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1. sviatky vs. Populárne Prázdniny 

Z nespočetných ktorí vyznávajú kresťanstvo, prakticky všetci pozorovať niektoré dovolenku alebo 

sviatkoch. 

Mali by ste dodržiavať Božie sviatkoch alebo démonickej dovolenku? 

Vyzerá to, že jednoduchá otázka s jednoduchú odpoveď. A pre tých, ktorí chcú veriť Biblii, namiesto 
rôznych davy, to je. 

Kde sa Holy dni a sviatky pochádzajú? Majú pochádzajú z Biblie, alebo sú spojené s tradičnými 

pohanskými / démonickej pozorovanie? 

Ak si myslíte, že ste kresťan, naozaj viete, čo dni, ak vôbec, mali by ste mať, a prečo? 

Táto krátka kniha sa zameriava na ročných biblickými sviatky a nemá informácie o niektorých ročných 

prázdnin, ktoré iní pozorovať. 

slovo Dovolenka 

Podľa slovníka Webster, svetový sviatok pôvodne pochádza z Old Angličtina hāligdæg. Napriek tomu, čo 
ľudia teraz si myslí, že tento pojem nebol v skutočnosti znamená voľno mať prázdniny dovolenku 

znamenalo sviatok. 

Samozrejme, že nie všetky, prázdniny 'boli určené ako náboženských sviatkoch. Štátne sviatky neboli 
nutne považovaný za náboženský, a dokonca Ježiš zrejme pozorovať jednu alebo viac z nich (Ján 10: 22-
23). 

Čo sa týka Ježiš ide, Biblie konkrétne zaznamenáva, že Všimol si biblické sviatky a festivaly, ako Pesach 

(Lukáš 2: 41-42; 22: 7-19), pastva pre svätostánky (John 7: 10-26), a posledný veľký deň (John 7: 37-
38; 8: 2). V Novom zákone poukazuje na Ježišových apoštolov udržujú baránka (1 Korintským 5: 7), Dni 
nekvasených chlebov (Skutky 20: 6; 1 Korintským 5: 8), Turíce (Skutky 2: 1-14), trumpety a stánkov ( 
pozri Levitikus 23: 24,33-37; Acts 18:21, 21: 18-24, 28:17), a Deň zmierenia (Sk 27: 9). 

Biblia nikdy ukazuje, že Ježiš ani apoštoli pozorovať náboženské sviatky, ako tie, ktoré pohanskí Rimania 

dôsledne dodržiavané. Napriek tomu veľa ľudí, ktorí tvrdia, kresťanstvo ako ich náboženstvo pozorovať 

verzia náboženských sviatkov, ktoré pochádzajú zo zdrojov mimo Bibliu. 

By mali byť uchovávané? 

Proroctvo Biblia, že príde doba, keď ľudia všetkých národov bude mať Boží sviatkoch alebo podlieha 
suchom a epidémie (Zachariáš 14: 16-19). Vzhľadom k tomu, že je to tak, nemala by si zvážiť, či by ste 

mali robiť tak teraz? 

Prečítajte si túto knihu v plnom rozsahu najmenej dvakrát. Určité výhrady, že niektoré z nich získané o 

tom, čo ukazuje Biblia sú riešené v rámci nej. Dvojitý-read snáď odpovedať na ďalšie závažné otázky, 

ktoré môžete mať. 

Prosím, skúste študovať túto tému sa skutočne otvorenou mysľou. Je prirodzené, že všetkých ľudí, keď 

nie sme na pozore proti tomu, aby sa pozrieť na akýkoľvek predloženie týchto každoročných sviatky v 

duchu predsudkov. Biblia učí, že "Ten, kto odpovie na otázku, ako ju vypočuje, je pochabosť a hanba pre 
neho" (Príslovia 18:13), takže sa ako Bereans starých aby zistili, či tieto veci sú tu tak (Sk 17:10 -11). 



Poďme sa teda na ochotnú podriadenosti Bohu a Jeho vôľu, s priniesli srdca zbavený predsudkov, s 
otvorenou mysľou túžiť po pravde viac ako svojím vlastným spôsobom, triasol pred posvätným a svätým 
Božím slovom (Iz 66: 2), prosí Boha pokorne pre smer svojho svätého Ducha. A v tejto modlitbe, 
submisívny, ochotný, ale starostlivom a opatrnom postoji, študovať túto záležitosť - dokázať všetko 

(porov 1 Solúnčanom 5:21 NBK / DRB). 

Božie festivaly a sviatky 

Vedeli ste, že Božie festivaly sú uvedené v Biblii? Aj keď by to malo byť zdravý rozum, mnohí si 
neuvedomujú, že to tak je, ani kde je hľadať v Písme. 

Okrem toho, jeden problém s nimi je, že sú založené na iné kalendáre, než si väčšina ľudí teraz 
používajú. Božia kalendár je v podstate mesačnej solárnej jedna. Ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť 

načasovanie Božích sviatky, pozrite sa na nasledujúci graf porovnania biblického kalendára a rímske 

(gregoriánsky) kalendár (nepatria na rovnaký rímske kalendárny deň každý rok): 

(Moderné rímsky kalendár sa sviatky je uvedený na konci tejto brožúrky je.) 

 

Pokiaľ ide o Božej sviatky, poďme najprv začať s odkazom v knihe Genesis, ukazujúci ako protestant a 

katolíckej preklade: 

Mesiac  Počet  Dĺžka   civilnej ekvivalent 

Abib/Nisan  1  30 dni   marec - apríl 

Ziv/Iyar   2 29 dni   apríl - máj 

Sivan/Siwan  3  30 dni   máj - jún 

Tammuz  4  29 dni   jún - júl 

Av/Ab   5  30 dni   júl -August  

Elul   6  29 dni   August- septembra 

Ethanim/Tishri 7  30 dni   septembra - október 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 dni  október -November 

Kislev   9  30 or 29 dni  November-December 

Tevet   10  29 dni   December- január 

Shevat   11  30 dni   január - február 

Adar   12  30 dni   február - marec 

(Aj v biblických, priestupnom roku 'je tu ďalší mesiac nazvaný Adar 2)  

 



14 Potom Boh povedal: "Buď svetla na oblohe oddeliť deň od noci. Budú znamenia a bude 

znamenať náboženské slávnosti, dni a roky. (Genesis 1:14, Božie slovo Translation, GWT) 

Povedal 14 Boh,, Buď svetlo v nebeskej klenby, aby deň od noci rozdeliť, a nech ukazujú, 
festivaly, dni a roky. (Genesis 1:14, New Jerusalem Biblie, NJB) 

Hebrejské slovo sekat'v 14. verši odkazuje na náboženské sviatky. 

Vedeli ste, že Biblia hovorí o existencii náboženských slávností vo svojej prvej knihe? Kniha žalmov tiež 

potvrdzuje, to je v podstate dôvod, prečo Boh stvoril mesiac: 
19 Urobil mesiac označiť festivaly (Žalm 104: 19, Holman Christian Štandardné Biblie) 

Je to niečo, čo predtým počul? 

Aké sú náboženské slávnosti, že "svetla na oblohe" Boh postavil tam boli príležitosti? 

No, tam je jedno miesto v Biblii, kde sú uvedené všetky sviatky (kosiť ') a niektoré svetlá sú spomenuté. 

To je v časti Biblie, ktorý mnohí želajú, aby prehliadnuť, alebo uzavrieť bola vykonaná ihneď v celom 

rozsahu. Nasledujúce je zobrazený z New American Bible (NAB), rímskeho katolíka preklade (NAB je 
použitý nižšie, pretože väčšina protestantov nasledovať rímskej cirkvi ohľadom mnohých dňoch robia a 

nedodržiavajú, napriek tomu, čo biblie povie): 

2 ... Nasledujúce sú slávnosti Hospodinove, ktorú vyhlási sviatky. To sú moje slávnosti: 
3 Počas šiestich dní môže byť vykonaná práca; Ale siedmy deň je sobota odpočinutia, 

deklarovaným svätý deň; Nebudeš robiť žiadnu prácu. Je to Hospodinov deň odpočinku, nech ste 

prebývať. 
4 To sú slávnosti Hospodinove, sviatkoch ktoré sa v ich riadnom termíne 
deklarujú. 5 Veľkonočné Hospodinov pripadá na štrnásteho dňa prvého mesiaca, v 

súmraku. 6 Pätnásteho dňa tohto mesiaca bude sviatok nekvasených chlebov 

Hospodinovi. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. 7 Na prvý z týchto dní budete mať 

deklarovaný sviatok; Nebudeš robiť žiadnu ťažkú prácu. (Leviticus 23: 2-7, NAB) 
15 Počnúc deň po sobote, odo dňa, keď vám prinesie kôpku na nadmorskej výške, musí sa 

spoľahnúť sedem plných týždňov; 16 budeš počítať do dňa po siedmom týždni, päťdesiat 

dní.(Leviticus 23: 15-16, NAB) 
24 ... V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať deň odpočinku odpočinku, trúbku výbuchov ako 

pripomienka, deklarovanom svätý deň; (Lv 23:24, NAB) 

Uviedol 26 Hospodin Mojžišovi: 27 Teraz je desiaty deň siedmeho mesiaca bude Deň 

zmierenia. Budete mať deklarovaný sviatok. Budeš Ponížte a ponúkajú obeť 

Hospodinovi. 28 Toho dňa nebudete konať nijakú prácu, lebo je to Deň zmierenia, keď sa 

vykúpenie z vás pred Hospodinom, svojho Boha. 29. Tí, ktorí nemajú pokorí v tento deň, bude 
vyhubený z ľudu. 30 Keď niekto robí nejakú prácu na tento deň, budem odstrániť túto osobu z 

prostriedku ľudu. 31 nebudeš konať nijakú prácu; To je večné ustanovenie pre všetky pokolenia, 



nech ste prebývať; 32Je sobota odpočinutie pre vás. Budeš pokorí sami. Počnúc večer deviateho 

mesiaca, musí si udržať svoju sobotu od večera až do večera. 

33 Pán povedal Mojžišovi: 34 Povedz Izraelitom: Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca bude Pánov 

Sviatok stánkov, ktoré budú pokračovať po dobu siedmich dní. 35 Na prvý deň bola vyhlásená za 
sviatok, bude vám robiť žiadnu ťažkú prácu. 36 Sedem dní budeš ponúkajú obeť Hospodinovi, a 

ôsmeho dňa budete mať deklarovaný sviatok. Budeš ponúkajú obeť Hospodinovi. Je to festival 
zatváranie. Nebudeš robiť žiadnu ťažkú prácu. 

37 To preto sú slávnosti Hospodinove ... (Leviticus 23: 26-37, NAB) 

Biblia jasne uvádza Božiu festivaly a Božiu sviatkoch. Napriek tomu väčšina ľudí, ktorí tvrdia, že sú 
kresťanská nie sú skutočne udržať sviatkoch, že Boh prikazuje. 

Poznámka: Celodenné v Biblii bežal od západu k západu (Genesis 1: 5; Levitikus 23:32; Dt 16: 6; 23:11; 

Joshua 8: 9; Mark 1:32), a to od polnoci do polnoc ako dni sú počítané dnes. Tiež si všimnite, že zatiaľ čo 

tam sú aspekty obradoch spojených s sviatky v Starom zákone, ktoré boli zmenené pre kresťanov ako nový 

zákon pomáha Clear-napr Matúš 26:18, 26-30; Židom 10: 1-14 - skutočnosťou je, že v týchto dňoch a 

festivaly stále existujú a boli držané raných kresťanov, vrátane tých pohanov. 

Sme v pokračujúcom cirkvi Božej zachovať rovnaké biblické sviatky, že Ježiš svojim učeníkom a ich 

verní stúpenci vedené, vrátane Gentile kresťanských vodcov, ako je Polycarpe Smyrna. Držíme im 
spôsobom, že včasné a neskorší kresťania na ne. To sa líši v niektorých ohľadoch líši od rovnakých 

základných dní, že Židia udržujú, pretože Židia neprijímajú učenie novozákonnej o tom, čo všetky tieto 

dni znamenajú alebo ako majú byť kresťanmi. 

Mnoho kresťanov, že dodržiavajú Božie festivaly si uvedomiť, že biblické sviatky smerovať prvý a druhý 
príchod Ježiša, rovnako ako pomoc obrázková Božom pláne spásy. 

2. Pesach: Je to len o Kristovej smrti? 

Kresťania by mali držať baránka? 

Ako mnohí sú si vedomí, že Izraelčania sa špecificky povedané pozorovať baránka v knihe 

Exodus. Rodiny bral dobytča, bez vady (Exodus 12: 5), k obeti (Exodus 12: 3-4). Jahňa obetovania 

štrnásteho za súmraku (Exodus 12: 6), a niektoré z jeho krvi bol umiestnený na dvere z rodiny doma 

(Exodus 12: 7). 

Tí, ktorí podnikli kroky Boh nariadil boli, prešiel 'zo smrti, zatiaľ čo Egypťania, ktorí nemali to neboli 

(Exodus 12: 28-30). 

Ako ľudí si uvedomuje, Ježiš stále pesach ročne (Exodus 13,10) z čias svojej mladosti (Lukáš 2: 41-42) a 
po celú dobu svojho života (Lukáš 22:15). 

Baránka bola pozorovaná štrnásteho dňa mesiaca prvého mesiaca (Lv 23: 5, s názvom abibe v Dt 16: 1 
alebo v Nisan Ester 3: 7). Vyskytuje sa v jarnom období roka. 

Hoci Ježiš zmenil niekoľko praktiky s ním spojené (Lukáš 22: 19-22; Jan 13: 1-17), náš Spasiteľ tiež 

povedal svojim učeníkom, aby ho (Lukáš 22: 7-13). Tiež Nový zákon, je jasné, že preto, že Ježišovej 

obete, zabíjanie oviec a dávať krv na veraje (Exodus 12: 6-7), nie je už potrebné (pozri Židom 7: 12-
13,26-27; 09:11 -28). 



Apoštol Pavol výslovne učil, že kresťania boli udržať baránka v súlade s Ježišovým návodom (1 

Korintským 5: 7-8; 11: 23-26). 

Biblia učí, že Ježiš "bol predurčený ešte pred založením sveta" (1 Pt 1:20), aby "Baránok zabitý od 

počiatku sveta" (Zjavenie 13: 8). Tak Boží plán spásy skrze Jeho sviatkoch a festivaloch, okrem iného 

Ježiš bytia "veľkonočný baránok," bol známy skôr, než ľudia boli umiestnení na planéte. To je dôvod, 
prečo niektoré z nebeských telies boli umiestnené v nebi, aby bolo možné 

výpočet je! 

Skoro všetky cirkvi uznávajú, že Biblia učí, že Ježiš splnil niečo spojeného s Pesach, keď bol zabitý. 

Nájdeme prevádzkovanie tejto veľkej obete dokonca popísaná v rajskej záhrade. Potom, čo bol Ježiš 

prorokoval (Genesis 3:15), Boh zabil zviera (pravdepodobne jahňacie alebo kozie), aby bolo možné 

pokryť nahotu (reprezentáciu typu hriechu v tomto výskytu) Adama a Evy so svojimi vzhľady (Genesis 

03:21). Vidíme tiež tento princíp prevádzky obeť, keď Abel obetoval baránka zo stáda svojho (Genesis 4: 

2-4). 

Slávny Veľká noc v dňoch Mojžiša ukázal vyslobodenie Izraelitov z Egypta (Exodus 12: 1-38). Mojžiš 

zaznamenal Božie pokyny o tom, rovnako ako kalendár (Genesis 1:14, 2: 1, Exodus 12: 1) a jeho hody 

(Leviticus 23). Veľká noc v podstate stal prvým z týchto udalostí ročne vyobrazujú Božím deťom Jeho 

veľký plán záchrany. 

V Starom zákone, veľkonočné snímke vyslobodenie z otroctva Egypta a Božieho zásahu. Ale prorocky 
bolo tiež pozerať sa k okamihu, kedy by Ježiš príde a bude náš veľkonočný baránok (1 Korintským 5: 
7). Baránok Boží, ktorý prišiel do odnášať hriechy sveta (John 1:29; porov 3: 16-17). 

Na Ježišovho posledné Pesach ako ľudské bytosti, pokračoval, aby ju udržali v čase neskorého večera a 
povedal svojim učeníkom, aby ho (Lukáš 22: 14-19; porov Jn 13: 2,12-15) a na 14. Nisan / abibe (porov 
Luke 22:14; 23: 52-54). 

Ježiš sa však zmenilo niektoré praktiky spojené s jeho dodržiavaním. Ježiš urobil nekvasený chlieb a víno 

je neoddeliteľnou súčasťou Pesach (Matúš 26:18, 26-30) a pridal praxi umývania nôh (Ján 13: 12-17). 

Ježiš v žiadnom učil, že to nemalo byť ročná Pesach, ani ho zmeniť dennú dobu svojho pozorovania do 

nedeľného rána, ako tí, ktorí nasledujú grécko-rímskej tradície robiť. Dokonca aj grécka ortodoxná vedci 
priznávajú, že 1. a 2. storočia kresťania stále pesach v noci (Calivas, Alkiviadis C. Pôvod Pascha a skvelý 

týždeň - Časť I. Holy Cross ortodoxnej Press, 1992), ako by sme v pokračujúcom cirkvi boha robiť 

v 21. storočí. Pesach je len potrebné vziať riadne pokrstených kresťanov (porov 1 Kor 11: 27-29; Rim 6: 3-
10 Exodus 12:48; čísla 9:14). 

Pravdepodobne treba dodať, že rímska cirkev (rovnako ako mnoho z jeho protestantských potomkov) 
oficiálne učí, že drží baránka, ale volať to v angličtine niečo iné a nedrží ju ako Ježiš (Katechizmus 

Katolíckej cirkvi. Doubleday, NY 1995, str. 332). 

víno, nie hroznová šťava 

Napriek skutočnosti, že Ježiš premenil vodu na víno (John 2: 3-10) a grécky termín používaný v Novom 

zákone (Oinos) odkazuje na víno (pozri 1. Timoteovi 3: 8), tie rôzne tvrdí, že to bolo z hroznových šťava, 

a nie víno, ktorá bola použitá pre Pesach. Židia, sami však použiť víno na Pesach (Hisrch EG, Eisenstein 

JD. Wine. Židovská encyklopédia. 1907, str. 532-535). 



Ako vieme, že hroznová šťava sa v žiadnom prípade použitá Ježišom? 

Hrozno sú bežne zberajú okolo septembra a Pesach je zvyčajne v rímskej kalendárnom mesiaci zvanom 
apríl. V Ježišovej dobe, nemali moderné sterilizácie alebo chladenie. Z tohto dôvodu, hroznová šťava by 

sa pokazil v čase medzi zberom a Pesach. 

Iní si všimli, že to bolo nemožné pre Židov boli uložené hroznovú šťavu tak dlho (porov Kennedy ARS. 

Hastings Biblie Dictionary. C. Scribner Syna, 1909, s. 974). Z tohto dôvodu by boli použité iba víno, 

ktoré môžu zostať nedotknutá aj pre mnoho rokov. (Požívanie alkoholu, ako víno, je schválený sviatok 

stánkov v Dt 26:14, ale nie je nutné.) 

Kresťania sú nebyť "opitý s vínom, kde je nadbytok", ako píše Pavol (Efezským 5:18, KJV). Len veľmi 

malá vína v bežne konzumovaných pri Pesach (asi lyžičku plné alebo menej). 
Pesach bol na 14. nie 15. 

Niektorí boli zmätení o dátume biblického Pesach. 

Biblia učí, že to malo byť na 14. deň prvého mesiaca Božieho kalendára (Leviticus 23: 5). 

V 6. verši Exodus kapitoly 12, ktorá uvádza, že jahňacie má byť zabitý "za súmraku" (GWT a Jewish 

Publication Society preklady). 8. zasadnutie verš hovorí, že majú jesť mäso, ktoré v noci. Treba pečené a jedol, 
že v noci. A, áno, ako ten, kto zabil jahňatá, jeden môže ľahko zabiť, pečienku, a jesť baránka, z prvého 

roku '(Exodus 12: 5), medzi západom slnka a polnocou-čo je v podstate to, čo Izraelčania urobili na 

zaznamenanej Pesach v Exodu 12. A technicky, museli až do rána, aby jedli to za Exodus 12:10. Teraz 
Biblia je jasné, že anjelský veľkonočné došlo k "tej noci" (Exodus 12:12), v rovnakej noci na 14 .. 

Biblia učí, že Ježiš bol len aby bol obetovaný raz (1 Petr 3:18; Židom 9:28, 10: 10-14). V Novom zákone, 
je jasné, že Ježiš držal konečný baránka (Lukáš 22: 14-16), a bol zabitý. Biblia ukazuje, že Ježiš bol 

odstránený z kolu pred 15 tis. Prečo? Vzhľadom k tomu, 15. bol "vysoký deň" (John 19: 28 až 31), najmä 

prvý deň nekvasených chlebov (Leviticus 23: 6). Z tohto dôvodu, Ježiš držal a splnil baránka na 14 tis. 

Ranej histórie kostola tiež zaznamenáva, že Veľká noc sa udržiava na 14 th z mesiaca Nisan vernými 
židovských a nežidovských kresťanských vedúcich v prvej, druhej a tretej storočia (Eusébius, cirkevné 

histórie, Kniha V, kapitola 24), a že to bolo držané vo večerných hodinách (Calivas). 

Väčšina vodcov, ktorí vyznávajú Krista tvrdia pozorovať nejakú verziu Pesach, hoci mnohí zmenili 

názov, dátum, čas, 

symboly, a význam (pozri veľkonočné sekcii v kapitole 10). 

Biblia jasne učí, že Ježiš Kristus bol veľkonočného baránka obetoval pre nás, že sme udržať túto slávnosť 

s nekvasenom: 

7 vypratať staré kvasnice, takže sa môže stať čerstvá várka cesta, pretože ste nekvasený. Pre náš 
veľkonočný Baránok, Kristus, bol obetovaný. 8 Preto sa poďme sláviť sviatok, nie so starým 

droždie, kvasu zlosti a zloby, ale s nekvasenom úprimnosti a pravdy. (1 Kor 5: 7-8, NAB) 

Všimnite si, že meniny má byť udržiavaná v nekvasenom úprimnosti a pravdy. Apoštol Pavol si 
uvedomil, že Ježiš bol náhradou za veľkonočného baránka, ktorý používal židovskej osoby. On tiež učil, 

že kresťania by mali naďalej zachová baránka. 

Ale v podstate, ako sú kresťania, ako to urobiť? 



