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1. Pyhä päiväävs. Suosittuja juhlapyhät 

Lukuisat ryhmät, jotka tunnustavat kristinuskoa, lähes kaikki tarkkailla joitakin vapaapäiviä tai pyhät 
päivät. 

Jos huomaat Jumalan pyhät päivät vai demoninen lomia? 

Tuntuu siltä, helppo kysymys, jossa on helppo vastata. Ja niille, jotka haluavat uskoa Raamattuun, eikä eri 
väkijoukkoja, se on. 

Mistä juhla-ajat ja lomat tulevat? He tulevat Raamatusta tai ne liittyvät perinteisiin pakana / demoninen 
havaintoja? 

Jos uskot, että olet kristitty, sinä todellakaan tiedä, mitä päivää, jos mitään, sinun pitäisi pitää ja miksi? 

Tämä lyhyt kirja keskittyy vuosittaisesta Raamatun juhla-ajat ja on tietoa joitakin vuosilomia että toiset 
tarkkailla. 

Sana loma- 

Mukaan Websterin sanakirjan, maailma loma tuli alunperin Vanhasta Englanti hāligdæg. Huolimatta siitä, 
mitä ihmiset nyt näyttävät ajattelevan, että termi ei oikeastaan tarkoita aikaa pois saada loma- loma 
tarkoitti pyhä päivä. 

Ei tietenkään kaikki lomat "oli tarkoitettu uskonnollisia pyhäpäiviä. Juhlapyhinä ei välttämättä pidetä 
uskonnollisia, ja Jeesus ilmeisesti havaittu yksi tai useampi näistä (Joh 10: 22-23). 

Sikäli kuin Jeesus menee, Raamattu nimenomaan kerrotaan, että Hän huomasi Raamatun juhla-ajat ja 
festivaaleilla kuten pääsiäinen (Luuk 2: 41-42; 22: 7-19), Lehtimajanjuhlan (Joh 7: 10-26), ja viimeinen 
suuri päivä (Joh 7: 37-38; 8: 2). Uuden testamentin viittaa Jeesuksen apostolit pitää pääsiäistä (1 Kor 5: 
7), Days happamattoman leivän (Apt 20: 6; 1 Corinthians 5: 8), helluntaina (Apt 2: 1-14), trumpetit ja 
Tabernacles ( vrt Moos 23: 24,33-37, Acts 18:21, 21: 18-24, 28:17), ja sovituspäivänä (Apt 27: 9). 

Raamattu ei koskaan osoittaa, että Jeesus eikä apostolit havaittu uskonnollisia juhlapäiviä kuin ne, jotka 
pakanallisen roomalaiset havaittu. Kuitenkin monet, jotka väittävät kristinuskon heidän uskontonsa 
tarkkailla versioita uskonnollisia juhlapäiviä, jotka tulevat ulkopuolelta Raamatun. 

Niitä pitäisi säilyttää? 

Raamattu profetoi, että tulee aika, jolloin kaikkien kansojen pitää Jumalan pyhät päivät tai sovelletaan 
kuivuuden ja vitsaukset (Sak 14: 16-19). Koska näin on, eikö sinun pitäisi harkita, onko sinun pitäisi 
tehdä nyt? 

Lue tämä kirja on kokonaisuudessaan vähintään kaksi kertaa. Tietyt väitteet, että jotkut ovat esittäneet, 
mitä Raamattu osoittaa suhtaudutaan sitä. Double-lukea toivottavasti vastata enemmän vakavia 
kysymyksiä sinulla voi olla. 

Yritä tarkastella tätä kysymystä, jolla on aidosti avoin mieli. On luonnollista kaikille ihmisille, jos emme 
ole varuillamme sitä, nähtäväksi esittelyä näistä vuosittaiset juhla-ajat hengessä ennakkoluuloja. Raamattu 
opettaa, että ”Joka vastaa ennekuin hän kuulee, se on hulluutta ja häpeä hänelle” (Sananlaskut 18:13), 

joten luvassa berealaiset vanhoja nähdä nämä asiat täällä ovat niin (Apt 17:10 -11). 

Olkaamme siis vapaaehtoinen alistuminen Jumalalle ja Hänen tahtonsa, jossa saatiin sydämet vapaa 
ennakkoluuloja, avoimin mielin haluten totuutta enemmän kuin omalla tavallamme, vavisten pyhässä 



Jumalan Sana (Jes 66: 2), pyytää Jumalalta nöyrästi suunnan Pyhän Henkensä. Ja tässä rukouksen, 
alistuva, halukas, mutta huolellinen ja varovainen asenne, tutkia tätä asiaa - osoittautumassa kaiken (vrt 1 
Tess 5:21 KJV / DRB). 

Jumalan Festivaalit ja pyhä päivää 

Tiesitkö, että Jumalan festivaaleilla luetellaan Raamatussa? Vaikka tämä olisi järkeä, monet eivät 
ymmärrä, että tämä on niin, eikä mistä löytää niitä kirjoituksissa. 

Lisäksi yksi ongelma niiden kanssa on se, että ne perustuvat eri kalenteriin kuin useimmat ihmiset 
käyttävät nyt. Jumalan kalenteri on pohjimmiltaan kuun-aurinko yksi. Auttaa sinua ymmärtämään 
paremmin ajoitusta Jumalan pyhät päivät, tutustu seuraaviin vertailutaulukko Raamatun kalenterin ja 
Roman (gregoriaaninen) kalenteri (ne eivät putoa samana Rooman kalenteripäivänä vuosittain): 

(Moderni roomalainen kalenteri Pyhällä päivää näkyy tämän kirjasen lopussa.) 

 

 

Sikäli kuin Jumalan pyhät päivät, nyt ensin aloittaa viittaus Mooseksen kirjassa, osoittaen sekä 
protestanttisen ja katolisen käännös: 

Kuukauden  numero  Pituus    siviili- Vastaava 

Abib/Nisan  1   30 päivää   maaliskuu - huhtikuu 

Ziv/Iyar   2  29 päivää   huhtikuu - saattaa 

Sivan/Siwan  3   30 päivää   saattaa - kesäkuu 

Tammuz  4   29 päivää   kesäkuu - heinäkuu 

Av/Ab   5   30 päivää   heinäkuu - elokuu 

Elul   6   29 päivää   elokuu - syyskuu 

Ethanim/Tishri 7   30 päivää   syyskuu - lokakuu 

Bul/Cheshvan  8   29 or 30 päivää   lokakuu - marraskuu 

Kislev   9   30 or 29 päivää   marraskuu - joulukuu 

Tevet   10   29 päivää   joulukuu - tammikuu 

Shevat   11   30 päivää   tammikuu - helmikuu 

Adar   12   30 päivää   helmikuu - maaliskuu 

(Myös Raamatun ’karkausvuonna’ on toinen kuukausi nimeltään Adar 2)  

 



14 Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaalla erottamaan päivää yöstä. Ne ovat merkkejä ja 
vietetään uskonnollisia juhlia, päiviä ja vuosia. (Genesis 1:14, Jumalan sanan kääntäminen, 
GWT) 
14 Jumala sanoi: 'Tulkoon valoja taivaankannen jakaa päivä yön, ja anna heidän osoittavat 
festivaaleja, päiviä ja vuosia. (Genesis 1:14, New Jerusalem Bible, NJB) 

Heprean niittää' jakeessa 14 viittaa uskonnollinen juhla. 

Tiesitkö, että Raamattu puhui olemassaolosta uskonnollisia juhlia sen aivan ensimmäisen 
kirjan? Psalmiraamatussa vahvistaa myös tämä on periaatteessa miksi Jumala teki kuun: 

19 Hän teki kuun jakamaan festivaalien (Ps 104: 19, Holman Christian Standard Bible) 

Onko tämä jotain oli kuullut ennen? 

Mitkä ovat uskonnollisia juhlia että ”valot taivaalla” Jumala asetti oli merkitä? 

No, on yksi paikka Raamatussa jossa kaikki juhla-ajat (niittää') noteerataan tietyssä valossa mainitaan. 

Se on osa Raamatusta, että monet haluavat unohtaa, tai tehdä on luovuttu kokonaan. Seuraavassa on 
esitetty päässä New American Bible (NAB), roomalaiskatolinen käännös (NAB käytetään alla useimmat 
protestantit seurata Rooman kirkon suhteen monet päivät he tekevät ja eivät noudata, huolimatta siitä, 
mitä Raamattu sanoo): 

2 ... Seuraavat ovat festivaaleja Herran, josta tulee julistaa pyhäpäivinä. Nämä ovat minun 
festivaalit: 
3 Kuusi päivää työtä voidaan tehdä; mutta seitsemäs päivä on sapatti, levon, ilmoitettu 
pyhäpäivänä ette saa tehdä mitään työtä. Se on Herran sapatti, missä asutte. 
4 Nämä ovat festivaalit Herran pyhä päivää johon ilmoittavat niiden oikeaan aikaan. 5 Pääsiäistä 
Herran osuu neljäntenätoista päivänä ensimmäisen kuukauden, illalla hämärän. 6Viidentenätoista 
päivänä tässä kuussa on Herran happamattoman leivän juhla. Seitsemän päivää syökää 
happamatonta leipää. 7 Ensimmäisenä näistä päivistä joudut julistettu pyhäpäivänäette saa tehdä 
mitään raskasta työtä. (Moos 23: 2-7, NAB) 
15 Alkaen ylihuomenna sapatin, päivää, jona tuot nippu korkeutta, Laskekaa seitsemän täyttä 
viikkoa; 16 Laskekaa sen päivän jälkeen seitsemännellä viikolla viisikymmentä päivää.(Moos 23: 
15-16, NAB) 
24 ... Ensimmäisenä päivänä seitsemäntenä kuukautena joudut sapattijuhla, trumpetti räjäytykset 
muistutuksen, ilmoitettu pyhäpäivänä (Moos 23:24, NAB) 

26 Herra sanoi Moosekselle: 27 Mutta kymmenentenä päivänä tänä seitsemäntenä kuukautena on 
sovituspäivä. Sinulla on julistettu pyhä päivä. Te nöyrtyvän ja tarjoavat ruokauhrin 
Herralle. 28 Tänä päivänä et saa tehdä mitään työtä, sillä se on sovituspäivä, jolloin sovitus on 
tehty sinulle Herran, sinun Jumalasi. 29 Ne, jotka eivät nöyrtyvät tänä päivänä hävitetään 
kansasta. 30 Jos joku tekee jotakin työtä tänä päivänä, aion poista henkilöä keskeltä ihmisiä. 31 Et 
saa tehdä mitään työtä; Tämä on ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asutte;32 on 



sapatti, levon sinulle. Te nöyrtyvän. Alku iltana yhdeksännen kuukauden, sinä pitää sapatti illasta 
iltaan. 

33 Herra sanoi Moosekselle: 34 Sano israelilaisille: viidentenätoista päivänä tänä seitsemäntenä 
kuukautena on Herran lehtimajanjuhla, joka jatkuu seitsemän päivää. 35 Ensimmäisenä päivänä, 
julistettu pyhä päivä, et saa tehdä mitään raskasta työtä. 36 Seitsemän päivää tee tarjoavat 
ruokauhria Herralle, ja kahdeksantena päivänä on ilmoitettu pyhä päivä. Sinä tarjoavat ruokauhrin 
Herralle. Se on festivaali sulkeminen. Ette saa tehdä mitään raskasta työtä. 

37 Nämä siis ovat festivaalit Herran ... (Moos 23: 26-37, NAB) 

Raamattu selvästi luetellaan Jumalan festivaaleja ja Jumalan pyhät päivät. Silti useimmat ihmiset, jotka 
väittävät olevansa kristitty ei todella pidä pyhät päivät, että Jumala käskee. 

Huom: koko päivän Raamatussa juoksi auringonlaskusta-to-Sunset (Genesis 1: 5; Moos 23:32; Moos 16: 
6; 23:11; Joshua 8: 9; Mark 01:32), ei keskiyöstä keskiyö päivät lasketaan tänään.Huomaa myös, että 
vaikka on olemassa näkökohtia vietosta liittyvä juhla-ajat Vanhan testamentin, joita on muutettu 
kristityille kuin Uuden testamentin auttaa tekemään clear- esim Matthew 26:18, 26-30; Hebrews 10: 1-14 
- tosiasia on, että näinä päivinä ja festivaalit ovat edelleen olemassa ja ne on säilytettävä varhaiset 
kristityt, mukaan lukien Gentile niistä. 

Olemme jatkuvassa Jumalan seurakunta pitää saman raamatullisen pyhäpäiviä että Jeesus, hänen 
opetuslapsensa, ja niiden uskollisia seuraajia säilyttää, mukaan lukien Gentile kristityt johtajat kuten 
Polykarpos Smyrna. Pidämme niitä tavalla, että varhainen ja myöhemmin kristityt pelastaa. Tämä eroaa 
tietyiltä tavoin samat päivät että juutalaiset pitävät, koska juutalaiset eivät hyväksy Uuden testamentin 
opetuksia mitä kaikki nykyään tarkoittaa tai miten ne on tarkoitus säilyttää kristittyjä. 

Monet kristityt, jotka noudattavat Jumalan festivaaleilla ymmärtää, että Raamatun pyhät päivät osoittavat 
kohti ensimmäistä ja toista Jeesus sekä auttaa kuvan Jumalan pelastussuunnitelmaa. 

2. pääsiäinen: onko se vain noin Kristuksen kuolemasta? 

Pitäisikö kristittyjen viettää pääsiäistä? 

Kuten monet tietävät, israelilaiset olivat erityisesti määrännyt tarkkailla pääsiäistä kirjassa 
Exodus. Perheet vei lampaan, virheetön (Moos 12: 5), että uhri (Moos 12: 3-4). Karitsa uhrattiin 
neljäntenätoista iltahämärissä (Moos 12: 6), ja sen verta pantiin päälle oven perheen koti (Moos 12: 7). 

Ne, jotka ottivat askeleen Jumala neuvoi olivat 'ylitse' kuolemasta, kun taas egyptiläiset jotka eivät 
tehneet näin ei (Moos 12: 28-30). 

Kuten moni ymmärtää, Jeesus piti pääsiäistä vuosittain (Moos 13:10) siitä lähtien, kun hänen nuoruutensa 
(Luuk 2: 41-42) ja koko elämänsä (Luuk 22:15). 

Passover havaittiin neljäntenätoista päivänä kuukauden ensimmäisen kuukauden (Moos 23: 5; kutsutaan 
Abibin Moos 16: 1 tai niisan Esther 3: 7). Se esiintyy kevään vuodenaikana. 

Vaikka Jeesus muutti useita toimintayksiköitä siihen liittyvät (Luuk 22: 19-22; Joh 13: 1-17), 
Vapahtajamme myös sanoi opetuslapsilleen pitää sitä (Luuk 22: 7-13). Myös Uuden testamentin on 
selvää, että koska Jeesuksen uhrin tappaen lampaan ja laittoi veren ovenpieliin (Moos 12: 6-7) ei enää 
tarvita (ks Hepr 7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 



Apostoli Paavali nimenomaan opettanut, että kristityt olivat pitää pääsiäistä mukaisesti Jeesuksen 
opetusta (1 Kor 5: 7-8; 11: 23-26). 

Raamattu opettaa, että Jeesus ”asetettiin ennalta ennen maailman perustamista” (1. Piet 1:20) olevan 

”Karitsa hamasta maailman” (Ilm 13: 8). Siten Jumalan pelastussuunnitelma Hänen pyhät päivät ja 
festivaaleilla, kuten että Jeesus on ”pääsiäislammas” tunnettiin ennen ihmiset oli asetettu 

planeetalla. Siksi jotkut taivaankappaleiden pantiin taivaassa pystyä 

laskea niitä! 

Melkeinpä kaikki kirkot tunnustavat, että Raamattu opettaa, että Jeesus täytti jotain liittyy pääsiäistä kun 
hän kuoli. 

Löydämme uudelleen tämän suuren uhrin edes keskusteltu Eedenin puutarhassa. Kun Jeesus oli 
ennustanut (Moos 03:15), Jumala tappoi eläimen (luultavasti lammasta tai vuohta), jotta se kattaisi hävyn 
(edustus tyyppiä synnin tässä ilmaantuvuus) Aadamin ja Eevan kanssa nahat (Moos 03:21). Näemme 
myös tätä uhrauksen periaate toimintatavaksi Abel uhrasi lampaan laumansa (Genesis 4: 2-4). 

Kuuluisa pääsiäistä Mooseksen päivinä osoittivat lunastusta israelilaisten Egyptistä (Moos 12: 1-
38). Mooses kirjattu Jumalan ohjeita tästä sekä kalenteri (Moos 1:14; 2: 1; Exodus 12: 1) ja Hänen juhlat 
(Moos 23). Pääsiäistä pohjimmiltaan tuli ensimmäinen näistä tapahtumista vuosittain hahmottamisessa 
Jumalan lapsille Hänen suuri pelastussuunnitelmaa. 

Vanhassa testamentissa pääsiäiseksi kuvassa vapautuksen orjuudesta Egyptin ja Jumalan 
väliintuloa. Mutta, profeetallisesti, se oli myös suuntautuvat aika, että Jeesus tulisi ja meidän 
pääsiäislammas (1. Kor 5: 7). Jumalan Karitsa, joka tuli ottamaan pois maailman synnit (Joh 01:29; vrt 3: 
16-17). 

Jeesuksen viimeinen pääsiäistä ihmisenä, hän jatkoi pitää sen aikaan myöhään illalla ja kertoi 
opetuslapsilleen pitää sitä (Luuk 22: 14-19; vrt Joh 13: 2,12-15) ja 14: nnen Nisan / Abib (vrt Luuk 22:14, 23: 
52-54). 

Jeesus kuitenkin muuttunut useita käytännöt liittyy sen noudattamista. Jeesus happamattomina ja viinin 
olennainen osa pääsiäisen (Matteus 26:18, 26-30) ja lisätään käytännössä jalkojen pesua (Joh 13: 12-17). 

Jeesus ei mitenkään opetti, että se ei olisi vuosittainen pääsiäinen, eikä hän muuttaa kellonajan sen 
havainto sunnuntaiaamuna kuin ne, jotka seuraavat kreikkalais-roomalaisen perinteet tekevät.Jopa 
ortodoksisen tutkijat myöntävät, että 1 ja 2. vuosisadalla kristityt pidetään pääsiäisen yöllä (Calivas, 
Alkiviadis C. Synty Pascha ja hyvä viikko - Osa I Holy Cross ortodoksisen Press, 1992) kuten 
me jatkuvassa Church of God do vuonna 21. vuosisadalla. Pääsiäisuhri on vain otettava asianmukaisesti 
kasteen kristityt (vrt 1 Kor 11: 27-29; Romans 6: 3-10, Exodus 12:48; Numbers 9:14). 

Luultavasti syytä lisätä, että Rooman kirkko (samoin kuin monet sen protestanttiset jälkeläiset) virallisesti 
opettaa, että se pitää pääsiäistä, vaikka kutsuen sitä jotain erilaista Englanti kielellä eikä pitää sitä samalla 
tavoin kuin hän (katekismuksen katolisen kirkon. Doubleday, NY 1995, s. 332). 

Viini, Ei viinirypälemehu 

Huolimatta siitä, että Jeesus muutti veden viiniksi (Joh 2: 3-10) ja Kreikan termi Uudessa 
testamentissa (oinos) viittaa viinin (vrt 1 Timothy 3: 8), useat niistä ovat väittäneet, että se oli rypäleen 



mehua, eikä viini, jota käytettiin pääsiäistä. Juutalaiset, itse kuitenkin käyttää viiniä pääsiäisenä (Hisrch 
EG, Eisenstein JD. Wine. Jewish Encyclopedia. 1907, s. 532-535). 

Mistä tiedämme, että Viinirypälemehua mitenkään käyttää Jeesusta? 

Rypäleet normaalisti korjataan syyskuun tienoilla ja pääsiäinen on yleensä Roman kalenterikuukauden 
kutsutaan huhtikuussa. Jeesuksen päivä, heillä ei ollut modernia sterilointiin tai jäähdytys.Siksi 
viinirypälemehu olisi pilaantunut välillä sadonkorjuun aikaan ja pääsiäisen. 

Toiset ovat todenneet, että se oli mahdotonta, että juutalaiset ovat tallentaneet viinirypälemehua että pitkät 
(vrt Kennedy ARS. Hastings PKO. C. Scribner Pojan, 1909 s. 974). Siksi vain viiniä, joka voi jäädä 
koskemattomia jopa useita vuosia olisi käytetty. (Alkoholin, kuten viiniä, on hyväksytty 
Lehtimajanjuhlan Moos 26:14, mutta ei vaadita.) 

Kristityt eivät saa olla ”humalassa viiniä, jossa on liikaa”, kuten Paavali kirjoitti (Ef 5:18, KJV). Vain 
hyvin pieni viiniä tavanomaisesti pääsiäisenä (noin teelusikallinen täynnä tai vähemmän). 
Pääsiäinen on 14. Ei 15. 

Jotkut ovat hämmentyneitä siitä päivämäärästä raamatullisen pääsiäistä. 

Raamattu opettaa, että se oli tarkoitus pitää siellä 14: nnen päivän ensimmäisen kuukauden Jumalan kalenteri 
(Moos 23: 5). 

Vuonna 6. säkeistö Moos 12 luvun siinä todetaan, että karitsa on lopetettava ”hämärässä” (GWT ja 
juutalainen julkaisu Society käännöksiä). 8.-jae sanoo, että ne ovat syödä lihaa sinä yönä. On paahdettu ja 
syödään iltana. Ja kyllä henkilönä, joka on tappanut karitsat, voi helposti tappaa, paisti, ja syö karitsa 
"ensimmäisen vuoden (Moos 12: 5) välinen auringonlaskun ja keskiyön-joka on pohjimmiltaan mitä 
israelilaiset tekivät tallennetusta pääsiäistä Exodus 12. ja teknisesti, heillä oli aamusta syönyt sitä kohti 
Exodus 12:10. Nyt Raamattu on selvää, että enkelimäinen pääsiäistä sattui ”sinä yönä” (Moos 12:12), 

samana yönä 14 th. 

Raamattu opettaa, että Jeesus oli vain uhrattavaksi kerran (1 Piet 3:18, Hepr 09:28, 10: 10-14). Uudessa 
testamentissa, on selvää, että Jeesus piti Hänen lopullinen pääsiäistä (Luuk 22: 14-16), ja kuoli. Raamattu 
osoittaa, että Jeesus poistettiin osuuden ennen 15: nnen. Miksi? Koska 15. oli ”suuri päivä” (Joh 19: 28-31), 
erityisesti ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä (Moos 23: 6). Siksi Jeesus piti ja täytti 
pääsiäistä 14.. 

Varhainen kirkkohistorian tallentaa myös, että pääsiäinen oli edelleen 14: nnen kuukauden Nisan uskolliset 
juutalaisten ja Gentile kristittyjen johtajien ensimmäinen, toinen ja kolmas luvuilla (Eusebius. Kirkon 
historia, kirjan V luvussa 24), ja että sitä pidettiin illalla (Calivas). 

Useimmat johtajat, jotka tunnustavat Kristusta väittävät noudattaa joitakin versioon pääsiäistä, vaikka 
monet ovat muuttuneet nimi, päivämäärä, kellonaika, 

symbolit ja merkityksen (ks pääsiäinen, Luku 10). 

Raamattu opettaa selvästi, että Jeesus Kristus oli pääsiäislammas teurastettu ja että meidän tulee pitää 
tämä juhlaa happamatoinna: 

7 Tyhjennä pois vanha hiiva, jotta voit tulla tuore taikina, koska te olettekin 
happamattomat. Meidän Pääsiäiskaritsan, Kristus, on uhrattu. 8 Sentähden juhlikaamme juhlaa, ei 



vanhan hiiva, hiiva pahuuden ja vääryyden, mutta happamattomina ja totuuden. (1 Corinthians 5: 
7-8, NAB) 

Huomaa, että juhla on pidettävä happamattomina ja totuuden. Apostoli Paavali tajusi, että Jeesus oli 
korvike pääsiäislammas että juutalainen kansa käyttää. Hän opetti myös, että kristittyjen pitäisi silti 
edelleen seuraamaan pääsiäistä. 

Mutta periaatteessa miten oli kristittyjä tehdä tämän? 

Apostoli Paavali selittää: 
23 Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä olen myös antanut teille: että Herra Jeesus sinä 
yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 24 Mutta kun hän kiitti, mursi ja sanoi: "Ottakaa ja 
syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehdä tämän minun 
muistokseni." 25 Samalla tavalla hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on 
uusi liitto minun veressäni. Tämä tehtävä, niin usein kuin te juotte, minun muistokseni." 26 Sillä 
niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, 
siihen asti kun hän tulee. (1 Kor 11: 23-29) 

Joten, apostoli Paavali opetti, että kristityt olivat pitää pääsiäistä tavalla, että Jeesus havaittu Hänen 
lopullinen pääsiäisaterian leivän ja viinin. Ja se oli yöllä muistaminen tai muistomerkki - muistomerkki on 
vuosittainen, ei viikoittain tapahtuma. 

Katekismuksen katolisen kirkon huomauttaa osuvasti, että ”Jeesus valitsi aikaan pääsiäisen ... otti leivän, 

ja ... mursi” ja antoi sen saa syödä. 

Se on dokumentoitu Raamatusta, että Jeesus mursi happamattoman leivän ja antoi sen seuraajilleen 
syömään. Jeesus hyväksyi myös viinin seuraajilleen juoda pieni määrä. Olemme jatkuvassa Jumalan 
seurakunta rukoilemaan, tauko ja jakaa happamatonta leipää, ja jakaa viiniä uskollisille seuraajilleen 
kuluttaa. Silti Rooman kirkko (kuten monet muut) ei enää taukoja happamatointa leipää (se käyttää 
kokonaisuudessaan 'isäntä') eikä se yleensä jakaa viiniä sen seuraajat juoda (jakelun viiniä pidetään 
vapaaehtoista kirkon Rooman ja se on usein ei tehdä protestanttiset kirkot). 

Ano Ang Tungkol sa 'Tulad Kadalasan ... Ikaw Mangagtanyag Kayo'? 

Gaano kadalas dapat Paskua ay dadalhin? 

Sinabi ni Jesus "Sapagka't sa tuwing kanin ninyo ang tinapay klo inuman ninyo ang saro, ay 
inihahayag ninyo Ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating." 

Isaalang-Alang na ito ay Ang kamatayan ni Hesus na ito ay gumugunita. 

Kamatayan ni Cristo ipagkakasundo sa Diyos (Roma 05:10) klo si Hesus Ay nagbigay ng Kanyang buhay 
para sa ating kaligtasan (Juan 3: 16-17; Hebreo 5: 5-11). Ang kanyang kamatayan ay nagtuturo sa Atin na 
Ang MGA Kristiyano ay hindi na magkaroon ng maghari Ang kasalanan sa paglipas ng Aming MGA 
katawang voi kamatayan (Roma 6: 3-12). Ang Christian Paskua ay Angtaunang paggunita sa kamatayan 
ni Hesus. 

Hindi sinabi ni Jesus na gawin ITO seremonia madalas hangga't halukkaasti mo, lamang na kapag ginawa 
mo ITO, ikaw ay nagsisitawag sa kaniyang kamatayan. Ang terminong Griego para madalas sa 1 Corinto 



11:26, hosakis, ay ginagamit ng isa pang pagkakataon sa Bagong Tipan. Hindi ITO nangangahulugan 
Nang mas madalas hangga't halukkaasti mo maliban na lamang kung Ang terminong Griego para sa 
"iyong ninanais" Thelo O ethelo, ay naroroon din (Kung saan ito ay NASA Apocalipsis 11: 6; Ang 
tanging IBA pang lugar sa Biblia na ito partikular na kataga ay ginagamit) .Gayunpaman, dahil ito ay 
HINDI naroroon sa 1 Corinto 11:26, si Pablo ay HINDI na nagsasabi sa amin upang obserbahan Paskua 
ng Panginoon nang mas madalas hangga't halukkaasti Tayo, ngunit na kapag tinutupad natin Ang MGA 
ITO sa Paskua ITO ay hindi lamang 

isang seremonya ITO ay nagpapakita ng kamatayan ni Kristo. 

