
Треба да ги почитуваат 

Божјите свети денови  
или демонски празниците? 

 
 Дали знаете каде разни свети денови и празници доаѓаат од? 

 
 

"Кога на денот на Педесетницата се целосно доаѓаат, тие сите беа со 

Еднодушно на едно место."(Дела 2: 1) 

 
Боб Тиел, д-р 

 

 

 

 

 

 

 



Треба да ги почитуваат 
Божјите свети денови или демонски празниците? 

Со Боб Тиел, д-р 

Божјите празници, кои се наведени се во Библијата? 

Кои денови Исус задржи? 

Кои денови се задржи на апостолите? 

Кои денови се раните Христови следбеници задржи? 

Дали почитувате сите празници? 

Дали знаете од каде што дошле? 

Дали знаете зошто и другите можат да ги почитуваат? 

Дали некој се религиозни конотации? 

Може да ви се набљудува демонски празниците? 

Дали е важно на Бога она што дена ќе може да ги задржи? 

Ако мислите дека сте христијанин, се што веројатно слави демонски или пагански оние дека Исус 

ќе го осуди? Ако е така, дали вистината доволно важни за вас, кои ќе го следи Исус на ова? 
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1. свети денови наспроти Популарни Празници 

На бројни групи кои тврдат христијанството, речиси сите се почитуваат некои празници и 

празниците. 

Треба да ги почитуваат Божјите свети денови или демонски празниците? 

Тоа изгледа како лесна прашање со лесен одговор. И за оние кои сакаат да веруваат во Библијата, 
наместо на различни народот, тоа е. 

Каде на свети денови и празници доаѓаат од? Дали тие доаѓаат од Библијата или се поврзани со 

традиционалните пагански / демонски набљудувања? 

Ако мислите дека сте христијанин, дали навистина знаете што дена, доколку ги има, треба да се 

има и зошто? 

Овој краток книга се фокусира на годишниот библиските свети денови и има информации за некои 

од годишните одмори што другите ги почитуваат. 

Словото Холидеј 

Според речникот Вебстер, светот одмор потекнува од стариот Англиски hāligdæg. И покрај тоа 

што сега се чини дека луѓето да размислуваат, тој рок не се всушност значи време надвор да имаат 

vacation- одмор значеше свет ден. 

Се разбира, не сите празници "беа наменети како религиозни свети денови. Национални празници 

не беа нужно сметаат за религиозни, па дури и Исус очигледно забележани еден или повеќе од тие 

(Јован 10: 22-23). 

Што се однесува до Исус оди, Библијата пишува дека Тој забележа библиските свети денови и 

празници како Пасха (Лука 2, 41-42; 22: 7-19), на празникот на колибите (Јован 7: 10-26), и 
последниот голем ден (Јован 7: 37-38; 8: 2). Точките Новиот Завет апостолите на Исус одржување 

на Пасхата (1 Коринтјаните 5: 7), во деновите на Бесквасните лебови (Дела 20: 6; 1 Коринтјаните 

5: 8), Педесетница (Дела 2: 1-14), труби и колибите ( cf. Левит 23: 24,33-37; Дела 18:21; 21: 18-24; 
28:17), и на денот на помирувањето (Дела 27: 9). 

Библијата не покажува дека Исус, ниту апостолите почитуваат верските празници како оние кои 

паганските Римјани почитуваат. Сепак, многумина кои тврдат дека христијанството е нивната 
религија набљудуваат верзии на верските празници кои доаѓаат од извори надвор од Библијата. 

Тие треба да се чуваат? 

Во Библијата пророкува дека ќе дојде време кога луѓето од сите нации ќе ги држи Божјите свети 

денови или да биде предмет на суша и злата (Захарија 14: 16-19). Затоа што тоа е случај, не треба 
да размислува за тоа дали треба да го направи тоа сега? 

Ве молиме да ја прочитате оваа книга во целост најмалку два пати. Одредени забелешки што 

некои го покренаа за тоа што покажува Библијата се опфатени во него. Двоен-читање се надевам 
дека ќе одговори на сериозни прашања може да имате. 

Ве молиме обидете се да се учат на оваа тема со вистински отворен ум. Тоа е природно за сите 
луѓе, и ако ние не сме на стража против него, да се погледне на било какво претставување на овие 

годишни свети денови во духот на предрасуди. Библијата учи дека "Тој што ќе одговори на ова 



прашање пред да сослуша, тоа е глупост и срам за него" (Изреки 18:13), за да биде како Bereans на 

стари за да се види дали овие работи тука е така (Дела 17:10 -11). 

Дозволете ни, според тоа, во подготвени поднесување на Бога и Неговата волја, со дадоа срца 

ослободени од предрасуди, со отворени умови сакаат вистината повеќе од нашиот сопствен начин, 
трепет пред светото и Божјо Слово (Исаија 66: 2), побара Бог смирено за насока на Светиот Дух. И 

во оваа молитвена, покорен, подготвен, но внимателни и претпазливи став, студија на ова 

прашање - докажувајќи сите работи (cf. 1 Солуњаните 5:21 KJV / DRB). 

Божјиот Фестивали и свети денови 

Дали знаете кои се наведени Божјите фестивали во Библијата? Иако ова треба да биде здрав разум, 
многумина не сфаќаат дека тоа е така, ниту каде да ги најдете во Светото Писмо. 

Исто така, еден проблем со нив е дека тие се базираат на различни календар отколку што повеќето 
луѓе го користат. Божјиот календар е во основа на Месечината-соларна еден. Да ви помогне да се 

разбере подобро времето на Божјите свети денови, проверете го следново споредба табелата на 

библиските календар и (грегоријански) календар Roman (тие не паѓаат на ист Римски календар ден 

секоја година): 

(Модерната Римски календар со Светиот денови е прикажана на крајот на овој прирачник е.) 

 

месец       број должина  Граѓанската Еквивалентно  

Abib/Nisan  1  30 дена   март - април 

Ziv/Iyar   2 29 дена   април - мај 

Sivan/Siwan  3  30 дена   мај - јуни 

Tammuz  4  29 дена   јуни - јули 

Av/Ab   5  30 дена   јули - август 

Elul   6  29 дена   август - септември 

Ethanim/Tishri 7  30 дена   септември - октомври 

Bul/Cheshvan  8  29 или 30 дена  октомври - ноември 

Kislev   9  30 или 29 дена  ноември - декември 

Tevet   10  29 дена   декември - јануари 

Shevat   11  30 дена   јануари - февруари 

Adar   12  30 дена   февруари - март 

(Исто така, во библиската "престапна година" има уште еден месец Адар повика 2)  

 



Што се однесува до Божјите свети денови, ајде прво почнете со упатување во книгата Битие, 

покажувајќи и протестантски и католички превод: 
14 Потоа рече Бог: "Нека има светла на небото да се подели на денот од ноќта. Тие ќе бидат 

знаци и ќе го одбележи верски празници, денови и години. (Битие 1:14, Божјото Слово 
превод на текстови, GWT) 
14 Бог рече: "Нека бидат светила на сводот на небото да се делат денот од ноќта, и нека се 

покаже фестивали, денови и години. (Битие 1:14, Новиот Ерусалим Библијата, NJB) 

Хебрејскиот збор коси "во стих 14 се однесува на верски фестивал. 

Дали сте знаеле дека Библијата зборува за постоењето на верските празници во својата прва 

книга? Книгата на псалмите, исто така потврдува ова е во основа зошто Бог го создал месечината: 
19 Тој го направи на месечината, за да ја одбележат фестивали (Псалм 104: 19, Holman 

христијански Стандардна Библијата) 

Дали е ова нешто што не слушнале и пред тоа? 

Кои се религиозни фестивали дека "светла на небото" Бог ставени таму требало да го означи? 

Па, постои едно место во Библијата каде што сите свети денови (снопје ') се наведени и се 

споменати некои светла. 

Тоа е во еден дел од Библијата, кои многу сакаат да се превиди, или да се заклучи е укината во 

целост. Следниве е прикажано од страна на американскиот Библијата Нови (NAB), превод 

Римокатоличката (на NAB се користи подолу како повеќето Протестантите следат на 
Римокатоличката црква во врска со многу од деновите што го прават и не ги гледаме, и покрај тоа 

што Светото Писмо држави): 

2 ... Во продолжение се дадени фестивали на Господа, кое треба да се прогласи за свети 

денови. Овие се моите фестивали: 
3 За шест дена работа може да се направи; а седмиот ден е сабота на комплетен одмор, 

прогласен за свет ден; и да не работи. Тоа е сабота на Господа, каде и да живеат. 
4 Овие се на фестивалите на Господа, свети денови кое треба да се пријават на соодветно 

време. 5 Пасха на Господа паѓа на четиринаесеттиот ден од првиот месец, на вечер 

самракот. 6 Петнаесеттиот ден од овој месец е празникот на Бесквасните лебови на 

Господа. За седум дена ќе јадете бесквасен леб. 7 На првиот од овие денови ќе имате 

прогласи свет ден; и да не тешка работа. (Левит 23: 2-7, NAB) 
15 Почнувајќи од денот после саботата, денот на кој ќе донесат сноп за покачување, ќе 

брои седум цели недели; 16-ти ќе се смета од денот кога седмата недела, педесет дена.(Левит 

23: 15-16, NAB) 
24 ... На првиот ден од седмиот месец ќе имаат одмор одмор, со труба експлозии за 

потсетување, декларирана свет ден; (Левит 23:24, NAB) 



26 Господ му рече на Мојсеја: 27 А на десеттиот ден од седмиот месец е на денот на 

помирувањето. Ќе имаат прогласи свет ден. Ќе си смириме и да им понуди на приносот за 
Господа. 28 На овој ден не треба да направите било работа, затоа што тоа е денот на 

помирувањето, кога помирувањето е направена за вас пред Господа, твојот Бог. 29 Оние кои 

не се смириме на овој ден се отсечени од луѓе. 30 Ако некој го прави било која работа на 

овој ден, јас ќе го отстрани тоа лице од средината на луѓе. 31 Ти ќе не работат; ова е вечен 
закон во сите ви генерации, каде и да живеат; 32 тоа е ден за одмор на комплетен одмор за 

вас. Ќе си се смири. Почетокот на вечерта на деветти месецов, ќе го задржи вашето 

саботата вечер до вечер. 

33 Господ му рече на Мојсеја: 34 Кажете им на Израелците: петнаесеттиот ден од седмиот 

месец е празникот Сеници Господ, кој се продолжува за седум дена. 35 На првиот ден, 
декларирана свет ден, и да не тешка работа. 36 За седум дена ќе им понуди на приносот за 

Господа, а на осмиот ден ќе имате декларирана свет ден. Ќе понудиме приносот за 

Господа. Тоа е затворање на фестивалот. И да не тешка работа. 

37 Тие, според тоа, се фестивалите на Господ ... (Левит 23: 26-37, NAB) 

Библијата јасно наведува Божјите фестивали и Божјите свети денови. Сепак, повеќето луѓе кои 
тврдат дека се христијани не навистина се задржи на свети денови дека Бог команди. 

Забелешка: цел ден во Библијата се одржа од зајдисонце до зајдисонце (Битие 1: 5; Левит 23:32, 
Второзаконие 16: 6; 23:11; Исус Навин 8: 9; Марко 1:32), а не од полноќ до полноќта како денови 

се сметаат денес. Исто така, наведуваат дека додека постојат аспекти на празници поврзани 

со свети денови во Стариот Завет кои биле изменети за христијаните како Нов Завет помага 

clear- пр Матеј 26:18, 26-30; Евреите 10: 1-14 - реалноста е дека се уште постојат овие денови и 

празници и се чуваат од страна на првите христијани, вклучувајќи ги и оние незнабожец. 

Ние во континуирана Црквата Божја го задржи истиот библиските свети денови дека Исус, 

Неговите ученици, и нивните верни следбеници чуваат, вклучувајќи Џентиле христијански лидери 

како Поликарп од Смирна. Ние ги задржи на тој начин што на почетокот, а подоцна и 

христијаните ги чуваат. Ова се разликува во некои начини од истите основни дена дека Евреите ги 
зачувате, како што Евреите не го прифати Новиот Завет учења за тоа што значат сите овие денови 

или како тие треба да се чуваат од страна на христијаните. 

Многу христијани кои ги почитуваат Божјите фестивали сфатат дека библиската свети денови 

точка кон првото и второто доаѓање на Исус како и помош за слика Божјиот план за спасение. 

2. Пасха: Дали е тоа само за смртта на Христос? 

Христијаните треба да се задржи на Пасхата? 

Како и многумина се свесни, децата на Израел беа конкретно кажано да се набљудуваат на Пасха 

во книгата на Егзодусот. Семејствата се јагне без недостаток (Излез 12: 5), за жртвата (Излез 12: 3-
4). Јагнето беше жртвуван на четиринаесеттиот во самрак (Излез 12: 6), а некои од неговата крв 

беше ставен на вратата на домот на семејството (Излез 12: 7). 

Оние кои се чекорите Бог инструкции беа "преминале" од смрт, додека Египќаните кои не се 
направи тоа не беа (Излез 12: 28-30). 

Како многу реализира, Исус пасхата на годишно ниво (Излез 13:10) од времето на неговата 
младост (Лука 2: 41-42), а во текот на целиот негов живот (Лука 22:15). 



Пасха беше забележана на четиринаесеттиот ден од месецот на првиот месец (Левит 23: 5; наречен 

Авив во Второзаконие 16: 1 или нисан во Естира 3: 7). Тоа се случува во пролетниот дел од 

сезоната на годината. 

Иако Исус промени неколку практики поврзани со него (Лука 22: 19-22; Јован 13: 1-17), нашиот 

Спасител, исто така, рече на Своите ученици да се задржи (Лука 22: 7-13). Исто така на Новиот 

Завет е јасно, дека поради Исусовата жртва, при што загинаа овци и пуштање крв на довратниците 

(Излез 12: 6-7) не е повеќе потребна (сп Евреите 7: 12-13,26-27; 9:11 -28). 

Апостол Павле конкретно научи дека христијаните да се задржи Пасха во согласност со 

упатствата на Исус (1 Коринтјаните 5: 7-8, 11: 23-26). 

Библијата вели дека Исус "е предназначен уште пред создавањето на светот" (1 Петар 1:20) да 

биде "Јагнето заклано од создавањето на светот" (Откровение 13: 8). Така, беше познат Божјиот 

план за спасение преку Неговата Света денови и фестивали, вклучувајќи го и Исус да биде 

"пасхалното јагне" пред луѓето беа поставени на планетата. Тоа е причината зошто некои од 

небесните тела биле сместени во небото за да може да 

пресмета нив! 

Доста сите цркви признае дека Библијата учи дека Исус ги исполни нешто поврзано со Пасха кога 

тој бил убиен. 

Ние се најде на работењето на оваа голема жртва дури и се дискутира во Едемската 

градина. Откако Исус беше пророкуваше (Битие 3:15), Бог убиени животно (веројатно јагне или 

коза), со цел да се покрие голотијата (претставување на еден вид на грев во овој инциденца) на 

Адам и Ева со својата кожа (Битие 3:21). Ние, исто така, да се види овој принцип на жртва 

оперативен кога Abel жртвуваа јагне од своето стадо (Битие 4: 2-4). 

Познатиот Пасха во времето на Мојсеј покажа ослободувањето на децата на Израел од Египет 

(Излез 12: 1-38). Мојсеј снимен Божјите инструкции за тоа како и на календарот (Битие 1:14; 2: 1; 

Излез 12: 1) и Неговото празници (Левит 23). Пасха основа стана првиот од овие настани годишно 

сликање на Божјите деца Неговиот голем план на спасение. 

Во Стариот Завет, Пасхата на сликата избавување од ропството на Египет и Божјата 

интервенција. Но, пророчки, тоа беше, исто така, гледајќи кон време дека Исус ќе дојде и ќе биде 

нашата Пасха јагне (1 Коринтјаните 5: 7). кои дојдоа да се земе гревовите на светот Јагнето Божјо 

(Јован 1:29; cf. 3: 16-17). 

На последната Пасха Исус како човечко суштество, тој продолжи да се одржи за време на доцните 

вечерни и рече на Своите ученици да се задржи (Лука 22: 14-19; cf. Јован 13: 2,12-15) и за 14-ти нисан 
/ Авив (види Лука 22:14; 23: 52-54). 

Исус, пак, промени неколку од практиките поврзани со неговото почитување. Исус направил 

бесквасен леб и вино составен дел на Пасхата (Матеј 26:18, 26-30) и се додава на практиката на 

footwashing (Јован 13: 12-17). 

Исус во никој случај не учи дека тоа не е да се биде на годишен Пасха, ниту пак промена на 

времето на денот на своето набљудување на неделата наутро, како оние кои го следат грчко-
римската традиција се направи. Дури и Грчката православна научниците признаваат дека 1-ви и 2-

ри век христијаните чуваат Пасха во текот на ноќта (Calivas, Alkiviadis В. Потекло на Велигден и 



Велика недела - Дел I. Светиот крст православна Прес, 1992), како и ние во продолжување на 

Црквата Божја го направи во 21-от век. Пасхата е само треба да се преземат од страна на соодветно 

крстени христијани (спореди 1 Коринтјаните 11: 27-29; Римјаните 6: 3-10; Излез 12:48; Броеви 

9:14). 

Тоа веројатно ќе треба да се додаде дека на Римокатоличката црква (како и многу од нејзините 

протестантски потомци) официјално учи дека се држи Пасха, и покрај тоа што повикувајќи нешто 

различно во англискиот јазик и не го држи како Исус (катехизам на Католичката црква. Doubleday, 

NY 1995 година, стр. 332). 

Вино, не Сок од грозје 

И покрај фактот дека Исус претвори вода во вино (Јован 2: 3-10) и грчкиот термин кој се користи 

во Новиот Завет (oinos) се однесува на вино (спореди 1 Тимотеј 3: 8), различни од нив тврдат дека 

тоа беше грозје сок, а не вино, која била користена за Пасха. Евреите, иако самите, користете вино 

на Пасхата (Hisrch EG Ејзенштајн JD. Виното. Еврејска енциклопедија. 1907, стр. 532-535). 

Како да знаеме дека сокот од грозје не е можно се користи од страна на Исус? 

Грозје обично се собираат околу септември и Пасхата е обично во римскиот календар месец 

наречена април. Во времето на Исус, тие не го имаат модерен стерилизација или ладење.Оттука, 

сок од грозје ќе се расипуваат помеѓу времето на жетва и Пасхата. 

Други, пак, истакна дека тоа е невозможно за Евреите да ги чуваат сок од грозје која долго време 

(Изрек Кенеди АРС. Хестингс Библијата речник. В. Scribner Син, 1909 стр. 974).Затоа, ќе се 

користат само вино, кое може да остане недопрен за уште многу години. (Употребата на алкохол, 

како и виното, е одобрена на празникот на колибите во Второзаконие 26:14, но не се бара). 

Христијаните не треба да биде "опивајте се со вино, при што е вишок", како што пишува самиот 

Павле (Ефешаните 5:18, KJV). Само многу мал вино најчесто се консумира на Пасхата (околу една 

лажичка полна или помалку). 
Пасха беше на не на 14-от до 15-от 

Некои од нив беа збунети околу датумот на библиските Пасха. 

Библијата учи дека тоа е за да се чуваат на 14-тиот ден од првиот месец од Божјата календар (Левит 

23: 5). 

Во 6-ти стихот на Егзодусот поглавје 12, што се вели дека јагнето е да бидат убиени "во самракот" 

(GWT и еврејски Објавување општество преводи). На 8-ми стих се вели дека тие се да јадете месо таа 

ноќ. Тоа е да се пече и јаде таа ноќ. И, да, како оној кој го уби јагниња, еден може лесно да се убие, 
печење, и да јаде јагне "на првата година" (Излез 12: 5) помеѓу зајдисонце и полноќ која е во 

основа она што синовите Израилеви на снимените Пасха во Излез 12. И технички, тие имаа до 

утрото да го јаде по Излез 12:10. Сега, Библијата е јасно дека ангелски Пасха "се случи таа вечер" 
(Излез 12:12), истата вечер на 14-та. 

Библијата вели дека Исус бил само да се жртвува еднаш (1 Петрово 3:18; Евреите 9:28; 10: 10-
14). Во Новиот Завет, јасно е дека Исус ја Неговата последна Пасха (Лука 22: 14-16), и беше 

убиен. Библијата покажува дека Исус беше отстранет од акциите пред 15-та. Зошто? Бидејќи на 15-

ти бил "голем ден" (Јован 19: 28-31), посебно во првиот ден на Бесквасници (Левит 23: 6). Затоа, 

Исус чуваат и исполнети Пасхата на 14-ти. 



Раната историја на Црквата, исто така, пишува дека Пасхата е задржан на 14-ти во месецот нисан 

верните еврејски и нееврејски христијански лидери во првиот, вториот и третиот век (Евсевиј. 
Црковната историја, книга V, Поглавје 24) и на тој што бил чуван во вечерните часови (Calivas). 

Повеќето лидери кои ја исповедаат Христос барањето да се почитуваат некои верзија на Пасха, 
иако многумина го смени името, датумот, времето, 

симболите, и значењето (види секција Велигден во глава 10). 

Библијата јасно кажува дека Исус Христос е пасхалното јагне жртвувано за нас и дека ние треба да 

го задржи дека празникот со бесквасен леб: 

7 Отстрани од стариот квасец, така што ќе може да стане нов серија на тесто, доколку сте 

бесквасни. За нашите пасхално јагне, Христос, се жртвуваат. 8 Затоа да го прослават 

празникот, а не со стар квасец, квасецот од злоба и злоба, туку со бесквасниот леб на 
искреноста и вистината. (1 Коринтјаните 5: 7-8, NAB) 

Забележете дека празникот е да се чуваат со бесквасниот леб на искреноста и вистината. Апостол 
Павле сфати дека Исус бил замена за пасхалното јагне, кои се користат на еврејскиот народ. Тој, 

исто така учи дека христијаните треба да се уште продолжуваат да ги набљудуваат Пасха. 

Но, во основа како се христијани да го направите ова? 

Апостол Павле објаснува: 
23 За примив од Господа она што јас исто така, доставени до вас: дека Господ Исус на 

истата ноќ во која беше предаден зеде леб; 24 и кога Тој им се заблагодари, го раскрши и 

рече: "Земете, јадете, ова е Моето тело, кое се крши за вас. Направите ова во сеќавање на 

Мене" 25 Во истиот начин Тој, исто така, зеде чашата, по вечерата, велејќи: "Оваа чаша е 

Новиот завет во Мојата крв. Тоа се направи, толку често колку што го пијат, во сеќавање 

на Мене." 26 Зашто, како кога ќе го јадете овој леб и ја пиете оваа чаша, вие прогласи 

смртта на Господа, додека тој доаѓа. (1 Коринќаните 11: 23-29) 

Значи, апостол Павле учи дека христијаните се да се задржи на Пасха на начин што Исус ја видел 
Неговата последна Пасха со леб и вино. И тоа беше во текот на ноќта, како сеќавање или спомен - 
спомен е годишен, не неделен настан. 

На катехизам на Католичката црква правилно забележува дека "Исус ги избрал за време на 

Пасхата ... зеде леб, и ... го раскрши" и, исто така, го даде да се јаде. 

Тоа е документирано во Библијата дека Исус го прекршил бесквасен леб и го донесе на своите 

следбеници да јадат. Исус исто така го донесе вино на своите следбеници да се пие мала 

количина. Ние во континуирана Црквата Божја молиме, пауза и дистрибуција на бесквасен леб, и 

дистрибуција на вино за Неговите верни следбеници да се консумираат.Сепак, Црквата на Рим 

(како и многу други) повеќе не ги крши бесквасниот леб (тоа не ја користи "домаќин") ниту, 

пак, обично се дистрибуираат вино за своите следбеници да пијат (дистрибуција на вино се 

сметаат за опција од страна на Црквата на Рим, и тоа често не е направено во протестантските 

цркви). 

Што е со "Како што често се ... Вие Објавете? 

Колку често Пасхата треба да се земе? 



Исус рекол: "За што ќе го јадете овој леб и ја пиете оваа чаша, вие прогласи смртта на 

Господа, додека тој доаѓа." 

Сметаат дека тоа е смртта на Исус дека ова прославува. 