Apoštol Pavol vysvetľuje: 
23 Ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal: že Pán Ježiš v tú rovnakú noc, v ktorej bol 

zradený, vzal chlieb; 24 a keď dobrorečil, to mu zlomil a povedal: "Vezmite a jedzte, toto je moje 

telo, ktoré sa za vás láme ,. Toto robte na moju pamiatku" 25 Rovnakým spôsobom sa tiež vzal 

kalich po večeri, a povedal: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To áno, tak často, ako 

budete piť, na moju pamiatku." 26 Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, 

zvestujeme Pánovu smrť, kým on nepríde. (1 Kor 11: 23-29) 

Takže, apoštol Pavol učí, že kresťania boli udržať baránka spôsobom, že Ježiš pozorované svojom 

poslednom pesach s chlebom a vínom. A to bolo v noci ako pripomenutie alebo pamätník - pamätník je 
ročný, nie je týždenné akcie. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi správne poznamenáva, že "Ježiš si vybral čas Pesach ... vzal chlieb, ... 

lámal to", a tiež dal ju ku konzumácii. 

To je popísaná v Biblii, že Ježiš porušil nekvasené chleby a podal ju svojim nasledovníkom k jedlu. Ježiš 

prešiel víno svojim nasledovníkom piť malé množstvo. Sme v pokračujúcom cirkvi boha modliť, 

prestávka a distribuovať nekvasené chleby, a distribuovať víno pre svojich verných nasledovníkov na 

zožratie. Zatiaľ, rímska cirkev (rovnako ako mnoho ďalších) už láme nekvasené chleby (používa celý, 
hostiteľ '), ani to zvyčajne distribuovať víno jeho nasledovníci na pitie (distribúcia vína je považovaný 

voliteľný cirkvou Ríma, a to je často nie je vykonané v protestantských cirkvách).  

A čo "Ako často ... zvestujete? 

Ako často by sa mali prijať Pesach? 

Ježiš povedal: "Lebo tak často, ako jete tento chlieb a piť tento kalich, zvestujeme Pánovu smrť, 

kým on nepríde." 

Sa domnievajú, že je Ježišova smrť, že to pripomína. 

Kristova smrť nás zmieruje s Bohom (Rimanom 5:10) a Ježiš dal svoj život pre našu spásu (Jn 3: 16-17; 
Žid 5: 5-11). Jeho smrť nás učí, že kresťania nie sú mať hriech vládu nad našimi smrteľné telá (Rimanom 

6: 3-12). Kresťanské Veľká noc je každoročné spomienky Ježišovej smrti. 

Ježiš nepovedal robiť tento obrad tak často, ako si prajete, len to, že keď to urobíte, budete vyhlasovať 

jeho smrti. Grécky termín pre často v 1. Korintským 11:26, hosakis sa používa jeden ďalší čas v Novom 

zákone. To neznamená, že tak často, ako si prajete, AK grécky výraz pre "túžite," Thelo alebo Ethel, je 
tiež k dispozícii (čo je v Zjavení 11: 6; jediná ďalšie miesta v Biblii tento konkrétny termín je 

používaný). Avšak, pretože to nie je k dispozícii v 1. Korintským 11:26, Paul NIE JE nám hovorí 

pozorovať Pánovu baránka tak často, ako si želáme, ale keď sme ho pozoruje na Pesach, to nie je len 

obrad, to ukazuje Kristovu smrť. 

Okrem toho Pavol napísal toto: 
27 Preto ten, kto je tento chlieb a pil Pánov kalich nehodne, bude vinný telom a krvou Pána. 28 Ale 
nech človek preverí sám seba a takto nech jej z chleba a pitie z šálky. 29 Lebo kto je a pije 
nehodne, je a pije súd pre seba, nie náročné telo Pána. (1 Kor 11: 27-29) 



Paul je jasne učí, že aby tento chlieb a víno, jeden musí skúmať sám. Deleavening ktorý má sprevádzať 

Pesach nám pomáha sústrediť sa na svoje chyby a hriechy, a tým prispieva k dosiahnutiu tohto príkazu od 
Pavla skúmať sami. Ako deleavening môže trvať mnoho úsilia, to tiež podporuje koncept ročné 

vyšetrenie (ľudia neboli odstránenie kvasu každý deň alebo týždeň). 

Nový zákon zaznamenáva, že Ježiš aj Pavol učil pozorovať baránka v kresťanskom spôsobom. A to bolo 
každoročné pozorovanie. 

umývanie nôh 

Umývanie nôh pomáha ukázať pokoru a že dokonca aj Kristovi nasledovníci ešte mávajú oblastí, ktoré 

musia byť očistený (pozri Ján 13:10). 

Ježiš učil, že Jeho nasledovníci by sa to nasledujúcim spôsobom: 
13 Zavolaj mi učiteľ a Lord a poviete dobre, tak som. 14 Ak teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, 

je tiež umývať jeden druhému nohy. 15 Dal som vám príklad, že by ste mali robiť, keď som urobil 

vám. 16 Veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán; ani ten, kto je poslaný väčší ako ten, 

kto ho poslal. 17 Ak poznáte tieto veci, blahoslavení sú tí, keď sa do nich.(John 13: 13-17) 

Relatívne málo tých, ktorí vyznávajú kresťanstvo umývať nohy ako Ježiš povedal k tomu. 

Ale my v pokračujúcom kostole Božieho nasledovať Ježišovho pokynov na to každý rok. 

Zdrojov mimo Písma 

Nie je to len v Biblii, že vidíme, že Pesach bol držaný každoročne kresťanmi. História zaznamenáva, že 

veriaci vedené baránka každoročne na 14. z doby pôvodných apoštolov v priebehu vekov (Thiel B. 

Pokračujúci History of the Church boha. 2. vydanie. Nazarene Books, 2016). 

Tam je nejaká zaujímavá informácia v poškodeného texte známeho ako The Life of Polycarpe (zdá, že 

tento dokument musí byť založený na spisoch v druhom storočí, ale existujúce verzia vidíme obsahuje 

informácie / zmeny, ktoré sa zdajú byť pridané vo štvrtom storočí; pozri Monroy MS cirkev Smyrna :. 

História a teológie primitívneho Christian Community Peter Lang vydanie, 2015, str. 31) .. Čo je 

zaujímavé je to, že to naznačuje, že pozorovacie Veľká noc v Malej Ázii nemusí mať prvýkrát prišiel do 

Smyrna z apoštola Jána, ale aj skôr od apoštola Pavla (Svätý Pionius. Život Polycarpe, kapitola 2). 

Život Polycarpe naznačuje, že nová zmluva baránka s nekvaseného chleba a vína bolo treba dodržiavať 

počas sezóny nekvasených chlebov. Uvádza, že heretici to urobil inak. A že písanie je tiež podporujú 

myšlienku, že nekvasený chlieb a víno boli odobraté a boli nadobudnuté za rok. 

Záznamy histórie, že biblicky-uvedené apoštolov (vrátane Filipa a John), ako aj biskupi / pastorov 

Polycarpe, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polykratovi, Apolinára, a iní slávili Fáza každoročne 

na 14. (Eusébius. Dejiny cirkev Book V, kapitola 24, verše 2-7). Rímsky, východné ortodoxné, a 
anglikánskej katolíci všetko zvážiť tieto vedúce k boli svätí, ale žiadna z týchto vír nasledovať ich 

príklady na túto tému. 

Bishop / Pastor Apollinaris Hierapolis v Phrygia Malej Ázie napísal okolo 180 nl hovoriť kresťanov, aby 
baránka na 14 .: 



Štrnásty deň, pravá Pascha Pána; veľká obeť, Syn Boží miesto baránka, ktorý bol viazaný ... a kto 

bol pochovaný v deň ustanovenia Fáza, kameň bol umiestnený na hrobu. 

Ježiš jedol a držal baránka na 14., bol zabitý na 14., a bol pochovaný na 14 tis. To nebolo na 15. av roku svojej 
smrti, toto nebolo v nedeľu. Ježiš by vzali baránka tesne po západe slnka a bude zabitý počas dňa a byť 

pochovaný pred východom slnka znovu nastaviť (začať nový deň). 

V neskorej druhej storočí, Bishop / Pastor Polycrates Efeze poslal list rímskeho biskupa Victor Victor 
snažili vynútiť dodržiavanie Pesach v nedeľu namiesto 14 .: 

Polycrates napísal: "Vidíme, presný deň; ani pridávanie, ani odnášať. V Ázii tiež veľká svetlá 

zosnuli, ktorý vstane v deň Pána príde, keď príde so slávou z neba, a budú hľadať všetky 

sväté. Medzi ne patrí Filipa, jedného z dvanástich apoštolov, ktorý zaspal v Hierapolis; a jeho dve 
dcéry vo veku panenskej a ďalšie dcéra, ktorá žila v Duchu Svätom a teraz spočíva v Efeze; a 
navyše, John, ktorý bol aj svedkom i učiteľom, ktorý ľahu na lone Pána, a pretože kňaz, nosil 

kňazskej dosku. Zaspal v Efeze. A Polycarpe v Smyrna, kto bol biskup a mučeník;a Thraseas, 

biskup a mučeník z EUMENIA, ktorý zaspal v Smyrna. Prečo Musím spomenúť biskupa a 
mučeníka Sagaris, ktorý zaspal Laodičanov, alebo požehnaný Papirius alebo Melito, komorník, 
ktorý žil úplne v Duchu Svätom, a ktorý spočíva v Sardis, čaká na biskupstvo z neba, keď 

povstane z mŕtvy? Všetky tieto pozorovaný štrnásty deň Veľkej noci podľa evanjelia, ktoré sa 
odchyľujú v žiadnom ohľade, ale nasledujúce pravidlo viery. A tiež, Polycrates, najmenej zo 

všetkých vás, že nie podľa tradície mojim príbuzným, z ktorých niektoré som pozorne 

sledovaní. U siedmich z mojich príbuzných boli biskupi; a ja som ôsmy. A moji príbuzní vždy 

dodržiavať deň, kedy ľudia odložili kvások. Aj preto, bratia, ktorí žili šesťdesiat päť rokov v 

Pánovi, a sa stretol s bratmi na celom svete, a prešli každý Písma, nie som predesily od desivých 

slov. Pre tie väčšie, než som povedal, Mali by sme poslúchať Boha než človeka '... Mohol by som 

spomenúť biskupov, ktorí boli prítomní, ktorého som predvolanej si želajú; ktorých mená som 
mal písať im, by predstavovalo veľké množstvo. A vida svoju malosť, dali súhlas k listu, s 

vedomím, že som nemal niesť moje šediny márne, ale vždy riadi svoj život v Pánovi Ježišovi. 

Všimnite si vo svojom liste, Polykratovi: 

1) Uvedené bol po učení odovzdáva z apoštola Jána.  
2) uviedol, že sa chová verný učenie evanjelia.  
3) sa spoliehal na pozíciu, že učenie z Biblie boli vyššie ako rímske prijímaný tradíciu.  
4) Hovoril, že je verný učenie odovzdaných mu skoršie cirkevní predstavitelia.  
5) ukázali, že vtedajší hovorca veriacich v Malej Ázii.  
6), povedal, že aj jeho predchodcovia sledovali čas nekvasených chlebov.  
7) Odmietol prijať autoritu non-biblickej rímske tradície nad Bibliou.  
8) odmietol prijať autoritu rímskeho biskupa - dával prednosť tomu byť oddelené (porov Zjavenie 

18: 4).  
9) uviedol, že jeho život mal byť riadený Ježišom a nie názory ľudí. 

Chceli by ste nasledovať príklad Ježiša a apoštolov, ako Polycrates urobil? 

Vzhľadom k tomu, prví kresťania stále pesach na 14., ale aj ostatní, ktorí sa tak boli označené 

Quartodecimans (latinsky fourteenths) podľa mnohých historikov. 



Prvý kresťania si uvedomili, že Pesach mal čo do činenia s Božom pláne spásy. Všimnite si, že o 180 nl, 

Bishop / Pastor Melito Sardis Napísal: 

Teraz prichádza tajomstvo baránka, aj keď to stojí napísané v zákone ... ľudu, a preto sa stala 

modelom pre cirkev, a zákon parabolický skica. Ale evanjelium stal výklad zákona a jeho 
plnenie, zatiaľ čo cirkev sa stala skladiskom pravdy ... Tento je baránka našej spásy. To je ten, 
kto trpezlivo znášal veľa vecí v mnohých ľudí ... To je ten, ktorý sa stal človekom v pannou, 

ktorý bol zavesený na strom, ktorý bol pochovaný v krajine, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, a 

kto zdvihol ľudstvo up z hrobu pod do výšin nebies. To je baránok, ktorý bol zabitý. 

Pesach bol držaný každoročne na 14. Nisan zo strany veriacich a ďalšie v neskorších storočiach. Katolícki 
učenci (Eusébius, Socrates Scholasticus, Bede) zaznamenať k tomu došlo v 4., 5., 6. -8 th a ďalších 

storočiach. Rôzne Church of God spisovateľov sledovať jeho dodržiavanie od čias apoštolov do modernej 

doby (napr Dugger AN, Dodd CO. A History of naozajstnom náboženstvo, 3. vyd. Jerusalem, 1972 

(Church boha, siedmy deň). Thiel B. pokračujúce History of the Church boha. Nazaretský Books, 2016). 

Grécko-rímski vedci uznávajú, že aspekty Pesach, ako umývanie nôh, boli pozorované tiež tými, ktoré 

považujú za predčasné veriaci kresťania (napr Thurston, H. (1912). Umývanie nôh a rúk. V encyklopédii 
katolíka). 

Pesach je prvý každoročný sviatok uvedené v 23. kapitole Levitikus. 

Pesach pomáha obrazu spasenia a milosť pre kresťanov. Je potrebné poznamenať, že ranokresťanské 

spisy najčastejšie odvolávajú na to ako Passover a nie "večere Pána." 

Zatiaľ čo niektorí môžu, spiritualizovat 'preč nutnosť Pesach je dodržiavanie vedúci považovaný svätí 

grécko-Romans a Božej cirkvi sa ho držať doslova. 

Sme v pokračujúcom Božej Cirkvi dnes ešte urobiť. 

Sme v pokračujúcom kostole Božieho udržať baránka a zahŕňa historické a biblické, prax umývanie jeden 
druhému nohy. 

Plán z počiatku 

Pesach ukazuje, že Boh mal plán pred založením sveta (1 Petr 1:20) posielať Ježiš zomrel za naše 

hriechy, aby nás (Ján 3,16) Boh miluje, že Boh nám môže priniesť, a že jeho syn trpel a zomrel za 

nás. Pesach ukazuje, že kresťania sú oslobodení od hriechu svojou smrťou a nie zostať v hriechu 

(Rímskym 6: 1-5). 

Ale iba prijíma obeť Ježiša nie je všetko, čo je Božieho plánu spásy. 

Rôzni ľudia držať počiatok Božích sviatky spásy trochu uznanie baránka a / alebo Turíce, ale nikdy ďalej 

poznať "hĺbku bohatstvo" (pozri Rímskym 11:33) Božej milosti (2 Pet 3:18) zobrazený ostatnými 
biblických hostín. 

Kristus je nielen autor / začiatočník nášho spasenia (Židom 5: 9), ale je tiež finišer našej spásy (Židom 12: 

2, 1 Peter 1: 1-9). Jeho praví nasledovníci udržať jeho jar a na jeseň sviatky. 

3. noc je potrebné dodržiavať a dni nekvasených chlebov 



Biblia ukazuje, že Egypt bol druh hriechu, z ktorých muselo byť dodaný Izraelčania (pozri Exodus 13: 3; 

Zjavenie 11: 8). Biblia ukazuje, že kresťania dnes žijú vo svete, ktorý je druh duchovného "Babylonu" 

(Zjavenie 17: 1-6). Biblia ukazuje, že kresťania budú pomerne skoro dodaný z neho po Boh vylieva svoje 
rany na Babylon (Zjavenie 18: 1-8). Niekoľko rán uvedených v knihe Zjavenia sú podobné tým, ktoré 

kedysi v Egypte, než boli dodané Boží ľud. 

Medzi Izraelčania opustili Egypt prvým dňom nekvasených chlebov. 

Biblie, v Levitikus 23: 7-8 nás učí, že prvý aj posledné dni nekvasených chlebov sú časy pre svätú 

"zhromaždenie" (NBK), čo je "posvätné zhromaždenie" (NJB). Večer pätnásteho Nisan (ktorá začína že 

svätý deň) začína sviatok nekvasených chlebov, ktorý zahŕňal stravovanie (pozri Exodus 12:16; Levitikus 

23: 6). 

Biblia zaznamenáva nasledujúce: 

42 Je to noc, aby sa veľa pozorovať Pánovi v ktorej vyviedol je z Egyptskej zeme: je to, že v noci 

Pána treba dbať všetkých synov Izraelových po národoch ich. (Exodus 12:42, KJV) 

To je pozorovateľný v noci nášho Pána, keď ich vyviedol z krajiny aegypti: túto noc všetci 

Izraeliti sa musia dodržiavať vo svojich generáciách. (Original Douay Rheims) 

Pre kresťanov, nočné treba dbať obrázky naše podniká kroky k odchodu duchovnej Egypt (porov 
Zjavenie 11: 8) - to je niečo, čo by malo viesť kresťanov k radosti. 

Historicky Night je potrebné dodržiavať za normálnych okolností podieľajú na slávnostnú večeru. Večera 
normálne zahrnutá v cene, ale nebola obmedzená na, nekvaseného chleba. 

Prevažná časť Židov Volanie 15. baránka 

Židovskí predstavitelia zmenili dátum a niektoré z ich praktík spojených s baránka. Niektoré rabínska 
zdroje naznačujú, je to preto, že nechcel, aby to rovnaké ako verných kresťanov (Wolf G. lexikálne a 
historických príspevkov na biblické a rabínska baránka. G. Wolf, 1991). 

Ale tiež, pravdepodobne z dôvodu konzumácie jedla v noci je potrebné dodržiavať a niektoré tradície v 
kombinácii s tým, ako Židov tendenciu sa vysporiadať s sviatkoch, pretože diaspóra (Židia mimo krajiny 

Izraela) a otázkach kalendára ( sviatky. Jewish Encyclopedia of 1906), Židia majú tendenciu volať Night 

potrebné dbať baránka ako väčšina Židov udržať ho večer na 15. Nisan / abibe. Niektorí udržať 

obaja 14. a 15. ako Pesach. 

V tej dobe Ježišovej saduceji tendenciu držať baránka na 14. a farizejov na 15. (rabi Jeffrey W. Goldwassera. 
Prečo Židia v Amerike majú dve Seder?). 

Napriek tomu Biblia učí dva rôzne časy sú pre dva rôzne účely. Starý zákon Pesach ukazuje, že deti 

Izraela boli chránené a netrpel od anjela smrti. Nový zákon Pesach ukazuje, pre kresťanov, že Ježiš niesol 
trest za naše hriechy sám seba skrze svoju smrť. 

Ale nočné treba dbať upozornenie Židom, že by mali byť vďační za Božiu vyslobodenie z otroctva 

egyptského otroctva (Exodus 12:42). Pre kresťanov, nočné potrebné dbať učia sme sa radovať a byť 
vďačný za prepustenie Ježiš poskytuje z otroctva hriechu (John 8: 34-36). 

Určité židovskí učenci si uvedomiť, že Biblia uvádza baránka ako v inom termíne, než festivalu 
nekvasenom: 



Lev. . Xxiii, zdá sa však, že rozlišovať medzi Pesach, ktorý je nastavený na štrnásty deň v 

mesiaci, a (Festival nekvasených chlebov; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luke XXII. 1 ,. Josephus, "BJ" ii 1, 
§ 3 ), ktorí sú menovaní na pätnásty deň. (Passover. Jewish Encyclopedia of 1906) 

Preto, hoci väčšina Židov volať, čo vedú k 15. ako Pesach je 15. je biblicky považovaný za súčasť 

sedemdňového festivalu nekvasených chlebov. Vzhľadom k tomu, Židia inklinujú zdôrazniť odchod z 

Egypta a spoľahnúť sa na niektoré non-biblickej tradície, majú tendenciu väčšinou pozorovať len druhý 

deň. 

Exodus kapitola 12 popisuje baránka a začína s Bohom pokyn Mojžiša a Árona, čo oni mali učiť ľudí, 

rovnako ako to, čo sa bude diať. Táto inštrukcia zahŕňali odvezenie z baránka Desiateho tohoto mesiaca 
prvého, nazvaný abibe, a uložiť ju až do dňa 14-teho, kedy mal byť zabitý za súmraku - na začiatku 14 .. 

Všimnite si niečo z týchto pokynov o Pesach: 
21 Teda zvolal Mojžiš všetkých starších Izraelových, a povedal im: "Zdvihni ruku a vziať jahňatá 

sami podľa svojej rodiny a zabite veľkonočného baránka. 22 Vezmeš veľa yzopu, namočte ho v 

krvi, ktorá je v nádrži, a udrieť nadpražia a obe veraje s krvou, ktorá je v nádrži a nikto z vás musí 
ísť von z dverí domu svojho až do rána (Exodus 12: 21-22) .. 

Výraz "až do rána" pochádza z hebrejského slova znamenať "prerážať denného svetla", "príchod denného 

svetla," či "príchod svitania." 

Takže Izraelčania nešiel von zo svojich domovov až po svitaní na 14 tis. Čo sa stalo skôr, že v noci? 
29 A stalo sa o polnoci, že Pán zasiahla všetky prvorodené v Egyptskej zemi, od prvorodeného 

faraonovho, ktorý sedel na tróne do prvorodeného väzňa, ktorý bol v žalári, aj všetko prvorodené 

hospodárskych zvierat ... 33 Egypťania nútil ľudí, aby ich mohlo vyslať krajiny v zhone. Lebo 
povedal: "Všetci musia byť mŕtvy." (Exodus 12: 29,33) 

Mojžiš a Áron nešiel von v noci - to je nesprávne predpokladať, že mnohé z nich: 
28 Tu povedal Faraón mu povedal: "Choď odo mňa! Majte sa na pozore, aby sami a uvidíte môj 

tvár nič viac! Lebo v deň vidíte moju tvár zomrieš!" 