Higit pa Rito, isinulat ni Pablo ito: 
27 Kaya't Ang sinomang kumain ng tinapay, O uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat, ay 
magkakasala sa katawan klo Dugo ng Panginoon. 28 Datapuwa't siyasatin ng tao Ang kaniyang 
sarili, Saka kumain ng tinapay klo uminom sa saro. 29 Sapagka't Ang kumakain klo umiinom, ay 
kumakain klo umiinom ng hatol sa kaniyang sarili, kung hindi Niya kinikilala Ang katawan ng 
Panginoon. (1 Corinto 11: 27-29) 

Paul ay malinaw na nagtuturo na kunin ang tinapay klo ALAK, dapat ISA suriin Ang sarili. Ang 
deleavening na ay dapat na samahan Ang Paskua ay tumutulong sa amin tumutok sa ating MGA 
pagkakamali klo MGA kasalanan, Sa GAYON Ay tumutulong matupad Ang käskeä na ito Mula sa Paul 
upang suriin Ang ating MGA sarili. Bi- deleavening ay maaaring tumagal ng maraming pagsisikap ITO 
Rin ay sumusuporta sa konsepto ng isang taunang pagsusuri (MGA tao ay hindi pag-alis ang lebadura 
araw-araw o linggo). 

Ang Bagong Tipan ay nagtala na itinuro ni Jeesuksen ni Pablo upang obserbahan Ang Paskua sa 
Kristiyanong paraan. Klo Iyon ay isang taunang pagmamasid. 

paa paghuhugas 

Paa paghuhugas tumutulong magpakita ng kapakumbabaan na kahit na Ang MGA tagasunod ni Kristo pa 
Rin ay toukokuuta posibilidad na magkaroon ng mga lugar na kailangang ma-nalinis (vrt Juan 13:10). 

Itinuro ni Jesus na Ang Kanyang MGA tagasunod ay dapat gawin ito: 
13 Tinatawag ninyo Akongin Guro on Panginoon, on mabuti Ang inyong sinasabi, sapagkat 
GAYON ako. 14 Kung ako Nga, na Panginoon on Guro, ay naghugas ng inyong MGA paa, Kayo 
rin ay dapat na maghugas paa ng isa't ISA. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, na 
dapat mong gawin gaya ng ginawa ko sa iyo. 16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa Inyo, 
Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; klo hindi Rin siya kung kiinalais Ang 
nagpadala ng mas malaki kaysa sa nagsugo sa kaniya. 17 Kung nalalaman ninyo Ang MGA bagay 
na ito, Kayo ay mapapalad Kung inyong MGA Gawin. (Juan 13: 13-17) 

Kaugnay sa ilang MGA taong magpahayag ng Kristiyanismo pestä paa tulad ng sinabi ni Jesus na gawin. 

Ngunit Kami ay NASA Patuloy na Iglesya ng Diyos Sundin Ang MGA tagubilin ni Jesus na ito Taun-
taon. 

Pinagmumulan Sa labas ng Banal na Kasulatan 



Ito ay hindi lamang sa Biblia na ating nakikita na ang paskuang Taun-taon sa pamamagitan ng MGA 
Kristiyano. MGA talaan ng kasaysayan na ang tapat na Nag-iingat Paskua Taun-taon sa IKA-14 Mula sa 
oras ng orihinal na MGA Apostol sa buong edad (Thiel B. Patuloy na Kirkon ng Diyos. 2. edisyon. 
Nazarene Books , 2016). 

Toukokuu ilang MGA kawili-wiling impormasyon sa masama na teksti na Kilala Bi- Ang Buhay ni 
Polykarpoksen (dokumentong ITO ay anyong batay sa kasulatan sa ikalawang siglo, ngunit Ang natitira 
pa bersiyon nimeäminen Makita na ngayon ay naglalaman ng impormasyon / MGA pagbabago na 
mukhang idadagdag sa IKA-APAT na siglo; Makita ang Monroy MS kirkko Smyrna. Kasaysayan klo 
teologian ng isang Primitive Peter Lang painos Christian Community, 2015, s 31) ... Ano Ang MGA 
kagiliw-giliw ay na ito ay nagmumungkahi na Ang Paskua pagmamasid sa Asia Minor ay maaaring hindi 
unang dumating sa Smyrna Mula kay Apostol Juan, ngunit kahit na mas maaga Mula kay Apostol Pablo 
(Pionius. Buhay ni Polykarpoksen, Kabanata 2). 

Ang Buhay ni Polykarpoksen ay nagpapahiwatig na Ang Bagong Tipan Paskuwa Kasama ng tinapay na 
walang lebadura klo Ang ALAK ay upang ma-obserbahan sa panahon ng panahon ng tinapay na walang 
lebadura. Ito ay Estado na kerettiläisiä ginawa ITO ng isa pang paraan. Na ang pagsusulat ay tukevaa ng 
mga Ideya na Ang MGA tinapay na walang lebadura Wine ay kinuha kello kinunan Taun-taon din. 

MGA talaan ng kasaysayan na ang raamatullisesti-nakalista apostoli (Kasama si Felipe Juan) pati na sor 
Piispat / Pastorit Polykarpoksen, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polykrates, Apollinaris klo IBA pa 
Ay nangagdiwang ng pascua Taun-taon sa ika- 14 (Eusebios. historia Iglesia, Book V, Kabanata 24 Talata 
2-7). Ang Roman, Ortodoksi, kello anglikaaninen Katoliko Ang lahat ng isaalang-alang Ang MGA Lider 
na magkaroon ng naging MGA banaali, GAYON ma'y wala sa MGA uskontoja Sundin Ang kanilang 
MGA halimbawa ukol Dito. 

Bishop / Pastor Apollinaris ng Hierapolissa sa Fryygia sa Asya Minor kirjoitti paligid ng 180 jKr na 
nagsasabi sa MGA Kristiyano na panatilihin Ang Paskua sa IKA-14: 

Ang ikalabing-APAT na Araw, Ang Tunay na Paskua ng Panginoon; Ang dakilang sakripisyo, 
Ang Anak ng Diyos sa halip na Ang kordero, na keskipäivällä ay nakatali ... Kung Sino inilibing 
sa araw ng paskuwa, ang bato na inilagay sa libingan. 

Ate ni Jeesus kanilang ipinagdiwang Ang paskua IKA-14, ay pinatay noong IKA-14, kello inilibing sa IKA-

14. Ito ay hindi sa IKA-15, Sa MGA taon ng kanyang kamatayan ITO ay HINDI sa isang Linggo. Si Jesus 
ay kinuha Ang Paskua lamang matapos Ang paglubog ng Araw klo Ay pinatay sa panahon ng liwanag ng 
Araw Ma-haudattu sa harap ng araw-set Muli (upang magsimula ng isang Bagong Araw). 

Sa huling bahagi ng ikalawang siglo, piispa / pastori Polykrates ng Efeso ay nagpadala ng isang sulat sa 
MGA Romano Bishop Victor Nang subukan Victor upang pilitin Ang pagtalima ng Paskua sa isang 
Linggo sa halip na IKA-14: 

Polykrates ay sumulat "Makikita natin Ang eksaktong araw; hindi pagdaragdag, O pagkuha ang 
layo. Para sa Asya rengas mahusay na Ilaw nakatulog, na kung Saan ay Muling magbabangon sa 
araw ng pagdating, pagka siya'y magbubuhat sa kaluwalhatian Mula sa langit, klo hahanapin nila 
ang lahat ng mga banaali ng Panginoon. Kabilang sa MGA ITO ay si Felipe, ISA sa 
labindalawang Apostol na sila ay nahulog tulog sa Hierapolissa; klo Ang kanyang dalawang 
toukokuuta edad na Anak na dalaga, ISA Pang Anak na babae, na nakatira sa Banal na Espiritu 



nimellä ngayon lepää sa Efeso, at, higit sa rito, si Juan, na kapwa ay isang saksi on isang guro 
Kung sino kallistettu sa sinapupunan ng Panginoon, at, pagiging isang pari, nagsuot ng saserdote 
plato.Siya ay nahulog tulog sa Efeso. klo si Polykarpoksen sa Smyrna, na naging isang Obispo 
Martir, klo Thraseas, Obispo martir mula Eumenia, na nakatulog sa Smyrna. Bakit kailangan 
Kong banggitin Ang Obispo Martir Sagaris na nakatulog nangasa Laodikeassa O Ang pinagpala 
Papirius, O Melito, Ang Eunukki na nakatira Sama-sama sa Diyos Espiritu Santo, Kung kiinalais 
Ay namamalagi sa Sardis, naghihintay ng posisyon ng obispo Mula sa langit, kapag siya ay 
lilitaw Uli dahil sa ang patay? Ang lahat ng MGA na-obserbahan ikalabing APAT na Araw ng 
paskuwa AYON sa Ebanghelyo poiketen sa walang paggalang, ngunit pagsunod sa MGA 
alituntunin ng pananampalataya. Klo ako Rin, Polykrates, Ang pinakamaliit sa inyong lahat, 
AYON sa tradisyon ng TILANNEKATSAUS MGA Kamag-suvut, Ang Ilan sa kanino malapit na 
ko sumunod. Para sa pitong ng TILANNEKATSAUS MGA Kamag-anak ay obispo; klo ako ang 
ikawalo. Klo Ang TILANNEKATSAUS MGA Kamag-anak ay laging sinusunod Ang Araw 
kapag Ang MGA tao na ilagay ang layo sa lebadura. Ako, samakatuwid, MGA kapatid, na 
namuhay ng animnapu't limang taon sa Panginoon kello Ang nakakamit na voi MGA kapatid sa 
buong mundo kello dumanas ng bawat Banal na Kasulatan, ay hindi huwag kayong mangatakot 
sa MGA sumisindak Salita. Para sa MGA mas malaki kaysa sa ko sinabi 'dapat muna kaming 
magsitalima sa Dios Bago sa lalaking' ... maaari Kong banggitin Ang MGA Obispo na naroon, 
kanino Ako ipinatawag sa iyong pagnanais; na ang MGA pangalan, dapat ko isulat Ang MGA 
ITO, ay bumubuo ng lubhang maraming tao. Klo sila, pagkakita Nila TILANNEKATSAUS 
kaliitan, ibinigay Ang kanilang pahintulot sa sulat, Alam na hindi ko dalhin Ang 
TILANNEKATSAUS MGA uban sa walang kabuluhan, ngunit ay palaging pinamamahalaan sa 
TILANNEKATSAUS buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jeesusta. 

Pansinin sa kanyang sulat, Polykrates: 

1) Ang sabi niya ay pagsunod sa MGA Turo maipasa sa mula kay Apostol Juan.  
2) Sinabi na siya ay pagiging tāpat sa MGA Aral ng Ebanghelyo.  
3) Umasa sa ang posisyon na Aral Mula sa Bibliya ay itaas sa MGA ng Roman-tinatanggap na 
tradisyon.  
4) Sabi niya ay pagiging tāpat sa MGA Aral lumipas alasuuntaisen na sa kanya ng mas maaga 
MGA pinuno ng simbahan.  
5) Nagpakita siya ay pagkatapos ay Ang tagapagsalita para sa matatapat sa Vähässä-Aasiassa.  
6) Hindi ba siya nimellä Ang kanyang MGA edeltäjien siniyasat sa panahon ng tinapay na walang 
lebadura.  
7) Tumangging tanggapin Ang kapangyarihan ng isang walang-Bibliya Romano tradisyon sa 
ibabaw ng Bibliya.  
8) Tumangging tanggapin Ang kapangyarihan ng Obispo ng Roma - siya ginustong upang 
maging hiwalay (Pahayag 18: 4).  
9) Isinaad na Ang kanyang buhay ay upang mapamahalaan ni Hesus nimellä hindi opinyon ng 
MGA tao. 

Gusto mo Sundin Ang halimbawa ni Jeesuksen ng mga apostoli tulad Polykrates ginawa? 

Dahil maagang Kristiyano iningatan Paskua sa IKA-14, sila klo Ang IBA na sumunod ay voi merkitä na 
Quartodecimans (Latin para fourteenths) sa pamamagitan ng maraming MGA historioitsijat. 



Ang unang bahagi ng mga Kristiyano natanto na Paskua ay nagkaroon Ang gagawin sa planoo ng 
kaligtasan ng Diyos. Pansinin na sa pamamagitan ng 180 AD, piispa / pastori Melito ng Sardis ay 
nagsulat: 

Ngayon ay dumating Ang misteryo ng paskua na gaya Rin Naman ay nakatayo sa nasusulat sa 
kautusan ... Ang MGA tao samakatuwid, naging Modelo para sa simbahan kello ang batas ng 
isang paparabola luonnos. Ngunit Ang ebanghelyo Ang naging paliwanag ng MGA Batas klo 
Ang katuparan nito, habang ang simbahan ay naging Ang kamalig ng katotohanan ... Ang isang 
ito, ay paskua ng ating kaligtasan. Ito ay Ang ISA na voi pagtitiis maraming bagay sa maraming 
MGA tao ... Ito ay Ang ISA na naging pantao sa isang birhen, na keskipäivällä ay binitay sa 
bibitayan, na nalibing sa lupa, na Muling nabuhay sa MGA patay, Kung kiinalais itinaas Ang 
sangkatauhan up sa labas ng libingan sa ibaba sa TAA ng langit. Ito ang kordero na surmattiin. 

Paskuang Taun-taon sa IKA-14 ng Nisan ng uonna tāpat klo IBA pa sa ibang pagkakataon siglo. Katoliko 
iskolar (Eusebios, Sokrates Scholasticus, Bedan) i-tietueen Ang naganap sa ika-4, ika-5, 6.-8 ika Mamaya 
siglo. Iba't-ibang MGA Iglesia ng mga manunulat ng Diyos ay voidaan jäljittää Ang pagdaraos nito mula 
sa panahon ng mga apostoli sa modernong panahon (esim Dugger AN, Dodd CO. A History of True 
Religion, 3. painos. Herusalem, 1972 (Simbahan ng Diyos, 7. päivä). Thiel B. ang pagpapatuloy kirkon 
ng Diyos. Nazarene Books, 2016). 

Kilalanin kreikkalais-roomalaisen iskolar na aspeto ng Paskua, tulad paa paghuhugas, ay din sinusunod 
ng mga nilang itinuturing na unang bahagi ng tapat na MGA Kristiyano (esim Thurston, H. (1912). Pesu 
Talampakan klo MGA Kamay. Sa Catholic Encyclopedia ). 

Paskua ay Ang unang taunang kapistahan na nakalista sa 23. kabanata ng Levitico. 

Paskua ay tumutulong sa larawan Ang biyaya klo kaligtasan ng MGA Kristyano. Dapat Ito ay nabanggit 
na Ang unang Kristiyanong kasulatan pinaka-madalas sumangguni sa ito Bi- Ang Paskua klo hindi 
"Hapunan ng Panginoon." 

Habang Ang Ilan ay maaaring 'ispirituwalisahin' aalis ng pangangailangan ng Paskua pagtalima, Lider 
itinuturing na banaali sa pamamagitan ng Greco-Romano ang Iglesia ng Diyos ay panatilihin ITO 
kirjaimellisesti. 

Kami ay NASA Patuloy na Iglesya ng Diyos pa Rin gawin ito ngayon. 

Kamit ay NASA Patuloy na Iglesya ng Diyos panatilihin Ang Paskua nimellä isama Ang kasaysayan, on 
Bibliya, pagsasanay ng pesu paa ng isa't ISA. 

Ang Plano Mula sa Simula 

Paskua ay nagpapakita na Ang Diyos ay nagkaroon ng isang planoo Bago Ang pundasyon ng mundo (1 
Pedro 01:20) upang ipadala si Jesus upang mamatay para sa ating MGA kasalanan, na nagmamahal sa 
amin (Juan 03:16) Ang Diyos, na Ang Diyos ay maaaring maghatid sa amin, na Ang Kanyang suvut 
nagdusa klo namatay para sa Atin. Paskua ay nagpapakita na Ang MGA Kristiyano ay napalaya Mula sa 
kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan klo hindi nananatili sa kasalanan (Roma 6: 1-5). 

Ngunit kailangan lang tanggapin Ang sakripisyo ni Hesus ay hindi lahat Doon ay upang planoo ng 
kaligtasan ng Diyos. 



Iba't-ibang MGA tao mapanatili ang simula ng kapistahan ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan medyo 
pagkilala Paskua osoitteessa / O helluntaina, ngunit hindi kailanman pumunta sa upang malaman Ang 
"kalaliman ng MGA kayamanan" (vrt Roma 11:33) ng biyaya ng Diyos (2 Pedro 03:18) nakalarawan sa 
pamamagitan ng iba Pang MGA Bibliya juhlia. 

Cristo ay hindi lamang Ang MGA may-akda / baguhan ng ating kaligtasan (Hebreo 5: 9), ngunit ay din 
tagatapos ng ating kaligtasan (Hebreo 12: 2; 1 Pedro 1: 1-9). Ang kanyang Tunay na MGA tagasunod 
panatilihin Ang Kanyang kevään Fall pyhät päivät. 

3. Yö upang Maging Siniyasat klo Ang Araw ng Tinapay na Walang 
Lebadura 

Ipinakikita ng Bibliya na Ehipto ay isang uri ng kasalanan Mula sa kung Saan Ang MGA anak ni Israelin 
ay kailangang maihatid (vrt Exodo 13: 3; Apocalipsis 11: 8). Ipinakikita ng Bibliya na Ang MGA 
Kristiyano sa ngayon ay nakatira sa isang mundo na Kung Saan ay isang uri ng espirituwal na "Babylon" 
(Apocalipsis 17: 1-6). Ipinakikita ng Bibliya na Ang MGA Kristiyano ay relatibong madaling maihahatid 
Mula sa MGA ITO matapos Ang ibinubuhos ng Diyos Ang MGA salot sa Babilonia (Apocalipsis 18: 1-
8). Ilan sa MGA salot na nakalista sa Aklat ng Apocalipsis ay katulad sa MGA Sabay-Sabay na ginagamit 
sa Egipto, sa harap ng Bayan ng Diyos ay naihatid na. 

Ang MGA Anak ni Israelin sa Ehipto sa Unang Araw ng Tinapay na Walang Lebadura. 

Ang Biblia, sa Levitico 23: 7-8 ay nagtuturo na Ang parehong Ang Una Huling araw ng tinapay na 
walang lebadura ay oras para sa isang lattea na "na pagpupulong" (NKJV), isang "lattea na 
pagpipisan;" (NJB). Ang gabi ng pang-labinlima ng niisan (na Kung Saan ay nagsisimula na banaali na 
Araw) ay nagsisimula Ang Pista ng Tinapay na Walang Lebadura, na kung Saan kasangkot sa pagkain 
(vrt Exodo 12:16; Levitico 23: 6). 

Nakasulat sa Biblia Ang MGA sumusunod: 
42 Ito ay isang gabing ipangingilin para sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain 
ng Egipto: ITO ay yaong gabi ng Panginoon na ipangingilin ng lahat ng mga anak ni Israelin sa 
kanilang henerasyon. (Exodo 12:42, KJV) 

Ito ay ang kapansin-pansin na gabi ng ating Panginoon, Nang kaniyang Kunin sila mula sa lupain 
ng Ã † gypt: ngayong gabi Ang lahat ng mga anak ni Israelin ay dapat obserbahan sa kanilang 
henerasyon. (Original Douay Rheims) 

Para sa MGA Kristiyano, Ang Yö sa Maging Siniyasat MGA larawan ng Aming pagkuha aksyon upang 
mag-iwan ng espirituwal na sa Ehipto (vrt Pahayag 11: 8) - ITO ay isang bagay na dapat maging sanhi ng 
mga Kristiyano upang magalak. 

AYON sa kasaysayan, Ang Yö sa Maging Siniyasat normaali na kasangkot isang maligaya 
hapunan. päivällinen Ang normaali Kasama, ngunit hindi limitado sa, tinapay na walang lebadura. 

Ang Bulk ng mga Hudyo Tawagan Ang 15. Paskua 

MGA Lider ng juutalainen nagbago ang petsa klo Ang Ilan sa kanilang MGA Gawi kaugnay sa 
Paskua. Ang ilang MGA rabbiininen pinagmumulan iminumungkahi na ito ay dahil hindi Nila nais na 



panatilihin ITO sa parehong Bi- ang tapat na MGA Kristiyano (Wolf G. leksiko klo Makasaysayang 
Kontribusyon sa Bibliya klo ng rabi Paskua. G. Wolf, 1991). 

Kundi Pati na Rin marahil dahil sa isang pagkonsumo ng isang pagkain sa Night na Siniyasat klo ilang 
MGA tradisyon, na sinamahan ng kung paano Ang MGA Hudyo hoidettu upang harapin Ang MGA 
banaali na Araw dahil sa diaspora (Ang MGA Hudyo sa labas ng lupain ng Israel) on MGA isyu sa 
kalendaryo (banaali na MGA Araw. Jewish Encyclopedia of 1906), Hudyo ay toukokuuta posibilidad na 
tumawag sa Yö na siniyasat Ang Paskua ng karamihan sa MGA Judío panatilihin ITO sa gabi ng IKA-

15 ng niisan / Abib. Ang ilang MGA panatilihin Ang parehong MGA ika-14 ika-15 ng Paskua. 

Sa panahon ni Jesus, Ang MGA Saddukeukset hoidettu upang panatilihin Ang Paskua sa IKA-14 ng mga 
Pariseo noong IKA-15 (Rabbi Jeffrey W. Goldwasser. Bakit Ang MGA Hudyo sa Amerika ay voi 
dalawang Seders Paskua?). 

Ngunit, itinuturo ng Bibliya Ang dalawang iba't ibang Oras ay para sa dalawang iba't ibang MGA 
layunin. Ang Lumang Tipan Paskua ay nagpapakita na Ang MGA anak ng Israelin ay nangaghusay Rin 
protektado klo hindi magdusa Mula sa anghel ng kamatayan. Ang Bagong Tipan Paskua ay nagpapakita, 
para sa MGA Kristiyano, na Si Jesus ang nagdala ng ating MGA kasalanan mismo sa pamamagitan ng 
Kanyang kamatayan. 

Ngunit, Ang Yö sa Maging Siniyasat mapaalalahanan Ang MGA Hudyo na dapat Silang maging 
nagpapasalamat para sa pagpapalaya ng Diyos Mula sa pagkaalipin sa pagkaalipin sa Ehipto (Exodo 
12:42). Para sa MGA Kristiyano, Ang Yö sa Maging Siniyasat nagtuturo Tayo maging Masayan klo 
nagpapasalamat para sa pagpapalabas Jeesus ay nagbibigay Mula sa pagkaalipin ng kasalanan (Juan 8: 
34-36). 

Ang ilang MGA iskolar na Hudyo ay mapagtanto na naglilista ng Bibliya Paskua Bi- sa ibang petsa kaysa 
sa pagdiriwang ng tinapay na walang lebadura: 

Lev. . XXIII gayunpaman, tila na Makilala sa pagitan ng Paskua, na kung Saan ay naka-sarja para 
sa ikalabing-APAT na Araw ng buwan kello (Kapistahan ng MGA Tinapay na Walang Lebadura; 
Luke xxii 1, .. Josefuksen "BJ" ii 1 Â§ 3), itinakda na ukol sa ikalabing limang Araw. (Paskua. 
Jewish Encyclopedia of 1906) 

Samakatuwid, sa kabila ng karamihan sa MGA Judío pagtawag kung ano Ang panatilihin Ang MGA ITO 
sa IKA-15 ng Paskwa, Ang 15. ay raamatullisesti itinuturing na bahagi ng pitong Araw na pagdiriwang ng 
tinapay na walang lebadura. Dahil Hudyo ay voi posibilidad upang bigyan ng diin Ang pag-alis mula sa 
Ehipto klo umaasa sa MGA tiyak na tradisyon di-Bibliya, ay voi posibilidad sila upang halot obserbahan 
lamang Ang pangalawang petsa. 

Exodo kabanata 12 Tinatalakay ng Paskua klo Ay nagsisimula sa Diyos na nagtuturo si Moises klo si 
Aaron tungkol sa kung ano sila ay upang turuan Ang MGA tao Pati na Rin Ang kung ano Ang pagpunta 
sa mangyayari. Pagtuturo na ito ay Kasama Ang pagkuha ng ulos ng isang tupa sa ikasangpung Araw 
nitong unang buwan, na tinatawag na Abib kello pag-säästää ng ito jopa hanggang sa araw 14. kapag ITO 
ay papatayin sa takip-silim - sa simula ng ika- 14. 

Pansinin Ang isang bagay Mula sa MGA sumusunod na MGA tagubilin tungkol sa Paskwa: 



21 Nang magkagayo'y ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israelin kello sinabi sa 
kanila "Pumili at kumuha ng mga tupa para mangagasal na ayon sa inyong MGA Pamilya kello 
papatayin ang korderong Paskua. 22 kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo, inyong babasain sa 
dugo na nASA palanggana, on saktan ang MGA kapitel nimellä ang dalawang haligi ng pinto ang 
dugo na nASA palanggana nimellä ang sinoman sa Inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kaniyang 
bahay hanggang umaga (Exodo 12: 21-22 ) .. 

Ang pananalitang "hanggang umaga" ay mula sa salitang Hebreo na nangangahulugang "Ang MGA 
paglabag sa pamamagitan ng liwanag ng Araw", "pagdating ng liwanag ng araw," o Ang "pagdating ng 
pagsikat ng Araw." 

Kaya MGA Israelita ay hindi pumunta sa labas ng kanilang MGA Tahanan hanggang sa matapos 
liwayway sa IKA-14. Ano Ang nangyari Nang mas maaga sa gabing Iyon? 

29 Klo nangyari, SA vihaavat Gabi, na sinaktan ng Panginoon Ang lahat ng mga panganay sa 
lupain ng Egipto, Mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kaniyang luklukan, hanggang sa 
panganay ng bilanggo na NASA bilangguan; klo Ang lahat ng mga panganay sa MGA hayop 
... 33 Ang MGA Egipcio, Ang Bayan, na madaliang pinaalis sila sa lupain sa 
pagmamadali.Sapagka't kanilang sinabi "Kaming lahat ay patay na." (Exodo 12: 29,33) 

Moises Aaron Ay HINDI lumabas sa Gabi - Iyon ay isang maling palagay na Ang maraming voi: 
28 Sinabi NGA ni Faraon sa kaniya "Lumayo Kayo sa akin! Dalhin pag-iintindi sa iyong sarili klo 
Makita Muli Ang TILANNEKATSAUS mukha: sapagka't sa araw na iyong Makita Ang 
TILANNEKATSAUS mukha ay mamamatay ka!" 
29 Sinabi ni Moises "ikaw ay nagsalita na Rin. Hindi ko Makita Ang iyong mukha muli." (Exodo 
10: 28-29) 

Pagkatapos ng kamatayan ng panganay, MGA Israelita ay voi Bi- ng mga Gawain upang makumpleto 
Bago umalis Ehipto. Sila ay upang manatili sa loob ng kanilang bahay hanggang umaga, sa 
pagpuputolputol ng liwanag ng araw, magsunog ng MGA labi ng mga Batang tupa na hindi pa kinakain, 
pumunta sa MGA Nayon klo lungsod na tinitirhan ng MGA taga-Ehipto klo hilingin sa kanila upang 
mabigyan sila ng pilak, ginto klo damit, ipunin I-kasapäin Ang anumang pag-aari nila Siyang 
magsusulong klo ng kanilang bakahan klo MGA Kawan maglakbay sa paa, para sa ilang hangga't 
dalawampung milya, sa Ramses kung Saan Ang kanilang organisadong paglalakbay sa labas ng Ehipto ay 
upang magsimula. abiso: 

34. Ja kansa kantoi taikinan vielä hapantumattoman, heidän vaivaamista kaukalot sidottuna 
vaatteisiin olallansa. 35 Ja israelilaiset tekivät sanan mukaan Mooseksen; ja ne lainattu 
egyptiläisten hopea- ja kultakaluja ja vaatteita: 36 Ja Herra antoi kansan silmissä egyptiläisten jotta 
he lainasi heille, mitä heillä tarpeen. Ja he ryöstivät Egyptiläiset. 37 Ja israelilaiset lähtivät 
liikkeelle Ramseksesta Sukkotiin, lähes kuusisataa tuhatta jalka, jotka olivat miehiä, paitsi 
lapsia. 38 Ja paljo kaikkinaista kansaa meni heidän kanssansa; ja lampaita, ja karjaa, jopa erittäin 
paljon karjaa. 39. Ja he paistetaan leivät tuohon taikinan, jonka he toivat Egyptistä, sillä sitä ei ole 
hapanta, koska ne karkoitettiin Egyptistä, eikä voinut viipyä, eikä heillä ollut valmis itse mitään 
muonitukseen. (Exodus 12: 34-39, KJV) 



Yö noudatettavat on yö, että he lähtivät Ramses. Yö he todella lähtivät Egyptistä. 