Христовата смрт ни помирува со Бог (Римјаните 5:10) и Исус го даде Својот живот за нашето 

спасение (Јован 3: 16-17; Евреите 5: 5-11). Неговата смрт не учи дека христијаните не треба да 

имаат грев владеење над нашите смртни тела (Римјаните 6: 3-12). Христијанската Пасха 

е годишниот одбележувањето на смртта на Исус. 

Исус не рече да се направи оваа церемонија толку често колку што сакаат, само дека кога ќе го 

направи тоа, ќе се објавуваат Неговата смрт. Грчкиот збор за често во 1 Коринтјаните 

11:26, hosakis, се користи еден друг пат во Новиот Завет. Тоа не значи дека толку често колку што 

сакаат, освен ако со грчкиот термин за "што го посакуваш," thelo или ethelo, исто така е присутна 

(што е во Откровение 11: 6; само друго место во Библијата се користи овој термин). Сепак, 

бидејќи ова не е присутен во 1 Коринтјаните 11:26, Павле не ни кажува да се набљудуваат на 

Господовата Пасха толку често колку што сакаат, но дека кога сме го набљудуваа на Пасха, тоа не 

е само 

на церемонијата, што се покажува Христовата смрт. 

Освен тоа, Павле напишал ова: 
27 Затоа оној кој јаде од овој леб и пие од чашата Господова недостоен начин, ќе биде 

виновен за телото и крвта на Господ. 28 Но, да човек се испита себеси, и така нека јаде од 

лебот и пие од чашата. 29 Зашто, кој јаде и пие во недостоен начин јаде и пие пресуда за 

себе, не остроумниот телото на Господ. (1 Коринќаните 11: 27-29) 

Павле јасно учи дека да се земе овој леб и вино, мора да се испита самиот себе. На deleavening кој 

би требало да го придружуваат Пасха ни помага да се фокусираат на нашите грешки и гревови, и 

на тој начин помага исполни оваа команда од Павле да се испита. Како deleavening може да се 

земе многу напор, тоа исто така го поддржува концептот на годишен преглед (луѓе не се 

отстранување на квас секој ден или недела). 

Новиот Завет евиденција дека Исус и Павле учи да се набљудуваат на Пасха во христијанскиот 

начин. И тоа беше годишен набљудување. 

Нога за перење 

Нога за перење помага покажеме понизност и дека дури и на следбениците на Христос се уште 
имаат тенденција да имаат области кои треба да се очисти (види Јован 13:10). 

Исус рекол дека неговите следбеници треба да го направите ова: 
13 Ти ме нарекуваат Учител и Господ, и да се каже добро, толку сум. 14 Ако Јас, Господ и 

Учител, ви ги измив нозете, и вие треба да ги миете нозете еден на друг. 15 Зашто, ви дадов 

пример, што треба да направите како сум го сторил за вас. 16 Вистина, вистина ви велам, 

слуга не е поголем од својот господар; ниту пак е оној кој е испратен поголем од оној кој 

го испратил. 17 Ако ги знаете овие работи, блажени сте, ако ги направи. (Јован 13: 13-17) 



Релативно мал број кои тврдат христијанството миење нозе како Исус им рече да се направи. 

Но, во продолжување на Црквата Божја следете ги упатствата на Исус на ова годишно. 

Извори надвор од Светото Писмо 

Тоа не е само во Библијата, кои можеме да видиме дека Пасхата е задржан на годишно ниво од 

страна на христијаните. Историја евиденција дека верните чуваат Пасхата секоја година на 14-ти од 

времето на оригиналната апостолите и низ вековите (Тиел Б. продолжување на историјата на 

Црквата Божја. 2-ри издание. Назареецот Книги, 2016 година). 

Има некои интересни информации од оштетени текст познат како животот на Поликарп (овој 

документ се чини дека се базира врз пишувањата во вториот век, но постоечка верзија ние сега го 

видите содржи информации / промени кои се чини дека да се додаде во четвртиот век; види 

Monroy MS црквата во Смирна. Историја и теологија на примитивен христијанската заедница 

Петар издание Ланг, 2015 година, стр 31)... Она што е интересно е тоа што укажува на тоа дека за 

набљудување на Пасха во Мала Азија не можат да имаат прв дојде до Смирна од апостол Јован, но 

дури и порано од апостол Павле (Pionius. Животот на Поликарп, Глава 2). 

Животот на Поликарп укажува на тоа дека Новиот Завет Пасха со бесквасен леб и вино беше да 

се почитуваат за време на сезоната на бесквасен леб. Во него се вели дека еретиците го направи 

тоа на друг начин. И дека пишувањето е, исто така, поддршка на идејата дека бесквасен леб и вино 

се земе, а беа земени на годишно ниво. 

Историја евиденција дека библиски останатите апостоли (вклучувајќи Филип и Јован), како и 
епископи / Пастири Поликарп, Thraseas, Sagaris, Papirius, Мелито, Polycrates, Apollinaris и други 

пасхата годишно на 14-та (Евсевиј. Историјата на Црквата, книга V, Поглавје 24 стихови 2-7). Роман, 

Православни, Католици и англиканската сите сметаат оние лидери дека биле светци, но ниту еден 
од овие вери следат примери на нивната ова. 

Епископот / Пастор Apollinaris на Ерапол во Фригија во Мала Азија, напишал околу 180 АД им 
вели на христијаните да ги задржи Пасхата на 14-ти: 

Четиринаесеттиот ден, вистинската Пасха на Господа; на голема жртва, Синот Божји, 

наместо на јагнешко месо, кој е обврзан ... и кој беше погребан на денот на празникот 

Пасха, каменот се стави врз гробот. 

Исус јаделе и се чуваат на Пасхата на 14-ти, беше убиен на 14-ти, и беше погребан на 14-ти. Ова не беше 

на 15-ти, а во текот на годината на неговата смрт, ова не беше на неделата.Исус ќе се преземат на 

Пасхата веднаш по зајдисонце и ќе биде убиен за време на дневна светлина и да биде погребан 

пред сонцето постави повторно (за да започнете нов ден). 

Во крајот на вториот век, епископ / Пастор Polycrates Ефес му испрати писмо на Римскиот епископ 

Виктор кога Виктор обиде да ги принуди на одбележувањето на празникот Пасха на неделата, 
наместо на 14-ти: 

Polycrates напишал: "Ние ги гледаме точниот ден; ниту додавање, ниту одземање. Во 

Азија, исто така големи светла имаат заспана, која ќе воскресне на денот на Господовото 

доаѓање, кога тој ќе дојде со слава од небото, и ќе бараат од сите светци. Меѓу нив се и 

Филип, еден од дванаесетте апостоли, кои заспа во Ерапол; и неговите две на возраст од 



девица ќерки, и уште една ќерка, која живеела во Светиот Дух, и сега почива во Ефес; и, 

згора на тоа, Јован, кој бил сведок и учител, кој навален на пазувите на Господа, и да се 

биде свештеник, ја носел свештеничка плоча. Се упокои во Ефес. И Поликарп во Смирна, 

кој бил епископ и маченик; и Thraseas, бискуп и маченик од Eumenia, кој се упокои во 

Смирна. Зошто треба да се спомене епископ и маченик Sagaris кои заспа во Лаодикија, или 

благословен Papirius или Мелито, евнух кој живеел заедно со Светиот Дух, и кој се наоѓа 

во Сард, во очекување на епископатот од небото, кога тој ќе се зголеми од мртвите? Сите 

овие забележани во четиринаесеттиот ден на Пасха според Евангелието, отстапуваат во 

никој поглед, но по правило на верата. И јас исто така, Polycrates, најмалку од сите вас, се 

во согласност со традицијата на моите роднини, некои од кого го следат. За седум мои 

роднини беа епископи; и јас сум на осмото место. И моите роднини секогаш забележано на 

денот кога луѓето се стави настрана од квасецот.Јас, според тоа, браќа, кои живееле шеесет 
и пет години во Господа, и се сретна со браќата во целиот свет, и се качил преку секоја 

Светото Писмо, не сум уплашени од застрашувачки зборови. За оние кои се поголеми 

отколку што се рече: "Треба да Го слушаме Бога отколку на човек ... Јас би можеле да се 

спомене и епископи кои биле присутни, кого го повикал по ваша желба; чии имиња, јас 

треба да ги напише, ќе претставува големо мноштво. И тие, гледајќи моите littleness, даде 

својата согласност за писмо, знаејќи дека јас не вроди со мојата сива коса залудно, но 
секогаш управуваше мојот живот од страна на Господ Исус. 

Известување во своето писмо, Polycrates: 

1) рече дека е по учењата пренесува од светиот апостол Јован.  
2) рече дека е да се биде верен на учењето на Евангелието.  
3) Се потпира на ставот дека учењата од Библијата се над оние на римската прифатени 

традиција.  
4) рече дека е верен на учењето пренесува на него од страна на претходната црква лидери.  
5) покажа дека тој тогаш беше портпарол на верните во Мала Азија.  
6) изјави дека тој и неговите претходници забележани за време на бесквасен леб.  
7) одби да ја прифати власта на Вонбиблиски римската традиција во текот на Библијата.  
8) одби да ја прифати власта на епископот на Рим - тој преферира да бидат одвоени (сп 

Откровение 18: 4).  
9) изјави дека неговиот живот е да се регулира со Исус, а не мислења на мажите. 

Дали ќе го следат примерот на Исус и апостолите како Polycrates не? 

Бидејќи раните христијани чуваат Пасхата на 14-ти, тие и други, кои го сторија тоа беа етикетирани 
Quartodecimans (латински збор за fourteenths) од страна на многу историчари. 

Раните христијани сфати дека Пасхата мораше да го направи со Божјиот план за 

спасение. Забележете дека од 180 АД, епископ / Пастор Мелито од Сард напиша: 

Сега доаѓа тајната на Пасха, па дури и како што стои напишано во законот ... Народот, 

според тоа, стана модел за црквата, а законот параболична скица. Но, Евангелието стана 

објаснување на законот и неговото исполнување, а црквата стана магацин на вистината ... 

Ова е Пасха на нашето спасение. Ова е оној кој трпеливо претрпе многу работи во многу 

луѓе ... тоа е оној кој стана човек во девица, кој беше обесен на дрво, кој беше погребан во 



земјата, кој беше воскреснат од мртвите, и кој го покрена човештвото надвор од гробот 

подолу во височините на небото. Ова е јагнето што беше убиен. 

Пасха беше чуваат секоја година на 14-ти нисан од страна на верниците и другите во подоцнежните 

векови. Католичката научници (Евсевиј, Сократ Scholasticus, Беде) сними ова се случи во 4-ти, 5-ти, 6-ти -

8-та, а подоцна и со векови. Различни Црквата Божја писатели ги проследи нејзиното празнување од 

времето на апостолите до модерните времиња (на пример DUGGER AN, Дод CO. Историја на 

вистинската религија, 3 ед. Ерусалим, 1972 (Црквата Божја, 7-ми ден). Тиел Б. продолжување на 

историјата на Црквата Божја. Назареецот Книги, 2016 година). 

Грчко-римски научниците признаваат дека некои аспекти на Пасха, како нога за перење, исто така, 

беа забележани од страна на оние кои ги смета за почетокот на верните христијани (на пример 
Thurston, Х. (1912). Миење на нозете и рацете. Во Католичката енциклопедија). 

Пасхата е прв годишен празник наведени во поглавје 23 Левит. 

Пасха помага слика спасение и благодат за христијаните. Треба да се напомене дека 

ранохристијанските списи најчесто се однесува на тоа како Пасха, а не "Господовата вечера". 

Додека некои може да "духовно значење далеку потребата од почитување Пасха, водачите се 

смета за светци од Грци и Римјани и Црквата Божја го чувајте буквално. 

Ние во континуирана Црквата Божја уште го прават тоа денес. 

Ние во континуирана Црквата Божја го задржи Пасха и вклучуваат историски и библиски, 
практиката на перење еден нозе друг. 

Планот од самиот почеток 

Пасха покажува дека Бог има план пред создавањето на светот (1 Петрово 1:20) да се прати Исус 

да умре за нашите гревови, дека Бог нас (Јован 3:16) сака, дека Бог може да ни избави, и дека 

Неговиот Син страдал и умрел за нас. Пасха покажува дека христијаните се ослободени од гревот 

со Неговата смрт, а не да остане во грев (Римјаните 6: 1-5). 

Но, едноставно прифаќање на жртвата на Исус не е сè што постои на Божјиот план за спасение. 

Различни луѓе се задржи на почетокот на Божјите празници на спасението со малку признавање на 

Пасха и / или Педесетница, но никогаш не одат за да се знае "длабочина на богатството" (сп 
Римјаните 11:33) на Божјата благодат (2. Петрово 3:18) претставено со други библиски празници. 

Христос не е само на авторот / почетник на нашето спасение (Евреите 5: 9), но исто така е завршна 

обработка на нашето спасение (Евреите 12: 2; 1. Петрово 1: 1-9). Неговите вистински следбеници 

ги пази Неговите пролет и есен свети денови. 

3. ноќ треба да се почитуваат и во деновите на Бесквасните 

лебови 

Библијата покажува дека Египет беше еден вид на гревот, од кои на децата на Израел треба да 

бидат доставени (сп Излез 13: 3; Откровение 11: 8). Библијата покажува дека христијаните денес 

живееме во свет кој е еден вид на духовно "Вавилон" (Откровение 17: 1-6). Библијата покажува 

дека христијаните релативно наскоро ќе бидат доставени од него, откако Бог излева Својот зла врз 



Вавилон (Откровение 18: 1-8). Неколку од зла наведени во Книгата на Откровението се слични на 

оние кои биле користени во Египет пред Божјиот народ биле испорачани. 

Децата на Израел го напушти Египет, на првиот ден на Бесквасните лебови. 

Библијата, во Левит 23: 7-8 кажува дека и во првиот и последните денови на бесквасен леб 

моменти за света "собрание" (NKJV), "света собранието" (NJB). Вечерта на петнаесетти нисан 

(која започнува дека светиот ден) почнува на празникот на Бесквасните лебови, кои се вклучени во 

исхраната (сп Излез 12:16; Левит 23: 6). 

Библијата евиденција на следново: 

42 Тоа е ноќ да биде многу забележани на Господа, за да ги носат надвор од земјата на 

Египет: ова е тоа што ноќта на Господ треба да се почитуваат од сите деца на Израел во 

нивните поколенија. (Излез 00:42, KJV) 

Ова е очигледна ноќ на нашиот Господ, кога ги изведов од земјата на Ægypt: оваа ноќ сите 

деца на Израел мора да го гледаме во нивните поколенија. (Авторски Douay Ремс) 

За христијаните, ноќта треба да се почитуваат нашите слики преземање акција за да се остави 

духовна Египет (cf. Откровение 11: 8) - ова е нешто што треба да предизвика христијани да се 

радуваат. 

Историски гледано, на ноќта треба да се почитуваат вообичаено се инволвирани свечена 

вечера. Вечерата нормално вклучен, но не се ограничени на, бесквасен леб. 

Најголемиот дел од Евреите Јавете се на 15-ти Пасха 

Еврејските лидери се промени датумот и некои од нивните практики поврзани со Пасхата.  Некои 

рабин извори укажуваат на тоа е затоа што тие не сакаат да се задржи иста како и на верните 

христијани (Волкот Г. Лексички и историски Придонеси на библиски и рабинскиот Пасха. Г. 
Волф, 1991). 

Но, исто така, веројатно затоа што на потрошувачката на оброк на ноќта да се почитуваат и 

одредени традиции, во комбинација со тоа како Евреите тенденција да се справи со светите 
денови, бидејќи на дијаспората (Евреите надвор од земјата на Израел) и прашања календар ( свети 

денови. еврејска енциклопедија од 1906 година), Евреите имаат тенденција да се јавите на ноќта 

треба да се почитуваат Пасха како повеќето Евреи што вечерта на 15-ти нисан / Авив задржи. Некои 
се задржи и во 14-тата и 15-тата како Пасха. 

Во времето на Исус, садукеите со тенденција да се задржи Пасхата на 14-ти и фарисеите, на 15-

та (рабинот Џефри В. Goldwasser. Зошто Евреите во Америка имаат две Пасха Seders?). 

Сепак, Библијата учи на две различни времиња се за две различни намени. Стариот Завет Пасха 

покажува дека децата на Израел беа заштитени и не страдаат од ангелот на смртта. Новиот Завет 
Пасха покажува, за христијаните, дека Исус понесе казната за Себе нашите гревови преку 

Неговата смрт. 

Но, ноќта треба да се почитуваат, потсети на Евреите дека тие треба да бидат благодарни за 

Божјата избавување од ропството на Египет ропство (Излез 12:42). За христијаните, ноќта треба да 

се почитуваат учи ние сме да се радуваме и да бидеме благодарни за ослободување Исус 
обезбедува од ропството на гревот (Јован 8: 34-36). 



Одредени еврејски научници сфаќаат дека Библијата наведува Пасха, како да бидат на различен 

датум од фестивалот на бесквасен леб: 

Лев. . XXIII, сепак, се чини да се прави разлика помеѓу Пасха, кој е поставен за 

четиринаесеттиот ден од месецот, и (на Фестивалот на Бесквасници; ἑορτή τῶν ἀζύμων, 
Лука XXII 1;.. Јосиф ", BJ" ii 1, став 3 ), назначен за петнаесеттиот ден. (Пасха. Еврејска 

енциклопедија од 1906 година) 

Затоа, и покрај повеќето Евреи повикувајќи она што тие го чуваат на 15-ти како Пасха, на 15-

ти библиски се сметаат за дел од седум дена фестивалот на бесквасен леб. Бидејќи Евреите имаат 

тенденција да се нагласи заминување од Египет и се потпираат на одредени небиблиски традиции, 

тие имаат тенденција да се претежно се набљудуваат само вториот датум. 

Мојсеева 12 глава дискутира Пасха и почнува со Бога инструкции Мојсеј и Арон во врска со она 

што тие беа за да ги учат луѓето како и она што ќе се случи. Оваа обука се вклучени во 

изнесувањето на јагне на десеттиот ден од првиот месец, наречен Авив, како и да го зачувате до 

почетокот на 14-от ден кога требаше да биде убиен во самрак - на почетокот на 14-от. 

Забележите нешто од следните упатства за Пасха: 
21 Тогаш Мојсеј ги повика сите старешини на Израел и им рече: "Трансферот надвор и се 

јагниња за себе во зависност од вашите семејства, и да ги убијат Пасха јагне. 22 И ќе ги 
преземе еден куп на исоп, го натопи во крвта што е во басенот, и штрајк на надвратникот и 

двата довратника со крвта што е во сливот и никој од вас ќе одат надвор од вратата на 

својата куќа до утрото (Излез 12: 21-22).. 

Изразот "до утрото" доаѓа од хебрејскиот збор што значи "пробивање на дневна светлина", 

"доаѓањето на дневна светлина" или "доаѓањето на изгрејсонце." 

Значи, Израелците не одат надвор од своите домови до раните утрински часови на 14-ти. Што се 

случи порано во ноќта? 
29 И тоа и се случи на полноќ, што Господ го погоди сите првороден во земјата Египетска, 

од првородениот на фараонот, кој седна на престолот на првородениот на затвореникот кој 

бил во зандана, и сите првородени на добиток ... 33 И Египќаните ги повикал луѓето, дека 

тие би можеле да ги испратите на земјата во амбуланта. За тие рекоа: "Сите ќе биде 

мртов." (Излез 12: 29,33) 

Мојсеј и Арон не излезе во текот на ноќта - тоа е погрешна претпоставката дека многу од нив 

имаат: 
28 Тогаш фараонот му рече: "Тргни се од мене! Пази на себе си и да видиме лицето не 

повеќе! Зашто во оној ден кога ќе се види моето лице ќе умреш!" 
29 Така Мојсеј рече: "Ти се зборува добро. Никогаш нема да го видиме вашето лице 

повторно." (Излез 10: 28-29) 

По смртта на првородените, Израелците имале голем број на задачи да се заврши пред да ја 

напушти Египет. Тие беа да останат во своите домови до утрото, кршење на дневна светлина, гори 

остатоци од јагнињата што не се јаде, да одат во селата и градовите каде што Египќаните живееле 

и замолете ги да им даде сребро, злато, и облека, се соберат и да се вчита до она што тие беа имот 



да се носат и со своите стада и стадата патуваат пеш, за некои колку што дваесет милји, да Рамзес 

каде што нивните организира патување од Египет беше да се започне. Напомена: 

34 И народот го тестото, пред тоа беше квасец, нивните месење корита се обврзани во 

нивната облека врз рамената. 35 И синовите Израилеви според зборовите на Мојсеј; и тие 

позајмени од бисерите Египќаните сребрени и златни, и облека: 36 И Господ му дал на 

народот да најде милост во очите на Египќаните, така што тие позајми им такви работи 

како што се бара. И тие расипа Египќани. 37 И синовите Израилеви заминаа од Рамзес за 

Сокхот, околу шестотини илјади пеш кои биле мажи, покрај децата. 38 И мешан мноштво 

отиде, исто така, со нив; и овци, и говеда, дури и многу добиток. 39 И тие печени пресните 

пити од тестото што тие изведов од Египет, за тоа не скисне;бидејќи тие беа втурнати од 

Египет, и не може да се забави, ниту пак тие се подготвени за себе било victual. (Излез 12: 

34-39, KJV) 

Во текот на ноќта да се забележи е ноќ дека тие го оставија Рамзес. Ноќта кога всушност ја 

напушти Египет. 

Откако ќе го направите она што им рекол да се направи Бог, тие го оставија. 

Излез 13:18 ни кажува, "синовите Израилеви отиде во уреден редови од земјата Египетска." Со 

оглед на бројот на луѓе и опсегот на возраст, тоа е тоа што тие беа во можност да се постигне сето 
ова од страна на ноќта по Пасхата. 

бесквасен леб 

Ние христијаните се признае дека Исус ја плати казната за нашите гревови на Пасха и дека ние 

треба да се обидеме да живееме, како што направи, без грев и лицемерие, од кои квас симболично 

може да претставува (Лука 12: 1). 

Кон крајот на Херберт В. Армстронг пишува за ова: 

И, како што Израелците излегоа со висок рака (Броеви 33: 3), во голема радост и восхит во 

текот на нивниот избавување од ропството, така и на ново роден христијанин започне од 

својот христијански живот - во облаците на среќа и радост. Но, што се случува? 

Ѓаволот и гревот веднаш продолжи по ново роден син на Бог - а наскоро и на новите и 

неискусни Кристијан наоѓа тој е долу во длабочините на обесхрабрување и во искушение 
да се откаже и да престанам. 

Забележете Излез 14, со почеток 10 стих - штом Израелците го виде тоа голема војска 

извршуваат нив, тие ја загубија својата храброст. Страв дојде врз нив. Тие почнаа да 
негодуваат и се жалат. Видоа дека тоа е невозможно за нив да се извлечат од фараонот и 

неговата војска, бидејќи тој е премногу моќен за нив. И тие беа беспомошни. Така е и со 

нас. 

Нашата сила не е доволно! 

Но забележите на Божјата порака до нив преку Мојсеј: "Стравот вие не, застанете, и да 

видиме спасението на Господ ... за Египќаните ... ќе ги видиме повторно нема повеќе 

засекогаш Господ ќе се бориме. ќе се "! Колку прекрасно! 



Беспомошни, се кажува да застанете и да видиме спасението на Господ. Тој ќе се бори за 

нас. Ние не може да го освои ѓаволот и гревот, но Тој може. Тоа е воскреснатиот Христос - 
нашиот Првосвештеник - кој ќе нè очисти - ни освети - ни испорача - кој вели дека 

никогаш не би ни остави ниту пак да ни остави! 