Uviedol 29 Mojžiš: "Vy ste hovoril dobre. Už nikdy vidieť tvoju tvár znova." (Exodus 10: 28-29) 

Po smrti prvorodených, Izraeliti mali rad úloh dokončiť pred odchode z Egypta. Boli zostať vo svojich 

domoch až do rána, lámanie svetla, horieť pozostatky jahniat, ktorá nebola zožral, prejdite na dedinách a 

mestách, kde Egypťania žili a požiadať ich, aby im striebro, zlato, a oblečenie, zhromažďovať a naložiť 

na akomkoľvek majetku, ktoré boli na prepravu a ich stáda a kŕdle cestovať pešo, u niektorých až o 

dvadsať míľ, aby Ramesesu kde ich organizovaná cesta z Egypta mala začať. Všimnite si: 

34 Aj vzal ľud svoje cesto, prv ako zkysalo ich koryto je viazaný vo svojich šatách na ich 

pleciach. 35 A synovia Izraelovi to podľa slova Mojžišovho; a oni si požičiavali z klenotov 

Egypťanov strieborné a zlaté šperky a rúcha: 36 A Hospodin dal milosť ľudu pred očami 

Egyptských, tak že sa prepožičal k nim také veci, ako sú napríklad. A zkazili Egypťanov. 37 A 
synovia Izraelovi tiahli od Ramesesu k Sukkóta, okolo šesťkrát stotisíc peších, mužov toliko 

okrem detí. 38 A zmiešaný zástup šiel aj s nimi; A stáda a stáda, dokonca aj veľký dobytok. 39A 
oni pečú chleby presné z cesta, ktoré vyniesli z Egypta, pretože nebol opomenutý; Pretože boli 



vytrhnutí z Egypta a nemohli si opustiť, ani si nepripraveni žiadne potraviny. (Exodus 12: 34-39, 
KJV) 

Noc, ktorú treba pozorovať, je noc, ktorú opustili Rameses. V noci opustili Egypt. 

Po tom, ako im Boh povedal, aby urobili, odišli. 

Exodus 13:18 nám hovorí, že "synovia Izraela vyšli v poriadku zo zeme Egypta." Vzhľadom na počet 
ľudí a vekovú kategóriu je pozoruhodné, že to dokázali dosiahnuť až v noci po Veľká noc. 

Nekvašený chlieb 

My kresťania si uvedomujeme, že Ježiš zaplatil trest za naše hriechy na Veľkú noc a že sa musíme 

pokúsiť žiť, ako to urobil, bez hriechu a pokrytectva, z ktorého môže symbolizovať kvasu (Lk 12,1). 

Neskoro Herbert W. Armstrong o tom napísal: 

A keď vyšli Izraeliti s vysokou rukou (Numeri 33: 3), vo veľkom veselí a nadšení nad svojim 
vyslobodením z otroctva, tak aj novozaložený kresťan začal kresťanský život - v oblakoch šťastia 

a radosti. Ale čo sa stane? 

Diabol a hriech okamžite sledujú po novozrodenom synovi Božom - a čoskoro nový a neskúsený 

kresťan zistí, že je v hĺbke odvahy a pokúšaný vzdať sa a prestať. 

Oznámenie Exodus 14, začiatok verša 10 - hneď ako Izraelité videli túto veľkú armádu, ktorá ich 
sleduje, stratili svoju odvahu. Strach ich prišiel. Začali mrznúť a sťažovať sa. Videli, že je 

nemožné, aby sa dostali preč od faraóna a jeho armády, pretože bol pre nich mocný. A boli 
bezmocní. Takže je to s nami. 

Naša sila nie je dostatočná! 

Všimnite si im Božie posolstvo skrze Mojžiša: "Nebojte sa, stojte pokojne a uvidíte spásu Pána ... 

pre Egypťanov ... už ich nikdy neuvidíte na veky. Pán bude bojovať za Ty "! Aké úžasné! 

Bezmocní sme povedali, aby sme zostali pokojní a spoznali spasenie Pána. Bojuje za 
nás. Nemôžeme dobyť Satana a hriech, ale on môže. Je to vzkriesený Kristus - náš najvyšší kňaz - 
ktorý nás očistí - posväcuje nás - vyslobodí nás - ktorý povedal, že nás nikdy neopustí a nenechá 

nás! 

Nemôžeme dodržiavať prikázania vlastnou silou a silou. Ale Kristus v USA ich môže udržať! Na 
vieru musíme spoliehať na neho. Armstrong HW. Božie dni svätého - či pohanské sviatky - 
čo? Celosvetová cirkev Božia, 1976) 

Účel festivalu 

Ale uvedomme si to úplný význam. Prečo Boh nariadil tieto sviatky? Aký bol Jeho veľký 

Cieľ? Teraz sa obráťte na Exodus 13, verš 3: "... Mojžiš povedal ľudu: Pamätaj na tento deň, v 
ktorom ste vychádzali z Egypta ..." Toto bolo 15. Abib. Verš 6: "Sedem dní budeš jesť nekvasený 

chlieb a siedmy deň bude stvorením večnému ... Toto sa robí Z toho, čo večný urobil [PAMÄŤ] a 

bude to pre SIGN "- (zázračné dokazovanie totožnosti) -" na teba na tvoju ruku a na pamiatku 
medzi tvojimi očami "- PREČO? - "že PÁNOVÉ PRÁVO MÔŽE V TOMTO RÚCHU ... 
Zachováš teda tento rozkaz ..." 



Ó, milovaní bratia, vidíte nádherný význam? Chápete skutočný význam toho všetkého? Vidíte 
Boží ÚČEL? PASSOVER zobrazuje SMRŤ CHRISTY za odpustenie hriechov, ktoré 
prešli. Prijatie Jeho krvi neodpúšťa hriechy, ktoré musíme spáchať - nedáva LICENCIU, aby 
pokračovala v hriechu - preto keď ho prijmeme, naše hriechy sú odpustené až do tej doby - PAST 
SINS. 

Ale zastavíme sa tam? Minulé hriechy odpustené. Ale my sme stále telové bytosti. Stále budeme 
trpieť pokušeniami. Hriech nás držal vo svojej spojke - sme boli SLAVES k hriechu, v jeho 
moci. A my sme bezmocní, aby sme sa z toho dostali! Boli sme v BONDAGE hriechu. Chápeme 
obraz - význam. (Armstrong HW, čo by ste mali vedieť o Veľkonočných sviatkoch a slávnosti 

nekvasených chlebov, Good News, marec 1979) 

Do akej miery by mali kresťania odvrátiť hriech? Úplne, ako učil Ježiš, "budete perfektní, tak ako je váš 

dokonalý Otec v nebi" (Matúš 5:48). Kvótsky symbol môže byť typom hriechu (1 Korintským 5: 7-
8). Rovnako ako hriech, kvas sa nafúkne. 
Keďže sedem je Božím číslom, ktoré symbolizuje úplnosť, kresťania majú nasledovať Pascha so 

siedmymi dňami nekvaseného chleba. Význam a symbolika nie sú úplné len s Veľkou nocou.Passover 
predstavuje prijatie Kristovej krvi na odpustenie minulých hriechov a smrť Ježiša. 
Mal by Kristus symbolicky zavesiť na strome Jeho smrti (Gal 3,13)? Nie. Sedem dní nekvasených 
chlebov, ktoré nasledujú po Pesach, pomáhajú nám predstaviť úplné odstránenie hriechu, dodržiavanie 

prikázaní - po predchádzajúcich hriechoch odpustených ako výsledok Ježišovej obety. 
Dni nekvaseného chleba zobrazujú život a dielo vzkrieseného Ježiša. Ježiš vystúpil na trón Boží, kde 

teraz aktívne pracuje v našom mene ako náš najvyšší kňaz, očisťujúci nás od hriechu (Židom 2: 17-18), 
ktorý nás úplne odovzdáva z moci! 
Tu sú niektoré z toho, čo hovoria hebrejské písma o Dni nekvašených chlebov: 

15 Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby. Prvý deň odstránite kvasu z vašich domov. Lebo kto 
by jedol kvasný chlieb od prvého dňa až do siedmeho dňa, ten bude z Izraela vyťatý. 16Na prvý 
deň bude sväté zhromaždenie, a na siedmy deň bude sväté zhromaždenie pre vás. Na nich sa 
nesmie robiť žiadny spôsob práce; Ale to, čo každý musí jesť - to môže byť pripravené iba 

vy. 17 Tak budete dodržiavať sviatok nekvasených chlebov, lebo na tento rovnaký deň budem 

priniesla svoje armády z Egypta. Preto budete tento deň dodržiavať vo všetkých svojich 

pokoleniach ako večné nariadenie. 18 V prvom mesiaci, štrnásteho dňa toho mesiaca večer budete 

jesť nekvasené chleby, až do dvadsiateho prvého dňa mesiaca, u večer. 19 Sedem dní bez kvasu sa 
našiel vo svojich domoch, pretože ten, kto zje, čo kvaseného, bude ten istý z izraelskej 

pospolitosti vyhladený, či už je cudzinec alebo rodák z pôdy. 20Budeš jesť nič kvaseného; Vo 
všetkých svojich obydliach budete jesť nekvasený chlieb. "(Exodus 12: 15-20) 

Leviticus 23: 6-8 o tom učí rovnako. Deuteronómia 16:16 ukazuje, že sa očakáva, že obety sa budú 
venovať dňom nekvasených chlebov, Turíc a svätých dní. 

Pôvodne neboli žiadne "zápalné obete alebo obete", keď ich Boh "vyviedol z egyptskej krajiny" (Jeremiáš 
7:22). Pridali sa kvôli neposlušnosti (Jeremiáš 7: 21-27) a Nový zákon je jasný, že teraz nepotrebujeme 

mať zápalné obete ani živočíšne obete (Židom 9: 11-15). 

Keď jeseme každý deň nekvasený chlieb, uvedomujeme si, že sa musíme vyhýbať hriechu, ktorý je taký 

rozšírený vo svete okolo nás. 



Hotovo alebo preložené? 

Boli dňami nekvaseného chleba odstránené? Zvážte niečo iné, čo napísal Herbert W. Armstrong: 

Nie je zrušená so starou zmluvou 
Uvedomte si, že dni nekvasených chlebov sú PERIOD, ktorý má dva dni SABBATHS. A toto 
obdobie je založené naďalej - zatiaľ čo Izraeliti boli ešte v Egypte - pred obradným alebo 
Mojžišovým obradným zákonom, skôr ako Boh dokonca navrhol starú zmluvu! Čo Mojžišov 

zákon alebo stará zmluva nepriniesli ani nevytvorili, nemôžu odísť! V preklade Fentona je 17. 
verš preložený: "V dôsledku toho UDRŽUJTE TOTO OBDOBIE AKO VYSOKOSTLIVÁ 

INŠTITÚCIA." Celé obdobie je zahrnuté. 
Táto sloboda by mala dokázať, že SVÄTÉ DNY - a sedem dní nekvasených chlebov - sú dnes 
záväzné a FOREVER! 
Teraz, ak sa tieto texty vzťahujú na 15., nie na 14., ako to určite robia, a je tu presvedčivo 

dokázané, potom je Passover ustanovený FOR-EVER? Skutočne to je! Ale tieto texty vyššie 

odkazujú na FEAST a nie na PASSOVER. V odseku začínajúcom Exodus 12:21 sa znovu hovorí 

PASSOVER a verš 24 to ustanovuje FOREVER! ... 
Chrániť samotný Passover a potom nedodržať sedem dní neskrývaného chleba, znamená v 
symbolike prijať Kristov krv a pokračovať v hriechu - povedať ... zákon je odstránený, sme pod 
milosťou , Znamenajúc licenciu, pokračovať v hriechu! 
Sedem dní nekvasených chlebov znázorňuje dodržiavanie prikázaní, čo je ďalší spôsob, ako 
povedať, že sa odhalia hriech. (Armstrong HW, čo by ste mali vedieť o Veľkonočných sviatkoch 

a slávnosti nekvasených chlebov, Good News, marec 1979) 
Prvotní kresťania neverili, že dni nekvaseného chleba boli odstránené. Apoštol Pavol schválil správne, 
aby usporiadal sviatok nekvaseným chlebom (1 Korintským 5: 7). On a ostatní ho stále označovali / 
pozorovali a pozorovali ju mimo Judeu: 

6 Ale my sme odplavili z Filip po dňoch nekvasených chlebov, a v piatich dňoch sa k nim pripojil 
v Troade, kde sme zostali sedem dní. (Sk 20: 6) 

Ak kresťania nebudú držať dni nekvasených chlebov, Duch Svätý by to nebol inšpiroval, aby sa takto 
zaznamenali. Teraz Philippi bolo pohanské mesto v Macedónsku. Bola ovládaná Rimanmi - a tak sa tieto 
dni neobmedzili na miesto ako Jeruzalem. Na najmenej dvoch miestach v Novom zákone vidíme, že Dni 

nekvašeného chleba sa majú uchovávať v nežidovských oblastiach (1 Korintským 5: 7, Sk 20: 6). 

Zoberme tiež do úvahy vyhlásenie "to bolo počas Dni nekvašeného chleba" v Sk 12: 3. Pretože pohanský 

autor Lukáš adresoval knihu Skutky inému pohanovi (Sk 1: 1), prečo by sa o týchto dňoch zmienil, keby 

boli neznáme kresťanom pohanom a prestal existovať? 

Možno je potrebné dodať, že rušivé 3. storočí Epistula Apostolorum tvrdí Ježiš učil svojich nasledovníkov 
mali mať Dni nekvasených chlebov, kým sa nevráti. Aj keď nemôžeme spoliehať na tomto dokumente, to 
naznačuje, že niektorí držali tie dni do 3. storočia. 

Informácie z Biblie hovoria, že apoštoli Pavol, Ján a Filip spolu s Polykarpom zo Smyrny a ďalšími 

prvými kresťanmi držali Dni nekvasených chlebov (Pionius, Život Polykarpu, kapitola 2). 



Napriek tomu, Canon 38 z Laodicea štvrtého storočia (c. 363-364) zakazuje pozorovanie Dní 
nekvasených chlebov. Tí v Božskej Cirkvi nemohli dodržiavať mnohé nariadenia tohto zasadnutia, ktoré 
boli proti Biblie a skorým tradíciám veriacich. 

Preto viacerí držitelia soboty pokračovali v udržiavaní Dní nekvasených chlebov potom (Pritz, Nazarene 
židovské kresťanstvo, Magnas, Jerusalem, 1988, str. 35, Jerome, ako je citované v Pritzovi, str. 58,62,63, 
Ephiphanius. Z Efiphanius of Salamis: kniha II (sekty 1-46) oddiel 1, kapitola 19, 7-9 BRILL, 1987, str. 
117-119) a do stredoveku a neskôr (Liechty D. Sabbatarianism v šestnástom storočí. Andrews University 

Press, Berrien Springs (MI), 1993, s. 61-62, Falconer John, Breeding Refutation of John Traskes Judaica 
and Novel Fantyces, pp. 57-58, citované v Bale B. Rodičia siedmeho dňa: Sabbatarianism in England and 

Wales, 1600-1800, 2. vydanie, James Clark & Co., 2009, str. 49-50). 

Ako sme na ďalšieho kostola Božieho neprijímajú, že Rada Laodicea prehovoril pravej kresťanskej 

cirkvi, stále držať dni nekvasených chlebov. Jedláme nekvasené chleby za každý zo siedmich dní, ako to 

napomína Biblia (Exodus 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Tento chlieb môže byť vyrobený z rôznych zŕn / 
orechov - použitie pšenice nie je biblicky potrebné. 

(Možno treba spomenúť, že počas tejto sviatosti je možné jesť iné jedlá než nekvasený chlieb, je to len to, 

že sa nemusia jesť žiadne kvasené chleby. Na rozdiel od Pasov, prvý a posledný deň nekvasených 
chlebov sú dni, Týždenný sobotňajší týždeň, ktorý nie je určený na prácu.) 

Zatiaľ čo niektorí radi zmýšľajú o mnohých častiach Biblie, hoci je určite duchovné chápanie Svätých 
dní, existuje aj fyzická. A fyzické dodržiavanie nám pomáha lepšie pochopiť duchovné lekcie. 

Dni nekvašených chlebov nám pomáhajú, aby sme my kresťania snažili, aby sme z nášho života položili 
hriech a pokrytectvo (Matúš 16: 6-12, 23:28, Lukáš 12: 1). Tým, že ich držíme fyzicky, nám pomáha 
lepšie sa naučiť duchovné poučenie, ktoré Boh zamýšľal. 

4. Letnice: Pravda o vašom povolaní a neuveriteľný dar Boží 

Väčšina, ktorí vyznávajú Krista, vedia niečo o Turíce. Mnohí to správne považujú za začiatok 
novozákonnej cirkvi. 

Keď Ježiš zomrel, jeho učeníkom bolo povedané, aby čakali na prijatie moci Ducha Svätého: 
4 A shromažďujúc sa s nimi, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali 

zasľúbenie Otcovo, "ktorý" On povedal: "ste počuli odo mňa, 5 pre Johna skutočne krstil vodou, 
ale Budeš pokrstený Duchom Svätým nie dávno. " (Skutky 1: 4-5) 

Čakali a: 
1. Ak je deň Turíc bolo úplne prišiel, boli všetci jednomyseľne na jednom mieste (Skutky 2: 1). 

Všimnite si, že vyhlásenie zdôrazňuje, že skutočnosť, že deň Turíc bolo úplne prísť. Biblia jasne 
najavo, že udalosti, ktoré nasledujú, boli priamo súvisí s tým, že v deň Turíc sa úplne prísť.A stalo sa to 
učeníkom, pretože všetci to pozorovali spoločne. 

Tu je to, čo sa stalo potom: 
2 A zrazu sa ozval zvuk z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, kde 
sedeli. 3 Potom ukázali sa im rozdelené jazyky, ako oheň, a jeden posadil sa na každom z nich. 4A 



všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával 

hovoriť. ... 
38 A Peter povedal: "Obráťte sa a nech každý z vás nech pokrstiť v mene Ježiša Krista na 

odpustenie 

Hriechy; A obdržíte dar Ducha Svätého. 39 Za sľub je pre vás a vaše deti, a ku všetkým, ktorí sú 

zďaleka toľko ako Pán Boh náš bude volať. " 
40 A s mnohými inými slovami svedčil a napomínal ich a povedal: "Buď zachránil z tohto 

zvráteného pokolenia." 41 Potom tí, ktorí ochotne prijali jeho slová, pokrstení; A ten deň sa k nim 

pridalo asi tri tisíce duší. 42 A zotrvávali v učení apoštolov av lámanie chleba a na 

modlitbách. ... 47 chválili Boha a milosť u všetkého ľudu. A Pán pridal do cirkvi denne tých, ktorí 
boli spasení. (Skutky 2: 2-4, 38-42, 47). 

Prijali časť mocnosti Ducha Svätého. A toto sa považuje za začiatok kresťanskej cirkvi 

rímskokatolíckými, východnými ortodoxnými, väčšinou protestantmi, svedkami Jehovových a cirkvou 
Božích. Takže Duch Svätý bol daný v určitej dobe (v tom istom čase, keď mnohí Židia pozorovali 

Letnice) a že Ježišovi učeníci ho stále pozorovali. 

To nebola náhoda. 

Je tu viac na Turíce? 

Mnohí si neuvedomujú, že Turíce predstavujú viac než darovanie Ducha Svätého a začiatok 

novozákonnej cirkvi. 

Pri pohľade na pasáže v Starom a Novom zákone nájdete viac informácií o tomto dni ao jeho význame. 

Sviatok Turíc bol zachovaný kresťanmi po počiatočnom, ale bez spomienky na hovorenie v 
jazykoch. Apoštol Pavol pokračoval v zachovávaní Turíc po desaťročiach po Turíc uvedených v druhej 

kapitole Knihy Skutkov. Všimnite si, čo napísal, okolo roku 56 nl: 
8 Pre Nechcem ťa vidieť teraz na ceste; Ale dúfam, že s tebou zostanem chvíľu, ak to Pán 

povolí. Ale v Efeze zostanem až do Turíc (1 Korintským 16: 8). 

Toto poukazuje na to, že Pavol vedel, že keď bol Turíc, cítil, že Korinťania musia vedieť, kedy boli 

Letnice, a že Efežania by vedeli, kedy boli Turíce. Preto to zjavne pozoroval Pavel a pohania v Efeze av 
Korinte. 

V ďalšom roku si apoštol Pavol taktiež želal byť v Jeruzaleme na Turíce okolo roku 60 nl: 
16 Pre Pavla sa rozhodol plávať okolo Efeze, aby nemusel tráviť čas v Ázii; Lebo spěchal, aby bol 

v Jeruzaleme, ak je to možné, v deň Turíc (Sk 20:16). 

Takže kresťania v Jeruzaleme stále pozorovali Letnice a Pavol to pozoroval. Inak by nebolo zjavného 
dôvodu, prečo Pavol chcel byť v Jeruzaleme v deň Turíc. 

Termín Turíce je grécky termín znamená, 50 tis. Tento pojem je odvodený z nasledujúceho hebrejského 
popisu výpočtu dátumu: 



15 A tie sa počítajú pre seba odo dňa po sobote, odo dňa, keď ste priniesli kôpku vlny zápalné 

sedem soboty musia byť vyplnené. 16 Count päťdesiat dní od dňa nasledujúceho po siedmej 

sobote (Leviticus 23: 15-16). 

Deň Turíc má niekoľko mien a kvôli tomu niektorí boli zmätení. Jeho ďalšie biblické mená zahŕňajú: 

sviatok zberu, sviatok týždňov a deň prvých plodov. 

Židovské tradície a kedy je Turíc? 

Spievanie často sprevádzalo sväté sviatky Božie, ktoré začali pri západe slnka: 
29 Budeš mať pieseň Rovnako ako v noci, keď je svätý festival držal, a veselí srdce, ako keď 

jeden ide s flautou, prísť na vrch Hospodinov, k Všemohúcemu Izraela. (Izaiáš 30:29) 

Moderné Židia majú tendenciu volať Turíce termínom šavout. 

Niektorí boli zmätení, keď je Turíčka. Mnoho Židov nenechávajte si to v rovnaký deň, 

že pokračujúce Božiu cirkev ju udrží. 

Židovskí saduceovia správne uviedli, že "Letnice budú vždy klesať v nedeľu", ale "v post-talmudskej a 
geonickej literatúre ... Turíce padnú na 6. Siwan" (Pineles, "Darkeh shel Torah", str. 212 , Viedeň, 1861, 
Letnice, Židovská encyklopédia z roku 1906. Dátum, ktorý teraz používajú mnohí Židia (čo je v post-
talmudskej literatúre, ktorá bola zostavená po Starom zákone a nie je písma), je neskoršia zmena a nie 

biblický dátum . My v ďalšieho kostola Božieho pozorovať biblickú metódu. 

Všimnite si aj nasledujúce informácie od bývalého šéfa rabína Lord Sacks: 

Farizeji, ktorí verili v právo ústnej skúšky, ako aj písomné jeden chápe "Sabbath" v tom zmysle, 
tu prvý deň Pesach (15 Nisan). Saduceji, ktorí verili iba písaného práva, vzal text 
doslovne. Druhý deň po sobote je nedeľa. Tak gróf začína vždy v nedeľu a Shavuot päťdesiat dní 

neskôr tiež vždy pripadá na nedeľu. (Sacks L. Judaizmus :. Zamyslenie Shavuot Arutz Sheva, 3. 
júna 2014.) 