Kun tekee mitä Jumala käski heidän tekevän, he lähtivät. 

Exodus 13:18 kertoo meille, ”israelilaiset nousivat järjestäytyneesti riveissä pois Egyptin maasta.” Ottaen 
huomioon ihmisten määrä ja ikäjakauma, on huomattavaa, että he pystyivät suoriutumaan tästä kaikkea 
yön jälkeen pääsiäistä. 

happamatonta leipää 

Me kristityt tunnustavat, että Jeesus maksoi rangaistuksen meidän syntimme Pääsiäisenä ja että olemme 
yrittää elää, niinkuin hän teki, synnitön ja tekopyhyyttä, joista hapattaa symbolisesti voi edustaa (Luuk 
12: 1). 

Edesmennyt Herbert W. Armstrong kirjoitti tästä: 

Ja kuten israelilaiset lähtivät suurella kädellä (Numbers 33: 3), suuressa riemu ja riemu yli heidät 
vapautettaisiin orjuudesta, niin se vasta siittänyt kristitty aloittaa hänen kristityn elämää - pilvien 
onnen ja ilon. Mutta mitä tapahtuu? 

Paholaisen ja synnin välittömästi aja hiljattain syntynyt Jumalan poika - ja pian uudet ja 
kokemattomat Christian havaitsee hän on alas syvyyksiin masennuksen, ja kiusaus antaa periksi 
ja lopettaa. 

Huomaa Exodus 14 alkaen jae 10 - heti kun israelilaiset näkivät tämän suuren armeija heidän 
perässään, he menettivät rohkeutensa. Pelko tuli niiden päälle. He alkoivat murista ja valittaa. He 
näkivät sen oli mahdotonta päästä pois faraon armeijan, koska hän oli liian voimakas heille. Ja he 
olivat avuttomia. Niin se on meille. 

Meidän ei ole tarpeeksi vahva! 

Mutta huomaa sanoma Jumalan heille Mooseksen kautta: "Älkää pelätkö, seisokaat ja nähdä 
kuinka Herra pelastaa ... egyptiläisille ... te näette ne enää tule koskaan. Herra sotii sinä"! Kuinka 
ihanaa! 

Avuton, meille kerrotaan pysähtyneen, ja nähdä Herra pelastaa. Sotii meitä. Emme voi voittaa 
Saatanan ja syntiä, mutta hän voi. Se on noussut Kristus - meidän ylipappi - kuka puhdistaa 
meidät - pyhittämään meitä - pelastaa meidät - kuka sanoi, että hän ei koskaan jätä meitä eikä 
hylkää meitä! 

Emme voi pitää käskyt omassa valtaa ja voimaa. Mutta Kristus meissä voi pitää niitä! Meidän 
täytyy luottaa Häntä uskossa. Armstrong HW. Jumalan Pyhän päivää-tai pakanalomapäivät-
Which? maailmassa Jumalan seurakunta, 1976) 

Tarkoituksena Festival 

Mutta oppikaamme täyden merkityksen tämän. Miksi Jumala vihkiä nämä juhlapäiviä? Mikä oli 
hänen suuri tarkoitus? Siirryn nyt Moos 13, jae 3: "... Mooses sanoi kansalle, Muistakaa tämä 
päivä, jossa lähditte Egyptistä ..." Tämä oli 15. Abib. Jae 6: "Seitsemän päivää pitää sinun 
syömän happamatointa leipää, ja seitsemäntenä päivänä on juhla tykö Ikuisessa ... Tämä tapahtuu 
sentähden että Eternal teki [muistomerkki] ... ja se on merkkinä "- (ihmeellinen todistus 
henkilöllisyydestä) - 'sinulle sinun kädessäsi ja muistutuksena sinun otsallasi' - MIKSI? - "että 
Herran laki olisi sinun suussasi ... niin ettäs PIDÄ ehtoollista ..." 



Voi, rakkaat veljet, näetkö ihana merkitys? Käsitättekö todellisen merkityksen kaiken? Näetkö 
Jumalan tarkoitus? Pääsiäisaterian kuvat Kristuksen kuolemasta syntien synneistä, jotka ovat 
ohi. Hyväksyvä Hänen veri ei syntejä anteeksi meidän tulee sitoutua - se ei anna lisenssiä 
pysyttävä synnissä - Kun siis hyväksymme sen, meidän syntimme anteeksi vain siihen asti - 
menneet syntinsä. 

Mutta meidän pitää lopettaa siellä? Menneet syntinsä anteeksi. Mutta olemme edelleen lihaa 
olentoja. Meillä on vielä kärsii kiusauksia. Synti on pitänyt meidät sen kytkin - olemme orjia 
syntiä, sen voima. Ja olemme voimattomia toimittamaan itseämme siitä! Olemme olleet orjia 
syntiin. Olkaamme ymmärtää kuvassa - merkityksen. (Armstrong HW. Mitä sinun tulisi tietää 
pääsiäisaterian ja festivaali happamattoman leivän. Hyviä uutisia, maaliskuu 1979) 

Missä määrin pitäisi kristityt poistaakseen synnin? Täysin, kuten Jeesus opetti, ”te te täydelliset, niin kuin 

teidän taivaallinen Isänne on täydellinen” (Matt 05:48). Hapate symbolisesti voi olla tyyppiä sin (vrt 1 
Corinthians 5: 7-8). Kuten sin, hapattaa paisuttaa. 
Seitsemän on Jumalan numero symboloi täydellisyyttä, kristityt ovat seurata pääsiäisaterian seitsemän 
happamattoman leivän päivät. Merkityksen ja symboliikka ei ole täydellinen vain 
pääsiäistä.Pääsiäisaterian kuvat hyväksymistä Kristuksen veri syntien menneet syntinsä ja Jeesuksen 
kuolemasta. 
Pitäisikö meidän jättää Kristusta symbolisesti roikkuu puussa kuolemassa (vrt Gal 3:13)? Ei seitsemän 
happamattoman leivän päivät seuraavista pääsiäistä apua kuvan meille täydellisen pannaan pois synnin, 
säilyvyyteen Käskyt - jälkeen menneet syntinsä anteeksi seurauksena Jeesuksen uhrin. 
Days happamattoman leivän kuvan elämästä ja työstä ylösnousseen Jeesuksen. Jeesus nousi 
valtaistuimelle Jumalan missä hän on nyt aktiivisesti työssä puolestamme meidän ylipappi puhdistus 
meille sin (Hepr 2: 17-18) antaa meille kokonaan sen voima! 
Tässä on jotain, mitä heprealaiskirjoitusten sanottavaa happamattoman leivän päivät: 

15 Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää. Ensimmäisenä päivänä on poistettava hapatusta 
taloistanne. Sillä joka hapanta syö ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hänen 
hävitettäköön Israelista. 16 Ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous, ja seitsemäntenä päivänä on 
pyhä kokous sinulle. Ei työtä tekemän tehdään niistä; mutta se, mikä jokaisen täytyy syödä - että 
vain voidaan valmistaa sinulle. 17 Ja pitäkää makian leivän, sillä tällä samalla päivänä minä tuonut 
oman armeijoita pois Egyptin maasta. Siksi pitäkää tämä päivä sukupolvesta sukupolveen 
ikuisena säädöksenä. 18 Ensimmäisessä kuussa, neljäntenätoista päivä ehtoolla, syökää 
happamatonta leipää, kunnes kahdeskymmenesensimmäinen päivä illalla. 19 seitsemän päivää 
mitään hapatusta on löytänyt oman talot, koska kuka syö mitä happanemiseen, että sama henkilö 
on hävitettäköön Israelin joukko, onko hän muukalainen tai maassasyntynyt. 20 Sinä syökö mitään 
hapanta; missä asuttekin syökää happamatonta leipää. '"(Moos 12: 15-20) 

Moos 23: 6-8 opettaa sitä. Ja Mooseksen 16:16 osoittaa, että tarjonta odotettiin annetut happamattoman 
leivän päivät, helluntai ja syksyllä pyhät päivät. 

Alunperin ei ollut ”polttouhreja tai uhrauksia” kun Jumala ”vein heidät pois Egyptin maasta” (Jer 

07:22). Ne lisättiin tottelemattomuuden takia (Jeremiah 7: 21-27) ja Uusi testamentti on selvää, että 
meidän ei tarvitse olla polttouhrisi tai eläinuhrit laitoksen (Hepr 9: 11-15). 



Kuten me syö happamatonta leipää jokaisen päivän, ymmärrämme, että meidän on vältettävä syntiä, joka 
on niin yleisiä maailmassa ympärillämme. 

Päästävä eroon tai pidetään? 

Olivat happamattoman leivän päivät lakkautettu? Harkita jotain muuta, joka Herbert W. Armstrong 
kirjoitti: 

Ei se poistetaan vanhan liiton 
Huomauttavat, että happamattoman leivän päivät ovat ajan, jossa on kaksi suuren päivän 
sapatteja. Ja tämä aika on iäti - kun israelilaiset olivat vielä Egyptissä - ennen seremoniallinen 
Mooseksen lain oli annettu tai kirjallinen - Jumalan edessä jopa ehdotti vanhan liiton! Mitä 
Mooseksen lain tai vanhan liiton, ei tuonut tai laitos, ne voi ottaa pois! Fenton käännöksessä, 17. 
jae on käännetty: "siten pitämään tämä siirtyvät yhä jatkuneesta laitos." Koko ajan on mukana. 
Tämä yksin pitäisi todistaa, että juhla-ajat - ja seitsemän päivää happamattoman leivän - ovat 
sitovia tänään ja ikuisesti! 
Nyt, jos näitä tekstejä sovelletaan 15, ei 14., koska he varmasti tekevät, ja on täällä todisti 
lopullisesti, niin on pääsiäinen perustettu kaikkien aikojen? Todellakin se on! Mutta nämä tekstit 
yläpuolella viittaavat juhlaa eikä pääsiäiseksi. Vuonna alkava kohta Moos 12:21 pääsiäistä 
viitataan uudelleen, ja jakeessa 24 vahvistetaan sen ikuisesti! ... 
Tarkkailla pääsiäistä yksin, ja sitten ei noudateta seitsemän päivää happamattoman leivän, 
tarkoittaa, että symboliikka, hyväksyä Kristuksen veri, ja jatkaa synnissä - sanoa ... laki on tehty 
pois, me olemme armon alla , eli lisenssin, jatkaa synnissä! 
Seitsemän päivää happamattoman leivän kuvitella käskyjen, joka on toinen tapa sanoa pannaan 
pois synnin. (Armstrong HW. Mitä sinun tulisi tietää pääsiäisaterian ja festivaali happamattoman 
leivän. Hyviä uutisia, maaliskuu 1979) 

Varhaiset kristityt eivät usko, että happamattoman leivän päivät tehtiin pois. Apostoli Paavali kannatti 
oikein pitää juhlaa happamatoinna (1 Kor 5: 7). Hän ja muut yhä merkittäviä / huomannut sen ja 
huomannut sen ulkopuolella Juudean: 

6 Mutta me purjehdimme jälkeen Filippistä päivää happamattoman leivän, ja viidessä päivässä 
liittyivät siihen Troaksessa, jossa olimme seitsemän päivää. (Acts 20: 6) 

Jos kristityt eivät pitämään happamattoman leivän päivät, Pyhä Henki ei olisi innoittanut tätä kirjataan 
näin. Nyt Filippi oli pakana kaupunki Makedoniassa. Se hallitsi roomalaiset - mikä pitää nykyään ei 
rajoittunut paikka kuin Jerusalem. Ainakin kahdessa paikassa Uudessa Testamentissa näemme, että 
happamattoman leivän päivät oli pidettävä Gentile alueilla (1 Kor 5: 7; Acts 20: 6). 

Mieti myös maininta ”Se oli happamattoman leivän päivät” Apt 12: 3. Koska Gentile kirjoittaja Luukas 
osoitettu Apostolien teoista toiseen Gentile (Ap 1: 1), miksi hän maininnut näinä päivinä, jos he olivat 
tuntemattomia pakanakristityt ja oli lakannut olemasta? 

Ehkä on syytä lisätä, että vääriä 3. luvulla Epistula Apostolorum väittää, että Jeesus opetti seuraajilleen on 
pidettävä päivää happamattoman leivän kunnes hän palaa. Vaikka emme voi tukeutua tähän asiakirjaan, 
se osoittaa, että jotkut olivat varmistamiseksi kyseisten päivää osaksi 3. luvulla. 



Ulkopuolisia tietoja Raamatun kertoo, että apostolit Paavali, Johannes, ja Philip sekä Polykarpos 
Smyrnalaisen ja muut varhaiset kristityt, piti happamattoman leivän päivät (Pionius. Life of 
Polykarpoksen, luku 2). 

Tästä huolimatta Canon 38 neuvoston Laodikean neljännen vuosisadan (n. 363-364) kiellettiin 
havainnointia happamattoman leivän päivät. Ne, Jumalan seurakunta ei noudata monia asetuksia tämän 
neuvoston, joka oli vastoin Raamattua ja varhaisen perinteitä uskollinen. 

Siksi erilaiset sapatin pitäjät edelleen pitämään happamattoman leivän päivät jälkeenpäin (Pritz. Nazarene 
juutalaisen kristinuskon. Magnas, Jerusalem, 1988, s. 35; Jerome kuten lainattuna Pritz, s. 58,62,63; 
Ephiphanius. Panarion of Ephiphanius Salamiin: Book II (lahkojen 1-46) 1 §, 19 ryhmä, 7-9. silokampela, 
1987, s. 117-119) ja keskiaikaan ja sen jälkeen (Liechty D. Sabbatarianism kuudennentoista vuosisadan. 
Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 1993, s. 61-62; Falconer John. Breife kumottu John 
Traskes Judaical ja Novel Fantyces, s. 57-58, kuten lainattuna Ball B. Seventh Day Men: Sabbatarians ja 
Sabbatarianism Englannissa ja Walesissa, 1600-1800, 2. painos. James Clark & Co., 2009, s. 49-50). 

Kuten olemme jatkuvassa Jumalan seurakunta ei hyväksy sitä, että neuvosto Laodikean puhui tosi 
kristillisen kirkon, voimme silti pitää happamattoman leivän päivät. Syömme joitakin happamatonta 
leipää kunkin seitsemän päivän Raamattu nuhtelee (Moos 12:15, 13: 6; 23:15; 34:18). Tämä leipä voidaan 
valmistaa eri jyvät / mutterit-käyttöä vehnän ei raamatullisesti-tarvita. 

(On ehkä syytä mainita, että voi syödä elintarvikkeita muita kuin vain happamatonta leipää tänä juhlan, se 
on vain, ettei happani leivät syödään. Lisäksi, toisin pääsiäinen, ensimmäinen ja viimeinen päivä 
happamattoman leivän ovat päiviä, kuten viikkosapatin, että yksi ei toimi.) 

Vaikka jotkut haluavat allegorize pois monia raamatunkohdat, vaikka varmasti on hengellinen ymmärrys 
Pyhälle Days, on myös fyysinen. Ja fyysinen noudattaminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin 
hengellisen opetuksia. 

Days happamattoman leivän apua kuva, että me kristityt olemme pyrkiä tekemään syntiä ja tekopyhyyden 
elämästämme (vrt Matt 16: 6-12, 23:28; Luke 12: 1). Pitämällä niitä fyysisesti, se auttaa meitä paremmin 
oppia hengellisiä opetuksia Jumalan tarkoitus. 

4. Helluntai: Totuus kutsumisenne ja Uskomaton Jumalan lahja 

Useimmat, jotka tunnustavat Kristuksen tietää jotain helluntai. Monet kunnolla pitävät sitä alkua Uuden 
testamentin kirkossa. 

Jeesuksen kuoleman jälkeen hänen opetuslapsensa pyydettiin odottamaan vastaanottamaan Pyhän 
Hengen: 

4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä lähtemään Jerusalemista, vaan odottaa 
Isän lupausta "joka" Hän sanoi, "sinä minulta kuullut, 5 Johannes kastoi vedellä, mutta teidät 
kastetaan Pyhällä Hengellä ole monta päivää nyt." (Acts 1: 4-5) 

Niin he odottivat ja: 
1 Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhteen paikkaan (Apt 2: 1). 

Huomaa, että lausuma korostaa, että helluntaina oli täyttynyt. Raamattu tekee selväksi, että tapahtumat, 
jotka seuraavat liittyi suoraan siihen, että helluntaina oli täyttynyt. Ja se tapahtui opetuslapsille, koska 
he olivat kaikki tarkkailemalla sitä yhdessä. 



Tässä on mitä sitten tapahtui: 
2 Yhtäkkiä kuului ääni taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, 
jossa he istuivat. 3 Sitten heille ilmestyi jaettu kieliä, kuten tulipalon, ja yksi istuivat kunkin 
niistä. 4 Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä 
Henki heille puhuttavaksi antoi. ... 
38. Niin Pietari sanoi heille: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen 
nimeen syntien 

synnit; ja te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. 39 Sillä lupaus on teille ja lapsille sekä kaikille, jotka 
ovat kaukana, peräti Herra, meidän Jumalamme kutsuu." 
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän todisti ja kehoitti heitä sanoen: "pelastua tästä perverssiä 
sukupolvi." 41 Silloin ne, jotka ottivat hänen sanansa kastettiin; ja sinä päivänä noin kolmetuhatta 
sielua niihin. 42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän 
murtamisessa ja rukouksissa. ... 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan. Ja Herra lisäsi heidän 
yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. (Ap 2: 2-4, 38-42, 47). 

He saivat joitakin voiman Pyhän Hengen. Ja tämä pidetään alkua kristillisen kirkon Rooman katoliset, 
Ortodoksi, useimmat protestantit, Jehovan todistajia, ja Church of God ryhmiä. Niin Pyhä Henki annettiin 
tiettynä ajankohtana (samalla, että monet juutalaiset havaitut Helluntai) ja että Jeesuksen opetuslapset 
olivat vielä tarkkailemalla sitä. 

Se ei ollut sattumaa. 

On olemassa enemmän pääsiäiseen? 

Monet eivät ymmärrä, että helluntaina edustivat yli antamisen Pyhän Hengen ja aloittaa uuden 
testamentin kirkon. 

Tarkasteltaessa kohdat Vanhan ja Uuden Testamentin antaa lisätietoja tästä päivänä ja sen merkityksen. 

Helluntaita pidettiin kristittyjen alkuvaiheen jälkeen yhden, mutta ei mainita kielilläpuhuminen. Apostoli 
Paavali jatkoi pitämään helluntaihin vuosikymmenien jälkeen Helluntain edellä toisessa luvussa 
Apostolien teoissa. Huomaa mitä hän kirjoitti noin 56 AD: 

8 Sillä En halua nähdä sinua nyt matkalla; mutta toivon pysyä samalla kanssasi, jos Herra 
sallii. Mutta minä odotan Efesossa helluntaihin asti (1 Kor 16: 8). 

Tämä osoittaa, että Paavali tiesi kun helluntai oli, että hän tunsi, että Corinthians täytyy tietää, milloin 
helluntai oli, ja että Ef olisi pitänyt tietää, helluntai oli. Siten, se oli ilmeisesti havaitaan Paul ja 
pakanauskoville Efesoksesta Corinth. 

Toisessa vuonna apostoli Paavali halusi olla Jerusalemissa helluntaina, noin 60 jKr: 
16 Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efesoksen ohi, niin että hän ei tarvitse käyttää aikaa 
Aasiassa; sillä hän kiirehti Jerusalemiin, mikäli mahdollista, helluntaipäivänä (Apt 20:16). 



Niinpä kristityt Jerusalemissa olivat vielä tarkkailla helluntain ja Paavalin tarkkailemalla sitä. Muuten ei 
olisi mitään selvää syytä, miksi Paavali halusi olla Jerusalemissa helluntaipäivänä. 

Termi Helluntai on kreikkalainen sana tarkoittaa 50 th. Että termi on johdettu seuraavista heprean 
kuvauksen laskettaessa päivämäärä: 

15 Ja Laskekaa itsellenne päivästä sapatin jälkeen, päivästä, että olet tuonut nippu heilutuslyhteen: 
Seitsemän sapatteja on täytettävä. 16 Count viidentenäkymmenentenä päivänä ylihuomenna 
seitsemännen sapatin (Moos 23: 15-16). 

Helluntaipäivä on useita nimiä, ja siksi, että jotkut ovat hämmentyneitä siitä. Sen muut Raamatun nimiä 
ovat: juhlan sadonkorjuun juhla viikkoa ja päivä esikoiset. 

Juutalainen Perinteet ja milloin on helluntai? 

Singing usein pyhän festivaaleja Jumalan, joka käynnistyi auringonlaskun: 
29 Saatte Kappaleen yöllä, kun pyhä juhla pidetään, ja sydämenne riemuitsee kuin silloin menee 
huilu, tulemaan Herran vuorelle, Voit Israelin Väkevä. (Jesaja 30:29) 

Moderni juutalaiset yleensä soittaa helluntaihin termillä Shavuotin. 

Jotkut ovat olleet sekava, kun helluntai on. Monet juutalaiset eivät pidä sitä samana päivänä, 
että jatkuvien Jumalan seurakunta pitää sen. 

Juutalaisen Saddukeukset oikein sanoi, että ”Helluntai tulisivat aina sunnuntaina,” mutta "[i] n jälkeisen 

talmudilaiseen ja geonic kirjallisuutta ... Helluntai osuu 6. Siwan” (Pineles 'Darkeh Shel Tooran', s. 212 , 
Wien, 1861, helluntai. Jewish Encyclopedia of 1906). ajankohta monet juutalaiset nyt käyttää (joka on 
jälkeisessä Talmudic kirjallisuutta, joka koottiin jälkeen Vanhaa testamenttia eikä Raamattu), on 
myöhempi muutos eikä Raamatun ajoitus . Me Jatkuvat Jumalan seurakunta noudattaa Raamatun 
menetelmällä. 

Huomaa myös seuraavat aiemmista päärabbi Lord Sacks: 

Fariseukset, jotka uskoivat suullinen laki sekä kirjoittanut yhden ymmärtänyt ”sapattia” tarkoittaa 

tässä, ensimmäinen päivä Pesach (15 Nisan). Saddukeuksia, jotka uskoivat kirjoitettua lakia vain, 
otti tekstin kirjaimellisesti. Päivä sen jälkeen sapatti on sunnuntaina. Siten laskenta alkaa aina 
sunnuntaina, ja Shavuot viisikymmentä päivää myöhemmin, myös aina osuu sunnuntaina. (Säkit 
L. Juutalaisuus: ajatuksen Shavuot. Arutz Sheva, 3. kesäkuuta 2014.) 

Kristittyjen pitäisi muistaa, että Jeesus tuomitsi fariseuksia luottaa liikaa suullista lakia yli kirjoitettua 
lakia (Mark 7: 5-13). Jeesus sanoi heille, että he olivat "tekevät Jumalan sanan mitään 
perinnäissäännöllänne jonka olet antanut. Ja monia sellaisia asioita teet" (Mark 7:13). 

Ja, kuten on esitetty alla, helluntai viittaa aikaan laskemalla viisikymmentä, koska ne liittyvät 
ensihedelmät: 

16 Count viidentenäkymmenentenä päivänä ylihuomenna seitsemännen sapatin; silloin sinä 
tarjoavat uutta viljaa Herralle. 17 Sinä tuoda oman asunnon kaksi häälytysleipää kahden 



kymmenesosaa ephaa. Niiden on oltava pieniä jauhoja; ne on leivotaan hapatuksen. Ne ovat ensi 
hedelmä Herralle (Moos 23: 16-17). 

Kun lasket viidentenäkymmenentenä päivänä ylihuomenna seitsemännen sapatin, huomaat, että helluntain 
on aina tulla sunnuntaina. Helluntai alkaa auringonlaskusta lauantaista auringonlaskua 
sunnuntaina. Irenaeus, joka väitti tavannut Polykarpos Smyrna kirjoitti, että apostolit pidetään 
Helluntaina sunnuntaina (Fragments Ireneus, 7). 

ensihedelmät 

Käyttö termin ”ensi hedelmä” viittaa toisen sadon. Ja itse, tämäkin huomautetaan VT: 
16 ... juhla Harvest, esikoisena työnne jonka olet kylvänyt alalla; 17 ja sadonkorjuun juhla lopussa 
vuoden, kun olet kerännyt hedelmän työnne kentältä (Moos 23: 16-17).  
 
22 Ja pitäkää juhlan Weeks, ja esikoisena vehnäsato, ja sadonkorjuun juhla on vuoden lopussa 
(Moos 34:22). 
26 Myös päivänä esikoisena, kun tuo uutta viljaa Herralle teidän juhlan Weeks, teistä on pyhä 
kokous (Numerot 28:26). 

Vaikka jotkut protestanttiset kommentaattorit viittaavat ohrantähkäjuhlasta kuin juhlaa esikoiset (esim 
Radmacher ED toim. Nelson Study Bible. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, s. 213), Tämä on 
harhaanjohtava. Kun taas ”nippu ensihedelmät” tarjottiin sitten (Moos 23: 10-11), kuten edellä on 
esitetty, Raamattu viittaa juhlaa viikkoa kuin aika ensihedelmät (ei vain yksi nippu). 

Miten ajatus esikoiset auttaa meitä ymmärtämään tämän päivän? 

Helluntaita tai Feast ensihedelmien (Moos 34:22) muistuttaa, että Jumala kutsuu nyt vain pieni ”ensi 

hedelmä” hengellistä satoa, viimeisen tulossa suuri päivä, mitkä kuvat suuremman sadon 

myöhemmin. Kevään sato, useimmilla alueilla, paljon pienempiä kuin suurempi Fall sato, ja tämä on 
sopusoinnussa Jumalan pelastussuunnitelmaa ihmiskunnalle. 

Mutta mitä Jeesuksesta? Eikö Hän eräänlainen esikoiset? 

Kyllä, hän varmasti oli. Paul toteaa: 
20 Mutta nyt Kristus on noussut kuolleista, ja on esikoisena jotka ovat nukkuneet. 21 Sillä koska 
mies tuli kuolema, jonka mies tuli myös ylösnousemus kuolleista. 22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat 
Aadamissa, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. 23 Mutta kukin oman 
järjestyksessä: esikoisena Kristus, sitte ne, jotka Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. (1 
Corinthians 15: 20-23). 

Kristus on täyttää ohrantähkäjuhlasta Moos 23: 10-11. Hän on nippu esikoiset. Hän myös täytti tämän 
roolin, kun hän nousi taivaaseen sunnuntaina (ohrantähkäjuhlasta oli sunnuntaina) jälkeen hän nousi 
kuolleista (Joh 20: 1,17). Mutta hän tai hänen todelliset seuraajansa havaittu, mitä nyt kutsutaan 
pääsiäisen. 