Ние не може да се задржи заповеди во нашата сопствена сила и моќ. Но Христос во нас 

може да ги задржи! Ние мора да се потпираат на Него со вера. Армстронг HW. Божјите 

свети денови, или пагански празници-Кој? Во светот Црквата Божја, 1976) 

Целта на фестивалот 

Но, ајде да научат целосното значење на овој. Зошто Бог го ракоположи овие 
празници? Што е одлично за неговата намера? Свртете сега да Излез 13, стих 3: "... Мојсеј 

му рече на народот, се сеќаваат на овој ден, во кој вие излезе од Египет ..." Ова беше 15-
Авив. Стих 6: "Седум дена ти јади бесквасен леб, а седмиот ден ќе биде празник кон 
Вечниот ... Ова се прави поради тоа што Вечниот го [спомен] ... и тоа ќе биде знак "- 
(чудесен доказ за идентитет) -" тебе на твојата рака, и за спомен помеѓу твоите очи "- 
ЗОШТО? - "дека закон Господ може да биде во твојот устата ... Ти ќе Затоа ја задржите 

оваа уредба ..." 

О, возљубени браќа, не можете да го видите прекрасно значење? Дали ви се сфати 

вистинското значење на сето тоа? Дали ви се види Божјата намера? Пасха слики на смртта 
на Христос за простување на поранешните гревови. Прифаќањето на крв не простува 

гревови ние ќе стори - тоа не им даде дозвола да продолжи и во грев - Затоа, кога ја 

прифатиме, нашите гревови се простени само до тоа време - минатите гревови. 

Но, ние ќе престане да постои? Минати гревови простени. Но, ние се уште се месо 

суштества. Ние се уште ќе страдаат искушенија. Гревот се одржа во својата спојката - ние 

сме биле робови на гревот, во неговата сила. И ние сме немоќни да се избави од неа! Ние 
сме биле во ропството на гревот. Дозволете ни да се разбере на сликата - 
значењето. (Армстронг HW. Што треба да знаете за Пасхата и Празникот на Бесквасните 

лебови. Добри вести, март 1979) 

До кој степен треба христијаните да го премавне гревот? Целосно, како што и Исус научи ", ќе 

бидете совршени, како што вашиот Отец небесен не е совршен" (Матеј 05:48). Квас симболично 

може да биде еден вид на гревот (види 1 Коринтјаните 5: 7-8). Како грев, квасецот вообразува. 
Како и седум е Божјиот број симболизира комплетноста, христијаните треба да го следат Пасхата 

со седум дена на бесквасен леб. Значењето и симболиката не е полн со само Пасха.Пасха слики 

прифаќањето на Христовата крв, за проштавање на минатите гревови и смртта на Исус. 
Треба ли да ја напушти Христос симболично виси на дрво на Неговата смрт (сп Галатјаните 

3:13)? Бр седум дена на бесквасен леб по Пасха помош сликата за да ни целосно ставање настрана 

на гревот, чување на заповеди - по минати гревови се простени како резултат на Исусовата жртва. 
Денови на бесквасен леб слика за животот и работата на воскреснатиот Исус. Исус се вознел на 

престолот на Бога, каде што е сега активно работи во наше име, како наш Првосвештеник, ни 

чистење на гревот (Евреите 2: 17-18) ни доставување целосно од својата моќ! 
Еве некои од она што го велат Хебрејски списи во врска со денови на Бесквасните лебови: 

15 Седум дена јадете бесквасен леб. На првиот ден ќе го отстраните квас од вашиот 

куќи. Зашто, кој јаде квасно од првиот ден до седмиот ден, тоа лице ќе се отсечени од 



Израел. 16 На првиот ден да има Свето собрание, а во седмиот ден нема да има Свето 

собрание за вас. Нема начин на работа ќе биде направено на нив; но она што секој мора да 

се јаде - тоа само може да се добие од вас. 17 Така ќе го набљудуваат празникот на 

Бесквасните лебови, за на истиот ден ќе го донесе на вашиот војски од земјата 

Египетска. Затоа мора да се почитуваат овој ден ви генерации како вечен уредба. 18 Во 

првиот месец, на четиринаесеттиот ден од месецот во вечерните часови, ќе јадете 

бесквасен леб, до дваесет и првиот ден од месецот во вечерните часови. 19 За седум дена без 

квас ќе се најде во вашите куќи, од кој и да јаде што е квасец, истиот тој човек ќе се 

отсечени од општеството на Израилот, без разлика дали тој е странец или мајчин јазик на 

земјата. 20 Ќе јадете ништо со квасец; . во сите ваши живеалишта јадете бесквасен леб ' 

"(Излез 12: 15-20) 

Левит 23: 6-8 учи за тоа како добро. И Второзаконие 16:16 покажува дека се очекува придонеси да 

се даде на Деновите на Бесквасните лебови, Педесетница, и падот свети денови. 

Првично, немаше "сепаленици и жртви" кога Бог "ги изведов од Египетската земја" (Еремија 

7:22). Тие беа додадени поради непослушност (Еремија 7: 21-27) и Новиот Завет, јасно е дека ние 

не треба да се изгорени придонеси или животински жртви сега (Евреите 9: 11-15). 

Како што се јаде бесквасен леб секој од деновите, сфаќаме дека ние треба да се избегне гревот, кој 

е толку распространети во светот околу нас. 

Направено далеку или се чуваат? 

Беа денови на Бесквасните лебови направено далеку? Размислете за нешто друго што Херберт В. 

Армстронг напиша: 

Не е укината со Стариот завет 
Внимавајте дека деновите на Бесквасните лебови се период, со две високо-ден саботи. И во 

овој период е основана ЗАСЕКОГАШ - додека Израелците се уште беа во Египет - пред да 

се даде или писмено на церемонијалниот закон на Мојсеј - пред Бога дури и предложи на 

Стариот Завет! Она што законот на Мојсеј, или стариот завет, не донесе, односно институт, 

тие не можат да го одземе! Во превод Fenton, на 17 стих се преведува: "Како резултат на 

тоа ЧУВА овој период постојано траен институција." Целиот период е вклучен. 
Ова е само треба да докаже дека светите денови - и седум денови на Бесквасните лебови - 
се обврзувачки денес, и довека! 
Сега, ако овие текстови се однесуваат на 15, а не 14, како што тие сигурно се направи, и 

овде е убедливо покажа, е тогаш Пасхата основани за досега? Всушност, тоа е! Но, овие 

горенаведените стихови се однесуваат на празникот, а не на Пасха. Во ставот почеток 

Излез 12:21 Пасха повторно се наведени, и 24 стих утврди ЗАСЕКОГАШ! ... 
Да ги набљудуваат Пасха сам, а потоа не успеваат да го набљудуваат седум денови на 

Бесквасните лебови, значи, во симболика, да го прифати Христовата крв, и да продолжи во 
гревот - да се каже ... Законот е направено далеку, ние сме под благодатта , што значи 

дозвола, да продолжи и во грев! 
На седум денови на Бесквасните лебови слика чување на заповеди, што е уште еден начин 

да се каже на ставање настрана на гревот. (Армстронг HW. Што треба да знаете за Пасхата 

и Празникот на Бесквасните лебови. Добри вести, март 1979) 



Раните христијани не веруваат дека деновите на Бесквасните лебови се направени далеку.  Апостол 

Павле го поддржа правилно водење на празникот со бесквасен леб (1 Коринтјаните 5: 7).  Тој и 
другите сè уште обележан / го почитуваат и го почитуваат надвор од Јудеја: 

6 Но ние отпловивме од Филипи далеку по деновите на Бесквасните лебови, а во пет дена 
да се приклучи во Троада, каде што останавме седум дена. (Дела 20: 6) 

Ако христијаните не се одржување на денови на Бесквасните лебови, Светиот Дух нема да се 

инспирираа ова да се евидентираат како оваа. Сега Филипи бил град Џентиле во Македонија. Тоа 
беше управуван од страна на Римјаните - со што одржувањето на овие денови не е ограничена 

само на едно место, како Ерусалим. Во најмалку две места во Новиот Завет, можеме да видиме 

дека деновите на Бесквасните лебови требаше да се чуваат во Џентиле области (1 Коринтјаните 5: 
7; Дела 20: 6). 

Сметаат и изјавата ", тоа беше за време на Деновите на Бесквасните лебови" во Дела 12: 3.  Бидејќи 
авторот Џентиле Лука се обрати на книгата Дела на друг Џентиле (Дела 1: 1), зошто тој ќе ги 

спомнав овие денови, ако тие беа непознати за Gentile христијани и да престане да постои?  

Можеби тоа треба да се додаде дека невистинита 3 век Epistula Apostolorum тврди Исус ги поучил 
своите следбеници треба да се задржи на денови на Бесквасните лебови додека не се врати.  Иако 

не можеме да се потпираат на тој документ, што укажува дека некои беа водење тие денови 

во 3 век. 

Информации од надвор Библијата вели дека апостолите Павле, Јован, и Филип, заедно со 

Поликарп Смирненски и други раните христијани, се чуваат на денови на Бесквасните лебови 
(Pionius. Животот на Поликарп, Глава 2). 

И покрај ова, Канон 38 од Лаодикискиот Собор на четвртиот век (ц. 363-364) да се забрани за 

набљудување на Деновите на бесквасен леб. Оние кои се во Црквата Божја не може да се 

усогласат со многу наредбите на Советот, кој беше против Библијата и почетокот на традициите 

на верниците. 

Затоа, различни сабота чувари продолжи да се задржи на денови на Бесквасните лебови потоа 

(Pritz Назареецот еврејски христијанството Magnas, Ерусалим, 1988, стр 35;... Џером како што е 

наведено во Pritz, стр 58,62,63;. Ephiphanius На Panarion. на Ephiphanius Саламина. Книга II (секти 
1-46) Дел 1, Глава 19, 7-9 Брил, 1987, стр 117-119) и во средниот век и пошироко (Liechty Д. 

Sabbatarianism во XVI век.. Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 1993 година, стр 61-62; 
Фалконер Џон а Breife побивање на Џон Traskes Judaical и Роман Fantyces, стр 57-58, како што е 
наведено во Ball Б. Седмиот ден Men:... Sabbatarians и Sabbatarianism во Англија и Велс, 1600-
1800, 2-ро издание. Џејмс Кларк & Co, 2009, стр. 49-50). 

Како што во продолжување на Црквата Божја не прифаќаат дека Советот на 
Лаодикија зборуваше за вистинската христијанска црква, ние уште го носам на денови на 

Бесквасните лебови. Јадеме некои бесквасен леб за секој од седум дена од Библијата опоменува 

(Излез 00:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Овој леб може да се направи на различни зрна / ореви-употреба 
на пченица не е библиски потребно. 

(Тоа можеби треба да се спомене дека може да јаде храна, освен само бесквасен леб за време на 
овој празник, тоа е само дека никој не квасен леб треба да се јаде. Исто така, за разлика од Пасха, 

на првиот и последниот ден на Бесквасните лебови денови, како и неделникот сабота, дека еден не 

е на работа.) 



Додека некои сакаат да allegorize далеку многу делови од Библијата, иако, секако, е духовно 

разбирање на светите денови, постои и физичко. И физички почитување ни помага да се разбере 
подобро духовните лекции. 

Деновите на Бесквасните лебови помош слика дека ние христијаните треба да се стремиме да се 
стави грев и лицемерие од нашите животи (види Матеј 16: 6-12; 23:28; Лука 12: 1). Со нивно 

чување физички, ни помага подобро да го осознаат духовните лекции кои Бог имал намера. 

4. Педесетница: Вистината за вашите Повикувајќи и 

неверојатните дар од Бога 

Повеќето од оние што се исповедаат Христос знаат нешто за Педесетницата. Многу правилно да 
го стартот на новозаветната црква се разгледа. 

По смртта на Исус, Неговите ученици им било кажано да се чека да го прими силата на Светиот 
Дух: 

4 И се собраа заедно со нив, Тој им заповеда да не се оддалечувајте се од Ерусалим, туку да 

се чека за ветувањето на Таткото ", кој" Тој рече: "што ја чувте од Мене; 5 за Џон навистина 

крстив со вода, но вие ќе бидете крстени со Светиот Дух, не по многу дни од сега. " (Дела 

1: 4-5) 

Па тие чекав и: 
1 Кога на денот на Педесетницата се исполни, тие беа сите еднодушно во едно место (Дела 

2: 1). 

Забележете дека изјавата се истакнува дека фактот дека на денот на Педесетницата целосно 

се дојдени. Библијата е јасно ставајќи до знаење дека настаните што се следат директно беа 

поврзани со фактот дека на денот на Педесетницата се целосно дојде. И, што се случи на 

учениците, бидејќи тие се сите што го набљудува заедно. 

Еве што се случило потоа: 
2 И одеднаш дојде звук од небото, како при налет на силен ветар, и ја исполни целата куќа 

каде што седеа. 3 И им се јавија разделени јазици, како огнени, и еден седна на секоја од 

нив. 4 И сите се исполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици, како што 

Духот им даваше да говорат. ... 
38 Тогаш Петар им рече: "Покајте се, и нека секој од вас нека се крсти во името на Исуса 

Христа за простување на 

гревови; и ќе примите дар од Светиот Дух. 39 За ветување е за вас и за вашите деца, и на 

сите што се далеку, колку што Господ, нашиот Бог ќе се јавам. " 
40 И со многу други зборови сведочеше и ги охрабруваше, велејќи: "да се спаси од оваа 

извратен". 41 А оние кои го прифатија неговото слово се крстија; и тој ден околу три илјади 

души биле додадени на нив. 42 И тие продолжиле цврсто во учење и дружење на 

апостолите, во кршењето на лебот и во молитвите. ... 47 фалејќи Го Бога беа омилени кај 



сите луѓе. И, Господ ги додаваше црквата секојдневно оние кои биле спасени. (Дела 2: 2-4, 
38-42, 47). 

Тие добија некои од силата на Светиот Дух. И ова се смета за почетокот на христијанската црква 

од страна на римокатолици, Православни, повеќето протестанти, Јеховините сведоци, и Црквата 

Божја групи. Значи Светиот Дух беше дадена на одредено време (во исто време кога голем број 

Евреи забележани Педесетница) и дека Исусовите ученици се 'уште го набљудуваа. 

Тоа не беше случајност. 

Постои Повеќе за да Педесетница? 

Многу не сфаќаат дека Педесетница претставува повеќе од давањето на Светиот Дух, и почетокот 

на новозаветната црква. 

Гледајќи пасуси во Стариот и Новиот Завет дава повеќе информации за овој ден и неговото 

значење. 

Празникот на Педесетницата е задржан од страна на христијаните по првичното, но без 

споменување се зборува на јазици. Апостол Павле продолжува да ги Педесетница децении по 

Педесетница споменати во второто поглавје на книгата Дела Апостолски. Забележи што напишал 

тој, околу 56 АД: 
8 Зашто не сакам да те видам сега на патот; но се надевам дека ќе остане подолго време со 

вас, ако Господ дозволи. Но, јас ќе ја следеа истата динамика во Ефес до Педесетницата (1 

Коринтјаните 16: 8). 

Ова покажува дека Павле знаел кога Педесетница беше, дека тој се чувствува дека Коринтијанс 
мора да знаете кога Педесетницата била, и дека Ефесјаните ќе се знае кога Педесетницата 

била. Според тоа, очигледно бил забележан од страна на Павле и на народите во Ефес и Коринт. 

Во уште една година, апостол Павле, исто така, сакаат да бидат во Ерусалим Педесетница, околу 

60 АД: 
16 За Павле реши да плови минатото Ефес, така што тој не би требало да го поминуваат 

времето во Азија; за тој беше брзајќи да биде во Ерусалим, ако е можно, на денот на 

Педесетница (Дела 20:16). 

Според тоа, христијаните во Ерусалим се уште се набљудува Педесетница и Павле го набљудуваа 

премногу. Во спротивно, нема да има очигледна причина зошто Павле сакаше да биде во 

Ерусалим на денот на Педесетницата. 

Терминот Педесетница е грчки термин што значи 50-та. Тој термин е изведен од следниве Хебрејски 

опис на прибирање на податоците: 
15 И ќе се смета за себе од денот после саботата, од денот кога ќе се донесе на сноп од 

жртвата на бранот: седум саботи ќе биде завршена. 16 Грофот педесет дена од денот кога 

седмата сабота (Левит 23: 15-16). 



На денот на Педесетницата има неколку имиња, и поради тоа, некои од нив се збунети за 

тоа. Нејзините други библиски имиња се: Празникот на жетвата, на празникот на седмиците и на 

денот на првите плодови. 

Еврејските традиции и кога е Педесетница? 

Често пее во придружба на светите фестивали на Бог, кој почна на зајдисонце: 
29 Не ќе имаш песна Како и во текот на ноќта кога света фестивал се чува, и веселба на 

срцето како кога се оди со флејта, да дојдат во планината на Господа, за да Силниот 

Израилев. (Исаија 30:29) 

Модерни Евреите имаат тенденција да се јавите на Педесетница со терминот Шавуот. 

Некои се збунети кога Педесетница е. Многу Евреи не се задржи на истиот ден кога 

на континуирана Црквата Божја го чува. 

Еврејската садукеите правилно рече "дека Педесетница секогаш ќе падне во неделата," сепак "[i] n 
пост-талмудската и geonic литература ... Педесетница паѓа на 6 Siwan" (Pineles "Darkeh Shel Тора", 

стр. 212 , Виена, 1861 година;.. Педесетница еврејската енциклопедија од 1906 година) датумот 

многу Евреи го користат (што е во пост-талмудската литература која беше ставен заедно по 
Стариот Завет и не е стих), е подоцна промени и не библиските датум . Ние 

во континуирана Црквата Божја го набљудуваат библиско крштевање. 

Забележете го следново од поранешниот главен рабин Господ Сакс: 

А фарисеите, кои веруваат во орален закон, како и писмена еден сфати "во сабота" да 

значи, тука, на првиот ден од Песах (15 нисан). Садукеите, кои веруваат само во Законот за 

писмена, го текстот буквално. Еден ден по саботата е недела. Така пребројувањето 

секогаш почнува во недела, и Шавуот, педесет дена подоцна, исто така, секогаш се паѓа во 

недела. (Вреќи Л. јудаизмот. Мисла за Шавуот Arutz Шева, 3 јуни 2014 година) 

Христијаните треба да се запамети дека Исус ги осудил фарисеите се потпираат премногу на 

орален закон во текот на пишаниот закон (Марко 7: 5-13). Исус им рече дека се "прават на зборот 

на Бог без ефект преку вашиот традиција која сте изречени. И многу такви работи да се направи" 

(Марко 7:13). 

И, како што е прикажано подолу, Педесетница се однесува на времето на броење педесет како се 

поврзани со плодови: 
16 Грофот педесет дена од денот кога седмата сабота; тогаш ќе понуди нова житна жртва 

на Господа. 17 Ќе се донесе од ваши живеалишта бран две векни две десетини од ефа. Тие 

ќе бидат од чисто брашно; тие треба да се пече со квасец. Тие се првите плодови на Бога 

(Левит 23: 16-17). 

Кога ќе брои педесет дена од денот кога седмата сабота, ќе најдете дека Педесетница е секогаш да 

се дојде на неделата. Педесетница трае од зајдисонце сабота до зајдисонце неделата. Иринеј, кој 

тврди дека се сретнал со Поликарп Смирненски напиша дека апостолите се чуваат Педесетница во 
недела (Фрагменти од Иринеј, 7). 



првина 

Употребата на терминот "плодови" укажува на втората жетва. И всушност, тоа исто така се 

истакнува во Стариот Завет: 

16 ... Празникот на жетвата, на првите плодови од твојот труд што сте ги сее во областа; 17 и 

на празникот на Ingathering на крајот од годината, кога ќе се собраа во плодот на своите 

трудови од областа (Излез 23: 16-17).  
 
22 И ќе го набљудуваат Празникот на седмиците, на првите плодови на жетва на пченицата 

и празникот на Ingathering на крајот на годината (Излез 34:22). 
26 Исто така, на денот на првите плодови, кога ќе се донесе нова жито принос на Господа 

во вашиот Празникот на седмиците, ќе имате Свето собрание (Броеви 28:26). 

Додека некои протестантски коментатори се однесуваат на жртвата за бран сноп што празникот на 

првите плодови (на пример Radmacher ED ед. Нелсон проучување на Библијата. Томас Нелсон 

издавачи, Нешвил, 1997, стр. 213), ова не е соодветно. Додека "сноп од првините" беше понуден 

тогаш (Левит 23: 10-11), како што е прикажано погоре, Библијата се однесува на празникот на 

седмиците, како во времето на првите плодови (а не само еден сноп). 

Како идејата на првите плодови да ни помогне да се разбере овој ден? 

Празникот на Педесетницата, или празникот на првите плодови (Излез 34:22) нè потсетува дека 

Бог е сега апелираат само мал "плодови" духовната жетва, со последниот голем ден доаѓање која 

слики поголема жетва подоцна. Жетвата пролет, во повеќето области, во многу помал од поголем 

пад жетва, и тоа е во согласност со Божјиот план за спасение на човештвото. 

Но, она што за Исус? Тој не беше еден вид на плодови? 

Да, Тој сигурно не беше. Павле вели: 
20 Но сега, Христос воскресна од мртвите, и стана првина на оние кои имаат заспана. 21 

Зашто, од страна на човекот смртта дојде преку човек, исто така, дојде и воскресението од 

мртвите. 22 Зашто, како што во Адам сите умираат, така и во Христа сите ќе оживеат. 23 Но 

секој по својот ред: Христос, а потоа оние кои се Христови, при Неговото доаѓање. (1 
Коринќаните 15: 20-23). 

Христос е исполнување на сноп придонес бран во Левит 23: 10-11. Тој е сноп од првите 

плодови. Тој, исто така исполни таа улога кога се вознесе на небото, во неделата (придонес бран 

сноп беше во недела), откако тој беше воскреснат (Јован 20: 1,17). Но, ниту тој, ниту Неговите 

вистински следбеници почитуваат она што сега се нарекува Велигден. 

Исто така, Џејмс вели дека Исус ни донесе натаму да се, исто така, да биде еден вид на firstfruit: 
18 Своја волја Тој нè доведоа преку словото на вистината, за да може да биде еден вид на 

првина на Неговите созданија (Јаков 1:18). 

Така, додека Исус беше оригиналниот firstfruit да ја претставува сноп придонес бран, вистинските 

христијани се еден вид на плодови, претставена од страна на денот на Педесетницата. "Плодови" 



значи дека само неколку ќе бидат дел од жетвата во оваа возраст (види Лука 12:32; Римјаните 9:27; 

11: 5) - но тие, исто така, значи дека ќе има поголема жетва - на време кога сите оние кои никогаш 
немале можност за спасение подоцна ќе има вистинска и реална можност. 

Информации што Петар изјави на Педесетница: 
29 "Мажи, браќа, дозволете ми да зборуваат слободно да за патријархот Давид, дека умре и 

беше погребан и неговиот гроб е меѓу нас до ден денешен. 30 Затоа, да се биде пророк, и 

знаејќи дека Бог му се заколна со заклетва за него дека од плодот на неговото тело, според 
телото, тој ќе се подигне до Христос седи на неговиот престол, 31 тој предвиде ова, 

зборуваше за воскресението на Христос, дека неговата душа не остана во адот , ниту 

неговото тело ќе види распаѓање. 32 Овој Исус, Бог го воскресна, од кои сите сме 
сведоци. 33 Затоа се издигнат на десната страна на Бога, и ја доби од Таткото ветувањето на 

Светиот Дух, Тој излее . ова што сега го гледате и слушате (Дела 2: 29-33) 

Забележи дека Петар, на денот на Педесетницата, наведени Исус како плод и дека Тој 

воскресна. Педесетница покажува дека Бог ги благословува оваа мала жетва со доделување на 

Светиот Дух, така што можеме да ги надминеме, направи неговата работа и растат духовно и 

покрај тоа што живеат во "сегашниов зло возраст" (Галатјаните 1: 4) 

Сега Исус не беше само првиот од првите плодови, Тој исто така бил првороден меѓу многуте 

браќа: 
29 Зашто, кого што го предвиде, Тој, исто така, предодреден да им се според ликот на 

Неговиот Син, за Тој да биде првороден меѓу многуте браќа (Римјаните 8:29).  
 
5 Исус Христос, верниот Сведок, Првородениот од мртвите (Откровение 1: 5). 

Бидејќи Исус е првенец, тоа сигурно значи дека таму ќе стане другите, кои треба да бидат како 

него. Така, станува како Исус Христос е исто така дел од пораката на Педесетницата.Се разбира, 

идејата да станат како Христос се учи во текот на Библијата и не е ограничена само на 

Педесетницата. Забележи што напишал Џон: 
2 ... ние ќе бидеме како Него (1 Јован 3: 2). 