Kresťania by si mal uvedomiť, že Ježiš odsúdil farizeja za príliš spoliehať na ústnu práva nad písaného 

práva (Marek 7: 5-13). Ježiš im povedal, že bol "robiť Božie slovo o žiadny vplyv svojou tradíciou, ktorú 

ste vyniesol. A mnoho takých, čo robíte" (Marek 7:13). 

A, ako je uvedené nižšie, Turíce sa vzťahuje k dobe počítanie päťdesiat za osoby spojené s prvotiny: 
16 Count päťdesiat dní od dňa nasledujúceho po siedmej sobote; potom si musí ponúknuť novú 

obeta Hospodinovi. 17 Tu uvedú zo svojich obydlí dvoch vĺn bochníky z dvoch desatín efi.Musí 

byť z jemnej múky; musí byť pečené s kvasom. Sú prvotiny Hospodinovi (Leviticus 23: 16-17). 

Keď počítate päťdesiat dní do dňa nasledujúceho po siedmej sobote, zistíte, že Turíce je vždy prísť v 

nedeľu. Turíce beží od západu slnka až do západu slnka v sobotu v nedeľu. Irenaeus, ktorý tvrdil, že sa 

stretol Polycarpe Smyrna píše, že apoštoli stále Turíce na nedeľu (fragmenty Irenaea 7). 

prvotiny 

Použitie termínu "prvotiny" naznačuje druhú úrodu. A skutočne, aj toto je zdôraznené v Starom zákone: 



16 ... sviatok žatvy, prvotiny svojej práce, ktoré ste osiatych v tejto oblasti; 17 a sviatok zbere na 
konci roka, keď ste sa zhromaždili v ovocie svojej práce z odboru (Exodus 23: 16-17).  
 
22 A dodržiava slávnosť týždňov, z prvotín žatvy pšeničnej a slávnosť zbere na konci roka 

(Exodus 34:22). 
26 Tiež na deň tiež prvotín, keď si priniesť novú obeta Pánovi si sviatok týždňov, budete mať 

sväté zhromaždenie (Numeri 28:26). 

Zatiaľ čo niektoré protestantské komentátori odkazujú na vlne snop obete ako sviatok prvotín (napr 
Radmacher ED ed. The Nelson štúdia Biblie. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, str. 213), To je 
chybný. Kým "zväzok prvotiny" bola ponúknutá potom (Lv 23: 10-11), ako je uvedené vyššie, Biblia sa 

odkazuje na sviatok týždňov v čase prvotín (nie iba jeden zväzok). 

Ako sa myšlienka prvotiny nám pomáhajú pochopiť tento deň? 

Sviatok Turíc alebo sviatok prvotín (Exodus 34:22) nám pripomína, že Boh je teraz volá len malé 

"prvotiny" duchovný úrodu, sa posledný veľký deň nadchádzajúceho ktoré snímky väčšiu úrodu 

neskôr. Jarný zber, vo väčšine oblastí, v oveľa menšie ako väčšie prepad úrody, čo je v súlade s Božím 

plánom spásy ľudstva. 

Ale to, čo o Ježišovi? Nebol to ten typ prvotiny? 

Áno, on určite bol. Paul poznamenáva: 
20 Ale teraz Kristus vstal z mŕtvych, a stala sa prvotiny tých, ktorí zosnuli. 21 Lebo skrze človeka 

smrť, skrze človeka tiež prišiel o vzkriesení z mŕtvych. 22 Ako všetci umierajú v Adamovi, tak v 

Kristovi všetci dôjdu života. 23 Ale jeden každý v svojom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, 

ktorí sú Kristovi, za jeho. (1 Kor 15: 20-23). 

Kristus je naplnením vlny snop obete v Levitikus 23: 10-11. On je zväzok prvotín. On tiež splnil túto 

úlohu, keď vstúpil na nebesia v nedeľu (vlna snop obeť bola v nedeľu) po tom, čo mu bol vzkriesený (Ján 

20: 1,17). Ale ani on, ani jeho praví nasledovníci pozorovať, čo sa teraz nazýva Easter. 

Tiež James uvádza, že Ježiš nás vyviedol byť tiež druh prvotiny: 
18 zo svojej vlastnej vôle ho splodil nás slovom pravdy, že by sme mohli byť akousi prvotiny jeho 

stvorenia (Jak 1,18). 

Takže zatiaľ čo Ježiš bol pôvodný prvotiny reprezentovať vĺn snop obete, praví kresťania sú akousi 

prvotiny, zastúpené Turíce. "Prvotinu" znamenajú, že len málokto bude časť úrody v tomto veku (pozri 

Lukáš 12:32; Rímskym 9:27, 11: 5) -, ale tiež naznačujú, že tam bude väčší úrodu - A doba, kedy všetci, 

ktorí nikdy nemal príležitosť k záchrane budú neskôr mať skutočnú a skutočnú príležitosť. 

Všimnite si, čo Peter uvedené na Turíce: 
29 "Mužovia bratia, dovoľte mi hovoriť k vám o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali 

ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30. Z tohto dôvodu, že je prorokom, a pretože vedel, 

že Boh prisahal s sľub mu, že z plodu jeho tela, podľa tela, on by vzbudil Krista a dosadí na jeho 

trón, 31 to, predvídať to, hovoril o zmŕtvychvstaní Kristovom, že jeho duša nebola ponechaná v 



Hades , ani telo jeho videlo porušenia. 32 Toho Ježiša Boh vzkriesil, z ktorých sme všetci 

svedkami. 33 z tohto dôvodu je vyvýšený na pravici Božej, a po obdržaní od Otca zasľúbenie 
Ducha svätého, nalial . tento ktorý teraz vidieť a počuť (Skutky 2: 29-33) 

Všimnite si, že Peter na Letnice, odkazoval k Ježišovi ako ovocie, a že bol vzkriesený. Turíce ukazuje, že 
Boh žehná túto malú úrodu udelením svojho Ducha Svätého, aby sme mohli prekonať, robiť svoju prácu a 

duchovne rásť, aj keď žije v "terajšieho zlého veku" (Galatským 1: 4) 

Teraz Ježiš nebol len prvý z prvotín, Bol tiež prvorodený medzi mnohými bratmi: 
29, ktoré vopred poznal, tiež predurčil, aby boli v zhode s obrazom jeho Syna, aby on bol 

prvorodený medzi mnohými bratmi (Rimanom 8:29).  
 
5 Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych (Zjavenie 1: 5). 

Vzhľadom na to, že Ježiš je prvorodený, to určite znamená, že tam budú iní, ktorí majú byť ako on. Tak 
začína podobať Ježišovi Kristovi časť správy Turíc tiež. Samozrejme predstava štát ako Kristus je učený 

v Biblii a nie je obmedzený na Turíc. Všimnite si, čo John napísal: 
2 ... budeme ako On (1 John 3: 2). 

Pretože sa jedná o sväté zhromaždenie, je potrebné poznamenať, podobne ako týždenné Sabbath, ale s 

ponukami (Deuteronómium 16:16). V Starom zákone, sviatok týždňov, zahŕňajúce prvotiny, bol držaný 

50 dní po tom, čo v sobotu po Pesach. 

Po smrti Krista, apoštoli zišli k tomuto dátumu. A k tomuto dátumu, Duch Svätý bol vyliaty, aby 
kresťania pristupovať k Bohu ako druh prvotín. Ježiš bol prvým z týchto prvotín a kresťanov, ktorí sa 

nazývajú v tomto veku sú tiež musí byť prvotiny taký, aký je (tie s názvom neskôr tiež byť ako Ježiš, ale 
jednoducho nebude prvotiny). 

Môže sviatky je k dispozícii u Jeruzalema? 

Niektorí uviedli, že biblické sviatky nemožno teraz vedené ako by vyžadovať, aby všetci by ísť do 

Jeruzalema. 

Ale to nebol prípad v minulosti, a to aj s Ježišom. 

Smerom na začiatku svojej služby, zatiaľ čo v Nazarete, Ježiš hovoril o "dni sobôt" (Lukáš 04:16). Turíce 
sa tiež nazýva sviatok týždňov / sobôt (Deuteronómium 16: 10,16). Že Luke znamenalo plurál môže byť 

potvrdená pri pohľade na skutočné gréckeho výrazu. Samotné slovo (nie Silného zoskupenia ako slov) 
pre soboty, σαββάτων, v množnom čísle (σαββάτω, ako u Lukáša 14: 1, je singulární). Priechod je 
doslova preložené nasledovne: 

16 A prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný. A podľa svojho zvyku Išiel v dňoch dňoch 

odpočinku, do synagógy a vstal, aby čítal. (Lukáš 04:16, zelená) 

Tak, že to pomôže, ukazujú, že by bolo možné udržať sviatok, ako Ježiš, v inom ako Jeruzalem 

mieste. Tiež sa zdalo, možno držať ďalší svätý deň v Galilei v Lukášovi 6: 1-2 (Zelená JP, Sr. 
medziriadkového grécko-anglický Nový zákon, tretie vydanie Baker Books, 2002.). 



Možno, že je potrebné uviesť, že keď žena Samaritán naznačil, že uctievanie by mala byť prípadne 

obmedzená na oblasti Jeruzalema (Jn 4:19), Ježiš povedal, že tam nebol Jeruzalem obmedzenia 
uctievanie: 

. Povedal: 21 Ježiš jej povedal: "Žena, ver mi, prichádza hodina, kedy budete ani na tomto vrchu, 

ani v Jeruzaleme, ctiť Otca 22 uctievate, čo nepoznáte, my vieme, čo my uctievame, pretože spása . 

Židov 23. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca v duchu av 

pravde. Veď Otec hľadá také uctievať 24 Boh je Duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia uctievať v 

duchu av pravde. " (John 4: 21 až 24) 
Nový zákon jasne ukazuje, že Holy Day alebo iné uctievanie nie je obmedzená do Jeruzalema (pozri tiež 

Matúš 10:23; 23:24). 

Je potrebné poznamenať, že grécko-rímskej cirkvi tiež uznávajú, že Turíce, niekedy označované ako 

sviatku týždňov (Leviticus 23: 15-16), alebo v deň prvotín (Number 28:26) v Starom zákone, mal 
kresťanský význam , A nemajú obmedzovať jeho dodržiavanie na jedno mesto. 

Zvážte, že myšlienka kresťanov bytia prvotiny je potvrdený v Novom zákone (Jakub 1:18). V starovekom 
Izraeli, došlo k menšej úrodu na jar a väčšie úroda na jeseň. Jar svätý deň Turíc, kedy správne pochopený, 
pomáha obrázok, že Boh volá len niektorí teraz spasenia (Ján 6:44; 1Kor 01:26; Rímskym 11:15) s 

väčšou úrodu príde neskôr (John 7: 37- 38). 

Mnoho grécko-rímskej cirkvi pozorovať nejakú verziu Turíc. Zatiaľ, čiastočne preto, že nedodržiavajú 

niektoré ďalšie biblické sviatky, oni nedokážu pochopiť, prečo Boh volá len niektorí teraz, a že predsa má 

plán, aby mohol ponúknuť všetok spásy (Lukáš 3: 6; Izaiáš 52:10). Milosrdenstvo víťazí nad súdom 

"(Jakub 2:13). 

5. Sviatok trumpety: Kristovho návratu a udalostí, ktoré viedli k 
tomu 

Väčšina z grécko-rímskych kostolov nevedú biblické sviatky, ktoré obvykle vyskytujú na jeseň. Zatiaľ sú 

tieto sviatky vykresliť mnoho hlavných udalostí v Božom pláne. 

Sviatok trumpety nielen obrázky príchod Krista vzkriesiť prvotiny z mŕtvych, ale aj obrázky hroznú dobu 

devastácii len dopredu a zásah Ježiša Krista zachrániť živému z celkovej zničenie a na zriadenie Božieho 

kráľovstva na zemeguľu. 

Poďme pochopiť, ako tento festival zapadá do Božieho veľkého územného plánu. 

Sa domnievajú, že existuje veľká časové oneskorenie medzi Turíce a sviatok trúbenie. Vzhľadom k tomu, 

novozákonné cirkev začala Turíce av podstate končí, keď sa Ježiš vráti na poslednú poľnice (1 

Korintským 15: 51-57), v istom zmysle časový interval medzi Letniciach a sviatok trúbenia možno 

považovať za predstavujúce cirkevné vek , 

Štvrtý svätý deň, sviatok trumpety, je pozorovaný v "siedmom mesiaci, prvého dňa mesiaca" (Leviticus 
23: 23-25). 

Číslo sedem v Božom pláne znamená dokončenie a dokonalosť. Siedmy mesiac Božieho kalendára 

(objavujú sa v septembri a / alebo v októbri) obsahuje záverečná štyri festivaly, zobrazujúci dokončenie 

Božieho veľkého územného plánu pre nás. Festival, ktorý pripadá na prvý deň tohto mesiaca ohlasuje 
začiatok záverečných udalostí v Božom pláne. 



Ide o ďalší ročný Sabbath odpočinku od niečí pravidelnej práce, a to malo byť pamätník trúbenie 

(Leviticus 23: 24-25). Je to tiež čas naučiť sa Božie cesty (Nehemiah 8: 2-3; porov Ezra 3: 1-7).Veľa z 

toho, čo sa stalo s tými Izraelitmi bola napísaná pre našu "príklady, a bolo to zapísané pre napomenutie 

nám, na kom konca vekov prišli" (1 Korintským 10:11). 
Zo trúbenie, že sviatok trumpety čerpá jeho meno. 

K dispozícii je veľké množstvo symbolického významu viazaná na vyfukovanie týchto trumpet, najmä s 
ohľadom na konci časov, v ktorom žijeme. Je potrebné poznamenať, že moderné židovské meno k tomuto 

dátumu, Roš hašana, nie je biblický dokonca ani originálne pre Židov. Bolo to niečo, čo prijala storočia 

po tom, čo Boh dal k nim a po Starý zákon bol písaný (Kramer, Amy J. Rosh hašana Origins. Copyright 

© 1998-1999 Všetko židovský, Inc.). 

Biblia učí, že rúrky boli fúkané oznamuje Božie hody, rovnako ako volať ľudí k montáži (čísla 10: 1-3, 
10). 

Kniha života 

Je zaujímavé, že židovskí učenci zviazané sviatok trumpety je v súlade s, knihe života '(Peltz M, Rabbi. 
Čo je v Roš hašana pozdrav? Haaretz, 17. september 2012). Prečo je to zaujímavé? 

No, Biblia učí, že tí, ktorí sú uvedené v, knihe života '(Filipským 4: 3; Zjavenie 3: 5), budú vzkriesení 
(Židom 12: 22-23). Kedy? V siedmej a poslednej trúbku: 

51 Hľa, ja ti tajomstvo: Nebudeme všetci spať, ale my sa všetko zmenilo - 52 v okamihu, v okamihu 
oka, v poslednej poľnice. Pre rúry zaznie, mŕtvi sa zvýši neúplatný, a budeme meniť.53 Musí 
zaiste toto porušiteľné telo obliecť neporušiteľnosť, a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. (1 Kor 
15: 51 až 53) 

Kniha Zjavenie jasne učí, že sedem trúb bude vyhodená (8: 2), trest prichádza na tých, ktorí nie sú 

chránení Bohom (9: 4), a potom sa Božie kráľovstvo a súd príde (11: 15-18). Nakoniec sa učí, že tí, 

ktorých mená nie sú napísaná v knihe života zažijú druhú smrť (Zjavenie 20: 14-15). 

rúrka Výbuchy 

Sa domnievajú, že Biblia ukazuje, že počas izraelskej histórii, ktorý bol ťažko prerušované konfliktov a 

vzbury, trumpety pokračoval byť používaný ako výstražné zariadenie, volanie do zbrane alebo ako 

predohry k dôležitých správ - vždy označiť udalosť obrovského import do celku národa. 

Boh tiež použiť prorokov, medzi nimi Izaiáš, Ezechiel, Ozeáš a Joel, aby varoval Izrael o trestoch Bude 

priniesť na ne za ich stálu vzburu proti Jeho zákony. Títo proroci boli používať svoj hlas ako trumpet sa 

trúbi svoje varovanie Božiemu ľudu. 
1 Cry nahlas, ušetri nie; Zdvihnite svoj hlas ako trúba; Povedz môjmu ľudu ohlas jeho nevernosť, 

domu Jakobovmu hriechy ich. (Iz 58: 1) 

Sme v pokračujúcom Božej Cirkvi pracujú na to, že dnes. My smelo povedať hriechy spoločnosti a ako 

sa svetové udalosti sú zblíženie s správne pochopený proroctvo - ktoré tiež usilujú o to vysvetliť. 

Ale tam bude aj doslovné rúrka výbuchy prichádzajúce do budúcnosti, pretože kniha Zjavenie učí 

(Zjavenie 8: 1-13, 9: 1-18). Ale väčšina nebude dbať na tieto pokyny. 



Mnohé z nich sú fúkané v knihe Zjavenie, a veľa mali byť vyhodený na sviatok trumpety (Levitikus 
23:24) - dúfajme, že mnoho z nich vidieť spojenie. 

Ale najdôležitejšie rúrka, v istom zmysle by mohla byť posledná, siedmy. Tu je to, čo Zjavenie učí o tom: 
15 A siedmy anjel zatrúbil: A boli tu mocné hlasy v nebi a povedal: "Kráľovstvo tohto 

sveta sa stali kráľovstva nášho Pána a jeho Krista, a on bude kraľovať na veky vekov!" 16 A tých 
dvadsaťštyri starcov, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch padli na tvári svoje a klaňali sa 
Bohu, 17 hovorí: "Vzdávame ti vďaky, Pane Bože všemohúci, ten, ktorý je a ktorý bol a ktorý 

prichádza, Vzhľadom k tomu, ste si vzali svoj veľkú moc a vládol. 18 rozhnevali sa národy, a Váš 

hnev prišiel, a čas mŕtvych, že by mali byť posudzované, a že by ste mali odmeniť svojim sluhom 

ten prorokov a sväté, a tí, ktorí báť Vaše meno, malé i veľké, a mala zničiť tých, ktorí ničia 

krajinu. " 19 Potom bol otvorený chrám Boží na nebi, a truhla jeho zmluvy bol videný v jeho 

chráme. A stalo sa blýskanie, zvuky, hromy, zemetrasenie, veľké krupobitie. (Zj 11: 15-19) 

Sviatok trumpety snímok budúce trúbenie a skutočnosť, že Ježiš príde a zaviesť do Božieho kráľovstva na 

zemi. Dobrou správou o príchode Božie kráľovstvo je veľká časť toho, čo chce Ježiš Jeho služobníci 

hlásať now (Matúš 24:14; 28: 19-20), a potom príde koniec (Matúš 24:14). Sviatok trumpet bodov na 
Kristovom víťazstve nad týmto svetom. 

Grécko-rímski historici, taký ako Jerome a Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae 
Patribus Doctoribusque Materia Migne JP argumentujú patrológia Latina Volumen MPL025 Ab Columna 
ad Culumnam 1415 -. 1542, pp 922, 930 a Epiphanius (Ephiphanius The Panarion z Ephiphanius salám. : 
Book II (sekty 1-46) Oddiel 1, kapitola 19, 7-9 Frank Williams, editor Vydavateľ BRILL, 1987, str 117-
119), zaznamenal, že 'Nazarene kresťania' majú naďalej pád sviatky ... do štvrtého a piateho storočia. oni 
boli tiež ponechajú verných kresťanov v Jeruzaleme, ktorí tvrdili, pôvodný kresťanskú budovu v 

Jeruzaleme do štvrtého storočia, než oni boli zastaveni imperiálnymi úrady (Pixner B. cirkev apoštolov 

nájsť na hore Sion. Biblická archeológia Review, máj / jún 1990: 16-35,60). 

Anti-semi John Chryzostom konkrétne pokúsili zabrániť ľuďom z vedenia sviatok trumpety v neskorej 

štvrtého storočia (John Chryzostom kázanie som proti Židom I: 5; VI. 5; VII: 2). Avšak tí, ktorí sa snažia 

byť verný aj naďalej robiť tak v celej histórii. Pokračujúci Božiu cirkev, takže teraz robí. 

6. Deň zmierenia: Satan dostane vyhnal 
Budúci Fall sviatok je deň zmierenia: 

26 Pán hovoril Mojžišovi: 27 "Tiež desiateho tohto siedmeho mesiaca bude Deň zmierenia Musí byť 
sväté zhromaždenie pre vás, budete sa pokorne postiť a ponúkajú ohňovú obeť. . Pán 28 A budeš 

robiť žiadnu prácu v ten istý deň, lebo je to deň zmierenia, k očisťovanie vás pred Hospodina, 

svojho Boha. 29 pre každú osobu, ktorá nie je postihnutý v duši toho istého dátumu musí byť 
vyhubený zo svojho ľudu 30 A každý, kto robí nejakú prácu v ten istý deň, že osoba, budem zničiť 

zo svojho ľudu 31 Nebudeš robiť žiadnu spôsob práce;., to bude večné ustanovenie pre všetky 

pokolenia vo všetkých vašich . obydlia 32 bude to pre vás sobota odpočinutie, a tie sa pokorne 

postiť ;. deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera až do večera, tie musia osláviť svoje sobotu 
" (Leviticus 23: 26 až 32). 

7, desiaty deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Budete pokorne postiť; Nebudeš 
robiť žiadnu prácu. (Čísla 29: 7) 



Pôst je historicky hlavne, ako sa výraz "pokorne postiť" bol vyložený židovský a Church of God komunít 

(to je tiež overená takých pasáží ako Žalm 35:13; 69:10 a Izaiáša 58: 5), v tom zmysle, pôst, kto nie je 
nejako chorý, a tak je už postihnutý. Večer do večera znamená od západu do západu slnka. 

Nový zákon sám nazýva Deň zmierenia, "Fast" (Sk 27: 9), ktoré nielen naznačuje, že apoštol Pavol bol 
jeho udržiavanie (ktorý by bol za vyhlásenie v Skutkoch 21: 18-24; 28:17 ), ale grécko-vymenoval 
Theophilus (kresťana, ktorý Kniha zákonov bola riešená v Skutkoch 1: 1), musí byť tiež boli, alebo iný 

termín by boli nahradené. 

Pozorní jedinci spojený s cirkvami Božej vôle rýchlo od západu dnes večer do západu slnka budúceho 

noc (v prípade, že sú fyzicky schopní - dojčiace matky, malé deti, tehotné ženy, a rôzne iné Postihnutie sa 

nepredpokladá postiť - to je v súlade židovských praxou v tejto oblasti, rovnako). V tomto rýchlo ideme 
bez jedla a pitia. 

