
Ættir þú Virða 

helgum dögum Guðs  

eða demonic frí? 
 

 Veistu hvar ýmsir heilagir dagar og frí kom frá? 

 
 

"Þegar hvítasunnudag kom, voru þeir allir saman 

 Einum huga í einum stað "(Post 2: 1) 

 
Bob Thiel, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 



Ættir þú Virða 

helgum dögum Guðs eða demonic frí? 

eftir Bob Thiel, Ph.D. 

Eru helgidagar Guðs daga sem skráð eru í Biblíunni? 

Hvaða daga var hann að halda? 

Hvaða daga var postularnir haldið? 

Hvaða daga var snemma fylgjendur Krists halda? 

Ert þú að virða nein frí? 

Veistu hvar þeir komu frá? 

Veistu af hverju þú og aðrir mega fylgjast með þeim? 

Ekki allir hafa trúarlega merkingu? 

Gætir þú verið að fylgjast demonic frí? 

Skiptir máli að Guði hvaða dögum sem þú getur haldið? 

Ef þú telur að þú ert kristinn, þú ert fagna hugsanlega demonic eða heiðingi þau að Jesús myndi fordæma? 

Ef svo er, er sannleikann máli nóg til þín sem þú myndi fylgja Jesú á þessu? 

ISBN 978-1-940482-17-0  

höfundarréttur © 2016/2017 frá Nasaret Bækur. útgáfa 2.2. Framleitt fyrir Endurmenntun kirkju Guðs og 
arftaka, sem er hlutafélag sóla. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA.  

einingar: Þekja mynd tekin á hvítasunnudaginn í Nýja Sjálandi eftir Joyce Thiel. Þýðing ýmsir í 
Biblíunni eru notuð um; þar ekkert nafn né skammstöfun er gefið, þá er New King James Version (NKJV) 

er vitnað (Thomas Nelson höfundarréttur © 1997; notað með leyfi). 

 

 

 

 

 

 



innihald 

1. helgum dögum vs Vinsælt frí 

2. páskar: Er það aðeins um dauða Krists? 

3. nótt til að fylgjast Og dagar ósýrðu brauðanna 

4. hvítasunnan: Sannleikurinn um köllun yðar og ótrúlegur Guðs gjöf 

5. Hátíð lúðrana endurkomu Krists og aðdraganda þess 

6. friðþægingardagurinn: Satan fær útlegð 

7. Laufskálahátíðin: innsýn í hvað sem heimurinn lítur út eins ríkt Undir Krists 

8. Síðast góðan dag: ótrúlegt Plan Guðs hjálpræðis mannkyns 

9. Mis-þýðingar og hvíldardagurinn 

10. endurpakkaðir demonic frí 

11. helgum dögum Guðs eða lygi?   

heilagur dagur dagatal 

Hafðu Upplýsingar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. helgum dögum vs Vinsælt Frídagar 

Af þeim fjölmörgu hópum sem játa kristni, nánast allir virða nokkrar frídaga eða helgum dögum. 

Ættir þú að virða helgum dögum Guðs eða demonic frí? 

Það virðist eins auðvelt spurning með einföldu svari. Og fyrir þá sem vilja til að trúa Biblíunni, í stað þess 

að ýmsar mannfjöldi, er það. 

Hvaðan kom heilagur Dagar og frí koma frá? Þeir koma frá Biblíunni eða eru þeir tengjast hefðbundnum 

heiðnum / demonic athugasemdum? 

Ef þú telur að þú ert kristinn, veistu virkilega hvaða dögum, ef einhver, ættir þú að halda og hvers vegna? 

Þessi stutta bók fjallar um ársreikninga Biblíunni helgum dögum og hefur upplýsingar um tiltekin frídaga 
á ári sem aðrir virða. 

Orðið Frí 

Samkvæmt orðabókinni Webster, heimurinn frí kom upphaflega frá Old Enska hāligdæg. Þrátt fyrir það 

sem fólk virðist nú að hugsa, að hugtakið hafi í raun ekki átt frí til að hafa vacation- frí ætlað heilaga 
degi. 

Auðvitað eru ekki allir 'frí' voru ætlaðar sem trúarlegum helgum dögum. Landsvísu frí voru ekki endilega 

talin vera guðrækinn, og jafnvel Jesús sést greinilega einn eða fleiri af þeim (Jóhannes 10: 22-23). 

Eins og langt eins og Jesús fer, Biblían skráir sérstaklega að hann sést Biblíunni helgum dögum og 

hátíðum á borð við páska (Lúk 2: 41-42; 22: 7-19), laufskálahátíðin (John 7: 10-26), og The Last Great 
Day (Jóh 7: 37-38; 8: 2). Þau atriði Nýja testamentinu þar sem postulanna halda Páskalambinu (1 

Korintubréf 5: 7), dagar ósýrðu brauðanna (Postulasagan 20: 6; 1. Korintubréf 5: 8), Hvítasunnan 

(Postulasagan 2: 1-14), lúðra og laufskálahátíðinni ( sbr Mósebók 23: 24,33-37; P 18:21, 21: 18-24; 
28:17), og friðþægingardagurinn (Postulasagan 27: 9). 

Biblían sýnir aldrei að Jesús né postularnir fram trúarlega frídaga eins og þær sem heiðinna Rómverjar 
fram. Samt margir sem segjast kristni sem trú þeirra virða útgáfur af trúarlegum frí sem koma frá aðilum 

utan Biblíunnar. 

Þeir ættu að vera haldið? 

Biblían spáir að tími mun koma þegar fólk af öllum þjóðum munu halda Guðs helgum dögum eða vera 

háð þurrka og plágum (Sakaría 14: 16-19). Þar sem það er raunin, ættir þú ekki að íhuga hvort þú ættir að 
gera það núna? 

Vinsamlegast lesið þessa bók í heild sinni amk tvisvar. Ákveðnar andmæli sem sumir hafa vaknað um 
hvað Biblían sýnir eru beint innan þess. A tvöfaldur-lesa vonandi svara fleiri alvarlegar spurningar sem þú 

kannt að hafa. 

Vinsamlegast reyndu að rannsaka þetta efni með sannarlega opnum huga. Það er eðlilegt fyrir alla menn, 

ef við erum ekki á varðbergi okkar gagnvart henni, að líta á hvaða framsetningu ársreikninga helgum 

dögum í anda fordóma. Biblían kennir að "Sá sem Svari einhver áður en hann heyrir það, það er flónska 

og skömm hans" (Orðskviðirnir 18:13), svo að vera eins og Bereans forðum til að sjá hvort þetta hér eru 
svo (Postulasagan 17:10 -11). 



Við skulum því, í viljugan undirgefni við Guð og vilja hans, með skilað hjörtum án fordóma, með opnum 

huga óska sannleikann meira en eigin leið okkar, skjálfandi fyrir hinu helga orði Guðs (Jesaja 66: 2), 
beðið Guð auðmýkt fyrir stefnu hans heilaga anda. Og í þessu biðjandi, undirgefinn, tilbúin, enn varkár 

og varkár viðhorf, rannsaka þetta mál - sem sanna alla hluti (sbr 1 Þessaloníkubréf 5:21 KJV / DRB). 

Hátíðir Guðs og heilagan Dagar 

Vissir þú að hátíðir Guðs eru skráð í Biblíunni? Þó að þetta ætti að vera skynsemi, ekki margir átta sig 

ekki á að þetta er svo, né hvar á að finna þá í ritningunum. 

Ennfremur, einn málið með þá er að þeir eru byggðar á mismunandi dagatalinu en flestir nú nota. dagatal 

Guðs er í grundvallaratriðum a tungl-sól einn. Til að hjálpa þér að skilja betur tímasetningu Guðs helgum 
dögum, kíkið á eftirfarandi samanburður sjókort af Biblíunni dagbók og Roman (gregoríska) tímatalinu 

(þeir falli ekki á sama rómverska almanaksdag á hverju ári): 

(A nútíma Roman dagatal með helgum dögum er sýnt í lok bæklingi þessum er.) 

 

 

Eins og langt eins Guðs helgum dögum, við skulum fyrst að byrja með tilvísun í bók Mósebók, sem sýnir 
bæði mótmælenda og kaþólsku þýðingu: 

Mánuður  Fjöldi  Lengd   borgaraleg jafngildi 

Abib/Nisan  1  30 dagar  mars -April  

Ziv/Iyar   2 29 dagar  April- maí 

Sivan/Siwan  3  30 dagar  maí - júní 

Tammuz  4  29 dagar  júní - júlí 

Av/Ab   5  30 dagar  júlí - ágúst 

Elul   6  29 dagar  ágúst -September  

Ethanim/Tishri 7  30 dagar  September- október 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 dagar  október - nóvember 

Kislev   9  30 or 29 dagar  nóvember - desember 

Tevet   10  29 dagar  desember - janúar 

Shevat   11  30 dagar  janúar - febrúar 

Adar   12  30 dagar  febrúar - mars 

(Einnig í Biblical "hlaupári" það er annar mánuður kallaður adar 2)  

 



14 Guð sagði: "Verði ljós á himninum að aðskilja dag frá nóttu. Þeir munu vera merki og mun 

merkja trúarlegar hátíðir, daga og ár. (Mósebók 01:14, Orð Guðs Þýðing, GWT) 

14 Guð sagði: "Verði ljós á gröfina himinsins til að skipta dag frá nóttu og láta þá benda hátíðir, 

daga og ár. (Genesis 1:14, New Jerusalem Bible, NJB) 

Hebreska orðið sló "í versi 14 er átt við trúarlega hátíð. 

Vissir þú að Biblían talaði um tilvist trúarlegum hátíðum í fyrstu bókinni sinni? Sálmunum staðfestir 

einnig að þetta er í rauninni hvers vegna Guð gerði tunglið: 

19 Þú gjörðir tunglið til að merkja hátíðir (Sálmur 104: 19, Holman Christian Standard Bible) 

Er þetta eitthvað sem þú hefðir heyrt áður? 

Hvað eru trúarhátíðir að "ljós í himninum" Guð sett voru til að merkja? 

Jæja, það er einn staður í Biblíunni þar sem allir helgum dögum (sló ') eru skráð og ákveðin ljósin eru 
nefnd. 

Það er í þeim hluta Biblíunnar sem margir vilja að sjást eða álykta hefur verið gert upp í heild 
sinni. Eftirfarandi er sýnt frá New American Biblíunni (NAB), sem er rómversk-kaþólsku þýðingu (á 

NAB er notað hér sem flestir mótmælendur fylgja kirkju Róm varðandi mörgum af dögum sem þeir gera 

og ekki virða ekki, þrátt fyrir hvað Ritningin segir): 

2 ... Eftirfarandi eru hátíðir Drottins, sem þér skuluð lýsa helgum dögum. Þetta eru hátíðir mínar: 

3 Fyrir sex daga verk má gera; en sjöundi dagurinn er hvíldardagur heill hvíld, yfirlýst heilagur 

dagur; Þá skalt þú ekkert verk vinna. Það er hvíldardagur Drottins hvar þú býrð. 

4 Þetta eru hátíðir Drottins, með helgum dögum sem þú tilkynna á réttum tíma. 5 Páska Drottins 

fellur á fjórtánda degi hins fyrsta mánaðar, á sólsetur. 6 Á fimmtánda degi þessa mánaðar er hátíð 

Drottins ósýrðu brauðanna. Í sjö daga skalt þú eta ósýrt brauð. 7 Á fyrsta af þessum dögum sem 

þú verður að hafa lýst heilagur dagur; Þá skalt þú ekkert mikið verk. (Mósebók 23: 2-7, NAB) 

15 Frá og með deginum eftir hvíldardaginn, daginn sem þér færið bundinið fyrir upphækkun, 

skuluð þér telja sjö full vikur; 16 Þú skalt telja að daginn eftir sjöundu viku, fimmtíu 

daga.(Mósebók 23: 15-16, NAB) 

24 ... Á fyrsta degi hins sjöunda mánaðar er að hafa hvíldardaginn hvíld, með trompet blasts sem 
áminningu, sem lýst helgum degi; (Mósebók 23:24, NAB) 

26 Drottinn sagði við Móse: 27 Nú er tíunda degi þessa hins sjöunda mánaðar er 
friðþægingardagurinn. Þú verður að hafa lýst heilagur dagur. Þú auðmýkir ykkur og bjóða 

matfórn Drottni.28 Á þessum degi skuluð þér ekkert verk vinna, því það er friðþægingardagurinn 

þegar friðþægt er með fyrir yður frammi fyrir Drottni, Guði þínum. 29 Þeir sem ekki auðmýkja sig 

ekki á þessum degi skal upprættur verða úr fólki. 30 Ef einhver sem verk vinnur á þessum degi, 
mun ég fjarlægja viðkomandi frá miðri fólki. 31 Þú skalt ekkert verk vinna; Þetta er ævarandi 

lögmál hjá yður frá kyni til kyns hvar þú býrð; 32 það er hvíldardagur heill hvíld fyrir þig. Þú 



auðmýkir ykkur. Upphaf að kvöldi níunda mánaðar, skuluð þér halda hvíldardag yðar frá kvöldi 

til kvölds. 

33 Drottinn sagði við Móse: 34 Seg Ísraelsmönnum: Á fimmtánda degi þessa hins sjöunda mánaðar 

er hátíð Drottins af búðum, sem skal halda í sjö daga. 35 Á fyrsta degi, er lýst heilagur dagur, skalt 
þú ekkert mikið verk. 36 Í sjö daga skalt þú bjóða matfórn Drottni, og á áttunda degi sem þú verður 

að hafa lýst heilagur dagur. Þú skalt bjóða matfórn Drottni. Það er hátíð lokun. Þá skalt þú ekkert 

mikið verk. 

37 Þetta, Þess vegna eru hátíðir Drottins ... (Mósebók 23: 26-37, NAB) 

Biblían listi greinilega hátíðir Guðs og helgum dögum Guðs. Enn flestir sem segjast vera kristnir ekki 
raunverulega halda helgum dögum sem Guð skipar. 

Ath: A fullur dagur í Biblíunni hljóp frá sólarlagi-til-sólarlags (Mósebók 1: 5; Mósebók 23:32; Mósebók 

16: 6; 23:11; Jósúabók 8: 9; Mark 1:32), ekki frá miðnætti til hádegi dagar eru taldir í dag. Einnig í 

huga að á meðan það eru þættir observances tengslum við helgum dögum í Gamla testamentinu, sem 

hefur verið breytt fyrir kristna sem Nýja testamentið hjálpar að gera clear- td Matt 26:18, 26-

30; Hebreabréfið 10: 1-14 - Staðreyndin er sú að þessir dagar og hátíðir eru enn og var haldið af fyrstu 

kristnu, þar á meðal heiðinna sjálfur. 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs að halda sömu biblíulegu helgum dögum, að Jesús og lærisveinar hans, 
og trúir fylgjendur þeirra haldið, ma Grikkjum kristinna leiðtoga eins Polycarp Smyrna. Við halda þeim á 

þann hátt sem fyrstu og síðar menn haldið þau. Þetta er ólíkt á vissan hátt úr sömu dögum að Gyðingar 

halda, eins og Gyðingar taka ekki Nýja testamentinu kenningar um hvað allir þessir dagar þýða eða 
hvernig þau eru að halda kristnir menn. 

Margir kristnir sem fylgjast hátíðir Guðs grein fyrir því Biblíunnar helgum dögum benda til fyrsta og 
endurkomu Jesú auk áætlunar hjálp picture hjálpræðis Guðs. 

2. páskar: Er það aðeins um dauða Krists? 

Ætti kristnir halda páska? 

Eins og margir eru meðvitaðir, Ísraelsmenn voru sérstaklega sagt að halda páska í bók 

Mósebók. Fjölskyldur tók kind, gallalausa (Önnur Mósebók 12: 5), fyrir fórn (Exodus 12: 3-4). Lamb var 

fórnað á fjórtánda sólsetur (Önnur Mósebók 12: 6) og nokkuð af blóði hennar var lögð á dyr heimili 

fjölskyldunnar (Önnur Mósebók 12: 7). 

Þeir sem tóku skrefunum Guð sagði voru 'komnir yfir' frá dauða, en Egyptar sem ekki gera þetta væri ekki 

(Exodus 12: 28-30). 

Eins og margir gera sér grein fyrir, að Jesús hélt páska árlega (Mósebók 13:10) frá þeim tíma æsku (Lk 2: 

41-42) og í gegnum allt líf sitt (Luke 22:15). 

Passover kom fram á fjórtánda dag mánaðar frá því að fyrsta mánaðar (Mósebók 23: 5; kallaðir Abíb í 

Mósebók 16: 1 eða Nisan í Ester 3: 7). Það kemur í vor árstíð ársins. 

Þótt Jesús breytti nokkrum venjur í tengslum við það (Lúk 22: 19-22; Jóh 13: 1-17), frelsarinn sagði 

einnig lærisveinum sínum að halda henni (Lúkas 22: 7-13). Einnig Nýja testamentið er ljóst, að vegna 

Jesú fórn, drepa kindur og setja blóð á dyrastafi (Exodus 12: 6-7) er ekki þörf lengur (sbr Bréfið til 
Hebrea 7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 



Páll postuli kenndi sérstaklega að kristnir menn væru að halda páska í samræmi við fyrirmæli Jesú (1 

Korintubréf 5: 7-8; 11: 23-26). 

Biblían kennir að Jesús "var útvalinn, áður en grundvöllur heimsins" (1 Pét 1:20) til að vera "lamb drepið 

frá grundvöllun heims" (Opinberunarbókin 13: 8). Þannig áætlun Guðs til hjálpræðis með helgum dögum 

hans og hátíðir, þar á meðal Jesú vera "páskalambinu," var þekkt áður en menn voru settir á jörðinni. Það 

er hvers vegna sumir af Celestial stofnana voru settir á himnum til að vera fær um að 

reikna þá! 

Nánast allar kirkjur viðurkenna að Biblían kennir að Jesús uppfyllti eitthvað sem tengist páskum þegar 

hann var drepinn. 

Við finnum rekstur þessa mikla fórn jafnvel rætt í aldingarðinum Eden. Eftir að Jesús var spáð (Genesis 

3:15) Guð drap dýr (líklega lamb eða geit), í því skyni að ná nekt (framsetning gerð synd í þessari tíðni) 

af Adam og Evu með skinn hennar (Genesis 03:21). Við sjáum líka þessa meginreglu fórn starfa þegar 

Abel fórnaði lamb úr hjörð sinni (Mósebók 4: 2-4). 

The frægur páskar á dögum Móse sýndi að frelsa Ísraelsmenn úr Egyptalandi (Exodus 12: 1-38). Moses 

skráð leiðbeiningum Guðs um þetta sem og dagbók (Genesis 1:14, 2: 1; Exodus 12: 1) og hátíðir hans 

(Mósebók 23). Páskar varð grundvallaratriðum fyrsti þessara atburða árlega Picturing börn Guðs mikla 

áætlun hans um hjálpræði. 

Í Gamla testamentinu, páskar mynd lausn úr ánauð Egyptalands og Guðs íhlutun. En spámannlega, það 

var líka að leita að þeim tíma sem Jesús myndi koma og vera páskalambinu okkar (1 Kor 5: 7). Guðs 
lamb, sem komu til að taka burt syndir heimsins (Jóh 01:29; sbr 3: 16-17). 

Á síðasta páska Jesú sem manneskju, hann hélt áfram að halda henni á þeim tíma seint á kvöldin og sagði 
lærisveinum sínum að halda henni (Lúk 22: 14-19, Jh 13: 2,12-15) og á á 14. nísan / Abíb (sbr Lk 22:14; 

23: 52-54). 

En Jesús breytti nokkrum venjur í tengslum við helgihaldi sínu. Jesús gerði ósýrð brauð og vín 

óaðskiljanlegur hluti af páska (Matteus 26:18, 26-30) og bætt iðkun footwashing (John 13: 12-17). 

Jesus á engan hátt kennt um að það væri ekki að vera árlegur páska né gerði hann að breyta tíma dags 

athugun sinni á sunnudegi eins og þeir sem fylgja Greco-Roman hefðir gert. Jafnvel Gríska Rétttrúnaðar 

fræðimenn að viðurkenna að 1 l og 2. öld kristnir haldið páska í nótt (Calivas, Alkiviadis C. Upphaf Pascha 

og Great viku - Part I. Holy Cross Orthodox Press, 1992) eins og við í áframhaldandi kirkju Guðs að gera 

á 21. öld. Páskar aðeins að vera tekin af skírn kristinna (sbr 1. Korintubréf 11: 27-29; Rómverjabréfið 6: 3-

10, Exodus 12:48, tölurnar 9:14). 

Það líklega ætti að bæta við að kirkjan í Róm (og margir mótmælenda afkomendur hennar) kennir 

opinberlega að það heldur páska, þó að kalla það eitthvað annað á ensku og ekki halda það sem Jesús 

gerði (Trúfræðslurit kaþólsku kirkjunnar. Doubleday, NY 1995, bls. 332). 

Vín, ekki vínber safa 

Þrátt fyrir þá staðreynd að Jesús sneri vatni í vín (John 2: 3-10) og gríska orðinu sem í Nýja 

testamentinu (oinos) vísar til vín (sbr 1. Tímóteusarbréf 3: 8), ýmsir menn hafa haldið því fram að það 

væri vínber safa, og ekki vín, sem var notað fyrir páska. Gyðingar sjálfir þó að nota vín í (Eisenstein JD. 

Hisrch td Wine. Jewish Encyclopedia. 1907, bls. 532-535) páskum. 



Hvernig vitum við að vínberjasafa var ekki mögulega notað af Jesú? 

Vínber eru yfirleitt ræktuð í kringum september og páskar er yfirleitt í rómverska mánaðar kallast apríl. Í 

dag Jesú, gerðu þeir ekki hafa nútíma ófrjósemisaðgerð eða kælingu. Þess vegna, vínberjasafa hefði spillt 

milli ber um uppskerutímann og páska. 

Aðrir hafa bent á að það væri ómögulegt fyrir Gyðinga að hafa geymt vínberjasafa sem lengi (Sbr 

Kennedy ARS. Hastings Bible Dictionary. C. Scribner Son er, 1909, bls. 974). Því aðeins vín, sem hægt 

er að vera óspillt fyrir jafnvel mörg ár hefði verið notuð. (Notkun áfengis, eins og vín, er samþykkt 

laufskálahátíðin í Mósebók 26:14, en ekki nauðsynlegt.) 

Kristnir eru ekki að vera "drukkna af víni, þar er umfram" eins og Páll skrifaði (Efesusbréfið 5:18, 

KJV). Aðeins mjög lítill víni í venjulega neytt á páskum (um teskeið fullu eða minna). 

páskar var á 14 th ekki sú 15. 

Sumir hafa verið að rugla um dagsetningu Biblíunni páska. 

Biblían kennir að það væri að vera haldið á 14 th degi fyrsta mánaðar dagatali Guðs (Mósebók 23: 5). 

Í 6 th vers Mósebók kafla 12, segir það að lambið er að vera drepinn "í kvöld" (GWT og gyðinga birting 

Samfélag Þýðing). The 8. vers segir að þeir séu að eta hold um nóttina. Það er að brennt og borðað um 
nóttina. Og, já eins og einn sem hefur drepið lömb, einn geta auðveldlega drepið, steikt, og borða lamb 'á 

fyrsta ári "(Mósebók 12: 5) á milli sólseturs og miðnættis-sem er í grundvallaratriðum það sem 

Ísraelsmenn gjörðu á skrá Passover í Mósebók 12. Og tæknilega, þeir höfðu fyrr í morgun að hafa borðað 
það á Mósebók 12:10. Nú er Biblían ljóst að Angelic páskahátíðin átt sér stað "um nóttina" (Mósebók 

00:12), á sama kvöldið 14 th. 

Biblían kennir að Jesús var aðeins að vera fórnað einu sinni (1 Pét 3:18; Heb 09:28, 10: 10-14). Í Nýja 

testamentinu, það er ljóst að Jesús hélt endanlega páskar hans (Lúk 22: 14-16), og var drepinn. Biblían 

sýnir að Jesús var fjarlægt úr hlut áður en 15 th. Hvers vegna? Þar sem 15. var "há" (Jóh 19: 28-31), 

sérstaklega á fyrsta degi ósýrðu brauðanna (Mósebók 23: 6). Þess vegna Jesús hélt og uppfyllt páska á 
14 th. 

Frumkirkjan sögu skráir einnig að páskahátíðin var haldið á 14 th af mánuðinum Nisan trúfastir gyðinga og 
heiðnum kristinna leiðtoga í fyrstu, annarri og þriðju öld (Eusebius. Church History, Book V, 24 kafli) og 

það var haldið að kvöldi (Calivas). 

Flestir leiðtogar sem játa Krist segjast að fylgjast einhverja útgáfu af páska, þótt margir hafi breytt um 

nafn, dagsetningu, tíma, 

tákn, og merking (sjá Easter kafla í kafla 10). 

Biblían kennir skýrt að Jesús Kristur var páskalambinu slátrað fyrir okkur og að við erum að halda að 

veislum með ósýrðu brauði: 

7 Hreinsa út gömlu ger, þannig að þú getur orðið nýtt hópur af deigi, að því leyti sem þú ert 

ósýrt. Fyrir Paschal lamb okkar, Kristur, hefur verið fórnað. 8 skulum því okkur að fagna því 
hátíð, ekki með gömlu súrdeigi, súrdeig illsku og vonsku, heldur með ósýrðu brauði hreinleikans 

og sannleikans. (1 Korintubréf 5: 7-8, NAB) 



Takið eftir að hátíð er að halda með ósýrðu brauði hreinleikans og sannleikans. Páll postuli ljóst að Jesús 

var í staðinn fyrir páskalambsins að gyðingana sem notuð er. Hann kenndi einnig að kristnir menn ættu 
samt að halda áfram að fylgjast páska. 

En í grundvallaratriðum hvernig voru kristnir að gera þetta? 

Páll postuli segir: 

23 Því að ég hef meðtekið frá Drottni það, sem ég afhentur einnig til þín: að Drottinn Jesús á sama 

nótt, þar sem hann var svikinn tók brauð, 24 og þegar hann gjörði þakkir, braut það og sagði: 

"Takið og etið, þetta er líkami minn, sem er fyrir yður,. Gera þetta í mína minningu" 25 Á sama 

hátt tók hann einnig bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: "Þessi bikar er hinn nýi sáttmáli í 

mínu blóði. Gjörið þetta, svo oft sem þér drekkið, í mína minningu." 26 Svo oft sem þér etið þetta 

brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða Drottins, þangað til hann kemur.(1 Corinthians 

11: 23-29) 

Svo, Páll postuli kenndi að kristnir menn að halda páska með þeim hætti, að Jesús fram endanlega páskar 

hans með brauði og víni. Og það var á nóttunni og minningu eða Memorial - minnisvarði er árleg, ekki 
viku hverri. 