Поради тоа што е особено свет, тоа е забележан сличен на неделникот сабота, но со придонеси 

(Второзаконие 16:16). Во Стариот Завет, на празникот на седмиците, вклучувајќи плодови, бил 

задржан 50 дена после саботата по Пасхата. 

По смртта на Христос, апостолите се собраа на тој датум. И на тој датум, Светиот Дух се излеа да 

им обезбеди на христијани пристап до Бога како еден вид на првите плодови. Исус бил првиот од 

овие плодови и христијаните кои се повикани во оваа возраст се, исто така, да биде плодови каков 

што е (оние наречен подоцна, исто така, да биде како што е Исус, но едноставно нема да биде 

плодови). 

Може да свети денови да се чуваат надвор од Ерусалим? 

Некои од нив посочија дека библиската свети денови не може да се чуваат сега како што ќе бара 

дека секој ќе оди во Ерусалим. 

Но, тоа не беше случај во минатото, дури и со Исус. 



Кон почетокот на својата служба, а во Назарет, Исус зборувал за "Денот на саботи" (Лука 

4:16). Педесетница е исто така, повика на празникот на седмиците / саботи (Второзаконие 16: 

10,16). Тоа значеше Лука множината може да се потврди од страна гледајќи во вистински грчкиот 

термин. Вистинскиот збор (групирање на зборови како не Силен) за саботи, σαββάτων, е множина 

(σαββάτω, како и во Лука 14: 1, е во еднина). Преминот е буквално преведени како што следува: 
16 И дојде во Назарет, каде што беше израснати. И според Својот обичај, тој отиде во на 

денови од саботите, во синагогата, и стана да чита. (Лука 4:16, зелена) 

Значи, ова ви помага покажуваат дека една може да се задржи на свет ден, како што Исус го 

направи, во место различно од Ерусалим. Се чинеше дека, исто така, за да евентуално се задржи 

уште светиот ден во Галилеја во Лука 6: 1-2 (зелено ЈП, Војвода Interlinear грчко-Англиски Новиот 
Завет, трето издание Бејкер Книги., 2002). 

Можеби треба да се напомене дека кога жената Самарјанка посочи дека обожување треба можеби 
да се ограничи на областа на Ерусалим (Јован 4:19), Исус рекол дека таму не беше Ерусалим 

обожување ограничување: 

. 21 Исус и рече: "Жено, верувајте ми, доаѓа часот кога ќе се ниту на оваа планина, ниту во 

Ерусалим, Му се поклонуваат на Отецот 22 Ти се поклонуваат она што не го знаете, ние 

знаеме што се поклонуваме, бидејќи спасението е . на Евреите 23 Но иде време и дошло 
веќе, кога вистинските поклоници ќе Му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина,. 

зашто Отецот сака такви да Му се поклонуваат 24 Бог е дух, и оние што Му се поклонуваат, 

треба да се поклонуваат во дух и вистина. " (Јован 4: 21-24) 
Новиот Завет јасно покажува дека светиот ден или други поклони не е ограничена на Ерусалим 

(види, исто така Матеј 10:23; 23:24). 

Треба да се напомене дека грчко-римски цркви исто така, признава дека Педесетница, понекогаш 

се нарекува празникот на недели (Левит 23: 15-16) или на денот на првите плодови (Број 28:26) во 

Стариот Завет, имаше христијанско значење . И тие не го ограничи нејзиното празнување на еден 

град. 

Сметаат, исто така, дека идејата за христијаните се плодови се потврдува и во Новиот Завет (Јаков 

1:18). Во древниот Израел, имаше помал жетвата во пролет и поголем жетвата во Есен. На пролет 
свет ден Педесетница, кога се правилно сфатени, помага слика дека Бог е само повик некои сега за 

спасение (Јован 6:44; 1 Коринтјаните 1:26; Римјаните 11:15) со поголем жетвата доаѓа подоцна 

(Јован 7: 37- 38). 

Многу грчко-римски цркви се почитуваат некои верзија на Педесетница. Сепак, делумно затоа 

што тие не се почитуваат некои други библиски свети денови, тие не успеваат да се разбере зошто 

Бог ги повикува само некои сега, и дека Тој има план да им понуди на сите спасение (Лука 3: 6; 
Исаија 52:10). Милост триумфира над пресуда "(Јаков 2:13). 

5. Празник на трубите: Христовото враќање и причините што 

довеле до тоа 

Поголемиот дел од црквите во грчко-римски не се задржи на библиските свети денови кои се 

јавуваат во есен. Сепак, овие свети денови се прикаже многу клучна настани во Божјиот план. 



Празникот на Труби не само слики на второто Христово доаѓање за воскреснување на првите 

плодови од мртвите, исто така, укажува на страшно време на уништување само напред и 
интервенцијата на Исус Христос за да се спаси живот од тотално уништување и да се воспостави 

царството Божјо на земјата. 

Да се разбере како овој фестивал се вклопува во големиот Божји план. 

Сметаат дека постои голема разлика во времето меѓу денот на Педесетницата и празникот на 

труби. Од новозаветната црква започна на Педесетница и во основа завршува кога Исус ќе се 
врати во последната труба (1 Коринтјаните 15: 51-57), во смисла на временски период од 

Педесетница и празникот на Труби може да се смета како претставник на црквата возраст . 

Четвртиот свет ден, на празникот на Труби, е забележан во "седмиот месец, на првиот ден од 

месецот" (Левит 23: 23-25). 

Бројот седум во Божјиот план значи завршување и совршенство. Седмиот месец од Божјата 

календар (се јавува во септември и / или октомври) ги содржи последните четири фестивали, 

сликање на завршување на големиот Божји план за нас. На фестивалот, кој паѓа на првиот ден од 

овој месец се одбележува почетокот на последните настани во Божјиот план. 

Тоа е уште еден годишен сабота на одмор од една редовна работа, и тоа требаше да биде спомен 

на дување на труби (Левит 23: 24-25). Тоа е исто така и време да научат Божјите патишта (Неемија 

8: 2-3; cf. Езра 3: 1-7). Голем дел од она што се случи на децата на Израел беше напишано за 

нашите "примери, и тие биле напишани за нашите опомена, врз кого на крајот на вековите да 

дојде" (1 Коринтјаните 10:11). 
Тоа е од силен звук на труби дека Празник на трубите црпи своето име. 

Постои голема доза на симболичко значење врзани со дува на овие труби, особено во однос на 

крајот на времето во кое живееме. Треба да се напомене дека модерната еврејски име за овој 

датум, Рош Хашана, не е библиски ниту, пак оригиналните за Евреите. Тоа беше нешто што тие го 

усвои векови откако Бог им го даде и по Стариот Завет е напишан (Крамер, Ејми Ј Рош Hashana 
потекла. Copyright © 1998-1999 Сите еврејски, Inc). 

Библијата учи дека Труби беа разнесени да го објави Божјата празници, како и да се јавите на 
луѓето да се соберат (Броеви 10: 1-3, 10). 

Книгата на животот 

Интересно е тоа што еврејските научници врзани празникот на Труби во со "Книга на животот" 

(Peltz М, Раби. Она што е Рош Хашана поздрав? Хаарец, 17 Септември 2012). Зошто е тоа од 

интерес? 

Па, Библијата вели дека оние кои се наведени во "Книга на животот" (Филипјаните 4: 3; 

Откровение 3: 5) ќе бидат воскреснати (Евреите 12: 22-23). Кога? Во седмата и последна труба: 

51 Еве, јас да ви кажам една тајна: не сите ќе умреме, но сите ќе се измениме - 52 во еден 

момент, за миг на окото, на последната труба. Имено трубата ќе затруби и мртвите ќе 
воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме. 53 зашто треба ова распадливото да се 

облече во нераспадливо и ова смртното да се облече во бесмртност. (1 Коринќаните 15: 51-
53) 



Книгата на Откровението јасно учи дека седум труби ќе биде разнесена (8: 2), казната доаѓа на 

оние кои не се заштитени со Бог (9: 4), а потоа на Божјото царство и пресуда ќе дојде (11: 15-
18). Конечно таа учи дека оние чии имиња не се запишани во книгата на животот ќе ја доживее на 

втората смрт (Откровение 20: 14-15). 

труба експлозии 

Сметаат дека Библијата покажува дека во текот на историјата на Израел, кој беше силно нагласен 

со конфликти и бунт, труби и понатаму се користат како уреди за предупредување, да се јавите на 
оружје или како прелудиуми за важни пораки - секогаш да се одбележи еден настан од огромна 

увоз на целата нација. 

Бог се користи на пророците, меѓу нив и Исаија, Езекиел, Осија и Џоел, да го предупреди  Израел 

во врска казни Тој ќе донесе врз нив за нивната постојана бунт против Неговите закони. Овие 

знаеле да го користат својот глас како труби да крик предупредувањата на Бога народ. 
1 Cry глас, не резервни; Подигнете го гласот како труба; Кажете му на народот Мој на 

беззаконието негово, и на домот Јаковов своите гревови. (Исаија 58: 1) 

Ние во континуирана Црквата Божја се работи за да се направи тоа денес. Смело ја каже на 

гревовите на општеството и како светски настани се усогласи со соодветно разбрана пророштво - 
која ние, исто така, се стремиме да се објасни. 

Но, исто така ќе биде буквално труба експлозии кои доаѓаат во иднина Книгата на Откровението 

учи (Откровение 8: 1-13, 9: 1-18). Но повеќето не ќе го послуша овие предупредувања. 

Многу од нив се разнесени во Книгата на Откровението, и многу требаше да се разнесени на 

празникот на Труби (Левит 23:24) - се надеваме дека многу може да се види на врската. 

Но најважното труба, во некоја смисла, би можело да биде последната, седма еден. Овде е она што 

Откровение учи за тоа: 
15 И седмиот ангел звучеше: И имаше силни гласови на небото, велејќи: "Царствата на 

светот станаа царство на нашиот Господ и на Неговиот Христос, и Тој ќе царува во вечни 

векови!" 16 И дваесет и четирите старешини кои седеа пред Бога на престолите паднаа 

ничкум и Му се поклонија на Бог, 17 велејќи: "Ти благодарам, Господи Семоќниот Бог, оној 

кој е и кој беше и кој треба да дојде, бидејќи кои сте ги направиле Вашата голема сила и се 

зацари. 18 народите се разгневија, и Твојата лутина дојде и времето на мртвите, дека тие 
треба да им се суди, и дека треба да се наградат Твоите слуги, пророците и светите, и оние 

кои се плашат од Твоето име, мали и големи, и треба да ги уништи оние што ја уништи 

земјата. " 19 Тогаш Божјиот храм е отворен во небото, и ковчегот на Неговиот завет беше 

виден во Неговиот храм. И имаше светкавици, звуци, грмотевици, земјотрес и голем 

град. (Откровение 11: 15-19) 

Празникот на Труби слики иднина силен звук на труби и реалноста дека Исус ќе дојде и да се 

воспостави Царството Божјо на земјата. Добрата вест доаѓа Царството Божјо е голем дел од она 

што Исус го сака неговите слуги да го прогласат сега (Матеј 24:14; 28: 19-20), и тогаш ќе дојде 
крајот (Матеј 24:14). Празникот на Труби поени за Христовата победа над овој свет. 

Грчко-римски историчари, како што Џером и Епифаниј (Catholica Omnia Tabulinum Де Ecclesiae 

Patribus Doctoribusque Материја Migne ЈП Argumentum Patrologia Латина Volumen MPL025 Ab 



Columna реклама Culumnam 1415 -. 1542A, стр 922, 930 и Епифаниј (Ephiphanius На Panarion на 

Ephiphanius Саламина. : Книга II (секти 1-46) Дел 1, Глава 19, 7-9 Френк Вилијамс, уредник 
Издавач Брил, 1987, стр 117-119), забележа дека "Назареецот христијани" продолжи да се задржи 

Падот свети денови... во четвртиот и петтиот век. тие, исто така, се чуваат од страна на верниците 

христијани во Ерусалим кој тврди оригиналниот христијански зграда во Ерусалим во четвртиот 

век, додека тие беа запрени од Кралскиот органи (Pixner Б. Црквата на апостолите е пронајдено на 
планината Сион. Библиска археологија Преглед, мај / јуни 1990: 16-35,60). 

На антисемит Јован Златоуст посебно се обидел да ги спречи луѓето од одржувањето на празникот 
на Труби кон крајот на четвртиот век (Јован Златоуст Беседа сум против Евреите I: 5; VI. 5; VII: 

2). Сепак, оние кои се обидуваат да се биде верен продолжи да го стори тоа во текот на 

историјата. На континуирана Црквата Божја го прави тоа сега. 

6. Ден на помирување: Сатаната добива протерани 

Следниот Падот свет ден е ден на помирување: 

26 И му рече Господ на Мојсеја, велејќи: 27 "Исто така, на десеттиот ден од седмиот месец ќе 
биде на денот на помирувањето Тоа ќе биде особено свет за вас, вие ќе ги мачат душите 

ваши, и нудат жртва палена за. Господ. 28 А и да не работи на истиот ден, за тоа е ден на 

помирување и да се помоли за вас пред Господа, твојот Бог. 29 за секое лице кое не се 

погодени во душата на тој ист ден ќе биде отсечени од својот народ 30 И секое лице кое не 
било работа на истиот ден, тоа лице ќе се уништи од својот народ 31 и да не начинот на 

работа;.. тоа ќе биде вечен закон во сите ви генерации во сите ваши . живеалишта 32 Тоа ќе 

ти биде саботата за свечена одмор, и ќе ги мачат душите ваши;. на деветтиот ден од 
месецот во вечерните часови, од вечер до вечер, ќе празнувајте ја вашата сабота " (Левит 

23: 26-32). 

7 'На десеттиот ден од седмиот месец да имаат особено свет. Вие треба да ги мачат душите 

ваши; вие не треба да се направи некоја работа. (Броеви 29: 7) 

Постот е историски главно како фразата "ги мачат своите души" се толкува од страна на 
еврејските и Црквата Божја заедници (ова исто така е потврдена од страна на такви стихови што се 

Псалм 35:13; 69:10 и Исаија 58: 5) да значи гладување, освен ако не е некако лошо, а со тоа веќе се 

понижува. Вечер до вечер значи од зајдисонце до зајдисонце. 

И Новиот Завет повикува на денот на помирувањето "постот" (Дела 27: 9), кои не само што 

покажува дека апостол Павле го држи (што тој ќе биде на извештаи во Дела 21: 18-24; 28:17 ), но 
дека грчките име Теофил (христијанската која Книгата на Дела е упатено во Дела 1: 1), исто така, 

мора да биле или уште еден мандат би бил заменет. 

Капацитет поединци поврзани со Црквите Божји ќе постат од зајдисонце оваа ноќ до зајдисонце 
следниот ден (ако тие се физички способни - доилките, малите деца, бремените жени, како и разни 

други измачените не се очекува да се брза - тоа е во согласност со еврејски практики во оваа 

област, како и). Во оваа брзо ќе одиме без храна или пијалок. 

Чудно, еден протестантски извештајот се тврди дека една од причините христијаните не треба да 

се задржи на денот на помирувањето е затоа што не постои еврејски храм денес (Cocherell БЛ. 

ТРЕБА следбениците на Христос брзо На денот на помирувањето?). Сепак, библиските реалноста 

е дека децата на Израел се чуваат на денот на помирувањето со векови пред имаше храмот и други 

реалноста е дека Новиот Завет покажува дека христијаните се сега Божјиот храм (1 Коринтјаните 

3: 16-17). 



две кози 

Во Стариот Завет, на денот на помирувањето вклучени церемонија на која коза Azazel бил 

испратен во пустината (Левит 16: 1-10). Некои христијани го виде тоа испраќање на коза Azazel 

далеку како сликање на време за време на милениумот кога сатаната ќе биде врзан за илјада 
години во бездната (Откровение 20: 1-4). Ова значи дека тој нема да биде во можност да го искуша 

и измами во тоа време. Поради жртвата на Исус, коза не се жртвува за да го набљудуваат овој ден 

(сп Евреите 10: 1-10). 

Иако Исус беше нашата Пасха јагне жртвувано за нас (1 Коринтјаните 5: 7-8) и Тој беше убиен 

само еднаш (Евреите 9:28), ние исто така ја видите време, освен Пасха кога Исус церемонијално се 

убиени. 

Зошто? 

Многу се шпекулира, но може да има индиции заедно со фактот дека оваа жртва се случува пред 

објавувањето на вториот коза. 

Оригиналниот Пасха резултираа само со синовите Израилеви се предадени за своите гревови. Во 

оваа возраст, оние кои се вистински христијани тврдат дека жртвата на Исус за конечниот 

Неговиот земен Пасха за плаќање на казната за нашите гревови. Но, вистински христијани се мал 

број на населението на светот (Лука 12:32; Римјаните 11: 5). 

Од Библијата го нарекува Сатана "богот на овој свет", кој има "заслепени" во светот (2 

Коринќаните 4: 4), од кои повеќето биле заслепени и се уште не се покриени од страна на жртвата 

на Исус. Сепак, тоа ќе се случи за речиси сите кои ќе се вика - или во оваа возраст или возраст да 

дојде (Матеј 12:32). Прикажани жртвата, церемонијално по возраст црквата завршува, помага да 

покажат дека жртвата на Исус не е само за оние кои се повикани во возраста на црквата, како што 
Божјиот план вклучува нуди спасение на сите, а не само денешниот избраните. 

Со покажување на жртвата пред другите кози се објавени, ова покажува дека Исус не бил 
одземање на гревовите на сатаната. 

Исус ги зеде казна на сите човечки суштества. Но, тоа не се однесува на луѓето, додека по Бог не 

повика и ни дарува покајанието (Јован 6:44) и доаѓаме да бидат подготвени да се покајат и да 

веруваат. Не само во Исус, но верува во Синот, и ние веруваме дека Отецот, што е, ние веруваме 

во она што велат тие. Исто така, ние го докаже со покајание, крштевање, се доделува на Светиот 

Дух (Дела 2:38), а всушност се обидуваат да живеат како што би сакале да се живее (спореди 1 
Јованово 2: 6). 

Се чуваат во текот на историјата 

На денот на помирувањето бил чуван во 4 век според Јован Златоуст кој проповедал против него 

(Јован Златоуст Беседа сум против Евреите I:. 5; VI: 5; VII: 2). 

Ова исто така може да се види во Канон 69/70 на сириските Апостолска канони околу тоа време 

кој се обидуваше да го (ја забрани Seaver JE прогонот на Евреите во Римската империја (300-438), 
број 30 од Универзитетот во Канзас публикации. Хуманистички студии. Универзитетот во Канзас 
Публикации, 1952, стр. 34-35). 

Муслиманот документ, датира од периодот на петтата десеттиот век, се наведува дека Исус и 
Неговите ученици се чуваат на брзо во исти денови како што Евреите. Тоа покажува дека јудео-



христијани биле сеуште одржување на денот на помирувањето додека Грци и Римјани излезе со 50 

ден Lenten- 

период на гладување дека Исус не го задржи (Tomson П. Lambers-Petry Л. сликата на јудео-
христијани во древниот еврејски и христијански литература, том 158, 2003, стр 70-72;. Стерн СМ 
Цитати од апокрифни евангелија во. . Абд Ал-Џабар весник на богословски студии, НС том XVIII, 

(1) април 1967 година:.. 34-57). Извештаи од други историчари го поддржуваат овој став (пр Pines, 

стр. 32-34). Покрај тоа, ние гледаме историски извештаи дека се уште се чуваат во Трансилванија 

во 16-от век (Liechty, стр. 61-62). 

Стариот Радио Црквата Божја забележано на денот на помирувањето (и другите свети денови) во 

текот на 20-от век. Ние во континуирана Црквата Божја да продолжи да го набљудуваат денес. 

7. Празникот на колибите: увид во она што светот изгледа како 

под Христовото Царство 

Празникот на колибите слики на кулминирајќи настан во Божјиот план. Откако Исус умрел за 

нашите гревови, за да го откупи човештвото, и откако Тој ни испрати Светиот Дух и подбран 
народ за неговото име да стане цареви и свештеници за да владеат со него на Земјата (Откровение 

5:10), и по Неговото второ доаѓање, и откако конечно се става сите гревови врз главата на Сатана 

одвојување него и гревовите од присуството на Бога и Неговиот народ (што ни конечно се 

приклучи на-еден со него, помирувањето), тогаш ние сме подготвени за тоа финалната серија на 
настани, на почетокот на формирањето на илјадагодишната Царството Божјо на земјата. 

Празникот на колибите слики на духовно и материјално изобилство што ќе се случи во текот на 
илјадагодишното владеење на Исус Христос, кога луѓето ќе ги држи Божјите закони без измами на 

сатаната (Откровение 20: 1-6). Ова е за разлика од она што сега се случува во светот измамени од 

сатаната (Откровение 12: 9). Сатански измама, која ќе исчезнат тогаш (Откровение 20: 1-3), е дел 
од причината зошто повеќето од оние што тврдат христијанството биле заведени од "убаво" лажни 

министрите, како и причината зошто многу од оние министри биле заведени (2 Коринтјаните 11: 

14-15). 

Исус, се чуваат на Празникот на колибите, а исто така ги научи на Јован 7: 10-26. 

Еве неколку упатства за тоа од Светото Писмо хебрејски: 

33 Тогаш му рече Господ на Мојсеја, велејќи: 34 "Кажи им на синовите на Израел, велејќи:". 

На петнаесеттиот ден од седмиот месец ќе биде празникот на колибите за седум дена на 
Господ 35 На првиот ден нема да има свето собрание. и да не вообичаено работат на тоа. 

41 Ќе го чувам како празник на Господа за седум дена во годината. Тоа ќе биде вечен закон 
во сите ви генерации. Вие ќе го прослават во седмиот месец. 42 Ќе живеат во кабини за 

седум дена. Сите оние кои се родени Израелци ќе живеат во колиби, (Левит 23: 33-35,41-
42) 

13 "Ти ќе ги почитува празникот на колибите од седум дена, ... 14 И ќе се радуваат во вашиот 

празник, вие и вашиот син и ќерка, вашиот машки службеник и женски слуга и левитот, 

странец и сирачето и на вдовицата, кои се во рамките на вашата врата. 15 Седум дена ќе се 
задржи свето празникот на Господа, твојот Бог, на местото што Господ избира, зашто 

Господ, твојот Бог, ќе те благослови во сите ваши производи и во сите делото на своите 

раце, па што сигурно се радуваат. 



16 "Трипати годишно сите ваши мажите треба да се појават пред Господа, твојот Бог, на 

местото, кое Тој избира: на празникот на Бесквасните лебови, на празникот на недели, а на 
празникот на колибите, и тие не треба да се појави пред Господ со празни раце 17 Секој 

човек треба да се даде како тој е во состојба, според благословот на Господа, вашиот Бог, 

кој тој ви ја даде (Второзаконие 16: 13-17).. 

Бог имал древниот Израел живеат во колиби / сеници ( "sukkos" на хебрејски) во пустината со 

децении пред да влезат во ветената земја. Оние кабини, во некоја смисла, на фотографијата што 

тие беа само наследници во ветената земја. Дури и за време на милениумот, кога Царството Божјо 
е владејачката во текот смртен нации, посмртните луѓе само ќе бидат наследници на 

Царството. Тие мора да се надминат и да се развива во знаење и мудрост да ги наследуваат 

ветувањата. 

Бог вели дека на Ефрем (понекогаш прикажување на еден вид на сите Израел во Светото Писмо) 

дека ќе "живеат во шатори, како и во деновите на празникот" (Осија 12: 9, Douay-Ремс). Израел, во 
пустината, беше еден вид на сите луѓе кои мора да одат преку обиди и страдањата наследство на 

ветувањата (1 Коринтјаните 10:11). Тие беа странците, кои чекаат да ги наследуваат ветувањата на 

Бога. 

Ние христијаните треба да сфатат дека ние немаме постојан град во оваа возраст и се погледне на 

еден да дојде (Евреите 13:14). На престој во привремени живеалишта за време на Празникот на 

колибите помага да се потсетиме на тоа. Христијаните треба да одат во црква услуги, ако е можно, 
секој ден од празникот на колибите за да дознаете (Второзаконие 31: 10-13; Неемија 8: 17-18) се 

живи жртви, кој е нашата "разумна служба" (Римјаните 12: 1) . 