Zvláštne je, že jeden protestantský správe sa tvrdí, že jedným z dôvodov, prečo kresťania nemusia držať 

Deň zmierenia je, pretože tam nie je žiadny židovský chrám dnes (Cocherell BL. V prípade, že Kristovi 

nasledovníci rýchlo na Deň zmierenia?). Napriek tomu, biblické Skutočnosťou je, že Izraelčania držali 

Deň zmierenia po celé stáročia predtým, než bol chrám a druhý Skutočnosťou je, že Nový zákon ukazuje, 

že kresťania sú teraz chrámom Božím (1. Korintským 3: 16-17) , 

dve kozy 

V Starom zákone, Deň zmierenia súčasťou obradu, kde bol Azazel koza poslal do divočiny (Leviticus 16: 
1-10). Určité kresťania videl toto zaslanie Azazel kozy preč ako zobrazujúci čas v priebehu tisícročí, kedy 

bude Satan byť viazaný na tisíc rokov v bezodnej jamy (Zjavenie 20: 1-4). To znamená, že nebude môcť 

zvádzať a oklamať počas tejto doby. Vzhľadom k obeť Ježiša, koza nie je obetovaná dodržiavať tento deň 
(pozri Židom 10: 1-10). 

Hoci Ježiš bol náš veľkonočný baránok za nás obetovaný (1 Korintským 5: 7-8) a bol zabitý iba raz 
(Židom 9:28), vidíme tiež iný ako Pesach, kde Ježiš obradne zabitého čas. 

Prečo? 

Mnoho špekulovali, ale mohlo by byť stopy spolu so skutočnosťou, že táto obeť stane pred vydaním 

druhého kozy. 

Originálne veľkonočné vyústila len v Izraelčanom prechádza cez za ich hriechy. V tomto veku, tí, čo sú 

skutoční kresťania tvrdia obeť Ježiša na svojom poslednom pozemským Pesach na zaplatenie za naše 

hriechy. Ale skutoční kresťania sú malé menšina populácie na svete (Lukáš 12:32; Romans 11: 5). 

Vzhľadom k tomu, že Biblia nazýva Satana "boh tohto veku", ktorý má "oslepený" svet (2 Korintským 4: 

4), najviac boli zaslepení a doposiaľ neboli pokryté obeť Ježiša. Zatiaľ sa to stane takmer pre všetkých, 

kto sa bude nazývať - či už v tomto veku alebo vo veku prísť (Matúš 12:32). Znázorňujúci obeť, 

slávnostne po cirkevné vek skončí, pomáha preukázať, že Ježišova obeť nebola len pre tých, ktorí s 

názvom vo veku cirkvi, ako je Boží plán zahŕňa ponúknutie spásy všetkým, a to nielen dnešné vyvolení. 

Tým, že ukazuje obeť pred druhou kozu bol prepustený, to ukazuje, že Ježiš nebol odnášať hriechy 

Satana. 

Ježiš vzal trest všetkých ľudských bytostí. Ale to neplatí pre človeka, kým nás Boh volá a dáva nám 

pokánie (Jn 6:44) a dôjdeme k boli ochotní robiť pokánie a my sme uverili. Nielen v Ježiša, ale veríme, 

Syna a veríme, že Otec, to znamená, že veríme, že to, čo hovoria. Tiež sme to dokázať tým, pokánie, 



pokrstiť, udelenie Ducha Svätého (Sk 2,38) a v skutočnosti sa snaží žiť tak, ako by sa nám žije (porov 1 
John 2: 6). 

Uchovávané v celej histórii 

Deň zmierenia bol držaný v 4. storočí podľa Jána Zlatoústeho, ktorý kázal proti nemu (John Chryzostom 

kázanie som proti Židom. I: 5; VI: 5, VII: 2). 

To môže tiež byť videný v Canon 69/70 sýrskych apoštolskej kánony blízko tejto doby, ktorý sa snažil to 
(zákaz Seaver JE perzekúcie Židov v Rímskej ríše (300-438), číslo 30 z University of Kansas publikácií :. 

Humanistic štúdie, University of Kansas Publications, 1952, str. 34-35). 

Moslim dokument pochádza z obdobia piatej desiateho storočia, sa uvádza, že Ježiš a jeho učeníci držal 

pôst v rovnaký deň ako Židov. To znamená, že židovsko-kresťania boli ešte drží Deň zmierenia, zatiaľ čo 

grécko-Romans prišiel s 50 dennej Lenten- 

pôstu, že Ježiš nedržal (Tomson P. Lambers-Petry L. obraz židovsko-kresťania v starej židovskej a 

kresťanskej literatúry, Volume 158, 2003, pp 70-72 ;. Stern SM Citácie z apokryfov evanjelií in '. . Abd 
al-Jabbar Journal of teologické štúdií, NS Vol XVIII, (1) apríl 1967: .. 34 - 57). Správy z iných historikov 
tento názor podporuje (napr Pines, str. 32-34). Ďalej vidíme, historické správy, že to bolo ešte držia v 

Transylvánii v 16. storočí (Liechti, str. 61-62). 

Starý Radio Božia cirkev pozorovali Deň zmierenia (a ďalších sviatkov) v priebehu 20. storočia. Sme 
v pokračujúcom kostole Božieho pokračovať dnes pozorovať ju. 

7. Sviatok stánkov: náznak toho, čo Svetová vyzerá podobne za 

Kristovho panovania 

Sviatok stánkov snímok ukončeným udalosť v Božom pláne. Potom, čo Ježiš zomrel za naše hriechy, aby 
vykúpil ľudstvo, a potom, čo On nám poslal Ducha Svätého a vybral ľudí na jeho meno, aby sa stal králi a 

kňazi, aby s ním kraľovať na zemi (Zjavenie 05:10) a po jeho druhom príchode, a potom, čo mu nakoniec 
umiestnil všetky hriechy na hlavu Satana oddeľujúce jemu i hriechy z Božej prítomnosti a jeho ľudia (čo 

nás nakoniec spojené v jednom s ním zmierenie), potom sme pripravení za toto posledné sériu udalostí, 
začatie založenie tisícročné kráľovstva Božieho na zemi. 

Sviatok stánkov snímok duchovné a materiálne hojnosti, že dôjde v priebehu tisícročného panovania 

Ježiša Krista, keď ľudia budú dodržiavať Božie zákony, bez Satanove podvody (Zjavenie 20: 1-6). To je 
v protiklade k tomu, čo sa deje dnes vo svete podvedení Satanom (Zjavenie 12: 9). Satanic podvod, ktorý 
bude preč potom (Zjavenie 20: 1-3), je súčasťou dôvod, prečo väčšina, ktorí vyznávajú kresťanstvo boli 

uvedení do omylu tým,, pekné 'nepravých ministrami, rovnako ako dôvod, prečo mnoho z tých ministrov 

boli uvedení do omylu (2 Korintským 11: 14-15). 

Sám Ježiš, Držali tiež slávnosť stánkov, ale tiež ju naučil za Jána 7: 10-26. 

Tu sú niektoré pokyny o tom z hebrejských písmach: 

33 Pán hovoril Mojžišovi: 34 "Hovor synom Izraelovým a riekol:., Pätnásteho dňa siedmeho 

mesiaca bude slávnosť stánkov za sedem dní s Pánom 35 Na prvý deň bude sväté zhromaždenie. 
Môžete vykonávať žiadnu obvyklú prácu na ňom. 

41 Budeš si to ako sviatok Hospodinovi sedem dní v roku. Musia byť štatút navždy vo vašich 
generáciách. Budete ju sláviť v siedmom mesiaci. 42 Budete bývať v stánkoch po dobu siedmich 

dní. Všetci, ktorí sú natívne Izraelitov bude sídliť v stánkoch, (Leviticus 23: 33-35,41-42) 



13 "sa Pozorujete slávnosť stánkov za sedem dní, ... 14 A vy sa radovať vo svojej slávnosti, vy a váš 

syn a tvoja dcéra, tvoj mužský sluha a vaša žena sluha i Levita, cudzinec a sirota i vdova, ktorí sú 
v tvojich bránach. 15 Sedem dní budeš držať posvätný hody Hospodinovi, svojmu Bohu na mieste, 

ktoré Hospodin rozhodne, lebo Pán, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkej svojej úrody a v každej práci 

tvojich rúk, takže že určite radujú. 

16 "Trikrát ročne všetci vaši muži sa ukázal pred Pánom, svojím Bohom na mieste, ktoré si zvolí: 

na sviatok nekvasených chlebov, vo sviatok týždňov a vo sviatok stánkov, a budú pred neobjaví 

Lord prázdnu 17 Každý človek musí dať ako on je schopný, podľa požehnania Pána, svojho Boha, 
ktorý dal vám (Deuteronómium 16: 13-17) .. 

Boh mal staroveký Izrael bývať v stánkoch / stanov (, sukkos 'v hebrejčine), v púšti po celé desaťročia 
predtým, než vstúpil do zasľúbenej zeme. Tieto stánky, v istom zmysle na snímke, ktoré boli len dedičmi 

zeme zasľúbenej. Dokonca aj počas tisícročí, kedy sa Božie kráľovstvo vládne nad smrteľných národmi, 

smrteľné ľudia budú len dedičmi Božieho kráľovstva. Musí prekonať a rásť v poznaní a múdrosti zdediť 
zasľúbenej. 

Boh hovorí, že Efraim (niekedy zobrazujúci typ všetkého Izraela v Písme), ktoré budú "býva v stánkoch 

ako v dňoch sviatku" (Ozeáš 12: 9, Douay-Remeši). Izrael na púšti, bol druh všetkých ľudí, ktorí musia 
prejsť a strastí zdedí sľuby (1 Korintským 10:11). Boli prisťahovalci, čakal, že zdedí Božie zasľúbenia. 

My kresťania sú si uvedomiť, že nemajú trvalé mesto v tomto veku, a pozrieť sa do jedného prísť (Židom 
13:14). Zdržiava v provizórnych obydliach počas sviatku stánkov pomáha nám pripomínajú, 
že. Kresťania by mali navštevovať bohoslužby, ak je to možné, každý deň sviatku stánkov sa učiť 

(Deuteronómium 31: 10-13; Nehemiah 8: 17-18) sú živé obete, ktorá je naším "rozumnú službu" 
(Rimanom 12: 1) , 

Sviatok stánkov je čas sa radovať (Deuteronómium 14:26; 16:15). Použitie súvisiaceho desiatku 

(obyčajne nazvaný "Druhý desiatok") ukazuje, že to má byť čas hojnosti (Deuteronómium 14: 22-26), ale 
tiež, že ministerstvo by malo byť postarané v tomto veku (Dt 14: 27). Sviatok stánkov pomáha snímku 
čas tisícročných hojnosti. To nám dáva nahliadnuť do doby po Ježišovom priznaní. 

Tisícročia predstavuje siedmy deň Božieho 7,000 ročného plánu. Zaujímavé je, že každých sedem rokov, 

v knihe zákona bolo prikázané byť čítaný v sviatku stánkov (Deuteronómium 31: 10-13). To pomáha 
obrázok, že zákon, vrátane Desatora, bude udržiavaný v miléniu, ako Biblia ukazuje, že zákon bude 
prebiehať následne (Izaiáš 2: 2-3; viac na prikázania možno nájsť v našom online zadarmo brožúru The 
desať prikázaní). To je žiť podľa Božích zákonov, ktoré prinesú požehnanie a hojnosť v priebehu 

tisícročí. 

My kresťania teraz očakávajú nadchádzajúce tisícročia a zmeny, ku ktorému dochádza v poslednej 

poľnice (1 Korintským 15:52), ktorý je tiež nazývaný prvé vzkriesenie: 

4 A videl som tróny a sedeli na nich, a súd bol spáchaný na ne. Potom videl som duše tých, ktorí 

boli popravený za ich svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, ktorý nemal pred dravú šelmou ani 

jej obrazom a neprijali jej znak na čelo alebo na ich rukách. A žili a vládli s Kristom tisíc 
rokov. (Zjavenie 20: 4) 

Biblia ukazuje, že potom, čo Ježiš zhromažďuje cirkev sa sebou, a potom, keď sedí na tróne, kde budeme 
vládnucej s ním, bude mu zobral národy pred ním a hovoria kresťania: 

34 Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, 

pre Vás pripravil od založenia sveta: (Matúš 25:34). 



Teraz tí, ktorí držali slávnosť stánkov tešíme sa na to, pretože pomáha snímok o tisícročné kráľovstvo. 

Na začiatku druhého storočia, Papias povedal: 

[T] tu bude obdobie niekoľkých tisíc rokov po vzkriesení z mŕtvych, a že kráľovstvo Kristovho 
bude zriadená v hmotnej podobe na tejto zemi. 

Dodržiavanie sviatku stánkov je tieň na nadchádzajúce tisícročné kráľovstvo Božie, verní kresťania držali 

od novozákonnej dobe. 

Kde sa dá zdržalo? 

Sviatok stánkov je v podstate, púť '(Žalm 84: 1-5) obdobie, čo znamená, že zvyčajne zahŕňa cestovanie 

mimo niečí normálny komunity. Jesus, tabernacled 's ľuďmi, keď tu bol (Ako grécke slovo ἐσκἠνωσεν v 

John 1:14 môže byť preložený na Green JP. Medziriadková grécko-anglickej Nového zákona. Baker 
Books, 1996, 5. tlač 2002, str. 282). 

Zatiaľ čo niektorí mylne tvrdia, že sviatok stánkov z minulosti cez dnešnej doby sa musia uchovávať iba v 

Jeruzaleme, sa jedná o omyl. Medzi Izraelčania nebolo ani v Jeruzaleme po celé stáročia potom, čo 

príkazy pre ich dodržiavanie v Leviticus 23 bolo zaznamenané, preto Jeruzalem nebol počiatočný voľba 

pre nich. Biblia ukazuje, sviatok stánkov môže byť v iných ako Jerusalem miest (Nehemiáša 8:15; porov 

Dt 14: 23-24). Počas druhého obdobia chrámu (530 pnl - 70 nl), Židia ho často vedené inde (Hayyim 

Schauss poznamenal: "Sukkos bol veľký festival aj mimo Jeruzalem." Schauss H. židovských festivalov: 

Sprievodca po ich históriu a dodržiavanie, 1938. Schocken, str. 184). 

To môže byť tiež zaujímavé poznamenať, Polycarpe Smyrna v 2. storočí (Život Polycarpe, kapitola 19) a 

niektoré ďalšie v Malej Ázii v neskorej 4. storočí držali slávnosť stánkov v Malej Ázii, nie Jeruzalem. To 
potvrdzuje aj zdrojov, ako je katolícka svätý Jerome (patrológia Latina Volumen MPL025 Ab Columna 
ad Culumnam 1415 - 1542) a výskumu, ktorú vykonal 20. storočia kardinál Jean Danielou (Daniélou 

kardinál Jean-Guénolé-Marie teológiu židovskej kresťanstva. . Preklad John A. Baker. The Westminister 

Press, 1964, str. 343-346). 

Devätnáste storočie anti-Millennial učenec menoval Giovanni Battista Pagani napísala nasledovné o 

egyptskom Bishop Nepos tretieho storočia, a tých, ktorí podporili tisícročia: 

... všetci tí, ktorí učia tisícročia orámovaný podľa židovských predstáv s tým, že v priebehu 

tisícročí, bude obnovená Mosaic zákon ... Jedná sa o tzv Judaical chiliastů, nie ako bytosť Židia, 

ale ako mať vynašiel a potvrdil tisícročia podľa ... Hlavné autori tejto chyby boli Nepos, Afričan 
Bishop, proti ktorému St. Dionysius napísal svoje dve knihy sľubov; a Apollinaris, ktorého 
sv.Epiphaniuse zmiasť jeho prácu proti herézam. (Pagani, Giovanni Battista. Vydal Charles 
Dolman, 1855, str. 252-253) 

Malo by byť zaujímavé poznamenať, že ani biskupi Nepos ani Apollinaris boli židia, ale bol odsúdený za 
to, že náboženstvo, ktorá mala "židovskej" viery. A pretože Apollinaris sa nazýva katolícku omšu, by 
malo byť jasné, že rešpektovaní nežidovské kresťanskí vedúci na začiatku tretieho storočia jasne sa držať 

na myšlienky, ktoré boli odsúdené allegorists. Skutočnosť, že oni držali na "Mosaic zákona" je dôkaz, 

potom, že obaja pochopili význam a držali slávnosť stánkov, ale s kresťanským zameraním.  

Grécko-rímsky biskup a svätý Metod z Olympu v neskorej 3. alebo začiatkom 4. storočia učil, že sviatok 

stánkov bolo prikázané, a že má k dispozícii lekcie pre kresťanov: 



Alebo keď v šiestich dňoch stvoril Boh nebo a zem, a dokončil celý svet, a odpočinul dňa 

siedmeho zo všetkých jeho diel, ktoré urobil, a požehnal siedmy deň a posvätil ho, tak tým, že 
postavu v siedmom mesiac, kedy boli zhromaždené na plody zeme, je nám prikázané, aby držali 

slávnosť k Pánovi, ... to je prikázané, že sviatok našich stánkov musí byť oslavovaný s Pánom ... 

pre podobne ako Izraeliti, ktoré majú opustil hranice Egypta sa prvýkrát dostal do stánkov a od 
tejto doby, ktorá opäť uvedené, prišli do krajiny zasľúbenej, tak aj my. Pre aj ja, pričom svoju 
cestu, a ísť ďalej od Egypta tohto života, prišiel prvý vzkriesenie, čo je pravda, sviatok stánkov, a 

tam mať nastavený svoj príbytok, ozdobené plody cnosti, na prvý deň vzkriesenia, ktorý je súdny 

deň, sláviť s Kristom tisícročia odpočinku, ktorý sa nazýva siedmy deň, a to aj pravú 
sobotu. (Metoda. Priestory z desiatich pannách, Pojednanie 9) 

Katolícky kňaz a učenec Jerome hovorí, že Nazarene kresťania ju držal, a že oni verili, že poukázal na 
tisícročnú vládu Ježiša Krista (patrológia Latina Volumen MPL025 Ab Columna reklamné Culumnam 

1415 - 1542). Toto vedenie sviatku stánkov od Nazaretský kresťanov na konci štvrtého storočia bola tiež 

potvrdená katolíka a východnej ortodoxnej sv Epiphanius salám. 

Kresťanskí Rozdiely z Izraelitov 

Založené prevažne na novozákonných písiem, kresťania držať sviatok stánkov trochu inak, než 
Izraelčania urobili. 

Záznamy ukazujú, že sviatok stánkov Zdá sa, že boli držaní v Európe počas stredoveku (veľvyslanec 
College korešpondenčného kurzu, lekcie 51. "A tá žena utiekla na púšť, kde má miesto ..." Zj 12: 6 . 

1968), ako aj konkrétne v Transylvánii v 1500s (Liechti, str. 61-62), v miestach bez palmy. Tam je nejaký 
dôkaz o tom, že to bolo držané v Amerike v 1600 a 1700. Bolo vedenom staré rádio Božej cirkvi a 
celosvetová cirkev boha po celom svete v 20. storočí. 

Sme v pokračujúcom Božej Cirkvi aj naďalej, aby ju udržali v miestach po celom svete a tiež učí, že 

slávnosť stánkov bodov do tisícročného panovania Ježiša Krista v Božom kráľovstve. 

Sviatok stánkov bolo pozorované mnoho moderných kresťanov buď stanoch alebo motel / hotelových 

izbách funguje ako "stánkov" -temporary dwellings- a to nielen v palm-odborových chatrčí, že Izraelčania 
sa bežne používajú. Nový zákon ukazuje, že kresťania majú iný stánok (pozri Židom 8: 2; 9: 11-15), ktorý 
je v súlade s nemajú osobne postaviť palmového búdku. Biblia ukazuje, že Izraelčania sídlili 

predovšetkým v stanoch za Exodus 33: 8 (a niekedy aj iné zrejme dočasný, na Deuteronómium 4: 45-49, 
domovy dôchodcov), zatiaľ čo oni boli na púšti po štyridsať rokov a že Boh považovaný za tie, ktoré sú " 

svätostánky "za Levitikus 23:43. Žijú v stanoch alebo miestnostiach moteli je podobný typ dočasnej 

obytného / príbytku dnes. 

Biblia ukazuje, kresťania nemusia robiť zvieracie obete / obete (Židom 9: 9) ako zápaly, ktoré Izraelčania 

používajú na poskytovanie počas sviatku stánkov (Leviticus 23: 36-37). Namiesto toho sme sa ponúknuť 

seba ako živé obete, čo je naša bohoslužba (Rimanom 12: 1) -ktorý normálne obsahuje pravidelne 
navštevujú bohoslužby počas sviatku stánkov. 

Niektorí sa môžu čudovať, prečo sa zúčastňuje služby vykonáva pre všetky dni v sviatok stánkov, ale to 
nie je nutné pre dni nekvasených chlebov. Základným bezhotovostné Dôvodom je, že príkaz hovorí: "Ty 

dodržiavajú slávnosť stánkov za sedem dní ... Sedem dní budeš držať posvätný hody Hospodinovi, 

svojmu Bohu na mieste, ktoré Hospodin vyvolil" (Deuteronomium 16: 13,15) , ale to nie je tak uvedené 
príbuzný dní nekvaseného chleba príkazy k tomu hovorí, že jesť nekvasené chleby sedem dní v Levitikus 

23: 6 a Deuteronómium 16: 3, na rozdiel sledovať hody za sedem dní (robíme a, obeť 'sedem dní 

nekvaseného chleba jesť nekvasené chleby na každom z dní). Biblia tiež hovorí, že je v provizórnych 

obydliach počas sviatku stánkov (Levitikus 23:42), ale neuvádza, to súvisí s ďalšími sviatkami. 



Vzhľadom k tomu, Satan bude viazaný na tisícročnej vlády (Zjavenie 20: 1-2), bude existovať menšia 

podvod potom. Odchádzate na dobu sviatku stánkov a stretnutí denne pomáha snímku v čase, keď bude 
svet úplne iný, než je teraz. 

"Príď kráľovstvo Tvoje!" (Matúš 6:10). 

Biblia učí, že sviatok stánkov budú uložené v tisícročia a Boh bude nakoniec, Svätostánok 's nami 

Proroctvo Biblia ukazuje, že sviatok stánkov budú uložené v tisícročia: 
16 A stane sa, že každý, kto je naľavo od všetkých národov, ktoré vytiahli proti Jeruzalemu, musí 

ísť z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi Hospodinovi Zástupov a aby slávil slávnosť stánkov. 17 A 
stane sa, že podľa toho, ktorá z čeľadí zeme neprídu do Jeruzalema klaňať sa kráľovi 

Hospodinovi zástupov, na ne nebude pršať. 18 V prípade, že rodina z Egypta nebude prísť a 

vstúpiť dovnútra, sa nemajú dážď; Dostane mor, s ktorou Hospodin udrie na národy, ktoré 
nemajú prísť do slávenia slávnosti stánkov. 19 To bude trest Egypta a trest všetkých národov, ktoré 

nemajú prísť k sláveniu slávnosti stánkov (Zachariáš 14: 16-19). 