Trúfræðsluritið kaþólsku kirkjunnar bendir rétt að "Jesús valdi tímann á páskunum ... tók brauð, og ... 

Hann braut það" og einnig gaf það til að borða. 

Það er skjalfest í Biblíunni að Jesús braut ósýrt brauð og fór það fylgjendum sínum að borða. Jesús fór 

líka vín fylgjendum sínum að drekka lítið magn. Við í Endurmenntun kirkju Guðs biðja, brot og dreifa 

ósýrt brauð, og dreifa vín trúföstum fylgjendum sínum að neyta. Enn, kirkjan í Róm (eins og margir aðrir) 

ekki lengur brýtur ósýrt brauð (það notar heild 'gestgjafi') né tekur það að dreifa yfirleitt vín fylgjendur 

hans til að drekka (dreifing víni er talið valkvætt af kirkjunni í Róm, og það er oft ekki gert í mótmælenda 

kirkna). 

 

Hvað um "eins og oft ... Þú Boða '? 

Hversu oft ætti páskar að taka? 

Jesús sagði, "Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða Drottins, 

þangað til hann kemur." 

Telja að það er dauði Jesú að þetta minningar. 

Dauði Krists sættir okkur við Guð (Rómverjabréfið 05:10) Jesús gaf líf sitt fyrir sáluhjálp okkar (John 3: 

16-17; Hebreabréfið 5: 5-11). Dauði hans kennir okkur að kristnir menn eru ekki að hafa syndina ríkja 

yfir dauðlegum líkama okkar (Rómverjabréfið 6: 3-12). Christian páskar er hið árlega minningardegi 

dauða Jesú. 

Jesús hafði ekki sagt til að gera þennan sið eins oft og þú vilt, bara að þegar þú gerir það, þú ert boða 

dauða hans. Gríska orðið fyrir oft í 1 Kor 11:26, hosakis, er notað eitt annað sinn í Nýja 

testamentinu. Það þýðir ekki eins oft og þú vilt, nema gríska orð fyrir "þú óskar," Thelo eða ethelo, er 

einnig til staðar (sem það er í Opinberunarbókinni 11: 6, en aðeins annar staðurinn í Biblíunni þessu 

tiltekna hugtak er notað). En þar sem þetta er ekki til staðar í 1 Corinthians 11:26 Páll er ekki að segja 



okkur að fylgjast páska Drottins eins oft og við þráum, en þegar við erum að fylgjast með henni á 

páskunum, það er ekki bara 

athöfn, það er að sýna dauða Krists. 

Jafnframt Páll skrifaði þetta: 

27 Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar Drottins á óverðugan hátt verður þess vegna sekur við 

líkama og blóð Drottins. 28 Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af 

bikarnum. 29 Því að sá sem etur og drekkur í unworthy hátt etur og drekkur dómgreind við sjálfan 

sig, ekki hygginn líkama Drottins. (1 Corinthians 11: 27-29) 

Paul er greinilega að kenna að taka þetta brauð og vín, einn verður að skoða sig. The deleavening sem er 

ætlað að fylgja páskar hjálpar okkur að leggja áherslu á galla okkar og syndir, og þannig hjálpar uppfylla 

þessa skipun frá Páli að líta í eigin barm. Eins deleavening geta tekið fullt af vinnu, þetta styður einnig 

hugmyndina um árlega athugun (fólk var ekki að fjarlægja súrdeigið hverjum degi eða viku). 

The New Testament skráir að bæði Jesús og Páll kenndi að halda páska í kristilegan hátt. Og það var árleg 

athugun. 

Fótur þvottur 

Fótur þvottur hjálpar sýna auðmýkt og að jafnvel fylgjendur Krists samt tilhneigingu til að hafa svæði 

sem þarf að hreinsast (Jh 13:10). 

Jesús kenndi að fylgjendur hans ættu að gera þetta: 

13 Þér kallið mig meistara og herra, og þér mælið rétt, því það er ég. 14 Fyrst ég, sem er herra og 

meistari, hef nú þvegið yður um fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. 15Ég hef 

gefið yður eftirdæmi, að þér breytið eins og ég breytti við yður. 16 Sannlega, sannlega segi ég 

yður: Þjónn er ekki meiri en herra hans; né er sá, sem sendi honum meiri þeim, er sendi 

hann. 17 Ef þú veist þetta, blessaður ert þú, ef þú gera þá. (Jóhannes 13: 13-17) 

Tiltölulega fáir sem játa Kristni þvo fætur eins og Jesús sagði að gera. 

En við í Endurmenntun kirkju Guðs fylgja leiðbeiningunum Jesú um þetta árlega. 

Aðilum utan Ritningarinnar 

Það er ekki bara í Biblíunni að við sjáum að páskahátíðin var haldið árlega af kristnum. Saga færslur sem 

hinir trúuðu haldið páska árlega á 14 th frá þeim tíma af upprunalegu postulum og í gegnum aldirnar (Thiel 

B. Continuing sögu kirkjunnar Guðs. 2. útgáfa. Nazarene Bækur, 2016). 

Það er einhver áhugaverðar upplýsingar í skemmd texta sem kallast Líf Polycarp (þetta skjal virðist vera 

byggt á skrifum á annarri öld, en varðveitt útgáfa sem við sjáum nú inniheldur upplýsingar / breytingar 

sem virðast vera að bæta við í fjórðu öld; sjá Monroy MS kirkja Smyrna:. Saga og guðfræði frumstæðu 

Christian Community Peter Lang hefti 2015, bls 31)... Hvað er áhugavert er að það bendir til þess að 

páskahátíðin athugun í Litlu-Asíu má ekki hafa fyrst komið til Smyrna frá Jóhannesi postula, en jafnvel 

fyrr af Páli postula (Pionius. Líf Polycarp, kafla 2). 



The Life of Polycarp bendir til þess að Nýja testamentið páskar með ósýrðu brauði og víni var að fylgjast 

á tímabilinu ósýrðu brauði. Þar segir að heretics gerði það annar vegur. Og það skriftir er einnig stutt af 

þeirri hugmynd að ósýrt brauð og vín voru tekin, og voru tekin árlega. 

Saga færslur að biblically-skráð postularnir (þ.mt Filippus og Jóhannes) auk biskupa / sóknarprestum 
Polycarp, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris, og aðrir héldu páska árlega á 

14 th (Eusebius. Sögu kirkjan, Book V. kafla 24 vers 2-7). The Roman, Eastern Orthodox og Anglican 

kaþólikkar allir telja þessir leiðtogar hafa verið heilögu, en enginn af þeim trúarbrögðum fylgja dæmi 

þeirra á þessu. 

Biskupinn / Pastor Apollinaris af Híerapólis í Frýgíu í Litlu-Asíu skrifaði um 180 e.Kr. segja mönnum að 

halda páska á 14 th: 

Á fjórtánda degi, satt páskar Drottins; mikill fórn, sonur Guðs í stað lambsins, sem var bundinn ... 

og hver var grafinn á degi páska, steinn verið lögð á gröfina. 

Jesús borðaði og hélt páska á 14 th, var drepinn á 14 th, og var jörðuð við 14 th. Þetta var ekki á 15 árum, og árið 

dauða hans, þetta var EKKI á sunnudegi. Jesús hefði tekið páska rétt eftir sólsetur og yrði drepinn meðan 

dagsbirtu og vera grafinn áður en sólin sett aftur (til að byrja nýjan dag). 

Í lok annarrar aldar, biskup / Pastor Polycrates Efesus sendi bréf til rómverska biskups Victor þegar 
Victor reyndi að þvinga virt páska á sunnudaginn í staðinn fyrir 14 th: 

Polycrates skrifaði, "Við fylgjumst nákvæmlega daginn; hvorki bæta né taka burt. Að í Asíu líka 

frábær ljós sofnaðir, sem rís upp á daginn komu Drottins, er hann kemur í dýrð frá himnum, og 

skulu leita út öllum heilögum. Meðal þeirra eru Filippus, einn af hinum tólf postulum, sem 

sofnuðu í Híerapólis; og tveir hans aldrinum meyjar og önnur dóttir, sem bjuggu í heilögum anda 

og nú hvílir í Efesus; og ennfremur, John, sem var bæði vottur og kennari, sem settist á faðmi 

Drottins, og, að vera prestur, klæddist sacerdotal disk. Hann sofnaði í Efesus.Og Polycarp í 

Smyrna, sem var biskup og píslarvottur; og Thraseas, biskup og píslarvottur frá Eumenia, sem 

sofnaði í Smyrna. Hvers vegna þarf ég að minnast á biskup og píslarvottur Sagaris sem sofnaði í 

Laódíkeu, eða blessuð Papirius eða Melito, hirðmaðurinn sem bjó að öllu leyti í Heilögum Anda, 

og hver liggur í Sardes, bíður biskupsembættið af himnum, þegar hann rís upp úr þeir 

dauðu? Allir þessir vart fjórtánda dag páska samkvæmt guðspjallinu, að vikið í engu sambandi, 

en eftir reglu trúarinnar. Og ég líka, Polycrates, síst af ykkur öllum, ekki í samræmi við hefð 

ættingjum mínum, sumir sem ég hef fylgt. Fyrir sjö af ættingjum mínum voru biskupar; og ég er 

áttunda. Og ættingjar mínir sést alltaf á daginn þegar fólk setur burt súrdeig. Ég því, bræður, sem 

hafa búið sextíu og fimm ár í Drottni, og hafa mætt með bræðrunum um allan heim, og hafa 

gengið í gegnum hvert heilagri Ritningu, er ekki hræddur eftir terrifying orðum. Fyrir þá meiri en 

ég hef sagt "Framar ber að hlýða Guði en mönnum" ... ég gæti minnst á biskupa sem voru til 

staðar, er eg kvaddi á löngun þína; sem nöfn, ætti ég skrifa þá, myndi teljast mikill 

mannfjöldi. Og þeir, sáu littleness minn, gaf samþykki sitt til bréf, vitandi að ég hafði ekki borið 

hærur mínar einskis, en hafði alltaf stjórnast líf mitt frá Drottni Jesú. 

Tilkynningar í bréfi sínu, Polycrates: 



1) Sagði hann var að fylgja kenningum framhjá á frá Jóhannesi postula.  

2) Sagði að hann væri að trúr kenningum fagnaðarerindisins.  

3) treysta á þá stöðu sem kenningar úr Biblíunni voru hér að framan þá Roman-samþykkt hefð.  

4) Sagði hann að vera trúr kenningum liðið niður til hans með fyrri kirkjuleiðtoga.  

5) Sýndi hann þá talsmaður fyrir trúuðu í Litlu-Asíu.  

6) Sagði hann og forverar hans fram í tímann hinna ósýrðu brauða.  

7) Neitaði að samþykkja vald án Biblíunni Roman hefð yfir Biblíunni.  
8) Neitaði að samþykkja vald biskups í Róm - hann valinn til að vera aðskilin (sbr 

Opinberunarbókin 18: 4).  
9) Tekið fram að líf hans var að stjórnast af Jesú og ekki skoðanir manna. 

Vilt þú fylgja fordæmi Jesú og postulunum eins Polycrates gerði? 

Þar sem fyrstu kristnu héldu páska hinn 14., þeir og aðrir sem gerði það var merkt Quartodecimans (Latin 

fyrir fourteenths) eftir margra sagnfræðinga. 

Fyrstu menn komust að því að páskahátíðin átti að gera við áætlun Guðs hjálpræðis. Takið eftir að um 

180 AD, biskup / Pastor Melito af Sardes skrifaði: 

Nú kemur leyndardóm páska, jafnvel eins og það stendur skrifað í lögmálinu ... The People, því 

varð fyrirmynd kirkjunnar, og lögum fleygboga skissa. En fagnaðarerindið varð skýringar á 

lögum og uppfyllingu hennar, en kirkjan varð forðabúrið sannleikans ... Þessi er páskar hjálpræðis 

okkar. Þetta er sá sem þolinmæði þola margt í mörgum ... Þetta er sá sem varð maður í meyju, 

sem var hengdur á tré, sem var grafinn í jörðu, sem var reistur upp frá dauðum, og sem vakti 

mannkynið upp úr gröfinni neðan á hæð himins. Þetta er lambið hið slátraða. 

Passover var haldið árlega á 14 árum í Nisan hinn trúi og annarra í síðari öldum. Kaþólska fræðimenn 

(Eusebius, Socrates Scholasticus, Bede) taka þetta átti sér stað í 4 th, 5 th, 6 apríl -8 th og síðari öldum. Ýmsir 

Church of God rithöfundar hafa rakið hlýðni sína frá tímum postulanna til nútímans (td Dugger AN, Dodd 

CO. A History of sanna trú, 3. útg. Jerusalem, 1972 (kirkja Guðs, 7 Day). Thiel B. áframhaldandi History 

of the Church of God. Nasaret Bækur, 2016). 

Greco-Roman fræðimenn viðurkenna að þáttum páska, eins fótur þvottur, kom einnig fram með þeim sem 

þeir teljast snemma trúfastir kristnir (td Thurston, H. (1912). Þvotti fótum og höndum. Í Catholic 
Encyclopedia). 

Framhjágangan er fyrsta árlega hátíð sem skráð eru í 23. kafla Mósebók. 

Passover hjálpar mynd frelsun og náð fyrir kristna. Það skal tekið fram að snemma Christian skrifum vísa 

oftast til þess eins páskum og ekki "kvöldmáltíðar Drottins." 

Þó að sumir mega 'spiritualize' burt nauðsyn farið páskalambinu er, leiðtogar talin vera heilagir því 

Greco-Rómverjum og kirkju Guðs var að halda það bókstaflega. 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs gera enn svo í dag. 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs að halda páska og eru sögulega og biblíulega, iðkun þvotti einn annars 
fætur. 

Áætlunin frá upphafi 



Passover sýnir að Guð hafði áætlun fyrir grundvöllun heims (1. Pétursbréf 1:20) að senda Jesú til að deyja 

fyrir syndir okkar, að Guð elskar okkur (John 03:16), að Guð getur frelsað okkur, og að sonur hans þjáðist 

og dó fyrir okkur. Passover sýnir að kristnir eru leystir frá syndinni eftir dauða hans og ekki að vera í 

synd (Rómverjabréfið 6: 1-5). 

Heldur einfaldlega að samþykkja fórn Jesú er ekki allt það er að áætlun Guðs hjálpræðis. 

Ýmsir halda upphaf hátíðum hjálpræðis Guðs með nokkuð þekkja páska og / eða hvítasunnunni en aldrei 

fara til þekkja "dýpt auðæfanna" (sbr Rómverjabréfið 11:33) náðar Guðs (2. Pétursbréf 3:18) mynd af 
hinum Biblíunnar hátíðir. 

Kristur er ekki aðeins höfundur / byrjandi hjálpræðis okkar (Heb 5: 9), en er einnig fullkomnari 

hjálpræðis okkar (Hebreabréfið 12: 2; 1 Peter 1: 1-9). Sannir fylgjendur hans að halda Vor hans og Fall 

Holy Days. 

3. Nótt til að fylgjast Og dagar ósýrðu brauðanna 

Biblían gefur til kynna að Egyptaland var gerð synd sem Ísraelsmenn höfðu að afhenda (sbr Mósebók 13: 

3; Opinberunarbókin 11: 8). Biblían sýnir að kristnir menn í dag lifa í heimi sem er gerð af andlegri 

"Babýlon" (Opinberunarbókin 17: 1-6). Biblían sýnir að menn verði tiltölulega fljótlega verða afhent frá 

henni eftir að Guð úthellir plágur sínum yfir Babýlon (Opinberunarbókin 18: 1-8). Nokkrir af áföllunum 

sem talin eru upp í Opinberunarbókinni eru svipuð þegar notuð í Egyptalandi áður en fólk Guðs var 

afhent. 

Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi á fyrsta degi ósýrðu brauðanna. 

Biblían, í Mósebók 23: 7-8 kennir að bæði fyrsta og síðasta dagar ósýrðu brauða eru tímar fyrir heilaga 

"samkomu" (NKJV), a "heilagt samkoma" (NJB). Að kvöldi fimmtánda nísan (sem hefst að helgum degi) 
hefst hátíð hinna ósýrðu brauða, sem fól borða (sbr Exodus 12:16; Mósebók 23: 6). 

Biblían skráir eftirfarandi: 

42 Það er nótt að miklu vart Drottni leiddi þá út úr Egyptalandi: þetta er að kvöldið Drottins til að 

fylgjast með öllum Ísraelsmönnum í ættbálkum þeirra. (Mósebók 12:42, KJV) 

Þetta er sýnileg kvöldið Drottins okkar, þegar hann leiddi þá út úr landinu Ægypt: í nótt allir 

Ísraelsmenn skulu virða ættlið til annars. (Original Douay Rheims) 

Fyrir kristna, the Night til að fylgjast pictures grípa til aðgerða okkar til að fara andlega Egyptaland (sbr 

Opinberunarbókin 11: 8) - þetta er eitthvað sem ætti að valda kristnir að fagna. 

Sögulega Night til að fylgjast venjulega þátt hátíðlegur kvöldmat. Í kvöldmat venjulega með, en var ekki 

takmarkað við, ósýrðu brauðanna. 

Megnið af Gyðinga Hringdu 15. páska 

Gyðinga leiðtogar breytt dagsetningu og sum starfsemi þeirra sem tengjast páskum. Sumir rabbinical 
heimildir benda til að þetta var vegna þess að þeir vildu ekki að halda því sama og trúfastir kristnir (Wolf 

G. lexical og sögulegum Framlög á Biblíunni og Rabbínískur páska. G. Wolf, 1991). 

En einnig, líklega vegna neyslu máltíð á kvöldin til að vera fram og ákveðnar hefðir, ásamt hvernig 

Gyðingar tilhneigingu til að takast á við helgum dögum vegna diaspora (Gyðingum utan Ísraelslandi) og 



calendar málefni ( Holy Days. Jewish Encyclopedia of 1906), gyðingar hafa tilhneigingu til að hringja í 

Night til að fylgjast páska eins og flestir Gyðingar halda það að kvöldi 15.nísan / fórst. Sumir halda 
bæði 14. og 15. sem páska. 

Á þeim tíma sem Jesú saddúkear tilhneigingu til að halda páska á 14 th og farísear á 15. (Rabbi Jeffrey W. 
Goldwasser. Hvers vegna gera gyðingar í Bandaríkjunum hafa tvö páskalambinu Seders?). 

En Biblían kennir tvær mismunandi tímar eru í tveimur mismunandi tilgangi. Gamla testamentið 

Páskarnir sýnir að Ísraelsmenn voru varin og ekki þjást af dauða engill. The New Testament páskahátíðin 
sýnir, að kristnir menn, að Jesús bar refsingu fyrir syndir okkar sín fyrir dauða sinn. 

En, the Night til að fylgjast minnti Gyðinga að þeir ættu að vera þakklátir fyrir frelsun Guðs frá þrældómi 
Egyptian ánauð (Önnur Mósebók 00:42). Fyrir kristna, the Night til að fylgjast kennir við erum að fagna 

og vera þakklát fyrir að gefa út Jesús veitir frá þrældómi syndarinnar (John 8: 34-36). 

Ákveðnar fræðimenn gyðinga ekki grein fyrir því að Biblían listi páska eins og að vera á aðra dagsetningu 

en hátíð hinna ósýrðu brauða: 

Lev. . XXIII, virðist hins vegar að greina á milli páska, sem er sett í fjórtánda dag mánaðarins og 

bætt í (Festival of ósýrðu brauðunum ἑορτή τῶν ἀζύμων, Lúk XXII 1;.. Josephus, "BJ" ii 1, § 3 ), 

ráðinn til fimmtánda degi. (Framhjágangan. Jewish Encyclopedia of 1906) 

Því þrátt fyrir flest Gyðingar kalla það sem þeir halda á 15. og páskum, er 15. er biblically talin vera hluti af 

sjö daga hátíð ósýrðu brauðanna. Vegna þess að Gyðingar hafa tilhneigingu til að leggja áherslu á brottför 

frá Egyptalandi og treysta á tilteknum ekki Biblical hefðir, þeir hafa tilhneigingu til að mestu leyti fylgjast 
aðeins annað dagsetningu. 

Exodus 12. kafla er fjallað páskana og hefst með Guði leiðbeina þeim Móse og Aroni um hvað þeir voru 

að kenna fólkinu og hvað var að fara að gerast. Þessi kennsla ma taka út úr lambakjöti á tíunda degi þessa 

fyrsta mánaðar, sem nefnist fórst, og spara það til hins 14 th daginn þegar það átti að vera drepinn á 

Twilight - upphaf 14. aldar. 

Taka eitthvað úr eftirfarandi leiðbeiningum um páskana: 

21 Þá kallaði Móse saman öllum öldungum Ísraelsmanna og sagði við þá: "Takið út og taka 

lömbin yður eftir kynkvíslum þínum, og drepa páskalambinu. 22 Og þú skalt taka fullt af 

ísópsvönd, dýfa í blóði sem er í skálinni, og slá lintel og tveir dyrastafina með blóði sem er í 

skálinni og enginn yðar skal fara út fyrir dyr á húsi sínu fyrr en að morgni (Exodus 12: 21-22).. 

Orðalagið "til morguns" kemur frá hebreska orðinu sem þýðir "að brjóta í gegnum dagsins," "koma birtu," 

eða "komu sólarupprás." 

Svo, Ísraelsmenn ekki fara út af heimilum sínum fyrr en eftir dögun á 14 th. Hvað gerðist fyrr um kvöldið? 

29 Og svo bar við að miðnætti að Drottinn laust alla frumburði í Egyptalandi, frá frumgetnum syni 

Faraós, sem sat í hásæti sínu til frumgetnings bandingjans, sem í myrkvastofu sat, og alla 

frumburði búfjár ... 33 Og Egyptar hvatti fólk, svo að þeir gætu sent þá út úr landinu í flýti. Að þeir 

sögðu: "Vér munum allir deyja." (Mósebók 12: 29,33) 

Móse og Aron ekki fara út á kvöldin - það er röng forsenda sem margir hafa: 



28 Þá mælti Faraó við hann: "Vík frá mér! Gæt þín og mín augu framar! Því að daginn sem þú 

sérð andlit mitt þú munt deyja!" 

29 Og Móse sagði: "Þú hefur talað vel. Ég mun aldrei sjá þig framar." (Mósebók 10: 28-29) 

Eftir dauða frumburða, Ísraelsmenn höfðu ýmis verkefni til að ljúka áður en fara Egyptaland. Þeir voru að 

halda inni hús sín til morguns, brotning birtu, brenna leifar af lömbum, sem ekki hafði verið borðað, fara í 

þorpum og borgum þar sem Egyptar bjuggu og biðja þá að gefa þeim silfur, gull og klæði, safna og hlaða 

upp hvað fjárhluti, sem þeir voru að bera og við nautpening sinn og sauði ferðast fótgangandi, fyrir suma 

eins mikið og tuttugu kílómetra, að Ramses sem skipulögð ferð þeirra út af Egyptalandi var að 

byrja. Tilkynning: 

34 Og fólkið tók þá deigið, sem áður en það sýrðist, hnoða dalir þeirra bundinn upp í klæði sín og 

bar þau á öxlum sínum. 35 Og Ísraelsmenn gjörðu samkvæmt fyrirmælum Móse og þeir láni 

Egypta skartgripi af silfri og skartgripi af gulli og klæði: 36 Og Drottinn lét fólkið öðlast hylli 

Egypta, svo að þeir lánuðu þeim slíkt sem þeir þurfa. Og þeir spilla Egypta. 37 Og Ísraelsmenn 

fóru frá Ramses til Súkkót, hér um bil sex hundruð þúsund fótgangandi manna, auk barna. 38 Og 

blandað mannfjöldi fór með þeim; og sauði og nautgripi, jafnvel mjög mikið naut. 39 Og þeir 

bökuðu ósýrðar kökur af deiginu, sem þeir höfðu með sér úr Egyptalandi, því að það var ekki 

lyft; vegna þess að þeir voru reknir burt úr Egyptalandi og máttu engar viðtafir höfðu því ekkert 

búið sér til veganestis. (Mósebók 12: 34-39, KJV) 

Kvöldið sem fram er nóttin, sem þeir vinstri Ramses. Kvöldið þeir vinstri raun Egyptaland. 

Eftir að gera það sem Guð sagði þeim að gera, eftir að þeir. 

Exodus 13:18 segir okkur, "Ísraelsmenn fóru upp í skipulegu röðum út af Egyptalandi." Miðað við fjölda 
fólks og aldurshóp, það er merkilegt að þeir gátu til að ná þessu öllu af nóttunni eftir páskar. 

ósýrt brauð 

Við kristnir viðurkenna að Jesús greiddi fyrir syndir okkar á páskunum og að við erum að reyna að lifa, 

eins og hann gerði, án syndar og hræsni, sem súrdeig táknrænt getur táknað (Lúkas 12: 1). 

Seint Herbert W. Armstrong skrifaði um þetta: 

Og, eins og Ísraelsmenn fóru út með upplyftri hendi (Móse 33: 3), í mikilli gleði og gleði yfir 
frelsun þeirra frá ánauð, svo er nýlega fætt Christian byrja út Christian lífi hans - upp í skýjunum 

af hamingju og gleði. En hvað gerist? 

Djöfullinn og synd strax eltir nýlega einkasonur Guðs - og brátt nýja og óreyndur Christian finnur 

hann er niður í djúpum discouragement og freistast til að gefa upp og hætta. 

Takið Exodus 14, sem hefst versi 10 - um leið og Ísraelsmenn sáu þetta mikla her sækjast þá 

misstu þau hugrekki þeirra. Ótti kom yfir þá. Þeir tóku að nöldur og kvarta. Þeir sáu að það var 

ómögulegt fyrir þá að komast burt frá Faraó og her hans, því að hann var of öflugur fyrir þá. Og 
þeir voru hjálparvana. Svo er það með okkur. 

Styrkur okkar ekki fullnægjandi! 



En eftir boðskap Guðs til þeirra í gegnum Móse: "óhræddir, standa enn, og sjá hjálpræði Drottins 

... fyrir Egypta ... munuð þér sjá þau framar að eilífu Drottinn mun berjast fyrir. þú "! Hversu 
yndislegt! 

Hjálparvana, okkur er sagt að standa kyrrir og sjáið liðsinni Drottins. Hann mun berjast fyrir 
oss. Við getum ekki sigra Satan og syndir, en hann getur. Það er hinn upprisni Kristur - High 

Priest okkar - sem mun hreinsa okkur - helga okkur - frelsa oss - hver sagði hann myndi aldrei 

yfirgefa okkur né yfirgefa okkur! 