Myös James toteaa Jeesus vei meidät myös olla eräänlainen ensihedelmä: 



18 Tahtonsa Hän vei meidät sanalla totuuden, että voisimme olla eräänlainen uutiset hänen 
olentoja (James 1:18). 

Joten vaikka Jeesus oli alkuperäinen ensihedelmä edustamaan ohrantähkäjuhla todelliset kristityt ovat 
eräänlainen esikoisena, jota edustaa helluntaipäivänä. "Ensihedelmien" tarkoittavat, että vain harvat ovat 
osa sadosta tässä iässä (vrt Luuk 12:32, Roomalaisille 09:27; 11: 5) - mutta myös sitä, että siellä on 
suurempi sato - aika jossa kaikki joilla ei ole ollut mahdollisuutta pelastukseen myöhemmin on todellinen 
ja todellinen mahdollisuus. 

Huomaa mitä Peter totesi helluntaina: 
29 "Miehet, veljet, minä puhun vapaasti mitä kantaisäämme Daavidin että hän on sekä kuollut että 
haudattu ja hänen hautansa on meidän tähän päivään. 30 Siksi nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala 
oli valalla vannoen hänelle, että hedelmän hänen ruumiinsa, lihan, hän herättävä Kristuksen 
istumaan valtaistuimensa 31 hän, ennustaa tämän puhunut ylösnousemuksesta Kristus, että hänen 
sielunsa ei jätetty tuonelaan , eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. 32 Tämän Jeesuksen on 
Jumala herättänyt, jonka todistajat me kaikki olemme. 33 Kun nyt korotettu Jumalan oikealle 
puolelle, ja saatuaan Isältä lupauksen Pyhästä Hengestä, hän vuodatti sen, minkä te nyt näette ja 
kuulette. (Apt 2: 29-33) 

Huomaa, että Peter, helluntaina, viittasi Jeesukseen hedelmää ja että hän nousi kuolleista. Helluntai 
osoittaa, että Jumala siunaa tämä pieni sato myöntämällä Pyhän Henkensä, jotta voimme voittaa, tehdä 
työnsä ja kasvaa henkisesti, vaikka elävät ”nykyisestä pahasta ikä” (Gal 1: 4) 

Jeesus ei ollut vain ensimmäinen esikoisena, Hän oli myös esikoinen monien veljien: 
29 jolle hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt sopeutui Poikansa kuvan, että hän 
olisi esikoinen monien veljien joukossa (Room 8:29).  
 
5 Jeesus Kristus, uskollinen todistaja, esikoinen kuolleista (Ilm 1: 5). 

Koska Jeesus on esikoinen, tämä varmasti tarkoittaa, että siellä tulee muita, jotka ovat olla Hänen 
kaltaisensa. Siten tulee kuin Jeesus Kristus on myös osa viestiä helluntain. Tietenkin ajatus tulla 
Kristuksen kaltaiseksi opetetaan koko Raamattua ja ei rajoitu helluntai. Huomaa mitä Johannes kirjoitti: 

2 ... meistä tulee Hänen kaltaisiaan (1 Joh 3: 2). 

Koska se on pyhä kokous, havaitaan samanlainen viikkosapatin, mutta tarjoukset (Moos 16:16). Vanhassa 
Testamentissa, juhla Weeks, johon esikoisena, pidettiin 50 päivää sapatin jälkeen pääsiäisen jälkeen. 

Kuoleman jälkeen Kristuksen apostolit kokoontuivat tuona päivänä. Ja tuona päivänä, Pyhä Henki 
vuodatettiin tarjoamaan kristityille pääsy Jumalan eräänlaisena esikoiset. Jeesus oli ensimmäinen näistä 
esikoisena ja kristittyjä, jotka kutsutaan tässä iässä myös olla esikoisena kuin Hän on (jotka on kutsuttu 
myöhemmin myös olla niin Jeesus on, mutta eivät yksinkertaisesti ensihedelmät). 

Voiko pyhä päivää pidettävä Jerusalemin ulkopuolella? 

Jotkut ovat todenneet, että Raamatun pyhät päivät voida noudattaa nyt, koska ne edellyttäisivät, että 
kaikki menisi Jerusalemiin. 

Mutta se ei tapahtunut historiallisesti, vaikka Jeesus. 



Kohti alkaessa ministeriön taas Nasaretissa Jeesus puhui ”päivänä sapatin” (Luuk 04:16). Helluntai 
kutsutaan myös juhla Weeks / sapattien (Moos 16: 10,16). Että Luukas merkitsi monikossa voidaan 
vahvistaa tarkastelemalla todellinen kreikkalainen termi. Varsinainen sana (ei Strong'in ryhmittelyä kuin 
sanaa) varten sapatti σαββάτων, on monikko (σαββάτω, kuten Luke 14: 1, on yksikössä). Kanava on 
kirjaimellisesti käännetty seuraavasti: 

16 Ja hän tuli Nazareth jossa Hänet kasvatettiin. Ja mukaan tapansa hän meni sisään päivinä 
sabbatini synagogaan, ja nousi lukemaan. (Luuk 04:16, vihreä) 

Joten, tämä auttaa osoittavat, että joku voisi pitää juhla-aika, kuten Jeesus, muussa paikassa kuin 
Jerusalemissa. Hän myös näytti mahdollisesti pitää toinen pyhä päivä Galileassa Luke 6: 1-2 (Green JP, 
Sr. Interlinear kreikkalais-Englanti Uuden testamentin kolmas painos. Baker Books, 2002). 

Ehkä on syytä mainita, että kun samarialainen nainen osoitti, että palvonta olisi mahdollisesti rajoitettava 
Jerusalemin alueella (Joh 04:19), Jeesus sanoi, että ei ollut Jerusalemissa jumalanpalveluksessa rajoitus: 

21 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua: se aika tulee, jolloin te ei tällä vuorella eikä 
Jerusalemissa Isää rukoile. 22 Te kumarratte mitä et tiedä, me tiedämme, mitä me palvomme, sillä 
pelastus on juutalaisten. 23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää 
hengessä ja totuudessa; sillä Isä pyrkii tällaisia palvomaan Häntä. 24 Jumala on henki, ja jotka 
häntä pitää palvoa hengessä ja totuudessa." (Joh 4: 21-24) 

Uusi testamentti osoittaa selvästi, että juhla-aika tai muu palvonta ei rajoitu Jerusalemiin (katso myös 
Matt 10:23; 23:24). 

On huomattava, että kreikkalais-roomalaisen seurakunnat myös, että helluntaina, joskus kutsutaan juhlaa 
viikkoa (Moos 23: 15-16) tai päivä esikoiset (Number 28:26) Vanhassa Testamentissa oli Christian 
merkitys . Ja ne eivät rajoita sen noudattamista yhteen kaupunkiin. 

Mieti myös, että ajatus kristittyjen on esikoisena vahvistetaan UT (James 1:18). Muinaisessa Israelissa, 
oli pienempi sato keväällä ja suurempi sato syksyllä. Kevään juhla-aikana Helluntai, kun oikein 
ymmärretty, auttaa kuva, että Jumala on vain vaatii jonkin verran nyt pelastuksen (Joh 06:44; 1 Kor 
01:26, Room 11:15), jolla on suurempi sato tulossa myöhemmin (Joh 7: 37- 38). 

Monet kreikkalais-roomalaisen kirkkojen noudattaa joitakin versio helluntain. Silti osittain koska ne eivät 
noudata tiettyjä muita raamatullisia pyhäpäiviä, he eivät ymmärrä, miksi Jumala on vain soittaa muutamia 
nyt, ja että hän tekee on suunnitelma tarjota kaikille pelastuksen (Luuk 3: 6; Jesaja 52:10). Mercy 
kerskaukseksi tuomio”(James 2:13). 

5. juhla trumpetit: Kristuksen paluu ja tapahtumista, jotka johtivat 
siihen 

Useimmat kreikkalais-roomalaisen kirkot eivät pidä raamatullista pyhäpäivinä, jotka yleensä esiintyvät 
syksyllä. Kuitenkin nämä Holy Days kuvata monissa merkittävissä tapahtumissa Jumalan suunnitelmassa. 

Juhla Trumpets paitsi kuvat Kristuksen tulemista elvyttää esikoisena kuolleista, se myös kuvissa kamala 
tuhon vain eteenpäin ja interventio Jeesuksen Kristuksen pelastaa elantonsa täystuhon ja perustaa Jumalan 
valtakunnan maa. 

Katsotaanpa ymmärtää, miten tämä festivaali sopii Jumalan suuren yleiskaava. 



Katsovat, että kyseessä on merkittävä aika ennen helluntaina ja juhlan Trumpets. Koska Uuden 
Testamentin seurakunta alkoi helluntaina ja pohjimmiltaan päättyy, kun Jeesus palaa viime trumpetti (1 
Kor 15: 51-57), tavallaan ajanjakson välillä helluntain juhla ja Trumpets voidaan katsoa edustavan 
seurakuntajaksojen . 

Neljäs pyhäpäivänä, juhla Trumpets, havaitaan ”Seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä kuukauden” 

(Moos 23: 23-25). 

Numero seitsemän Jumalan suunnitelmassa merkitsee päätökseen ja täydellisyyttä. Seitsemäntenä 
kuukautena Jumalan kalenteri (esiintyy syys- ja / tai lokakuussa) sisältää neljän viimeisen festivaaleja, 
hahmottamisessa loppuun Jumalan suuren yleiskaava meille. Festivaali, joka osuu ensimmäisenä päivänä 
tämän kuun alku lopullisen tapahtumia Jumalan suunnitelmassa. 

Se on toinen vuosittainen levon yhdeltä säännöllistä työtä, ja se oli olla muistomerkki pasunaa soittaen 
(Moos 23: 24-25). Se on myös aika oppia Jumalan teitä (Nehemia 8: 2-3; vrt Ezra 3: 1-7).Paljon siitä, 
mitä tapahtui israelilaisille kirjoitettiin meidän ”esimerkkejä, ja ne on kirjoitettu varoitukseksi meille, 

joiden osana päät aikojen ovat tulleet” (1. Kor 10:11). 
Juuri puhaltaminen trumpetit että juhlan Trumpets piirtää nimensä. 

On paljon symbolinen merkitys sitoi puhaltaa nämä trumpetit, etenkin lopun aikoja, jolloin elämme. On 
huomattava, että nykyaikainen juutalainen nimi tälle päivämäärän, Rosh Hashanah, ei ole raamatullinen 
eikä edes alkuperäinen juutalaisille. Se oli jotain, että he omaksuivat vuosisatojen jälkeen Jumala antoi 
heille ja jälkeen Vanha testamentti kirjoitettiin (Kramer, Amy J. Rosh Hashana Origins. Copyright © 
1998-1999 Kaikki juutalainen, Inc.). 

Raamattu opettaa, että Trumpets puhallettiin ilmoittaa Jumalan juhla, sekä kutsua ihmisiä koota (Numbers 
10: 1-3, 10). 

Elämän kirja 

Mielenkiintoista, juutalaiset oppineet ovat sitoneet juhla trumpetit kanssa "Book of Life (Peltz M, rabbi. 
Mikä on Rosh Hashanah tervehdys? Haaretz 17. syyskuuta, 2012). Miksi se kiinnostava? 

No, Raamattu opettaa, että ne, jotka on lueteltu Elämän Kirjassa "(Fil 4: 3; Ilmestys 3: 5) nousevat 
kuolleista (Heprealaisille 12: 22-23). Kun? Seitsemännellä ja viimeinen trumpetti: 

51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta me kaikki muutumme -
 52 hetkessä, silmänräpäyksessä, viimeisen trumpetti. Sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat 
lahjomaton, ja me muutumme. 53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuu katoamattomuuteen ja 
tämä kuolevainen on saatettu kuolemattomia. (1 Corinthians 15: 51-53) 

Ilmestyskirjan opettaa selvästi, että seitsemän trumpettia puhalletaan (8: 2), rangaistus tulee niille, jotka 
eivät ole suojattu God (9: 4), ja sitten Jumalan valtakuntaa ja tuomio tulee (11: 15-18).Lopuksi se opettaa, 
että ne, joiden nimet ei ole kirjoitettu elämän kirjaan kokevat toisen kuoleman (Ilm 20: 14-15). 

trumpetti räjäytykset 

Katsovat, että Raamattu osoittaa, että vuonna Israelin historiassa, joka oli raskaasti saattelisivat 
konflikteja ja kapinaa, trumpetit edelleen käytettäväksi varoituslaitteita, soittaa aseiden tai alkusoittoa 
tärkeät viestit - aina merkitä tapahtuman valtava tuonnin koko kansakunta. 



Jumala käytti myös profeetat, heidän joukossaan Jesaja, Hesekiel, Hoosea ja Joel, varoittaa Israeliin 
rangaistukset Hän toisi heille heidän jatkuvaa vastustamaan Hänen lakeja. Nämä profeetat olivat 
käyttämään ääntään kuten trumpetit ja toitottaa heidän varoituksia Jumalan kansaa. 

1 huuda, älä säästä; Korota äänesi niinkuin pasuna; Kertoa ihmisille heidän rikoksensa, ja Jakobin 
huoneelle heidän syntinsä. (Isaiah 58: 1) 

Olemme jatkuvassa Jumalan seurakunnan työskentelevät tehdä se tänään. Uskallamme sanoa syntien 
yhteiskunnan ja miten maailman tapahtumat ovat mukautuminen oikein ymmärretty profetian - jota myös 
pyrittävä selittämään. 

Mutta siellä on myös kirjaimellinen trumpetti räjäytykset tulossa tulevaisuudessa Ilmestyskirja opettaa 
(Ilmestys 8: 1-13, 9: 1-18). Mutta useimmat eivät vaarin nämä varoitukset. 

Monet puhalletaan Ilmestyskirjan, ja paljon oli tarkoitus puhallettu juhlan Trumpets (Moos 23:24) - 
toivottavasti monet voivat nähdä yhteyden. 

Mutta tärkein trumpetti, tavallaan, voi olla viimeinen, seitsemäs yksi. Tässä on mitä Ilmestyskirja opettaa, 
että: 

15 Ja seitsemäs enkeli puhalsi: Ja siellä oli suuria ääniä taivaassa sanovan, että "Tämän maailman 
valtakunnat ovat valtakunnat Herramme ja hänen Kristus ja hän on hallitseva aina ja 
iankaikkisesti!" 16 Ja kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat Jumalan valtaistuimillaan 
lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, 17 sanoen: "Annamme kiitos, Herra 
Jumala kaikkivaltias, Hän joka on ja joka oli ja joka tuleva on, koska olet ottanut suuren voiman 
ja hallitsi. 18 kansat olivat vihaisia, ja vihasi on tullut, ja kuolleiden aika, että ne olisi arvioitava, ja 
että sinun pitäisi palkita palvelijansa profeetat ja pyhimykset, ja ne, jotka pelkäävät Nimesi, 
pienet ja suuret, ja pitäisi tuhota ne, jotka tuhoavat maapallon." 19 Silloin Jumalan temppeli 
avattiin taivaassa, ja liitonarkku näkyi hänen temppelissä. Ja tuli salamoita ääniä, ukkosenjylinää 
maanjäristystä ja suuria rakeita. (Ilm 11: 15-19) 

Juhla Trumpets kuvia tulevaisuuden puhaltaminen trumpetit ja se tosiasia, että Jeesus tulee ja perustaa 
Jumalan valtakunta maan päällä. Hyvä uutinen on tulossa Jumalan valtakunta on suuri osa siitä, mitä 
Jeesus haluaa palvelijoitaan julistamaan nyt (Matteus 24:14; 28: 19-20), ja sitten tulee loppu (Matteus 
24:14). Juhla Trumpets pistettä Kristuksen voiton tässä maailmassa. 

Kreikkalais-roomalaisen historioitsijat, kuten Jerome ja Epifanioksen (Catholica Omnia Tabulinum De 
Ecclesiae Patribus Doctoribusque materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 
Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A, s. 922, 930 ja Epifanioksen (Ephiphanius. Panarion on 
Ephiphanius Salamiin : Book II (lahkojen 1-46) 1 §, 19 ryhmä, 7-9. Frank Williams, toimittaja. Publisher 
BRILL, 1987, s. 117-119), kirjataan, että "Nazarene kristittyjen jatkoi pitää Fall pyhät päivät neljänteen ja 
viidenteen luvuilla. he ikään pitää uskolliset kristityt Jerusalemissa joka väitti alkuperäisen kristillisen 
rakennus Jerusalemissa osaksi neljännellä vuosisadalla, kunnes ne lopetettiin Imperial viranomaiset 
(Pixner B. kirkon apostolien Found Siionin vuorella. raamatullinen arkeologia Review, touko / 
kesäkuussa 1990: 16-35,60). 

Antisemitismi John Chrysostom nimenomaan yrittänyt estää ihmisiä pitää juhlan Trumpets myöhään 
neljännellä vuosisadalla (John Chrysostom. Saarna I juutalaisia I: 5; VI: 5; VII: 2). Kuitenkin ne yrittää 
olla uskollinen jatkoi tätä kautta historian. Jatkuvan Jumalan seurakunta tekee niin nyt. 



6. sovituspäivänä: Saatanan saa karkotettu 

Seuraavana Fall pyhä päivä on sovituspäivä: 

26 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 27 "Myös kymmenentenä päivänä tänä seitsemäntenä 
kuukautena on sovituspäivänä. Sen on pyhä kokous sinulle, sinä pitää vaivaaman teidän 
sielujanne, ja tarjota tuliuhri ja Herra. 28 ja ette saa tehdä mitään työtä samana päivänä, sillä se on 
sovituspäivä, sovituksen sinulle Herran, sinun Jumalasi. 29 henkilöä, jota ei vaivaa sielultaan 
samana päivänä on hukutettaman henkilöä. 30 henkilöä, jolla ei mitään työtä samana päivänä, että 
henkilö minä hävitän kansansa keskuudesta. 31 Et saa tehdä mitään työtä tekemän, se pitää oleman 
ikuisesti sukupolvesta sukupolveen kaikissa asuntoa. 32 Sitä teille lepopäivä, ja sinä pitää 
vaivaaman teidän sielujanne, yhdeksäntenä päivä ehtoolla, illasta iltaan, te juhlia sapatti." (Moos 
23: 26-32). 

7 'kymmenentenä päivänä seitsemännen kuun teistä on pyhä kokous. Sinä vaivaaman teidän 
sielunne; et saa tehdä mitään työtä. (Numbers 29: 7) 

Paasto on historiallisesti pääasiassa kuinka lause ”vaivaaman teidän sielujanne” on tulkinnut juutalaisten 
ja Jumalan seurakunnan yhteisöjä (tämä on myös vahvistanut kyseisestä kohdasta kuin Ps 35:13; 69:10 ja 
Jesaja 58: 5), jolla tarkoitan paasto, ellei ole jotenkin sairas, ja näin on jo kärsinyt. Ilta illan tarkoittaa 
auringonlaskusta auringonlaskuun. 

Uuden testamentin itse kutsuu sovituspäivänä, ”Fast” (Apt 27: 9), joka ei ainoastaan osoittaa, että apostoli 
Paavali oli pitää sitä (jonka hän olisi kohden lausuntoja Apt 21: 18-24; 28:17 ), mutta Kreikan nimetty 
Theophilus (kristillisen joka Apostolien teoista osoitettiin Apt 1: 1), myös on täytynyt tai toinen termi 
olisi korvattu. 

Tarkkaavainen yksilöiden sidoksissa Jumalan seurakunnissa paastoavat auringonlaskusta tänä yönä asti 
auringonlaskua seuraavana iltana (jos ne ovat fyysisesti pystyvät - imettävien pienet lapset, raskaana 
olevat naiset, ja erilaiset kärsivien toisia ei odoteta nopeasti - tämä on sopusoinnussa juutalaisten 
käytäntöjen kehittämiseen samoin). Tässä nopeasti mennään ilman ruokaa tai juomaa. 

Kumma, yksi protestanttinen raportissa, että yhtenä syynä kristityt eivät tarvitse pitää sovituspäivänä on, 
koska ei ole juutalainen temppeli tänään (Cocherell BL. Jos Kristuksen seuraajia paastota 
sovituspäivänä?). Silti Raamatun totuus on, että israelilaiset piti sovituspäivänä vuosisatoja ennen oli 
temppeli ja toinen todellisuus on, että UT osoittaa, että kristityt ovat nyt Jumalan temppeli (1 Kor 3: 16-
17) . 

kaksi vuohta 

Vanhassa testamentissa sovituspäivänä mukana tilaisuudessa, jossa Asaselille vuohi lähetettiin erämaahan 
(Moos 16: 1-10). Tietyt Kristityt näki tämän lähettämisen Azazelin vuohi pois kuin hahmottamisessa 
ajalla vuosituhannen kun Saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi syvyydestä (Ilm 20: 1-4). Tämä tarkoittaa 
sitä, että hän ei voi kiusata ja pettää tuona aikana. Koska Jeesuksen uhrin, vuohi ei uhrata noudattaa tätä 
päivä (vrt Hebr.10: 1-10). 

Vaikka Jeesus oli meidän pääsiäislammas teurastettu (1 Kor 5: 7-8), ja hänet surmattiin vain kerran (Hepr 
9:28), näemme myös muulloin kuin pääsiäisen jossa Jeesus on seremoniallisesti surmattu. 

Miksi? 

Monet ovat arvelleet, mutta voisi olla johtolankoja sekä se, että tämän uhrin tapahtuu ennen vapauttamista 
toinen vuohi. 



Kuvan alkuperäinen pääsiäisen johtanut ainoastaan israelilaiset siirrellään yli syntejään. Tässä iässä, jotka 
ovat tosi kristityt väittävät Jeesuksen uhrin Hänen lopullinen maallisen pääsiäistä maksamaan 
rangaistuksen meidän syntiemme. Mutta todelliset kristityt ovat pieni vähemmistö maailman (Luuk 
12:32; Romans 11: 5). 

Koska Raamattu kutsuu Saatanaa ”tämän maailman jumala iässä”, joka on ”sokaisi” maailma (2 Kor 4: 

4), useimmat on sokaissut ja joita ei vielä sisälly Jeesuksen uhrin. Silti tämä tapahtuu lähes kaikki, jotka 
kutsutaan - ei tässä maailmassa eikä ikää tulla (Matt 12:32). Näytetään uhrauksen, juhlallisesti jälkeen 
seurakuntajaksossa päättyy, auttaa osoittamaan, että Jeesuksen uhri ei ollut vain kutsutuille kirkossa ikä, 
Jumalan suunnitelma sisältää tarjoaa pelastusta kaikille, eikä vain tänään valittuja. 

Näyttämällä uhrin ennen muita vuohi vapautetaan, tämä osoittaa, että Jeesus ei ottamalla pois synnit 
Saatanalle. 

Jeesus otti rangaistuksen kaikille ihmisille. Mutta se ei koske ihmisiin vasta Jumala kutsuu meitä ja antaa 
meille katumus (Joh 06:44) ja tulemme olemaan valmiita parannuksen ja uskomme,. Ei vain Jeesukseen, 
mutta uskomme Pojan ja uskomme Isän eli me uskomme, mitä he sanovat. Lisäksi osoitamme sitä 
tekemällä parannuksen, kasteen, myönnetään Pyhä Henki (Apt 2:38) ja itse yrittää elää kuin ne olisivat 
meitä elämään (vrt 1 John 2: 6). 

Vietettävä Historia 

Sovituspäivänä pidettiin 4 luvulla Johanneksen mukaan Krysostomos saarnasi vastaan (John Chrysostom. 
Saarna I juutalaisia I: 5; VI: 5; VII: 2). 

Tämä näkyy myös Canonin 69/70 Syyrian apostolisen Kanuunat lähellä tätä aikaa, joka yritti kieltää sen 
(Seaver JE. Juutalaisvainoja Rooman valtakunnassa (300-438), Issue 30 Kansasin yliopiston julkaisuja: 
humanistinen tutkimuksia. Kansasin yliopistossa Publications, 1952, s. 34-35). 

Muslimi asiakirja, vuodelta ajan viidenneksi kymmenes luvulla, toteaa Jeesus opetuslapsineen piti 
paastota samoina päivinä kuin juutalaiset. Se osoittaa, että juutalais-kristityt silti pitää sovituspäivänä kun 
kreikkalais-roomalaiset keksivät 50 päivä Lenten- 

paastojakso että Jeesus ei pidä (Tomson P. Lambers-Petry L. Kuva juutalais-kristittyjen Antiikin 
juutalaisen ja kristillisen kirjallisuuden, Volume 158, 2003, s. 70-72; Stern SM. Lainaukset Apocryphal 
evankeliumit " Abd al-Jabbar. Journal of Theological Studies, NS. Vol. XVIII, (1) Huhtikuu 1967 34-
57). Ilmoituksia muiltakin historioitsijat tukevat tätä näkemystä (esim Pines, s. 32-34). Lisäksi näemme 
historiaraportteja että se oli yhä salatussa Transilvaniassa 16 luvulla (Liechty, s. 61-62). 

Vanha Radio Jumalan seurakunta havaittu sovituspäivänä (ja juhlapyhinä) koko 
20. vuosisadan. Olemme jatkuvassa Jumalan seurakunnan edelleen seuraamaan sitä tänään. 

7. Lehtimajanjuhlassa: Esimakua Maailma näyttää? Alle 
Kristuksen valtakausi 

Lehtimajanjuhlassa kuvia huipentuu tapahtuman Jumalan suunnitelmassa. Sen jälkeen Jeesus kuoli 
syntiemme lunastaa ihmiskunnalle, ja kun hän lähetti meille Pyhän Hengen ja poiminut ihmisiä nimensä 
tulla kuninkaat ja papit hallitsevat hänen kanssaan maan päällä (Ilm 05:10), ja sen jälkeen hänen toisesta 
tulemisestaan, ja sen jälkeen hän on vihdoin sijoitettu kaikki synnit pään päälle Saatanan erottamalla sekä 
hänet että synnit pois Jumalan ja Hänen kansansa (meidät lopulta yhtyvät-yhtä Hänen, sovituksen), niin 



olemme valmiita siihen sarjan viimeisten tapahtumien, alkamisesta perustamisen tuhatvuotisen 
valtakunnan Jumalan maan päällä. 

Lehtimajanjuhlassa kuvat henkistä ja aineellista runsautta, joka tapahtuu aikana tuhatvuotinen Jeesuksen 
Kristuksen, kun ihmiset pitävät Jumalan lakeja ilman Saatanan petokset (Ilm 20: 1-6). Tämä on 
päinvastoin kuin mitä nyt tapahtuu maailmassa pettänyt Saatana (Ilm 12: 9). Saatanallinen petos, joka on 
mennyt sitten (Ilm 20: 1-3), on osa miksi useimmat jotka tunnustavat kristinuskoa ovat harhaan 'kiva' 
false ministereitä sekä miksi monet niistä ministerien on johdettu harhaan (2 Kor 11: 14-15). 

Jeesus itse, piti lehtimajanjuhlassa, ja myös opetti sitä kohti John 7: 10-26. 

Tässä muutamia ohjeita siitä alkaen heprealaiskirjoitusten: 

33 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 34 "Puhu israelilaisille sanoen: 'viidentenätoista päivänä tänä 
seitsemäntenä kuukautena on Lehtimajanjuhla seitsemän päivää Herralle. 35Ensimmäisenä päivänä 
on pyhä kokous. Et saa tehdä mitään tavanomaista työtä sitä. 