Празникот на колибите е време да се радуваат (Второзаконие 14:26; 16:15). Употребата на 

поврзани десеток (најчесто се нарекува "вториот десеток") покажува дека ова е да биде време на 

изобилство (Второзаконие 14: 22-26), но, исто така, дека Министерството треба да бидат згрижени 

во оваа возраст (Второзаконие 14: 27). Празникот на колибите помага слика за време на 
илјадагодишната изобилство. Ова ни дава увид во тоа време Исус се враќа. 

Милениумот претставува седмиот ден од Божјата 7000 година план. Интересно е тоа што на секои 
седум години, беше командант на книгата на законот да се читаат на празникот на колибите 

(Второзаконие 31: 10-13). Ова помага да се слика што законот, вклучувајќи Десетте заповеди, ќе се 

чуваат во милениум, како што Библијата го покажува закон ќе се предава, тогаш (Исаија 2: 2-3; 
повеќе на заповедите може да се најде во нашите бесплатни онлајн книшка Десетте заповеди). Се 
живее според Божјите закони, кои ќе донесат благослови и изобилство во текот на милениумот.  

Ние христијаните сега чекаат наредните милениум и промена што се случува на последната труба 
(1 Коринтјаните 15:52), кој исто така е наречена првото воскресение; 

4 И видов престоли и седнати на нив, а пресудата е посветена на нив. Потоа видов душите 
на оние што беа убиени со меч за нивните сведок за Исус и за зборот на Бог, кој не се 

поклони на ѕверот и на неговиот лик, и не добил неговиот белег на челата или на нивните 

раце. Тие оживеаја и царуваа со Христос илјада години. (Откровение 20: 4) 

Библијата покажува дека Исус се собира Црквата за него, а откако тој седи на Својот престол, каде 

што ќе владее со него, тој ќе се соберат народите пред Него и да каже на христијаните: 

34 Дојдете, благословени од Мојот Отец, наследете го царството 

подготвено за вас од создавањето на светот: (Матеј 25:34). 



Сега, оние кои се бават со празникот на колибите со нетрпение очекуваме да ова, како тоа им 

помага на слика илјадагодишната Царство. 

Во почетокот на вториот век, Papias на Ерапол рече: 

[T] тука ќе бидат во период од неколку илјади години по воскресението на мртвите, и дека 

Царството на Христос ќе бидат поставени во материјална форма на оваа многу земјата. 

На одбележувањето на празникот на колибите е сенка на доаѓањето илјадагодишната Царство на 
Бог, кој верни христијани се чуваат од Новиот завет. 

Каде може да се чуваат? 

Празникот на колибите во суштина е "аџилак" (Псалм 84: 1-5) период, што значи дека обично 

вклучува патување надвор од една нормална заедница. Исус tabernacled "со луѓето кога Тој беше 

тука (Како што грчкиот збор ἐσκἠνωσεν во Јован 1:14 може да се преведе на зелено ЈП. Interlinear 

грчко-Англиски Новиот Завет. Бејкер Книги, 1996, 5 печатење 2002 година, стр. 282). 

Додека некои лажно тврдат дека на празникот на колибите од минатото преку сегашните времиња 

мора да се чуваат само во Ерусалим, ова не е грешка. Децата на Израел дури и не беа во Ерусалим 

со векови по команди за нејзиното празнување во Левит 23 беа снимени, па оттука и Ерусалим не 

беше првичната опција за нив. Библијата покажува Празникот на колибите може да се чуваат во 

градовите, освен Ерусалим (Неемија 8:15; cf. Второзаконие 14: 23-24). Во текот на вториот период 

храм (530 п.н.е. - 70 н.е.), Евреите често се чува на друго место (Hayyim Schausse истакна, "Sukkos 

беше голем фестивал дури и надвор од Ерусалим." Schausse Х. Еврејската Фестивали: Водич за 
нивната историја и почитување, 1938 година Schocken, p. 184). 

Исто така, може да биде од интерес да се напомене Поликарп Смирненски во 2-от век (Животот на 
Поликарп, Глава 19) и некои други во Мала Азија кон крајот на 4 век се чуваат на Празникот на 

колибите во Мала Азија, а не Ерусалим. Ова е потврдено од извори како што Католичката светец 

Jerome (Patrologia Латина Volumen MPL025 Ab Columna реклама Culumnam 1415 - 1542A) и 
истражување направено од страна на 20-от век кардиналот Жан Danielou на (Danielou, кардиналот 

Жан-Guenole-Мари теологијата на еврејски христијанството. . од англискиот превод на Џон А. 

Бејкер. На Вестминстер Press, 1964, стр. 343-346). 

А деветнаесеттиот век анти-илјадагодишната научник по име Џовани Батиста Pagani го напишал 

следново во врска со египетската епископ Nepos на третиот век и оние кои го поддржаа милениум: 

... сите оние кои учат милениум врамени според еврејскиот идеи, велејќи дека за време на 

милениумот, Мојсеевиот закон ќе бидат обновени ... Овие се наречени Judaical 

Millenarians, а не како што беа Евреи, но како што ја измислил и ја потврдил еден 
милениум според ... Основните авторите на оваа грешка се Nepos, африкански Бишоп, 

против кого Свети Дионисиј напишал две книги за ветувањата; и Apollinaris, кого Свети 

Епифаниј се посрами во своето дело против ереси. (Pagani, Џовани Батиста. Објавено од 

Чарлс Dolman, 1855, стр. 252-253) 

Тоа треба да биде од интерес да се напомене дека ниту бискупи Nepos ниту Apollinaris биле Евреи, 

но биле осудени за поседување на религија што "еврејски" верувања. И бидејќи Apollinaris е 
наречен католичка светица, треба да биде јасно дека наведените нееврејските христијански лидери 

во почетокот на третиот век јасно се одржи на идеи кои беа осудени од страна на 

allegorists. Фактот дека тие се чуваат до "Мојсеевиот закон" е доказ тогаш дека тие го сфатија 
значењето на и да се одржува на празникот на колибите, но со христијански акцент. 



На грчко-римскиот епископ и свети Методиј на Олимп кон крајот на 3-ти или почетокот на 

4 век научи дека на празникот на колибите беше заповедал и дека има лекции за христијаните: 

Зашто во шест денови Господ ги создаде небото и земјата, а заврши целиот свет, и се 

одморил во седмиот ден од сите Свои дела, што ги направи, и го благослови седмиот ден и 
го освети, па со бројка во седмиот месец, кога плодовите на земјата се собраа во, ние сме 

заповедал да се задржи на празникот на Господа, ... тоа е наредба, на празникот на нашиот 

колибите ќе се слави на Господа ... Исто како што Израелците, кои имаат напушти 

границите на Египет, прв дојде до колибите, и од тука, ја повторно поставени, дојде во 
земјата на ветувањето, така и ние. Зашто, јас, исто така, земајќи моето патување, и ќе 

излезе од Египет на овој живот, прво на воскресението, која е вистински Празникот на 

колибите, и таму ја постави мојот шатор, украсена со плодовите на доблест, на првиот ден 
на воскресението, што е денот на пресудата, го прослави со Христос на милениумот за 

одмор, кој се нарекува на седмиот ден, па дури и на вистинската сабота. (Методиј. Банкет 

на десет девојки, дискурсот 9) 

На католички свештеник и професор Жером рече дека Назареецот христијани го чуваат и дека тие 

веруваат дека тоа укажува на илјадагодишното владеење на Исус Христос (Patrologia Латина 

Volumen MPL025 Ab Columna реклама Culumnam 1415 - 1542A). Оваа водење на празникот на 
колибите од Назареецот христијаните на крајот на четвртиот век, исто така, беше потврдено од 

страна на католичките и православните светителот Епифаниј Саламина. 

Кристијан Разлики од Израелците 

Главно врз основа на Новиот Завет стихови, христијаните се задржи на празникот на колибите 
малку поинаква од Израелците не. 

Податоци покажуваат дека на празникот на колибите се чини дека се чуваат во Европа во текот 

век (амбасадор колеџ дописен курс Блискиот, Лекција 51. "А жената избега во пустината, каде што 
таа ја има место ..." Откровение 12: 6 . 1968), како и посебно во Трансилванија во 1500 година 

(Liechty, стр. 61-62), на места каде што нема палмови гранчиња. Постојат некои докази укажуваат 

на тоа дека тоа е се чуваат во Америка во 1600 и 1700 година. Тоа е задржан од страна на старите 
Радио Црквата Божја и во светот Црквата Божја во целиот свет во 20 век. 

Ние во континуирана Црквата Божја продолжи да се задржи во места низ целиот свет и ние, исто 
така, учат дека празникот на колибите поени на илјадагодишното владеење на Исус Христос во 

Царството Божјо. 

Празникот на колибите е забележано од страна на многу современи христијани или во шатори или 

мотел / хотелски соби функционира како "Сеници" -temporary dwellings- и не само во дланка 

гранка колиби дека Израелците нормално се користи. Новиот Завет покажува дека христијаните 

имаат поинаков шаторот (cf. Евреите 8: 2, 9: 11-15), што е во согласност со не да лично да се 
изгради на дланка кабина. Библијата покажува дека децата на Израел живееја главно во шатори на 

Излез 33: 8 (а понекогаш и други очигледно привремено, по Второзаконие 4: 45-49, домови), 

додека тие биле во пустината четириесет години и дека Бог сметаат оние што се " Сеници "по 
Левит 23:43. Живеат во шатори или мотел соби е сличен тип на привремено живеалиште / 

скинијата денес. 

Библијата покажува христијаните не треба да се жртвуваат животно / придонеси (Евреите 9: 9) 

како жртви паленици што синовите Израилеви се користи за обезбедување за време на Празникот 

на колибите (Левит 23: 36-37). Наместо тоа, ние треба да се понуди како живи жртви, кој е нашата 



разумна служба (Римјаните 12: 1)-која вообичаено вклучува редовно посетуваат црковните служби 

за време на Празникот на колибите. 

Некои може да се прашувам зошто присутните услуги е направено за сите денови на празникот на 

колибите, но тоа не е потребно за деновите на Бесквасните лебови. Основните библиски причина е 
дека командата вели: "Ти треба да се придржуваат на празникот на колибите седум дена ... Седум 

дена ќе се задржи свето празникот на Господа, твојот Бог, на местото што Господ го избере" 

(Второзаконие 16: 13,15) , но тоа не е така изјави поврзани со денови на Бесквасните лебови-
командите за што се вели да јадете бесквасен леб за седум дена во Левит 23: 6 и Второзаконие 16: 
3, како што се противат да се набљудуваат на празникот седум дена (ние се направи на "жртва" на 

седумте дена на бесквасен леб со јадење бесквасен леб за секој од дена). Библијата исто така вели 

дека се во привремени живеалишта за време на Празникот на колибите (Левит 23:42), но не изјави 
ова во врска со останатите Свети денови. 

Од сатаната ќе биде врзан за илјадагодишната владеење (Откровение 20: 1-2), ќе има помалку 
измама тогаш. Си оди за време на празникот на колибите и исполнување на ден помага слика во 

време кога светот ќе биде сосема поинаква отколку што е сега. 

"Твоето Царство доаѓа!" (Матеј 6:10). 

Библијата вели дека на празникот на колибите ќе се чуваат во милениум и Бог на крајот ќе 

"табернакул" со нас 

Библиските пророштва покажува дека празникот на колибите ќе се чуваат во милениум: 
16 И тоа треба да се случи дека секој кој е лево од сите народи, кои дојдоа од Ерусалим ќе 

одат нагоре од година во година да се поклони на Царот, Господ на Силите, и да се задржи 

на празникот на колибите. 17 И тоа треба да биде дека без разлика кој од семејствата на 

земјата не можат да дојдат во Ерусалим да се поклони на Царот, Господ на Силите, на нив 

ќе има дожд. 18 Ако семејството на Египет нема да излезе и да влезе во, тие ќе имаат 

дожд; тие ќе ја примат чума со која Господ удира народите кои не излезе да се задржи на 

празникот на колибите. 19 Ова ќе биде казната на Египет и казнување на сите народи што 

не излезе да се задржи на празникот на колибите (Захарија 14: 16-19). 

Значи Библијата учи дека Бог ќе се очекува сите да се задржи на празникот на колибите во 

иднина. Дури и Католичката коментатори се признае дека Божјиот план вклучува празникот на 

колибите. Еден католички коментар за пасуси во Захарија 14 држави: 

Во меѓувреме, како што пред прогонувани Црквата треба да се конвертира, и со голема 

посветеност ќе го прослават празникот, и да ги врши верски обреди чест на боговите; и ќе 

се спроведат големи награди. (Авторски И Точно Douay Стариот Завет на Anno Domini 

1610 том 2, стр. 824) 

Божјото царство ќе ги замени сите царства на овој свет (Откровение 11:15), и овој фестивал помага 
слика ова со одвојување (сп Откровение 18: 4; 1 Јован 2: 18-19) христијански верници (1 Петар 2: 

1-12) од нивната вообичаена рутина. 
Празнувањето на Празникот на колибите ни дава увид во оваа возраст на она што ќе се случи во 

иднина илјадагодишната Царство. Библијата исто така покажува дека подоцна ", го Божјиот 

Шатор" ќе биде на земјата ", и Тој ќе живее со" нас (Откровение 21: 3). 
Одржување на Празникот на колибите сега е предвкус на она што ќе дојде во Царството Божјо. 



8. последниот голем ден: Божјиот Неверојатни план за спасение 

на човештвото 

Ова осмиот ден, денот кој следи веднаш по седум дена од денот на празникот Сеници, слики 

завршувањето на планот на спасението. 

"Книга на животот" - типично спасение - ќе биде отворена (Откровение 20:12). Ова е само пред 

ново небо и нова земја (Откровение 21: 1). Евреите го нарекуваат овој фестивал Shemini 
"Azeret, што значи" осмиот ден од денот на собранието "(исто така значи дека претходните седум 

дена од денот на празникот на колибите беа денови на Собранието). 

Еве повеќе осмиот ден од Библијата: 

34 ... "на петнаесеттиот ден од седмиот месец ќе биде празникот на колибите за седум дена 

на Господа. ... 36 На осмиот ден да има Свето собрание. ... Тоа е свето собрание, а и да не 
вообичаено работат на тоа. (Левит 23: 34,36) 

Овој ден е често нарекуван во Црквата Божја кругови на последниот голем ден, поради тоа што 
Новиот Завет вели за него: 

37 На последниот ден, големиот ден на празникот Исус застана и извика, велејќи: "Ако 
некој е жеден, нека дојде кај Мене и нека пие. 38 Кој верува во Мене, како што е речено во 

Писмото, од неговата срцето ќе потечат реки на жива вода. " (Јован 7: 37-38) 

Значи Исус го овој ден што доаѓа веднаш по фестивалот сликање на милениумот, и се предава на 
тоа. 

По милениум, што се случува? 

Воскресение (Откровение 20: 5). 

Мртвите стојат пред Бога. Ова не вклучува вистинските христијани денес, како што се 

воскреснати кога Исус ќе се врати. Оние кои се во ова воскресение мора да бидат оние кои загинаа 

во непознавањето на вистинскиот Божји план 

во минатите векови. Ова е дека судниот ден Исус повеќе пати го споменува: 

7 И како да одиш, проповеда, велејќи: "Царството небесно е на дофат на раката. ... 14 А кој 
нема да добие ниту да слушаат твоите зборови, кога ќе замине од таа куќа или град, 

истресете го правот од нозете. 15 Вистина, вистина ви велам, тоа ќе биде поподносливо за 

земјиштето на Содом и Гомора во судниот ден отколку на тој град! (Матеј 10: 7,14-15) 

23 А ти, Капернауме, кој се издигнал до небото, ќе се сведе на Адот; Зашто, ако силни дела 

кои се направени во вас беше направено во Содом, тоа би се задржала се до овој ден. 24 Но, 
јас да ви кажам дека тоа ќе биде поподносливо за земјиштето на Содом во денот на судот, 

отколку тебе. (Матеј 11: 23-24) 

Забележете дека тоа е поподносливо во денот на судот за оние кои Бог уништени Содом и Гомор 

(Битие 19:24) отколку кај оние кои свесно Го отфрла Христа и пораката на Неговото царство. 

Исус исто така учи дека "сите гревови биде простено" (Марко 3:28), со исклучок на "непростлив 
грев" (Марко 3:29). Тоа е со исполнувањето на последниот голем ден дека сите кои не сте имале 

можност за спасение навистина ќе имаат таа можност, и скоро сите ќе ја прифати таа понуда. 



Речиси сите луѓе кои некогаш живееле ќе биде спасена! 

Во 2-от век, Поликарп Смирненски наводно им се предава во врска со празникот на колибите и 

последниот голем ден (Животот на Поликарп, Глава 19). 

Библиската вистина е дека, бидејќи на љубовта Божја, дојде Исус да умре за сите: 

16 Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот роден Единороден Син, та секој 

кој верува во Него да не загине, туку да има вечен живот. 17 Зашто Бог не Го испрати 
Својот Син во светот за да му суди на светот, туку светот преку Него да се спасат. (Јован 3: 

16-17) 

Значи не на љубов Бог го испрати Својот Син да умре за релативно малку или светот? 

Протестантите, кои често го цитирам Јован 3:16, имаат тенденција да се учат дека светот може да 
се спаси, но дека огромното мнозинство што некогаш живеел ќе страдаат во маки засекогаш. Се 

чини дека тие, исто така, да се превиди дека Исус дошол да умре за сите (Јован 3:17). Е дека типот 

на планот на спасението дека Бог кој е сезнаен и е љубов ќе излезе со? Библијата не поддржува 
идејата дека секој може да се спаси сега? Ако не е, е тоа фер? 

Од сите Божји е да се знае и семоќен и е љубов (1 Јован 4: 8,16), Бог би се предодредени најмногу 

што некогаш живеел на вечните маки? 

Бр 

Секако дека Бог е доволно мудар да имаат план кој всушност работи. 

Римјаните 9: 14-15 вели: 

14 Што да речеме? Дали има неправда во Бога? Сигурно не! 15 Зашто Тој вели Господ на 

Мојсеја: "Јас ќе има милост за кого ќе имам милост, и јас ќе се смилува на кого јас ќе 
имаат сочувство." 

Ние знаеме дека Бог го избра дел од Израел во Стариот Завет, и уште неколку други. Како е тоа 

љубов и ако остатокот се осудени на вечно мачење? 

Бог "сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината" (1. Тимотеј 2: 

4). Причината поради која не сите биле повикани во оваа возраст е затоа што тој знаеше повеќето 
не ќе одговори и ги со вистината на крајот да биде спасен (види Марко 13:13; Лука 8: 5-15). Но, 

тоа не значи дека тие не се нарекува сега сите беа отсечени и изгубени. 

Библијата учи дека многу биле намерно заслепен во оваа возраст (Јован 12: 37-40; Исаија 

44:18). Оние кои беа заслепени во оваа возраст се уште имаат можност (види Јован 9:41; Исаија 42: 

16-18). Забележете исто така: 

14 Јас повторно ќе направи прекрасен работа кај овој народ ... 24 Тие, исто така, кои 

погрешиле во духот ќе дојде до разбирање, како и оние кои се жалеа ќе научат 

доктрина. (Исаија 29: 14,24) 

Нема пристрасност со Бог (Римјаните 2:11). Нема да има можност за сите што се "сите краишта на 

земјата ќе го види спасението на нашиот Бог" (Исаија 52:10). 



Оние кои не се дел од првото воскресение, наречена "остатокот на мртвите" (Откровение 20: 5), 

воскреснуваат по милениум е завршена. Ова е физичкото воскресение и ќе вклучува оние кои се 
чувствуваат дека нивната надеж е отсечен (Езекиел 37: 1-14). 

Иако тие ќе бидат осудени за виновни за гревот (Откровение 20:12; Римјаните 3:23; cf. 1 Петрово 
4:17), "Милост триумфира над пресуда" (Јаков 2:13). Бог ќе се изјасни со секоја твар (Еремија 

25:31; Исаија 3:13) и многу ќе одговори (Исаија 65:24). Иако не сите ќе ја прифатат Неговата 

понуда, и тоа не е втора шанса (оние кои навистина имаа можност и целосно да го отфрли Бога 

Светиот Дух нема да добие таа можност да им се прости на Марко 3:29), многумина ќе се 
покајат. Последниот голем ден помага да се покаже тоа. 

Размисли за следниве: 

19 Господи, моја сила и тврдина, надеж моја во денот на неволјата, народите ќе дојдат до 

вас од краиштата на земјата и да каже: "Навистина нашите татковци имаат наследено лаги, 
безвредност и бескорисни работи." 20 Дали човек се богови за себе, кои не се 

богови? 21 "Затоа, еве, Јас ќе ова уште еднаш да предизвика нив да знам, јас ќе ги направам 

да знаете рака и Својата сила, па ќе знаете дека Моето име е Господ (Еремија 16: 19-21). 

17 А остатокот од него, тој го прави во Бога, Неговиот врежан сликата. Тој паѓа пред него и 

го обожува, се моли за него и вели: "Избави ме, зашто Ти си мојот Бог!" 18 Тие не знаат 

ниту да се разбере; Зашто Тој го затвори очите, така што тие не може да се види, и нивните 
срца, така што тие не можат да го разберат. ... 22 Имам избришани, како дебел облак, 

вашите престапи, и како облак, вашите гревови. Врати се на Мене, зашто Јас те 

искупи. (Исаија 44: 17,18,22) 

Дури и оние што го прифатиле лажни традиции, вклучувајќи ги и оние кои беа идолопоклоници 

(Исаија 44: 17-18), ќе имаат нивниот прв вистинска можност за спасение (Исаија 

44:22). Милијарди во текот на вековите во Африка, Европа, Азија, Северна и Јужна Америка, и на 
островите никогаш не слушнале за Исус и вистински Евангелие за Царството, и Бог го предвиде 

ова и имаше план (Римјаните 11: 2). 

Ние во континуирана Црквата Божја се согласуваат дека "Нашиот Бог е Бог на спасението" 
(Псалм 68:20) и учат дека Тој има план за спас, кој всушност работи за повеќе од само еден 

роднина неколку. 

Постои само едно име под небото, со што луѓето може да се спаси (Дела 4:12; cf. Исаија 43:11) и 

тоа е Исус Христос (Дела 04:10; Јован 3:18). Бидејќи поголемиот дел од човештвото никогаш не 
слушнал вистината за Исус и евангелието на царството Божјо (За детали, погледнете го нашиот 

бесплатен прирачник Евангелието на Царството Божјо во www.ccog.org), и "секое тело ќе го 

види спасението Божјо "(Лука 3: 6), ќе има можност за сите да дојдат-спасение ниту во овој, 

возраст или идниот (види Матеј 12: 31-32; Лука 13: 29-30). 

Идниот век да се пристигнува по второто воскресение (како вистински христијани во времето кога 

се покрена во првото воскресение на Откровение 20: 5-6) и се состои од времето на бел престол 
пресуда (Откровение 20: 11-12). Исаија (Исаија 65:20), како и римскиот и православна католичка 

светица Иринеј (Adversus haereses, книга V, глава 34, стихови 2-3,4), посочи дека оваа возраст да 

дојде ќе биде долга околу сто години. 

Оваа идеја е сè уште во средниот век од страна на оние кои се на Римокатоличката црква 

прогонувани како што е соопштено од страна на инквизитор епископ Бернар Guidonis (Бернард 

GUI: ПРИРАЧНИК НА инквизитор, Поглавје 5). 



Оваа доктрина е предава од страна на радио / светот Црквата Божја во 20-от век и се уште се предава 

од страна на континуирана Црквата Божја. 

Божјиот план за спасение 

Одржување на библиските свети денови потсетува вистинските христијани од вистинскиот Божји 

план за спасение. На континуирана Црквата Божја разбира како е поставен Божјиот план во врска 

со ова со почитување на Неговите Празници (Левит 23:37). 