Við getum ekki haldið boðorðin í eigin getu og styrk. En Kristur í Bandaríkjunum getur haldið 

þeim! Við verðum að treysta á hann í trú. Armstrong HW. Guðs helgum dögum, eða Pagan 

Holidays, sem? Worldwide Church Guðs, 1976) 

Tilgangur Festival 

En við skulum læra fullt mikilvægi þessa. Hvers vegna gaf Guð vígja þessir hátíðir? Hvað var 

mikill tilgangur hans? Snúa nú að Mósebók 13, versi 3: "... sagði Móse við lýðinn: Verið 

minnugir þessa dags, er þér fóruð burt úr Egyptalandi ..." Þetta var 15. fórst. Verse 6: "Sjö daga 

skalt þú eta ósýrt brauð, og sjöunda daginn skal vera hátíð til hins eilífa ... Þetta er gert vegna þess 
að þar sem eilíft gerði [minnisvarði] ... og það skal vera til merkis "- (kraftaverka 

staðfestingargjöld) -" þér á hendi þinni og til minningar á milli augna þinna "- hvers vegna? - "að 

Drottinn lög kunna að vera í Thy munni ... Þú skalt því varðveita þessa helgiathöfn ..." 

Ó, ástkæru bræður, sérðu frábæra merkingu? Ert þú grípa sanna mikilvægi öllu? Sérðu fyrirætlun 

Guðs? Páskalambinu myndirnar dauða Krists til fyrirgefningar synda sem fortíð. Viðurkenning 
blóði hans ekki fyrirgefa syndir við drýgir - það þýðir ekki að gefa leyfi til að halda áfram í synd - 

því þegar við tökum það, syndir okkar fyrirgefnar aðeins upp að þeim tíma - fyrri synda. 

En eigum við að hætta þar? Eldri syndir fyrirgefnar. En við erum samt kjöt verur. Við enn mun 

líða freistingar. Syndin hefur haldið okkur í kúplingu sínum - við höfum verið þrælar syndarinnar, 

sem í hans valdi. Og við erum vanmáttug til að skila okkur frá því! Við höfum verið í fjötrum 

syndar. Leyfðu okkur að skilja myndina - merkingu. (Armstrong HW. Hvaða Þú Öxl Vita Óður 
páska og Festival ósýrðu brauðanna. Good News, mars 1979) 

Að hve miklu leyti ætti kristnir að afmá syndina? Alveg eins og Jesús kenndi: "þér skuluð vera fullkomin, 

eins og faðir yðar himneskur er fullkominn" (Matt 05:48). Súrdeigi táknrænt getur verið tegund af synd 

(sbr 1 Korintubréf 5: 7-8). Eins synd, súrdeig úða upp. 

Sem sjö er tala Guðs táknar fullkomleika, kristnir eru að fylgja páska með sjö daga ósýrðu 

brauðanna. Merking og táknmálið er ekki lokið með aðeins páskum. Passover myndirnar samþykki blóði 

Krists til fyrirgefningar fyrri syndir og dauða Jesú. 

Ættum við að fara Kristur táknrænan hanga á trénu dauða hans (sbr Gl 3:13)? Nei sjö daga ósýrðu brauði 

eftirfarandi páska hjálpa myndinni til okkar heill setja burt syndar, sem halda boðorð - eftir fyrri syndir 

eru fyrirgefnar í kjölfar þess að fórn Jesú. 

Dagar ósýrðu brauði myndinni líf og störf hins upprisna Jesú. Jesús steig upp til hásæti Guðs þar sem 

hann er nú virkan í vinnunni fyrir okkur sem æðstiprestur okkar, hreinsun okkur af synd (Hebreabréfið 2: 

17-18) skila okkur algjörlega úr krafti hennar! 

Hér er sumir af það Hebresku ritningunum segja um Dagar ósýrðu brauðanna: 



15 Sjö daga skalt þú eta ósýrt brauð. Á fyrsta degi skuluð þér taka súrdeig burt úr húsum yðar. Að 

hver sem étur sýrt brauð frá fyrsta degi til hins sjöunda, hann skal sá maður upprættur verða úr 

Ísrael. 16 Á fyrsta degi skal vera helg samkoma, og á hinum sjöunda degi skal vera helga 

samkomu fyrir þig. Ekkert verk vinna skal vera á þeim; en það sem allir verða að borða - sem 

einungis er hægt að framleiða með þér. 17 Þannig skuluð þér halda helga hátíð hinna ósýrðu 

brauða, því að á þessum sama degi mun ég hefi leitt hersveitir yðar út af Egyptalandi.Fyrir því 

skuluð þér varðveita þennan dag frá kyni til kyns sem ævinlegan sið. 18 Í fyrsta mánuðinum, hinn 

fjórtánda dag mánaðarins, að kveldi, þér skuluð eta ósýrt brauð, þar til tuttugasta og fyrsta dag 

mánaðarins á kvöldin. 19 Í sjö daga súrdeig skal finnast í húsum yðar, því að hver sem etur það 

sem sýrt brauð, sá maður skal upprættur verða úr söfnuði Ísraels, hvort sem hann er útlendur eða 

innfæddur á landi. 20 Þú skalt eta neitt sýrt; . í öllum bústöðum yðar skuluð þér eta ósýrt brauð 

"(Exodus 12: 15-20) 

Þriðja bók Móse 23: 6-8 kennir um það eins og heilbrigður. Og Mósebók 16:16 sýnir að fórnir var gert 

ráð fyrir að gefa á dögum hinna ósýrðu brauða, hvítasunnudag, og fall Holy Days. 

Upphaflega voru engir "brennifórnir og sláturfórnir" þegar Guð "leiddi þá út af Egyptalandi" (Jeremía 

07:22). Þeir voru bætt vegna óhlýðni (Jeremía 7: 21-27) og Nýja testamentið er ljóst að við þurfum ekki 
að hafa brennifórnir og sláturfórnir dýrum núna (Hebreabréfið 9: 11-15). 

Eins og við eta ósýrt brauð alla dagana, skiljum við að við verðum að forðast synd sem er svo ríkjandi í 

heiminum í kringum okkur. 

Lokið Away eða Kept? 

Voru dagar ósýrðu brauðanna gert í burtu? Íhuga eitthvað annað sem Herbert W. Armstrong skrifaði: 

Ekki Afnumin með gamla sáttmálanum 

Athugið að dagar ósýrðu brauðanna eru tímabil, hafa tvö hár-daga hvíldardaga. Og þetta tímabil 

er komið FOREVER - en Ísraelsmenn voru enn í Egyptalandi - en helgihaldi lögmál Móse hafði 

gefið eða skrifað - en Guð lagði jafnvel gamla sáttmála! Hvaða lögmál Móse, eða gamla sáttmála, 

ekki koma eða stofnun, þeir geta ekki tekið í burtu! Í þýðingu Fenton, the 17 vers er þýtt: "því að 

halda þessu tímabili eins sífellt varanlegur stofnun." Allt tímabilið er innifalinn. 

Þetta eitt og sér ætti að sanna að helgum dögum - og sjö dagar ósýrðu brauðanna - eru bindandi 

dag og að eilífu! 

Nú, ef þessir textar gilda til 15., ekki 14., eins og þeir gera Sannlega, og er hér endanlega sannað, 

þá er páskahátíðin komið FOR-EVER? Reyndar er það! En þessi texti fyrir ofan vísa til veislu og 

ekki páska. Í lið farin Exodus 00:21 páskalambinu er aftur vísað til, og vers 24 stofnar það að 

eilífu! ... 

Til að fylgjast páska einn, og þá ekki að virða sjö daga ósýrðu brauðanna, hætti í táknmáli, til að 

samþykkja blóð Krists, og til að halda áfram á í synd - að segja ... Lögin er gert upp, við erum 

undir náð , sem þýðir leyfi til að halda áfram í syndinni! 

Sjö dagar ósýrðu brauðanna mynd vörslu boðorðanna, sem er önnur leið til að segja að setja burt 

synd. (Armstrong HW. Hvaða Þú Öxl Vita Óður páska og Festival ósýrðu brauðanna. Good 

News, mars 1979) 



Frumkristnu ekki trúa því að dagar ósýrðu brauðanna var gert í burtu. Páll postuli studdi almennilega 

halda hátíð með ósýrðu brauði (1 Kor 5: 7). Hann og aðrir merktir enn / fram á það og sést það utan 
Júdeu: 

6 En vér sigldum burt frá Filippí eftir daga ósýrðu brauðanna, og í fimm daga byrjuðu þá í Tróas, 
þar sem við gistum í sjö daga. (Post 20: 6) 

Ef menn voru ekki að halda dagar ósýrðu brauðanna, heilagur andi hefði ekki innblástur þetta að vera 

skráð svona. Nú Philippi var Grikkjum bær í Makedóníu. Það var stjórnað af Rómverjum - þannig að 
halda þessa dagana var ekki takmörkuð við stað eins Jerúsalem. Í að minnsta kosti tveimur stöðum í Nýja 

testamentinu, sjáum við að dagar ósýrðu brauðanna yrði haldið í heiðnum svæðum (1. Korintubréf 5: 7; 

Postulasagan 20: 6). 

Lítum einnig yfirlýsingu "Það var á dögum ósýrðu brauða" í Postulasögunni 12: 3. Síðan Grikkjum 

höfundar Luke beint Postulasögunni að öðru Gentile (Postulasagan 1: 1), hvers vegna hann hefði getið 
þessa dagana og ef þeir voru óþekkt á Grikkjum kristinna og hafði hætt að vera til? 

Kannski það ætti að vera bætt að spurious 3 Rd öld Epistula Apostolorum segist Jesús kenndi fylgjendum 

sínum ættu að halda dagar ósýrðu brauðanna, uns hann snýr aftur. Þó að við getum ekki treyst á skjalinu, 
það er til kynna að sumir voru að halda þessa daga í 3 rd öld. 

Upplýsingar utan Biblíunni segir að postularnir Paul, John, og Philip, ásamt Polycarp Smyrna og önnur 
frumkristnu, hélt Dagar ósýrðu brauði (Pionius. Life of Polycarp kafli 2). 

Þrátt fyrir þetta, Canon 38 ráðsins Laódíkeu á fjórðu öld (c. 363-364) bannað athugun dagar ósýrðu 

brauði. Þeir sem eru í kirkju Guðs gat ekki í samræmi við margar boðum þessu ráði sem fór gegn 

Biblíunni og í byrjun hefðir trúuðu. 

Því ýmsir Sabbath-gæslumaður áfram að halda dagar ósýrðu brauði eftirá (Pritz Nazarene gyðinga kristni 

Magnas, Jerusalem, 1988, bls 35,... Jerome eins vitnað í Pritz, bls 58,62,63,. Ephiphanius The Panarion. 

af Ephiphanius við Salamis:. Book II (sects 1-46) 1. HLUTI, 19. kafla, 7-9 Brill, 1987, p 117-119) og inn 

í miðöldum og víðar (Liechty D. Sabbatarianism á sextándu öld.. Andrews University Press, Berrien 
Springs (MI), 1993, bls 61-62; Falconer John A Breife afsönnun Johns Traskes Judaical og skáldsögu 

Fantyces, bls 57-58, eins og vitnað er til í Boltanum B. sjöunda degi karla:... Sabbatarians og 

Sabbatarianism í Englandi og Wales, 1600-1800, 2. útgáfa. James Clark & Co., 2009, bls. 49-50). 

Eins og við á Endurmenntun kirkju Guðs samþykkja ekki að ráðið Laódíkeu talaði fyrir sannkristna 

kirkju, halda við enn dagar ósýrðu brauðanna. Við borða sumir ósýrð brauð fyrir hvert sjö daga sem 
Biblían hvetur (Exodus 12:15; 13: 6; 23:15, 34:18). Þetta brauð er hægt að gera mismunandi korn / 

hnetur-notkun hveiti er ekki biblically-þörf. 

(Það vill ber að nefna að maður getur borðað, aðra en aðeins ósýrðu brauði matvæli á þessum hátíð, það 
er bara að sýrt brauð skal eta. Einnig, ólíkt páskum, fyrsta og síðasta degi ósýrðu brauðanna eru dagar, 

eins og vikulegum hvíldardegi, að einn er ekki að vinna.) 

Þó sumir vilja allegorize burtu margar hluta af Biblíunni, en vissulega er andleg skilning á helgum 

dögum, það er líka líkamlega einn. Og líkamlega helgihaldi hjálpar okkur að skilja betur andlegu 

kennslustundum. 

Þá daga ósýrðu brauðanna hjálp myndinni sem við kristnir eru að leitast við að setja synd og hræsni út úr 

lífi okkar (sbr Mt 16: 6-12; 23:28; Lúk 12: 1). Með því að halda þá líkamlega, hjálpar það okkur að betri 
læra andlegu lexíur sem Guð ætlað. 



4. hvítasunnan: sannleikurinn um Starf og ótrúlegt Guðs gjöf 

Flestir sem játa Krist vita eitthvað um hvítasunnuna. Margir almennilega telja það að byrja á Nýja 

testamentinu kirkju. 

Eftir að Jesús dó, var Lærisveinar hans sögðu að bíða eftir að fá kraft Heilags Anda: 

4 Og þau saman með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir 

fyrirheiti föðurins, "sem," sagði hann, "þú hefur heyrt frá mér, 5 Því að Jóhannes skírði með vatni, 

en þú skuluð skírðir verða með heilögum anda, ekki margir dagar frá núna. " (Post 1: 4-5) 

Þeir biðu og: 

1 Þegar hvítasunnudag kom, voru þeir allir saman á einum stað (Postulasagan 2: 1). 

Takið eftir að yfirlýsing leggur áherslu á að því að hvítasunnu hafði að fullu komið. Biblían er að gera 

það ljóst að atburðirnir sem fylgja voru í beinum tengslum við þá staðreynd að á hvítasunnudag hafði að 

fullu komið. Og það gerðist að lærisveinum því að þeir voru allir að fylgjast með henni saman. 

Hér er það sem gerðist þá: 

2 Og skyndilega kom hljóð af himni, sem á þjóta sterkri vindi, og fyllti allt húsið þar sem þeir 

voru. 3 Þá birtist það þá skipt tungur, eins og af eldi, og einn sat á hvert þeirra. 4 Og þeir fylltust 

allir heilögum anda og tóku að tala öðrum tungum, eins og andinn gaf þeim að mæla. ... 

38 Þá sagði Pétur við þá, "Gjörið iðrun og látið hver og einn skírast í nafni Jesú Krists til 

fyrirgefningar 

syndir; og þú skalt fá að gjöf heilagan anda. 39 Fyrir yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og 

öllum þeim, sem í fjarlægð eru, eins og margir eins og Drottinn Guð vor kallar til sín. " 

40 Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann og áminnti þá og sagði: "frelsast frá þessari 

rangsnúna kynslóð." 41 En þeir, sem gjarnan fengið orð hans voru skírðir; og þann dag um þrjú 

þúsund sálir bættust við þá. 42 Og þeir héldu áfram staðfastlega í kenningu postulanna og 

samfélagið, í brotning brauðsins og bænirnar. ... 47 lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En 

Drottinn bætti við kirkju daglega þá, er frelsast létu. (Postulasagan 2: 2-4, 38-42, 47). 

Þeir fengu sumir krafti heilags anda. Og þetta er talið vera upphaf kristinnar kirkju af Roman kaþólskir, 

Eastern Orthodox, flest mótmælenda, Vottar Jehóva, og Church of God hópa. Svo heilagur andi veittist á 

ákveðnum tíma (á sama tíma, sem margir Gyðingar sést Pentecost) og að lærisveinar Jesú voru enn að 
fylgjast með henni. 

Það var ekki tilviljun. 

Er meira að hvítasunnunni? 

Margir átta sig ekki að hvítasunnan fulltrúi meira en gjafir Heilags Anda og upphaf kirkju Nýja 

testamentisins. 



Þegar litið er á leið í Gamla og Nýja testamentið gefur nánari upplýsingar um þennan dag og merkingu 

hennar. 

Hvítasunnuhátíðin var haldið af kristnum eftir fyrstu eitt, en ekki minnst á að tala tungum. Páll postuli 

áfram að halda Hvítasunnudag áratugum eftir hvítasunnuna getið er í öðrum kafla Postulasögunni. Takið 

það sem hann skrifaði, um 56 AD: 

8 Ég vil ekki sjá þig nú á leiðinni; En ég vona að halda smá stund með þér, ef Drottinn lofar. En 

ég mun hafast við í Efesus allt til hvítasunnu (1 Corinthians 16: 8). 

Þetta sýnir að Páll vissi þegar hvítasunna væri, að hann taldi að Korintumenn verður að vita hvenær 

Hvítasunnan var og að Efesusbréfið hefði vitað þegar hvítasunna var. Þannig virðist það var verið fram af 

Paul og heiðingja í Efesus og Korintu. 

Í öðru ári, Páll postuli vildi líka að vera í Jerúsalem á hvítasunnudag, um 60 e.Kr.: 

16 Páls hafði ákveðið að sigla framhjá Efesus, svo að hann þyrfti ekki að eyða tíma í Asíu; að 

hann var skjótast að vera á Jerúsalem, ef mögulegt er, á hvítasunnudaginn (Post 20:16). 

Þannig kristnir menn í Jerúsalem voru enn að fylgjast Pentecost og Paul var að fylgjast með henni 

líka. Annars væri engin augljós ástæða fyrir því að Páll vildi vera í Jerúsalem á hvítasunnudag. 

Hugtakið hvítasunnan er gríska orð sem þýðir 50 th. Það hugtak er dregið af eftirfarandi hebreska lýsingu 

reikna dagsetningu: 

15 Og þú skalt telja yður frá þeim degi eftir hvíldardaginn, frá þeim degi sem þú leiddir bundinið í 

veififórn: sjö hvíldardaga skal lokið. 16 Fjöldi fimmtíu dagar til daginn eftir sjöunda hvíldardaginn 

(Mósebók 23: 15-16). 

Hvítasunnudag hefur nokkrum nöfnum, og af því, sumir hafa verið að rugla um það. Önnur Biblíunnar 

hennar nöfn eru: hátíð uppskeru, hátíð vikur og á degi frumgróða. 

Gyðinga Hefðir og Hvenær er hvítasunnudagur? 

Syngja oft fylgdi helgu hátíðir Guðs, sem hófst við sólsetur: 

29 Þér skuluð hafa lag sem á aðfaranótt Hátíðin er haldin, og hjartans gleði á yður eins og þegar 

maður fer með flautu, að koma inn á fjall Drottins, til þess volduga Ísrael. (Jesaja 30:29) 

Modern Gyðingar hafa tilhneigingu til að hringja Pentecost með hugtakinu Shavuot. 

Sumir hafa verið ruglaður þegar hvítasunna er. Margir Gyðingar halda það ekki á sama degi 

sem Endurmenntun kirkja Guðs heldur það. 

Gyðingar saddúkear segja rétt "að hvítasunnan myndi alltaf falla á sunnudaginn," þó "[i] n eftir Talmudic 

og geonic bókmenntir ... hvítasunnan fellur á 6. Siwan" (Pineles, "Darkeh Shel Torah," bls. 212 , Vienna, 
1861;.. Hvítasunnan Jewish Encyclopedia of 1906) dagsetning margir Gyðingar hafa notað (sem er í 

kjölfar Talmudic bókmenntum sem var sett saman eftir Gamla testamentinu og er ekki ritningin), er síðar 

breyting og ekki biblíulega dagsetningu . Við í Endurmenntun kirkju Guðs fylgjast Biblíunni aðferð. 



Tilkynning einnig eftirfarandi frá fyrrum Chief Rabbí Lord Sacks: 

En farísearnir, sem trúðu á munnlegu lög auk skriflegs eitt skilið "hvíldardaginn" að meina, hér, á 

fyrsta degi Pesach (15 Nisan). Saddúkear, sem trúðu á rituðum lögum aðeins, tók textann 

bókstaflega. Daginn eftir hvíldardaginn er sunnudagur. Þannig telja hefst alltaf á sunnudegi og 

Shavuot, fimmtíu dögum síðar, einnig fellur alltaf á sunnudegi. (Sacks L. Judaism:. A Thought 

fyrir Shavuot Arutz Sheva, júní 3, 2014.) 

Kristnir menn ættu að hafa hugfast að Jesús fordæmdi faríseana fyrir að treysta of mikið á inntöku lögum 

yfir skriflegs lögum (Mark 7: 5-13). Jesús sagði þeim að þeir voru að "gera orð Guðs engin áhrif í 

gegnum erfikenning yðar, sem þér hefur fært okkur. Og mörgum slíkum sem þú gerir" (Mark 7:13). 

Og, eins og sýnt er hér fyrir neðan, Hvítasunnan er átt við tíma telja fimmtíu eins og að vera tengd við 
frumgróða: 

16 Fjöldi fimmtíu daga til daginn eftir sjöunda hvíldardaginn; þá skalt þú bjóða upp á nýja 

matfórn Drottni til handa. 17 Þú skalt færa úr bústöðum yðar tvær veifa brauð af tveimur tíundu 

parta úr efu. Þeir skulu vera fínt mjöl, Þau skulu vera bökuð með súrdeigi. Þeir eru frumgróði 

handa Drottni (Mósebók 23: 16-17). 

Þegar þú telja fimmtíu daga til daginn eftir sjöunda hvíldardaginn, þú finnur að hvítasunnan er alltaf að 

koma á sunnudegi. Hvítasunnan liggur frá sólsetur laugardag til sólarlags sunnudag.Irenaeus, sem sögðust 

hafa hitt Polycarp Smyrna skrifaði að postularnir héldu Pentecost á sunnudegi (brot af Irenaeus, 7). 

frumgróði 

Notkun á hugtakinu "frumgróði" bendir annað uppskeru. Og reyndar, þetta benti líka er út í Gamla 

testamentinu: 

16 ... hátíð Harvest, frumgróða erfiði þínum sem þú hefur sáð í reitinn, 17 og hátíð 

uppskeruhátíðina í lok ársins, þegar þú hefur safnað í ávexti erfiði þínum frá sviði (Exodus 23: 

16-17).  
 
22 Og þú skalt fylgjast viknahátíðinni frumgróða hveitiuppskerunnar, og hátíð uppskeruhátíðina 

við árslokin (Exodus 34:22). 

26 Einnig á Frumgróðadaginn, þegar þú koma með nýja matfórn Drottni til handa á hátíð þinni 

vikur, skuluð þér halda helga samkomu (Numbers 28:26). 

Þó að sumir mótmælenda fréttaskýrendur vísa til öldu kerfum útboðsins sem hátíð frumgróða (td 

Radmacher ED ed. Nelson biblíunámskeið. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, bls. 213),Þetta er 

rangnefni. Þó að "a knippi af frumgróða" var boðið síðan (Mósebók 23: 10-11), eins og sýnt er hér að 

ofan, sem Biblían kallar Hátíð vikna þegar frumgróða (ekki bara eitt knippi). 

Hvernig hugmyndin um frumgróði hjálpa okkur að skilja í dag? 

Hvítasunnuhátíðin eða hátíð frumgróða (Exodus 34:22) minnir okkur á að Guð er nú að kalla aðeins lítill 

"frumgróði" andlega uppskeru, með síðasta mikla dags komandi hvaða myndir meiri uppskeru síðar. Vor 

uppskeru, á flestum sviðum, í mun minni en meiri lækkun uppskeru, og þetta er í samræmi við áætlun 

Guðs hjálpræðis fyrir mannkynið. 



En hvað um Jesú? Var hann ekki tegund af frumgróða? 

Já, hann var vissulega. Paul segir: 

20 En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, og hefur orðið frumgróði þeirra, sem sofnaðir. 21 Því að 

þar eð dauðinn kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. 22 Því að eins og allir Adam 

deyja, jafnvel svo Krist munu allir lífgaðir verða. 23 En hver einn í sinni röð: Kristur sem 

frumgróði, næst koma þeir sem eru Krists, við komu hans. (1 Korintubréf 15: 20-23). 

Kristur er uppfylling öldu kerfum útboði Mósebók 23: 10-11. Hann er knippi af frumgróða. Hann 

uppfyllti einnig að hlutverk þegar hann sté upp til himna á sunnudaginn (öldu knippi bjóða var á 

sunnudegi) eftir að hann var reistur upp (Jóhannes 20: 1,17). En hvorki hann né sannir fylgjendur hans 

fram sem nú heitir páska. 

Einnig James bendir á að Jesús leiddi oss einnig vera gerð frumgróðinn: 

18 Af eigin heldur hann leiddi oss með orði sannleikans, til þess að við gætum verið frumgróði 

sköpunar hans (James 1:18). 

Svo á meðan hann var upphaflega frumgróðinn að tákna öldu kerfum fórnargjöf, sannkristnir menn eru 

frumgróði, fulltrúi hvítasunnudaginn. "Frumgróði" þýðir að aðeins fáir vilja vera hluti af uppskeru á 

þessum aldri (sbr Lúkas 00:32, Rm 9:27; 11: 5) - en þeir gefa til kynna einnig að það verður meiri 

uppskeru - a tíma þar allir sem aldrei fengið tækifæri til hjálpræðis mun seinna hafa mikla og alvöru 

tækifæri. 

Eftir hvað Pétur sagði á Hvítasunnudag: 

29 "Bræður, láttu mig tala frjálslega við þig um ættföðurinn Davíð, að hann er bæði dauður og 

grafinn, og leiði hans er til hér allt til þessa dags. 30 Því að vera spámaður og vissi, að Guð hafði 

gefið með að eið að honum að af ávexti líkama hans, samkvæmt holdinu, hann myndi hækka upp 

Kristi til að sitja í hásæti sínu, 31 hann, forspár þetta, talaði um upprisu Krists, svo að sál hans var 
ekki eftir í helju , og ekki varð líkami hans rotnun að bráð. 32 Þennan Jesú reisti Guð hefur reist 

upp, sem við erum allir vottar. 33 því að hafinn til Guðs hægri handar og hefur af föðurnum 

fyrirheit heilags anda, hann úthellti . þetta sem þér sjáið og heyrið (Postulasagan 2: 29-33) 

Takið eftir að Peter, á Hvítasunnudag, sem vísað er til Jesú og ávexti og að hann var alinn 

upp. Hvítasunnan sýnir að Guð blessar þetta litla uppskeru með því að veita heilagan anda hans, svo að 

við getum sigrast á, gera verk hans og vaxa andlega, jafnvel þó að búa í "yfirstandandi vondu öld" (Gal 1: 

4) 

En Jesús var ekki aðeins fyrsta, frumgróða, hann var líka frumburður meðal margra bræðra: 

29 sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að 

hann sé frumburður meðal margra bræðra (Róm 8:29).  
 