41 Pitäkää sen juhlaa Herralle seitsemän päivää vuodessa. Se pitää oleman ikuisesti sukupolvesta 
sukupolveen. Te juhlia sitä seitsemäntenä kuukautena. 42 Sinä asua lehtimajoissa seitsemän 
päivää. Kaikki, jotka ovat kotoisin israelilaisia asuman lehtimajoissa, (Moos 23: 33-35,41-42) 

13 "pitäkää lehtimajanjuhlassa seitsemän päivän ... 14. Ja iloitse oman juhlaa, sinä ja sinun poikasi ja 
tyttäresi, mies- palvelija ja orjattarensa ja leeviläinen, muukalainen orpo ja leski, jotka ovat 
omassa portit. 15 Seitsemän päivää viettämään pyhiä juhlaa Herran, sinun Jumalasi, siinä paikassa, 
jonka Herra valitsee, sillä Herra, sinun Jumalasi, siunaa teitä kaikissa teidän tuottaa ja kaikissa 
työhön kädet, niin että varmaan iloita. 

16 "Kolme kertaa vuodessa kaikki miesten on Herran, sinun Jumalasi siihen paikkaan, jonka hän 
valitsee: klo makian leivän, on juhla viikkoa ja Lehtimajanjuhla, eivätkä he jää saapumatta Lord 
tyhjin käsin. 17 Jokainen ihminen antaa kuin kykenee mukaan siunauksen Herra, sinun Jumalasi, 
jonka hän on antanut sinulle. (Moos 16: 13-17) 

Jumalalla oli muinaisen Israelin asua lehtimajoissa / majaa ( 'sukkos' hepreaksi) erämaassa 
vuosikymmeniä ennen kuin ne tulivat luvattuun maahan. Nuo kopeissa, tavallaan, kuvassa, että he olivat 
vain perillisiä luvattuun maahan. Jopa Millennium, kun Jumalan valtakunta hallitsee yli kuolevainen 
kansakuntien kuolevaisen ihmiset vain valtakunnan perillisiä. Heidän täytyy voittaa ja kasvaa tietoa ja 
viisautta periä lupauksia. 

Jumala sanoo Efraim (joskus kuvaava tyyppi koko Israelin Raamatussa), että ne ”asua teltoissa, kuten 

juhlapäivänä” (Hoosea 12: 9, Douay-Rheims). Israelin erämaassa, oli eräänlainen kaikille ihmisille, jotka 
täytyy käydä läpi koettelemukset periä lupaukset (1 Kor 10:11). He olivat muukalaisia, odottamassa periä 
Jumalan lupaukset. 

Me kristityt olemme ymmärtää, että meillä ei ole pysyvää kaupunki tässä iässä ja katsoa myös tuleva 
(Hebr 13:14). Keskeyttämiselle väliaikaisissa asunnoissa aikana Lehtimajanjuhlan auttaa muistuttavat 
meitä siitä. Kristittyjen tulee osallistua jumalanpalveluksiin, jos mahdollista, jokainen päivä 
Lehtimajanjuhlan oppia (Moos 31: 10-13; Nehemiah 8: 17-18) on eläväksi, joka on meidän ”järjellinen” 

(Room 12: 1) . 

Lehtimajanjuhlan on aika iloita (Moos 14:26; 16:15). Käytön liittyvän kymmenys (kutsutaan yleisesti 
”toinen kymmenys”) osoittaa, että tämä on olla aika runsaasti (Moos 14: 22-26), mutta myös, että 
ministeriö olisi huolehdittava tässä iässä (Moos 14: 27). Lehtimajanjuhlassa auttaa kuvan aikaan 
tuhatvuotisen runsautta. Tämä antaa meille kurkistuksen ajan kuluttua Jeesus palaa. 



Vuosituhannen edustaa seitsemäntenä päivänä Jumalan 7000 vuotta suunnitelma. Mielenkiintoista, joka 
seitsemäs vuosi, kirja lain käskettiin luetaan Lehtimajanjuhlan (Moos 31: 10-13). Tämä auttaa kuva, että 
lainsäädäntöä, myös kymmenen käskyä, tullaan säilyttämään vuosituhannen kuten Raamattu osoittaa lakia 
opetetaan silloin (Jes 2: 2-3; enemmän käskyt löytyvät meidän ilmainen online vihkona kymmenen 
käskyä). Se on elävä mukaan Jumalan lakeja, jotka tuovat siunauksia ja runsautta vuosituhannen. 

Me kristityt odottavat nyt vuosituhannella ja muutos, joka tapahtuu viimeisen pasuunan (1 Kor 15:52), 
jota kutsutaan myös ensimmäinen ylösnousemus: 

4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja tuomio oli sitoutunut niihin. Sitten minä näin 
niiden sielut, jotka olivat teloitetut heidän todistajan Jeesuksen ja Jumalan sanan tähden, jotka 
eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä 
käteensä. Ja he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. (Ilm 20: 4) 

Raamattu osoittaa, että sen jälkeen kun Jeesus kokoaa kirkon luokseen, ja kun hän istuu valtaistuimellaan 
mihin lisäämme hallitseva Hänen kanssaan, hän kokoaa kansat hänen ja sanoa kristityille: 

34 Tulkaa, minun Isäni siunatut periä valtakunnan 

teille valmistettuna perusta maailma: (Matt 25:34). 

Nyt ne, jotka pitävät Lehtimajanjuhla odotan tämän autat kuvaa tuhatvuotisen valtakunnan. 

Vuoden alussa toisella vuosisadalla, Papias sanoi: 

[T] täällä on aikaa noin tuhat vuotta kuolleiden ylösnousemuksesta, ja että Kristuksen valtakunta 
perustetaan aineistomuodossa tästä hyvin maan päällä. 

Noudattaminen Lehtimajanjuhlan on varjo tulevan tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan uskolliset kristityt 
ovat pitäneet vuodesta Uuden testamentin aikoina. 

Mistä se säilytetään? 

Lehtimajanjuhlan on olennaisesti 'pyhiinvaellus' (Ps 84: 1-5) aikana, eli se edellyttää yleensä matkustaa 
ulkopuolella yksi normaalin yhteisö. Jeesuksen tabernacled "ihmisten kanssa, kun hän oli täällä (Kuten 
Kreikan sana ἐσκἠνωσεν Joh 1:14 voidaan kääntää kohti Green JP. Interlinear kreikkalais-Englanti Uuden 
testamentin. Baker Books, 1996, 5. tulostus 2002, s. 282). 

Vaikka jotkut virheellisesti väittävät, että Lehtimajanjuhla menneisyydestä kautta nykyhetkeen on 
pidettävä vain Jerusalem, tämä on virhe. Israelilaiset eivät olleet edes Jerusalemissa vuosisatojen jälkeen 
komennot sen noudattamista Moos 23 kirjattiin-siksi Jerusalem ei ollut ensimmäinen vaihtoehto 
heille. Raamattu osoittaa Lehtimajanjuhlan voidaan pitää kaupungeissa muissa kuin Jerusalem (Nehemia 
8:15; vrt Moos 14: 23-24). Toisella temppelin aikana (530 eKr - 70 jKr), juutalaisia usein pidetty sitä 
muualta (Hayyim Schausse totesi, ”Sukkos oli suuri juhla ulkopuolellakin Jerusalemin.” Schausse H. 
Juutalaisten Festivaalit: Opas niiden historiaa ja noudattaminen, 1938. Schocken, s. 184). 

Se voi myös olla kiinnostavaa huomata Polykarpos Smyrnalaisen vuonna 2. vuosisadalla (Life of 
Polykarpoksen, 19 luku) ja tietyt muut Vähä-Aasiassa myöhään 4. vuosisadalta piti Lehtimajanjuhla Vähä-
Aasiassa, eikä Jerusalemia. Tämän vahvistaa lähteistä, kuten katolisen pyhimyksen Jerome (Patrologia 
Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A) ja tutkimusta tehdään 
20. vuosisadan kardinaali Jean Danielou (Danielou, Cardinal Jean-Guenole-Marie. Teologiaan juutalaisen 
kristinuskon . Kääntäjä John A. Baker. Westminister Press, 1964, s. 343-346). 



Yhdeksästoista vuosisata vastaisen tuhatvuotista tutkija nimeltään Giovanni Battista Pagani kirjoitti 
seuraavaa egyptiläinen piispa Nepos kolmannen luvulla ja ne, jotka tukivat vuosituhannen: 

... kaikille niille, jotka opettavat vuosituhannen kehystetty mukaan juutalaisen ideoita, sanomalla, 
että aikana vuosituhannen Mooseksen lain palautuu ... Näitä kutsutaan Judaical Millenarians, eikä 
olevan juutalaisia, mutta keksijänä ja vahvisti vuosituhannen mukaan ... Tärkeimmät laatijat tämä 
virhe oli Nepos, An Afrikkalainen Bishop, jota vastaan St. Dionysius kirjoitti kaksi kirjaa 
Promises; ja Apollinaris, joista St. Epifanioksen sekoitti teoksessaan vastaan 
harhaoppeja. (Pagani, Giovanni Battista. Julkaisija Charles Dolman, 1855, s. 252-253) 

Sen pitäisi olla kiinnostavaa panna merkille, että kumpikaan Piispat Nepos eikä Apollinaris oli juutalaisia, 
mutta tuomittiin siitä uskonto, joka oli ”juutalainen” uskomuksia. Ja koska Apollinaris kutsutaan 
katolisen pyhimyksen, pitäisi olla selvää, että arvostettu ei-juutalaisten kristillisten johtajien alussa 
kolmannella vuosisadalla ei selvästikään pidä ideoita, jotka tuomitsivat allegorists. Se, että ne katsottiin 
”Mooseksen lain” on näyttöä niin, että ne molemmat ymmärtäneet ja piti Lehtimajanjuhlan, mutta 
kristillinen painottaen. 

Kreikkalais-Roman bishop ja Saint Methodius Olympus myöhään 3. tai varhain 4. vuosisadan opetti, että 
Lehtimajanjuhla käskettiin ja että sillä oli oppitunteja kristityille: 

Sillä kun kuutena päivänä Jumala loi taivaan ja maan ja valmiiden koko maailma, ja lepäsi 
seitsemäntenä päivänä kaikesta tekoja, jotka hän oli tehnyt, ja siunasi seitsemännen päivän ja 
pyhitti sen, niin lukuna seitsemännessä kuussa, kun maan hedelmiä on koottu, meitä käsketään 
juhlaa Herralle, ... se on käsketty että Feast meidän Tabernacles on vietetään Herralle ... sillä lailla 
kuin israelilaiset, jolla jätti rajoja Egyptin ensimmäinen tuli majoissa, ja täältä, joilla taas on 
esitetty, tulivat lupauksen maa, joten myös me. Sillä minä itsekin, kun matkani, ja menee ulos 
siitä Egyptistä tämän elämän, tuli ensin ylösnousemus, mikä on todellinen juhla majoissa, ja siellä 
se on perustanut minun majani, koristeltu hedelmiä hyve, on ensimmäisenä päivänä 
ylösnousemuksen, mikä on tuomion päivää, juhlia Kristuksen kanssa vuosituhannen lepoa, jota 
kutsutaan seitsemäntenä päivänä, vaikka tosi sapatin. (Metodioksen. LAN Kymmenen neitsyttä, 
Discourse 9) 

Katolinen pappi ja tutkija Jerome sanoi Nazarene kristityt piti sen ja että he uskoivat, että se osoitti 
tuhatvuotinen Jeesuksen Kristuksen (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 
1415 - 1542A). Tämä pitäminen Lehtimajanjuhlan jonka Nazarene kristityt myöhään neljännellä 
vuosisadalla vahvistettiin myös katolisen ja ortodoksisen Pyhän Epifanios. 

kristillinen Erot israelilaisia 

Lähinnä perustuu Uuden testamentin kristityt pitävät Lehtimajanjuhla hieman erilainen kuin israelilaiset 
tekivät. 

Tietojemme mukaan Lehtimajanjuhlan näyttää pidetty Euroopassa keskiajalla (suurlähettiläs College 
kirjekurssiin, Oppitunti 51. "Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli paikka ..." Ilm 12: 6 . 1968) 
sekä erityisesti Transilvaniassa vuonna 1500 (Liechty, s. 61-62), paikoissa ilman palmunoksia. On jonkin 
verran näyttöä siitä, että se pidettiin Amerikassa vuonna 1600 ja 1700. Sitä pidettiin vanhan Radio 
Jumalan seurakunnan ja Worldwide Church of God ympäri maailmaa 20. vuosisadan. 

Olemme jatkuvassa Jumalan seurakunnan jatkossakin pitää se paikoissa ympäri maailmaa ja myös 
opettaa, että Lehtimajanjuhla pistettä tuhatvuotinen Jeesuksen Kristuksen Jumalan valtakunnassa. 

Lehtimajanjuhlassa on havaittu monet modernit kristityt joko teltoissa tai motellissa / hotellihuoneissa 
toimivat ”majaa” Temporary dwellings- eikä pelkästään palmujen haaran majoja, että israelilaiset 



normaalisti käytetään. Uusi testamentti osoittaa, että kristityillä on erilainen majan (vrt Hepr 8: 2; 9: 11-
15), mikä on sopusoinnussa ei tarvitse henkilökohtaisesti rakentaa palmujen kopissa. Raamattu osoittaa, 
että Israelin lapset asuivat pääasiassa teltoissa kohden Exodus 33: 8 (ja joskus muiden ilmeisesti 
tilapäistä, per Moos 4: 45-49, kodeissa) kun he olivat erämaassa neljäkymmentä vuotta ja että Jumala 
katsoi myös ne ” majaa”kohti Moos 23:43. Asuvat teltoissa tai motellihuoneita on samantyyppinen 
väliaikainen asunto / majan tänään. 

Raamattu osoittaa kristittyjen ei tarvitse tehdä eläinuhrit / tarjontaa (Hepr 9: 9) kuin polttouhrit jonka 
israelilaiset käyttää antamaan aikana Lehtimajanjuhlan (Moos 23: 36-37). Sen sijaan olemme tarjota 
itsemme eläväksi, joka on meidän järjellinen (Room 12: 1) -joka yleensä sisältää säännöllisesti kirkossa 
palveluja aikana Lehtimajanjuhlan. 

Jotkut saattavat ihmetellä, miksi osallistuvat palvelujen tehdään kaikille päivää lehtimajanjuhlassa, mutta 
tämä ei tarvita happamattoman leivän päivät. Perus raamatullinen syy on, että komento sanoo, ”pitäkää 

Lehtimajanjuhlan seitsemän päivää ... Seitsemän päivää viettämään pyhiä juhlaa Herran, sinun Jumalasi, 
siinä paikassa, jonka Herra valitsee” (Moos 16: 13,15) , mutta se ei ole niin määrätään liittyivät 

happamattoman leivän päivät-komennot sanotaan syödä happamatonta leipää seitsemän päivää Moos 23: 
6 ja Moos 16: 3, toisin kuin tarkkailla juhlaa seitsemän päivää (teemme A 'uhri' seitsemän päivän 
happamattoman leivän syöminen happamatonta leipää kustakin päivää). Raamattu sanoo myös olla 
väliaikainen asunnoissa aikana Lehtimajanjuhlan (Moos 23:42), mutta ei sanota tätä liittyivät juhlapyhinä. 

Koska Saatana sidotaan tuhatvuotisen valtakunnan (Ilm 20: 1-2), tulee olemaan vähemmän petos 
sitten. Menossa pois ajaksi Lehtimajanjuhlan ja tavata päivittäin auttaa kuvaa aikaa, jolloin maailma on 
aivan erilainen kuin se nyt on. 

”Tulkoon sinun valtakuntasi!” (Matt 06:10). 

Raamattu opettaa, että Lehtimajanjuhlan pidetään vuosituhannen Jumala lopulta 'tabernaakkeli' 
kanssamme 

Raamatun profetia osoittaa, että Lehtimajanjuhla tullaan säilyttämään vuosituhannen: 
16 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka on jäljellä kaikki kansat jotka tulivat Jerusalemia vastaan 
nousevat vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herra Sebaot, ja pitää 
lehtimajanjuhlaa. 17 Ja on tapahtuva, että kumpi on sukuja eivät tule Jerusalemiin kumartaen 
rukoilemaan kuningasta, Herra Sebaot, niitä ei tule sadetta. 18 Jos perhe Egyptin ei keksiä ja 
päästä sisälle, mutta heillä ole sateen Heille toimitetaan vitsaus, jolla Herra iskee pakanat, jotka 
eivät tule ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. 19 Tämä on rangaistus Egyptin ja rangaistuksen 
kaikkien kansojen, jotka eivät tule ylös viettämään lehtimajanjuhlaa (Sak 14: 16-19). 

Joten Raamattu opettaa, että Jumala odottaa, että kaikki pitää Lehtimajanjuhla tulevaisuudessa. Vaikka 
katolinen kommentaattorit tunnustaa, että Jumalan suunnitelma sisältää lehtimajanjuhlassa.Katolinen 
kommentaari kohtia Zechariah 14 valtiota: 

Sillä välin, kuten ennen vainosi kirkkoa on muunnettava, ja suurella antaumuksella juhlii juhlat, 
ja käyttää uskonnollisten rituaalien Gods kunniaa: ja ne ansaitsevat suuria 
palkintoja.(Alkuperäinen ja True Douay Vanha testamentti Anno Domini 1610 osa 2, s. 824) 

Jumalan valtakunta korvaa kaikki tämän maailman valtakuntien (Ilm 11:15), ja tämä festivaali auttaa 
kuvaa tätä erottamalla (vrt Ilm 18: 4; 1 Joh 2: 18-19) Christian pyhiinvaeltajat (1 Peter 2: 1-12) 
tavanomaisesta rutiinia. 



Pitäminen Lehtimajanjuhlan antaa meille välähdyksen tässä iässä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa 
tuhatvuotisen valtakunnan. Raamattu osoittaa myös, että myöhemmin, ”Jumalan maja” on maan päällä 

”ja hän on asuva” meidän (Ilmestys 21: 3). 
Keeping Lehtimajanjuhlassa nyt esimakua tulevista asioista valtakunnassa Jumalan. 

8. Viimeinen suuri päivä: Jumalan Hämmästyttävä 
pelastussuunnitelman ihmiskunnalle 

Kahdeksantena päivänä, jona joka seuraa välittömästi seitsemän päivän Lehtimajanjuhlan, kuvia loppuun 
lunastussuunnitelmasta. 

”Kirja of Life” - luonnehtivat pelastusta - avataan (Ilm 20:12). Tämä on juuri ennen uuden taivaan ja 
uuden maan (Ilm 21: 1). Juutalaiset kutsuvat festivaaleille Shemini 'Azeret, joka tarkoittaa ’kahdeksantena 
päivänä kokoonpano’ (ja tämä merkitsee, että edellisen seitsemän päivän Lehtimajanjuhlan olivat päivän 
kokoonpano). 

Tässä on enemmän kahdeksantena päivänä Raamatusta: 

34 ... 'viidentenätoista päivänä tänä seitsemäntenä kuukautena on Lehtimajanjuhla seitsemän 
päivää Herralle. ... 36 Kahdeksantena päivänä on pyhä kokous. ... Se on pyhä kokoonpano, ja ette 
saa tehdä mitään tavanomaista työtä sitä. (Moos 23: 34,36) 

Tämä päivä on usein tarkoitetun Church of God piireissä viimeinen suuri päivä, koska mitä Uusi 
testamentti toteaa siitä: 

37 Viimeisenä päivänä, että suuri juhlapäivänä seisoi Jesus ja huusi, sanoen: "Jos joku janoaa, niin 
tulkoon minun luokseni ja juokoon. 38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sydän 
virtaa elävän veden virrat." (Joh 7: 37-38) 

Niin Jeesus piti tänä päivänä, joka tulee heti festivaalin hahmottamisessa vuosituhannen ja opetti sitä. 

Jälkeen vuosituhannen mitä tapahtuu? 

Ylösnousemus (Ilm 20: 5). 

Kuolleet seisomassa valtaistuimen edessä. Tämä ei sisältäisi tosi kristityt tänään, koska ne ovat 
ylösnoussut kun Jeesus palaa. Järjestelyistä tässä ylösnousemuksen on kuolleiden tietämättömyys 
Jumalan tosi suunnitelma 

menneinä aikoina. Tämä on se, että tuomiopäivä Jeesus toistuvasti esiin: 

7 Ja kuten mennä julistaisi sanoen 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' ... 14 Ja kuka ei ota teitä 
vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, kun lähtee siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa 
tomu jaloistanne. 15 Totisesti minä sanon teille, se on enemmän siedettävä maalle Sodoman ja 
Gomorran tuomiopäivänä kuin sille kaupungille! (Matthew 10: 7,14-15) 

23 Ja sinä, Kapernaum, joka olet korotettu taivaaseen, tuodaan alas tuonelaan; Sillä jos ne 
voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi 
vielä tänäkin päivänä. 24 Mutta minä sanon teille, että se on enemmän siedettävä maalle Sodoman 
on tuomiopäivänä kuin sinulle. (Matthew 11: 23-24) 



Huomaa, että se on enemmän siedettävä tuomiopäivänä niille Jumala tuhosi Sodoman ja Gomorran (Moos 
19:24) kuin niille, jotka tietoisesti hylkäsivät Kristuksen ja sanoma Hänen valtakuntansa. 

Jeesus opetti myös, että ”kaikki synnit annettaisiin anteeksi” (Mark 03:28), paitsi 'anteeksiantamaton 

synti' (Mark 3:29). On täyttämisen kanssa viimeisen suuren päivän, että kaikki joilla ei ole ollut 
mahdollisuutta pelastukseen tulee todella on tätä mahdollisuutta, ja lähes kaikki tulevat hyväksyä 
tarjousta. 

Lähes kaikki ihmiset koskaan eläneen pelastuu! 

Vuonna 2. luvulla, Polykarpos Smyrnalaisen kuulemma opetti Lehtimajanjuhla ja viimeinen suuri päivä 
(Life of Polykarpoksen 19 ryhmä). 

Raamatun totuus on, että koska Jumalan rakkaudesta, Jeesus tuli DIE FOR ALL: 

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei häneen 
uskoo pitäisi hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. 17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa 
maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttansa pelastuisi. (Joh 3: 16-17) 

Joten ei rakastava Jumala lähettänyt Poikaansa kuolla suhteellinen vähän tai maailmassa? 

Protestantteja, jotka lainaavat usein Johannes 3:16, taipumus opettaa, että maailma voitaisiin pelastaa, 
mutta että valtaosa koskaan eläneen kärsii tuskissaan ikuisesti. Ne näyttävät myös unohtaa, että Jeesus tuli 
kuolemaan kaikki (Joh 03:17). Onko tämä tyyppi pelastussuunnitelma että Jumala, joka on kaikkitietävä 
ja on rakkautta keksivät? Raamattu tukevat ajatusta, että kaikki voivat pelastua nyt? Jos ei, onko se reilua? 

Koska Jumala on kaikkitietävä ja kaikkivaltias ja on rakkaus (1 Joh 4: 8,16), Jumala haluaisi ennalta 
eniten koskaan eläneen ikuiseen piina? 

Ei. 

Varmasti Jumala on tarpeeksi viisas on suunnitelma, joka todella toimii. 

Romans 9: 14-15 todetaan: 

14 Mitä siis sanomme? Onko vääryyttä Jumalan? Ainakaan! 15 Sillä Hän sanoo Moosekselle: ”Minä 

armahdan jonka minä armahdan, ja minä armahdan jonka minä armahdan.” 

Me tiedämme, että Jumala valitsi osa Israelin Vanhassa testamentissa, ja muutama muu. Kuinka se 
rakkautta, jos loput on tuomittu ikuiseen kidutukseen? 

Jumala ”tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1 Tim 2: 4). Syy siihen, 
että kaikki kutsuttiin tässä iässä oli, koska hän tiesi, useimmat eivät vastaa ja kestää totuuden loppuun 
tallentamisen (vrt Markus 13:13; Luukas 8: 5-15). Mutta se ei tarkoita, että niitä ei kutsuttu nyt olivat 
kaikki leikattu pois ja menetetty. 

Raamattu opettaa, että monet ovat tarkoituksella sokaissut tässä iässä (Joh 12: 37-40; Jesaja 44:18). Ne, 
jotka eivät tienneet tässä iässä vielä on mahdollisuus (vrt Joh 09:41; Jesaja 42: 16-18). Huomaa myös: 

14 Aion jälleen tehdä ihmeellisiä tämän kansan keskuudessa ... 24 Nämäkin joka virheellisesti 
hengessä tulevat ymmärrystä, ja ne, jotka valittivat oppii opin. (Jes 29: 14,24) 

Ei ole puolueellisuutta Jumalan (Room 2:11). Siellä on mahdollisuus kaikille nimellä ”kaikki maan ääret 
saavat nähdä pelastuksen meidän Jumalamme” (Jesaja 52:10). 



Jotka eivät kuulu tämän ensimmäisen ylösnousemuksen, nimeltään ”Muut kuolleet” (Ilm 20: 5), on 

ylösnoussut jälkeen vuosituhannella on ohi. Tämä on fyysinen ylösnousemus ja osallistuu niitä, jotka 
kokevat, että heidän toivonsa on katkaistu (Hesekiel 37: 1-14). 

Vaikka ne tuomitaan syylliseksi syntiin (Ilm 20:12, Roomalaisille 03:23; vrt 1 Peter 4:17), ”Armo 
kerskaukseksi tuomio” (James 2:13). Jumala oikeutta kaiken lihan kanssa (Jer 25:31; Jesaja 03:13) ja 
monet reagoivat (Jesaja 65:24). Vaikka kaikki eivät hyväksy Hänen tarjoamansa, ja tämä ei ole toista 
mahdollisuutta (jotka todella oli mahdollisuus ja täysin hylännyt Jumalan Pyhä Henki saa sitä 
mahdollisuutta saada anteeksi kohden Mark 03:29), monet tekevät parannuksen. Viimeinen suuri päivä 
auttaa osoittamaan tämän. 

Mieti myös seuraavat: 

19 Herra, minun voimani ja linnani, minun turvani hädässä; pakanat tulevat teille ääriin ja sanoa, 
"Varmasti isämme ovat perineet valheet, arvottomuuden ja kannattamatonta asioita." 20Voiko 
ihminen tehdä jumalia itselleen, jotka eivät ole jumalia? 21 "Sentähden, katso, minä heitä tällä 
haavalla tietää, annan heidän tietää minun käteni ja minun voimani, ja he tulevat tietämään, että 
minun nimeni on Herra. (Jeremia 16: 19-21) 

17 Ja loput siitä hän tekee osaksi jumala, hänen veistetty kuva. Hän putoaa alas ennen ja palvoo 
sitä, rukoilee sitä ja sanoo: "Pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani!" 18 He eivät tiedä 
eivätkä ymmärrä; Sillä hän on sulkenut silmänsä, jotta he eivät näe, ja heidän sydämensä, niin että 
he eivät voi ymmärtää. ... 22 Minä pyyhin pois, kuin paksu pilvi, rikkomuksenne, Ja kuin pilvi, 
sinun syntisi. Paluu minulle, sillä minä olen lunastanut sinut. (Jesaja 44: 17,18,22) 

Jopa ne, jotka hyväksytään väärän perinteet, mukaan lukien ne, jotka olivat epäjumalanpalvelijain (Jesaja 
44: 17-18), on ensimmäinen todellinen mahdollisuus pelastusta (Jesaja 44:22). Miljardeja kautta aikojen 
Afrikassa, Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja saaret koskaan kuullut Jeesuksesta ja tosi valtakunnan 
evankeliumia-ja Jumala edeltätuntenut tämän ja oli suunnitelma (Room 11: 2). 

Olemme jatkuvassa Jumalan seurakunnan samaa mieltä, että ”meidän Jumalamme on Jumala 

pelastuksen” (Ps 68:20) ja opettaa, että Hän on pelastussuunnitelman, joka todella toimii enemmän kuin 
vain suhteellisen vähän. 