Бог јасно кажува дека тој не сака да пагански практики кои се користат да Му се поклониме: 

29 Кога Господ, твојот Бог, отсекува од пред тебе народите, кои ќе одат да одземе, и ќе ги 
менува и да се сместат во својата земја, 30 Пази на себе си дека не се фатени во замката да 

ги следат, откако тие се уништени од пред тебе , и дека не се распрашува по своите богови, 

велејќи: "Како се овие земји служат на нивните богови? Јас, исто така, ќе го направи 
истото. " 31 Вие не треба да се поклони на Господа, твојот Бог, на тој начин, за секој 

мерзост на Господа, што Тој ги мрази тие го направиле за своите богови; за што ќе горат 

дури и нивните синови и ќерки во пожар на своите богови. 32 Што и да ти заповедам, 

бидете внимателни да го почитуваат; вие не треба да додадете на тоа ниту се далеку од 
тоа. (Второзаконие 12: 29-32) 

Оние кои се комбинираат паганство практики со библиските оние нејасни Божјиот план за 
спасение и, генерално, не го разбираат. 

Новиот Завет покажува дека апостол Павле забележани библиските свети денови (на пример, Дела 
18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 Коринтјаните 5: 7-8, 16: 8), како тој се чува на законот и обичаите на 

неговата луѓе. 

Павле посебно осудени инкорпорирање на пагански обичаи со библиските празници (1 

Коринтјаните 10: 20-23). Павле се наведува во близина на крајот на својот живот дека тој се чува 

сите практики Евреите треба да се одржи (Дела 28: 17-19; cf. Дела 21: 18-24) и дека би требало да 

се вклучат сите свети денови наброени во Левит 23. 

Како по правило, грчко-римски цркви не го следат советот на апостол Павле да го имитираат како 

што тој го следел примерот на Христос (1 Коринтјаните 11: 1), ниту советот на апостол Јован да 
продолжи да оди како што и Исус одеше Тој (1 Јованово 2: 6 , 18-19), бидејќи тие не ги сите 

библиски свети денови. Исто така, овие цркви обично се комбинираат народите практики во 

нивното обожавање календари, кој апостолите наспроти (1 Коринтјаните 10: 20-23; 2. Коринќаните 
6: 14-18; Јуда 3-4, 12; 1 Јован 2: 6). 

Со тоа што не држење на празниците, но наместо тоа, не-библиски заменици, многумина не 

сфаќаат дека гревот треба да биде навистина надвор од нашите животи, кои Бог ги повикува  само 
некои сега, дека сите ќе имаат можност за спасение во оваа возраст или возраст да дојде, и речиси 

сите оние кои некогаш живееле ќе бидат снимени во подоцнежните жетва. 

Божјите свети денови нокаутирам делови од Неговиот план за спасение што повеќето не го 

разбираат. Тоа е прекрасен и љубовен план. 

9. погрешно преводи и саботата 

Зошто повеќето кои исповедаат Исус не се задржи на библиските свети денови? Во прилог на 
анти-еврејски став, компромис, незнаењето и неоправдан и идеите за "традиција", mistranslations 



се причина многу се чини, не се подготвени да прифатат дека тие треба да се почитуваат Божјите 

фестивали. 

Таму се обично неколку преведуван / неразбран стихови дека луѓето имаат тенденција да се укаже 

како би требало "доказ" дека библиската свети денови се направи со далеку. 

Колошаните 2: 16-17 

Веројатно, најчестиот дел од Библијата што често се наведува како "доказ" дека саботата и 

библиските свети денови се направи далеку е Колосјаните 2: 16-17. Значи, ајде да ги испита еден 

мал погрешен превод на тоа: 
16 Затоа, да не ве осудува за месо, или во пијалок, или во однос на празник, или на новата 

месечина, или на деновите за одмор: 17 Кои се сенка на она што ќе дојде; но телото е на 

Исуса (Колосјаните 2: 16-17, KJV). 

Горенаведените превод е во близина, сепак, се додава зборот "е" (кој е зошто преведувачите KJV 

стави е со закосени букви), кој не е во оригиналниот грчки јазик. 

А навистина буквален превод би го изоставите како што не е таму. Обрнете внимание на Стронг 

кореспондентната броеви и сродни зборови за стих 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Кои се сенка на она што ќе дојде; на .... но .... тело ............ на ... Христос.   

Треба да се напомене дека 9999 значи дека не постои збор во библискиот текст зборот "е" не е 

во овој стих. 

Бидејќи истите три збора Стронг (# 4983, 3588, и 5547) се користат други четири пати во Новиот 

Завет и во тие времиња KJV ги преведува како "телото на Христос" (Римјаните 7: 4; 1 

Коринтјаните 10:16; 1 Коринтјаните 0:27; Ефешаните 4:12) - како што не NKJV-така треба да 
имаат KJV. 

Затоа, ако тие преведувачи едноставно беа во согласност со самите себе, тие ќе имаат преведени 
Колосјаните 2: 16-17 на државата (и се вклучени загради или запирка): 

16 Затоа никој да не судија ВАС во јадењето и пиењето, или во однос на фестивал или на 

одбележување на новата месечина или во сабота 17 (за тие работи се само сенка на она што 

ќе дојде), но телото на Христос. 

Или со други зборови, не ги споделите со оние надвор од "Христовото тело" (црквата, Колосјаните 
1:18) судија вас во врска со празниците, но само вистинската црква себе.Колосјаните 2: 16-17 не е 

велејќи дека саботата и свети денови на се укинат. 

Дури и на почетокот на православен епископ Амвросиј Милански признава дека Колошаните 2:17 

мислеше на "Христовото тело", како што тој го напишал следново коментирање на овој стих: 

Дозволете ни да, тогаш, бараат телото на Христос ... каде што телото на Христос, таму е 

вистината. (Амвросиј Милански. Книга II. На верувањето во Воскресението, дел 107) 

Тажно е дека современите преведувачи на грчката често го игнорираат она што навистина значи 

изразот. 



Тоа е лоша егзегеза (библиска интерпретација) да се потпрат на погрешен превод да се тврди дека 

свети денови се направи со далеку. 

Галатите 4: 8-10 

Уште една честа забелешка е за одржување на Светиот дена е Галатјаните 4: 8-10. Некои од 

протестантите го користите ова да се каже дека треба да се забележи никаков библиски датуми. Па 

ајде да погледнеме во она што тие текстови, всушност учат: 
8 Но, тогаш, навистина, кога не се знае Бог, ќе служи на оние кои по природа не се 

богови. 9 Но, сега откако ќе се знае Бог, или подобро кажано, се познати од Бога, како е тоа 

што ќе го вклучите повторно на слаби и просјак елементи, за кои сакаш повторно да биде 

во ропство? 10 Вие набљудуваат денови и месеци и годишни времиња и години. 

Постојат неколку проблеми со тврдењата на анти-свет ден тука. 

Една од нив е дека Галатјаните беа народите (иако имаше очигледно некои Евреи се обрати во 

стихови подоцна), а не беа водење на библиските Светиот дена пред реализација. 

Плус, не постои начин дека Библијата би го нарекол библиските барања како што е "просјак 

елементи." Павле јасно ќе предупредуваат на пагански празници како Галатјаните, "служи на оние 
кои по природа не се богови." 

Друга е дека католиците / протестантите / Православни треба да сметаат дека тие често се 

набљудуваат низ деновите и годините (недела, Велигден, Божиќ, Нова Година), така што тие не 
треба да ги почитува ништо, ако тие чувствуваат дека не се религиозни празници треба да се 

почитуваат. 

Галатите 4: 8-10 не е тоа далеку со библиските свети денови, но наместо тоа е предупредување 

против се припивам до небиблиски обреди. 

Што е со седмиот ден сабота? 

Седмиот ден сабота е првиот од фестивали на Бога дадени во Левит 23. И покрај тоа што е 
неделно, а не годишна свет ден, некои кратки коментари ќе изгледа да се биде во ред.  

На седмиот ден од седмицата, библискиот Сабат, сега се нарекува сабота. Иако во неделата е 

прикажан на одредени календари како седмиот ден од седмицата, реалноста е дека неделата е 
првиот ден од седмицата. Новиот Завет јасно покажува дека Исус (Лука 4:16, 21; 6: 6; 13:10), како 

и апостолите и верниците (Дела 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Евреите 4: 9-11) се чуваат на 

седмиот ден сабота. 

Многумина тврдат дека седмиот ден сабота не е вклучено во Новиот Завет, така што не треба да се 

чуваат денес. Но, единствениот начин да се направи тоа барање е да се потпрат на mistranslations 
на Библијата. Ако се гледа во она што се верува дека е оригиналниот грчки, оригинален арамејски, 

и оригиналната латинската Вулгата, јасно е во сите оние јазици кои седмиот ден саботата е 

вклучено за христијаните. 

Дури и според некои католички и протестантски превод на Библијата, на седмиот ден сабота 

остатокот беше да се остане за послушните христијанскиот народ Божји: 

4 Зашто тој зборува некаде за седмиот ден на овој начин: "И Бог се одморил во седмиот ден 

од сите Свои дела"; 5 и повторно, во претходно споменатите место "Тие не треба да влезе 



во мојот одмор." 6 Поради тоа, бидејќи тоа е дека некои од нив ќе влезе во него, и оние кои 

порано доби добри вести не влезе поради непослушност, .. 9. Затоа, саботата останатите се 
уште останува за народот Божји. 10 И кој ќе влезе во Божјата починка, зависи од своите 

дела, како и Бог од Своите. 11 Затоа, да се стремиме да се влезе во тој одмор, така што никој 

не може да падне по истиот пример на непослушност. (Евреите 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Зашто некаде тој зборува за седмиот ден со овие зборови: "И на седмиот ден Бог се 

одмори од сите Свои дела." 5 И повторно во текот погоре, тој вели: "Тие никогаш нема да 

влезат во мојот одмор." 6 Се уште останува дека некои ќе го внесете тој одмор, и оние кои 
порано имале Евангелието проповедано нив не одат во, поради нивната непослушност 

... 9 Останува, а потоа, сабота-одмор за народот Божји; 10 за секој кој влегува остатокот Бог 

исто така зависи од неговата работа, како и Бог од Своите. 11 Ајде, според тоа, да вложиме 
максимални напори да го внесете тој одмор, така што никој не ќе падне следејќи го 

нивниот пример на непослушност (Евреите 4: 4-6,9-11 стих) 

Новиот Завет јасно вели дека христијаните треба да се задржи на седмиот ден сабота. Во прилог на 

дозволувајќи за духовен раст и лични подмладување, во сабота, исто така, слики на наредните 

време на Божјата илјадагодишната одмор. 

Иако многумина не сметаат дека седмиот ден сабота е свет ден, Библијата (Левит 23: 3; Излез 20: 

8; Исаија 58:13). Новиот Завет предупредува ако не го држи (Евреите 4: 4-11), но сепак многу 

причина околу со "празни зборови" (сп Ефесјаните 5:26). 

Тоа е можеби исто така треба да се спомене дека и покрај mistranslations алудирајќи на друг начин, 

во вториот век епископот Игнатиј Антиохиски не изврши промена на седмиот ден сабота со 
неделата (Тиел Б. Игнатиј и саботата Саботата Сентинел, том 69 (3):. 18-21 2016 година и Тил Б. 

Повеќе за Игнатиј и саботата саботата Сентинел, том 70 (2). 15-17, 2017 година). Ниту, пак, на 

античкиот документ наречен Didache (Тиел Б. Didache и саботата Саботата Сентинел, том 69 (2). 

10, 19-20, 2016 година). 

За повеќе документирани информации за историјата на црквата, проверете на брошури Каде е 

вистината на Христовата Црква денес? и продолжување на историјата на Црквата Божја на 

www.ccog.org. 

10. препакувани Демонски Празници 

Што за Божиќ, Велигден и другите верски дена дека многу професори на Христос забележале? 

Дали тие доаѓаат од Библијата? Ако не е, од каде тие доаѓаат од? Дали тоа е важно, според 
Библијата, ако ги задржи? 

Постојат голем број на празници, кои во светот цркви одобрува, иако не сите од нив се одобрени 

од страна на сите од нив. Низ историјата, некои цркви понекогаш одобри, како и понекогаш го 
осуди, истите тие празници. 

И покрај тоа што е надвор од опсегот на оваа книга за да одат во сите детали за секој празник и 
нивното потекло, реалноста е дека многу се препакувани демонски оние како што често се 

користеа во чест на пагански бог / божица пред да донесе различни цркви и / или да ги 

преименува. 



Многу ќе биде изненаден да научат дека грчко-римски теолози понекогаш ги осудија овие 

пагански празници како и несоодветно за христијаните, и покрај фактот дека разни грчко-римски 
цркви ги промовира во 21-от век. 

Нова Година Почесен Јанус (богот на време) и Strenua (божица на прочистување и 

благосостојба) 

Библијата почнува годината во пролет (Излез 12: 2), но она што се нарекува Нова Година е 

забележан на 1 јануари за современите календари. Кон крајот на 2-ри век од н.е., грчко-римски 

теолог Тертулијан ги осуди оние кои тврделе дека Христос, кој се слави на верзија на него. Но, 

тоа не го спречи многумина кои сакаа да го прослават. 

Католичката Енциклопедија вели: 

Христијански писатели и совети осуди народите оргии и испади поврзани со фестивалот ... 
слави на почетокот на годината: Тертулијан обвинува христијани, кои се сметаат за 

вообичаени подароци - наречен strenae (отец étrennes) од божицата Strenia, кој 

претседаваше со Нова Година (сп Овидиј, Fasti, 185-90) - само како белези на пријателски 

односи (Де идол XIV.). (Ден Tierney Ј Нова Година. Католичката енциклопедија. Vol. 11, 

1911) 

Околу 487 н.е., Грци и Римјани се чинеше да се донесе "Празник на обрежувањето" на 1 јануари. Ова, 

сепак, не го спречи сите пагански активност. 

Белешки Католичката Енциклопедија: 

Дури и во нашата ден на секуларната карактеристики на отворањето на Нова Година се 

меша со празнување на обрежувањето, и имаат тенденција да се направи само празник на 
она што треба да имаат свето карактер на свет ден. Свети Августин истакнува разликата 

меѓу паганското и христијанскиот начин на прославување на денот: паганските гозби и 

испади требаше да се expiated со христијански пост и молитва (. PL, XXXVIII, 1024 sqq .; 
SERM cxcvii, cxcviii). (Ibid) 

Така што, исто така, се вели: 

... кон крајот на шестиот век на Советот на Оксер (може. I) им забранувала на 

христијаните strenas diabolicas observare. 

Изразот strenas diabolicas observare грубо преведено од латински на англиски како "набљудување 

на новото време на ѓаволот." Тоа е веројатно дека резолуции Нова Година се поврзани со молитви 

и практики еднаш дадена за божицата на незнабожец. 

1 јануари не е библиска одмор, па дури и на Римокатоличката црква има забрането некои од нејзините 

атрибути како демонска. 

Денот на вљубените Почесен Faunus / Пан (бог на стадата и плодност) 

Библијата нема празник како Денот на вљубените, но многу луѓе не го почитуваат. 

Овде е она што еден католички извор има напишано за тоа: 

Корените на ден лага на вљубените во древниот римски фестивал на Lupercalia, која се 

прослави во февруари 15. За 800 години Римјаните го овој ден посветен на богот 



Lupercus. На Lupercalia, еден млад човек ќе привлече името на една млада жена во 

лотарија, а потоа ќе го задржи на жената како сексуален партнер за годината ... 

Католичката црква веќе не е официјално во чест на Свети Валентин, но на одмор има и 

римски и Католичката корени. (Потеклото на Денот на вљубените http:. //www.american 

catholic.org) 

Еден ден на пагански корени и сексуално лиценца, секако, не е ден за христијаните да ги 

почитуваат. Овој вид на однесување е, предупреди во Новиот Завет (1 Коринтјаните 6:18; Јуда 4). 

Забележите дека некои исламски коментари за Денот на вљубените: 

Одбележување на Денот на вљубените не е дозволено, бидејќи: Прво, тоа е реновиран 

одмор ... христијани биле свесни за корените Паганска на Денот на вљубените.Начинот на 

кој христијаните донесе Денот на вљубените треба да биде поука за муслиманите 
... Ние треба да се избегне нешто поврзани со паганските неморално практики .. 
Љубовта меѓу семејствата, пријателите и се оженил со луѓе не треба да се слави на денот 

со такви. ... потекло. (Одлучувајќи на одбележувањето на Денот на вљубените http:. // www 
contactpakistan.com.) 

Забележете дека муслиманите се дружат Денот на вљубените со христијанството (очигледно 

лажни загрозат вид) и гревот. 

Со други зборови, Денот на вљубените предизвикува името на Христа (преку поимот 

"христијанство") за да се хули меѓу народите (Римјаните 2:24, Исаија 52: 5). Немаат "името на 

Бога хули, бидејќи од вас" (Римјаните 2:24) одржување на пагански празници. 

Вистински христијани не се задржи препакувани демонски празници (спореди 1 Коринтјаните 
10:21). 

Марди Грас: Ѓаволот карневал 

Карневалите како Марди Грас и Денот на вљубените (наречен Lupercalia подолу) дојде од 

паганство: 

Еден од првите евидентирани случаи на пролетниот фестивал е фестивалот на Озирис во 

Египет; го одбележаа обновување на животот, изведен со годишните поплави на Нил. Во 

Атина, во текот на 6 проценти. П.н.е., годишна прослава во чест на богот Дионис е првата 
снимена пример на употреба на плови. Тоа беше за време на Римската империја карневали 

постигнале исклучителни врвот на граѓански немири и развратот. Главните римски 

карневали беа Баханалии, на Сатурналија и Lupercalia. Во Европа традицијата на пролет 
плодноста прослави опстојува и во христијанско време ... Затоа карневали се длабоко 

вкоренети во пагански суеверија и фолклорот на Европа, на Римокатоличката црква не 

беше во можност да ги искорени и конечно прифати голем дел од нив како дел од црквата 

активност. (Карневал. Во Колумбија Енциклопедија, 6-ти ед. 2015) 

На Baccanalia беше на богот Бахус, исто така наречен Дионис. Тој бил бог на гроздоберот, 

производството на вино и вино, ритуални лудило, плодноста, театар и религиозна екстаза во 
грчката митологија. Сексуална разврат беше дел од прославата Baccanalia. Неговото обожавање 

беше осуден од грчко-римски лидер Commodianus во третиот век (Commodianus. На 

христијанските дисциплина. Од Анте-Никејскиот Отци, Vol. 4). 



Алкохол, особено вино, одигра важна улога во грчката култура со Дионис се важна причина за 

Груб стил на живот (Gately I. ензими. Готам Книги, 2008, стр. 11). Mardis Грас и Carnaval чини 
дека се поврзани со ова. 

Во крајот на вториот век, римокатолички бискуп и православните светец Иринеј осуди следбеници 
на еретикот Валентинус за учество во јадењето месо народите фестивали како што тој напиша: 

Затоа што, исто така, доаѓа да помине, дека "повеќето совршен", меѓу нив самите зависник 

без страв за сите оние видови на забранети дела за кои Библијата ни уверам дека "тие што 

прават такви работи нема да го наследат царството Божјо." На пример, тие не прават 

двоумење за јадење месо понудени во жртва на идолите, замислувајќи дека тие можат во 

овој начин на договор нема нечистотија. Потоа, пак, на секој народите фестивал слави во 

чест на идолите. . . Други, пак, од нив се предадат на желбите на своето тело со најголема 

лакомоста, останувајќи на ставот дека телесни работи треба да им биде дозволено да 

мудрувањето на природата, додека духовните работи се предвидени за духовното. Некои 

од нив, згора на тоа, се во навика на осквернато оние жени на кои им се предава на над 
доктрина, како што често се исповеда на оние жени кои биле заведени од некои од нив, на 

нивно враќање во Црквата Божја, и признавајќи оваа, заедно со остатокот од своите 

грешки. (Иринеј. Против ереси. Книга 1, Поглавје 6, стих 3) 
Подоцна, Православната Католичката бранител Arnobius (починал 330) предупреди за видот на 
постот дека паганите имале: 

Што велите вие, о мудар синови Erectheus? Што, граѓаните на Минерва? Умот е нестрплив 

да знам со кои зборови ќе се брани она што е толку опасно да се задржи, или она што 
вештини ќе имаат со што да се даде за безбедност за личности и причините повредени, 

така смртно. Ова не е лажна недоверба, ниту пак ќе напаѓа со лажни обвинувања: на 

срамот на вашиот Eleusinia е прогласена и од нивната база почетоци и од евиденцијата на 
античката литература, од страна на многу знаци, во ред, кој не го користите кога се 

сомневаат во добивањето на свети нешта, - "јас сум постел, и пијан на нацрт; Јас сум 

извадена на мистикот чист, и го стави во плетен кошница-; Добив повторно, и префрлен во 

малку градите. (Arnobius. Против народите, книга V, Поглавје 26) 
Arnobius дури и се чинеше да предупреди за гозба "Марди Грас" проследена со брзо: 

Празникот на Јупитер е утре. Јупитер, претпоставувам, dines, и мора да се гушкам со 

голема банкети, и долго исполнет со желни желби за храна со пост, и гладни по 

вообичаените интервал. (Arnobius, против народите, Книга VII, Поглавје 32) 

Така, на почетокот на писатели го осуди празниците што звучи многу слични на Carnaval / Марди 

Грас, бидејќи на своите врски со паганските идоли. 

Библијата учи: 
13 Да одиме правилно, како и во текот на денот, а не во веселбата и пијанство, не во разврат 
и страст, а не во судири и завист. 14 Но, се стави на Господ Исус Христос, и да нема одредба 

за месо, за да ги исполни своите желби. (Римјаните 13: 13-14) 

Иако Библијата не го осудува радост, Марди Грас и сродни празници се во спротивност со Светото 

Писмо. Во Боливија тие го нарекуваат "Ѓаволот Карневал" и отворено да му служат на сатаната 

како својот бог! 



Ѓаволот карневал (La Diablada) Секоја пролет, Оруро оди во режим на карневалот ... Еден 

од најважните моменти се на ѓаволот танчери, традицијата на која произлегува од посебен 

вид на ѓаволот обожување. Ла Паз е рударски град и локалните жители, трошат толку 

многу време под земја, одлучи да донесе бог на подземниот свет.Христијанската традиција 

диктира дека тоа мора да биде ѓаволот и Оруро верните што се усвоени сатаната или 

Supay, како својот бог, / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = настан и EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / Mardis Грас е демонска одмор и, секако, не е христијанин еден. Тоа не е задржан од 
страна на Исус, ниту било кој од почетокот на Неговите верни следбеници. 

Великиот пост: перверзија на Деновите на Бесквасните лебови и Духовден? 

Што е со постот? 

Иако зборот "постот" значи пролет сезона, сега е забележан главно во зима веднаш по Марди Грас. 

На World Book Encyclopedia вели: 

Постот е верски сезона забележани во пролет ... Таа започнува на Чиста среда, 40 дена 

пред Велигден, со исклучок на неделите, а завршува на Велигден (Рам Б. пост. World Book 

Encyclopedia, 50 ед., 1966). 

Што е со Чиста среда? 

Па, тоа не е оригинална Кристијан ниту библиските свет ден. 

Католичката Енциклопедија вели: 

Чиста среда Името умира cinerum (ден на пепел), која го носи во Римската Missal се наоѓа 

во најраните постоечките копии на Грегоријанскиот Sacramentary и веројатно датира од 

најмалку осмиот век. 

На овој ден сите верници според древниот обичај се поттикнати да им пријде на олтарот 

пред почетокот на миса, и таму свештеникот, шмркајќи палецот во пепел претходно го 
благослови, го означува челото (Thurston Х. Чиста среда. Католичката Енциклопедија, 1907 

). 

Значи, на Римокатоличката црква го усвои официјално во 8 век. 