5 Jesús Kristur, trúr vitni, frumburði frá dauðum (Opinberunarbókin 1: 5). 

Þar sem Jesús er hinn frumgetni, þetta felur vissulega að það verði aðrir sem eiga að vera eins og 

hann. Þannig verða eins og Jesús Kristur er einnig hluti af boðskap Hvítasunnu. Að sjálfsögðu er 



hugmyndin um að verða eins og Kristur er kennt í Biblíunni og er ekki takmörkuð við hvítasunnuna. Eftir 

hvað John skrifaði: 

2 ... eigum við að vera eins og hann (1 John 3: 2). 

Vegna þess að það er helg samkoma, er það í ljós svipuð vikulega hvíldardag, en með gjafir (Mósebók 

16:16). Í Gamla testamentinu, hátíð vikur, þar frumgróða, var haldið 50 dögum eftir hvíldardaginn eftir 

páska. 

Eftir dauða Krists, Postularnir komu saman á þeim degi. Og á þeim degi, var Heilagur Andi úthellt til að 

veita kristnir aðgang að Guði sem frumgróði. Jesús var fyrsta af þessum frumgróða og kristnir sem eru 

kallaðir á þessum aldri eru líka að vera frumgróði eins og hann er (þeir sem kallaðir síðar einnig að vera 
eins og Jesús er, heldur einfaldlega vilja ekki vera frumgróði). 

Hægt er helgum dögum haldið utan Jerúsalem? 

Sumir hafa gefið til kynna að Biblíunnar helgum dögum er ekki hægt að halda núna eins og þeir myndu 

krefjast þess að allir myndu fara til Jerúsalem. 

En það var ekki raunin sögulega, jafnvel með Jesú. 

Undir upphaf þjónustu sinnar meðan í Nasaret, Jesús talaði um "degi hvíldardögum" (Lúk 

04:16). Hvítasunnan er einnig kallað viknahátíðin / hvíldardögum (Mósebók 16: 10,16). Að Luke þýddi 

fleirtölu er hægt að staðfesta með því að horfa á the raunverulegur gríska tíma. Raunveruleg orð 

(ekki Sterk hópar eins orða) til hvíldardögum, σαββάτων, er fleirtölu (σαββάτω, eins og í Lúk 14: 1, er 

eintala). Yfirferð er bókstaflega þýtt sem hér segir: 

16 Og hann gekk inn í Nasaret, þar sem hann var alinn upp. Og samkvæmt venju sinni, fór hann í 

á dögum hvíldardögum, í samkunduna og stóð upp til að lesa. (Lúk 4:16, Green) 

Svo, þetta hjálpar sýna að maður gæti haldið heilagur dagur, eins og Jesús gerði, í öðrum gjaldmiðli en 

Jerúsalem stað. Hann virtist einnig mögulega haldið annað helgum degi í Galíleu Lúkasarguðspjall 6: 1-2 

(Green JP, Sr. interlinear grísk-enska Nýja testamentinu, þriðja hefti Baker Bækur 2002.). 

Kannski það ætti að nefna að þegar samverska konan til kynna að tilbeiðsla ætti hugsanlega að vera 

bundin við Jerúsalem svæði (John 04:19) Jesús sagði að það væri ekki Jerúsalem tilbiðja takmörkun: 

. 21 Jesús segir við hana: "Kona, tel mig, sú stund kemur, að þér munuð hvorki á þessu fjalli né í 

Jerúsalem, tilbiðja föðurinn 22 Þér tilbiðjið það sem þið þekkið ekki, við vitum hvað við tilbiðjum, 

því hjálpræðið kemur . Gyðinga 23 En sú stund kemur, og nú er, er hinir sönnu tilbiðjendur munu 
tilbiðja föðurinn í anda og sannleika,. faðirinn er að reyna svo að tilbiðja hann 24Guð er andi, og 

þeir, sem tilbiðja hann, eiga að tilbiðja í anda og sannleika. " (Jóhannes 4: 21-24) 

The New Testament sýnir greinilega að Holy Day eða önnur tilbeiðsla er ekki bundin við Jerúsalem (sjá 
einnig Matt 10:23, 23:24). 

Það skal tekið fram að Greco-Roman kirkjur viðurkenna einnig að hvítasunna, stundum nefndur hátíð 
vikur (Mósebók 23: 15-16) eða sama dag og frumgróða (fjöldi 28:26) í Gamla testamentinu hafði 

Christian þýðingu . Og þeir takmarki ekki virt þess að einni borg. 



Telja einnig að hugmyndin kristinna vera frumgróði er staðfest í Nýja testamentinu (James 1:18). Í Ísrael 

til forna var minni uppskeru í vor og stærri uppskeru í haust. The Spring Holy Day hvítasunna, þegar rétt 
skilið, hjálpar mynd að Guð er bara að kalla sumir nú að sáluhjálp (John 06:44, 1. Korintubréf 1:26; 

Rómverjabréfið 11:15) með stærri uppskeru kemur síðar (Jóh 7: 37- 38). 

Margar Greco-Roman kirkjur fylgjast einhverja útgáfu af Hvítasunnu. Enn, að hluta til vegna þess að þeir 

virða ekki ákveðin önnur Biblíunnar helgum dögum, þeir ekki að skilja hvers vegna Guð er bara að 

hringja einhver núna, og að hann hjartarskinn hafa a áætlun til að bjóða allt hjálpræði (Lúk 3: 6; Jesaja 

52:10). Miskunnsemin gengur sigri hrósandi að dómi "(James 2:13). 

5. Hátíð lúðrana endurkomu Krists og aðdraganda þess 

Flest af Greco-Roman kirkjur halda ekki biblíulegu helgum dögum sem almennt eiga sér stað í haust. Enn 

þessi Holy Days sýna margar mikilvægar, atburði í áætlun Guðs. 

Hátíð Lúðrana myndirnar ekki aðeins komu Krists að reisa frumgróða frá dauðum, það myndirnar líka 
hræðileg tíma eyðileggingar bara undan og íhlutun Jesú Krists til að bjarga líf frá alls Annihilation og að 

stofna ríki Guðs á jörð. 

Skulum skilja hvernig þessi hátíð passar inn í miklu aðalskipulagi Guðs. 

Íhuga að það er mikil tími líður á milli hvítasunnudaginn og hátíð lúðrana. Þar sem Nýja testamentið 

kirkju hófst Hvítasunnudag og í rauninni lýkur þegar Jesús kemur aftur við hinn síðasta lúður (1 
Korintubréf 15: 51-57), í skilningi á tíma milli Hvítasunnu og hátíð Lúðrana getur talist fulltrúi kirkju 

aldri . 

Fjórða Holy Day, hátíð Lúðrana, er fram í "sjöunda mánuðinum, á fyrsta degi mánaðarins" (Mósebók 23: 

23-25). 

Talan sjö í áætlun Guðs táknar endalok og fullkomnun. Sjöundi mánuður dagatali Guðs (kemur í 

september og / eða október) inniheldur endanlega fjórar hátíðir, picturing lýkur miklu húsbóndi áætlun 

Guðs fyrir okkur. Hátíðin, sem fellur á fyrsta degi þessa mánaðar markar upphaf endanlegri atburðum í 

áætlun Guðs. 

Það er annað árlega helgihvíld frá reglubundna vinnu manns, og það átti að vera minnismerki um 

básúnublæstri (Mósebók 23: 24-25). Það er líka tími til að læra leiðir Guðs (Nehemíabók 8: 2-3; sbr 

Esrabók 3: 1-7). Margt af því sem gerðist við Ísraelsmönnum var skrifað fyrir okkar "dæmi, og það er 

ritað til admonition okkar, yfir hverjum endar aldrinum hefur komið" (1 Kor 10:11). 

Það er frá básúnublæstri sem hátíð Lúðrana dregur nafn sitt. 

There er a mikill samningur af táknræna merkingu bundinn í við blása þessara lúðra, sérstaklega með 

tilliti til síðustu tímum sem við lifum. Það skal tekið fram að nútíma gyðinga nafn fyrir þessa 

dagsetningu, Rosh Hashanah, er ekki Biblíunni né jafnvel upprunalega fyrir Gyðinga. Það var eitthvað 

sem þeir tóku aldir eftir að Guð gaf þeim það og eftir að Gamla testamentið var skrifað (Kramer, Amy J. 

Rosh Hashana Origins. Copyright © 1998-1999 Allt gyðinga, Inc.). 

Biblían kennir að Lúðrarnir blásið að tilkynna hátíðir Guðs, eins og að kalla fólk til að safna saman 

(Numbers 10: 1-3, 10). 

Bók Lífsins 



Athyglisvert hefur Jewish fræðimenn batt hátíð Lúðrana með (Hvað er í Rosh HaShanah kveðju? Haaretz, 

september 17, 2012 Peltz M, Rabbi.) Í 'Book of Life ". Hvers vegna er það áhugavert? 

Jæja, Biblían kennir að þeir sem eru skráð í "lífsins bók" (Filippíbréfið 4: 3; Opinberunarbókin 3: 5) 

verður reistur (Hebreabréfið 12: 22-23). Hvenær? Á sjöunda og síðasta trompet: 

51 Sjá, ég segi yður leyndardóm: Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér breytt - 52 í einni 

svipan, á einu augabragði, við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu 

upp rísa óforgengilegir, og vér munum umbreytast. 53 Þetta forgengilega á að íklæðast 
óforgengileika og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. (1 Korintubréf 15: 51-53) 

Opinberunarbókin kennir greinilega að sjö lúðra verður blásið (8: 2), refsing kemur yfir þá sem eru ekki 

varin með Guði (9: 4), og síðan ríki Guðs og dómur mun koma (11: 15-18). Loks kennir það að þeir sem 

eiga ekki nöfn sín skrifuð í lífsins bók mun upplifa annar dauði (Opinberunarbókin 20: 14-15). 

trompet blasts 

Íhuga að Biblían sýnir að á sögu Ísraels, sem var að miklu leyti greinarmerki með átökum og uppreisn, 
lúðrar áfram að vera notuð sem tæki til viðvörunar, að kalla til vopna eða sem Preludes til mikilvæg 

skilaboð - alltaf að merkja atburði gríðarlega innflutning á heildina þjóð. 

Guð notaði einnig spámönnunum, þeirra á meðal Jesaja Esekíel Hósea og Jóel, að vara Ísrael um refsingu 

hann myndi koma á þau fyrir stöðuga uppreisn þeirra gegn lögmálum hans. Þessir spámenn voru að nota 

raddir þeirra eins lúðrana að blare viðvaranir sínar til fólks Guðs. 

1 Cry upphátt, hlífa, Hef upp raust þína sem lúður; Segðu fólki mínu misgjörð þeirra og húsi 

Jakobs syndir þeirra. (Jesaja 58: 1) 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs eru að vinna til að gera það í dag. Við segja djarflega synda 

samfélagsins og hvernig atburðir heim eru takt við rétt skilið spá - sem við kappkostum einnig að útskýra. 

En það verður einnig að vera bókstaflegri trompet blasts koma í framtíðinni sem Opinberunarbókin kennir 

(Opinberunarbókin 8: 1-13, 9: 1-18). En flestir munu ekki gaum þeim viðvaranir. 

Margir eru blásið í Opinberunarbókinni, og margt yrði blásið á hátíð Lúðrana (Mósebók 23:24) - vonandi 

margir geta séð tenginguna. 

En mikilvægast trompet, í vissum skilningi, gæti verið síðasta, sjöunda einn. Hér er það sem Opinberun 

kennir um það: 

15 Þá hljómaði sjöundi engillinn: En það voru hávær raddir á himni er sögðu: "The ríki þessa 

heims hafa orðið konungsríki Drottins okkar og Krists hans og hann mun ríkja um aldir 

alda!"16 Og öldungarnir tuttugu og fjórir, sem sitja frammi fyrir Guði í hásætum sínum féllu fram 

á ásjónur sínar, tilbáðu Guð, 17 og sagði: "Við gefum þér þakkir, Drottinn Guð, þú alvaldi, hann 
sem er og var og kemur, því þú hefur tekið valdið þitt hið mikla og ríkti. 18 heiðingjarnir reiddust, 

en reiði þín er kominn, og tíminn dauðum, svo að þeir ættu að vera dæmdir, og að þú ættir að 

verðlauna þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum 

og stórum, og ætti að eyða þeim, sem jörðina eyða. " 19 Þá musteri Guðs opnaðist á himni, og 

sáttmálsörk hans sást í musteri hans. Og eldingar komu hávaði, þrumur og landskjálfti og hagl 

mikið. (Opinberunarbókin 11: 15-19) 



Hátíð Lúðrana myndirnar framtíð blástur í lúðrana og veruleika sem Jesús mun koma og stofna ríki Guðs 

á jörðu. Góðu fréttirnar af komu Guðs ríkis er stór hluti af því sem Jesús vill að þjónar hans til boða núna 
(Matteus 24:14; 28: 19-20), og þá mun endirinn koma (Matteus 24:14). Hátíð lúðra stig til sigurs Krists 

yfir þessum heimi. 

Greco-Roman sagnfræðingar, svo sem Jerome og Epiphanius (Catholica Almennisvagn Tabulinum De 

Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migné JP Argumentum Patrologia Latina volumen MPL025 

Ab Columna auglýsing Culumnam 1415 -. 1542A, bls 922, 930 og Epiphanius (Ephiphanius The 

Panarion af Ephiphanius við Salamis. : Book II (sects 1-46) 1. þáttur, kafli 19, 7-9 Frank Williams, 
ritstjóri Útgefandi Brill, 1987, bls 117-119), skráð að 'Nasaret kristnir' hélt áfram að halda Fall Holy 

Days... í fjórðu og fimmtu öld. þeir voru einnig haldið af trúuðu kristnu í Jerúsalem sem héldu upphaflega 

kristna bygging í Jerúsalem í fjórða öld þar til þeir voru teknir af Imperial stjórnvalda (Pixner B. Kirkja 
postulanna finna á Mt. Zion. Biblical Archaeology Review, maí / júní 1990: 16-35,60). 

Anti-Semite Jóhannes Krýsostomus reyndi sérstaklega að stöðva fólk frá að halda hátíð lúðrana í lok 
fjórðu aldar (John Krýsostomus Hómilíubókinni ég gegn Gyðingum I: 5; VI: 5., VII: 2). Hins vegar þá að 

reyna að vera trúr áfram að gera það í gegnum söguna. The Continuing Kirkja Guðs er svo nú. 

6. friðþægingardagurinn: Satan fær útlegð 

Næsta Fall heilagur dagur er dagur friðþægingarinnar: 

26 Og Drottinn talaði við Móse og sagði: 27 "Einnig tíunda degi þessa hins sjöunda mánaðar skal 

friðþægingardagurinn Það skal vera helga samkomu fyrir þig, þú skalt fasta og færa eldfórn til. . 

Drottinn 28 Og þér skuluð ekkert verk vinna á sama degi, að það er friðþægingardagurinn, til þess 
að friðþægja fyrir yður frammi fyrir Drottni Guði þínum. 29 fyrir hvaða manneskja sem er ekki 

hrjáða í sál þann sama dag skal upprættur verða úr þjóð sinni 30 Og hver sá, sem þá vinnur nokkurt 

verk á sama degi, þessi manneskja mun ég afmá úr þjóð hans 31Þú skalt gera ekkert verk vinna,.. 
skal það vera ævarandi lögmál frá kyni til kyns í öllum þínum . bústaði 32 Það skal vera yður 

helgihvíld og þér skuluð fasta,. á níunda degi mánaðarins, að kveldi, frá kvöldi til kvölds, skalt þú 

halda hvíldardag yðar " (Mósebók 23: 26-32). 

7 'Á tíunda degi þessa hins sjöunda mánaðar skuluð þér halda helga samkomu. Þú skuluð fasta; þú 

skalt ekki gera allir vinna. (Numbers 29: 7) 

Fasta er sögulega aðallega hvernig orðasambandið "fasta" hefur verið túlkað af gyðinga og Church of 

God samfélög (þetta er einnig staðfest af slíkum köflum sem Sálmi 35:13; 69:10 og Jesaja 58: 5) að 

meina föstu, nema einn er einhvern veginn illa, og þannig er nú lægt. Kvöld í kvöld þýðir að frá sólarlagi 
til sólarlags. 

The New Testament sjálft kallar friðþægingardagurinn, "Fast" (Post 27: 9), sem ekki aðeins gefur til 

kynna að Páll postuli var að halda henni (sem hann væri á yfirlýsingar í Postulasögunni 21: 18-24; 28:17 
), en það gríska heitir Theophilus (Christian sem Postulasögunni var beint til í Postulasögunni 1: 1), 

einnig að hafa verið eða annað orð hefði verið setinn. 

Athugull einstaklingar tengd við söfnuðum Guðs mun hratt frá sólarlagi þessa nótt til sólarlags næstu nótt 

(ef þeir eru líkamlega fær - börn á brjósti, og lítil börn, barnshafandi konur, og ýmsir þjáðu aðrir eru ekki 

búist við hratt - þetta er í samræmi með gyðinga venjur á þessu sviði eins og heilbrigður). Í þessari fljótur 
að fara án matar eða drykkjar. 

Einkennilega, einn mótmælenda skýrslu krafa að ein ástæða kristnir þurfa ekki að halda 

friðþægingardagurinn er vegna þess að það er engin gyðinga musteri dag (Cocherell BL. Hafi fylgjendur 



Krists hratt á degi friðþægingar?). Samt Biblíunni raunin er sú að Ísraelsmenn héldu Friðþægingardagsins 

öldum áður var musteri og hitt Staðreyndin er sú að New Testament sýnir að menn eru nú musteri Guðs 

(1 Kor 3: 16-17) . 

tveir Geitur 

Í Gamla testamentinu, friðþægingardagurinn með athöfn þar sem Azazel geit var sendur til 
eyðimerkurinnar (Mósebókar 16: 1-10). Ákveðnar menn sáu þetta að senda á Azazel geit burt eins 

picturing tíma á þúsund þegar Satan væri bundið í þúsund ár í botnlausa gryfju (Opinberunarbókin 20: 1-

4). Þetta þýðir að hann mun ekki vera fær um að freista og blekkja á þeim tíma. Vegna fórn Jesú, geit er 
fórnað að fylgjast með þessum degi (sbr Hebrea 10: 1-10). 

Þó að Jesús væri páskalambinu okkar fórnað fyrir okkur (1 Kor 5: 7-8) og hann var drepinn aðeins einu 
sinni (Hebreabréfið 9:28), sjáum við einnig tíma annað en páskar þar sem Jesús er trúarlega slátrað. 

Hvers vegna? 

Margir hafa velt, en það gæti verið vísbendingar ásamt því að þetta fórn gerist fyrir losun seinni geit. 

Upprunalega páskar aðeins í för með Ísraelsmönnum berist yfir fyrir syndir sínar. Í þessum aldri, þeir sem 

eru sannkristnir menn kröfu fórn Jesú um endanlega jarðneska páskum hans til að greiða fyrir syndir 

okkar. En alvöru kristnir eru lítill minnihluti íbúa heimsins (Lúkas 0:32; Rómverjabréfið 11: 5). 

Þar sem Biblían kallar Satan "guð þessarar aldar", sem hefur "blindað" heimurinn (2. Korintubréf 4: 4), 

flestir hafa verið blindað og hafa ekki enn verið fjallað um fórn Jesú. Enn þetta mun gerast fyrir næstum 

alla sem vilja vera kallaðir - hvorki í þessum heimi eða aldri til að koma (Matteus 12:32). Sýna fórn, 

trúarlega eftir kirkjuöldin endar, hjálpar sýna fram á að fórn Jesú var ekki bara fyrir þá sem kallaðir í 

kirkju aldri, eins og áætlun Guðs nær að bjóða sáluhjálp öllum, og ekki bara í dag útvöldu. 

Með því að sýna fórn áður en hinn geit verið út, þetta sýnir að Jesús var ekki að taka burt syndir Satans. 

Jesús tók refsingu allra manna. En það á ekki við um menn fyrr en eftir Guð kallar okkur og veitir okkur 

iðrun (John 06:44) og við komið til að vera tilbúnir til að iðrast og við förum að trúa. Ekki aðeins í Jesú, 

en við teljum soninn og við teljum Faðirinn, það er, teljum við það sem þeir segja. Einnig sanna að við 

það með því að iðrast, láta skírast, sem veitt heilagan anda (Postulasagan 2:38) og í raun að reyna að lifa 

eins og þeir myndu hafa okkur að lifa (sbr 1 John 2: 6). 

Kept um sögu 

Friðþægingardagurinn var haldið í 4. öld eftir John Krýsostomus sem boðað gegn henni (John 

Krýsostomus Hómilíubókinni I gegn Gyðingum I: 5.; VI: 5; VII: 2). 

Þetta ER also hægt AD Sja ég Canon 69/70 AF Syrian postulanna Canons nálægt þessum Tima SEM 

reyndi AD Banna Thad (Seaver JE ofsóknir In Gyðinga i Rómaveldi (300-438), Issue 30 University of 

Kansas Rit :. Húmanísku rannsóknir. Háskóli Kansas Ritverk, 1952, BLS. 34-35). 

A Muslim skjal, dagsett frá tímabilinu um fimmta tíundu öld, segir að Jesús og lærisveinar hans hélt hratt 

á sömu dögum og Gyðinga. Það gefur til kynna að Judeo-menn voru enn að halda Friðþægingardagsins 

meðan Greco-Rómverjar komu upp með 50 dag Lenten- 

Fasta tímabil sem Jesús hafði ekki haldið (Tomson P. Lambers-PETRY L. Mynd af Judaeo kristnir í 

Ancient gyðinga og kristna bókmenntum, Volume 158, 2003, bls 70-72;. Stern SM Tilvitnun úr 



apocryphal guðspjöllin í '. . abd al-Jabbar Journal guðfræðileg Studies, NS Vol XVIII, (1) apríl 1967:.. 

34-57). Skýrslur frá öðrum sagnfræðingum styðja þetta sjónarmið (td Pines, bls. 32-34). Ennfremur sjáum 
við sögulegar skýrslur að það var enn verið haldið í Transylvaníu í 16 aldar (Liechty, bls. 61-62). 

Gamla Radio Kirkju Guðs fram Friðþægingardagsins (og öðrum helgum dögum) um 20. öld. Við 
í Endurmenntun kirkju Guðs að halda áfram að fylgjast með henni í dag. 

7. Laufskálahátíðin: innsýn í hvað sem heimurinn lítur út eins ríkt 

Undir Krists 

Laufskálahátíðin myndirnar á meginefni atburð í áætlun Guðs. Eftir að Jesús dó fyrir syndir okkar til að 

leysa mannkynið, og eftir hann sendi okkur heilagan anda og tók út a fólk að nafn hans verða konungar og 
prestar að ríkja með honum á jörðinni (Opinberunarbókin 05:10), og eftir endurkomu hans, og eftir að 

hann hefur loksins sett allar syndir yfir höfuð Satans skilur bæði hann og syndir úr návist Guðs og lýð 

hans (sem gerir okkur byrjuðu loksins á-einn með honum, Friðþæging), þá erum við tilbúin til að 
endanlegt röð atburða, upphaf stofnun þúsund ára ríki Guðs á jörðu. 

Laufskálahátíðin myndirnar andlega og efnislega gnægð sem mun eiga sér stað á þúsund ára valdatíma 
Jesú Krists þegar fólk lög Guðs að halda án blekkinga Satans (Opinberunarbókin 20: 1-6). Þetta er í 

mótsögn við það sem er að gerast núna í heimi blekkt af Satan (Opinberunarbókin 12: 9). Djöfladýrkunar 

blekking, sem verður farin þá (Opinberunarbókin 20: 1-3), er hluti af því hvers vegna flest sem játa kristni 

hefur verið afvegaleiða 'ágætur' false ráðherrum auk þess að margir af þeim ráðherrum hafi verið blekktur 
(2 Kor 11: 14-15). 

Jesús sjálfur, hélt laufskálahátíðinni, og einnig kennt henni á Jóhannes 7: 10-26. 

Hér eru nokkrar leiðbeiningar um það frá hebresku ritningunum: 

33 Og Drottinn talaði við Móse og sagði: 34 "Tala þú til Ísraelsmanna og segja:". Á fimmtánda degi 

þessa hins sjöunda mánaðar skal halda Laufskálahátíðin sjö daga til Drottins 35 Á fyrsta degi skal 

vera helga samkomu. Eigi skuluð þér tíðkast vinna á það. 

41 Þér skuluð halda hana helga sem hátíð Drottins sjö daga á ári. Það skal vera ævarandi lögmál 

kyns. Þú skalt halda það í sjöunda mánuði. 42 Þú skalt búa í laufskálum sjö daga. Allir sem eru 

innfæddur Ísraelsmenn skulu þá búa í laufskálum, (Mósebók 23: 33-35,41-42) 

13 "Þú skalt halda laufskálahátíðinni sjö daga, ... 14 Og þú skalt gleðjast á hátíð þinni, þú og sonur 

þinn og dóttir þín, þræll þinn og ambátt þín og levítinn, útlendingurinn og munaðarleysingjum og 
ekkjum sem eru innan borgarhliða þinna. 15 Sjö daga skalt þú halda heilagt hátíð Drottins Guðs 

þíns á þeim stað, sem Drottinn velur, því að Drottinn Guð þinn mun blessa þig í öllu hráefni og í 

öllum handaverkum yðar, svo að sem þú gleðjast örugglega. 

16 "Þrem sinnum á ári skal allt þitt karlkyn munu birtast frammi fyrir Drottni Guði þínum á þeim 

stað, sem hann velur: í hátíð ósýrðu brauðanna, á viknahátíðinni og á laufskálahátíðinni, og þeir 

skulu ekki koma fyrir Lord tómhentur 17 Hver og einn skal koma eins og hann er fær um, eftir 
þeirri blessun, sem Drottinn Guð yðar, sem hann hefur gefið yður (Mósebók 16: 13-17).. 

Guð hafði Ísrael til forna búa í laufskálum / tjöldum ( 'sukkos "á hebresku) í eyðimörkinni áratugum 
saman áður en þeir koma inn í fyrirheitna landið. Þessar búðir, í vissum skilningi, mynd sem þeir voru 

aðeins erfingjar til fyrirheitna landsins. Jafnvel á Millennium, þegar ríki Guðs er ríkjandi yfir dauðlegum 

þjóðir, sem dauðlega menn verða bara erfingjar til konungsríkisins. Þeir verða að yfirstíga og vaxa í 
þekkingu og visku til að erfa fyrirheitin. 



Guð segir Efraíms (stundum portraying gerð öllum Ísrael í Biblíunni) sem þeir "búa í tjöldum eins og á 

veisludögum" (Hósea 12: 9, Douay-Rheims). Ísrael í eyðimörkinni, var gerð allra sem verður að fara í 
gegnum raunir að erfa fyrirheitin (1 Kor 10:11). Þeir voru útlendingarnir, að bíða eftir að erfa fyrirheitin 

Guðs. 

