipinoj retejo kun informoj en angla kaj Tagaloga. 
 

Novaĵoj kaj Historio ejo 
 

COGWRITER.COM Tiu retejo estas grava proklamo ilo kaj ĝi havas novaĵon, doktrino, historiaj 

artikoloj, videoj, kaj profetaj ĝisdatigojn. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tio estas facila memori retejo kun artikoloj kaj informoj pri preĝejo 

historio. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Tiu estas reta radio retejon kiu kovras novaĵojn kaj bibliaj temoj. 
 

YouTube Video Kanaloj Predikoj & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanalo. CCOG sermonette filmetoj. 
CCOGAfrica kanalo.  CCOG mesaĝojn en afrikaj lingvoj. 

CDLIDDSermones kanalo. CCOG mesaĝojn en la hispana lingvo. 

ContinuingCOG kanalo. CCOG video predikoj. 

 

 

 

 

 

 

 



Dia Sanktaj Tagoj aŭ Demona Ferioj? 

 Kiam vi pensas pri ferioj, kio venas al mia menso? Ĉu vi pensas pri ĉiamverdaj arboj, festonojn, 

kunikloj, ovojn, varma kruco bulkoj kaj sorĉistinoj kostumoj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamen neniu el tiuj simboloj estas apogitaj en la Biblio. Ĉu vi scias, kion la Biblio vere instruas? 

La apostolo Paŭlo skribis: 

19 Kion mi diras? Ke idolo estas io, aux kion proponas al idoloj estas io? 20 Anstataŭ, ke tion, 

kion oferas la nacianoj ili oferas al demonoj, kaj ne al Dio, kaj mi ne volas ke vi partoprenu kun 

demonoj. 21 Vi ne povas trinki la kalikon de la Sinjoro kaj la kalikon de demonoj; vi ne povas 

partopreni cxe la Altaro de Dio! kaj cxe la tablo de demonoj. 22 Aux cxu ni kolerigu la Sinjoron 

jxaluzigi? Ĉu ni pli forta ol li? (1 Korintanoj 10:19-22) 

 

Se vi tenas la Dia Sankta Tagoj aŭ demona ferioj? 

 