On vain yksi nimi taivaan alla, myös ihmisten voidaan tallentaa (Apt 04:12; vrt Jesaja 43:11), ja se on 
Jeesus Kristus (Ap 4:10; Joh 3:18). Koska suurin osa ihmiskunnasta ei ole koskaan kuullut totuutta 
Jeesuksesta ja evankeliumista Jumalan valtakunnan (Katso lisätietoja ilmainen kirjanen evankeliumi 
Jumalan valtakunnan at www.ccog.org), ja ”kaikki liha on näkevä autuuden Jumalan”(Luuk 3: 6), tulee 
olemaan mahdollisuus kaikille saavuttaa pelastuksen ei tässä maailmassa eikä ikää tulla (vrt Matt 12: 31-
32; Luke 13: 29-30). 

Tulevaisuus ikä tulemaan saapuu jälkeen toiseen ylösnousemukseen (tosi kristityt aikaan nostetaan 
ensimmäisessä ylösnousemuksessa kohti Ilm 20: 5-6), ja se sisältää aikaan valkean valtaistuimen 
tuomioon (Ilm 20: 11-12). Jesaja (Jes 65:20) sekä Rooman ja ortodoksisen katolisen pyhimyksen 
Ireneuksen (Adversus haereses, Book V luvun 34 jakeet 2-3,4), osoittivat, että tämä tietty aika voisi olisi 
noin sata vuotisen. 

Tämä ajatus pidettiin vielä keskiajalla ne, että Rooman kirkko vainosi ilmoittamat Inquisitor piispa 
Bernard Guidonis (BERNARD GUI: Inkvisiittorin MANUAL, luku 5). 

Tämä oppi opetti radio / Worldwide Church of God in 20. vuosisadan ja silti opettanut Jatkuvat Jumalan 
seurakunta. 



Jumalan pelastussuunnitelman 

Pitäen Raamatun pyhäpäivinä muistuttaa tosi kristityt Jumalan tosi 
pelastussuunnitelmaa. Jatkuvan Jumalan seurakunta ymmärtää, miten Jumalan suunnitelma koskien tätä 
asetellaan noudattamista Hänen juhlat (Moos 23:37). 

Jumala opettaa selvästi, että hän ei halua pakanallisia käytäntöjä palvomaan Häntä: 

29 Kun Herra, sinun Jumalasi, leikkaa pois ennen kuin ne kansat, jotka menet köyhdyttää, ja sinä 
syrjäyttää heitä ja asuivat heidän maansa, 30 niin varo itse, että et ole ensnared noudattamaan 
niitä, kun ne on hävittänyt ennen ja että et kysy heidän jumaliansa, sanoen: 'Miten oli näiden 
kansojen tapana palvella jumaliansa? Olen myös tekevät samoin.' 31 Et saa palvoa Herraa, sinun 
Jumalaasi tällä tavoin; jokaista Herralle kauhistus johon Hän vihaa he ovat tehneet 
jumalilleen; sillä ne palavat jopa poikiaan ja tyttäriään tulessa jumalillensa. 32 Mitä minä käsken, 
varo noudattaa sitä; et saa lisätä siihen eikä ottaa pois. (Moos 12: 29-32) 

Ne, jotka yhdistävät pakanallisia palvonnan käytäntöjä Raamatun niistä hämäriä Jumalan 
pelastussuunnitelmaa ja yleensä eivät ymmärrä sitä. 

Uusi testamentti osoittaa, että Paavali havaittu raamatullinen pyhäpäiviä (esim Apt 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 
1 Corinthians 5: 7-8, 16: 8), koska hän piti lakia ja tapoja hänen ihmiset. 

Paul nimenomaan tuomitsi sisältää pakanallisia käytäntöjä raamatullinen juhlamenot (1 Kor 10: 20-
23). Paavali itse totesi loppupuolella elämänsä, että hän piti kaikki käytännöt juutalaiset täytyi pitää (Apt 
28: 17-19; vrt Acts 21: 18-24), ja että olisi pitänyt sisällyttää kaikki pyhät päivät on lueteltu Moos 23. 

Pääsääntöisesti kreikkalais-roomalaisen seurakunnat eivät noudata apostoli Paavalin kehotus matkia 
häntä, kun hän jäljitteli Christ (1 Kor 11: 1) eikä apostoli Johanneksen kehotusta jatkaa kävellä, kun hän 
ja Jeesus kulki (1 Joh 2: 6 , 18-19), koska ne eivät pidä kaikkia Raamatun pyhäpäivinä. Myös ne kirkot 
yleensä yhdistää pakanat käytäntöjä palvonnassaan kalenterit, jotka apostolit vastusti (1 Kor 10: 20-23; 2 
Corinthians 6: 14-18; Jude 3-4, 12, 1 John 2: 6). 

Että se ei säilytä Jumalan pyhät päivät, vaan epäraamatullisia korvikkeita, monet eivät ymmärrä, että synti 
on oltava aidosti elämästämme, että Jumala on vain soittaa muutamia nyt, että kaikilla on mahdollisuus 
pelastukseen tässä iässä tai ikä tulla, ja lähes kaikki koskaan eläneen tallennetaan myöhemmin sato. 

Jumalan Pyhän Days asetella osat pelastussuunnitelmansa että useimmat eivät ymmärrä. Se on hieno ja 
rakastava suunnitelma. 

9. käännösvirheet ja sapatin 

Miksi useimmat jotka tunnustavat Jeesuksen pidä raamatullista pyhät päivät? Sen lisäksi, että anti-
juutalaisen tunteita, kompromissi, tietämättömyys ja väärä ajatuksia 'perinteen' käännösvirheiden ovat 
syystä monet eivät näytä valmis hyväksymään, että heidän täytyy noudattaa Jumalan festivaaleilla. 

On yleensä pari käännetty väärin / väärin käytäviä että ihmisillä on taipumus osoittaa luulotelluksi 
'todiste' siitä, että Raamatun pyhät päivät ovat poistuneet. 

Kol.2: 16-17 

Luultavasti yleisin osa Raamattua, joka on usein mainittu ”todiste”, joka sapatin ja raamatullisen juhla-
ajat ovat tehneet päässä on Kol.2: 16-17. Joten, nyt tutkia yksi pieni käännösvirhe sitä: 



16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, taikka määrätyistä älköön myös 
minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin: 17 Mitkä ovat varjo tulevista asioista; mutta 
ruumis on Kristuksen (Kol 2: 16-17, KJV). 

Yllä oleva käännös on lähellä, mutta se lisäsi sanan ”on” (minkä vuoksi KJV kääntäjiä 
laittaa kursiivilla), joka ei ole alkuperäisessä Kreikan. 

Todella kirjaimellinen käännös jättäisi pois, koska se ei ole siellä. Huomaa Strong 
Concordance numeroita ja niihin liittyviä sanoja jae 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Jotka ovat varjo tulevista asioista; the .... mutta…. body ............ of ... Kristuksen.   

On syytä huomata, että 9999 tarkoittaa, että ei ollut mitään sanan Raamatun tekstin-sanaa ”ei” ei ole 

tätä kirjoitusta. 

Koska sama kolme vahvaa sanoja (# 4983, 3588, ja 5547) käytetään neljä muuta kertaa Uudessa 
testamentissa ja noina aikoina KJV kääntää ne "Kristuksen ruumis" (Room 7: 4; 1 Kor 10:16; 1 Kor 
12:27, Ef 4:12) - samoin kuin NKJV-niin olisi pitänyt KJV. 

Näin ollen, jos nämä kääntäjiä olivat yksinkertaisesti yhdenmukaisia itse, ne olisivat käännetty Kol 2: 16-
17 tilaan (ja mukana suluissa tai pilkkuja): 

16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syöminen ja juominen tai osalta festivaali tai sellaisen 
noudattamista uudenkuun tai sapattia 17 (niitä asioita ovat varjo tulevista asioista), mutta 
Kristuksen ruumis. 

Tai toisin sanoen, älä anna niitä ulkopuolisten 'Kristuksen ruumis' (kirkon, Kol 1:18) tuomari sinuun 
pyhät päivät, mutta vain todellinen seurakunta itse. Kol.2: 16-17 ei sano, että sapattia ja juhla-ajat ovat 
tehneet pois. 

Vaikka alussa ortodoksinen piispa Ambrosius Milanossa tunnustetaan, että Kol 2:17 viittasi ”Kristuksen 

ruumis”, kuten hän kirjoitti seuraavaa kommentoimalla että jae: 

Olkaamme siis etsiä Kristuksen ruumis ... missä Kristuksen ruumis on, on totuus. (Ambrose 
Milanon. Book II. Sitä usko ylösnousemukseen, 107) 

On surullista, että nykyaikainen kääntäjät Kreikan ovat usein huomiotta, mitä ilmaisua todella tarkoitti. 

Se on huono tekstinselitys (raamatullinen tulkinta) luottaa käännösvirhe väittää, että pyhät päivät ovat 
poistuneet. 

Galatians 4: 8-10 

Toinen yleinen väite on pitää pyhät päivät on Gal 4: 8-10. Jotkut protestantit pyrkivät käyttämään tätä 
sanoa, että mitään raamatullista päivämääriä on noudatettava. Joten katsotaanpa mitä nämä pyhät 
kirjoitukset todella opettavat: 

8 Mutta sitten, todellakin, kun ette tunne Jumalaa, sinä palvelee niitä, jotka luonnostaan eivät 
jumalia. 9 Mutta nyt, kun olette tunteneet Jumalan, tai pikemminkin Jumala tuntee, kuinka on 



mahdollista, että te palatkaamme heikkojen ja köyhien elementtejä, joihin haluat taas olla 
orjuudessa? 10 Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja vuodenaikojen ja vuosien. 

On olemassa useita ongelmia anti-pyhäpäivänä argumentti täällä. 

Yksi on se, että Gal olivat pakanoita (joskin ilmeisesti juutalaiset aiheena myöhemmissä jakeissa) eikä 
niitä pitää Raamatun pyhät päivät ennen muuntamista. 

Plus, ei ole mitään keinoa, että Raamattu kutsuisi raamatullinen vaatimukset ”köyhiin elementtejä.” 

Paavali oli selvästi varoittaa pakanallisia vietosta kuin Gal oli ”palvellut jotka luonnostaan eivät jumalia.” 

Toinen on se, että katoliset / protestanttien / Ortodoksi pitäisi harkita, että ne usein tekevät tarkkailla eri 
viikonpäivinä ja vuotta (sunnuntaina pääsiäinen, joulu, uudenvuoden), joten niiden ei pitäisi noudattaa 
mitään, jos he kokevat, että mitään uskonnollista päivää on noudatettava. 

Galatians 4: 8-10 ei poistamalla Raamatun pyhät päivät, mutta sen sijaan on varoitus kiinni 
epäraamatullisia juhlamenot. 

Entä seitsemäntenä päivänä sapatin? 

Seitsemäs päivä sapatti on ensimmäinen festivaalien Jumalan lueteltujen Moos 23. Vaikka se on 
viikoittain, ei vuotuinen juhla-aika, muutamia lyhyitä kommentteja näyttäisi olevan kunnossa. 

Seitsemäs viikonpäivä, raamatullinen sapatti, on nyt nimeltään lauantaina. Vaikka sunnuntaita esitetään 
tiettyjä kalentereita seitsemäs viikonpäivä, tosiasia on, että sunnuntai on ensimmäinen viikonpäivä. Uusi 
testamentti osoittaa selvästi, että Jeesus (Luukas 04:16, 21; 6: 6; 13:10) sekä apostolien ja uskollisten (Apt 
13: 13-15, 42-44, 17: 1-4; 18 : 4; Hebrews 4: 9-11) pidetään seitsemännen päivän sapattia. 

Monet väittävät, että seitsemännen päivän sapattia ei kehotti UT, joten se ei tarvitse pitää tänään. Mutta 
ainoa tapa tehdä tämä väite on luottaa käännösvirheiden Raamatun. Jos tarkastellaan, mitä uskotaan 
olevan kreikkalaista alkuperää, aramean, ja alkuperäisen Latinalaisen Vulgata, on selvää, kaikilla näistä 
kielistä että seitsemännen päivän sapattia on käskenyt kristityille. 

Vaikka mukaan tietyt katolisen ja protestanttisen raamatunkäännöksistä, seitsemännen päivän sapatin lepo 
oli säilyttää tuotteen tottelevainen kristittyjen Jumalan kansa: 

4 Sillä hän on puhunut jossain arviolta seitsemäntenä päivänä tällä tavalla, ”Ja Jumala lepäsi 

seitsemäntenä päivänä kaikista töistänsä”; 5 ja uudestaan, että aiemmin mainittu paikka, ”He eivät 
pääse minun levätä.” 6 Sentähden, koska se on edelleen, että jotkut tulevat sinne, ja ne, jotka 
aiemmin saivat hyvät uutiset eivät anna tottelemattomuuden takia, .. . 9 Siksi sapattijuhla edelleen 
kansalle Jumalan. 10 Ja joka tekee Jumalan lepoon, lepää hänen omia teoksiaan niinkuin Jumalakin 
hänen. 11 Siksi Pyrkikäämme päästä siihen lepoon, ettei kukaan voi pudota jälkeen sama esimerkki 
tottelemattomuuden. (Hebrews 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 jonnekin hän on puhunut seitsemäntenä päivänä näillä sanoilla: "Ja seitsemäntenä päivänä 
Jumala lepäsi kaikesta työstään." 5. Ja jälleen kulkua edellä hän sanoo, "He eivät koskaan anna 
minun levätä." 6. Se on edelleen, että jotkut tulevat siihen lepoon, ja ne, jotka aiemmin oli 
julistetaan evankeliumia ei mennyt, koska niiden tottelemattomuuden ... 9 Jäljelle jää siis sapatti-
levätä Jumalan kansalle; 10 kaikille, jotka tulee Jumalan lepoon myös lepää omasta työstä, aivan 
niinkuin Jumalakin hänen. 11 Olkaamme siis kaikin tavoin päästä siihen lepoon, ettei kukaan 
lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä (Hebr 4: 4-6,9-11, NIV) 



Uudessa testamentissa todetaan selvästi, että kristittyjen tulee pitää seitsemännen päivän sapattia. Sen 
lisäksi, että henkiseen kasvuun ja henkilökohtaiseen nuorentaminen, sapatti myös kuvia on tuleva 
Jumalan tuhatvuotinen lepoa. 

Vaikka monet eivät pidä siitä, että seitsemäs päivä sapatti on pyhä päivä, Raamattu ei (Moos 23: 3; 
Exodus 20: 8; Jesaja 58:13). Uusi Testamentti varoittaa ei säilytä sitä (Hepr 4: 4-11), mutta monet syy 
ympäriinsä ”tyhjiä sanoja” (vrt Ef 5:26). 

Kenties myös syytä mainita, että vaikka käännösvirheiden vihjaa muuten toisella vuosisadalla piispa 
ignatios ei korvannut seitsemäntenä päivänä sapatin sunnuntaihin (Thiel B. Ignatius ja sapattina. Sapatti 
Sentinel, Volume 69 (3): 18-21 , 2016 ja Thiel B. Lisää Ignatius ja sapattina. sapatti Sentinel, Volume 70 
(2): 15-17, 2017). Myöskään antiikin asiakirjassa nimeltään Didache (Thiel B. Didache ja sapattina. 
Sapatti Sentinel, Volume 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

Saat dokumentoitua tietoa historiasta kirkon, tutustu kirjasia Missä on tosi kristillisen kirkon 
tänään? ja jatkuvat Kirkon Jumalan klo www.ccog.org. 

10. pakattu uudelleen demoninen juhlapyhät 

Entä joulu, pääsiäinen ja muut uskonnolliset päivinä, että monet professorit Kristuksen tarkkailla? 

Ne tulevat Raamatusta? Jos näin ei ole, mistä ne tulevat? Onko sillä väliä, Raamatun mukaan, jos pidät 
niitä? 

On olemassa lukuisia vapaapäiviä että maailman kirkkojen tue, vaikka niitä kaikkia ei hyväksynyt ne 
kaikki. Kautta historian jotkut seurakunnat ovat toisinaan vahvistanut, sekä joskus tuomitsi nämä samat 
vapaapäiviä. 

Vaikka ei kuulu tämän kirjasen mennä kaikki yksityiskohdat jokainen loma ja niiden alkuperän tosiasia 
on, että monet paketoidaaan demonista niitä, koska ne usein on alunperin tarkoitettu kunniaksi 
pakanajumala / jumalatar ennen eri kirkkojen hyväksytty ja / tai nimetä uudelleen niitä. 

Monet olisi yllättynyt kuullessani, että kreikkalais-roomalaisen teologit ovat joskus tuominneet nämä 
vapaapäiviä pakana ja sopimatonta kristityille-huolimatta siitä, että eri kreikkalais-roomalaisen kirkkojen 
edistää niitä 21. vuosisadalla. 

Uudenvuodenpäivä Kunnioitettu Janus (jumala aikaa) ja Strenua (jumalatar puhdistus ja 
hyvinvointi) 

Raamattu alkaa vuoden keväällä (Moos 12: 2), mutta mitä yleisesti kutsutaan Uudenvuodenpäivä on 
havaittu 1. tammikuuta moderniin kapaastoereita. Myöhään 2. vuosisadalla, kreikkalais-roomalainen teologi 
Tertullianos tuomitsi ne, jotka tunnustava Kristus olivat juhlii version. Mutta se ei estänyt monia, jotka 
halusivat juhlia. 

Katolinen Tietosanakirja kertoo: 

Christian kirjailijoita ja neuvostojen tuomitsi pakanat orgioita ja ylilyöntejä liittyvät festivaalin ... 
vietetään vuoden alusta: Tertullianus syyttää kristittyjä, jotka pitivät tavanomaisia esittelee - 
nimeltään strenae (Fr. étrennes) jumalattaren Strenia, joka johti uudenvuodenpäivänä (vrt Ovid, 
Fasti, 185-90) - pelkkinä kuponkia ystävällinen yhdynnän (De Idol. XIV).(Tierney J. 
uudenvuodenpäivä. Katolinen Tietosanakirja. Vol. 11, 1911) 



Noin 487 jKr, kreikkalais-roomalaisten tuntui hyväksymään ”juhla ympärileikkaus” 1. 

tammikuuta st. Tämä ei kuitenkaan ei lopeta kaikkia pakanoita toimintaa. 

Katolinen Tietosanakirja toteaa: 

Jopa meidän päiviimme maallinen piirteitä avaamisesta uudenvuoden häiritä 
uskonnonharjoittamista ympärileikkauksen, ja taipumus tehdä vain loma, joka pitäisi olla pyhä 
luonne juhla-aika. Augustinus huomauttaa eroa pakanallinen ja kristillinen tapa juhlistaa päivä: 
pakanallisia Kalasatama ja ylilyöntejä oli tarkoitus lepytettämän Christian rukoukseen (PL, 
XXXVIII, 1024 jss .; Serm. Cxcvii, cxcviii). (Ibid) 

Joten se toteaa myös: 

... loppupuolella kuudennella vuosisadalla neuvoston Auxerre (voi. I) kielsi kristittyjä strenas 
diabolicas observare. 

Ilmaisu strenas diabolicas observare karkeasti käännettynä latinasta Englanti kuin ”tarkkailemalla uusi 

aika Paholaisen.” On todennäköistä, että uuden vuoden lupauksia liittyvät rukouksia ja toimintatapoja, 
kun annetaan pakanallisten jumalatar. 

1. tammikuuta ei ole raamatullinen loma, ja jopa Rooman kirkko on kieltänyt joitakin sen määritteitä kuin 
demonisia. 

Ystävänpäivä Kunnioitettu Faunus / Pan (jumala karjojen ja hedelmällisyys) 

Raamattu ei ole loma kuten Ystävänpäivä, mutta monet ihmiset noudattavat sitä. 

Tässä on mitä katolinen lähde on kirjoittanut siitä: 

Juuret St. Ystävänpäivä hajallaan antiikin Rooman festivaali Lupercalia, joka vietettiin helmikuun 
15. 800 vuotta roomalaiset olivat omistettu tänä päivänä jumala Lupercus. Käytössä Lupercalia, 
nuori mies haluaa kiinnittää nimen nuori nainen arpajaiset ja sitten pitää naisen seksuaalinen 
kumppani vuoden ... 

Katolisen kirkon enää virallisesti kunnioittaa St. Vapaastoine, mutta loma on sekä Roman ja 
katolisen juuret. (Synty St. Ystävänpäivä. Http: //www.american catholic.org) 

Päivä pakanallisia juuria ja seksuaalinen lisenssi ei varmastikaan ole päivä kristittyjen 
tarkkailla. Tämäntyyppinen toiminta oli varoitti Uudessa testamentissa (1 Kor 06:18, Jude 4). 

Huomata joitakin Islamilainen kommentit Ystävänpäivä: 

Eläköön ystävänpäivän ei ole sallittua, koska: ensinnäkin se on muuntuvia loma ... kristityt olivat 
tietoisia pakanallisen juuret Ystävänpäivä. Tapa kristityt antoi St. Ystävänpäivä antaa hyvän 
oppitunnin muslimeille ... Meidän tulisi välttää kaikkea, joka liittyy pakanallisia 
moraalittomien käytäntöjen .. Rakkaus perheiden, ystävien ja naimisissa ihmiset ei tarvitse 
juhlitaan päivässä sellaisenaan. ... alkuperää. (Tuomio juhlii Ystävänpäivä. Http: // www. 
Contactpakistan.com) 

Huomaa, että muslimit liittävät Ystävänpäivä kristinuskon (ilmeisesti väärä vaarantamatta laji) ja sin. 



Toisin sanoen, Ystävänpäivä aiheuttaa Kristuksen nimessä (kautta termi 'kristillisyys') olisi pilkatuksi 
pakanoiden keskuudessa (Room 2:24; Jes 52: 5). Ei ole ”Jumalan nimeä herjasivat takiasi” (Room 02:24) 

pitää pakanalomapäivät. 

Real kristityt eivät pidä uudelleenpakatun demonisia loma (vrt 1 Kor 10:21). 

Mardi Gras: Paholaisen Carnival 

Karnevaalit kuten Mardi Gras ja Ystävänpäivä (kutsutaan Lupercalia alla) tuli pakanuuden: 

Yksi ensimmäisistä kirjattu tapauksia vuosittain kevätjuhla on festivaali Osiriksen Egyptissä; se 
juhlittu elämän uudistumiseen tuomat vuosittain tulvat Niilin. Ateenassa aikana 6. sentin. BC, 
vuosittain juhla kunniaksi jumala Dionysos oli ensimmäinen havaitun tapauksen käytön float. Se 
oli Rooman valtakunnan että karnevaaleja saavutti ennennäkemättömän huippu levottomuuksia ja 
irstaudeksi. Suuret Roman karnevaaleja olivat Bacchanalia, Saturnalia ja Lupercalia. Euroopassa 
perinne kevään hedelmällisyyden juhlia jatkunut pitkälle kristinuskon ... Koska karnevaaleja ovat 
syvästi juurtuneet pakanallisia taikauskoa ja kansanperinnettä Euroopassa, roomalaiskatolinen 
kirkko ei voinut tukahduttaa ne pois ja lopulta hyväksyttiin monet heistä osana kirkon 
toimintaa. (Carnival. Columbia Tietosanakirja, 6th ed. 2015) 

Baccanalia oli jumala Bacchus, jota kutsutaan myös Dionysoksen. Hän oli jumala sadon, 
viininvalmistuksen ja viinin, rituaalista hulluutta, hedelmällisyyteen, teatteri ja uskonnollisten ekstaasia 
kreikkalaisessa mytologiassa. Seksuaalinen lewdness oli osa Baccanalia juhla. Hänen palvontaa tuomitsi 
kreikkalais-roomalaisen johtaja Commodianus kolmannella vuosisadalla (Commodianus. Kristilliseen 
Kuri. Ante-Nikean isät, Vol. 4). 

Alkoholi, erityisesti viini, oli tärkeä rooli Kreikan kulttuurin kanssa Dionysos on tärkeä syy riehakas 
elämäntapa (Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, s. 11). Mardis Gras ja Carnaval näyttävät liittyvän 
tähän. 

Myöhään Toisella vuosisadalla, roomalaiskatolinen piispa ja ortodoksinen Saint Irenaeus tuomitsi 
seuraajat harhaoppinen Vapaastoinuksen osallistua lihan syömisen pakanat festivaaleilla kuten hän 
kirjoitti: 

Sentähden myös se tulee siirtää, että "täydellisin" joukossa addikti itse ilman pelkoa kaikkeen 
tällaiseen kielletyistä teoista jonka kirjoitukset vakuuttavat, että "ne, jotka semmoista harjoittavat, 
eivät peri Jumalan valtakuntaa." Esimerkiksi, ne eivät muuta häikäillä syömistä lihat tarjotaan 
epäjumala, kuvitellen että he voivat tällä tavoin sopimuksen nro defilement.Sitten taas, jokaisessa 
pakana festivaali vietetään kunniaksi epäjumalia,. . . Toiset niistä tuottaa itse jopa lihan himoja 
äärimmäisen ahneutta, säilyttäen että maallisilla olisi sallittava lihallisen luonteen, kun taas 
hengelliset asiat tarjotaan hengellistä. Jotkut heistä ovat kantajan mukaan lisäksi tapana häpäisyä 
niitä naisia, joille ne ovat opettaneet yllä oppi, kuten on usein tunnustanut ne naiset, jotka ovat 
johtaneet harhaan muutamia miehiä, heidän palaavat Jumalan seurakuntaan, ja tunnustaa tämä 
yhdessä muun niiden virheitä. (Irenaeus. Harhaoppeja vastaan. Book 1, luku 6, jae 3) 

Myöhemmin, ortodoksisen katolisen apologisti Arnobius (kuoli 330) varoittivat tyyppi paastot että 
pakanat olivat: 

Mitä sanotte, O viisasta pojat Erectheus? Mitä, kansalaiset Minerva? Mieli on innokas tietää, mitä 
sanoja puolustavat mikä on niin vaarallista ylläpitää tai mitä taiteen olet jonka antaa turvallisuutta 
persoonaa ja syistä haavoittui niin kuolettavasti. Tämä ei ole väärä epäluottamus, eikä sinä 
hyökätään makaa syytöksiä: Tällä kunniattomuus oman Eleusinia julistetaan sekä tukikohtaansa 
alkuja ja jonka kirjaa antiikin kirjallisuus, jota hyvin merkkejä, hieno, joita käytetään 
muodostettaessa kyseenalaistettu vastaanottamisesta pyhiä asioita, - ”Olen paastonnut, ja 



humalassa luonnos; Olen ottanut pois mystikko cist, ja laittaa paju-koriin; Olen saanut uudelleen 
ja siirretään pikku rinnassa. (Arnobius. Pakanoita, Book V luku 26) 

Arnobius jopa tuntui varoittaa noin 'Mardi Gras' juhla, jota seuraa nopea: 

Juhlan Jupiter on huomenna. Jupiter, oletan, aterioi, ja on kylläinen suurella juhlia, ja pitkä 
täynnä innokkaita ruuan himoa paasto, ja nälkäinen jälkeen tavallista välein. (Arnobius, 
pakanoita, Book VII, luku 32) 

Siten varhainen kirjailijoita tuomitsi lomien joka kuulostaa paljon kuin Carnaval / Mardi Gras koska sen 
siteet pakanallisen epäjumalanpalveluksen. 

Raamattu opettaa: 
13 Vaeltakaamme kunnolla, niin kuin päivällä, ei revelry ja humalajuominen, eikä haureutta ja 
himoa, ei riidassa ja kateutta. 14 Mutta laittaa Herra Jeesus Kristus, ja ei määrätä lihan, täyttämään 
himojaan. (Room 13: 13-14) 

Vaikka Raamattu ei tuomitse iloksi Mardi Gras ja niihin liittyvät juhlamenot ovat vastoin 
Raamatun. Boliviassa he kutsuvat sitä ”Paholaisen Carnival” ja avoimesti palvovat saatana heidän 

jumalansa! 