Takže Biblia učí, že Boh sa bude očakávať, že všetko, aby slávnosť stánkov v budúcnosti. Dokonca aj 
katolícki komentátori uznávajú, že Boží plán zahŕňa slávnosť stánkov. Katolícky komentár k pasážam 

Zachariáš 14 štátoch: 

Do tej doby, ako pred prenasledovanej cirkvi musí byť prevedené, a s veľkou oddanosťou oslávi 
slávnosti a vykonávať náboženské obrady bohov cti, a musí si zaslúži veľkú odmenu.(Originál a 

Pravda Douay starozákonnej Anno Domini 1610 zväzok 2, str. 824) 

Božie kráľovstvo nahradí všetky kráľovstvá tohto sveta (Zjavenie 11:15), a tento festival pomáha obraz 
tohto oddelením (porov Zjavenie 18: 4, 1 John 2: 18-19) kresťanskej pútnikmi (1 Peter 2: 1-12) zo svojej 
obvyklej rutiny. 
Vedenie sviatku stánkov nám dáva tušiť v tomto veku, čo sa stane v budúcnosti tisícročné 

kráľovstvo. Biblia tiež ukazuje, že neskôr, "stánok Boží" bude na zemi "a on bude prebývať s" nami 

(Zjavenie 21: 3). 
Udržať slávnosť stánkov teraz je predzvesťou toho, čo príde do kráľovstva Božieho. 

8. Posledný veľký deň: Boží úžasný plán spásy pre ľudstvo 

Tento ôsmy deň, v deň, ktorý nasleduje bezprostredne po sedem dní sviatok stánkov, obrázky dokončenie 

plánu vykúpenia. 

"Knihu života" - typický príklad spása - bude otvorená (Zjavenie 20:12). To je len pred prijatím nového 
neba a novej zeme (Zjavenie 21: 1). Židia nazývajú tento festival Shemini, Azeret, čo znamená,osmý deň 
zhromaždenia '(tiež znamenať, že predchádzajúce sedem dní sviatku stánkov boli dni montáže). 

Tu je viac na ôsmy deň z Biblie: 

34 ..., Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca bude slávnosť stánov sedem dní k Pánovi. ... 36 ôsmy deň 

budete mať sväté zhromaždenie. ... Je to posvätná zhromaždenia, a budete robiť žiadnu obvyklú 

prácu na ňom. (Leviticus 23: 34,36) 



Tento deň je často odvolával sa v Cirkvi Božej kruhoch ako posledný veľký deň, pretože to, čo Nový 

zákon stanovuje, o tom: 

37 V posledný potom deň ten veľký sviatku stál Ježiš a skríkol a povedal: "Ak niekto žízni, nech 

príde ku mne a pitie. 38 Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, z jeho srdce bude prúdiť rieky živej 
vody. " (John 7: 37-38) 

Ježiš, aby tento deň, ktorý prichádza bezprostredne po skončení festivalu zobrazujúci tisícročia, a učil na 

neho. 

Po tisícročia, čo sa stane? 

Vzkriesenie (Zj 20: 5). 

Mŕtvy stojan pred Bohom. To by nezahŕňal skutočné kresťanov dnes, lebo sú vzkriesení, keď sa Ježiš 
vráti. Tí, ktorí v tomto vzkriesenie musia byť tí, ktorí zomreli v nevedomosti o pravej Boží plán 

V minulých dobách. To je to, že súdny deň Ježiš opakovane zmienil: 

7 A as you go, kázať, riekol:, Kráľovstvo nebeské je na dosah ruky. ' ... 14 A kto vás neprijali, ani 
počuť vaše slová, keď sa odchýliť od toho domu alebo mesta a straste prach zo svojich 

nôh. 15 Veru, hovorím vám, že to bude znesiteľnejší pre krajinu Sodomy a Gomory v deň súdu, 
než tomu mestu! (Mt 10: 7,14-15) 

23 A ty, Kafarnaum, ktorí sú oslávení do neba, bude zvrhnutý do Hades; Alebo keby sa zázraky, 
ktoré sa dejú u vás bola vykonaná v Sodome, bolo by to zostalo až do dnešného dňa. 24Ale 
hovorím vám, že to musí byť znesiteľnejší pre krajinu Sodomy v deň súdu ako vám. (Mt 11: 23-
24) 

Všimnite si, že je to znesiteľnejšie v súdny deň pre tých Bohom zničené v Sodome a Gomore (Genesis 

19:24), než u tých, ktorí vedome odmietnuté Krista a posolstvo Jeho kráľovstvo. 

Ježiš tiež učil, že "všetky hriechy byť odpustené" (Marek 3:28), s výnimkou, neodpustiteľný hriech '(Mk 

03:29). Je s plnením z posledných veľkých deň, že všetci, ktorí nemali príležitosť pre záchranu bude 

skutočne mať tú príležitosť, a takmer všetci budú akceptovať túto ponuku. 

Takmer všetci ľudia, ktorí kedy žili, bude spasený! 

V 2. storočí, Polycarpe Smyrna údajne učil o sviatok stánkov a posledný veľký deň (Life of Polycarpe, 

kapitola 19). 

Biblická pravda je, že vďaka Božej lásky, Ježiš prišiel, aby zomrel za všetky: 

16 Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna len, aby žiadny, kto v neho verí, 
nezahynul, ale mal večný život. 17 Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze 
neho svet spasil. (John 3: 16-17) 

Takže to milujúci Boh poslal svojho Syna, aby zomrel za príbuzného málo alebo na svete? 

Protestanti, ktorí často citovať John 03:16, majú tendenciu sa učí, že svet by sa mohli zachrániť, ale že 

drvivá väčšina, ktorí kedy žili utrpia v mukách navždy. Tiež sa zdá prehliadnuť, že Ježiš prišiel, aby 
zomrel za všetkých (Jn 3:17). Je to typ plánu spásy, že Boh, ktorý je vševediaci a je láska by prísť 

s? Biblia podporujú myšlienku, že každý môže byť teraz uložené? Ak tomu tak nie je, je to fér? 



Vzhľadom k tomu, Boh je vševediaci a všemocný a je láska (1 John 4: 8,16), by Boh už predurčený 

najväčší, ktorý kedy žil k večnému trápenie? 

Nie. 

Iste Boh je natoľko múdry, že majú plán, ktorý skutočne funguje. 

Romans 9: 14-15 uvádza: 

14 Čo teda povieme? Je tam neprávostí s Bohom? Rozhodne nie! 15 Pre Hovorí Mojžišovi: "budem 

mať zľutovanie na koho budem mať zľutovanie, a zľutujem sa na koho budem mať súcit." 

Vieme, že Boh vybral časť Izraela v Starom zákone, a niekoľko ďalších. Ako je to láska, keď ostatné sú 

odsúdené k večnému mučenie? 

Boh "si želá aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu" (1 Timoteovi 2: 4). Dôvod, že nie všetci boli 

povolaní v tomto veku bolo preto, že vedel, väčšina by nemala reagovať a znášať s pravdou až do konca, 

ktoré majú byť uložený (pozri Marek 13:13, Lukáš 8: 5-15). Ale to neznamená, že tí nezavolal teraz boli 
všetci odrezaní a prehral. 

Biblia učí, že mnohé z nich boli zámerne oslepil v tomto veku (Jn 12: 37-40; Izaiáš 44:18). Tí, ktorí boli 
zaslepení v tomto veku ešte možnosť (pozri John 9:41, Izaiáš 42: 16-18). Všimnite si tiež: 

14 Aj bude znova robiť podivuhodné dielo ľudu tohto ... 24 Ty tiež, kto chyboval duchom príde k 
pochopeniu, a tí, ktorí si sťažovali, naučí doktríny. (Izaiáš 29: 14,24) 

Neexistuje žiadny nadržiavania s Bohom (Rimanom 2:11). Tam bude príležitostí pre všetkých ako 

"všetkých koncov zeme uvidia spásu nášho Boha" (Izaiáš 52:10). 

Tie, ktoré nie sú súčasťou tohto prvého vzkriesenia, nazvaný "zvyšok z mŕtvych" (Zjavenie 20: 5), sú 

vzkriesení po tisícročia je u konca. Jedná sa o fyzickej vzkriesenie a bude zahŕňať tých, ktorí majú pocit, 
že ich nádej bola odrezaná (Ezechiel 37: 1-14). 

Aj keď budú posudzované vinným z hriechu (Zjavenie 20:12; Rímskym 3:23; porov 1 Pt 4:17), "Mercy 
proti súdu" (Jakub 2:13). Boh bude prosiť každého tela (Jeremiáš 25:31, Izaiáš 03:13) a mnohí budú 
reagovať (Izaiáš 65:24). Aj keď nie všetci budú akceptovať jeho ponuku, a nejedná sa o druhú šancu (tí, 

ktorí skutočne mali šancu a celkom zamietnuté Ducha Svätého Božie nebude dostať, že možnosť byť 

odpustené za Mark 3:29), mnohí sa budú kajať. Posledný veľký deň pomáha ukázať to. 

Zvážiť aj nasledujúce: 

19 Pane, moja sila a moja opora, môj útočisko v deň súženia, Pohania musí prísť k vám od končín 

zeme, a povedia: "Iste naši otcovia zdedené lži, bezcennosti a neziskové veci." 20 Bude človek 

urobiť bohmi pre seba, ktoré nie sú bohovia? 21 "Preto hľa, ja to raz spôsobiť, aby vedeli, ja 
spôsobím, aby vedeli svoju ruku a silu, a oni spoznajú, že moje meno je Hospodin (Jeremiáš 16: 

19-21). 

17 A zvyšok z nej robí v boha, jeho vyrezávanou obraz. Spadne dolu pred ním, a klania sa, modlí 
sa k nemu a hovorí: "Osloboď ma, veď si môj boh!" 18 Nepoznajú ani pochopiť; Pre Má zatvorené 
oči, takže nemôžu vidieť, a ich srdce, aby nerozumeli. ... 22 Spustoším, ako hustý oblak 

prestúpenie svojich, a ako oblak, vaše hriechy. Vrátiť sa ku mne, alebo som ťa vykúpil. (Iz 44: 
17,18,22) 



Dokonca aj tí, ktorí prijali falošné tradície, vrátane tých, ktorí boli modloslužobníci (Izaiáš 44: 17-18), 
bude mať svoju prvú skutočnú príležitosť k záchrane (Izaiáš 44:22). Miliardy v priebehu vekov v Afrike, 
Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike a na ostrovy nikdy nepočuli o Ježišovi a skutočné evanjelium 

kráľovstva, a Bohom predzvedel to a mal plán (Rimanom 11: 2). 

Sme v pokračujúcom Božej Cirkvi sa dohodli, že "Náš Boh je Bohom spásy" (Žalm 68:20) a učí, že On 

má plán záchrany, ktorý v skutočnosti pracuje pre viac ako len relatívne málo. 

Existuje len jedno meno pod nebom, ktorými ľudia môžu byť uložené (Sk 4,12; porov Isaiah 43:11), a to 
je Ježiš Kristus (Skutky 4:10, John 03:18). Vzhľadom k tomu, väčšina ľudstva nikdy nepočul pravdu o 

Ježišovi a evanjelium o Božom kráľovstve (podrobnosti nájdete v našom zadarmo brožúru evanjelium 
Božieho kráľovstva na www.ccog.org), a "všetci ľudia uvidia spásu boha "(Lukáš 3: 6), bude mať 
príležitosť pre všetky dosiahnuť záchrany-ani v tomto veku alebo vo veku prísť (porov Mt 12: 31-32; 
Lukáš 13: 29-30). 

Budúce vek prísť dorazí po druhom vzkriesení (ako pravých kresťanov v čase, keď sú aktivované pri 

prvom vzkriesení za Zjavenie 20: 5-6) a obsahuje čas bieleho trónu rozsudku (Zjavenie 20: 11-12). Isaiah 
(Izaiáš 65:20), rovnako ako rímsky katolík a ortodoxná svätý Irenej (Adversus haereses, Kniha V, 
kapitola 34, verš 2-3,4) uvedené, že tento konkrétny vek prísť by bolo asi sto rokov dlhé. 

Táto myšlienka bola stále držaný v stredoveku tými, že rímska cirkev prenasledovaná, ako ich uvádza 
inkvizítor biskup Bernard Guidonis (Bernard Gui: RUČNÉ inkvizítora, kapitola 5). 

Táto doktrína bola učil Rádio / Worldwide cirkev boha v 20. storočí a stále učí ďalšieho cirkev boha. 

Boží plán spásy 

Udržiavanie biblické sviatky pripomína skutočné kresťanmi pravej Boží plán spásy. Pokračujúce Božiu 
cirkev chápe, ako Boží plán v súvislosti s týmto je vyložený dodržiavanie svojich sviatkov (Leviticus 

23:37). 

Boh jasne učí, že on nechce pohanské praktiky používané uctievať: 

29 Keď Pán, tvoj Boh, odreže pred tebou národy, ktoré si idú pre vyvlastniť, a vy ich premiestniť 

a prebývať v ich krajine, 30 dbať na seba, že nie ste chytený sa nimi riadiť, potom, čo boli 
zničené pred tebou a že nechcete pýtať po bohoch svojich povediac:, Ako sa tie národy slúžili 

svojim bohom? Tiež budem robiť to isté. ' 31 Nebudeš uctievať Pána, svojho Boha, v tomto 

zmysle; pre každý ohavnosti, ktoré neznáša robili svojim bohom; lebo spaľovať aj svojich synov 
a dcéry v ohni k svojim bohom. 32 Nech vám prikazujem, dávajte pozor, aby ho 
pozorovať; Nebudeš pridajte doň ani odviezť z nej. (Dt 12: 29 až 32) 

Tí, ktorí kombinujú pohanské uctievanie praktiky s tými biblických obskurní Božieho plánu spásy a 

spravidla nerozumejú. 

Nový zákon ukazuje, že apoštol Pavol pozorovaný biblickými sviatky (napr Skutky 18:21, 20: 6,16; 27: 
9; 1. list Korinťanom 5: 7-8, 16: 8), ako je stále zákony a zvyky svojho ľudí. 

Paul výslovne odsúdila zahrnutie pohanské praktiky s biblickými zachovávania (1 Korintským 10: 20-
23). Paul sám prehlásil blíži ku koncu svojho života, ktorý držal všetky postupy Židia potrebné k udržaniu 

(Sk 28: 17-19; Sk 21: 18-24), a že by mali zahŕňať všetky sviatky uvedené v Levitikus 23. 

Platí pravidlo, že grécko-rímskej cirkvi nesledujú apoštol Pavol nabádanie, aby ho napodobniť, keď 

napodobnil Krista (1 Kor 11: 1), ani Apoštol Ján nabádanie, aby aj naďalej chodiť, keď Ježiš prechádzal 



(1 Jn 2: 6 , 18-19), pretože nevedú všetky biblickými sviatky. Aj tieto kostoly zvyčajne kombinujú 

pohanské praktiky v ich uctievania kalendárov, ktoré apoštoli protiľahlých (1K 10: 20-23; 2 Kor 6: 14-18; 
Jude 3-4, 12; 1 Ján 2: 6). 

Nedodržaním Boží sviatkoch, ale non-biblické náhradky, mnohí si neuvedomujú, že hriech musí byť 
skutočne z nášho života, že Boh volá len niektoré teraz, že všetci budú mať príležitosť k záchrane v tomto 

veku alebo vek prísť a takmer všetci, ktorí kedy žili budú uložené v neskoršej zbere. 

Božie sväté dni ležal časťou jeho plánu spásy, že väčšina nerozumie. Je to úžasné a milujúci plán. 

9. nesprávny preklad a sobotu 

Prečo väčšina, ktorí vyznávajú Ježiša neudrží biblické sviatkoch? Okrem anti-židovské cítenie, 

kompromis, nevedomosti a stratená predstavy o, tradície, 'nesprávny preklad sú dôvodom mnohí nejaví 
ochotu akceptovať, že je potrebné dodržiavať Božie festivaly. 

Tam sú zvyčajne niekoľko mistranslated / nepochopených pasáží, že ľudia majú tendenciu ukazovať ako 

predpokladaný, dôkaz ', že biblické sviatky sa vykonáva preč. 

Kolosenským 2: 16-17 

Pravdepodobne najčastejšou časť Biblie, ktorá je často citovaný ako "dôkaz", že Sabbath a biblické 
sviatky sú odstránené, je Kolosenským 2: 16-17. Takže, poďme preskúmať jeden mierny chybne 

preložené a to: 
16 Tedy nech vás nikto nesúdi v mäse alebo v nápoji, alebo vo vzťahu k dovolenke, alebo 

novoluní, alebo v deň sviatočný: 17, ktoré sú tieňom toho, čo príde; ale telo Krista (Kolosenským 
2: 16-17, KJV). 

Vyššie uvedený preklad je blízko, však, to pridal slovo "je" (čo je dôvod, prečo prekladateľov KJV 

dať ich kurzívou), ktorá nie je v pôvodnej gréčtine. 

Skutočne doslovný preklad by opustil ju, pretože nie je tam. Všimnite si, že Strong čísla Konkordancia a 
súvisiace slová na 17. verši: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Ktoré sú tieňom toho, čo príde; je .... ale…. Telo ............ of ... Krista.   

Je potrebné poznamenať, že 9999 znamená, že to tam bolo v biblickom texte-slovo nie je slovo "je" nie je 
v tomto písme. 

Vzhľadom k tomu, z rovnakých troch Silné slová (# 4983, 3588, a 5547) sa používajú ešte ďalšie štyri 

krát v Novom zákone av tých časoch KJV prekladá je ako "telo Kristovo" (Rimanom 7: 4, 1 Korintským 
10:16; 1 Kor 12:27, Ef 4:12) - rovnako ako NBK-tak by mala mať KJV. 

Preto, ak tieto prekladače boli jednoducho v súlade so sebou, boli by preložené Kolosanom 2: 16-17 sa 
stať (a zahŕňal zátvorky alebo čiarok): 

16 Preto nech žiaden človek nesúdi v jedle a pití, alebo v súvislosti s festivalom alebo za 

dodržiavanie nového mesiaca alebo na sobotu 17 (pre tie veci sú tieňom toho, čo všetko majú 
prísť), ale Kristovo telo. 



Alebo inými slovami, nenechajte tie mimo, telo Kristovo '(ďalej len kostol, Kolosenským 1:18) súdiť 

týkajúce sa sviatky, ale iba pravá cirkev sama. Kolosenským 2: 16-17 sa nehovorí, že Sabbath a sväté dni 

sa vykonáva preč. 

Dokonca aj rané ortodoxní biskup Ambrose Milana uznal, že Kolosenským 2:17 bol odkazom na "telo 
Kristovo", ako napísal nasledujúce komentuje tomto verši: 

Poďme sa teda hľadajú telo Kristovo ... kde Kristovo telo, tam je pravda. (Ambróz z Milána. 
Book II. Na viere vo zmŕtvychvstanie, oddiel 107) 

Je smutné, že moderné prekladatelia gréckeho často ignorujú, čo výraz v skutočnosti znamená. 

Je to zlé exegéze (biblický výklad) spoliehať sa na mistranslation tvrdiť, že sväté dni sa vykonáva preč s. 

Galatským 4: 8-10 

Ďalšie obyčajná námietka je udržanie sviatkoch je Galatským 4: 8-10. Niektorí protestanti majú tendenciu 
používať toto hovoriť, že žiadne biblické termíny majú byť dodržané. Takže poďme sa pozrieť na to, čo 

tieto verše vlastne učí: 
8 Ale potom, samozrejme, ak ste nevedeli Boha, ste slúžil tým, ktoré zo svojej podstaty nie sú 
bohovia. 9 Ale teraz potom, čo ste poznám Boha, ale poznaní Bohom, ako je možné, že sa dáte 

znova mdlým a biednym prvkov, ku ktorému sa zase túžia byť v otroctve? 10 Môžete sledovať 

dni a mesiace a obdobie a roky. 

Existuje niekoľko problémov s anti-Holy Day argumentom tu. 

Jedným z nich je, že Galatským boli pohanov (hoci tam boli zrejme niektorí Židia riešiť v neskorších 
veršoch) a neboli vedenie biblických sviatkoch pred konverziou. 

Navyše neexistuje žiadny spôsob, že Biblia by vyžadovala biblické požiadavky ako "biednym prvky." 
Paul bol jasne varuje pred pohanských obradoch ako Galatským mal "slúžil tie, ktoré zo svojej podstaty 

nie sú bohovia." 

Ďalším dôvodom je, že katolíci / protestanti / Eastern ortodoxné by mal zvážiť, že často pozorovať rôzne 

dni a roky (nedeľa, Veľká noc, Vianoce, Silvester), takže by nemali nič pozorovať, ak sa domnievajú, že 

žiadne náboženské dni je potrebné dodržiavať. 

Galatským 4: 8-10 nerobí preč s biblickými sviatky, ale namiesto toho je varovaním pred lipnú na non-
biblické zachovávanie. 

Čo siedmy deň odpočinku? 

Siedmy deň Sabbath je prvým z festivalov Božích uvedených v Leviticus 23. Aj keď je to raz týždenne, a 
to každoročný sviatok, niekoľko krátkych komentárov sa zdá byť v poriadku. 

Siedmy deň v týždni, biblický Sabbath, sa teraz nazýva sobotu. Hoci nedeľu je zobrazený na niektorých 
kalendároch ako siedmy deň v týždni, skutočnosť je taká, že nedeľa je prvý deň v týždni. Nový zákon 
jasne ukazuje, že Ježiš (Lukáš 04:16, 21; 6: 6, 13,10), ako aj apoštolmi a verný (Sk 13: 13-15, 42-44, 17: 
1-4, 18 : 4; Židom 4: 9-11), ktorý vedie siedmy deň sobotu. 



Mnohí tvrdia, že siedmy deň Sabbath nie je nariadený v Novom zákone, takže to nemusí byť ešte 

dnes. Ale jediný spôsob, ako toto tvrdenie je spoľahnúť sa na nesprávnemu biblie. Ak sa pozrieme na to, 
čo je považované za pôvodné grécke, originál aramejčina a pôvodné latinčina Vulgate, je zrejmé, v 

každom z týchto jazykov, že siedmy deň Sabbath je prikázaný pre kresťanov. 