Исто така, треба да се напомене дека идејата за поставување на крстот на пепел на чело дојде од 
богот-сонце обожување и други форми на паганство: 

Mithratic ... иницира ... отсега ќе има сонце крст на нивните чела. Сличноста на крстот на 

пепел направени на чело на христијанските Чиста среда на е фрапантна. Некои велат дека 
ова да биде пример на раните христијани задолжување од култот Mithratic; други сметаат 

дека и култови биле со цртеж врз истиот прототип. (Nabarz П. тајните на Митра.. На 

паганско верување дека во облик на христијанскиот свет Внатрешна Традиции / мечка & 
Company, 2005, стр 36) 

Чиста среда Ова наводно христијански празник дојде од римски паганизам, кои за возврат 
го зеде од ведската Индија. Пепел се смета за семе од пожар богот Агни, со моќ да го 

ослободи сите гревови ... Во Рим Нова Година празникот на помирувањето во март, луѓето 



носеле вреќи и искапен во пепел да се искупи за своите гревови. Тогаш, како и сега, 

новогодишната ноќ беше фестивал за јадење, пиење, и греши, на теоријата дека сите 
гревови ќе бидат избришани следниот ден. Како умираат бог на март, Марс се гревови што 

му служат "со него во смрт. Затоа карневалот падна умира Мартис, Денот на Марс. На 

англиски јазик, тоа е вторник, бидејќи Марс бил поврзан со богот саксонските TIW. Во 

францускиот денот карневал беше наречен Mardis Грас, "Фет вторник", распиштоленост 
ден пред Чиста среда. (Вокер Б. енциклопедија на митови и тајни на жената. 

ХарперКолинс, 1983, стр. 66-67) 

Каде Четириесет ден посни Брз доаѓаат од? 

Библијата зборува за период од 50 ден да се избројат, која е местото каде што ние се добие името 

Педесетница. Околу четвртиот и шестиот век, на Грци и Римјани беа водење некои од типот на 50 

ден брзо што имале сличност со исламскиот пост Рамазан (Pines, p.32). Со текот на времето, ова е 

изменета на четириесет дена апстиненција од еден или повеќе (нормално храна) предмети. 

Раните христијани, се разбира, не се задржи на Великиот пост како дури и на Католичката светец 

игумен Јован Касијан во петтиот век реализира: 
Howbeit треба да знаете дека се додека на првата христијанска црква го задржа своето 

совршенство непрекинат, оваа прослава на постот не постои. (Јован Касијан. 

Конференцијата 21, ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ABBOT Теона. НА релаксација во 
текот на педесет дена. Поглавје 30) 

Така, тој призна дека постот е додаден и дека оригиналниот верен не го задржи. 

Апостол Павле се повика на одржување на Пасха и во деновите на Бесквасните лебови (1 

Коринтјаните 5: 7-8). Сепак, тој не го стори тоа за нешто што се нарекува пост. Сепак, бидејќи 

деновите на Бесквасните лебови вклучува седумдневен "брзо" од квасец, околу времето што 
многумина го нарекуваат Велигден, тоа може да биде дека некои поврзани со Рим и Египет се 

чинеше дека периодот на апстиненција ќе биде потребно, но износот на време , како и она што тие 

се воздржаа од, различни. 

Сократ Scholasticus напиша во 5 век: 

На постот пред Велигден ќе се најде да се забележи различно кај различни луѓе. Оние во 

римската брзо три последователни недели пред Велигден, освен во сабота и во 

недела. Оние кои се во Illyrica и во Грција и во Александрија набљудуваат брзо од шест 

недели, што тие терминот "четириесет дена" брзо ". Други започнувањето на брзо од 

седмата недела пред Велигден и на гликоза во само три од пет дена, и тоа во интервали, се 

уште го нарекуваат тоа време "На четириесет дена" брзо ". ... некои додели една причина за 

тоа, а други друго, во согласност со нивните неколку мечтите. Може да се види, исто така, 

несогласувањето за начинот на апстиненција од храна, како и за бројот на денови. Некои 

целосно се воздржуваат од она што имаат живот: други се хранат со риба само на сите 

живи суштества: многу заедно со риба, јадат птици, исто така, вели дека според Мојсеј, тие 

беа, исто така направени од водите. Некои се воздржуваат од јајца, и сите видови на 

овошје: други причестуваат само сув леб; Трети, пак, не јадат, дури и ова: додека други ја 

постел до деветтиот час, потоа се земе било кој вид на храна, без разлика ... Од но никој не 
може да произведе писмени командата како орган ... (Сократ Scholasticus Црковна 

историја, том. V, Глава 22) 



Апостолите повеќето сигурно не се имаат различни постот со различните барања (види 1 

Коринтјаните 1:10; 11: 1). Велигденски пости Екипата на ден не се како постот Екипата ден се 

споменува во Библијата кои се вклучени отсуство од сите храна и вода (Излез 34:28; Лука 4: 2). 

Во врска со потеклото на Великиот пост е, да се забележи она што еден научник напишал: 

А постот на четириесет дена е забележана од страна на обожавателите на вавилонскиот 

Иштар и од страна на обожавателите на големиот египетски бог meditorial Адонис ... Меѓу 

незнабошците, овој пост период се чини дека е неопходен предуслов за големата годишна 

(обично пролет ) фестивали. (Bacchiochi С. Божјите фестивали во Светото Писмо и 

историја, Дел 1. Библиски Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, стр. 108) 

Многу е веројатно дека идејата за четириесет ден брзо дојде од Александрија во Египет или од 

Грција, а се поврзани со паганските божицата Иштар. Од Вавилонците го презеде Грците и 

Египќаните, кои можеби биле кога почнаа оваа практика. 

Од раните христијани го набљудуваат денови на Бесквасните лебови, препакувани пагански 

постот наводно биле заменети во различни начини од Грци и Римјани. 

Забележете дека апостол Павле предупредува да бидат вклучени во пагански празници: 
14 Не си подигнат во нееднаква тим со неверниците; како може исправно и со закон 

кршење бидат партнери, или она што може да се осветли и темнината имаат 

заедничко?15 Како може Христос да дојде до договор со Beliar и какво заедништво може да 

има меѓу верник и неверник? 16 Во храмот на Бог не може компромис со лажни богови, а 

тоа е она што сме - храм на живиот Бог. (2 Коринќаните 6: 14-16, NJB) 
19 Што значи ова? Дека посветеноста на храна на лажни богови се сведува на нешто? Или 

дека лажни богови себеси се смета за нешто? 20 Не, тоа не се случи; едноставно дека кога 

паганите жртва, што е жртвуван од нив е жртвувано на демоните кои не се Бог. Не сакам 

да ги споделите со демонот s. 21 Вие не може да пиете од чашата на Господ и чашата на 

демоните, како и; вие не можат да имаат удел на Господовата трпеза и маса демоните ", 

како и. 22 Дали ние навистина сакаме да го предизвикува љубомора на Господа; ние сме 

посилни од него? (1 Коринќаните 10: 19-22, NJB) 

Без разлика дали од Египет, римски паганизам или други демонски извори, на едно место постот 

не дојде од беше Библијата. Ниту, пак, доаѓаат од почетокот на традициите на првите следбеници 

на Исус. 

Некои мислат дека се доволно силни духовно така што тие може да се меша паганството, но тие се 

навистина предизвика Божјиот гнев според апостол Павле. 

Велигден 

Многу луѓе не сфаќаат дека Велигден (Иштар) требаше да биде Пасха, се пресели во недела, 

бидејќи на кукавичлак и за омраза кон Евреите (Ибид, стр. 101-103). 

Информации што се почитува протестантски научник Ј Gieseler пријавени околу вториот век: 



Најважно во овој фестивал беше денот Пасха, на 14 нисан ... Во него тие јаделе бесквасен леб, 

веројатно како Евреите, осум дена преку ... не постои трага од годишен фестивал на воскресението 

меѓу нив ... на христијаните во Азија Мала жалба во корист на нивните Пасха свеченост на 14 
нисан на Јован. (Gieseler, Јохан Карл Лудвиг. А текст-книга на црковната историја. Харпер & 

браќа, 1857, стр. 166) 

Иако христијаните чуваат Пасхата на 14-ти Нисан, поради кои сакаат да се дистанцираат поради 
негодувањата од страна на Евреите во очите на римските власти, многу од Грци и Римјани во 

Ерусалим, Рим и Александрија (но не и Мала Азија) одлучија да се префрлат Пасха на 

неделата. Во прво време, тие се чуваат верзија на Пасха и тоа не е се чуваат воскресение одмор.  

Известување, исто така, го следново од G. Снајдер: 

Првите христијани слави смртта на Исус за време на оброк Пасха (Евхаристија) на денот 

на еврејската Пасха (белешка 1 Кор 5.: 7-8) Месечината. 

На прв поглед не постои годишната прослава на воскресението. Конечно, во Џентиле 

светот, денот на воскресението е додадена на фестивалот Пасха. Тој ден е недела.(Снајдер 

GF Ирски Исус, Роман Исус:... Формирањето на почетокот на ирската христијанството 
Троица меѓународниот печат, 2002 година, стр 183) 

Затоа што некои во Мала Азија и на други места не одат заедно со датумот за промена во недела, 

на Митра обожаваат императорот Константин повика на Никејскиот собор, кое прогласи недела за 

Грци и Римјани. Самиот Константин тогаш изјави: 

Ајде тогаш да имаат ништо заедничко со одвратни еврејската толпата; за што ја добивме 

од нашиот Спасител на поинаков начин. (Животот Евсевиј "на Константин, Книга III Глава 

18). 

Христијаните не треба да ги мразат Евреите ниту не ги почитуваат Божјиот свет ден, само затоа 

што многу Евреи се направи обид да го стори тоа. 

Исус никогаш не е наведено дека еврејската раса беше одвратно (Тој беше Евреин), ниту пак дека 

Тој го промени датумот на Пасха. Сепак сонце обожување Константин заклучи поинаку. И 

празнување на неделата сега е позната како Велигден. Но, бидејќи сонцето обожаваат практики и 

избегнување на практики кои се сметаа за премногу "еврејски" е навистина зошто Велигден е 

забележан кога и да е. 

Многу од практиките е како велигденски јајца, Велигден зајакот, и Велигден оган излезе од 
паганство според Римокатоличката извори (на пр Holweck ФГ Велигден. Католичката 

енциклопедија Роберт В. Appleton Company. 1909). 

Англиканскиот бискуп JB Lightfoot напиша: 

... на црквите во Мала Азија ... регулирано својот велигденски фестивал на еврејскиот 
празник Пасха, без оглед на ден од седмицата, но ... оние од Рим и Александрија и Галија 

забележани друг пропис; на тој начин избегнувајќи дури и привидот 

на јудаизмот. (Lightfoot, Посланието Јосиф Барбер Свети Павле до Галатјаните:... 

Пречистен текст со Вовед, белешки и дисертации Објавено од Мекмилан, 1881, стр 317, 

331) 



И името Велигден? Ова е respelling на божицата на изгрејсонце и "кралица на небото" Иштар: 

Иштар, таа беше и плодноста и војна божица. ... Велигден или Astarte е во сила на истиот 

обожување на една стара вавилонски секс култ покрената од страна на Semiramis кралица 

воин кој имаше страст за крв. (Куш H. Лица на Hamitic Луѓе. XLibris корпорација, 2010 

година, стр. 164) 

Иштар беше виден како персонификација на планетата Венера, а заедно со Шамаш, богот 

на сонцето, и грев, богот на месечината, таа формираше астрална тријада. (Littleton CS. 
Богови, божици, и митологија, том 6. Маршал Кевендиш, 2005 стр. 760) 

Библијата предупредува служи на "кралицата на небото ': 

17 Дали не се види она што го прават во градовите на Јудеја и по улиците на 

Ерусалим? 18 Децата собираат дрва, татковците палат оган, а жените месат тесто, да се 
направи колачи за кралица на небото; и тие се прелива пијалок приноси на други богови, за 

да ме провоцираат на гнев. (Еремија 7: 17-19) 

Колачи биле слични со "топла крстот бухти" (Плат C. Психологија на општествениот живот. Дод 

& Медовина, 1922, стр. 71). " Кралицата на Небото? 

Еремија 7 ... Торти за кралица на небото (с. 18). Веројатно повикување на вавилонскиот 

плодноста божица Иштар, божицата на планетата Венера. (На Виклиф Библијата 

Коментар, електронска база на податоци. Copyright (c) 1962 година од страна Мудис Прес) 

Христијаните не треба да ја нарекуваат одмор по пагански божица чии практики Библијата ги 

осудува. Сепак, повеќето од оние што тврдат дека христијанството не изгледа дека имаат проблем 

со тоа. 

Велики четврток и евхаристиската Домаќинот 

Како уште еден "замена" за Пасха, некои се задржи "Велики четврток. Еве дел од она 

што Католичката енциклопедија учи за тоа: 

Празникот Велики (или Светата) Четврток свечено го слави споменот на институцијата на 

Евхаристијата и е најстар на празници карактеристични за Света Недела. Во Рим различни 

додаток церемонии се на почетокот додадат на оваа комеморацијата ... тоа носи околу 

годишнината на институцијата на Литургијата. ... 

Велики четврток беше донесена со сукцесијата на церемониите на радосен 

карактер. крштевањето новообратени, помирување на покајници, осветување на светите 
масла, миењето на нозете и прославувањето на Пресвета Евхаристија ... (Leclercq Х. 

Велики четврток Католичката енциклопедија том 10. Њујорк:... Robert Appleton компанија, 

1911) 

На "институција на Евхаристијата, во суштина би требало да се однесуваат на промена на 

симболите поврзани со Пасхата на Исус. На Римокатоличката црква признава дека додаде 

церемонии на тоа, дека тоа е годишен настан и дека footwashing се практикува. На 
Римокатоличката црква на друго место признава дека мирјани користат да се направи 

footwashing, но тоа веќе не е неговата практика (Thurston Х. Миење на нозете и рацете 

Католичката енциклопедија том 15. Њујорк:... Robert Appleton Company, 1912). 



На "Евхаристиската домаќин", која сега се користи од страна на Римокатоличката црква се 

разликува од она што на оригиналниот христијани. 

Католичката Енциклопедија учи: 

Лебот предодреден да добијат Евхаристиската Осветување вообичаено се нарекува 

домаќин, и иако овој термин, исто така, може да се примени на лебот и виното на жртвата, 

што е посебно резервирана за леб. Според Овидиј зборот доаѓа од hostis, непријател: 

"Hostibus на domitis hostia nomen habet", бидејќи древните нудат своите поразените 
непријатели како жртви на боговите. Сепак, можно е дека hostia е изведен од hostire, 

правото на штрајк, како се најде во Pacuvius .... првите христијани ... едноставно се користи 

лебот, кој служи како храна. Се чини дека формата, но малку се разликува од она што е во 
нашиот ден. (Leclercq H. "домаќин" Католичката енциклопедија. Vol. 7. Nihil Obstat. Јуни 1, 

1910) 

Раните христијани го употребувале бесквасен леб, а не круг домаќин што личи на "сонце", која 

беше искористена во паганизмот. 

Успение на Пресвета Богородица 

Раните христијани првично не се поклонам на Исусовата мајка Марија. Значи каде идејата за 

преземање на Марија доаѓаат од? 

Во суштина, од апокрифната книжнина во четвртиот век (или можеби како почетокот на крајот на 

третиот век)-но, главно, дури и подоцна од тоа. Иако Католичката Епифаниј се обиде да го испита, 
тој беше неизвесен за тоа кога тоа е навистина за првпат развиена-тоа јасно поврзани со жените 

кои се чуваат до пагански божица обожавање (Panarion на Епифаниј 78.11.4). 

Старите Римјани имаше 1-3 дневниот фестивал за божицата Дијана. На првиот ден таа, наводно, 

дојде на земјата и на третиот ден, 15 август, тие очигледно го прослави својот претпоставка на 

небото како кралица на небото. Ова е истиот ден на Католичката празникот Успение на Пресвета 

Богородица (Yoknapatawpha Кер Е. Вилијам Фокнер: ". Еден вид на трапезоидна во универзумот" 
Fordham Univ прес, 1985 година, стр 61.). Некои не сметаат дека ова е несреќа или случајно 

(зелено ЦУК римската религија и култот на Дијана во Aricia, том 0, Прашања 521-85150 Cambridge 
University Press, 2007, стр 62;.... JG Фрејзер Магијата уметност и Еволуција на кралевите V1, том 1. 
Kessinger Publishing, 2006, стр. 14-17). 

Постои поврзаност меѓу Дијана и разни други божици и колку поглед Марија (Фишер-Хансен, стр. 
49). Сепак, Католичката Свети Августин посебно се осврна на Дијана како еден од неколкуте 

"лажни и лажни божества" (Августин. Хармонијата на евангелијата, Книга I, Поглавје 25). 

Се сомнева дека ова беше формално усвоен во Црквата на Рим барем делумно поради влијанието 
на исламот како Мухамед "девица" ќерка Фатима, наводно, исто така, се вознесе на небото.  На 

"претпоставка" не е библиска свет ден. Тоа е препакувани "кралица на небото" (Еремија 7: 17-19), 
пагански пренесени. 

Ноќта на вештерките ден / Сите Светии " 

Иако идејата за оддавање почит на споменот на живот и смрт на некое лице како светец не е во 

спротивност со Светото Писмо (сп Судии 11: 38-40), почитувањето на светците и жртвување им се 

противи на апостолското учење. 



Сатана сакал Христос да се поклонат и да го обожава (Матеј 4: 9), но Исус одбил (Матеј 

4:10). Симон Магус (Дела 8: 9-23), наводно, ги охрабри своите следбеници да се поклони / му се 
поклонуваат (Иринеј Adversus haereses, Книга 1, Поглавје 23, стихови 1-5.). 

Апостол Петар не само осуди Симон Магус, тој забранил Евреин од поклонувањето или плаќаат 
почит на него (Дела 10: 25-26). Апостол Павле им забранувала на народите од жртвување на него и 

Варнава (Дела 14: 11-18). Апостолите основа и тврди дека тие биле мажи и тоа не треба да се 

направи. Раните христијани сфати ова и не прават такви. Со текот на времето, сепак, некои 

еретици почна да се поклони мошти во крајот на вториот век. 

Почитувањето на светците тврди почна да биде значаен проблем со грчко-римски цркви во 

четвртиот и во подоцнежните векови, и покрај фактот што не беше апостолски пракса. 

Обрнете внимание на следново: 

Со вклучувањето на познати Паганска слики, како Селтик богови, Зелената Човекот, и 

bicephalic глави во цркви и катедрали, црковни официјални лица ги охрабри населението 

да се мешаат двете духовни традиции во својот ум, наводно, олеснување на прифаќањето 

на новата религија и мазнење на преминот од на стариот начин на ново. (Pesznecker С. 
Gargoyles:.. Од архивата на Греј Факултетот за волшебништво кариера Прес, 2006 година, 

стр 85) 

Во книгата, над изјава претходи скратена верзија од следните дека папата "Григориј" Велики ", 

напишал околу 600 година: 

Кажете Августин дека тој треба да биде во никој случај не го уништи храмови на боговите 

туку идолите во тие храмови. Нека, откако тој ги прочистува со света вода, место 

жртвеници и моштите на светителите во нив. Зашто, ако овие храмови се добро изградена, 

тие треба да се конвертира од обожавање на демони во служба на вистинскиот Бог. ... 
Нека Затоа, на денот на осветувањето на нивните цркви, или на празникот на мачениците 

чии мошти почиваат во нив, се изгради колиби околу нивните еднократен храмови и да го 

прослават повод со верските веселби. Тие ќе се жртвува и да јадат животните не било 

повеќе како жртва на ѓаволот, туку за слава на Бог на кого, како дарител на сите нешта, 

тие ќе им се заблагодариме за тоа што се сити. (Григориј I:. Писмо до Игумен мелитус 

Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Папата Григориј се залагаше за основање на паганските обичаи. Сепак, Библијата се противи на 

овој и ваков тип на жртви како демонска (1 Коринтјаните 10: 20-21). Освен тоа, Библијата учи дека 
откако жртвата на Исус дека не постои потреба од животински жртви (Евреите 10: 1-
10). Дозволувајќи им на погоре за "светците дена покажува дека ова е, исто така, остаток од 

паганство и дека тие се вистински демонска празници. 

Многу фустан библиски несоодветно (спореди 1 Тимотеј 2: 9), а понекогаш и како вештерки (што 

Библијата condemns- Излез 22: 8) на Ноќта на вештерките. Ова не е библиски соодветно прослава 

и, секако, не беше ранохристијанска еден. 

Сите Светии "Денот беше прогласена во седмиот век, а подоцна се преселил до 1 ноември-ви и навечер 

пред стана познат како Ноќта на вештерките (Mershman Ф. Сите Светии" Ден. Католичката 
енциклопедија. Бр. 1. Nihil Obstat. 1. март 1907 година ). 

31 октомври е датум забележани античкиот Druids: 



Друидите, а со цел на свештеници во древниот Галија и Велика Британија, верува дека 

Ноќта на вештерките, духови, духови, самовили, вештерки, и џуџиња излезе да наштети на 
луѓето. ... Од овие друид верувања се употребата денешна на вештерки, духови, и мачки во 

Ноќта на вештерките свечености ... Обичајот на користење лисја, тикви, пченка стебленца 

како Ноќта на вештерките декорации доаѓа од Друидите. Почетокот на народите на 

Европа, исто така, имаше фестивал сличен на одмор друид ... Во 700s, Римокатоличката 
црква на име ноември 1, како Денот на сите светци. На старите пагански обичаи и 

христијанскиот празник беа споени во фестивалот Ноќта на вештерките. (Ноќта на 

вештерките World Book Encyclopedia, том 9. Чикаго, 1966:. 25-26) 

Тоа може да биде од интерес да се разгледа она што еден католички писател напишал: 

Зошто папата ќе ја стави на католичката прослава на мртвите на врвот на 

прославата на мртвите незнабожците? Затоа што Католичката празници се во 

континуитет и да се исполнат на значењето на паганските оние. (Killian Брајан. Ноќ на 
вештерките, како есента прослава, потсетник Божјето име е свето. Католичката Онлајн 

меѓународни вести. 10/31/06) 

Тоа е фактот дека многу поврзани со мезе на Римокатоличката црква и се фалат за паганските 
врски за својата вера. Тоа е во Библијата дека тие, и сите, треба да се погледне како извор на 

учењето (cf. 2 Тимотеј 3:16) и го осудува користење на пагански начин на богослужение 

(Второзаконие 12: 29-32; Еремија 10: 2-6; 1 Коринќаните 10:21; 2 Коринќаните 6: 14-18). 

Божиќ 

Библијата никогаш не поддржува прославата на родендени, вклучувајќи ја и онаа на Исус. На 

почетокот на Римокатоличката црква не го слават Божиќ ниту кој било друг роденден.Роденден 

празници се уште беа осудени во крајот на 3 век од Arnobius (Против народите, Книга I, Поглавје 

64). 

Исто така, Тертулијан предупреди дека за да учествуваат во зимски прослави со венци и подарок-
давање направи еден гледајќи на паганските богови. Имаше една таква прослава познат како 

сатурналии што бил празнуван од страна на народите во крајот на декември. 

Тврди дека "татко на латинската теологија", Тертулијан осуди зимски празници, како што се 
сатурналии (од паганско божество, чие име значи изобилство), која претвори Божиќ како што тој 

напиша: 

На Minervalia се колку Минерва, како на сатурналии Сатурн; Сатурн, кои нужно мора да се 

слави уште од мали робови во времето на сатурналии. Подароци Нова година е, исто така, 

мора да биде фатен на, а Septimontium чуваат; и сите подароци на среде зима и на 

празникот на Драги Kinsmanship мора да биде наложена; училиштата мора да се wreathed 

со цвеќиња; жени на flamens 'и жртва на aediles; училиштето е чест за именуваните света 

дена. Истото се случува на роденденот на идол е; секој раскош на ѓаволот е често. Кој ќе 

си помислите дека овие работи се заринкаа на една христијанка господар, освен ако не 

биде тој што ќе ги прави погодни мислат исто така да оној кој не е господар? (Тертулијан. 

На идолопоклонство, Поглавје X) 

Во времето на Тертулијан, римските епископи Zephyrinus на (199-217) и Калист (217-222) имаше 

репутација на компромис и корупцијата (и ова е потврдено од страна на таквите римокатолички 



светци, како што Иполит (Иполит. Побивање на сите ереси, книга IX, Поглавје VI) и е дозволено 

на луѓето во нивната црква која компромитира со паганството, итн 

Римската сатурналии и Персискиот Mithraism самите биле адаптации на уште порано паганската 

религија - дека на древните вавилонски култ мистеријата. Античките Вавилонците го прослави 

прероди Нимрод како новороденче Тамуз со обожување на зимзелени дрвја. Библијата ја осудува 

обожување вклучуваат зимзелени дрвја (Второзаконие 12: 2-3; Еремија 3:13; 10: 2-6). 