Við kristnir eru að átta sig á að við höfum enga fasta borg á þessum aldri og líta til einn til að koma 

(Hebreabréfið 13:14). The dvöldust í tímabundnum bústöðum á laufskálahátíðinni hjálpar minna okkur á 

það. Kristnir menn ættu að mæta guðsþjónustur, ef mögulegt er, á hverjum degi á laufskálahátíðinni til að 

læra (Mósebók 31: 10-13; Nehemíabók 8: 17-18) að búa fórnir, sem er okkar "sanngjarnt service" 
(Rómverjabréfið 12: 1) . 

Laufskálahátíðin er tími til að gleðjast (Mósebók 14:26; 16:15). Notkun viðkomandi tíund (oft kölluð 
"second tíund") sýnir að þetta er að verða svo mikil gnægð (Mósebók 14: 22-26), en einnig að ráðuneytið 

ætti að vera gætt af á þessum aldri (Mósebók 14: 27). Laufskálahátíðin hjálpar myndinni tíma þúsundára 

gnægð. Þetta gefur okkur innsýn inn í tíma eftir Jesús kemur aftur. 

The Millennium táknar sjöunda degi 7000 ára áætlun Guðs. Athyglisvert sjö ára fresti, bók á lögum var 

boðið að lesa á laufskálahátíðinni (Mósebók 31: 10-13). Þetta hjálpar mynd sem lögmálið, þar á meðal 

boðorðin tíu, verður haldið í árþúsund, sem Biblían sýnir lögum verður kennt síðan (Jesaja 2: 2-3; meira á 
boðorðunum er að finna í frjáls online bæklingi okkar tíu boðorðin). Það er lifandi samkvæmt lögum 

Guðs sem mun koma blessun og gnægð á öld. 

Við kristnir bíða nú koma árþúsund og breytingu sem á sér stað á síðasta lúður (1 Corinthians 15:52), sem 

er einnig kallaður fyrri upprisan: 

4 Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var framið á þeim. Þá sá ég sálir þeirra sem 

höfðu verið hálshöggnir fyrir vitnisburð þeirra til Jesú og sakir orðs Guðs, sem hafði ekki tilbeðið 

dýrið né líkneski þess og ekki fengið merki hans á enni þeirra eða á hendur þeirra. Og þeir lifnuðu 

og ríktu með Kristi um þúsund ár. (Opinberunarbókin 20: 4) 

Biblían að eftir að Jesús safnar kirkjuna til sín, og eftir hann situr í hásæti sínu þar sem við munum vera 

ríkjandi við hann, mun hann safna saman þjóðum fyrir honum og segja til kristinna: 

34 Komið, þér hinir blessuðu föður míns, og takið við ríkinu 

tilbúinn fyrir þig frá grundvöllun heims: (Matthew 25:34). 

Nú, þeir sem halda laufskálahátíðinni hlakka til þess sem það hjálpar myndinni þúsundára ríkinu. 

Í byrjun annarrar aldar, Papias af Híerapólis sagði: 

[T] hér verður tímabil af nokkrum þúsund árum eftir upprisu dauðra, og að konungdómur Krists 

verður sett upp í efnislegan hátt á þennan jörð. 

Að virða laufskálahátíðinni er skuggi af komandi þúsundára ríki Guðs, sem trúfastir kristnir menn hafa 
haldið því stundum Nýja testamentisins. 

Hvar get það haldið? 

Laufskálahátíðin er fyrst og fremst "pílagrímsferð" (Sálmur 84: 1-5) tímabil, sem þýðir að það felur í sér 

venjulega ferðast utan eðlilegu samfélagi manns. Jesús kyrrt 'með mönnum þegar hann var hér (eins og 

gríska orðið ἐσκἠνωσεν í John 1:14 hægt að þýða á græna JP. Interlinear gríska-enska Nýja testamentinu. 

Baker Bækur, 1996, 5. prentun 2002, bls. 282). 



Þó að sumir ranglega halda því fram að Laufskálahátíðin úr fortíðinni í gegnum núverandi tímum þarf að 

geyma í Jerúsalem, að þetta sé rangt. Og Ísraelsmenn voru ekki einu sinni í Jerúsalem um aldir eftir 

skipanir farið þess í Mósebók 23 voru skráð, því Jerúsalem var ekki upphaflega kostur fyrir þá. Biblían 

sýnir Laufskálahátíðin geta haldið í öðrum en Jerúsalem borgum (Nehemíabók 8:15, sbr Mósebók 14: 23-

24). Á seinni musteri tímabilinu (530 f.Kr. - 70 e.Kr.), Gyðingar oft haldið það annars staðar (Hayyim 

Schausse fram, "Sukkos var frábær hátíð, jafnvel utan Jerúsalem." Schausse H. gyðinga Hátíðir: A Guide 

til sögu þeirra og helgihaldi, 1938. Schocken, bls. 184). 

Það kann einnig að vera áhuga að hafa í huga Polycarp Smyrna á 2 ND öld (Life of Polycarp, 19. kafli) og 

ákveðin aðra í Litlu-Asíu í lok 4. aldar hélt laufskálahátíðinni í Litlu-Asíu, ekki Jerúsalem. Þetta er staðfest 

af aðilum eins og kaþólska dýrlingur Jerome (Patrologia Latina volumen MPL025 Ab Columna auglýsing 

Culumnam 1415 - 1542A) og rannsókn sem unnin með 20. öld Cardinal Jean Danielou (Danielou, Cardinal 
Jean-Guenole-Marie guðfræði gyðinga kristni. . Þýtt af John A. Baker. Á WESTMINISTER Press, 1964, 

bls. 343-346). 

A nítjándu öld gegn millennial fræðimaður heitir Giovanni Battista Pagani skrifaði eftirfarandi um 

Egyptian Bishop Nepos á þriðju öld og þeir sem studdu öld: 

... allir þeir sem kenna árþúsund ramma í samræmi við gyðinga hugmyndir, segja að á öld, 

Mosaic lögum verður endurreist ... Þetta eru kallaðir Judaical Millenarians, ekki eins og að vera 

gyðingar, en eins og að hafa fundið og staðfestur árþúsund samkvæmt ... Skólastjóri höfundar 

þessa villu voru Nepos, African Bishop, gegn hverjum St. Dionysius skrifaði tvær bækur sínar á 
loforðum; og Apollinaris, sem St. Epiphanius ruglaði í starfi sínu gegn villukenningum. (Pagani, 

Giovanni Battista. Gefið út af Charles Dolman, 1855, bls. 252-253) 

Það ætti að vera athyglisvert að hvorki Bishops Nepos né Apollinaris voru Gyðingar, en var dæmdur fyrir 

að hafa trú sem hafði "Jewish" viðhorf. Og þar Apollinaris er kallað kaþólskur dýrlingur, það ætti að vera 

ljóst að virt utan gyðinga kristnir leiðtogar í upphafi þriðju aldar greinilega skildi halda að hugmyndum 
sem voru fordæmd af allegorists. Sú staðreynd að þeir héldu að "Mosaic lögum" er sönnun þá að þeir 

báðir skilið merkingu og hélt laufskálahátíðinni, en með Christian áherslu. 

The Greco-Roman biskup og dýrlingur Methodius Olympus í lok 3. rd eða snemma 4 aldar kennt að 
Laufskálahátíðin var boðið og það hafði lærdóm fyrir kristna menn: 

Fyrir því að á sex dögum gjörði Guð himin og jörð, og lauk allan heiminn, og hvíldist hinn 
sjöunda dag eftir öll verk sín, sem hann hafði gert, og blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, 

svo með því að tala í sjöunda mánuði, þegar ávextir jarðarinnar hafa verið safnað í, við erum 

boðið að halda hátíð Drottins, ... það er boðið að Laufskálahátíðin okkar skal haldin Drottni ... því 
að eins og Ísraelsmenn, með fór landamæri Egyptalands, fyrst kom til laufskálahátíðinni, og 

héðan, hafa aftur sett fram, kom í fyrirheitna landinu, svo einnig gerum við. Ég líka, taka ferð 

mína, og fara út úr Egyptalandi þessa lífs, kom fyrst til upprisunnar, sem er satt hátíð tjöldum, og 

þar hafa sett upp búð mína, adorned með ávöxtum krafti, á fyrsti dagur upprisunnar, sem er 
dómsdagur, fagna Kristi þúsund ára hvíld, sem heitir sjöundi dagurinn, jafnvel sanna 

hvíldardag. (Methodius. Banquet um meyjarnar tíu, Discourse 9) 

Kaþólska prestur og fræðimaður Jerome sagði að Nasaret kristnir hélt það og að þeir töldu að það benti til 

þúsund ára valdatíma Jesú Krists (Patrologia Latina volumen MPL025 Ab Columna auglýsingatexta 

Culumnam 1415 - 1542A). Þessi gæsla á laufskálahátíðinni eftir Nasaret kristinna í lok fjórðu aldar var 
einnig staðfest af kaþólsku og Austur Rétttrúnaðar Saint Epiphanius við Salamis. 

kristinn Mismunur Ísraelsmanna 



Aðallega byggt á ritningum Nýja testamentisins, kristnir halda Laufskálahátíðin svolítið öðruvísi en 

Ísraelsmenn gerðu. 

Gefa til kynna að laufskálahátíðin virðist hafa verið haldið í Evrópu á miðöldum (Ambassador College 

Correspondence Námskeið, Lexía 51. "En konan flýði út á eyðimörkina, þar sem hún hefir á stað ..." Rev. 
12: 6 . 1968) auk sérstaklega í Transylvaníu í 1500s (Liechty, bls. 61-62), á stöðum án pálmagreinar. Það 

er einhver bendir til þess að það var haldið í Bandaríkjunum í 1600 og 1700s. Það var haldið af gamla 

Radio kirkju Guðs og Worldwide kirkju Guðs um allan heim á 20. öld. 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs að halda áfram að halda henni í stöðum um allan heim og kenna líka að 

laufskálahátíðinni stig á þúsund ára valdatíma Jesú Krists í ríki Guðs. 

Laufskálahátíðin hefur sést af mörgum nútíma kristnir í annaðhvort tjöldum eða mótel / 

hótelherbergjunum virka sem "tjaldbúðir" -temporary dwellings- og ekki bara í kofum lófa útibú sem 

Ísraelsmenn venjulega notuð. The New Testament sýnir að menn hafa mismunandi tjaldbúð (sbr Hebrea 
8: 2; 9: 11-15), sem er í samræmi við að hafa ekki að persónulega að byggja upp Palm-bás. Biblían sýnir 

að Ísraelsmenn bjuggu aðallega í tjöldum á Mósebók 33: 8 (og stundum önnur greinilega tímabundið, 

fyrir Mósebók 4: 45-49, heimili) á meðan þeir voru í eyðimörkinni í fjörutíu ár og að Guð talið þá sem " 

bústaðir "per Mósebók 23:43. Að búa í tjöldum eða Motel er af svipaðri gerð tímabundið bústað / búðina í 
dag. 

Biblían sýnir menn þurfa ekki að fórna dýrum / gjafir (Hebreabréfið 9: 9) eins brennifórnunum, er 
Ísraelsmenn notuð til að veita á laufskálahátíðinni (Mósebók 23: 36-37). Þess í stað erum við að bjóða 

upp á okkur sem lifandi fórn, sem er sanngjarnt þjónusta okkar (Rómverjabréfið 12: 1) -sem venjulega 

felur reglulega kirkjusókn á laufskálahátíðinni. 

Sumir mega furða hvers vegna mæta þjónustu er gert fyrir alla dagana á laufskálahátíðinni, en þetta er 

ekki krafist fyrir daga ósýrðu brauðanna. Grunn ritningarinnar Ástæðan er sú að stjórn segir, "Þú skalt 

halda laufskálahátíðinni sjö daga ... Sjö daga skalt þú halda heilagt hátíð Drottins Guðs þíns á þeim stað, 
sem Drottinn velur" (Mósebók 16: 13,15) en það er ekki svo fram sem tengjast dagar ósýrðu brauð 

skipunum fyrir það segir að eta ósýrt brauð í sjö daga í Mósebók 23: 6 og Mósebók 16: 3, í stað þess að 

fylgjast með veislu í sjö daga (við gerum a 'fórn' sjö daga ósýrðu brauða með því að borða ósýrt brauð á 
alla dagana). Biblían segir líka að vera í tímabundnum bústöðum meðan á laufskálahátíðinni (Mósebók 

23:42), en kemur ekki fram þetta tengist öðrum helgum dögum. 

Þar sem Satan verður bundinn í þúsundáraríki (Opb 20: 1-2), það verður minna blekking þá. Að fara í 

burtu í tíma laufskálahátíðinni og fundi daglega hjálpar myndinni tíma þegar heimurinn verður öðruvísi 

en það er nú. 

"Ríki þitt!" (Matt 6:10). 

Biblían kennir að Laufskálahátíðin verður haldið í Millennium og Guð mun að lokum 'Tabernacle' 

með okkur 

Spádómar Biblíunnar sýnir að Laufskálahátíðin verður haldið í öld: 

16 Og það skal koma að fara að hver sem er eftir af öllum þeim þjóðum, sem farið hafa móti 

Jerúsalem, munu fara upp frá ári til árs til þess að falla fram fyrir konunginum, Drottni allsherjar, 

og til að halda laufskálahátíðinni. 17 Og það skal vera hvort af kynkvíslum jarðarinnar koma ekki 

upp til Jerúsalem til þess að falla fram fyrir konunginum, Drottni allsherjar, yfir þá það verður 

engin rigning. 18 Ef fjölskyldan Egyptalandskonungur mun ekki koma upp og slá í, skulu þeir hafa 

enga rigningu; Þeir skulu fá plágan, sem Drottinn slær þjóðirnar, sem ekki koma upp til að halda 



laufskálahátíðinni. 19 Þetta skulu vera hegning Egypta og hegning allra þeirra þjóða, sem ekki 

koma upp til að halda laufskálahátíðinni (Sakaría 14: 16-19). 

Svo kennir Biblían að Guð mun búast allir að halda laufskálahátíðinni í framtíðinni. Jafnvel kaþólsku 

fréttaskýrendur ljóst að áætlun Guðs felur í sér laufskálahátíðinni. A Catholic athugasemd á köflum í 

Sakaría 14 ríkjum: 

Í the meðalvegur tími, svo sem áður ofsótti söfnuð skal breytt, og með mikilli alúð mun fagna 

hátíðahöld, og nýta helgiathafnir goð heiðurs, og skal verðskulda mikla umbun. (The Original og 

True Douay Gamla testamentinu Anno Domini 1610 Volume 2, bls. 824) 

Ríki Guðs vilja skipta öll ríki heimsins (Opinberunarbókin 11:15), og þessi hátíð hjálpar mynd þessa með 
því að aðgreina (sbr Opinberunarbókin 18: 4; 1 John 2: 18-19) kristinna pílagríma (1 Pét 2: 1-12) úr 

venjulegum lífi þeirra. 

Gæsla á laufskálahátíðinni gefur okkur innsýn í þessum aldri hvað mun gerast í framtíðinni þúsundára 

ríkinu. Biblían sýnir einnig að síðar, "tjaldbúð Guðs" verður á jörðinni "og hann mun búa hjá" okkur 

(Opinberunarbókin 21: 3). 

Halda laufskálahátíðinni nú er forsmekkurinn af hlutum til að koma í ríki Guðs. 

8. Síðast frábær dagur: ótrúlegt Guðs áætlun sáluhjálpar fyrir 

mannkynið 

Þetta áttunda degi, daginn sem strax fylgir sjö daga laufskálahátíðinni, myndirnar að ljúka áætlun um 

innlausn. 

"Bók lífsins" - typifying hjálpræði - verður opnuð (Opinberunarbókin 20:12). Þetta er rétt fyrir nýjan 

himin og nýja jörð (Opb 21: 1). Gyðingar kalla þessa hátíð Shemini 'Azeret, sem þýðir "áttunda degi 

samkoma" (einnig gefa til kynna að fyrri sjö daga laufskálahátíðinni voru dagar frágang). 

Hér er á áttunda degi frá Biblíunni: 

34 ... "Á fimmtánda degi þessa hins sjöunda mánaðar skal halda Laufskálahátíðin í sjö daga til 

Drottins. ... 36 Á áttunda degi skuluð þér halda helga samkomu. ... Það er heilagt samkoma, og 

skalt þú ekkert tíðkast vinna á það. (Mósebók 23: 34,36) 

Þessi dagur er oft vísað til í Guðs kirkju hringi sem síðasta frábær dagur, vegna þess hvað Nýja 

testamentið segir um það: 

37 Á síðasta degi, að mikill dagur hátíðarinnar, stóð Jesús þar og hrópar: "Ef einhver þyrstir, þá 

komi hann til mín og drekki. 38 Sá sem trúir á mig, eins og ritningin segir, út af hans hjartað mun 

renna lækir lifandi vatns. " (Jóh 7: 37-38) 

Jesús hélt í dag sem kemur strax eftir hátíðina picturing árþúsund, og kenndi á það. 

Eftir árþúsund, hvað gerist? 

A Upprisa (Opinberunarbókin 20: 5). 

Hinir dánu standa frammi fyrir Guði. Þetta myndi ekki fela Sannkristnir menn, eins og þeir eru reistir upp 

þegar Jesús kemur aftur. Þeir sem eru í þessum upprisu verður þeirra sem létust í fáfræði sanna áætlun 

Guðs 



í fyrri alda. Þetta er að dómsdagur Jesús ítrekað nefnd: 

7 Og eins og þú fara, prédikið:, 'Himnaríki er í nánd. " ... 14 Og hver mun ekki fá þér né hlýði á orð 

yðar, þá farið úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. 15 Sannlega segi ég yður, 

það mun bærilegra landi Sódómu og Gómorru á dómsdegi en þeirri borg (Matteus 10: 7,14-15) 

23 Og þú Kapernaum hafin til himins, verður fært niður til heljar; fyrir Ef gjörst sem gjörðust í þér 

hefði verið gert í Sódómu, myndi það hafa verið til þessa dags. 24 En ég segi yður að það mun 

bærilegra landi Sódómu í dómsdegi en ykkur. (Matteus 11: 23-24) 

Takið eftir að það er bærilegra á dómsdegi fyrir þeim Guði eytt í Sódómu og Gómorru (Genesis 19:24) en 

fyrir þá sem vísvitandi hafnað Kristi og boðskap ríki hans. 

Jesús kenndi einnig að "allar syndir yrði fyrirgefið" (Mark 3:28), nema "unpardonable synd" (Mark 

03:29). Það er með uppfyllingu Last Great Day, sem allir sem hafa ekki haft tækifæri til hjálpræðis mun 
sannarlega hafa þessi tækifæri, og næstum allir vilja samþykkja þessi tilboð. 

Næstum allir menn sem lifað verður vistuð! 

Á 2. öld, Polycarp Smyrna sögn kennt um laufskálahátíðinni og The Last Great Day (Life Polycarp, 19. 

kafla). 

Biblíuleg sannleikur er sá að vegna kærleika Guðs, Jesús kom til að deyja fyrir alla: 

16 Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir 
glatist ekki heldur hafi eilíft líf. 17 Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að 

heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. (John 3: 16-17) 

Svo gerði kærleiksríkur Guð sendi son sinn til að deyja fyrir ættingja fáir eða um heiminn? 

Mótmælendur, sem oft vitna í John 3:16, hafa tilhneigingu til að kenna að heimurinn mætti frelsast en að 
mikill meirihluti sem lifað mun þjást í kvölum eilífu. Þeir virðast einnig sjást að Jesús kom til að deyja 

fyrir alla (John 3:17). Er að gerð áætlun sáluhjálpar, sem Guð sem er alvitur og er kærleikur myndi koma 

upp með? Er Biblían styðja þá hugmynd að allir geti verið vistaður núna? Ef ekki, er það sanngjarnt? 

Þar sem Guð er allt vita og allt öflugur og er kærleikur (1 Jóh 4: 8,16), hefði Guð hefur fyrirhugað mest 

allra tíma að eilífra kvala? 

Nei 

Vissulega er Guð vitur nóg að hafa áætlun sem raunverulega virkar. 

Rómverjabréfið 9: 14-15 segir: 

14 Hvað eigum vér þá að segja? Er Guð óréttvís? Alls ekki! 15 Því að hann segir við Móse: "Ég 

mun miskunna þeim, sem ég vil líkna, og ég mun miskunna mig yfir þeim, sem ég mun hafa 

samúð." 

Við vitum að Guð valdi hluta af Ísrael í Gamla testamentinu, og nokkrum öðrum. Hvernig er að elska ef 

restin er dæmdur til eilífrar pyntingar? 

Guð "vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum" (1 Tím 2: 4). Ástæðan fyrir 

því að ekki allir voru kallaðir á þessum aldri var vegna þess að hann vissi að flestir myndu ekki bregðast 



og þola sannleikanum til enda að frelsast (sbr Markúsarguðspjall 13:13; Lúk 8: 5-15). En það þýðir ekki 

að þeir sem ekki kallað nú voru allir skera burt og tapast. 

Biblían kennir að margir hafa verið viljandi blindað á þessum aldri (John 12: 37-40; Jes 44:18). Þeir sem 

voru blindaðir á þessum aldri hafa enn tækifæri (Jh 09:41; Jesaja 42: 16-18). Tilkynning einnig: 

14 Ég mun aftur gera undursamlega með þennan lýð ... 24 Þetta líka, sem ustu í anda munu öðlast 

skilning, og þeir sem kvarta vilja læra kenningu. (Jesaja 29: 14,24) 

Það er ekki í manngreinarálit (Rómverjabréfið 2:11). Það verður tækifæri fyrir alla sem "öllum 

endimörkum jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðs vors" (Jesaja 52:10). 

Þeir sem ekki hluti af þessari fyrstu upprisunni, sem kallast "the hvíla af dauðum" (Opinberunarbókin 20: 

5), eru reistir eftir árþúsund er lokið. Þetta er líkamlegt upprisa og mun taka þá sem finnst að von þeirra 

hafi verið upprætt (Esekíel 37: 1-14). 

Þó þeir verða dæmdir sekir um synd (Opinberunarbókin 20:12, Rm 3:23, sbr 1. Pétursbréf 4:17), "Mercy 

triumphs yfir dóm" (Jak 2:13). Guð mun flytja með allt hold (Jeremía 25:31; Jesaja 03:13) og margir 
munu svara (Jesaja 65:24). Þó ekki allir vilja taka tilboði hans, og þetta er ekki annað tækifæri (þeir sem 

sannarlega hafði tækifæri og fullkomlega hafnað heilögum anda Guðs mun ekki fá það tækifæri til að vera 

fyrirgefið fyrir Mark 3:29), margir munu iðrast. The Last Great Day hjálpar sýna þetta. 

Íhuga einnig eftirfarandi: 

19 Drottinn, styrkur minn, vígi mitt og hæli mitt á degi eymd, munu þjóðir koma til þín frá 
endimörkum jarðar og segja: "Já, feður vorir hafa arf lygar, einskis virði og gagnslausar 

hluti." 20Mun maður að gera guði fyrir sig, sem ekki eru guðir? 21 "Sjá, ég í þetta sinn kenna þeim 

að vita, ég mun láta þá vita hönd mína og kraftur minn, og þeir skulu viðurkenna, að nafn mitt er 
Drottinn (Jeremía 16: 19-21). 

17 Og hinir af því að hann gerir guð, skurðgoð hans. Hann fellur niður áður en það og tilbiður 

hana, biður að henni og segir: "Frelsaðu mig, því að þú ert minn guð!" 18 Þeir vita ekki né 
skilja; Að hann hefur lokað augunum, svo að þeir geta ekki séð, og hjörtu þeirra, svo að þeir geta 

ekki skilið. ... 22 Ég hef afmáð, eins og skýi, syndum yðar, og eins og ský, syndir yðar. Aftur til 

mín, því að ég frelsa þig. (Jesaja 44: 17,18,22) 

Jafnvel þeir sem tekið rangar hefðir, þar á meðal þeirra sem voru skurðgoðadýrkendur (Jesaja 44: 17-18), 

verða fyrsta alvöru sinn tækifæri til hjálpræðis (Jesaja 44:22). Milljarðar í aldanna rás í Afríku, Evrópu, 
Asíu, Ameríku og eyjarnar aldrei heyrt um Jesú og sanna fagnaðarerindi um ríkið, og Guði þekkti 

fyrirfram þetta og hafði áætlun (Rómverjabréfið 11: 2). 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs sammála um að "Guð okkar er Guð hjálpræðis" (Sálmur 68:20) og 

kenna að hann hefur áætlun hjálpræðis sem raunverulega virkar fyrir meira en bara ættingja nokkrar. 

Það er aðeins eitt nafn undir himninum sem mönnum er hægt að vista (Post 4:12; sbr Jesaja 43:11) og það 
er Jesús Kristur (Postulasagan 04:10; Jóh 03:18). Þar sem flest mannkynsins hefur aldrei heyrt 

sannleikann um Jesú og fagnaðarerindið um Guðs ríki (sjá nánar ókeypis bækling okkar fagnaðarerindið 

um Guðs ríki í www.ccog.org), og "allir menn munu sjá hjálpræði Guðs "(Lúk 3: 6), það verður tækifæri 
fyrir alla til að ná hjálpræði, annaðhvort í þessum heimi eða aldri til að koma (sbr Matteusarguðspjall 12: 

31-32, Lúk 13: 29-30). 

Framtíðin aldri til að koma kemur eftir seinni upprisan (eins og kristnir menn á þeim tíma eru upp í fyrstu 

upprisunni á Opinberunarbókinni 20: 5-6) og felur í sér tímann á hvíta hásæti dómsins (Opinberunarbókin 



20: 11-12). Jesaja (Jesaja 65:20), sem og Roman og Orthodox kaþólskur dýrlingur Irenaeus (Adversus 

haereses, Book V. kafla 34, vers 2-3,4), til kynna að þetta tiltekna aldri til að koma yrði um hundrað ár 
langur. 

Þessi hugmynd var enn haldið á miðöldum af þeim sem kirkjan í Róm ofsóttir eins og greint af Inquisitor 
biskup Bernard Guidonis (BERNARD GUI: MANUAL Inquisitor'S, 5 kafla). 

Þessi kenning var kennt af Radio / Worldwide kirkju Guðs á 20. öld og það kenndi enn 

af áframhaldandi kirkju Guðs. 

Plan Guðs hjálpræðis 

Halda biblíulegu helgum dögum minnir sannkristna menn sanna áætlun Guðs 

hjálpræðis. The Continuing Kirkja Guðs skilur hvernig áætlun Guðs varðandi þetta er sett fram með því 

að farið sé veislum hans (Mósebók 23:37). 