Dokonca podľa niektorých katolíckych a protestantských prekladov biblie, siedmy deň Sabbath zvyšok 

mal zostať pre poslušné kresťanské Božieho ľudu: 

4 lebo sa niekde hovorí o siedmy deň týmto spôsobom, "A Bôh odpočinul siedmeho dňa od 
všetkých svojich dielach"; 5 a znova vo vyššie uvedenej miesto, "oni nevstúpi do môjho 
odpočinku." 6. Vzhľadom na to, že zostáva, že niektorí vstúpi do nej, a tí, ktorí predtým dostali 

dobrú správu nemal vstúpiť kvôli neposlušnosti, .. . 9 Preto sobotňajšej odpočinok stále zostáva 
pre Boží ľud. 10 A ten, kto vstúpi do Božieho odpočinku, spočíva od svojich skutkov, ako aj Boh 

od svojich. 11 Z tohto dôvodu, snažme sa vstúpiť do toho odpočinku, takže nikto nemôže spadnúť 

po ten istý príklad neposlušnosti. (Židom 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Alebo niekde on hovoril o siedmym dňom v týchto slovách: "V siedmy deň Boh odpočíval od 

všetkého svojho diela." 5 A opäť v priechodu hore hovorí: "Budú nikdy vstúpiť do môjho 

odpočinku." 6. Stále zostáva, že niektorí vstúpi do onoho odpočinutie, a tí, ktorí predtým mali 
evanjelium kázané k nim nešiel dnu, pretože ich neposlušnosť ... 9 Zostáva teda o Sabbath-
odpočinok pre Boží ľud; 10 pre každého, kto vstúpi do Božieho odpočinku tiež spočíva z jeho 

vlastnú prácu, rovnako ako Boh od svojich. 11 Poďme sa teda vynaloží všetko úsilie vstúpiť do 
onoho odpočinku, aby nikto klesne po ich príkladu neposlušnosti (Židom 4: 4-6,9-11, NIV) 

Nový zákon jasne hovorí, že kresťania majú mať siedmy deň sobotu. Okrem toho, že pre duchovný rast a 
osobné omladenie, v sobotu aj obrázky prichádzajúce čas Božej tisícročných odpočinku. 

Zatiaľ čo mnoho nezvažujú, že siedmy deň Sabbath je svätý deň, že Biblia (Leviticus 23: 3; Exodus 20: 8; 

Iz 58:13). Nový zákon varuje pred nedrží ho (Židom 4: 4-11) okolo, ale veľa dôvodov "prázdnymi 
slovami" (pozri Efezským 5:26). 

Je snáď treba tiež spomenúť, že napriek nesprávny preklad naznačuje inak, druhá storočí biskup Ignác 
Antiochijský nenahradil siedmy deň odpočinku s nedeľou (Thiel B. Ignáca a v sobotu Sabbath Sentinel, 

Volume 69 (3) :. 18-21 , 2016 a B. Thiel Viac o Ignatius a v sobotu sabate Sentinel, diel 70 (2): 15-17., 
2017). Ani staroveký dokument s názvom Didaché (Thiel B. Didaché a sobotu sabatu Sentinel, diel 69 
(2):., 10, 19-20, 2016). 

Pre viac podložené informácie o histórii kostola, pozrite sa na brožúry, kde je pravda kresťanská cirkev 

dnes? a pokračujúce História kostola boha na www.ccog.org. 

10. upravenom balení démonickej Prázdniny 

Čo o Vianociach, Veľkej noci a ďalších náboženských sviatkoch, že mnoho profesorov Krista pozorovať? 

Ešte pochádzajú z Biblie? Ak tomu tak nie je, odkiaľ pochádzajú? Záleží na tom, podľa Biblie, keď sa im 

udržať? 

Existujú početné sviatky, že svetové kostoly potvrdzujú, aj keď nie všetky z nich sú schválené všetky z 
nich. Skrz históriu, niektoré kostoly niekedy potvrdila, rovnako ako niekedy odsúdený, tie isté dovolenku. 

Aj keď je nad rámec tohto návodu ísť do všetkých podrobností o každej dovolenke a ich pôvod, je 
skutočnosťou, že mnohí sú prebaliť tie démonické, ako často boli pôvodne určené na splnenie 

pohanského boha / bohyňu predtým prijala rôzne kostoly a / alebo premenovaný je. 



Mnohí by prekvapí, že grécko-rímski teológovia niekedy odsúdila tieto sviatky ako pohan a nevhodné pre 
kresťanov, a to napriek skutočnosti, že rôzne grécko-rímskej cirkvi podporovať ich v 21.storočí. 

Nový rok ctená Janus (boh času) a Strenua (bohyne čistenie a pohodu) 

Biblia začína rok na jar (Exodus 12: 2), ale to, čo sa bežne nazýva Nový rok je sledovaný na 1.januára na 
moderných kalendároch. V neskorej 2. storočia nášho letopočtu, grécko-rímsky teológ Tertulián odsúdil 
tých, ktorí vyznávali Krista, ktorý sa oslavuje verzii. Ale to nezastavilo mnoho ľudí, ktorí chceli osláviť. 

Encyklopédia katolíka hlási: 

Kresťanskí spisovatelia a rady odsúdil pohanské orgie a výstrelky spojené s festivalom ... oslávila 
na začiatku roka: Tertullian obviňuje kresťanov, ktorí považovali obvyklé darčeky - tzv strenae 
(Fr. étrennes) od bohyne Strednom, ktorý predsedal novoročné (pozri Ovid, FAST, 185-90), - ako 
obyčajné žetóny príjemný styk (De Idol XIV.). (Tierney J. Novoročné. Encyklopédia katolíka. 
Vol. 11, 1911) 

Okolo 487 nl, grécko-Romans sa zdalo, aby prijali "sviatok obriezky" na 1.januára. To však nezabránilo všetky 
pohanskú aktivitu. 

Encyklopédia katolíka poznámky: 

Dokonca aj v našej dobe sekulárnej črty otvorenie nového roka v rozpore s náboženským 

dodržiavanie obriezky, a majú tendenciu robiť púhy sviatok ten, ktorý by mal mať posvätný 

charakter Svätej deň. Svätý Augustín poukazuje na rozdiel medzi pohanské a kresťanské 
spôsobom oslavuje deň: pohanské hodovania a excesy mali byť expiated Christian pôstu a 

modlitieb (PL., XXXVIII, 1024 sqq.; Šerm cxcvii, cxcviii). (Tamtiež) 

Tak to tiež uvádza: 

... ku koncu šiesteho storočia Rada Auxerre (kan. I) zakázal kresťanov strenas diabolicas 
observare. 

Výrazom strenas diabolicas observare ostro prekladá z latinčiny do angličtiny ako "pozoruje nový čas 
diabla." Je pravdepodobné, že novoročné predsavzatia sú spojené s modlitbami a praxou raz udelených za 

pohanskú bohyňu. 

1. januári nie je biblický sviatok, a dokonca aj Rímska cirkev zakázal niektoré zo svojich atribútov ako 
démonický. 

Valentín ctená Faunus / Pan (boh stád a plodnosť) 

Biblia nemá dovolenku, ako je Valentína, ale mnoho ľudí ju pozorovať. 

Tu je to, čo katolícka zdroj napísal o ňom: 

Korene svätého Valentína spočívajú v starovekom rímskom sviatku Lupercalia, ktorý bol 
oslavovaný februára 15. Za 800 rokov Rimania venovaný tento deň bohu Lupercus. Na 
Lupercalia, mladý muž by rád názov mladé ženy v lotérii a potom držať ženu ako sexuálny 

spoločník za rok ... 



Katolícka cirkev už nie oficiálne ctí svätého Valentína, ale meniny má oba rímske a 
katolíckej korene. (Počiatky Valentína http :. //www.american catholic.org) 

Deň pohanských koreňov a sexuálne preukazu rozhodne nie je deň, aby kresťania dodržiavať. Tento typ 
správania bol varovaný pred v novom zákone (1K 6:18, Ju 4). 

Všimnite si, niektoré islamskej pripomienky k Valentína: 

Oslavujúce oslavy Valentína nie je prípustná, pretože: Po prvé sa jedná o inovovaný rekreačný ... 

kresťania boli vedomí pohanských koreňov Valentína. Spôsob, akým sa kresťania prijímajú 

Deň svätého Valentína by mal byť poučením pre moslimov ... Mali by sme sa vyhnúť 

všetkému, spojené s pohanskými nemorálnych praktík .. Láska medzi rodinami, priateľmi a 
vydatých osôb nemusí byť oslavovaný v deň s nimi. ... pôvod. (Rozhodnutie o oslavuje Valentína 
http: // www. Contactpakistan.com). 

Všimnite si, že moslimovia spojiť Valentína s kresťanstvom (zrejme falošný druhu kompromisov) a 

hriechu. 

Inými slovami, Valentína spôsobuje Kristovo meno (prostredníctvom pojmu, kresťanstvo '), aby sa rúhal 
medzi pohanmi (Rimanom 2:24; Iz 52: 5). Nemajú "Božie meno rúhali kvôli tebe" (Rimanom 2:24) 

vedenie pohanské sviatky. 

Skutoční kresťania nevedú upravenom balení démonickej dovolenku (pozri 1 Korintským 10:21). 

Mardi Gras: Diablova Carnival 

Karnevaly ako Mardi Gras a Valentína (tzv Lupercalia nižšie) pochádzal z pohanstva: 

Jeden z prvých zaznamenaných prípadov každoročný festival na jar je festival Osiris v Egypte; to 
pripomenuli obnovu života priniesla by ročné záplavy Nílu. V Aténach, počas 6. stor. BC, 
každoročné slávnosť na počesť boha Dionýza bol prvý zaznamenaný prípad použitia plaváka. To 
bolo počas rímskej ríše, ktorá dosiahla karnevaly jedinečnú vrchol občianske nepokoje a 

nemorálnosti. Hlavnými Roman karnevaly boli Bakchanále je Saturnalia a Lupercalia. V Európe 
je tradícia jarných plodnosti osláv pretrvával až do kresťanských čias ... Vzhľadom k tomu, 

karnevaly sú hlboko zakorenené v pohanských povier a folklóru Európy, rímsko-katolícka cirkev 
bola schopná im vykoreniť a nakoniec prijal mnoho z nich v rámci cirkevnej aktivity. (Karneval. 
Columbia encyklopédia, 6. ed. 2015) 

Baccanalia bolo boha Bacchus, tiež volal Dionýzos. Bol boh úrody hrozna, vinárstvo a víno, rituálne 
šialenstvo, plodnosti, divadlá a náboženské extázy v gréckej mytológii. Sexuálne oplzlosť bol súčasťou 

Baccanalia osláv. Jeho uctievanie bol odsúdený grécko-rímsky vodca Commodianus v treťom storočí 
(Commodianus. Na kresťanskej disciplíny. Od Ante-ničená otcovia, vol. 4). 

Alkohol, najmä víno, hral dôležitú úlohu v gréckej kultúre Dionýzos je dôležitým dôvodom pre drsný 

životný štýl (Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, str. 11). Mardis Gras a Carnaval sa zdajú byť vo 
vzťahu k tomuto. 

V neskorej druhej storočia, rímskokatolícky biskup a východnej ortodoxnej svätý Irenej odsúdil 
stúpencov heretické Valentinus za účasť na mäso jesť pohanské sviatky, keď napísal: 

Preto tiež ide prejsť, že "najdokonalejšie" medzi nimi Addict sa bez obáv, aby všetky tieto druhy 

zakázaných činov, z ktorých nám Písmo uistil, že "tí, ktorí takéto veci robia, nebudú mať podiel 

na Božie kráľovstvo." Napríklad, oni robia žiadnu pochybnosť o jesť mäso obetované modlám, 



predstavoval si, že môžu týmto spôsobom zmluve nie je nečistota. Potom opäť v každej 

pohanského festivalu slávil na počesť idolov ,. , , Iní z nich získa sa až do žiadosťou tela s 

najvyššou chamtivosti, tvrdiť, že skoré veci by malo byť umožnené telesnú povahu, zatiaľ čo 

duchovné veci sú pre duchovné. Niektoré z nich sú navyše vo zvyku špiniť tie ženy, ktorým učili 

vyššie doktrínu, ako často bol priznal od tých žien, ktorí boli zvedení niektoré z nich, na ich 

návrate do cirkvi boha, a uznáva to spolu so zvyškom svojich chýb. (Irenaeus. Proti herézam. 
Kniha 1, kapitola 6, verš 3) 

Neskôr sa pravoverní obhajca Arnobius (zomrel 330) varoval pred typu posty, ktoré pohania mali: 
Čo hovoríte, ó múdry synovia Erectheus? čo, občania Minerva? Myseľ je túži vedieť, čo slovo, 

ktoré bude brániť to, čo je tak nebezpečný pre zachovanie, alebo to, čo umenie máte, o ktorej sa 

dá bezpečia osobnosťou a príčin zranených tak smrteľne. To nie je falošný nedôvera, ani ste 

napadnutí lživými obvineniami: hanby vášho Eleusinia je deklarovaný ako ich základných 
začiatkov a evidenciu starobylé literatúre, podľa samotných značiek, v pohode, ktoré používate 

pri výsluchu do obdržaní posvätné veci, - "ja som sa postil a pil návrh; Vzal som si z mystického 
cist, a dal sa do prúteného koše-; Som zase dostal, a prenesie sa do malej hrudi. (Arnobius. Proti 
pohanmi, Book V, kapitola 26) 

Arnobius dokonca zdalo, že varovať o, Mardi Gras 'hostine nasleduje rýchla: 

Slávnosť Jupitera je zajtra. Jupiter, myslím, Dines a musí byť nasýtený s veľkými rauty a dlhé 

naplnené dychtivé túžby po potravinách pôstom, a hlad po obvyklom intervale. (Arnobius Proti 
národy, knihy VII, kapitola 32) 

Tak dočasní spisovatelia odsúdili dovolenku, ktorá znie veľa podobne ako Carnaval / Mardi Gras kvôli 

svojim väzbám na pohanské modloslužby. 

Biblia učí: 
13 choďme správne, ako v deň, nie v hýrenie a opilstvo, nie v hanebnosti a chtíč, nie v sváru a 
závisti. 14 Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nestarajte o telo plniť svoje žiadostiam. (Rim 13: 
13-14) 

Kým Biblia neodsudzuje jasotu Mardi Gras a príbuzné zvyky sú v rozpore s Písmom. V Bolívii hovoria 
to "Diablova Carnival" a otvorene uctievať Satana ako svojho boha! 

Diablova Carnival (La Diablada) Každú jar, Oruro prejde do režimu karnevalu ... Jedným z 

vrcholov je diabol tanečnica, ktorej tradícia je odvodená od zvláštneho druhu uctievania 

diabla. Oruro je banícke mesto a miestni obyvatelia, trávi toľko času v podzemí, sa rozhodol 

prijať boha podsvetia. Kresťanská tradícia velí, že to musí byť diabol a Oruro verný takto prijatý 

Satan alebo supa, ako ich boha / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = event & event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras je démonický sviatok a už vôbec nie kresťan jeden. To nebol dodržaný Ježišom 

ani žiadny z jeho raného verných nasledovníkov. 

Lent: zvrhlosť Dní nekvasených chlebov a Turíce? 

A čo pôstny? 

Aj keď slovo, pôstu 'znamená jarnej sezóne, je teraz pozorovať predovšetkým v zime hneď po Mardi 

Gras. 



Svet kniha encyklopédia uvádza: 

Lent je náboženský sezóna pozorovaný na jar ... Začína na Popolcovú stredu, 40 dní pred Veľkou 

nocou, s výnimkou nedelí a končí na Veľkonočnú nedeľu (Ramm B. Lenta. World Book 
Encyclopedia, 50. ed. 1966). 

Čo Popolcovej strede? 

No, nie je to originálny Christian ani biblický Holy Day. 

Encyklopédia katolíka hlási: 

Popolcová streda Meno umiera cinerum (deň popol), ktorý nesie v Rímskeho misála sa 

vyskytuje v prvých existujúcich kópií Gregorian Sacramentary a pravdepodobne sa datuje od 
prinajmenšom ôsmom storočí. 

V tento deň všetky veriaci podľa starobylého zvyku sú nabádaní pristupovať k oltáru pred 

začiatkom omše, a tam kňaza, namočil palec do popola predtým požehnal, označí čelo (Thurston 
H. Popolcová streda. Encyklopédia katolíka, 1907 ). 

Tak, rímska cirkev ho prijal oficiálne v 8. storočí. 

Treba tiež poznamenať, že myšlienka umiestniť kríž popolom na čele pochádza z boha slnka uctievanie a 

inými formami pohanstva: 

Mithratic ... iniciuje ... by odteraz mať slnečné kríž na čele. Podobnosť ku krížu popola 

vyrobených na čelo na Christian Popolcovej stredy je zarážajúce. Niektorí navrhli, že sa tento 

príklad prvých kresťanov získavanie finančných prostriedkov z Mithratic kultu; iní navrhnú, že 
obaja kulty boli vychádzala z rovnakého prototypu. (Nabarz P. Tajomstvo Mitry: .. Pohanská 
viera, že v tvare kresťanského sveta Inner tradície / Bear & Company, 2005, str 36) 

Popolcová streda To údajne Christian festival prišiel z rímskeho pohanstva, čo ho prevzal od 

Vedic Indie. Popol bol považovaný za zárodok boh ohňa Agni, so silou absolvovať všetky 

hriechy ... V Ríme novoročné sviatok zmierenia v marci, ľudia nosili vrece a kúpala sa v popole 

odčiniť svoje hriechy. Vtedy rovnako ako dnes, Silvester bol festival pre jedlo, pitie, a hreší, na 
teóriu, že všetky hriechy budú zničila nasledujúci deň. Ako umierajúceho boha marca Mars vzal 
hriechy svojich ctiteľov s ním do smrti. Preto je karneval padla na zomrie Martis, deň Marsu. V 
angličtine, to bolo utorok, pretože Mars bol spájaný s bohom saskej TIW. Vo francúzštine sa 
karneval deň volal Mardis Gras, "Fat Tuesday, ďalej len" veselie deň pred Popolcovou 

stredou. (Walker B. ženina encyklopédie mýtov a tajomstiev. HarperCollins, 1983, str. 66-67) 

Kde sa štyridsaťdňový pôstny Fast vzal? 

Biblia hovorí o 50 dňovej lehoty počítať, čo je miesto, kde môžeme získať názov Turíc. Okolo štvrtej 

šiesta storočia, grécko-Romans držali nejaký typ 50 dní pôstu na ktorý mal podobnosť k islamského pôstu 

ramadánu (Pines, str.32). V čase, to zmení na štyridsať-dňový abstinencie jednej alebo viacerých 

(zvyčajne potravín) predmety. 

Prví kresťania samozrejme neviedol pôstne pretože aj katolícka svätý opát John Cassiano v piatom storočí 

realizovaného: 



Ale o čo by ste mali vedieť, že tak dlho, ako primitívne kostol zachovaný jej dokonalosť 

neporušená, neexistovala toto dodržiavanie pôstu. (Cassiano John. Conference 21, prvej 
konferencii opát THEONAS. Na odpočinok počas päťdesiatich dní. Kapitola 30) 

Tak, on pripustil, že pôstne a pridá sa, že pôvodný verný nedodržal ju. 

Apoštol Pavol použil udržať baránka a dni nekvasených chlebov (1 Korintským 5: 7-8). Zatiaľ neurobil 

tak za niečo zvané Lenta. Avšak, pretože dni nekvasených chlebov zapojiť sedemdňovej "rýchlo" z 

kvasu, okolo tej dobe mnoho volať Veľká noc, môže sa stať, že v niektorých prípadoch spojené s Rímom 

a Egyptom cítil, že obdobie abstinencie by bolo vhodné, ale množstvo času , rovnako ako to, čo sa 

zdržali, pestrá. 

Socrates Scholasticus napísal v 5. storočí: 

Na pôst pred Veľkou nocou bude zistené, že by inak pozorovať u rôznych ľudí. Tí, ktorí v Ríme 
rýchlo tri po sebe nasledujúce týždne pred Veľkou nocou, okrem sobôt a nedieľ. Tí v illyrica aj 
po celom Grécku a Alexandrii pozorovať rýchly šiestich týždňov, ktoré pojem, Tento polčas dni 

'rýchlo.' Iní začatím pôst od siedmeho týždňa pred Veľkou nocou, a pôst len tri, päť dní, a to v 

pravidelných intervaloch, a napriek tomu hovoria, že čas len, štyridsať dní 'rýchlo.' ... niektoré 
priradiť jeden dôvod pre to, a iné ďalšie, podľa ich rôznych predstáv. Jeden môže vidieť tiež 

nesúhlas o spôsobe abstinencie od potravín, rovnako ako o počte dní. Niektoré úplne upustiť od 

vecí, ktoré majú životnosť: iní živí rybami iba zo všetkých živých tvorov: mnohí spolu s rybami, 

jesť hydina tiež s tým, že v súlade s Mojžišom, tie boli tiež vyrobené z vody. Niektoré zdržať 

vajec, a všetky druhy ovocia: ostatné prijímame iba suchého chleba;Stále iní jesť ani toto: zatiaľ 

čo iní, čo sa postil až do deviatej hodiny, potom vziať nejaký druh potravín bez rozdielu ... 
Pretože však nikto nemôže vyrobiť písomný príkaz ako orgán ... (Socrates Scholasticus Cirkevné 

dejiny, Volume. V kapitola 22) 

Apoštoli celkom iste nemal líšiace pôst s rôznymi požiadavkami (porov 1 Korintským 1:10, 11: 1). Tento 
polčas denná Lenten pôst nie sú ako štyridsať-dňový pôst uvedené v Biblii, ktorá zahŕňala neprítomnosť 

zo všetkých potravín a vody (Exodus 34:28; Luke 4: 2). 

Čo sa týka Lent je pôvod, všimnite si, čo jeden učenec napísal: 

Zapožičanú zo štyridsiatich dňoch bol pozorovaný uctievačov babylonské Ištar a uctievačov 

veľkého egyptského boha MeDitorial Adonis či Osiris ... Medzi pohanmi sa zdá, že táto pôstna 

doba k boli nenahraditeľným úvod k veľkému ročnej (zvyčajne na jar ) festivaly. (Bacchiochi S. 
Božie Festivaly v Písme a histórie, časť 1. biblických Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, 
str. 108) 

Je pravdepodobné, že myšlienka na štyridsaťdňový pôst pochádzala z Alexandrie v Egypte, alebo z 

Grécka a je spojená s pohanskou bohyňu Ištar. Vzhľadom k tomu, Babylončania prevzali Gréci a 

Egypťania, by to mohlo byť, keď začal túto prax. 

Vzhľadom k tomu, prví kresťania pozorovali Dni nekvasených chlebov, zabalené pohanské pôst bol 

zrejme substituované rôznymi spôsobmi grécko-Romans. 