Вавилонците исто така го прославија повторното раѓање на сонцето во текот на сезоната на 

зимската краткоденица. 25 декември крајот беше избран како ден на роденденот на Исус, бидејќи 

богот-сонце обожување сатурналии и други што се случи во тоа време на годината: 

Во 354 н.е., Liberius епископ на Рим наредил на луѓето да се слави на 25 декември Тој 

веројатно го избра овој датум затоа што луѓето на Рим веќе го почитуваат како на 

празникот на Сатурн, по повод одбележувањето на годишнината од раѓањето на 

сонцето. (Sechrist ЕХ. Божиќ. World Book Encyclopedia, Том 3. Поле претпријатија 

Образовни корпорација, Chicago, 1966, стр. 408-417) 

Хелиос Митра е еден бог ... недела ја празнувал во чест на Митра и шеснаесеттиот на секој 

месец е свето за него како посредник. На 25 декември беше забележан како неговиот 

роденден, Наталис invicti, на повторното раѓање на зимски сонцето, неосвоена од 

страна на строги мерки на сезоната. (Arendzen Ј Mithraism. Католичката енциклопедија 

X. Nihil Obstat, 1 октомври 1911 година) 

Царот Константин бил следбеник на сонцето бог Митра, кој се смета за неосвоена сонцето и беше 
еден роден од карпа во пештера под земја. Можеби поради тоа, неговата мајка Елена одлучи да 

веруваат во митот дека Исус е роден во под земја карпестиот пештера. 

Рим сега предава ова (и овој автор го видел тоа Христовото раѓање "на екранот повеќе пати во 

Ватикан), но во третиот век, еден од неговите поддржувачи, Commodianus, го осуди рок божество: 

На неосвоена еден е роден од камен, ако тој се смета како на Бог. Сега ни кажете, тогаш, 

од друга страна, пак, кој е прв на овие две. Карпата се надмине бог тогаш креаторот на рок 

мора да биде баран. Покрај тоа, се уште го прикажуваат, исто така, како крадец; Иако, ако 

тој бил бог, тој сигурно не се живее од кражба. Сигурно дека тој бил на земјата, и на 

монструозниот природата. И тој се сврте волови на другите луѓе во својата пештери; исто 

како и Cacus, дека синот на Вулкан. (Commodianus. На христијанските дисциплина) 

Исус не е роден од карпа, но сепак тоа е делумно како Неговото раѓање, сега се претставува. Таа, 

исто така не е точно да се учат дека Тој е роден на 25 декември. Научниците признаваат дека пастирите 

не би биле надвор со своите стада во полето (на пример, Библијата покажува во Лука 2: 8) како 
доцна, 25 декември и дека библиски споменати (Лука 2: 1-5) "Попис ќе има било невозможно во зима 

"(Божиќ. Католичката енциклопедија, 1908). 

Многу од практиките и обичаите поврзани со Божиќ доаѓаат од незнабоштвото како вистински 

научници ќе го признаат тоа. Ниту апостолите на Исус ниту пак раните следбеници забележани 

Божиќ. 

Препакувани пагански празници 



Иако Библијата не забранува секуларните празници (како трезен денот на независноста празници), 

раните христијани не се моли на мртви светци ниту се забележи нешто како Ден на сите Свети, 
ниту Божиќ. Многу пагански божества биле битно се промени од тоа да биде на "богот на нешто, 

да се нарекува 'светец на нешто." 

Некои од пагански практики може да се смени, но препакувани демонски празници се уште не се 

христијани, ниту пак се оние кои Исус и Неговите рани следбеници чуваат. Многу празници кои 

луѓето ги задржат дојде од незнабоштвото, па дури и имаат врски со античките вавилонски 

мистерија религија. Кога Бог го испратил Неемија да им помогнат на децата на Израел, кои биле 
под влијание на Вавилон, забележи она што Неемија рече дека не: 

30 Јас ги очисти од се што незнабожец. (Неемија 13:30) 
Новиот Завет предупредува на компромитиран вера и "Мистерии Вавилон" (Откровение 17: 

5). Информации што Библијата учи дека Божјиот народ треба да се направи во однос на "Големиот 

Вавилон": 

4 Излезете од неа, народе Мој, за да не се делат во нејзините гревови и да не примите 

нејзините зла. (Откровение 18: 4) 

Христијаните треба да ги напуштат искушението и гревот (1 Коринтјаните 6:18; 2. Тимотеј 2:22), 

не го прифатат ниту пак го промовира. Тие не треба да се комбинираат пагански обичаи со 

обожавањето на вистинскиот Бог (1 Коринтјаните 10: 19-21; 2. Коринќаните 6: 14-18), иако тоа е 

традиција (Матеј 15: 3-9). 

11. Божјите свети денови или лаги? 

Кои денови треба да се чуваат од страна на верниците? 

Пред повеќе од 1600 години, Божјите свети денови беа осудени од страна на антисемит, Јован 

Златоуст, кој сега се смета за еден католички и православен светител. Пред неколку години, на 

Протестантската објавување христијанството Денес, всушност, наречен Јован Златоуст 

"најголемиот проповедник Почетокот на црквата" (најголем свештеник Јован Златоуст Почетокот 

на црквата. Христијанството Денес, 8 август 2008 година). 

Јован Златоуст јавно проповедал против Падот свети денови во 387 АД, бидејќи некои од оние 

што беа Христос ги набљудува. Тој посебно се споменува празникот на Труби, Ден на помирување 

( 'брзо ... на врата "), и на празникот на колибите: 

Фестивалите на бедни и мизерни Евреите се наскоро да маршираат врз нас еден по друг и 

во брзо едноподруго: празникот на Труби, на празникот Сеници, на постот. Постојат многу 

во нашите редови кои велат дека се размислува како и ние. Сепак, некои од овие се 

случува да се види на фестивали и други ќе се приклучат на Евреите во чувањето на 

нивните празници и почитување на нивните постови. Би сакал да се вози овој перверзни 

обичај од Црквата во моментов ... Ако еврејски обреди се преподобниот и големи, наши се 

лаги ... Дали Бог мразат фестивали и да споделувате со нив? Тој не кажа ова или она 

фестивал, но сите од нив заедно. 
Злите и нечисти брзо на Евреите е сега на нашите врати. Дека тоа е брзо, не е чудно што 

јас го нарекувам тоа нечисто ... Но, сега дека ѓаволот поканите вашите жени на празникот 

на трубите и тие се претвори подготвен уво на овој повик, да не ги задржат. Вие самите 



нека впримчат во обвинувањата на безбожност, ќе ги споделите со нив да се влече надвор 

во развратни начини. (Јован Златоуст Беседа II против Евреите I:. 1; III: 4. Проповеда во 

Антиохија, Сирија на Недела Септември 5, 387 н.е.) 

Важно е да се разбере дека Јован Златоуст, мора да се сфати дека во вториот век црквата во 
неговиот регион чуваат Пасха во исто време Евреите не, и дека Католичката црква се уште се 

чуваат Педесетница. Така, со проповедање што го сторил, Јован Златоуст проповедал против 

сопствената црква што римските и православни католици тврдат дека за да се задржи Пасха и 

Педесетница, како и на оние кои фестивали ќе биде дел од "сите заедно". 

Исто така, Јован Златоуст, всушност, еднаш напиша во корист на "Фестивалот на Евреите", 

наречен Педесетница (Златоуст Ј беседи на С. Јован Златоуст, архиепископ Цариградски: во 

Делата на светите апостоли). Така, тој призна дека по воскресението на Исус, верниците треба да 

бидат присутни во она што тогаш се смета за "еврејски празник." 

Ако Бог е против сите оние денови, зошто би апостолите ги чуваат? На очигледна причина е тоа 

што тие беа по примерот на Исус и дека нема причина да се верува дека тие некако укинат. 

Како што споменавме порано, Новиот Завет нарекува еден од т.н. "еврејски" свети денови 

Забележете го следниов од католичкиот превод "голема.": 
37 А во последниот, големиот ден на празникот Исус застана и извика (Јован 7:37, Ремс 

Новиот Завет). 

Значи, кој е во право? 

Оние кои го следат практики на Исус или оние кои ќе ги осуди? 

Потсетиме дека Јован Златоуст, во овој случај, донекаде точно, изјави: 

"Ако еврејски обреди се преподобниот и големи, наши се лаги." 

Така што треба да се почитуваат денови? Кои имаат "голем ден", според Библијата? 

Кои денови се лаги? 

Јован Златоуст поддржан дена со пагански врски како што се Божик и Велигден. Неговата логика 

за Божиќ на 25-ти декември беше, исто така, јасно е во ред и врз основа на лаги и дезинформации 

(Адис НИЕ, Арнолд Т. Еден католички Речник: Со содржина на некои сметка на доктрината, 

дисциплина, ритуали, церемонии, Совети и религиозни нарачки на Католичката црква . Benziger 

Браќа, 1893, стр. 178). 

Тоа треба да биде очигледно дека Божјиот денови не се лаги, но Јован Златоуст (и оние на цркви, 

кои ги усвои овие денови кои го промовираше) беа лежи јасно. Дури и на Католичката Тома 
Аквински, пишува дека во сабота и во основа сите библиски свети денови имаше  
значи за христијаните (На Збирот Theologica на Свети Тома Аквински.). 

Интересно Католичката енциклопедија вклучува извештај "Paulicians често се опишува како 

опстанокот на почетокот и чиста христијанството (Фортескју, човекот А. Paulicians). На 11-ти век во 

грчко-римски, пишува дека Paulicians "претставуваат му служиме на Бога како обожавање на 

идоли. Како што ако ние, кои ги почитуваат знакот на крстот и свети слики, се 'уште се обожуваат 



ѓаволи "(Conybeare FC Addend IX III во: клучот на вистината. Прирачник за Paulician црква на 

Ерменија Clarendon Press Оксфорд, 1898, p. 149). 

Реализацијата дека многумина кои тврделе дека Христос неправилно забележани демонски 

празници не е нова и е осуден од страна на некои во текот на вековите.  

Традиции и / или на Библијата? 

Релативно мал број на луѓе на планетата дури и се обиде да ги држат Божјите свети 
денови. Повеќето од оние што тврдат дека имаат вера се дружат со Библијата задржи другите 

денови. 

Некои се задржи небиблиски религиозни празници поради притисок од членови на 

семејството. Некои не ќе го задржи на библиските свети денови поради притисоци од нивното 

општество и / или нивните работодавци. 

Исус предупреди дека оние кои Го следеа треба да се очекува да имаат проблеми со членовите на 

семејството (Матеј 10:36) и во светот. Тој не им каже за компромис со светот кој би мразам 
Неговите вистински следбеници (Јован 15: 18-19), но да се стремиме кон совршенство (Матеј 

05:48). 

Нов Живо Преведувачки учи следново за Божјиот народ: 

3 Тие не компромис со зло, и тие само да одиме по неговите патеки. (Псалм 119: 3) 

подготвени за компромис со злото сте вие? Тој се обидува да направи грев изгледа добро (Битие 

3: 1-6) и се појавува како "ангел на светлината" (2 Коринтјаните 11: 14-15). Ќе ви ги на одмори, па 

дури и ако се чини добро за вас? 

вери грчко-римски имаат тенденција да се верува дека почитувањето на нивните празници се 

базира на традицијата, но често тие традиции започна во паганството. Бидејќи многу од минатото 
(и сегашноста) лидери во своите вери одобри овие традиции, многу да дејствува како ако тие се 

прифатливи за Бог. 

Додека традиции кои се во согласност со словото Божјо се во ред (види 1 Коринтјаните 11: 2; 2 
Солунјаните 2:15), оние кои се во конфликт со Библијата не треба да се чуваат. Обрнете внимание 

на Новиот Завет кои јасно: 

8 Пазете се да не би некој да не мамат преку филозофијата и со празна измама, според 

традицијата на луѓето, во согласност со основните принципи на светот, а не по 

Христа. (Колошаните 2: 8) 

3 Тој одговори и им рече: "Зошто ја престапувате Божјата заповед заради вашето предание 

... 7 Лицемери Па не Исаија пророкува за вас, велејќи:!: 

8 "Овие луѓе се приближи до мене со устата, и чест ми со усните, а нивното срце е далеку 

од Мене 9 И залудно Ме почитуваат, учејќи како доктрини што се човечки заповеди." (Мат. 

15: 3 , 7-9) 

Зборот на Бог споменува дека многу го прифатиле традиции дека тие не треба да и го поттикнува 

на покајание од оние кои еднаш ќе сфатат ова: 



19 Господи, моја сила и тврдина, надеж моја во денот на неволјата, народите ќе дојдат кон 

Вас од краиштата на земјата и да каже: "Навистина нашите татковци имаат наследено лаги, 
безвредност и бескорисни работи." (Еремија 16:19) 

Библијата вели дека странски верски забелешки се демонски: 

16 Тие го раздразнија со странски богови; Со одвратности Го разгневиха. 17 Тие жртвуваат 

на демоните, а не на Бога, на боговите што не знаат, да се нови богови, нови 

пристигнувања што вашите татковци не се плашат. (Второзаконие 32: 16-17) 

Известување за потврда на овој концепт од крајот на Римокатоличката францускиот кардинал 

Жан-Мари Guenole Daniélou: 

Паганскиот свет и христијанската црква се целосно во согласност; не може истовремено да 

им служи на Бог и идоли. (Daniélou Ј Потеклото на Латинска христијанството. Превод од 
Дејвид Смит и Џон Остин Бејкер. Вестминстер Press, 1977, стр. 440) 

Навистина, паганскиот свет и христијанската црква се целосно во согласност; не може 
истовремено да им служи на Бог и идоли. 

Сепак, многумина, вклучително и во неговата црква, го прават тоа денес, кога тие ги почитуваат 

пагански празници кои биле сменети со Кристијан поглед и некои промени на пракса. Разбирам 
дека Исус рече: "Ако останете во Моето слово, вие сте Мои ученици, навистина. И ќе ја познаете 

вистината, и вистината ќе ве ослободи." (Јован 8: 31-32). Божјите свети денови да не ослободи од 

паганството. 

Сметаат дека апостолот Павле предупредил: 

14 Немојте да се нееднакво yoked заедно со неверниците. За што им е заедничко има 

праведност со беззаконието? И што заедница има светлината со темнината? 15 И што 

договор има Христос со Велијар? Или она што дел има верникот со неверникот? 16 И што 

договор има храмот Божји со идолите? Зашто вие сте храм на живиот Бог. Како што рекол 
Бог: 

"Ќе живеам во нив и ќе одам сред нив. Јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат Мој 
народ." 

17 Затоа 

"Затоа излезете од нивната средина и да бидат одвоени, вели Господ. Не допирајте 

она што е нечисто, и Јас ќе ве примам." 

18 "Јас ќе бидам татко на вас, а вие ќе Ми бидете синови и ќерки, вели Господ Саваот. (2 
Коринќаните 6: 14-18) 

Забележете Бог ќе биде татко на оние кои нема да бидат дел од паганските обичаи. Не е Бог на 

оние кои ги прифаќаат како дел од обожување. 

Иако некои се однесуваат како да се има практики што незнабожците беше угодно на Бога, тие 

самите deluding: 

32 Вие велите: "Ние сакаме да бидеме како другите народи, како народите на светот, кој им 

служи на дрво и камен." Но, она што го имате на ум никогаш да се случи. (Езекиел 20:32, 

NIV) 



26 Свештениците нејзини направи вршите притисок на мојата закон и оскверни Моето свето 

работи; тие не прават разлика меѓу светото и заеднички; тие учат дека не постои никаква 
разлика помеѓу нечисто и чисто; и тие ги затвори очите за водење на моите саботи, така 

што јас сум понизен меѓу нив. (Езекиел 22:26, NIV) 

Бог вели дека тоа го прави разлика. Наместо тоа пријатен Него, вклучително и пагански практики 

ќе донесе Неговиот гнев (Езекиел 30:13)! Одбрана сензуална светски практики е демонска (види 

Јаков 3: 13-15). 

Божјите свети денови или што? 

Библијата се однесува на Божјите празници како "Свети собири (на пр Броеви 28:26; 29:12) или" 
светиот фестивали "(сп Исаија 30:29). 

Библијата често ја осудува пагански празници како погрешен и демонска (1 Коринтјаните 10: 20-
21; 1 Тимотеј 4: 1). Библијата вели да не се комбинираат небиблиски прослави во обожување на 

Бога (Второзаконие 32; Еремија 10; 1 Коринтјаните 10: 20-21). 

Сепак, многу се одлучиле да се набљудуваат на обожување календар дека Библијата 

не го поддржат. Користење на практики кои апостолот Јован поврзува со антихристи (1 Јован 2: 

18-19). 

На не-библиски празници се промовирани од страна на демоните и помогнаа нејасни Божјиот план 

за милијарди долари во текот на вековите. 

Исус рече Бог сака да се поклони во вистина: 

24 Бог е Дух, и оние кои се поклонуваат, треба да Му се поклонуваат во дух и 

вистина. (Јован 4:24, NJB) 

Препакувани демонски празници не чест на вистинскиот Бог. Бог сака да има доверба во Него и се 

прават работите Неговиот пат, а не твое (Изреки 3: 5-6). 

Библискиот свети денови помош слика Божјиот план за спасение. Почнувајќи со жртвата на Исус 

на Пасхата, за да се стремиме да се живее "бесквасен 'живее, за свикување на првите плодови на 

оваа возраст (Педесетница), на труби на Откровението и воскресението, на потсетник за улогата на 

сатаната во нашите гревови и Христовото помирувањето жртва, за сликање на илјадагодишната 
царство Божјо на земјата (празникот на колибите), до сознание дека Бог ќе им понуди спасение на 

сите (последниот голем ден), делови од Божјиот план се откриваат и се повеќе видливи за 

христијаните. 

Библијата ни кажува дека христијаните да го имитираат апостол Павле како што тој го следел 

примерот на Исус (1 Коринтјаните 11: 1). 

Исус го библискиот свети денови (Лука 2, 41-42; 22: 7-19; Јован 7: 10-38; 13). Не треба да го следат 

неговиот пример како Предавал (Јован 13: 12-15)? 

Апостол Павле ги задржа шансите на библиските свети денови (Дела 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 
9; 28: 17-18; 1 Коринтјаните 5: 7-8; 16: 8). Павле предупредил на оние кои ќе ги компромитира со 

демонски практики (1 Коринтјаните 10: 19-21). Луѓето кои тврдат дека го следат Бог на Библијата 

треба да биде исчистена од паганство (сп Неемија 13:30; 2 Петар 1: 9). 



Апостол Јован се чуваат библиските свети денови, но предупреди на луѓе кои тврдат дека се 

христијани не се следниве практики си: 
18 Чеда, тоа е последниот час; и како сте слушнале дека ќе дојде антихрист, и сега многу 

антихристи, со што ние знаеме дека е последниот час. 19 Тие излегоа од нас, но не беа од 

нас; зашто ако беа од нас, ти ey ќе продолжи со нас; но излезе дека тие може да се покаже 

дека ниту еден од нив беа од нас. (1 Јован 2: 18-19) 

Христијаните треба да го задржи истиот библиските Светиот дена Неговите апостоли, како Џон 

чуваат? Јован пишува дека оние кои лажно тврдат дека се христијани кои не го следат неговиот 

практики функционираат како антихристи. 

Кога станува збор за свети денови и празници, кои сме ние да се слуша? Зборот на Бог или 

традиции на мажите? Додека може да има соодветни места за традиција, никој не треба да го 

прифати традиција која е во судир со зборот на Бога. 

Бидејќи зборот на Бог е полезно за поука (2 Тимотеј 3:16), можеби и ние треба да учат од Петар и 

реакцијата на другите апостоли "на верските водачи од нивниот ден: 
29 Треба да Го слушаме Бога отколку мажи. (Дела 5:29) 

Ќе го следат примерот на Исус и апостолите, и ги држат Божјите свети денови Неговиот пат, и не 

дозволуваат традиција на советите на луѓето да ве спречи? 

Ќе ви ги слуша оние кои "го прогласи за свети собири" (Левит 23: 8,21,24,27,35,36), кои се Божји 

библиските фестивали (Левит 23:37)? 

Исус рече: 
21 Моите браќа се оние кои го слушаат словото Божјо и го направи тоа. (Лука 8:21) 

Дали сте навистина еден од браќата на Исус? Христијаните се би требало да биде (Римјаните 

8:29). Ние треба да се издвојува од вистината (Јован 17:19). 

Дали вие и / или вашиот дом го слушаат словото Божјо и го направи тоа? Ќе ви ги држат Божјите 

свети денови или традиции кои се демонијачки инспирирани? 

"14 Му служиме на Господ! 15 И ако се чини зло да му служите на Господа, да изберат за себе 

овој ден кому ќе му служите "како пагански богови" во чија земја ќе живеат. Но, како што 

за мене и мојата куќа, ние ќе Му служиме на Господ "(Исус Навин 24: 14-15). 

Одбери Божјите свети денови. 

 

 

 

 

 



Светиот ден Календар 

Светиот ден *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

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

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

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

Последниот голем ден  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Сите свети денови да почне вечер пред тоа, на зајдисонце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжува Црквата Божја 
 
Канцеларијата на САД на континуирана Црквата Божја се наоѓа на: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Континуирана Црквата Божја (CCOG) веб-страниците 
 

CCOG.ASIA Овој сајт има фокус на Азија и има различни членови во повеќе азиски јазици, како и 
некои предмети на англиски јазик. 
CCOG.IN Овој сајт е насочена кон оние на Индискиот наследство. Таа има материјали на 

англиски јазик и различни индиски јазици. 
CCOG.EU Овој сајт е насочена кон Европа. Таа има материјали во повеќе европски јазици. 
CCOG.NZ Овој сајт е насочена кон Нов Зеланд и другите со британско-спушти позадина. 
CCOG.ORG Ова е главниот веб-сајт на продолжување на Црквата Божја. Таа служи луѓе од сите 
континенти. Таа содржи статии, линкови и видеа, вклучувајќи и неделни и Светиот ден проповеди.  
CCOGAFRICA.ORG Овој сајт е насочена кон оние кои се во Африка. 
CCOGCANADA.CA Овој сајт е насочена кон оние во Канада. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ова е веб-сајт на шпански јазик за продолжување 
на Црквата Божја. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ова е веб-сајт Филипините со информации на англиски 

јазик и тагалог. 
 

Историја вести и веб-страниците 
 

COGWRITER.COM Овој веб-сајт е еден од главните прогласувањето алатка и има вести, 
доктрина, историски статии, видеа, и пророчки надградби. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ова е лесно да се сетам на веб-сајт со статии и информации за 

историјата на црквата. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Оваа е онлајн радио интернет страница, која опфаќа вести и 

библиски теми. 
 

YouTube Видео Канали за Беседи и Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy задржани. CCOG sermonette видеа. 
CCOGAfrica задржани.  CCOG пораки во африкански јазици. 
CDLIDDSermones задржани. CCOG пораки во шпанскиот јазик. 
ContinuingCOG задржани. CCOG видео проповеди. 

 

 

 

 

 

 

 



Божјите свети денови или демонски празниците? 

 Кога мислите за празници, она што ми доаѓа на ум? Дали размислувате за зимзелени дрвја, венци, 

зајаци, јајца, топла крстот бухти, и костими вештерки "?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сепак, ниту еден од тие симболи се одобрени во Библијата. Дали знаете што всушност учи 

Библијата? 

Апостол Павле напишал: 

19 Што сум јас зборуваш тогаш? Дека идолот не е ништо, или она што се нуди на идолите е 

нешто? 20 Наместо тоа, дека она што незнабошците го жртвуваат, им го жртвуваат на 

демони, а не на Бога, и јас не сакам вие да имате општење со демоните. 21 Вие не може 

да пиете од чашата на Господ и чашата на демоните; што не може да се причестуваат на 

Господовата трпеза и на трпезата на демоните. 22 Или ние да предизвика Господ да 

љубомора? Дали сме посилни од Него? (1 Коринќаните 10: 19-22) 

 

Треба да ги држат Божјите свети денови или демонски празниците? 

 