Guð kennir greinilega að hann vill ekki heiðingi venjur notaðar til þess að tilbiðja hann: 

29 Þegar Drottinn Guð þinn upprætir undan þér þjóðum, sem þú ferð til eignar, og þú losað þá og 

búa í landi sínu, 30 Gæt þín, að þú ert ekki að tálsnöru að fylgja þeim, eftir að þeir eru eyddir burt 

frá þér og að þú farir ekki að spyrjast fyrir um guði þeirra og segja: "Hvernig dýrkuðu þessar 

þjóðir guði sína? Ég mun gera það sama. " 31 Þú skalt ekki tilbiðja Drottinn, Guð þinn á þann 
hátt; fyrir allt sem andstyggilegt er Drottni, sem hann hatar þær gjört til heiðurs guðum sínum, að 

þeir brenna, jafnvel sonu sína og dætur í eldi til heiðurs guðum sínum. 32 Hvað sem ég býð þér, 

að gæta þess að virða það; Þú skalt engu auka við þau né heldur draga nokkuð frá 
henni. (Mósebók 12: 29-32) 

Þeir sem sameina heiðnar dýrka venjur áætlun Biblíuleg sjálfur óskýr hjálpræðis Guðs og almennt skilja 
það ekki. 

The New Testament sýnir að Páll postuli fram Biblíunnar helgum dögum (td Postulasagan 18:21; 20: 

6,16; 27: 9; 1 Kor 5: 7-8, 16: 8) og hann hélt lögmál og venjur hans fólk. 

Paul dæmdur sérstaklega innlimun heiðnu venjur Biblíunnar observances (1 Kor 10: 20-23). Paul sjálfur 

fram undir lok lífs síns, sem hann hélt alla starfshætti Gyðingar sem þarf til að halda (Postulasagan 28: 
17-19; sbr Postulasagan 21: 18-24) og sem hefði þurft að fela öll hin helgu daga sem skráð eru í Mósebók 

23. 

Sem reglu, gera Greco-Roman kirkjur fylgja ekki hvatningu Páls postula að líkja eftir honum eins og hann 

líkti Kristur (1 Korintubréf 11: 1) né áminning Jóhannes postuli er að halda áfram að ganga eins og hann 

og Jesús gekk (1Jh 2: 6 , 18-19), þar sem þeir halda ekki allir Biblíunnar helgum dögum. Einnig þessir 
kirkjur yfirleitt sameina heiðna venjur í tilbeiðslu dagatöl þeirra, sem postularnir og öfugt (1Kor 10: 20-

23; 2. Korintubréf 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1. Jóh 2: 6). 

Með því að halda Guðs helgum dögum, en í staðinn ekki Biblíuleg varamanna, margir átta sig ekki að 
synd þarf að vera sannarlega út úr lífi okkar, að Guð er bara að hringja sumir nú, að allir vilja hafa 

tækifæri til sáluhjálpar í þessum aldri eða er aldur til að koma, og næstum allir sem lifað verður vistuð í 

síðari uppskeru. 

Guðs helgum dögum leggja fram hluta af áætlun hans um hjálpræði sem flestir skilur ekki. Það er 

undursamlegt og elskandi áætlun. 



9. not-Þýðing og hvíldardagurinn 

Hvers vegna gera flest sem játa Jesú ekki halda biblíulegu helgum dögum? Auk þess að and-Gyðingdóms 

viðhorf, málamiðlun, fáfræði og rangan stað hugmynda um "hefð," mistranslations eru ástæða margir 

virðast ekki tilbúnir til að viðurkenna að þeir þurfa að fylgjast hátíðir Guðs. 

Það eru yfirleitt nokkrar mistranslated / misskilið leið að menn hafa tilhneigingu til að benda á eins og 

ætlast 'sönnun' að Biblíunnar helgu dagar eru gert í burtu með. 

Kól 2: 16-17 

Sennilega er algengasta í Biblíunni sem er oft vitnað sem "sönnun" að hvíldardagurinn og Biblíunnar 

helgum dögum eru unnin í burtu er Kól 2: 16-17. Svo skulum skoða eitt lítilsháttar mistranslation af því: 

16 Enginn skyldi því dæma yður fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, eða tunglkomur 

eða hvíldardaga 17 sem eru skuggi af því sem koma skal; En líkaminn er Krists (Kól 2: 16-17, 

KJV). 

Hér að ofan þýðing er nálægt, þó það bætti orð "er" (sem er ástæða þess að KJV þýðendur 

sett er með skáletri) sem er ekki í upprunalegu grísku. 

A sannarlega Bókstaflega þýðing myndi láta það út eins og það er ekki þar. Tilkynning sterki er 

orðstöðulykill tölur og skyld orð fyrir versi 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

Sem eru skuggi af því sem koma skal; að .... en .... líkama ............ af ... Krists.   

Það skal tekið fram að 9999 þýðir að það var ekkert orð í Biblíunni texta-orðinu "er" er ekki í þessari 

ritningu. 

Vegna þess að sömu þrjú orð Sterk (# 4983, 3588, og 5547) eru notuð fjögur önnur sinnum í Nýja 

testamentinu og í þeim tímum sem KJV þýðir þá sem "líkama Krists" (Róm 7: 4; 1. Korintubréf 10:16; 1 

Corinthians 12:27; Efesusbréfið 4:12) - sem þýðir NKJV-svo ætti að hafa KJV. 

Því ef þessir þýðendur voru einfaldlega í samræmi við sjálfa sig, að þeir hefðu þýtt Kól 2: 16-17 til 

ríkisins (og fylgir sviga eða kommum): 

16 Því Enginn maður dæma yður fyrir mat og drykk eða það sem snertir hátíðar eða á hlýðni við 

tunglkomur eða á hvíldardegi 17 (fyrir þá sem það eru skuggi af því sem koma), en líkama Krists. 

Eða með öðrum orðum, ekki láta þá sem eru utan "líkama Krists" (the Church, Kól 1:18) dæma þig um 

helgum dögum, en aðeins hin sanna kirkja sjálft. Kól 2: 16-17 er ekki að segja að hvíldardagurinn og 

helgum dögum er gert í burtu. 

Jafnvel snemma Rétttrúnaðar biskup Ambrose Milan viðurkennt að Kól 2:17 var að vísa til "líkama 

Krists" eins og hann skrifaði eftirfarandi athugasemd á þessu versi: 

Við skulum leitast líkama Krists ... þar sem líkami Krists er, þar er sannleikurinn. (Ambrose 

Milan. Bók II. Á trú á upprisuna, kafla 107) 

Það er sorglegt að nútíma þýðendur grísku hafa oft hunsað hvað orðið þýddi í raun. 



Það er léleg sönnum (biblíulega túlkun) að reiða sig á mistranslation að halda því fram að helgu dagar eru 

gert í burtu með. 

Galatabréfið 4: 8-10 

Önnur algeng mótmæli er að halda helgum dögum er Galatabréfið 4: 8-10. Sumir mótmælendur hafa 

tilhneigingu til að nota þetta til að segja að engar Biblíunni dagsetningar eru að fram. Svo skulum líta á 

hvað þessir ritningarstaðir í raun að kenna: 

8 En þá reyndar, þegar þú ekki Guð, þjónað þér þau sem í eðli sínu eru ekki guðir. 9 En nú eftir að 

þú hefur vitað, eða öllu heldur eru þekkt af Guði, hvernig Guð það sem þú snúa aftur til hinna 

veiku og fátæklegu þætti, sem þú vilt aftur að vera í ánauð? 10 Þú gætur á dögum og mánuðum 

og tíðum og árum. 

Það eru nokkur vandamál með and-Holy Day rök hér. 

Eitt er að Gal voru heiðingjar (þó það væri greinilega sumir Gyðingar beint í síðari vísur) og voru ekki 

halda biblíulegu helgum dögum áður en viðskiptum. 

Auk, það er engin leið að Biblían myndi hringja Biblíunni kröfur sem "fátæklegu þætti." Páll var 

greinilega að vara við heiðnar hátíðir sem Gl hefðu "þjónað þeim sem eru í eðli voru ekki guðir." 

Önnur er sú að kaþólikkar / mótmælendur / Eastern Orthodox ættu að íhuga að þeir gera oft fylgjast ýmsar 

daga og ár (sunnudagur, páska, jól, áramót er), svo þeir ættu ekki að fylgjast neitt ef þeir telja að ekki 

trúarlegum dagar eiga að vera fram. 

Galatabréfið 4: 8-10 er ekki að gera burt með Biblíunni helgum dögum, en í staðinn er viðvörun gegn 

liggur efst til non-Biblical observances. 

Hvað um sjöunda daginn Sabbath? 

Sjöundi dagurinn Hvíldardagurinn er fyrst af hátíðum Guðs sem talin eru upp í Mósebók 23. Jafnvel þó 

að það er vikulega, ekki árleg Holy Day, nokkrar stuttar athugasemdir virðist vera í röð. 

Sjöundi dagur vikunnar, Biblíunni hvíldardagur, er nú heitir laugardagur. Þótt sunnudagur er sýnt á 

ákveðnum dagatöl og sjöunda degi vikunnar, er veruleikinn er að sunnudagur er fyrsti dagur 

vikunnar. The New Testament sýnir greinilega að Jesús (Lúk 4:16, 21; 6: 6; 13:10) sem og postularnir og 

hinum trúuðu (Postulasagan 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreabréfið 4: 9-11), sem haldið sjöunda 
daginn hvíldardag. 

Margir halda því fram að sjöundi dagurinn hvíldardaginn er ekki skipað í Nýja testamentinu, svo það þarf 
ekki að vera haldið í dag. En eina leiðin til að gera það kröfu er að treysta á mistranslations Biblíunnar. Ef 

litið er á það sem er talið vera upprunalega gríska, frumleg arameíska, og upprunalega Latin Vulgate, það 

er ljóst að öllum þeim tungumálum sem sjöunda degi hvíldardagurinn er skipað fyrir kristna menn. 

Jafnvel samkvæmt ákveðnum þýðingar kaþólsku og mótmælenda í Biblíunni, á sjöunda degi 

hvíldardagurinn restin var að vera fyrir hlýðni kristnum lýð Guðs: 

4 Því að hann hefur talað einhversstaðar um sjöunda daginn með þessum hætti, "Og Guð hvíldist 

hinn sjöunda dag eftir öll verk sín"; 5 og aftur, í áðurnefndri stað, "Þeir skulu eigi ganga inn til 

hvíldar minnar." 6 Því þar sem það er enn að sumir vilja öðlast það, og þeir, sem áður fengu 
fagnaðarerindið ekki inn vegna óhlýðni, .. . 9 Því hvíldardagur hvíld enn fyrir lýð Guðs.10 Og hver 

sem gengur inn til hvíldar Guðs hvílir frá verkum sínum eins og Guð hvíldist eftir sín. 11 Þess 



vegna skulum leitast við að ganga inn til þessarar hvíldar, til þess að enginn falli eftir sama dæmi 

óhlýðni. (Hebreabréfið 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Því að einhvers staðar er hann hefur talað um sjöunda daginn í þessum orðum: "Og á sjöunda 

degi Guð hvíldist Guð af verki sínu." 5 Og aftur á leið ofan segir hann, "Þeir skulu aldrei inn til 
hvíldar minnar." 6 Það er enn að sumir vilja slá þessi hvíld, og þeir, sem áður höfðu boðað 

fagnaðarerindið til þeirra ekki fara í, vegna óhlýðni þeirra ... 9 Enn stendur þá hvíldardagur-hvíld 

fyrir lýð Guðs; 10 fyrir þá sem fer hvíld Guðs einnig hvílir frá starfi sínu, eins og Guð hvíldist eftir 

sín verk. 11 Við skulum því kappkosta að slá þessi hvíld, svo að enginn lækki með því að fylgja 
fordæmi þeirra óhlýðni (Hebreabréfið 4: 4-6,9-11, ICELAND) 

The New Testament skýrt fram að kristnir eru að halda sjöunda daginn hvíldardag. Auk þess að leyfa fyrir 
andlegan vöxt og persónulega endurnýjun, hvíldardaginn myndirnar einnig koma tími þúsundára hvíldar 

Guðs. 

Þó að margir telja ekki að sjöundi dagurinn hvíldardagurinn er heilagur dagur, Biblían er (Mósebók 23: 3; 

Exodus 20: 8; Jesaja 58:13). The New Testament varar ekki halda það (Hebreabréfið 4: 4-11), en margir 

ástæðu kring með "tómum orðum" (sbr Efesusmanna 5:26). 

Það er kannski rétt að geta þess að þrátt fyrir mistranslations hinting annars, annar öld biskup Ignatíus frá 

Antíokkíu ekki skipta sjöunda daginn hvíldardaginn með sunnudag (Thiel B. Ignatius og hvíldardeginum 

hvíldardeginum Sentinel, Volume 69 (3):. 18-21 , 2016 og Thiel B. Meira um Ignatius og hvíldardagurinn 
er hvíldardagurinn Sentinel, Volume 70 (2): 15-17., 2017). Né forna skjalið heitir Didache (Thiel B. 

Didache og hvíldardagurinn hvíldardeginum Sentinel, Volume 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Fyrir meira sýnt hefur upplýsingar um sögu kirkjunnar, skoðaðu bæklinga Hvar er hin sanna kirkja 

dag? og Endurmenntun Saga kirkjunnar Guðs á www.ccog.org. 

10. endurpakkaðir demonic frí 

Hvað um jól, páska, og öðrum trúarlegum dögum að margir prófessorar Krists fylgjast? 

Þeir koma frá Biblíunni? Ef ekki, hvar þeir koma frá? Skiptir það máli, samkvæmt Biblíunni, ef þú halda 

þeim? 

Það eru fjölmargir frí sem kirkjur heimsins hvetur, þó ekki minna en þá eru samþykkt af þeim öllum. Í 

gegnum sögu, hafa sumir kirkjur stundum samþykkt, eins og stundum fordæmd, sömu frí. 

Á meðan það er utan ramma þessarar bæklingi til að fara inn í öll smáatriði um hvert frí og uppruna 

þeirra, raunin er sú að margir eru endurpakkaðir demonic sjálfur eins og þeir oft upphaflega var ætlað að 

heiðra heiðinn guð / gyðju áður ýmsar kirkjur samþykkt og / eða endurnefna þær. 

Margir myndu vera undrandi á að læra að Greco-Roman guðfræðingar hafa stundum fordæmt þessum 

helgidögum og heiðnar og óviðeigandi fyrir kristna-þrátt fyrir að ýmsir Greco-Roman kirkjur efla þá 
í 21. öld. 

Nýársdagur Heiður Janus (Guð á tíma) og Strenua (gyðja hreinsun og líðan) 

Biblían byrjar á árinu í Spring (Exodus 12: 2), en það er almennt kallað nýársdagur er fram á janúar 

1 l á nútíma dagatöl. Í lok 2. ND öld, Greco-Roman guðfræðingur Tertúllíanus fordæmt þá sem játaðist 

Kristi sem voru að fagna útgáfu af henni. En það kom ekki í veg margir sem vildu fagna. 



The Catholic Encyclopedia segir: 

Christian rithöfundar og ráðum fordæmdi heiðna orgies og öfgar sem tengjast hátíðinni ... haldin í 

upphafi árs: Tertúllíanus kennir kristnir sem teljast hefðbundnar gjafir - kallað strenae (Fr. 

étrennes) frá gyðjunni Strenia, sem var í forsæti nýársdag (sbr Ovid, Fasti, 185-90) - eins og 

stöðuvatn sannanir vingjarnlegur samfarir (De Idol XIV.). (Day Tierney J. gamlársdag. The 

Catholic Encyclopedia. Vol. 11, 1911) 

Kringum 487 e.Kr., Greco-Rómverjar virtist samþykkja "hátíð hinna umskornu" 1. janúar nk. Þetta er hins 
vegar ekki að stöðva alla heiðni virkni. 

Kaþólska alfræðiritið athugasemdir: 

Jafnvel á okkar veraldlega lögun af the opnun áramótin truflað helgihaldi hinna umskornu, og 

hafa tilhneigingu til að gera stöðuvatn frí það sem ætti að bera þá helgu eðli heilagur dagur. St 
Augustine bendir á mismuninn milli heiðnu og kristnu hátt fagna deginum: heiðinn veisluhús og 

óhóf voru að expiated Christian föstu og bænar (pl., XXXVIII, 1024 sqq .; SERM cxcvii, 

cxcviii). (Ibid) 

Svo það segir einnig: 

... í lok sjöttu öld ráðið Auxerre (dós. I) bannaði kristnu strenas diabolicas observare. 

Tjáningu strenas diabolicas observare u.þ.b. þýðir úr latínu á ensku sem "fylgjast nýja tíma djöfulsins." 

Það er líklegt að Nýársheit tengist bænum og venjur þegar gefin fyrir heiðnu gyðju. 

1 janúar l er ekki biblíulega frí, og jafnvel kirkjan í Róm hefur bannað sumum eiginleikum sínum sem 

djöfulleg. 

Dagur elskenda Heiður Faunus / Pan (guð nautgripa og frjósemi) 

Biblían er ekki frí eins og Dagur elskenda, en margir virða það. 

Hér er það sem kaþólsk uppspretta hefur skrifað um það: 

Rætur Dagur liggja St elskenda í fornu Roman hátíð Lupercalia, sem var haldin þann 15. febrúar í 

800 ár Rómverja höfðu helgað þennan dag til guðs Lupercus. Á Lupercalia, ungur maður myndi 

draga nafn ungrar konu í happdrætti og myndi þá halda konunni sem kynferðislega félagi fyrir 
árið ... 

Kaþólska kirkjan heiðrar ekki lengur opinberlega St Valentine, en frí er bæði Rómversk og 

Catholic rætur. (Upphaf Day St elskenda http:. //www.american catholic.org) 

Dagur heiðnum rótum og kynferðislega leyfi er vissulega ekki dagur fyrir kristna menn að fylgjast 
með. Þessi tegund af hegðun var varað í Nýja testamentinu (1. Korintubréf 6:18; Jude 4). 

Einhverjar íslamska athugasemdir um Dagur elskenda: 

Fagna Valentine Day er ekki leyfilegt vegna þess að: Í fyrsta lagi, er það innovated frí ... menn 

voru meðvitaðir um heiðnum rótum Degi elskenda. Leiðin kristnir samþykkt Dagur St 

Valentine ætti að vera lexía fyrir múslima ... Við ættum að forðast allt sem tengist heiðnum 

siðleysi .. Ást á milli fjölskyldna, vina og gift fólk þarf ekki að vera haldin á dag með slíkt. ... 

uppruna. (Úrskurður um Fagna Dagur elskenda http:. // www contactpakistan.com.) 



Takið eftir að múslimar tengja Valentínusardaginn með kristni (augljóslega rangar skerða tagi) og synd. 

Með öðrum orðum, Dagur elskenda veldur nafn Krists (með hugtakinu "kristni") til að lasti meðal 

heiðingjanna (Rómverjabréfið 2:24; Jes 52: 5). Ekki hafa "nafn Guðs lastmæltu þín vegna" 

(Rómverjabréfið 2:24) halda heiðnum hátíðum. 

Kaupmáttur kristnir halda ekki endurpakkaðir demonic frí (sbr 1 Kor 10:21). 

Mardi Gras: djöfulsins Carnival 

Carnivals eins Mardi Gras og Dagur elskenda (kallað Lupercalia neðan) kom frá paganism: 

Eitt af því fyrsta sem skráð dæmi af árlegri vor hátíð er hátíð Osiris í Egyptalandi; það minnst 

endurnýjun lífsins för með sér árlega flóð Nílar. Í Aþenu, á 6. prósent. BC, árleg hátíð til heiðurs 

guði Dionysius var fyrsta skráð dæmi um notkun á flot. Það var á rómverska heimsveldinu sem 
carnivals náð óþekkta hámarki borgaralegs röskun og saurlífi. Helstu Roman carnivals voru 

Bacchanalia, sem Saturnalia og Lupercalia. Í Evrópu hefð vor frjósemisvandamála hátíðahöld 

varað vel inn kristninnar ... Vegna carnivals eru djúpar rætur í heiðnum hjátrú og þjóðsögum 
Evrópu, Kaþólska kirkjan var ekki að stimpla þá út og að lokum samþykkt margir af þeim sem 

hluta af starfsemi kirkjunnar. (Carnival. The Columbia Encyclopedia, 6 ritstj. 2015) 

The Baccanalia var guð Bacchus, einnig kallað Dionysus. Hann var guð vínber uppskeru, víngerðar og 
vín, Helgisiðir geðveiki, frjósemi, leiklist og trúarleg alsælu í grískri goðafræði. Kynferðisleg taumleysi 

var hluti af Baccanalia tilefni. tilbeiðsla hans var fordæmt af Greco-Roman leiðtogi Commodianus í þriðja 

öld (Commodianus. Á Christian Agi. Frá Ante-Níkeu Feður, 4 vol.). 

Áfengi, einkum vín, gegnt mikilvægu hlutverki í grískri menningu með Dionysus vera mikilvæg ástæða 

fyrir raucous lífið stíl (Gately I. drykkur. Gotham Books, 2008, bls. 11). Mardis Gras og Carnaval virðast 
vera þessu tengt. 

Í lok annarrar aldar, Roman Catholic Bishop og Eastern Orthodox dýrlingur Irenaeus fordæmdi fylgjendur 

heretic Valentinus til að taka þátt í kjöti borða heiðna hátíðum eins og hann skrifaði: 
Þess vegna líka kemur það við, að "mest fullkomna" meðal þeirra fíkill sig án ótta við öllum þeim 

tegundum bannaðra verk sem fullvissar Biblían okkur að "þeir, sem slíkt gjöra, munu ekki erfa 

Guðs ríki." Til dæmis, gera þeir ekki scruple um að borða kjöt fórnarkjöt skurðgoðum, ímynda 

þér að þeir geta á þennan hátt samningi nr óflekkuð. Þá aftur, á hverju heiðna hátíð haldin til 

heiðurs skurðgoða,. . . Aðrir þeirra gefa sig upp til girndum holdsins með fyllstu græðgi, viðhalda 

að Carnal það ætti að vera leyft að holdlegt eðli, en andlega hlutir eru veitt fyrir andlega. Sumir 

þeirra eru jafnframt í vana að saurga þær konur sem þeir hafa kennt sér ofan kenningu, sem hefur 

oft verið viðurkennt af þeim konum sem lent hafa í ógöngum með nokkra af þeim á þeirra aftur til 

kirkju Guðs, og viðurkenna þetta ásamt restina af villum sínum. (Irenaeus. Gegn Heresies. Book 

1, 6 kafla, Verse 3) 
Síðar, Rétttrúnaðar kaþólska trúvarnarmaðurinn Arnobius (dó 330) varað gerð fasts sem heiðingjar höfðu: 

Hvað segir þú, O vitur synir Erectheus? hvað þú borgarar Minerva? Hugurinn er fús til að vita 

með hvaða orð þú verður að verja það sem er svo hættulegt að halda, eða hvað listir þú þarft sem 

að gefa öryggi að persónum og orsakir særðu svo bana. Þetta er ekkert rangt vantrausti, né ert þú 

réðst með ljúgandi ásakanir: að Infamy á Eleusinia þitt er lýst bæði með stöð upphaf þeirra og af 

skrám fornum bókmenntum, með mjög skiltum, í lagi sem þú notar þegar spurt á að fá að helgu 

hluti, - "ég hef fastað og drukkið drög; Ég hef tekið út Mystic cist og sett í wicker-körfu, Ég hef 

fengið aftur, og flutt til litla brjósti. (Arnobius. Gegn heiðingjanna, Book V, 26 kafli) 



Arnobius virtist jafnvel að vara um "Mardi Gras" veislu á eftir a fljótur: 

Hátíð Júpíter er á morgun. Jupiter, ég geri ráð fyrir, Dines og verður satiated með miklum veislur, 

og lengi fyllt með mikinn áhuga þrá fyrir mat því föstu, og svöng eftir venjulegum bil.(Arnobius, 

Against þjóðanna, Book VII, 32 kafli) 

Þannig snemma rithöfundar fordæmdi frí sem hljóma mikið eins Carnaval / Mardi Gras vegna tengsla 

þess við heiðna skurðgoðadýrkun. 

Biblían kennir: 

13 Við skulum ganga almennilega, eins og á degi, ekki í revelry ofdrykkju, ekki í taumleysi og 
losta, ekki í þrætu og öfund. 14 En setja á Drottin Jesú Krist, og gera ekki ráðstafanir til holdinu, til 

að uppfylla girndir sínar. (Rm 13: 13-14) 

Þó að Biblían fordæmir ekki fögnuði Mardi Gras og skyld observances eru andstæð ritningu. Í Bólivíu 

þeir kalla það "Djöfulsins Carnival" og opinskátt tilbiðja Satan sem guð þeirra! 

Djöfulsins Carnival (La Diablada) Sérhver vor, Oruro fer í karnival ham ... Einn af hápunktum 

eru djöfull dansarar, hefð sem stafar af sérkennilegu konar djöfulsins tilbeiðslu. Oruro er 

námuvinnslu bænum og heimamenn, eyða svo miklum tíma neðanjarðar, ákveðið að samþykkja 

guð undirheimanna. Christian hefð ræður að þetta hlýtur að vera djöfullinn og Oruro trúi því 

samþykkt Satan, eða Supay, sem þeirra guð / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = atburður & EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras er djöfulleg frídagur og vissulega ekki kristinn maður. Það var ekki haldið af Jesú 

né nokkur af hans fyrstu trúföstum fylgjendum. 

Lánaði: svívirðing af dagar ósýrðu brauðanna og hvítasunnu? 

Hvað um föstunni? 

Þótt orðið "Lánað" merkir vor árstíð, það er nú aðallega fram í vetur rétt eftir Mardi Gras. 

The World Book Encyclopedia segir: 

Lánað er trúarlegt tímabil sést í vor ... Það byrjar á Ash Wednesday, 40 dögum fyrir páska, að 

undanskildum sunnudögum, og endar á páskadag (Ramm B. lánað. World Book Encyclopedia, 50 
ritstj. 1966). 

Hvað um Öskudagur? 

Jæja, það er ekki upprunalega kristin né biblíulega Holy Day. 

kaþólska alfræðiritið segir: 

Öskudagur Nafnið deyr cinerum (dagur ösku) sem hún ber í rómverska messubók er að finna í 

elstu núverandi afrit af gregoríska Sacramentary og líklega er frá að minnsta kosti áttundu öld. 

Á þessum degi allir hinir trúuðu í samræmi við forna venju eru hvattir til að nálgast altarið fyrir 

upphaf messu, og það prestinum, skaftausa þumalfingur hans í ösku áður blessuð, markar enni 
(Thurston H. Öskudagur. The Catholic Encyclopedia, 1907 ). 

Svo, kirkjan í Róm tekið það opinberlega í 8 öld. 