Paholaisen Carnival (La diablada) Joka kevät, Oruro siirtyy karnevaalit tilaan ... Yksi 
kohokohdista on paholainen tanssijoita, perinne, joka on peräisin erikoinen eräänlainen 
paholaisen palvontaa. Oruro on kaivoskaupunki ja paikalliset, kului niin paljon aikaa 
maanalainen, päätti hyväksyä alamaailman jumala. Kristillisessä perinteessä sanelee, että tämän 
täytyy olla paholaisen ja Oruro uskollinen näin annettua Saatanan tai Supay, koska heidän 
jumalansa / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = Tapahtumien event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras on demoninen loma eikä ainakaan kristillinen. Sitä ei pidetty Jeesuksen eikä 
kukaan hänen varhaisen uskollisia seuraajia. 

Paasto: luonnotonta päivää happamattoman leivän ja helluntain? 

Entä paaston? 

Vaikka sana 'paaston' tarkoitetaan Kevätkauden, se on nyt pääosin havaittu talvella heti Mardi Gras. 

Maailman Book Tietosanakirja toteaa: 

Paaston on uskonnollinen kausi havaittu keväällä ... Se alkaa Keskiviikkona, 40 päivää ennen 
pääsiäistä ilman sunnuntaisin, ja päättyy pääsiäissunnuntaina (Ramm B. Paasto. World Book 
Tietosanakirja, 50. painos 1966). 

Entä Tuhkakeskiviikko? 

No, se ei ole alkuperäinen kristitty eikä Raamatun pyhäpäivänä. 

Katolinen Tietosanakirja kertoo: 



Keskiviikkona nimi kuolee cinerum (päivä tuhka) josta se on Rooman messukirja löytyy pian 
nykyisten kopiot gregoriaanisen Sacramentary ja todennäköisesti ovat peräisin ainakin 
kahdeksannella vuosisadalla. 

Tänä päivänä kaikki uskolliset mukaisesti muinaisesta on kehotettu lähestyä alttarille ennen alkua 
Mass, ja siellä pappi kastaa peukalonsa tuhkaksi aiemmin siunannut, merkitsee otsa (Thurston H. 
Tuhkakeskiviikko. Katolinen Tietosanakirja, 1907 ). 

Joten, Rooman kirkko hyväksyi sen virallisesti 8. luvulla. 

On myös huomattava, että ajatus asettaa rajat tuhkaa otsalle tuli auringon jumala palvonta ja muita 
pakanuuden: 

Mithratic ... aloittaa ... vastedes olla aurinkopyörä otsaan. Samankaltaisuus ristin tuhkan tehty 
otsa kristillisen Tuhkakeskiviikko on silmiinpistävää. Jotkut ovat ehdottaneet, että tämä on 
esimerkki varhaiskristityt ottolainaus Mithratic kultti; toiset taas näkevät molemmat kultit olivat 
hyödyntäen samaa prototyyppi. (Nabarz P. mysteerit Mithras: pakanallista uskoa siihen, että 
muotoiltu kristillisessä maailmassa. Sisempi perinteitä / Bear & Company, 2005, s. 36) 

Keskiviikkona Tämän väitetään Christian festivaali tuli Roman pakanuuden, joka puolestaan otti 
sen Vedic Intiasta. Ashes pidettiin siemen tulen jumala Agni, jolla on valta vapauttaa kaikki 
synnit ... At Rooman uudenvuoden juhlan sovituksen maaliskuussa ihmiset käyttivät säkissä ja 
kylpevät tuhkan sovittamaan syntejään. Silloin, kuten nytkin, uudenvuodenaattona oli festivaalin 
syöminen, juominen, ja syntiä, teoriaan, että kaikki synnit olisivat pyyhitty pois seuraavana 
päivänä. Koska kuolee jumala maaliskuun Mars otti rukoilijoita syntinsä sisään hänet 
kuolemaan. Siksi karnevaali putosi kuolee Martis, päivä Mars. Englanti, tämä oli tiistaina koska 
Mars liittyi Saksin jumalan TIW. Ranskaksi karnevaali päivä kutsuttiin Mardis Gras, "Fat 
tiistaina" THE juhliminen päivää ennen Ash keskiviikkona. (Walker B. Naisen tietosanakirja 
myyttejä ja salaisuuksia. HarperCollins, 1983, s. 66-67) 

Mistä Neljäkymmentä päivän paaston Nopeasti tulee? 

Raamattu kertoo 50 vuorokauden jakson aikana laskemaan, mikä on kun saamme nimi helluntai. Ympäri 
neljäs-kuudes vuosisatojen kreikkalais-roomalaiset pitäen tietyntyyppinen 50 päivän paaston, joka oli 
muistuta islamilaisen Ramadanin paaston (Pines, s.32). Ajan mittaan tämä muuttui neljänkymmenen 
päivän raittiutta yhden tai useamman (yleensä ruokaa) esineitä. 

Varhaiset kristityt tietenkään ei pidä lainataan jopa katolisen pyhimyksen Abbot John Cassian viidennellä 
vuosisadalla toteutunut: 

Mutta sinun pitäisi tietää, että niin kauan kuin alkuseurakunta säilytti täydellisyyttä ehjä, 
tämä noudattaminen paaston ei ollut olemassa. (Cassian Joh. Konferenssi 21, ensimmäisen 
konferenssin Abbot THEONAS. ON RENTOUTUMINEN AIKANA viisikymmentä päivää. 
Luku 30) 

Niinpä hän myönsi, että paaston lisättiin ja että alkuperäinen uskolliset ei pidä sitä. 

Apostoli Paavali vetosi pitää pääsiäiseen ja happamattoman leivän päivät (1 Kor 5: 7-8). Silti hän ei 
tehnyt niin jotain kutsutaan paaston. Koska Days happamattoman leivän liittyy seitsemän päivän 
”nopeasti” alkaen hapatuksessa aikoihin monet kutsuvat pääsiäisenä, voi olla, että jotkut liittyvät Rooma 

ja Egypti katsoi, että raittiutta ajanjakso olisi sopiva, mutta aikaa , sekä mitä he pidättyivät, vaihteli. 



Sokrates Scholasticus kirjoitti 5. vuosisadalla: 

Paastot ennen pääsiäistä on todettu eri noudatettava eri ihmisillä. Nuo Roomassa nopeasti kolme 
peräkkäistä viikkoa ennen pääsiäistä, paitsi lauantaisin ja sunnuntaisin. Ne, Illyrica ja koko 
Kreikassa ja Alexandria tarkkailla nopean kuuden viikon, jota he termi "joukkue piti päivän 
nopeasti.' Toiset aloittamista nopeasti pois seitsemännellä viikolla ennen pääsiäistä, ja paasto 
kolme-viisipäivä vain, ja se väliajoin, mutta vaadittava tuolloin "joukkue piti päivän nopeasti.' ... 
jotkut antaa yksi syy sille, ja toiset toista, niiden useita kuvitelmat. Yksi voi nähdä myös 
erimielisyyttä tapaan raittiutta elintarvikkeista sekä siitä, kuinka monta päivää. Jotkut kokonaan 
pidättäytyä asioista, jotka ovat elämässä: toiset syövät kaloja vain kaikkien elävien opaastoojen: 
monet yhdessä kalaa, syövät linnut myös sanomalla, että mukaan Moosekselle nämä olivat niin 
ikään tehty vesistä. Jotkut pidättäydyttävä munia, ja kaikenlaisia hedelmiä: toiset nauttivat kuivaa 
leipää vain; toiset syö edes tätä: toiset paastonnut asti yhdeksännellä hetkellä, sen jälkeen ota 
minkäänlaista ruokaa ilman eroa ... Koska kuitenkaan kukaan ei voi tuottaa kirjallisen komennon 
viranomaisen ... (Sokrates Scholasticus. kirkkohistorian Volume V, luku 22) 

Apostolit varmasti ei ollut erilainen paastot on erilaiset vaatimukset (vrt 1 Kor 01:10, 11: 
1). Neljänkymmenen päivän paaston paastoaa eivät ole kuin neljänkymmenen päivän paastoaa mainitaan 
Raamatussa jotka osallistuvat poissa kaikista ruokaa ja vettä (Moos 34:28, Luke 4: 2). 

Koskevat paaston alkuperästä, huomaa mitä tutkija kirjoitti: 

Paastoa neljänkymmenen päivän havaittiin palvojat Babylonian Ishtar ja palvojat suuren 
egyptiläisen meditorial jumala Adonis tai Osiris ... Niistä pakanat, tämä paaston ajan näyttää 
olleen välttämätön alustavat vuotuiset suuret (yleensä kevät ) festivaaleilla. (Bacchiochi S. 
Jumalan Festivaalit Raamatussa ja historia, osa 1. Raamatun Perspectices, Berrian Springs (MI), 
1995, s. 108) 

On todennäköistä, että ajatus neljänkymmenen päivän paaston tuli Alexandria Egyptissä tai Kreikasta ja 
liittyy pakanallisen jumalattaren Ishtar. Koska babylonialaiset otti kreikkalaiset ja egyptiläiset, jotka ovat 
saattaneet olla, koska he aloittivat tämän käytännön. 

Koska varhaiset kristityt tekivät tarkkailla päivää happamattoman leivän, pakataan uudelleen pakana 
paastot ilmeisesti substituoituna eri tavoin kreikkalais-roomalaiset. 

Huomaa, että apostoli Paavali varoittaa olla mukana pakanallinen vietosta: 
14 Älä valjastaa itseänne epätasainen joukkue epäuskoisten; Miten uprightness ja lakia rikkova 
olla kumppaneita tai mitä voi valon ja pimeyden on yhteistä? 15 Kuinka Kristus päässeet 
sopimukseen Beliaria ja mitä jakaminen voi siellä olla uskovainen ja ei usko? 16 Jumalan temppeli 
voi tinkiä vääriä jumalia, ja sitähän me olemme - temppeli elävän Jumalan. (2 Corinthians 6: 14-
16, NJB) 
19 Mitä tämä tarkoittaa? Että omistautuminen ruokaa epäjumalien merkitsee mitään? Tai että 
epäjumalien itseään määrä mitään? 20 Ei, se ei ole; yksinkertaisesti, että kun pakanat uhraavat, 
mitä tapettiin ne uhrataan demonit, jotka eivät ole Jumalasta. En halua sinun jakaa 
demoni s. 21 Ette voi juoda Herran kalkkia ja kuppi demonien samoin; et voi olla osakkeen 



Herran pöydästä ja demonit pöydän samoin. 22 Haluammeko todella herättää Herran 
mustasukkaisuus; olemme vahvempia kuin hän on? (1 Corinthians 10: 19-22, NJB) 

Olipa Egyptistä, Roman pakanuuden tai muu demoninen lähteistä, yksi paikka paaston ei tullut oli 
Raamatusta. Se ei ole myöskään tullut aikaisin perinteisiin ensimmäisen Jeesuksen seuraajia. 

Jotkut luulevat tarpeeksi vahvoja henkisesti, jotta he voivat sekoittaa pakanuuden, mutta ne ovat todella 
herättää Jumalan vihan mukaan apostoli Paavalin. 

pääsiäinen 

Monet ihmiset eivät ymmärrä, että pääsiäinen (Ishtar) piti olla pääsiäistä, muutti sunnuntaihin koska 
pelkuruutta ja juutalaisvihalla (Emt, s. 101-103). 

Huomaa mitä kunnioitetaan protestanttinen tutkija J. Gieseler raportoivat toisen vuosisadan: 

Tärkein festivaaleille oli pääsiäisen päivä, 14. Nisan ... Siinä he söivät happamatonta leipää, luultavasti 
kuten juutalaiset kahdeksan päivän ajan ... ei ole jälkeäkään vuosittain festivaali ylösnousemuksesta 
joukossa ... kristityt Aasian Minor valitti hyväksi niiden pääsiäisen juhlallisuus 14. Nisan John. (Gieseler, 
Johann Karl Ludwig. Tekstipohjainen kirja kirkon historian. Harper & veljet, 1857, s. 166) 

Vaikka kristityt piti pääsiäistä 14. Nisan, koska haluaa sanoutumaan koska kapinoita juutalaisten silmissä 
roomalaisviranomaisten monet kreikkalais-roomalaiset Jerusalemissa, Rooma ja Alexandria (muttei 
Vähä-Aasia) päättänyt siirtyä pääsiäistä sunnuntaina. Aluksi he pitivät versio pääsiäisen eikä sitä ole 
pidetty ylösnousemuksen loma. 

Huomaa myös seuraavat alkaen G. Snyder: 

Ensimmäiset kristityt vietetään Jeesuksen kuoleman kanssa Paschan aterian (ehtoollista) kuun 
jona juutalaisten pääsiäisen (huom 1 Kor. 5: 7-8). 

Aluksi ei ollut vuosijuhla ylösnousemuksesta. Lopulta vuonna pakanamaailmassa, 
ylösnousemuksen päivänä lisättiin Pascha festivaalin. Se päivä oli sunnuntai. (Snyder GF. 
Irlannin Jeesus, Roman Jesus: muodostumista varhaisen Irlannin kristinuskon. Trinity Press 
International, 2002, s. 183) 

Koska jotkut Vähä-Aasiassa ja muualla ei mennä yhdessä vaihtumisesta sunnuntaihin Mithras palvoen 
keisari Konstantinus kutsui Nikean kirkolliskokouksen, joka julisti sunnuntaina kreikkalais-
roomalaiset. Constantine itse totesi sitten: 

Olkaamme siis ole mitään yhteistä vastenmielisen juutalainen yleisö; sillä olemme saaneet 
Vapahtajamme eri tavalla. (Eusebiuksen Life Konstantinuksen Book III luku 18). 

Kristittyjen ei pitäisi vihata juutalaisia eikä ole noudattanut Jumalan Pyhän päivä, vain koska monet 
juutalaiset yrittäneet tehdä niin. 

Jeesus ei koskaan osoitti, että juutalainen rotu oli inhottava (Hän oli Juutalainen) tai että hän muutti 
päivämäärä pääsiäistä. Silti aurinko palvovan Constantine totesi toisin. Ja sunnuntain vietto tunnetaan nyt 
pääsiäisenä. Mutta koska aurinko palvovan käytäntöjä ja välttää käytäntöjä, joita pidettiin liian 
”juutalainen” on todella miksi pääsiäistä havaitaan, kun se on. 



Monet sen käytäntöjä, kuten pääsiäismunia, pääsiäinen kani, ja pääsiäisen palo tuli pakanuuden mukaan 
roomalaiskatolinen lähteistä (esim HOLWECK FG pääsiäisenä. Katolinen Encyclopedia, Volume V 
Robert Appleton Company. 1909). 

Anglikaanipiispa JB Lightfoot kirjoitti: 

... Aasian seurakunnat Minor ... säännelleet pääsiäisjuhlilla juutalaisten pääsiäistä ilman 
huomioon viikonpäivänä, mutta ... ne Rooman ja Aleksandrian ja Gallian havaittiin toinen 
sääntö;jolloin vältetään jopa näennäinen juutalaisuus. (Lightfoot, Joseph Barber. Saint Paulin 
Kirje Galatalaisille: tarkistettu teksti Johdanto, Notes ja väitöskirjat. Julkaisija Macmillan, 1881, 
s. 317, 331) 

Ja nimi pääsiäisen? Tämä on respelling auringonnousun jumalattaren ja 'taivaan kuningatar' Ishtar: 

Ishtar, hän oli sekä hedelmällisyyden ja sodan jumalatar. ... pääsiäisenä tai Astarte on voimassa 
sama palvonnan vanha Babylonian sex kultti vireille Semiramis soturi kuningatar, joka oli himo 
verta. (Kush H. kasvot haamilainen People. Xlibris Corporation, 2010, s. 164) 

Ishtar nähtiin henkilöitymä Venuksen, ja yhdessä Shamash, auringon jumala, ja Sin, kuunjumala 
hän muodosti Astral kolmikko. (Littleton CS. Jumalat, jumalattaria ja mytologia, Volume 6. 
Marshall Cavendish, 2005 s. 760) 

Raamattu varoittaa palvelevat 'taivaan kuningattaren': 

17 Ettekö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla? 18 Lapset kokoavat 
puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa, jotta kakkuja taivaan kuningattarelle; ja he 
juomauhria vieraille jumalille, että he voivat minulle mielikarvaudeksi. (Jeremia 7: 17-19) 

Kakut olivat samankaltaisia 'kuuma rajat pullat' (Platt C. psykologia sosiaalista elämää. Dodd & Mead, 
1922, s. 71).' Taivaan kuningattarelle "? 

Jeremiah 7 ... Kakut ja taivaan kuningattarelle (v. 18). Luultavasti viittaus babylonialainen 
hedelmällisyyden jumalatar Ishtar, jumalatar Venuksen. (Wycliffe Bible Commentary, 
sähköiseen tietokantaan. Copyright (c) 1962 Moody Press) 

Kristittyjen ei olisi nimetty lomaa jälkeen pakana jumalatar jonka käytännöt Raamatun tuomitsee. Silti 
useimmat jotka tunnustavat kristinuskoa ei näytä olevan ongelma. 

Kiirastorstaina ja eukaristista Host 

Toisena 'korvike' pääsiäistä, jotkut pitävät 'kiirastorstai. Tässä on jotain, mitä Katolinen 
Encyclopedia opettaa siitä: 

Juhlan Kiirastorstai (tai pyhä) torstai juhlallisesti muistetaan toimielin ehtoollisen ja on vanhin 
juhlamenot ominaista Pyhä viikko. Roomassa Eri lisävaruste seremonioita varhain lisättiin tähän 
muistoksi ... se tuo noin vuosipäivä instituution liturgia. ... 

Kiirastorstai otettiin talteen peräkkäin seremoniat iloinen luonne. kaste neophytes, 
yhteensovittamisen penitents, vihkimisen pyhä öljyt, pesun jalat ja muistoksi Siunattu eukaristian 
... (Leclercqin H. kiirastorstai. Katolinen Encyclopedia. Vol. 10. New York: Robert Appleton 
Company, 1911) 



The 'laitos ehtoollisen' olennaisesti on tarkoitus viitata Jeesuksen vaihtamisen liittyvistä symboleista 
pääsiäistä. Rooman kirkko myöntää, että se lisäsi seremonioita siihen, että se oli vuosittainen tapahtuma, 
ja että jalkojen pesua harjoitettiin. Rooman kirkon muualla myöntää, että maallikoiden oli tapana tehdä 
jalkojen pesua, mutta se ei ole enää sen käytäntöä (Thurston H. Pesu jaloissa ja käsissä. Katolinen 
Encyclopedia. Vol. 15, New York: Robert Appleton Company, 1912). 

The 'eukaristinen isäntänä', joka on nyt käytössä Rooman kirkko eroaa mitä alkuperäinen kristityt tekivät. 

Katolinen Encyclopedia opettaa: 

Leivän tarkoitus saada eukaristiselle vihkiminen kutsutaan yleisesti isäntä, ja vaikka tämä termi 
voidaan samoin levittää leivän ja viinin ja Sacrifice, se on aivan erityisesti varattu leipää. Mukaan 
Ovidius sana tulee hostis, vihollinen: "Hostibus domitis hostia nomen habet", koska muinaisten 
tarjosivat voitetun vihollisensa uhreina jumalia. On kuitenkin mahdollista, että hostia on peräisin 
hostire, lakko, jollainen löytyy Pacuvius .... ensimmäiset kristityt ... yksinkertaisesti käytetty 
leipä, joka toimi ruokaa. Näyttää siltä, että lomake erosivat mutta vähän siitä, mitä se on meidän 
aikanamme. (Leclercq H. ”Isäntä" Katolinen Encyclopedia. Vol. 7. Nihil Obstat. 01 kesäkuu 

1910) 

Varhaiset kristityt käytetään happamatointa leipää, ei pyöreä isäntä, joka näyttää 'Sun', joka käytettiin 
pakanuuden. 

Neitsyt Marian 

Varhaiskristityt ei alun perin kunnioittavat Jeesuksen äidin Marian. Mistä siis ajatus Marian oletus 
tulevat? 

Periaatteessa mistä apokryfisistä kirjallisuudesta neljännellä vuosisadalla (tai mahdollisesti jo myöhään 
kolmannella vuosisadalla) but pääosin jopa myöhemmin kuin. Vaikka katolinen Epifanioksen yrittänyt 
tutkia sitä, hän ei ollut varma siitä, milloin se todella ensimmäinen kehitetty-se liittyy selkeästi naisia, 
jotka pidetään pakanallisiin jumalattaren palvonnan (Panarion of Epifanius 78.11.4). 

Muinaiset roomalaiset oli 1-3 päivää festivaali Artemiin. Ensimmäisenä päivänä hän väitetysti tuli 
maailmaan ja kolmantena päivänä, 15. elokuuta he ilmeisesti juhli oletus taivaalle taivaan 
kuningattarelle. Tämä on sama päivä katolisen juhla Neitsyt Marian (Kerr E. William Faulkner n 
Yoknapatawpha: ”Eräänlainen Keystone maailmankaikkeudessa.” Fordham Univ Press, 1985, s. 

61). Jotkut eivät pidä tätä onnettomuus tai samanaikaisesti (Green CMC. Rooman uskonto ja kultti Diana 
klo Aricia, Volume 0, asiat 521-85150. Cambridge University Press, 2007, s. 62; Frazer JG. Magic Art ja 
Evolution Kings V1, Volume 1. Kessinger Publishing, 2006, s. 14-17). 

On yhteys Diana ja erilaiset muut jumalattaria ja kuinka monta mieltä Mary (Fischer-Hansen, s. 49). Silti 
katolinen Saint Augustine nimenomaisesti mainittu Diana yhtenä monista ”vääriä ja valehtelee jumalat” 
(Augustinus. Harmony evankeliumeista, Book I, luku 25). 

Arvellaan, että tämä hyväksyttiin virallisesti Rooman kirkko ainakin osittain sen vaikutuksen vuoksi 
islamin Muhammedin 'neitsyt' tytär Fatima väitetään myös astui taivaaseen. The 'oletus' ei ole 
raamatullinen juhla-aika. Se on uudelleen pakattua 'taivaan kuningatar' (Jer 7: 17-19), pakana Siirrettävä. 

Halloween / pyhäinpäivä 

Vaikka ajatus kunnioittaa muistoa elämän ja kuoleman henkilö kuin pyhimys ei vastusta kirjoitusten (vrt 
Tuomarien 11: 38-40), kunnioitusta pyhien ja uhraa niihin vastustaa apostolinen opetuksia. 



Saatana halusi Kristus kumartamaan ja palvomaan häntä (Matteus 4: 9), mutta Jeesus kieltäytyi (Matt 
04:10). Simon Magus (Apt 8: 9-23) tiettävästi kannusti hänen seuraajiaan kunnioittamaan / palvoa häntä 
(Irenaeus. Adversus haereses, Book 1, luku 23, jakeet 1-5). 

Apostoli Pietari paitsi tuomitsi Simon Magus, hän kielsi pakana taipumasta alaspäin tai maksaa 
kunnianosoitus hänelle (Apt 10: 25-26). Apostoli Paavali kielsi pakanoiden uhraamasta hänelle ja 
Barnabas (Apt 14: 11-18). Apostolit periaatteessa molemmat väittivät, että he olivat miehiä ja tätä ei 
pitäisi tehdä. Varhaiset kristityt ymmärsi tämän ja ei tee tällaista. Ajan kuitenkin joitakin kerettiläisiä 
alkoivat kunnioittamaan pyhäinjäännöksiä myöhään toisella vuosisadalla. 

Kunnioittamisessaan väitti pyhien alkoi olla merkittävä ongelma kreikkalais-roomalaisen kirkkojen 
neljännessä ja myöhempinä vuosisatoina, vaikka se ei ollut apostolinen käytäntö. 

Huomata seuraavia: 

Sisällyttämällä tuttu Pagan kuvia, kuten Celtic jumalia, Green Man, ja bicephalic päät sisällä 
kirkot ja katedraalit, kirkko viranomaiset kannustivat väestöä sekoittua kahden hengellisiä 
perinteitä mielessään muka helpottaa hyväksyvänsä uuden uskonnon ja helpotetaan siirtymistä 
vanhat tavat uuteen. (Pesznecker S. Vedensyöksijät: arkistoista Grey School of velhojen. Ura 
Press, 2006, s. 85) 

Kirjaan, edellä julkilausuman edeltää katkaistun version jälkeen, paavi ”Gregorius’Suuri’kirjoitti noin 600 
jKr: 

Kerro Augustine että hänen pitäisi olla missään nimessä tuhota temppelit jumalia vaan epäjumalia 
näissä temppeleissä. Anna hänen, kun hän on puhdistanut heidät pyhällä vedellä, paikka alttareita 
ja muistomerkkejä pyhien niihin. Sillä, jos nämä temppelit ovat hyvin rakennettu, ne 
tulee siirtää palvonnan demonit palveluun todellisen Jumalan. ... Antaa heidän siksi päivänä 
omistautumista niiden kirkkojen tai juhlaa marttyyrien joiden pyhäinjäännöksiä säilytetään niitä, 
rakentaa itse majoja ympärillä kertaluonteinen temppelit ja juhlan uskonnollinen Kalasatama. He 
uhraavat ja syövät eläimet eivät enää uhrina paholainen, vaan Jumalan kunniaksi kenelle, 
koska kaiken antaja, he antavat kiitosta, sillä se oli kylläinen. (Gregory I: Kirje Abbot 
mellituksen. Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Gregorius kannatti sisällyttämisestä on pakanallisia käytäntöjä. Silti Raamatussa vastustaa tätä, ja tällaiset 
uhrauksia demonista (1 Kor 10: 20-21). Lisäksi Raamattu opettaa, että kun Jeesuksen uhrin ettei tarvita 
eläinuhrit (Hebr.10: 1-10). Sallimalla yllä "pyhien päivän osoittaa, että tämä on myös jäänne pakanuuden 
ja että ne ovat todella demonisia vapaapäiviä. 

Monet mekko raamatullisesti sopimattomasti (vrt 1 Timothy 2: 9) ja joskus myös noidat (josta Raamattu 
condemns- Exodus 22: 8) Halloween. Tämä ei ole raamatullisesti sopivia juhla ja varmasti ollut varhainen 
kristillinen. 

Pyhäinpäivä julistettiin luvulta, ja muutti myöhemmin 1. marraskuuta ja illalla ennen tunnettiin Halloween 
(Mershman F. pyhäinpäivä. Katolinen Encyclopedia. Vol. 1 Nihil Obstat. 01 maaliskuu 1907 ). 

Lokakuu oli 31. päivämäärä Druidi havaittu: 

Druidien ja pappissuku antiikin Galliaan ja Britanniassa, uskoi Halloweenina, kummituksia, 
henkiä, keijuja, noitia, ja tontut tuli ulos vahingoittaa ihmisiä. ... Näistä Druidi uskomukset tulevat 
nykyajan käytön noitia, kummituksia, ja kissoja Halloween juhlat ... Tapa käyttää lehtiä, 
kurpitsaa, ja maissi varret Halloween koristeet tulee Druids. Varhainen kansat oli myös 
festivaalin samanlainen Druid loma ... Vuonna 700S, roomalaiskatolinen kirkko nimettiin 



Marraskuu 1, kun pyhäinpäivä. Vanha pakanallinen tullin ja kristillinen juhlapäivä 
yhdistettiin Halloween festivaali. (Halloween. World Book Encyclopedia, vol 9. Chicago, 1966: 
25-26) 

Voi olla kiinnostavaa miettiä, mitä katolinen kirjailija kirjoitti: 

Miksi paavi laittaa katolisen juhla kuolleitten päälle pakanat juhlintaan kuolleista? Koska 
katolinen juhlat ovat jatkuvuus ja täyttää merkitys pakanallisen niistä. (Killian Brian. 
Halloween, koska syksy juhla, muistutus Jumalan nimi on pyhitetty. Katolinen Online 
International News. 10.31.06) 

On tosiasia, että monet liittyvät Rooman kirkon relish ja kerskailla pakanallisia yhteydet uskonsa. Se on 
Raamattu, että he kaikki, pitää katsoa lähteenä opin (vrt 2. Tim 3:16), ja se tuomitsee käyttäen 
pakanallisia palvontamuotojen (Moos 12: 29-32; Jeremiah 10: 2-6; 1 Corinthians 10:21; 2 Corinthians 6: 
14-18). 

joulu 

Raamattu ei koskaan kannattaa juhla syntymäpäivistä, myös Jeesuksen. Alkuseurakunnan Rooman eivät 
viettäneet joulua eikä muitakaan syntymäpäivä. Syntymäpäivä juhlamenot olivat vielä tuomitsi 
myöhään 3. luvulla Arnobius (pakanoita, Book I, luku 64). 

Lisäksi Tertullianus varoitti, että osallistua talvella juhlia seppeleet ja lahjojen antamisen teki yhden 
katselemme pakanajumalille. Oli yksi sellainen juhla tunnetaan Saturnalian joka vietettiin pakanoiden 
joulukuun lopulla. 

Väitetyn ”isä Latinalaisen teologian” Tertullianos tuomitsi talven juhliin, kuten Saturnaalia 

(pakanallisesta jumaluus, jonka nimi tarkoitti runsas) joka morphed jouluna hän kirjoitti: 

Minervalia ovat yhtä paljon Minervan, sillä Saturnalian Saturnuksen; Saturnuksen, jotka on 
välttämättä vietetään jopa hieman orjia aikaan Saturnalia. Uusi-vuoden lahjat täytyy samoin 
pyydetty, ja Septimontium pidetään; ja kaikki esittelee Sydäntalvi ja juhlaa Hyvä Kinsmanship on 
exacted; Koulujen on kiedottiin kukkia; flamens vaimot ja aediles uhri; koulun kunnioitetaan 
sovittuna pyhä-päivää. Sama tapahtuu idoli syntymäpäivä; jokainen ylpeyden perkele on 
suosimissa. Joka ajattelee, että nämä asiat ovat sovelias kristilliseen mestari, ellei se ole hän, joka 
on sitä mieltä, ne soveltuvat samoin yksi, joka ei ole mestari? (Tertullianus. On 
epäjumalanpalvelus, X luku) 

Aikoihin Tertullianus, Roman piispat Zephyrinus (199-217) ja Callixtus (217-222) oli maine 
kompromissi ja korruptiosta (ja tämä on vahvistettu tällainen roomalaiskatolisen pyhimyksiä kuten 
Hippolytos (Hippolytos. Kaikkien harhaoppien kumoaminen, kirja IX, VI luku) ja annettiin ihmisille 
heidän seurakunnassa vaarantua pakanuuden jne 

Rooman Saturnalia ja Persian mitralaisuuden itse olivat muunnokset jo aikaisemmassa pakanauskonnon - 
että muinaisen Babylonian mysteeri kultti. Muinaiset babylonialaiset vietetään uudestisyntynyt Nimrod 
kuin vastasyntynyt Tammus palvomalla ikivihreä puu. Raamattu tuomitsee palvonta liittyy ikivihreä 
(Moos 12: 2-3, Jeremiah 03:13, 10: 2-6). 



Babylonialaiset juhli myös uudelleensyntymisen auringon Kaudella 
Talvipäivänseisaus. December 25. lopulta valittiin päivämäärä Jeesuksen syntymäpäivä, koska Saturnalian 
ja muut auringon jumala palvonta tapahtui tuohon aikaan vuodesta: 

354 jKr, piispa Liberius Rooman määräsi ihmiset juhlia joulukuun 25. Hän luultavasti valitsi 
tämän päivämäärän koska roomalaiset jo todennut sen juhlan Saturnuksen juhlii 
syntymäpäiväänsä auringon. (Sechrist EH. Joulua. World Book Encyclopedia, Volume 3. Kenttä 
Enterprises kasvatus- Corporation, Chicago, 1966, s. 408-417) 

Helios Mithras on yksi jumala ... Sunnuntai pidettiin pyhä kunniaksi Mithra, ja kuudestoista 
kunkin kuukauden oli hänelle pyhä välittäjänä. 25 joulukuun osuus oli havaittu hänen 
syntymäpäivänä natalis Invicti, uudestisyntyminen talven-aurinko, unconquered jonka 
jäykkyys kauden. (Arendzen J. Mithraism. Katolinen Encyclopedia, Volume X. Nihil Obstat 1. 
lokakuuta, 1911) 

Keisari Konstantinus oli ollut seuraaja auringon jumala Mithras, joka pidetään unconquered aurinko ja oli 
syntynyt kallion maanalaisesta luolasta. Ehkä tämän takia, hänen äitinsä Helena päättävät uskoa myytti, 
että Jeesus syntyi maan alla rocky cave. 

Rooma opettaa nyt tämä (ja tämä kirjailija on nähnyt, että 'syntymä' näyttää useita kertoja Vatikaani), 
mutta kolmannella vuosisadalla yksi sen kannattajia, Commodianus tuomitsi rock jumaluus: 

Unconquered yksi syntyi rock, jos hän pidetään jumala. Kerro nyt meille, niin, toisaalta, mikä on 
ensimmäinen näistä kahdesta. Kallio on voittanut jumala: niin luoja kallion on haluttuja.Lisäksi 
voit vielä kuvata häntä myös varas; vaikka, jos hän olisi jumala, hän varmasti ei elä 
varkaudesta. Totisesti hän oli maan, ja hirviömäistä luonteeltaan. Hän kääntyi toisten härät hänen 
luolia; aivan samoin Cacus, että poika Vulcan. (Commodianus. Kristillisiin Discipline) 

Jeesus ei syntynyt kalliosta, mutta se on osittain miten hänen syntymästään on nyt kuvattu. Se ei 
myöskään ole totta opettaa, että hän oli syntynyt 25. joulukuuta th. Tutkijat myöntävät, että paimenet eivät 
olisi olleet ulos laumaansa alalla (kuten Raamattu osoittaa Luukas 2: 8) vasta joulukuussa 25. ja että 
raamatullisesti mainitut (Luukas 2: 1-5) ”väestönlaskenta olisi ollut mahdotonta talvella”(joulu. katolinen 

Encyclopedia, 1908). 

Monet käytäntöjä ja tapoja, jotka liittyvät joulua tulevat pakanuuden todellisina tutkijat 
myönnän. Kumpikaan Jeesuksen apostolit eikä niiden varhaisessa seuraajia havaittu joulua. 

Pakattu uudelleen pakanalomapäivät 

Vaikka Raamattu ei kielletä maallinen loma (kuten raittiina itsenäisyyspäivä vietosta), varhaiset kristityt 
eivät rukoile kuolleita pyhimyksiä eikä noudata mitään vastaavaa Pyhäinpäivä eikä joulua. Monet pakana 
jumalat olivat olennaisesti muuttunut ollessa 'jumalan jotain' kuin ne kutsutaan 'pyhimys jotain.' 

Jotkut pakanallisen käytäntöjä on saattanut muuttua, mutta uudelleenpakatun demoninen lomien vielä ole 
kristittyjä, eivätkä ne, jotka Jeesus ja Hänen varhaiset seuraajat säilytetään. Monet loma, että ihmiset 
pitävät tulivat pakanuuden ja jopa siteet muinaisen Babylonian mysteeri uskonto. Kun Jumala lähetti 
Nehemia auttaa israelilaisille, jotka olivat vaikuttaneet Babylon, huomaa mitä Nehemia sanoi hän teki: 

30 Olen puhdistanut heidät kaikesta pakana. (Nehemia 13:30) 



Uusi testamentti varoittaa vaarantunut uskon ja ”salaisuuden, Suuren Babylonin” (Ilm 17: 5). Huomaa 
mitä Raamattu opettaa, että Jumalan kansa pitäisi tehdä osalta ”Suuri Babylon”: 

4 Lähtekää siitä ulos, minun kansani, ettette hänen synteihinsä ja saisi tekin kärsiä hänen 
vitsauksistansa. (Ilm 18: 4) 

Kristittyjen pitäisi paeta kiusausta ja sin (1 Kor 6:18; 2 Timothy 2:22), ei omaksua sitä eikä edistää 
sitä. Niiden ei pitäisi yhdistää pakanallisia käytäntöjä palvontaan tosi Jumalan (1 Kor 10: 19-21; 2 
Corinthians 6: 14-18), vaikka se on perinne (Matt 15: 3-9). 

11. Jumalan pyhät päivät vai valheita? 

Mitkä päivät tulisi säilyttää uskollinen? 

Yli 1600 vuotta sitten, Jumalan Pyhän Days tuomitsi antisemitismi, John Chrysostom, joka on nyt 
pidetään katolisen ja ortodoksisen pyhimys. Useita vuosia sitten, protestanttinen julkaisu Christianity 
Today erotuksesta John Chrysostom ”varhaiselta kirkon suurin saarnaaja” (John Chrysostom 

alkuseurakunnan suurin saarnaaja. Christianity Today 8. elokuuta 2008). 

John Chrysostom julkisesti saarnasi laskua vastaan pyhää päivää 387 jKr, koska jotkut jotka 
tunnustautuvat Kristukseen olivat havainnoimalla heitä. Hän mainitsi erityisesti juhlan Trumpets, 
sovituspäivänä ( 'fast ... ovella'), ja Lehtimajanjuhla: 

Festivaalit Armeliaat ja kurja juutalaiset ovat pian marssimaan päällemme peräkkäin ja nopeasti 
peräkkäin: juhlan trumpetit, Lehtimajanjuhlan, paastot. On monia meidän riveissä, jotka sanovat 
he ajattelevat kuin me. Silti jotkut näistä ovat menossa katsomaan festivaalit ja muut liittyy 
juutalaiset pitää niiden juhlia ja tarkkailemalla niiden paastonsa. Haluan ajaa tätä perverssiä 
mukautetun kirkosta juuri nyt ... Jos juutalainen seremoniat ovat kunnianarvoisa ja suuria, meidän 
on valheita ... Onko Jumala vihaa festivaaleilla ja sinä jakaa niihin? Hän ei sanonut sitä tai tätä 
festivaali, mutta ne kaikki yhdessä. 
Jumalattomat ja saastainen nopeasti juutalaisilla on nyt ovellamme. Oletettavasti se on nopea, älä 
ihmettele, että olen kutsunut sitä saastaista ... Mutta nyt, että paholainen kutsu teidän vaimoja 
juhla trumpetit ja he kääntyvät valmis korva tähän pyyntöön, et hillitä niitä. Annat heille 
kietoutua itse syytöksiä jumalattomuuden annat heille vetää pois osaksi hillitön tavoilla.(John 
Chrysostom. Saarna II juutalaisia I: 1; III: 4. Saarnasi Antiokiassa, Syyriassa sunnuntaina 5. 
syyskuuta 387 jKr) 

On tärkeää ymmärtää, että John Chrysostom on huomannut, että toisen vuosisadan kirkon hänen alueella 
piti pääsiäistä samaan aikaan juutalaiset tekivät, ja että katolinen kirkko säilytetään edelleen 
helluntaina. Siten julistamalla mitä hän teki, John Chrysostom saarnasi oman kirkkonsa kuten Rooman ja 
ortodoksisen katoliset väittävät pitää sekä pääsiäisen ja helluntain-as molemmat näistä festivaaleja olisi 
osa ”ne kaikki yhdessä.” 

Lisäksi John Chrysostom todella kirjoitti kerran hyväksi "festivaali juutalaisten" kutsuttu Helluntai 
(Chrysostom J. Homilies S. John Chrysostom, arkkipiispa Konstantinopolin: on Apostolien teot).Niinpä 
hän myönsi, että kun Jeesuksen ylösnousemuksen, uskollinen piti olla läsnä mitä sitten pidetään 
"juutalainen juhla.” 



Jos Jumala vastusti kaikkia niitä päiviä, miksi apostolit ovat pelastaa? Ilmeinen syy on se, että he 
seurasivat Jeesuksen esimerkkiä ja ollut mitään syytä uskoa, että ne olivat jotenkin päästävä eroon. 

Kuten edellä mainittiin, Uusi testamentti nimittää yksi ns ”juutalainen” pyhä päivää ”suuri”. Huomaa 

seuraavat peräisin katolisen käännös: 
37 Ja viimeisenä, suurena päivänä juhlan Jeesus seisoi ja huusi (Johannes 7:37, Reims Uusi 
testamentti). 

Joten kuka on oikeassa? 

Ne, jotka seuraavat Jeesuksen käytännöistä tai niille, jotka tuomitsevat heidät? 

Muistuttaa, että John Chrysostom, tässä tapauksessa hieman oikein totesi: 

"Jos juutalainen seremoniat ovat kunnianarvoisa ja suuria, meidän on valheita." 

Joten minä päivinä tulisi noudattaa? Joilla on "suuri päivä" Raamatun mukaan? 

Mitkä päivät ovat valheita? 

John Chrysostom tuettu päivää pakanallisia siteitä, kuten jouluna ja pääsiäisenä. Hänen logiikka jouluksi 
25. joulukuuta oli myös selvästi väärä ja perustuu valheisiin ja väärää (Addis WE, Arnold T. Katolinen 
sanakirjan sisältää joitakin Tili Opin, Discipline, riitit, seremoniat, neuvostojen ja nunnakuntien katolisen 
kirkon . Benziger Brothers, 1893, s. 178). 

Pitäisi olla itsestään selvää, että Jumalan päivät eivät ole valheita, mutta John Chrysostom n (ja ne, 
kirkkojen, jotka hyväksyttiin niinä päivinä, että hän edisti) olivat selvästi piilee. Jopa katolinen pyhimys 
Thomas Aquinas kirjoitti, että sapatti ja periaatteessa kaikki Raamatun pyhät päivät olivat  
merkitys kristityille (Summa theologiae St. Thomas Aquinas.). 

Mielenkiintoista Katolinen Encyclopedia sisältää raportin, että”Paulicians on usein kuvattu selviytymisen 

varhaisen ja puhdasta Kristinusko (Fortescue A. Paulicians). Mukana 11-luvullakreikkalais-roomalaisen 
kirjoitti, että Paulicians ”edustaa meidän jumalanpalvelusta kuin palvonta idoli. Ikään kuin me, jotka 
kunnioittavat ristin ja pyhä kuvia, harjoittavat vielä palvonnasta paholaiset”(Conybeare FC 

yhteenlaskettavasta ix III: The Key of Truth A Manual of Paulician kirkon Armenian. Clarendon Press, 
Oxford, 1898, s. 149). 

Havainto siitä, että monet, jotka tunnustautuvat Kristukseen väärin havaittu demoninen lomia ei ole uusi 
ja on tuominnut joitakin läpi vuosisatojen. 

Perinteet ja / tai Raamattua? 

Suhteellisen harvat ihmiset maapallolla jopa yrittää pitää Jumalan pyhät päivät. Useimmat, jotka väittävät, 
että on uskonto he liittävät Raamatun pitää muina päivinä. 

Jotkut pitävät epäraamatullisia uskonnollisia juhlapäiviä painostuksen vuoksi perheenjäseniä. Jotkut eivät 
pidä Raamatun pyhät päivät, koska paineet yhteiskuntaan ja / tai heidän työnantajiensa. 

Jeesus varoitti, että ne, jotka seurasivat Häntä pitäisi odottaa ongelmia perheenjäsenten (Matteus 10:36) ja 
maailman. Hän ei kerro heille tinkiä maailmaan, joka toki Hänen tosi seuraajansa (Joh 15: 18-19), mutta 
pyrkiä täydellisyyteen (Matt 05:48). 



Uuden Living Translation opettaa seuraavat Jumalan kansa: 

3 He eivät vaaranna pahaa ja he kävelevät vain hänen polkuja. (Ps 119: 3) 

Oletko valmis tekemään kompromisseja pahan? Saatana yrittää tehdä syntiä näyttää 
hyvältä (Mooseksen kirja 3: 1-6), ja näkyy ”valkeuden enkeliksi” (2 Kor 11: 14-15). Aiotteko pitää 
lomansa vaikka ne näyttävät hyvältä sinulle? 

Kreikkalais-roomalaisen uskontokuntiin monet tuntuvat pitävän noudattaminen lomansa perustuu 
perinteisiin, mutta usein niitä perinteitä alkoi pakanuuden. Koska monet menneisyyden (ja on) johtajia 
uskontokuntiin hyväksyi nämä perinteet, monet toimivat ikään kuin ne ovat hyväksyttäviä Jumalalle.  

Vaikka perinteet, jotka ovat sopusoinnussa Jumalan sanaa ovat hienoja (vrt 1 Kor 11: 2; 2 Tess 2:15), ne 
ristiriidassa Raamatun ei pidä säilyttää. Huomaa Uuden testamentin tekee sen selväksi: 

8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä filosofia ja tyhjä petos, mukaan perinne miehiä, mukaan 
perusperiaatteet maailmasta, eikä Kristukseen. (Kol 2: 8) 

3 Hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne? 
... 7 ulkokullatut No Esaias ennusti sinusta, sanoen: 

8 "Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on 
kaukana minusta. 9 Ja turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat miehiä." (Matt 15: 
3 , 7-9) 

Jumalan sana mainitaan, että monet ovat hyväksyneet perinteitä että olisivat lakanneet ja se kannustaa 
parannusta kuin kun he ymmärtävät tämän: 

19 Herra, minun voimani ja linnani, minun turvani hädässä; pakanat tulevat Sinusta ääriin ja sanoa, 
"Varmasti isämme ovat perineet valheet, arvottomuuden ja kannattamatonta asioita." (Jeremia 
16:19) 

Raamattu opettaa, että ulkomaiset uskonnolliset havainnot ovat demonisia: 

16 He herättivät hänen kiivautensa vieraat jumalat; Kauhistuksillansa he vihoittivat hänet. 17 He 
uhrasivat riivaajille eivätkä Jumalalle, jumalille he eivät tienneet, Uusille jumalia, uudet tulokkaat 
teidän isänne eivät pelänneet. (Moos 32: 16-17) 

Ilmoitus vahvistaa tämän konseptin myöhään roomalaiskatolisen ranskalainen kardinaali Jean-Guenole-
Marie Daniélou: 

Pakanallisen maailman ja kristillisen kirkon ovat täysin ristiriidassa; ei voi samanaikaisesti 
palvella Jumalaa ja epäjumalia. (Danielou J. Synty Latinalaisen kristinuskon. Kääntäjä David 
Smith ja John Austin Baker. Westminster Press, 1977, s. 440) 

Todellakin, pakanallisen maailman ja kristillisen kirkon ovat täysin ristiriidassa; ei voi samanaikaisesti 
palvella Jumalaa ja epäjumalia. 

Kuitenkin monet, myös seurakuntansa, niin tänään, kun he huomauttavat pakanalomapäivät jotka on 
modifioitu Christian ehdot ja joitakin muutoksia käytännössä. Ymmärtää, että Jeesus sanoi: "Jos te 
pysytte minun sanassani, olet todella opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä 
vapaita." (Joh 8: 31-32). Jumalan pyhää päivää vapauttaa meidät pakanuuden. 

Katsovat, että Paavali varoitti: 



14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien. Sillä mitä yhteistä on 
vanhurskaudella ja laittomuuden? Tai mitä on valolla ja pimeydellä? 15 Ja mitä sopimuksella 
Kristus ja kelvoton? Tai mitä yhteistä osaa uskovainen kanssa? 16 Ja miten soveltuvat yhteen 
Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme temppeli elävän Jumalan. Kuten Jumala on 
sanonut: 

"Minä asetun heidän Ja kävellä joukossa. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani." 

17 Näin ollen 

"Lähtekää pois heidän joukostaan ja olla erillinen, sanoo Herra. Älä koske mihinkään 
saastaiseen, minä sinut vastaan." 

18 'Minä Isänne teille, ja te olette minun poikia ja tyttäriä, sanoo Herra Kaikkivaltias. (2 
Corinthians 6: 14-18) 

Huomaa Jumala on Isä niille, jotka eivät kuulu pakanallisia käytäntöjä. Ei Isä niille, jotka ottavat 
huomioon niitä osana jumalanpalveluksessa. 

Vaikka jotkut toimivat kuin ottaa käytäntöjä, että pakanat oli miellyttää Jumalaa, he pettävät itseään: 

32 Te sanotte: ”Haluamme olla kuin pakanat, kuten maailman ihmiset, jotka palvelevat puuta ja 

kiveä.” Mutta mitä teillä on mielessä ei koskaan tapahdu. (Hesekiel 20:32, NIV) 

26 Sen papit tekevät väkivaltaa minun lakia ja häpäissyt minun pyhitettyä; ne eivät tee eroa pyhän 
ja yhteisten; he opettavat, että ei ole eroa saastaista, mikä puhdasta; ja he sulkevat silmänsä 
pitämisestä minun sapattini, niin että minä tulen häväistyksi heidän. (Hesekiel 22:26, NIV) 

Jumala sanoo, että se tekee eron. Sen sijaan, että tämä miellyttää häntä, mukaan lukien pakanallisia 
käytäntöjä tuo vihansa (Hes 30:13)! Puolustaminen aistillinen maallinen käytännöt on demoninen (vrt 
James 3: 13-15). 

Jumalan Pyhän päivää vai mitä? 

Raamattu viittaa Jumalan juhla kuin 'pyhät kokoukset' (esimerkiksi lukuja 28:26, 29:12) tai "pyhä 
festivaalien (vrt Jesaja 30:29). 

Raamattu toistuvasti tuomitsee pakanallisia vietosta väärinä ja demoninen (1 Kor 10: 20-21; 1 Timothy 4: 
1). Raamattu sanoo EI yhdistää epäraamatullisia juhlia osaksi Jumalan palvontaa (Moos 32, Jeremiah 10; 
1 Kor 10: 20-21). 

Silti monet ovat päättäneet noudattaa jumalanpalvelus kalenterin että Raamattu 

ei tue. Menetelmillä, jotka apostoli Johannes assosioituu antikristuksia (1 Joh 2: 18-19). 

Ei-raamatulliset juhlapäivät edistetään demonit ja ovat auttaneet epäselviä Jumalan suunnitelmaa 
miljardien aikojen saatossa. 

Jeesus sanoi, että Jumala halusi palvoa totuudessa 

24 Jumala on henki, ja ne, jotka palvovat tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. (Joh 04:24, NJB) 



Repackaged demoninen lomien eivät kunnioita oikeaa Jumalaa. Jumala haluaa sinun luottaa Häneen ja 
tehdä asioita hänen tavalla, ei sinun (Sananlaskut 3: 5-6). 

Raamatullinen Holy Days apua kuva Jumalan pelastussuunnitelmaa. Aloittaen Jeesuksen uhrin 
pääsiäisenä, jotta pyrkivät elämään "Nostattamattomasta elämää, kutsumiseen esikoisena tässä iässä 
(helluntai), ja trumpetit Ilmestyskirjan ja ylösnousemus muistutukseen Saatanan roolia syntimme ja 
Kristuksen sovitus uhri, jotta hahmottamisessa tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan maan päällä 
(Lehtimajanjuhlan), ymmärtämään, että Jumala tarjoaa pelastuksen kaikille (Viimeinen suuri päivä), osa 
Jumalan suunnitelmaa paljastuvat ja tehtävä konkreettisia kristityille. 

Raamattu kertoo kristityt jäljitellä apostoli Paavali kun hän matki Jeesusta (1 Kor 11: 1). 

Jeesus piti raamatullinen juhla-ajat (Luuk 2: 41-42; 22: 7-19, John 7: 10-38; 13). Jos et seuraamaan hänen 
esimerkkiään, opetti (Joh 13: 12-15)? 

Apostoli Paavali piti Raamatun juhla-ajat (Apt 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 Corinthians 
5: 7-8; 16: 8). Paavali varoitti jotka vaarantaisivat ne demonisen käytännöt (1 Kor 10: 19-21). Ihmiset, 
jotka väittävät seurata Raamatun Jumala olisi puhdistettava pakanuudesta (vrt Nehemia 13:30, 2 Peter 1: 
9). 

Apostoli Johannes piti Raamatun pyhät päivät, mutta varoitti ihmisiä, jotka väittävät olevansa kristitty 
eivät noudattaneet hänen käytäntöjä: 

18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin 
onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. 19He 
ovat meistä lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet 
yhtä meidän, th ey olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta he lähtivät, että ne tulisi 
ilmeiseksi, että yksikään niistä olivat meitä. (1 Joh 2: 18-19) 

Pitäisikö kristittyjen pitää saman raamatullisen pyhät päivät Hänen apostolit, kuten John 
säilytetään? Johannes oli kirjallisesti, että ne, jotka valheellisesti väittävät olevansa kristitty, jotka eivät 
seuraa hänen käytännöt toimivat antikristuksia. 

Kun se tulee pyhät päivät ja loma, jotka ovat meidän kuunnella? Jumalan sana tai ihmisten 
traditioita? Vaikka voi olla oikeissa paikoissa perinne, kukaan pitäisi hyväksyä perinne, joka on 
ristiriidassa Jumalan sanan. 

Koska Jumalan sana on hyödyllinen opetukseksi (2. Tim 3:16), ehkä meidän pitäisi oppia Peter ja muut 
apostolit vastaus uskonnollisia johtajia aikansa: 

29 tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. (Apt 05:29) 

Aiotteko seurata esimerkkiä Jeesus ja apostolit, ja pitää Jumalan pyhät päivät tiensä ja anna perinne 
neuvostojen miesten pysäyttää sinut? 

Aiotteko kuunnella niitä, jotka ”kuulutettava pyhät kokoukset” (Moos 23: 8,21,24,27,35,36), jotka ovat 

Jumalan raamatullinen festivaalit (Moos 23:37)? 

Jeesus sanoi: 
21 Veljeni ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen. (Luukas 08:21) 



Oletko todellakin yksi Jeesuksen veljet? Kristittyjen pitäisi olla (Room 8:29). Olemme asetettava erilleen 
totuuden (Joh 17:19). 

Aiotteko ja / tai talosi kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen? Aiotteko pitää Jumalan pyhät päivät tai 
perinteitä, jotka demonien inspiroimaa? 

”14 palvella Herraa! 15 Ja jos se pahana palvella Herraa, valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte 
palvella”kuten pakanajumalista”joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni 
palvelemme Herraa”(Joos 24: 14-15). 

Valitse Jumalan pyhät päivät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pyhä päivä Kalenteri 

pyhä päivä *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

pääsiäinen   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

happamatonta leipää  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

helluntai    Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

trumpetit   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

sovitus   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Lehtimajanjuhla  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                        30    10-16 

Viimeinen suuri päivä  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Kaikki juhla-ajat alkavat iltana, auringonlaskun aikaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jatkuvien Jumalan seurakunta 
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BIBLENEWSPROPHECY.NET Tämä on nettiradio sivusto, joka kattaa uutiset ja Raamatun aiheita. 
 

YouTube video- kanavat Saarnat & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanava. CCOG sermonette videoita. 
CCOGAfrica kanava.  CCOG viestit Afrikkalainen kielillä. 
CDLIDDSermones kanava. CCOG viestit espanjaa. 
ContinuingCOG kanava. CCOG video Saarnat. 

 

 

 

 

 

 

 



Jumalan Pyhän päivää tai demoninen juhlapyhät? 

 Kun ajattelet lomien mitä tulee mieleen? Ajatteletko ikivihreitä puita, seppeleet, kaneja, munat, kuuma-
cross pullat ja noitien pukuja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silti mikään näistä symboleja hyväksyi Raamatussa. Tiedätkö, mitä Raamattu todella opettaa? 

Apostoli Paavali kirjoitti: 

19 Mitä minä sano sitten? Että epäjumala on jotakin, tai mitä tarjotaan epäjumalia on mitään? 20 
Pikemminkin että mitä pakanat uhraavat he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle, enkä halua 
sinun on yhteys demonit. 21 Ette voi juoda Herran kalkkia ja kuppi demonien et voi nauttia Herran 
pöydästä ja taulukon demonit. 22 Vai herättää Herran kiivauden? Olemmeko vahvempi kuin hän? 
(1 korinttilainen 10:19-22) 

 

Jos pidät Jumalan pyhät päivät vai demoninen lomia? 

 