Það ætti einnig að geta að hugmyndin um að setja kross ösku á enni kom frá tilbeiðslu sun guð og annars 

konar paganism: 

Mithratic ... byrjar ... myndi héðan í hafa Sun kross á enni þeirra. Líkt við krossi ösku gerðar á 

enni á Christian Öskudagur er sláandi. Sumir hafa haldið þetta að vera dæmi um frumkristnu 
lántöku frá Mithratic Cult; aðrir benda til að bæði Cults voru teikna á sama frumgerð. (Nabarz P. 

Leyndardóma Mithras:.. Heiðna trú að mótað kristna heiminn Inner Hefðir / Bear & Company, 

2005, bls 36) 

Öskudagur Þetta sögn Christian hátíð kom frá Roman paganism, sem aftur tók það frá Vedic 

Indlandi. Aska var talin fræ af eldi guð Agni, með vald til að leyst allar syndir ... Á New Year 

hátíð í Róm á friðþægingu í mars, fólk klæddist hærusekk og baðaður í ösku að friðþægja fyrir 
syndir sínar. Þá eins og nú, gamlársdag var hátíð til að borða, drekka, og syndga á þeirri kenningu 

að allar syndir yrði þurrka út daginn eftir. Sem deyjandi guð mars Mars tók syndir dýrkendum 

hans með honum til dauða. Því karnival féll deyr Martis, daginn Mars. Á ensku, þetta var 
þriðjudagur, því Mars var í tengslum við Saxon guð þrisvar í viku. Í frönsku karnival dagur var 

kallaður Mardis Gras, "Fat þriðjudagur," the merrymaking daginn áður Öskudagur. (Walker B. 

alfræðiritið konunnar af goðsögnum og leyndarmál. HarperCollins, 1983, bls. 66-67) 

Hvar var Fjörutíu Day Lenten Fast koma frá? 

Biblían segir frá 50 daga tímabili að telja, sem er þar sem við fáum nafnið Hvítasunnu. Kringum fjórða 

sjötta öld, Greco-Rómverjar voru að halda einhvers konar 50 daga hratt, sem hafði líkindi við íslamska 

fljótur Ramadan (Pines, p.32). Með tímanum, þetta breyttist í fjörutíu daga bindindi á einum eða fleiri 

(yfirleitt mat) atriði. 

Frumkristnu auðvitað ekki halda föstunni og jafnvel kaþólskur dýrlingur Abbot John Cassian á fimmtu 

öld áttaði: 

Forðum þú ættir að vita að svo lengi sem frumkirkjunni haldið fullkomnun hennar óbrotin, 

þessi hlýðni föstunni var ekki til. (. Cassian Jóhannes. Ráðstefna 21, THE FIRST 

RÁÐSTEFNA Abbot THEONAS Á slökun á fimmtíu daga. 30 kafli) 

Þannig viðurkenndi hann að föstunni var bætt við og að upprunalega trúuðu ekki að halda því. 

Páll postuli beitti halda páska og dagar ósýrðu brauðanna (1. Korintubréf 5: 7-8). En hann gerði það ekki 

fyrir eitthvað sem kallast föstunni. Hins vegar, vegna þess að á dögum ósýrðu brauðanna falið sjö daga 

"hratt" úr súrdeigi, um tíma og kalla páska, getur það verið að sumir í tengslum við Róm og Egyptalandi 

töldu að bindindi tímabil væri rétt, en magn af tími , og hvað þeir sátu frá, fjölbreytt. 

Socrates Scholasticus skrifaði á 5. öld: 

The föstur fyrir páskana verður að finna til að vera öðruvísi fram meðal mismunandi fólk. Þeir í 

Róm hratt þrjár fætur vikum fyrir páska, nema laugardaga og sunnudaga. Þeir sem eru í Illyrica 

og allan Grikklandi og Alexandríu fylgjast ört sex vikur, sem þeir hugtakið "The fjörutíu daga" 

hratt ". Aðrir hefst hratt þeirra frá sjöundu viku fyrir páska, og föstu aðeins þrjá og fimm daga, og 

það millibili, enn að hringja í það sinn 'The fjörutíu daga "hratt". ... sumir tengja eina ástæðu fyrir 

það, og aðrir annað, samkvæmt nokkrum fancies þeirra. Maður getur séð líka ágreining um hætti 

bindindi frá mat, auk um fjölda daga. Sumir halda sig að öllu leyti úr hlutum sem hafa líf: aðrir 

nærast á fiski aðeins allra lifandi verur: margir með fisk, borða fugl líka, sagði að samkvæmt 



Móse, þetta var sömuleiðis gerð út á vatnið. Sumir halda sig frá eggjum, og alls konar ávöxtum: 

aðrir hafa aðeins þurru brauði; enn aðrir borða ekki einu sinni þetta: á meðan aðrir hafa föstuðu 

fyrr nón, síðan taka hvers konar mat án greinarmunar ... Þar hins vegar enginn getur framleitt 

skriflegan skipun sem heimild ... (Sókrates Scholasticus kirkjusögu, Volume. V, 22. kafli) 

Postularnir vissulega ekki hafa mismunandi fasts með mismunandi kröfur (sbr 1 Corinthians 01:10; 11: 

1). The fjörutíu daga Lenten föstur eru ekki eins og fjörutíu daga fasts minnst er á í Biblíunni sem tók til 

fjarveru frá Allt fóður og vatn (Exodus 34:28 og Lúkasi 4: 2). 

Um uppruna föstunni er, eftir því sem einn fræðimaður skrifaði: 

A föstunni fjörutíu daga var fylgst með dýrkendum Babylonian Ishtar og með dýrkendur mikla 
egypsku meditorial guðs Adonis eða Osiris ... meðal heiðingjanna, þetta föstunni tímabil virðist 

hafa verið ómissandi forkeppni í miklu árlega (venjulega vor ) hátíðir. (Hátíðir Bacchiochi S. 

Guðs í Ritningunni og sagnfræði 1. hluta Biblíunnar Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, 
bls. 108) 

Það er líklegt að hugmyndin um fjörutíu daga hratt kom frá Alexandríu í Egyptalandi eða frá Grikklandi 

og er í tengslum við heiðna gyðja Ishtar. Þar sem Babýloníumenn tók Grikkja og Egypta, sem kunna að 

hafa verið þegar þeir byrjuðu þetta starf. 

Þar sem fyrstu kristnu gerðu fylgjast dagar ósýrðu brauðanna, repackaged heiðingi föstur voru greinilega 

setinn á ýmsa vegu eftir Greco-Rómverjum. 

Takið eftir að Páll postuli varar við að taka þátt í heiðnum observances: 

14 Ekki nýta ykkur í ójöfnum lið með vantrúuðum; hvernig getur hreinskilni og lög-brot að vera 

félagar, eða hvað getur ljós og myrkur hafa sameiginlegt? 15 Hvernig getur Kristur komist að 

samkomulagi við Beliar og hvað hlutdeild getur það verið milli trúaða og vantrúaður? 16 Musteri 

Guðs er ekki málamiðlun við fölskum guði, og það er það sem við erum - að musteri lifanda 

Guðs. (2 Korintubréf 6: 14-16, NJB) 

19 Hvað þýðir þetta? Að vígslu mat til falska guði nemur neitt? Eða að Falsguðir sig nema 

neitt? 20 Nei, það virkar ekki; einfaldlega að þegar heiðingjar fórn, það er fórnað af þeim er færðu 

fórnir vættum, sem ekki eru Guð. Ég vil ekki að deila með Demon s. 21 Þú getur ekki drukkið 

bikar Drottins og bikar illra anda auk; þú getur ekki hafa hlut við borð Drottins og borð púkana 

"eins og heilbrigður. 22 Ekki viljum við virkilega að reita Drottin er; við erum sterkari en hann 

er? (1 Korintubréf 10: 19-22, NJB) 

Hvort frá Egyptalandi, Roman heiðni, eða öðrum djöfullegum heimildum, að á einum stað föstunni kom 

ekki frá var Biblían. Né gerði það að koma frá byrjun hefðum fyrstu fylgjendur Jesú. 

Sumir telja að þeir eru nógu sterkir andlega svo þeir geta blandað heiðni, en þeir eru í raun að vekja reiði 

Guðs samkvæmt Páli postula. 

easter 

Margir átta sig ekki að Easter (Ishtar) átti að vera páska flutti til sunnudags vegna hugleysis og hatri á 

gyðingum (ibid, bls. 101-103). 



Eftir hvað virt mótmælendur fræðimaður J. Gieseler tilkynnt um seinni öld: 

Mikilvægast í þessari hátíð var páska dag, 14. Nisan ... Í það átu þeir ósýrð brauð, sennilega eins og 

Gyðingar, átta daga í gegnum ... það er ekki snefill af árlega hátíð upprisunnar meðal þeirra ... kristinna 

Asíu Minor áfrýjað í þágu páska hátíðleika þeirra á 14. Nisan til Jóhannesar. (Gieseler, Johann Karl 

Ludwig. A texti-bók sögu kirkjunnar. Harper & Brothers, 1857, bls. 166) 

Þótt kristnir héldu páska hinn 14. nísan, vegna óska að fjarlægð sig vegna uppreisna af Gyðingum í augum 
Roman yfirvalda, margir af grísk-Rómverjum í Jerúsalem, Róm og Alexandríu (en ekki í Litlu-Asíu) 

ákveðið að skipta páska sunnudegi. Í fyrstu, hélt þeir útgáfu af páskunum og það var ekki haldið upprisu 

frí. 

Tilkynning einnig eftirfarandi frá G. Snyder: 

Fyrstu menn fögnuðu dauða Jesú með Pascha máltíð (altarissakramentinu) á tungl dagsetningu 
páska gyðinga (athugið 1 Kor. 5: 7-8). 

Í fyrstu var ekkert árlega hátíð upprisunnar. Að lokum, í Grikkjum heiminum, daginn upprisu 

var bætt við Pascha hátíðinni. Þann dag var sunnudagur. (Snyder GF írska Jesús, Roman Jesus:... 

Að myndun snemma írska kristni Trinity Press International, 2002, bls 183) 

Vegna þess að sumir í Litlu-Asíu og víðar ekki fara með dagsetningu breytingu sunnudaginn, Mithras 

tilbiðja Emperor Constantine kallast ráðinu Níkeu, sem lýst Sunnudagur til Greco-

Rómverjum. Constantine sjálfur lýsti síðan: 

Láttu okkur hafa þá ekkert sameiginlegt með svívirðingum gyðinga hópnum; að vér höfum fengið 

frá frelsara okkar á annan hátt. (Eusebius 'Life Constantine, Book III 18 kafli). 

Kristnir menn ættu ekki að hata gyðinga né að fylgjast helgum degi Guðs, bara vegna þess að margir 

Gyðingar gera tilraun til að gera það. 

Jesús benti aldrei að gyðinga keppninni var viðurstyggð (Hann var Gyðingur) né að hann breytti 

dagsetningu páska. Enn sun-tilbeiðslu Constantine gerður á annan hátt. Og Sunnudagur helgihaldi er nú 

þekkt sem páskana. En vegna þess að sól-tilbiðja starfshætti og taka af venjur sem voru talin of "Jewish" 

er í raun ástæðan fyrir páska kemur fram þegar það er. 

Margar af þeim venjum sínum eins páskaegg, páska kanína og páska eldur kom fyrstur manna samkvæmt 
kaþólsku heimildum (td Holweck FG páskana. Kaþólska Encyclopedia, Volume V. Robert Appleton 

Company. 1909). 

Anglican biskup JB Lightfoot skrifaði: 

... söfnuðir Asíu Minor ... skipulegum páska hátíð þeirra með gyðinga páska án tillits til dags 

vikunnar, en ... þá Róm og Alexandríu og Gaul fram aðra reglu; þannig að forðast jafnvel 

semblance gyðingatrú. (Lightfoot, Joseph Barber Saint Páls pistil til Galatamanna:... Breyttan 

texta með inngangi, skýringum og doktorsritgerðir Útgefandi Macmillan, 1881, bls 317, 331) 

Og nafn páska? Þetta er respelling um sólarupprás gyðja og "drottning himins" Ishtar: 



Ishtar var hún bæði frjósemi og stríð gyðja. ... Páskar eða Astarte er í raun það sama dýrkun 

gömlum Babylonian kynlíf Cult á fót Semiramis kappinn drottning sem hafði losta fyrir 
blóði.(Kush H. kinnar þessara Hamitic fólk. Xlibris Corporation, 2010, bls. 164) 

Ishtar var talin persónugervingur jörðinni Venus, og ásamt Shamash, sól guð, og synd, tungl guð, 

myndast hún að astral triad. (Littleton CS. Gods, Gyðjur, og Mythology, Volume 6. Marshall 

Cavendish, 2005 bls. 760) 

Biblían varar þjóna 'drottning himins': 

17 Sér þú ekki hvað þeir hafast að í Júdaborgum og á strætum Jerúsalem? 18 Börnin tína saman 

eldivið og feðurnir kveikja eldinn, en konurnar hnoða deig til þess að gera kökur fyrir drottningu 
himins; og þeir dreypifórnir öðrum guðum, sem þeir kunna að egna mig til reiði. (Jeremía 7: 17-

19) 

The cakes voru svipaðar og 'heitt kross buns "(Platt C. The Sálfræði félagslífs. Dodd & Mead, 1922, bls. 

71).' Drottning himins? 

Jeremía 7 ... Kökur drottningunni frá himnum (v. 18). Sennilega tilvísun í Babylonian 

frjósemi-gyðju Ishtar, gyðja á jörðinni Venus. (The Wycliffe Bible Commentary, Electronic 

Database Copyright. (C) 1962 með Moody Press) 

Kristnir menn ættu ekki að hafa nefnt frí eftir heiðnu gyðju sem venjur Biblían fordæmir. En flestir sem 

játa kristni virðast ekki hafa a vandamál með það. 

Skírdagur og altarissakramentisins Vélin 

Eins og annar 'í staðinn' fyrir páska, sumir halda 'Skírdagur. Hér er sumir af það The Catholic 
Encyclopedia kennir um það: 

Hátíð skírdag (eða Páfagarði) fimmtudaginn minningar hátíðlega stofnun altarissakramentinu og 
er elsta af observances til sérstakra Dymbilvika. Í Róm ýmsir aukabúnað vígslu voru snemma 

bætt við þetta tilefni ... það koma í kringum afmæli stofnun helgisiðum. ... 

Holy Fimmtudagur var tekin upp með a röð af vígslu glöðu staf. skírn neophytes, sætt penitents, 
að helgun hinna heilögu olíu, að þvo fætur, og minnast á blessaða altarissakramentisins ... 

(Leclercq H. Skírdagur The Catholic Encyclopedia Vol 10. New York:... Robert Appleton 

Company, 1911) 

The 'stofnun altarissakramentisins "í raun er ætlast til að vísa til breytast Jesú tákn sem tengjast 

páskum. Kirkjan í Róm viðurkennir að það bætt vígslu til þess, að það var árlegur viðburður og að 
footwashing var stundaður. Kirkjan í Róm víðar viðurkennir að laypeople notað til að gera 

footwashing, en það er ekki lengur starfi sínu (Thurston H. Þvo fætur og hendur The Catholic 

Encyclopedia Vol 15. New York:... Robert Appleton Company, 1912). 

The 'evkaristíska vélarinnar sem er nú notuð af kirkjunnar í Róm frábrugðið því sem upprunalega kristnir 

gerðu. 

kaþólska alfræðiritið kennir: 

Brauðið víst að fá evkaristíunnar Helgun er almennt kallað her, og þótt þetta hugtak getur einnig 
verið beitt á brauði og víni á fórn, það er meira sérstaklega frátekið til brauð. Samkvæmt Ovid 

orðið kemur frá vélinis, óvinur: "Vélinibus a domitis vélinia Nafn habet", vegna þess að 



öldungarnir býðst yfirbugaði óvini sína sem fórnarlömb guðunum. Hins vegar er hægt að vélinia 

er dregið úr vélinire, að slá, eins og finnast í Pacuvius .... fyrstu kristnu ... einfaldlega notað 
brauðið, sem þjónaði sem mat. Það virðist sem formið ólíkt en lítið af því það er í dag 

okkar. (Leclercq H. "Vélin" The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. Nihil Obstat. 1 júní, 1910) 

Frumkristnu notað ósýrt brauð, ekki kringlótt gestgjafi sem lítur út eins og 'Sun' sem var notað í heiðni. 

forsenda Maríu 

Frumkristnu upphaflega ekki heiðrum Jesú móður Maríu. Svo hvar var hugmyndin um yfirtöku Maríu 

koma frá? 

Í grundvallaratriðum, frá apocryphal bókmenntum á fjórða öld (eða hugsanlega eins snemma og seint 

þriðju öld) -en aðallega jafnvel síðar en það. Þótt kaþólska Epiphanius reynt að rannsaka það, var hann 

óviss um hvenær það er í raun fyrst þróuð-það tengist greinilega að konur sem haldin til heiðna gyðju 
dýrkun (Panarion af Epiphanius, 78.11.4). 

Fornu Rómverjar höfðu 1-3 daga hátíð fyrir gyðja Diana. Á fyrsta degi sem hún kom að sögn til jarðar og 
á þriðja degi, ágúst 15, þeir héldu greinilega forsendu hennar til himins og drottningu himnanna. Þetta er 

sama dag kaþólsku hátíð þeirri forsendu Maríu (Yoknapatawpha Kerr E. William Faulkner er: "a. Tegund 

Keystone í alheiminum" Fordham Univ Press, 1985, bls 61.). Sumir telja þetta ekki að vera slys eða 

tilviljun (Green CMC Roman trú og Cult á Díönu á Aricia, Volume 0, Issues 521-85150 Cambridge 
University Press, 2007, bls 62;.... Frazer JG The Magic Art og þróun Kings V1, Volume 1. Kessinger 

Publishing, 2006, bls. 14-17). 

Það er tenging á milli Díönu og ýmsum öðrum gyðjur og hversu margir skoða Mary (Fischer-Hansen, bls. 

49). Enn, kaþólska Saint Augustine vísað sérstaklega til Díönu sem einn af nokkrum "false og liggjandi 

Guðir" (Augustine. Samhljóm guðspjallanna, Book I, kafla 25). 

Það er talið að þetta var formlega samþykkt í kirkjunni í Róm minnsta kosti að hluta til vegna þess að 

áhrif íslam sem Múhameðs "Mærin Dóttir Fatima sögn einnig stigið upp til himna. The 'forsendu' er ekki 

biblíulega Holy Day. Það er endurpakkaðir "drottning himins" (Jeremía 7: 17-19), heiðinn carryover. 

Dagur halloween / All Saints ' 

Þó að hugmyndin um að heiðra minningu lífs og dauða einstaklings eins og dýrlingur er ekki á móti 

ritningu (sbr Dómarabókin 11: 38-40), heiðrun heilagra og fórna þeim er öfugt við postullegu kenningar. 

Satan vildi Krist að falla fram og tilbiðja hann (Matt 4: 9), en Jesús neitaði (Matt 4:10). Simon Magus 

(Postulasagan 8: 9-23) sögn hvatti fylgjendur sína til heiðrum / tilbiðja hann (Irenaeus Adversus haereses, 

Book 1, 23 kafli, vers 1-5.). 

Pétur postuli ekki aðeins sagt Simon Magus, bannaði hann Gentile úr hneigja niður eða borga virðing til 

hans (Post 10: 25-26). Páll postuli bannaði heiðingjana frá fórna honum og Barnabasi (Post 14: 11-

18). Postularnir rauninni bæði rök fyrir því að þeir voru menn og það ætti ekki að vera. Frumkristnu skilið 
þetta og ekki gera slíkt. Með tímanum, þó sumir heretics byrjaði að heiðrum minjar í lok annarrar aldar. 

The heiðrun á fullyrtu heilagra fór að vera veruleg vandamál með Greco-Roman kirkjum í fjórðu og síðari 
öldum, þrátt fyrir þá staðreynd að það var ekki postulleg æfa. 

Tilkynning eftirfarandi: 

Með því að samþætta kunnuglega Pagan myndir, svo sem Celtic guðum, Green Man, og 

bicephalic höfuð innan kirkjur og dómkirkjur, kirkjunnar embættismenn hvatt íbúa til að 



intermingle tvær andlegar hefðir í huga þeirra er talið draga samþykki sitt á nýja trú og refur 

umskipti frá gömlu leiðir að nýju. (Pesznecker S. Gargoyles:.. Frá skjalasafni Grey School of 
Wizardry Career Press, 2006, bls 85) 

Í bók, sem ofangreind staðhæfing undan styttu útgáfu af eftirfarandi sem páfinn "Gregory" Great "skrifaði 
um 600 AD: 

Segðu Augustine, að hann ætti ekki að vera leið eyðileggja musteri guðanna heldur skurðgoð 

innan þessara mustera. Láta hann, eftir að hann hefur hreinsað þá með vígðu vatni, setja ölturu 

og minjar heilagra í þeim. Því ef þeir musteri eru vel byggð, þeir ættu að vera breytt úr dýrkun 

illa við þjónustu hins sanna Guðs. ... Látið því, á þeim degi vígslu kirkna sinna, eða á hátíð 

píslarvottar sem minjar eru varðveitt í þeim, að byggja sér kofa í kringum eitt sinn musteri þeirra 

og fagna tilefni með trúarlega veisluhús. Þeir munu fórna og borða dýrin ekki lengur sem 

fórnargjöf djöflinum, heldur Guði til dýrðar hverjum, sem gjafara allra hluta, sem þeir munu 

þakka fyrir að hafa verið satiated. (Gregory I:. Úr bréfi til Abbot sykursýkissjúklingum Epsitola 

76, PL 77: 1215-1216) 

Pope Gregory advocated innleiðingu á heiðnum venjum. En Biblían móti þessu og þessa tegund af 

fórnum sem demonic (1 Kor 10: 20-21). Ennfremur Biblían kennir að eftir fórn Jesú að það er engin þörf 
fyrir fórnir dýra (Hebreabréfið 10: 1-10). Leyfa ofan fyrir sýningum 'Saints dagana sem þetta er einnig 

relic af heiðni og að þeir eru sannarlega demonic frí. 

Margir kjóll biblically óviðeigandi (sbr 1 Tím 2: 9) og stundum einnig sem nornir (sem Biblían 

condemns- Exodus 22: 8) á Halloween. Þetta er ekki biblically hæfir hátíð og vissulega var ekki snemma 

Christian einn. 

All Saints 'Day var lýst á sjöundu öld, og síðar flutt til 1. nóvember l og kvöldið áður varð þekkt sem 

Halloween (Mershman F. All Saints' Day. The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. Nihil Obstat. 1 Mar 1907 ). 

31. okt var dagsetning fornu Druids fram: 

Druids, og röð af prestum í fornu Gallíu og Bretlandi, töldu að á Halloween, draugar, andar, álfar, 
nornir og álfar kom út til að skaða fólk. ... Frá þessum Druid viðhorf koma í dag Á notkun nornir, 

drauga, og köttum í Halloween hátíðir ... The sérsniðin að nota lauf, grasker, og stilkar korn sem 

Halloween skreytingar kemur frá Druids. Fyrstu íbúar Evrópu hafði einnig hátíð svipað Druid frí 
... Í 700s, Kaþólska kirkjan heitir 1. nóvember eins og Day All Saints '. Gömlu heiðnu siði og 

kristna hátíðardegi voru sameinuð í Halloween hátíðinni. (Halloween World Book 

Encyclopedia, rúmmál 9. Chicago, 1966:. 25-26) 

Það kann að vera af áhugi til að íhuga hvað kaþólskur rithöfundur skrifaði: 

Hvers vegna vildi páfinn setja kaþólsku tilefni af dauðum ofan á hátíðahöld heiðingjanna 
'dauðum? Vegna þess kaþólsku hátíðir eru í samfellu og uppfylla merkingu heiðinna 

sjálfur. (Killian Brian. Halloween, eins og haust hátíð, nafn Áminning Guðs er heilagt. Kaþólsk 

Online International News. 10/31/06) 

Það er staðreynd að margir í tengslum við kirkjuna í Róm yndi og hrósa um heiðna tengingar fyrir trú 

sína. Það er Biblíuna að þeir, og allir, ættu að líta til sem uppsprettu kenningarinnar (sbr 2 Timothy 3:16) 
og það fordæmir notkun heiðinna form tilbeiðslu (Mósebók 12: 29-32; Jeremiah 10: 2-6; 1 Corinthians 

10:21, 2 Kor 6: 14-18). 

Jól 



Biblían styður aldrei hátíðarhöld afmæli, þar á meðal sem Jesú. Frumkirkjunnar í Róm var ekki halda jól 

né önnur afmæli. Observances afmæli voru enn dæmdur í lok 3 Rd öld Arnobius (Against þjóðanna, Book 

I, kafla 64). 

Ennfremur, Tertúllíanus varað við því að að taka þátt í vetur hátíðahöld með kransar og gjöf-gefa gert 

einn sáu að heiðnum guðum. Það var einn slíkur fagnað þekktur sem Saturnalia sem var haldin af 

heiðingja í lok desember. 

Krafa "faðir Latin guðfræði," Tertúllíanus fordæmdi vetur hátíðahöld, ss Saturnalia (frá heiðna guði hét 

þýddi mikil) sem morphed í jólum eins og hann skrifaði: 

The Minervalia eru eins mikið Minerva er, eins og Saturnalia Satúrnusar; Saturn er, sem verður 

endilega að vera haldin, jafnvel með litla þræla á þeim tíma sem Saturnalia. Gjafir New-árs 

sömuleiðis verður veiddur á, og Septimontium haldið; og allar gjafir í miðjum vetri og hátíð Kæri 

Kinsmanship verður nákvæmur; Skólarnir verða að vera bundnar við blóm;eiginkvenna flamens 

'og aediles fórn; skólinn er heiðraður á skipaður heilagt daga. Það sama á sér stað á 

afmælisdaginn skurðgoð er; hvert pomp af djöflinum er frequented. Hver mun hugsa að þessir 

hlutir eru befitting í kristilegan skipstjóra, nema það að vera sá, sem heldur þau viðeigandi 

sömuleiðis að sá sem er ekki snillingur? (Tertúllíanus. Hinn skurðgoðadýrkun, X. kafla) 

Um tíma Tertúllíanus, Roman Bishops Zephyrinus (199-217) og Callistus (217-222) hafði orðspor 
málamiðlunar og spillingu (og þetta er staðfest af slíkum kaþólsku dýrlinga eins Hippolytus (Hippolytus. 

Refutation All villukenningum, Bókin IX, VI kafli) og leyft fólki í kirkjunni sinni sem málamiðlun með 

paganism, o.fl. 

The Roman Saturnalia og persneska Mithraism sjálfir voru aðlögun að jafnvel fyrr heiðnu trú - að fornu 

Babýlonar ráðgáta Cult. Forn Babýloníumenn fögnuðu endurborna Nimrod sem nýfædda Tammuz með 

því að tilbiðja Evergreen tré. Biblían fordæmir tilbeiðslu felur Evergreen tré (Mósebók 12: 2-3 Jeremía 

03:13, 10: 2-6). 

Babýloníumenn fagnaði endurfæðingu sólar á tímabilinu í vetur Sólstöður. 25. desember Þ var að lokum 

valin dagsetningu afmæli Jesú, því Saturnalia og önnur sun Guðs skulu tilbiðja gerðist á þeim tíma árs: 

Í 354 AD, biskup Liberius Rómar bauð fólki að fagna 25. desember valdi hann líklega á þessa 
dagsetningu vegna þess að fólk Rómar þegar fram það sem hátíð Satúrnusar, fagna afmæli 

sólinni. (Sechrist EH. Jól. World Book Encyclopedia, Volume 3 Field Enterprises Educational 

Corporation, Chicago, 1966, bls. 408-417) 

Helios Mithras er einn guð ... Sunnudagur var haldið heilög heiðurs Mithra, og sextánda hvers 

mánaðar var heilagt við hann eins og sáttasemjari. 25. desember kom fram afmælisdegi hans, 

Natalis invicti, endurfæðingu vetur-sól, unconquered af kuldahrollur tímabilsins. (Arendzen 

J. Mithraism. The Catholic Encyclopedia, Volume X. Nihil Obstat, 1. október 1911) 

Emperor Constantine hafði verið fylgismaður af sól-guð Mithras, sem var talin vera unconquered sólina 
og var einn fæddur af kletti í neðan jarðar helli. Kannski vegna þessa, móðir hans Helena ákveða að trúa 

þeirri goðsögn að Jesús var fæddur í neðan jarðar Rocky hellinum. 

Rome kennir nú þetta (og þessi höfundur hefur séð að "Nativity 'birtist mörgum sinnum í Vatican City), 

en í þriðju öld einn af stuðningsmönnum þess, Commodianus, fordæmdi rokk Goð: 



The Unconquered einn var fæddur af steini, ef hann er litið svo á guð. Nú segja okkur, þá á hinn 

bóginn, sem er fyrsta af þessum tveimur. Grjótið hefur sigrað guð: þá þarf að leita eftir skapari 

klettinum. Þar að auki, þú lýsa enn hann einnig eins og þjófur; þó, ef hann væri guð, hann 

vissulega ekki lifa af þjófnaði. Sannlega hann var jarðarinnar, og monstrous náttúrunni.Og hann 

sneri naut annarra í hellum sínum; rétt eins og gerði Cacus, þessi sonur Vulcan. (Commodianus. 

Á Christian Agi) 

Jesús fæddist ekki úr steini, enn það er að hluta til hvernig fæðing hans er nú lýst. Það er heldur ekki rétt 
að kenna að hann var fæddur 25. desember th. Fræðimenn viðurkenna að hirðar hefði ekki verið út með 

hjarðir sínar á sviði (eins og Biblían sýnir í Lúk 2: 8) eins seint og desember 25 th og að biblically-nefnd 

(Lúk 2: 1-5) "manntal hefði verið ómögulegt í vetur "(Christmas. The Catholic Encyclopedia, 1908). 

Margar af þeim venjum og siðum í tengslum við jól koma úr heiðnum sögum eins og alvöru fræðimenn 

vilja viðurkenna. Hvorki postular Jesú né fyrstu fylgjendur þeirra vart jól. 

Endurpakkaðir Pagan Frídagar 

Þótt Biblían bannar ekki veraldlega frí (eins og edrú Independence Day observances), snemma menn hafi 
ekki beðið til dauða heilagra né virða neitt eins Degi allra dýrlinga né jól. Margir heiðnir guðir voru í raun 

breytt úr því að vera "guð um eitthvað" til að vera kallaður "dýrlingur eitthvað." 

Sumir af heiðnum venjum kann að hafa breyst, en repackaged demonic frí eru enn ekki kristin, né eru þeir 

þeir sem Jesús og fyrstu fylgjendur hans héldu. Margir frídagar sem fólk halda kom frá heiðni, og jafnvel 

hafa tengsl við forna Babýlon ráðgáta trú. Þegar Guð sendi Nehemía til að hjálpa Ísraelsmönnum sem 

hafði orðið fyrir áhrifum frá Babýlon, eftir því sem Nehemía sagði að hann gerði: 

30 hreinsaði ég þá af öllu heiðnu. (Nehemíabók 13:30) 

The New Testament varar við málamiðlun trú og "leyndardómur: Babýlon hin mikla" (Opb 17: 5). Eftir 

hvað Biblían kennir að fólk Guðs ætti að gera í sambandi við "Babýlon hin mikla": 

4 Komið út úr henni, lýður minn, svo að þér eigið hlut í syndum hennar og svo að þú færð plágur 
hennar. (Opinberunarbókin 18: 4) 

Kristnir menn ættu að flýja freistingar og syndir (1. Korintubréf 6:18, 2 Timothy 2:22), ekki faðma hana 

né efla hana. Þeir ættu ekki að sameina heiðnar venjur með tilbeiðslu á hinum sanna Guði (1 Kor 10: 19-

21; 2. Korintubréf 6: 14-18), jafnvel er það hefð (Matteus 15: 3-9). 

11. helgum dögum Guðs eða liggur? 

Hvaða dagar ætti að vera haldið af trúuðu? 

Yfir 1.600 árum, Guðs helgum dögum voru fordæmd af anti-Semite, John Krýsostomus, sem nú er talin 

vera kaþólskur og Orthodox dýrlingur. Nokkur ár síðan, mótmælenda birtingu Kristni dagreyndar heitir 

John Krýsostomus "mest prédikari snemma kirkjunnar" (mesta Pd John Krýsostomus frumkirkjunnar er. 

Kristni í dag, 8. ÁGÚST 2008). 

Jóhannes Krýsostomus prédikaði opinberlega gegn haustið helgum dögum í 387 AD, vegna þess að sumir 

sem játaðist Kristi voru að fylgjast með þeim. Hann nefndi sérstaklega hátíð lúðra degi friðþægingar ( 

'fast ... á dyr'), og laufskálahátíðinni: 



The hátíðir af aumkunarverður og vansæll Gyðinga eru bráðum að marsera yfir okkur hver á eftir 

öðrum og með stuttu millibili: hátíð lúðra laufskálahátíðinni, sem fasts. Það eru margir í röðum 

okkar sem segjast hugsa eins og við gerum. Enn sumir þeirra eru að fara að horfa á hátíðir og aðra 

muni ganga Gyðingum að halda hátíðir þeirra og fylgjast fasts þeirra. Ég óska eftir að keyra þetta 

rangsnúna sið frá kirkjunni núna ... Ef Gyðingarnir athafnir eru venerable og mikil, okkar eru 

lygar ... Er Guð hatar hátíðir sínar og þér eigið hlut í þeim? Hann hafði ekki sagt þetta eða þessi 

hátíð, en þær allar saman. 

Óguðlegra og óhreint hratt Gyðinga er nú á dyr okkar. Hélt að það er hratt, ekki furða að ég hef 

kallað það óhreint ... En nú að djöfullinn stefnu konur yðar til veislu á lúðra og þeir snúa tilbúinn 

eyra að þessu símtali, finnst þér hefta ekki. Að láta þá flækt sig í ásökunum um guðleysi, að láta 

þá vera dreginn út í licentious vegu. (Jóhannes Krýsostomus Hómilíubókinni II gegn Gyðingum 

I:. 1; III: 4. Prédikuðu í Antíokkíu, Sýrlandi sunnudaginn 5. september 387 AD) 

Það er mikilvægt að skilja að Jóhannes Krýsostomus verður að hafa áttað sig á að annað aldar kirkju í 
sínum svæðinu haldið páska á sama tíma Gyðingar gerði, og að kaþólska kirkjan hélt samt 

Hvítasunnu. Svona, með því að boða það sem hann gerði, John Krýsostomus prédikaði gegn sinni eigin 

kirkju og Roman og Rétttrúnaðar kaþólskir segjast halda bæði páska og hvítasunna-og báðum þeim 

hátíðum væri hluti af "þeim öllum saman." 

Ennfremur John Krýsostomus reyndar skrifaði einu sinni í hag "hátíð Gyðinga" kallast Hvítasunnan 

(Krýsostomus J. homilies S. John Krýsostomus, erkibiskup í Konstantínópel: á Postulasögunni).Þannig 
viðurkenndi hann að eftir upprisu Jesú, trúr þarf að vera til staðar á hvað var þá talin vera "gyðingleg 

hátíð." 

Ef Guð var á móti öllum þeim dögum, hvers vegna vildi postularnir hafi haldið þeim? The augljós ástæða 

er sú að þeir voru að fylgja fordæmi Jesú og hafði enga ástæðu til að ætla að þeir voru einhvern veginn 

gert í burtu. 

Eins og áður var Nýja testamentið kallar einn af the svo-gestur "gyðinga" helgum dögum eftir eftirfarandi 

frá kaþólsku þýðingu "mikill".: 

37 Og í síðasta, hinn mikli dagur festivity Jesús nam staðar og hrópaði (John 07:37, Rheims 

Nýja testamentið). 

Svo er hver rétt? 

Þeir sem fylgja venjur Jesú eða þeir sem sakfella þá? 

Muna að Jóhannes Krýsostomus, í þessu tilfelli, nokkuð rétt fram: 

"Ef gyðinga athafnir eru venerable og mikil, eru okkar liggur." 

Svo hvaða daga skal fram? Sem hafa "frábær dagur" samkvæmt Biblíunni? 

Hvaða dagar eru lygar? 

John Krýsostomus studd daga með heiðnum tengsl ss jól og páska. Rökfræði hans fyrir jólin á 25. 

desember var líka greinilega rangt og byggt á lygum og misinformation (Addis WE, Arnold T. A Catholic 

Orðabók: Inniheldur nokkurt tillit til Doctrine, Agi, helgiathafnir, vígslu, ráðum og trúarreglur kaþólsku 

kirkjunnar . Benziger Brothers, 1893, bls. 178). 



Það ætti að vera augljóst að dagar Guðs eru ekki lygar, en John Krýsostomus (og þá kirkna sem 

samþykktar þá daga sem hann kynntur) voru greinilega liggur. Jafnvel kaþólska Saint Thomas Aquinas 
skrifaði að Sabbath og í grundvallaratriðum alla Biblíunnar helgum dögum hafði  

sem þýðir fyrir kristna (The Summa Theologica St. Thomas Aquinas.). 

Athyglisvert Kaþólska Encyclopedia nær skýrslan, "the Paulicians hefur oft verið lýst sem lifa snemma og 

hreint kristni (Fortescue A. Paulicians). 11 aldar Greco-Roman skrifaði að Paulicians "tákna tilbeiðslu okkar 

á Guði og tilbeiðslu Idol. Eins og ef við, sem heiðra krossmark og heilagra myndirnar voru enn þátt í 

tilbiðja djöfla "(Conybeare FC samleggjandi IX III í: The Key of Truth:. A Manual af Paulician 
kirkjunnar Armeníu Clarendon Press, Oxford, 1898, bls. 149). 

Framkvæmd að margir sem játaðist Kristi óviðeigandi vart demonic frí er ekki ný og hefur verið dæmdur 
af sumum gegnum aldirnar. 

Hefðir og / eða Biblíuna? 

Tiltölulega fáir á jörðinni reyna jafnvel að halda Guðs helgum dögum. Flestir sem segjast hafa trú þeir 

tengja við Biblíuna að halda aðra daga. 

Sumir halda utan Biblíunnar trúarlega frídaga vegna þrýstings frá fjölskyldumeðlimum. Sumir vilja ekki 

halda biblíulegu helgum dögum vegna þrýstings frá samfélaginu og / eða vinnuveitendur þeirra. 

Jesús varaði við því að þeir sem fylgdu honum ætti að búast við að hafa vandamál með fjölskyldu 

(Matteus 10:36) og heiminn. Hann var ekki að segja þeim að málamiðlun með heim sem myndi hata 

sanna fylgjendur hans (John 15: 18-19), en að leitast við að fullkomnun (Matthew 05:48). 

The New Living Þýðing kennir eftirfarandi um fólk Guðs: 

3 Þeir gera málamiðlun ekki með illu, og þeir ganga bara á hans stigum. (Sálmur 119: 3) 

Ert þú tilbúin að málamiðlun með illu? Satan reynir að gera synd líta vel út (Mósebók 3: 1-6) og virðist 
sem "engill af ljós" (2 Kor 11: 14-15). Ætlar þú að halda orlof, jafnvel þótt þeir virðast góður við þig? 

Greco-Roman trúarbrögð hafa tilhneigingu til að hafa í huga að því að farið sé frí þeirra er byggt á hefð, 

en oft þessir hefðir hófst í heiðni. Þar sem margir af the fortíð (og nú) leiðtoga í trúarbrögðum þeirra 
studdi þessar hefðir, margir athöfn eins og ef þeir eru Guði þóknanleg. 

Þó hefðir sem eru í samræmi við orð Guðs eru fínn (sbr 1 Kor 11: 2; 2 Þessaloníkubréf 2:15), þá í bága 
við Biblíuna ætti ekki að vera haldið. Tilkynning Nýja testamentið gerir það ljóst: 

8 Látið eigi neinum svindla þér í gegnum heimspeki og tóm svik, samkvæmt hefð manna, 
samkvæmt grundvallarreglum heiminum, og ekki í samræmi við Krist. (Kólossubréfið 2: 8) 

3 Hann svaraði þeim: "Hví sjálfir boðorð Guðs með erfikenningu ykkar ... 7 Hræsnarar, sannspár 
var Jesaja um yður, að segja?!: 

8 "Þetta fólk nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum, en hjarta þeirra er 

langt frá mér 9 einskis dýrka þeir mig, er þeir kenna eins lærdóma boðorð manna".. "(Matteus 15: 
3 , 7-9) 

Orð Guðs nefnir að margir hafa tekið hefðir sem þeir ættu ekki og það hvetur iðrun hjá þeim þegar þeir 
átta sig á þessu: 



19 Drottinn, styrkur minn, vígi mitt og hæli mitt á degi eymd, munu þjóðir koma til þín frá 

endimörkum jarðar og segja: "Já, feður vorir hafa arf lygar, einskis virði og gagnslausar 
hluti." (Jeremía 16:19) 

Biblían kennir að erlendir trúarlegum athuganir eru djöfulleg: 

16 Þeir vöktu vandlæting hans með útlendum guðum; Með svívirðinga Þeir egndu hann til 

reiði. 17 Þeir færðu fórnir vættum, sem ekki eru Guð, guðum sem þeir vissu ekki, nýjum guðum, 

nýbúa, er feður yðar ekki óttast. (Mósebók 32: 16-17) 

Tilkynning staðfesting á þessa hugmynd frá því seint kaþólsku franska Cardinal Jean-Guenole-Marie 

Daniélou: 

The heiðna heimi og Kristin kirkja eru algjörlega ósamrýmanleg; maður getur ekki samtímis 

þjónað Guði og skurðgoð. (Daniélou J. Upphaf Suður kristni. Þýtt af David Smith og John Austin 
Baker. Westminster Press, 1977, bls. 440) 

Sannlega, heiðna heimi og Kristin kirkja eru algjörlega ósamrýmanleg; maður getur ekki samtímis þjónað 
Guði og skurðgoð. 

Enn, margir, þar á meðal í kirkju hans, að gera það í dag þegar þeir fylgjast heiðnum helgidögum sem 

hafa breyst með Christian skilmála og nokkrar breytingar á framkvæmd. Skilja að Jesús sagði: "Ef þú 
stöðugir í orði mínu, eruð þér sannir lærisveinar mínir. Og þú skalt þekkja sannleikann, og sannleikurinn 

mun gjöra yður frjálsa." (Jóh 8: 31-32). helgum dögum Guðs okkur frá heiðni. 

Íhuga að Páll postuli varaði: 

14 Ekki vera misskipt tengt saman með vantrúuðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti með 
ranglæti? Og hvað samfélag hefur ljós við myrkur? 15 Og hvað samræmis hefur Krist með 

hrakmenni? Eða hvaða hluti er trúaður með vantrúuðum? 16 Og hvað samningurinn hefur musteri 

Guðs við skurðgoð? Því að þú ert musteri lifanda Guðs. Eins og Guð hefur sagt: 

"Ég mun búa hjá þeim og ganga um meðal þeirra. Ég mun vera Guð þeirra, og þeir skulu 

vera mín þjóð." 

17 Því 

"Komdu út frá þeim og vera aðskilin, segir Drottinn. Ekki snerta það sem er óhreint, og 
ég mun fá þér." 

18 "Ég mun vera yður faðir, og þér munuð vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. (2 
Korintubréf 6: 14-18) 

Tilkynning Guð mun vera faðir til þeirra sem vilja ekki vera hluti af heiðnum venjum. Ekki faðir að þeir 
sem faðma þá sem hluta af tilbeiðslu. 

Þótt sumir athöfn eins og að hafa venjur sem heiðnir höfðu Guði þóknast, eru þeir ella sig: 

32 Þú segir: "Við viljum vera eins og aðrar þjóðir, eins og þjóða í heiminum, sem þjóna stokkum 

og steinum." En hvað þú hefur í huga mun aldrei gerast. (Esekíel 20:32, ICELAND) 

26 Prestar hennar gera brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína; þeir greina ekki á milli 

heilagt og óheilagt, Þeir kenna að það er engin munur á milli á óhreinu og hreinu, og þeir loka 



augunum til vörslu fyrir hvíldardögum mínum, svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. (Esekíel 

22:26, ICELAND) 

Guð segir að það skipti máli. Í stað þess að þetta þóknast honum, þar á meðal heiðnu venjur mun koma 

reiði hans (Esekíel 30:13)! Verja líkamlegur veraldlegum venjur er djöfulleg (sbr Jakobsbréfið 3: 13-15). 

Guðs helgum dögum eða hvað? 

Í Biblíunni er sagt frá hátíðum Guðs sem "helgar samkomur" (td tölur 28:26 _ 29:12) eða "Holy hátíðir 
'(sbr Jesaja 30:29). 

Biblían fordæmir ítrekað heiðingi observances sem rangri og demonic (1 Kor 10: 20-21; 1. 

Tímóteusarbréf 4: 1). Biblían segir að ekki sameina ekki Biblíunni hátíðahöld í tilbeiðslu Guðs (Mósebók 

32; Jeremía 10; 1. Korintubréf 10: 20-21). 

Samt margir hafa ákveðið að virða dýrka dagatal sem Biblían 

ekki framselja. Notkun venjur sem Jóhannes postuli Associates með andkristar (1 Jóh 2: 18-19). 

The non-Biblíuleg frídagar eru kynnt öndum og hafa hjálpað áætlun hylja Guðs fyrir milljarða gegnum 

aldirnar. 

Jesús sagði Guð vildi vera tilbeðinn í sannleika: 

24 Guð er andi, og þeir, sem tilbiðja, eiga að tilbiðja í anda og sannleika. (Jóhannes 4:24, NJB) 

Endurpakkaðir demonic frídagar heiðra ekki hinn sanna Guð. Guð vill að þú að treysta honum og gera 

hlutina sína leið, þitt (Orðskviðirnir 3: 5-6) ekki. 

Biblíuleg Holy Days hjálp myndin áætlun Guðs til hjálpræðis. Byrjar með fórn Jesú á páskum, til að 

reyna að lifa 'ósýrt' lifir, að köllun þeirra, frumgróða á þessum aldri (Hvítasunnudag), til lúðra í 
Opinberunarbókinni og upprisuna, að minna á hlutverk Satans í syndum okkar og sætt fórn Krists, að 

picturing þúsundára ríki Guðs á jörðu (laufskálahátíðinni), að þeirri vitneskju að Guð muni bjóða 

sáluhjálp öllum (Last Great Day), hlutar áætlun Guðs í ljós og gerði meira áþreifanlega kristnum. 

Biblían segir kristna menn til að líkja Páll postuli eins og hann líkti Jesú (1Kor 11: 1). 

Jesús hélt Biblíunnar helgum dögum (Lúkas 2: 41-42; 22: 7-19, Jóhannes 7: 10-38, 13). Ættir þú ekki að 

fylgja fordæmi hans og hann kenndi (Jóh 13: 12-15)? 

Páll postuli hélt biblíulegu Helgidagarnir (Post 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9, 28: 17-18; 1. 

Korintubréf 5: 7-8; 16: 8). Páll varaði af þeim sem myndi brjótast þeim demonic starfshætti (1 Kor 10: 

19-21). Fólk sem segjast fylgja Guð Biblíunnar ætti að hreinsast af paganism (sbr Nehemía 13:30; 2 

Pétursbréf 1: 9). 

Jóhannes postuli hélt Biblíunni helgum dögum, en varaði um fólk segjast vera kristin voru ekki fylgja 

venjur hans: 

18 Börn mín, það er hin síðasta stund; og eins og þú hefur heyrt að andkristur kemur, og nú eru 

líka margir andkristar komnir fram, sem við vitum að það er hin síðasta stund. 19 Þeir komu úr 

vorum hópi, en þeir voru ekki af okkur; Ef þeir hefðu heyrt oss til, Þ Ey hefði áfram verið með 

oss; en þeir fóru út að þeir verði opinbert, að enginn þeirra voru af okkur. (1 John 2: 18-19) 



Ætti kristnir halda sömu biblíulegu helgum dögum og postula hans, eins og John hélt? John var að skrifa 

að þeir sem þykjast vera kristinn sem ekki fylgja venjur hans eru að virka eins og andkristar. 

Þegar það kemur að því að helgum dögum og frí, hver erum við að hlusta á? Orð Guðs eða hefðir 

manna? Þó að það getur verið viðeigandi stöðum fyrir hefð, enginn ætti að taka hefð sem er í andstöðu 

við orði Guðs. 

Þar sem orð Guðs er nytsöm til fræðslu (2 Timothy 3:16), kannski við ættum að læra af Pétri og viðbrögð 
hinna postulanna til trúarleiðtoga þeirra dagur: 

29 Framar ber að hlýða Guði en mönnum. (Post 5:29) 

Ætlarðu að fylgja fordæmi Jesú og postulanna, og halda Guðs helgum dögum sína leið, og ekki leyfa hefð 

ráðum manna til að stoppa þig? 

Verður þú hlusta á þá sem "boða sem helgar samkomur" (Mósebók 23: 8,21,24,27,35,36), sem eru 

biblíuleg hátíðir Guðs (Mósebók 23:37)? 

Jesús sagði: 

21 Bræður mínir eru þeir sem heyra Guðs orð og breyta eftir því. (Lúkas 08:21) 

Ert þú sannarlega einn af bræðrum Jesú? Kristnir eiga að vera (Rómverjabréfið 8:29). Við erum að setja í 

sundur af sannleikanum (John 17:19). 

Ætlar þú og / eða hús þitt heyra Guðs orð og breyta eftir því? Ætlar þú að halda Guðs helgum dögum eða 

hefðir sem eru demonically-innblástur? 

"14 Þjónið Drottni! 15 Og ef það virðist illa við þig að þjóna Drottni, kjósið í dag, hverjum þér viljið 

þjóna "eins heiðnum guðum" hverra land þér býr. En ég og mínir ættmenn munum þjóna Drottni 

"(Jósúa 24: 14-15). 

Veldu Guðs helgum dögum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



heilagur dagur dagatal 

heilagur dagur *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

ósýrt brauð  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

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

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

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

Laufskálahátíðinni  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

Síðasti mikill dagur  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Allir heilagir dagar byrja kvöldið áður, við sólsetur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áframhaldandi kirkju Guðs 
 

The USA Skrifstofa Endurmenntun kirkju Guðs er staðsett á: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

California, 93433 USA. 
 

Áframhaldandi kirkja Guðs (CCOG) vefsíðum 
 

CCOG.ASIA Þessi síða hefur áherslu á Asíu og hefur ýmsar greinar í mörgum asískum tungumálum, auk 
nokkur atriði í ensku. 

CCOG.IN Þessi síða er miðuð gagnvart þeim Indian arfleifð. Það hefur efni á ensku og ýmsum 

indverskum tungumálum. 
CCOG.EU Þessi síða er ætluð til Evrópu. Það hefur efni á mörgum evrópskum tungumálum. 

CCOG.NZ Þessi síða er miðuð gagnvart Nýja Sjálandi og öðrum með British-komnir bakgrunni. 

CCOG.ORG Þetta er helsta vefsíða Endurmenntun kirkju Guðs. Það þjónar fólki á öllum heimsálfum. 
Það inniheldur greinar, tengla og myndbönd, þar á meðal í viku og Holy Day prédikunum. 

CCOGAFRICA.ORG Þessi síða er miðuð gagnvart þeim sem eru í Afríku. 

CCOGCANADA.CA Þessi síða er miðuð gagnvart þeim í Kanada. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Þetta er spænsku heimasíðu fyrir the Endurmenntun 
kirkju Guðs. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Þetta er Filippseyjum vefsíða með upplýsingum á ensku og 

tagalog. 
 

Fréttir og Saga vefsíður 
 

COGWRITER.COM Þessi vefsíða er stórt boðun tól og hefur fréttir, kenningu, sögulegar greinar, 
myndbönd og spámannleg uppfærslur. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Þetta er auðvelt að muna vefsíðu með greinum og upplýsingar um 

sögu kirkjunnar. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Þetta er online útvarp vefsíða sem fjallar fréttir og Biblíunni efni. 
 

YouTube Video Rásir fyrir prédikunum & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy rás. CCOG sermonette myndbönd. 

CCOGAfrica rás.  CCOG skilaboð í Afríku tungumálum. 

CDLIDDSermones rás. CCOG skilaboð í spænsku. 
ContinuingCOG rás. CCOG vídeó prédikunum. 

 

 

 

 

 

 

 



helgum dögum Guðs eða demonic frí? 

 Þegar þú hugsa um frí, hvað kemur upp í hugann? Finnst þér um Evergreen tré, kransar, kanínur, egg, 

heitt-kross buns og búningar nornir "?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enginn af þeim táknum eru samþykkt í Biblíunni. Veistu hvað Biblían kennir í raun og veru? 

Páll postuli skrifaði: 

19 Hvað er ég að segja þá? Að skurðgoð er ekkert, eða hvað er í boði til skurðgoða er eitthvað? 

20 heldur að það sem heiðingjarnir blóta þeir illum öndum og ekki Guði, og ég vil ekki að eiga 

samfélag við illa anda. 21 Þú getur ekki drukkið bikar Drottins og bikar illra anda; þú getur ekki 

meðtekið borð Drottins og borðhaldi illra anda. 22 Eða eigum vér að reita Drottin til reiði? Erum 

við sterkari en hann? (1 Korin 10:19-22) 

 

Þú ættir að halda helgum dögum eða demonic Guðs frí? 

 