Všimnite si, že apoštol Pavol varuje pred zapojiť sa do pohanských obradoch: 



14 Nenechajte využiť sami v nerovnom tíme s neveriacimi; ako môže čestnosť a právnych 

lámanie byť partnermi, alebo čo môže svetlo a tma majú spoločného? 15 Ako môže Christ dospieť 

k dohode s Beliar a aké zdieľanie môže byť tam medzi veriacim a neveriacim? 16 Boží chrám 

nemôže ohroziť s falošným bohom, a to je to, čo sme - chrám Boha živého. (2 Kor 6: 14-16, 
NJB) 
19 Čo to znamená? Že venovanie potravy k falošným bohom robí niečo? Alebo že falošní 

bohovia sami činiť niečo? 20 Nie, to nie; len to, že keď pohania obetujú, čo je obetované nimi 

obetovaný démonom, ktorí nie sú Boha. Nechcem vám umožní zdieľať s démon s. 21 Nemôžete 

piť kalich Pánov a kalich démonov rovnako; nemôžete mať podiel na Pánovom stole a stola 

démonov rovnako. 22 Naozaj chceme vzbudiť Pánovu žiarlivosť; sme silnejší ako on? (1 Kor 10: 
19-22, NJB) 

Či už z Egypta, rímskeho pohanstva alebo iných démonických zdrojov na jednom mieste pôstne 

nepochádza od bola Biblia. Ani to príde z skorých tradície prvých nasledovníkov Ježiša. 

Niektorí si myslia, že sú dostatočne silné duchovne, takže môžu miešať pohanstva, ale oni sú naozaj 

vzbudzuje Boží hnev podľa apoštola Pavla. 

Veľká noc 

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že Veľká noc (Ištar) mala byť Pesach, sa sťahoval do nedele kvôli 
zbabelosti a nenávisti Židov (tamtiež, str. 101-103). 

Všimnite si, čo rešpektovaná protestantský učenec J. Gieseler informoval o druhom storočí: 

Najdôležitejšie v tomto festivale bol paschu 14. Nisan ... V tom jedli nekvasený chlieb, asi ako Židia, 
osem dní až ... neexistuje žiadna stopa ročné festivalu vzkriesenie medzi nimi ... kresťanmi v Ázii minor 

apeloval v prospech ich Passover slávnosti na 14. Nisan na Johna. (Gieseler, Johann Karl Ludwig. 
Textová kniha cirkevnej histórie. Harper a bratia, 1857, str. 166) 

Hoci kresťania stále pesach na 14. Nisan, pretože si želá dištancovať, pretože revolt Židia v očiach 

rímskymi autoritami, mnoho z grécko-Romans v Jeruzaleme, Ríme a Alexandrii (ale nie Malej Ázie) 
rozhodol prejsť baránka na nedeľu. Spočiatku, oni držali verziu Pesach a nebol dodržaný vzkriesenie 
dovolenku. 

Všimnite si tiež nasledujúce z G. Snydera: 

Prví kresťania oslavovali smrť Ježiša s Pascha jedlom (Eucharistie) na lunárnom dňom 

židovského Pesach (poznámka 1 Kor. 5: 7-8). 

Spočiatku nebolo každoročné oslava vzkriesenie. Nakoniec, v nežidovského svete, v deň 

vzkriesenia bol pridaný do festivalu Pascha. Ten deň bola nedeľa. (Snyder GF Irish Jesus, Roman 
Jesus: ... Tvorba čoskoro írskeho kresťanstva Trojice Press International, 2002, p 183) 

Vzhľadom k tomu, niektoré v Malej Ázii a inde nešla spolu so zmenou dátumu na nedeľu, Mithras 

uctievanie Emperor Constantine volal rady Nicea, ktorý deklaroval nedeľu na grécko-
Romans.Constantine sám potom vyhlásil: 



Poďme potom nemajú nič spoločného s odporného židovského davu; lebo sme dostali od nášho 

Spasiteľa inou cestou. (Eusébius 'Life of Constantine, kapitola Book III 18). 

Kresťania by nemal nenávidieť Židov, ani nedodržiava Boží svätý deň, len preto, že mnoho Židov učiniť 

taký pokus. 

Ježiš nikdy uvedené, že židovský závod bol odporný (Bol Žid), ani to, že si zmenil dátum Pesach. Zatiaľ 

slnka uctievanie Constantine uzavretá inak. A nedeľa dodržiavanie je teraz známy ako Veľká noc. Ale 
pretože praktiky slnko-uctievanie a zamedzenie praktík, ktoré boli považované za príliš "židovský" je 

naozaj dôvod, prečo sa Veľká noc pozorovať, keď je. 

Mnoho z jej praktík, ako sú veľkonočné vajíčka, veľkonočné králik a veľkonočné oheň prišiel z 
pohanstva podľa rímskokatolíckych zdrojov (napr Holweck FG Veľkej noci. Encyklopédia katolíka, 
Volume V. Robert Appleton Company. 1909). 

Anglikánsky biskup JB Lightfoot Napísal: 

... cirkví Malej Ázie ... regulované ich veľkonočné festival Židovské Pesach bez ohľadu na deň v 

týždni, ale ... tie z Ríma a Alexandrie a Galii poznamenal ďalšie pravidlo; čím sa zabráni aj 
zdanie judaizmu. (Lightfoot, Joseph Barber svätého Pavla List Galatským: ... Revidovaný text, s 
úvodom, poznámky a dizertačných prác publikoval Macmillan, 1881, pp 317, 331) 

A názov Veľká noc? Jedná sa o respelling zo slnka bohyne a, kráľovná nebies 'Ishtar: 

Ištar, bola aj plodnosť a bohyne vojny. ... Easter alebo Astarte je v podstate rovnaká úcta starého 
babylonského sexuálne kult zriadený Semiramis bojovník kráľovnej, ktorý mal túžbu po 

krvi. (Kush H. tvárach Hamitic People. Xlibris Corporation, 2010, str. 164) 

Ishtar bol videný ako stelesnenie planéty Venuša, a spolu s Shamash, boha slnka, a Sin, 

mesačného boha, ona tvorila astrálne trojicu. (Littleton CS. Bohovia, bohyne a mytológie, 
Volume 6. Marshall Cavendish, 2005 str. 760) 

Biblia varuje pred porcie, kráľovná neba ': 

17 Či nevidíš, čo robia v judských mestách a na uliciach Jeruzalema? 18 Deti zbierajú drevo, 
otcovia zapaľujú oheň a ženy miesia cesto, aby piekli koláče pre Kráľovnú nebies; a obetovali 
obete mokré bohom cudzím, aby mohli vyprovokovať ma k hnevu. (Jeremiáš 7: 17-19) 

Koláče boli podobné, Mazanec '(Platt C psychológie spoločenského života. Dodd a Mead, 1922, s. 

71).' Kráľovná nebies "? 

Jeremiah 7 ... koláče kráľovnej nebies (v. 18). Pravdepodobne odkaz na babylonské plodnosti 
bohyne Ištar, bohyne Venuše. (Ďalej len Wycliffe Biblie Commentary, elektronické databázy. 

Copyright (c) 1962 by Moody Press) 

Kresťania by sa nemali menovaný dovolenku po pohanské bohyne, ktorej praktiky Biblia 

odsudzuje. Napriek tomu väčšina, ktorí vyznávajú kresťanstvo nezdá, že majú problém s tým. 

Zelený štvrtok a eucharistická hostiteľa 

Ako ďalšie, náhradka 'pre Pesach, niektorí držať, Zelený štvrtok. Tu je niekoľko z toho, čo Encyklopédia 
katolíka učí o tom: 



Slávnosť Zelený (alebo Holy) vo štvrtok slávnostne pripomína inštitúcii Eucharistie a je najstarší 

zo zachovávanie príznačné pre Svätého týždňa. V Ríme boli rôzne pomocné obrady čoskoro pridá 
k tomuto pripomenutie ... prináša okolo výročia inštitúcie liturgie. ... 

Zelený štvrtok sa vyberie s radom obradov radostným charakterom. Krst začiatočníkom, 
zmierenie kajúcnikov, svätenia svätých olejov, umývanie nôh, a pripomenutie požehnané 

Eucharistiu ... (Leclercq H. Zelený štvrtok Katolícka encyklopédia Vol 10. New York: ... Robert 
Appleton Company, 1911) 

Ďalej len, Eucharistie 'v podstate sa má odkazovať na Ježišovom výmenu symbolov spojených s 

baránka. Rímska cirkev priznáva, že pridá obrady k tomu, že išlo o každoročné udalosť, a to umývanie 

nôh bol vykonávaný. Rímska cirkev inde pripúšťa, že laici robili umývanie nôh, ale to už nie je jej praxe 
(Thurston H. Umývanie nôh a rúk Encyklopédia katolíka Vol 15. New York: ... Robert Appleton 
Company, 1912). 

Ďalej len, eucharistickej hostiteľ ', ktorý je teraz používaný rímskej cirkvi sa líši od toho, čo pôvodný 

kresťania urobili. 

Encyklopédia katolíka učí: 

Chlieb určený na zachytenie eucharistického zasväteniu sa bežne nazýva hostiteľa, a hoci tento 

termín môže byť tiež aplikovaný na chlieb a víno Obetovanie je zvlášť vyhradená chleba. Podľa 
Ovid slovo pochádza z Hostis, nepriateľa: "Hostibus domitis hostie nomen habet", pretože naši 

predkovia ponúkli svoje porazených nepriateľov ako obete bohom. Je však možné, že hostie je 

odvodený od hostire, udrieť, ktoré možno nájsť v Marcus Pacuvius .... prvých kresťanov ... proste 
použil chleba, ktorý slúžil ako jedlo. Zdá sa, že forma sa líšila, ale len málo z toho, čo je v našej 

dobe. (Leclercq H. "Host" Encyklopédia katolíka. Vol. 7. nihil obstat. 01.6.1910) 

Prví kresťania používajú nekvasené chleby, nie guľatý hostiteľa, ktorý vyzerá ako, slnko ', ktorý bol 

použitý v pohanstva. 

Nanebovzatia Panny Márie 

Prví kresťania pôvodne nemal ctiť Ježišovu matku Máriu. Takže tam, kde vznikla myšlienka predpokladu 

Márie pochádza? 

Zjednodušene povedané, z apokryfné literatúry vo štvrtom storočí (alebo možno už na konci tretieho 

storočia) but hlavne ešte neskôr, než je. Hoci katolícka Epiphanius to snažil skúmať, bol neistý o tom, 
kedy je to naozaj prvá rozvinutú jasne súvisí so ženami, ktoré držaných do pohanského uctievania bohyne 
(Panarion Epiphanius, 78.11.4). 

Starí Rimania mali 1-3 dňový festival pre bohyne Diana. Na prvý deň, kedy údajne prišiel na zem a 

tretieho dňa 15. augusta, oni zrejme oslávila predpoklad do neba ako kráľovná nebies. Toto je rovnaký 
deň katolíckej sviatku predpokladu Marie (Kerr E. Williama Faulknera Yoknapatawpha: "a. Druh 

Keystone vo vesmíre" Fordham Univ Press, 1985, str. 61). Niektorí Nepovažujem to byť nehoda alebo 
náhodná (Green CMC rímske náboženstvo a kult Diany na Aricia, objem 0, Otázky 521 do 85.150 
Cambridge University Press, 2007, p 62, .... Frazer JG The Magic Art a evolúcia Kings V1, diel 1. 
Kessinger Publishing, 2006, str. 14-17). 

Existuje súvislosť medzi Dianou a rôznymi inými bohyňami a koľko pohľad Mary (Fischer-Hansen, s. 
49). Napriek tomu katolícka svätý Augustín výslovne odkázal Diane ako jeden z mnohých "falošných a 
ležiacich božstiev" (Augustine. Harmónia evanjelií, Book I, kapitole 25). 



Je podozrenie, že toto bolo formálne prijatý v rímskej cirkvi aspoň čiastočne vďaka vplyvu islamu ako 

Mohamedovho, virgin 'dcéra Fatima údajne tiež vstúpil na nebesia. Ďalej len, predpoklad 'nie je biblický 
Holy Day. Je to prebaliť, kráľovná neba '(Jeremiáš 7: 17-19), pohan carryover. 

deň Halloween / Všetkých svätých 

Kým myšlienka uctiť pamiatku života a smrti človeka ako svätca nie je proti Písmu (porov Sudcovia 11: 

38-40), uctievanie svätých a obetovanie pre nich je proti apoštolskej učenia. 

Satan chcel Krista klaňať a uctievať ho (Matúš 4: 9), ale Ježiš odmietol (Matúš 4:10). Simon Magus (Sk 
8: 9-23) údajne povzbudil jeho nasledovníkmi ctiť / uctievať ho (Irenej Adversus haereses, knihy 1, 

kapitola 23, verše 1-5.). 

Apoštol Peter nielen odsúdil Simon Magus, zakázal si Gentile z skláňajú alebo vzdá poctu k nemu 

(Skutky 10: 25-26). Apoštol Pavol zakázal pohanov z obetovať sa k nemu a Barnabáša (Sk 14: 11-
18). Apoštoli v podstate obaja tvrdili, že oni boli muži, a to by nemalo byť vykonané. Raní kresťania 

tomu rozumel a nemal robiť také. Postupom času sa však niektorí heretici začali uctievať pozostatky na 

konci druhého storočia. 

Úcta reklamovaných svätcov začal byť významný problém s grécko-rímskych kostolov vo štvrtom a 

neskorších storočiach, hoci to nebola apoštolská praxe. 

Všimnite si nasledujúce: 

Začlenením známej pohanské obrazy, ako sú keltských bohov, Zelený muž a bicephalic hláv 
vnútri kostolov a katedrál, cirkevní predstavitelia vyzývajú obyvateľstvo, aby sa prelínajú dva 

duchovné tradície v ich mysli, údajne uľahčiť ich prijatie nového náboženstva a upokojovať 

prechod od staré spôsoby, ako nový. (Pesznecker S. Chrliče: .. Z archívu šedej škole 
čarodejníctva Kariéra Press, 2006, str 85) 

V knihe, vyššie uvedené vyhlásenie predchádzalo skrátenú verziu nasledujúcich že pápež 

"Gregory,Veliký'napsal okolo 600 AD: 

Povedzte Augustine, že by mal byť v žiadnom prípade zničiť chrámy bohov, ale modly v rámci 

týchto chrámoch. Nechať ho, potom, čo bol vyčistený je svätenou vodou, miesto oltára a ostatky 

svätých v nich. Ak má tieto chrámy sú dobre postavené, by sa mali presunúť z uctievania 
démonov k službe pravého Boha. ... Nech je teda v deň posvätenie kostolov, alebo na sviatok 

mučeníkov, ktorých pozostatky sú zachované v nich stavať sami chatrče okolo ich jednorazové 

chrámov a osláviť udalosť s náboženskou hodovania. Budú obetovať a jesť zvieratá nie sú o 

nič viac ako obeť diablovi, ale pre slávu Božiu, ktorému ako darca všetkých vecí, ktoré sa bude 

dať vďaka za čo bol nasýtený. (Gregory Aj :. Letter opátovi mellitus Epsitola 76, PL 77: 1215-
1216) 

Pápež Gregor obhajoval začlenenie na pohanských praktík. Napriek tomu, Biblia je proti a tieto typy obetí 
ako démonických (1K 10: 20-21). Okrem toho, že Biblia učí, že potom, čo obeť Ježiša, že nie je potreba 
zvieracích obetí (Židom 10: 1-10). Dovoľovať vyššie pre, svätými dni 'ukáže, že je to tiež pozostatok 

pohanstva a že sú skutočne démonické sviatky. 

Veľa šaty Biblically nevhodne (porov 1 Timoteovi 2: 9) a niekedy tiež ako čarodejnice (čo Biblia 

condemns- Exodus 22: 8), o Halloweenu. To nie je biblicky primeraným oslava a rozhodne nebol ranne 
kresťanský. 



Všetkých svätých bola vyhlásená v siedmom storočí, a neskôr sa sťahoval do 1. novembra a večer predtým 

sa stal známy ako Halloween (Mershman F. Všetkých svätých. Encyklopédia katolíka. Vol. 1. nihil 
obstat. 01.03.1907 ). 

31. októbra bol termín dodržať starovekých Druids: 

Druidi a poradie kňazi v dávnej Galii a Britániu, veril, že na Halloween, duchovia, duchovia, víly, 

čarodejnice, a elfovia vyšli ublížiť ľuďom. ... Z týchto Druid viery prísť použitie čarodejnice, 

duchovia a mačky dnešnej do Halloween osláv ... Zvyk používať lístie, tekvica a kukurica stonky 
ako Halloween dekorácia pochádza z druidov. Rané európske národy mali tiež festival podobný 

Druid dovolenku ... V 700s, rímsko-katolícka cirkev menovaný 1.novembra ako sviatok Všetkých 

svätých. Staré pohanské zvyky a kresťanský sviatok boli zlúčené do festivalu 

Halloween. (Halloween World Book Encyclopedia, diel 9. Chicago, 1966 :. 25-26) 

To môže byť zaujímavé, aby zvážila, čo je to katolícky spisovateľ napísal: 

Prečo by pápež dal katolíckej oslavu mŕtvych na vrchol osláv pohanov mŕtvych? Vzhľadom 

k tomu, že katolícke sviatky sú v kontinuite a naplniť zmysel tých pohanských. (Killian 
Brian. Halloween, ako jesenné slávnosti pripomenutie Božie meno je posvätná. Catholic Online 
International News. 10/31/06) 

Je fakt, že mnoho spojené s Church Ríma chuťou a chváli pohanských pripojenie pre svoju vieru. Je 
Biblii, že, a tak, by mal vyzerať ako zdroj doktríny (porov 2 Timoteovi 3:16) a odsudzuje použitie 

pohanských foriem uctievania (Deuteronómium 12: 29-32; Jeremiáš 10: 2-6; 1 Kor 10:21; 2K 6: 14-18). 

Vianoce 

Biblia nikdy podporuje oslavu narodenín, vrátane Ježiša. Raná Rímska cirkev nemala slávi Vianoce ani 
žiadny iný narodeniny. Narodeniny zachovávanie stále odsúdení na konci 3. storočia Arnobius (Against 
národy, Book I, kapitola 64). 

Okrem toho, Tertullian varoval, že k účasti na zimných osláv s vencami a dar-dávať z jedného hľadiac k 

pohanským bohom. Tam bol jeden taký oslava známy ako Saturnalia, ktorý bol oslavovaný od pohanov 
na konci decembra. 

Majú požadovať "otec latinskej teológie," Tertullian odsúdil zimné slávnosti, ako je Saturnalia (od 

pohanského boha, ktorého meno znamenalo bohatá), ktorý premenil Vianoce, keď napísal: 

Minervalia sú rovnako Minerva je, ako Saturnalia Saturn je; Saturn je, ktoré musia byť nutne 

slávil aj malými otrokmi v dobe Saturnalia. Nový rok je dary podobne musí byť chytený na a 

Septimontium udržiava; a všetky darčeky na zimný slnovrat a sviatok Vážení Kinsmanship musí 

byť vymáhaná; Školy musia byť zahalené s kvetinami; manželky flamens 'a aediles obeť;škola so 

cťou na menovaných svätých dňoch. To isté sa odohráva v deň narodenín modlu je; Každý 

okázalosť diabla je navštevovaný. Kto si bude myslieť, že tieto veci sa hodiť do kresťanského 

majstra, pokiaľ to bude on, kto je vhodný musí myslieť aj na niekoho, kto nie je 

majster? (Tertullian. On modlárstvo, kapitola X) 

Okolo doby Tertullian, rímska Bishops Zephyrinus (199-217) a Callistus (217-222) mal povesť 

kompromisu a korupcii (a to je potvrdené týmito rímskokatolíckych svätcov, ako je Hippolytus 
(Hippolytus. Vyvrátenie Všetkých kacírstvom, kniha IX, kapitola VI) a dovolil ľuďom v ich kostole, 

ktorý napadnuté s pohanstvom, atď. 



Riman Saturnalia a sami perzský Mithraism boli adaptácia párnym skoršie pohanské náboženstvo - to 
starovekého babylonského tajomstvo kultu. Starí Babylončania slávili reborn Nimrod ako novonarodené 

Tammúza uctievaním evergreen strom. Biblia odsudzuje uctievanie zahŕňajúce ihličnatých stromov 

(Deuteronómium 12: 2-3; Jeremiáš 03:13; 10: 2-6). 

Babylončania tiež slávili znovuzrodenie slnka počas obdobia zimného slnovratu. 25.prosince ročník bol 
nakoniec vybraný ako dátum Ježišovho narodenia, pretože Saturnalia a ďalšie boh slnka uctievanie sa 

stalo v tej dobe roka: 

V roku 354 nl, Bishop Libérius Ríma nariadil ľuďom, aby oslávili 25. decembra Zrejme si vybral 

tento dátum, pretože ľudia v Ríme už ho pozorovať ako sviatok Saturn, oslavuje narodeniny 

slnko. (Sechrist EH. Vianoce. World Book Encyclopedia, diel 3. Terénne Enterprises Educational 
Corporation, Chicago, 1966, str. 408-417) 

Helios Mithras je jeden boh ... Nedeľa bola držaná holy na počesť Mithra a šestnásty deň v 

mesiaci bol zasvätený na neho ako prostredník. 25. decembra bol pozorovaný jeho narodeniny, 
je Natalis Invicta, znovuzrodenie zimnom slnku, unconquered od 
nástrahami sezóny. (Arendzen J. Mithraism. Encyklopédia katolíka, zväzok X nihil obstat 1. 
októbra, 1911) 

Emperor Constantine bol stúpenec boha Slnka Mithras, ktorý bol považovaný za unconquered slnka a bol 

jeden narodený zo skaly v pod zemou jaskyne. Možno preto, že z toho, jeho matka Helena rozhodne veriť 
mýtu, že Ježiš sa narodil v podzemnej skalnaté jaskyne. 

Rím teraz vyučuje tento (a to autor zaznamenal, že, narodenie 'zobrazí viackrát v Vatikánu), ale v treťom 
storočí jeden z jeho priaznivcov, Commodianus, odsúdil skalné božstvo: 

Unconquered sa narodilo zo skaly, keď je považovaný za boha. Teraz nám hovoria, potom na 
druhej strane, ktorý je prvým z týchto dvoch. Skala prekonala boha: potom tvorca horniny musí 
byť žiadané. Navyše, stále ho líči aj ako zlodej; hoci, keby bol bohom, určite nežil krádeží. Iste 
bol zo zeme, a monštruózne povahy. A obrátil voly iných ľudí do svojich jaskýň;rovnako ako 

urobil Cacus, že syn Vulcan. (Commodianus. Na kresťanskej disciplíny) 

Ježiš sa nenarodil zo skaly, a napriek tomu, že je čiastočne, ako sa Jeho narodenia teraz vykreslil. Tiež nie 
je pravda, že učiť sa narodil 25. decembra tis. Bádatelia uznávajú, že pastieri by nebol von so svojimi 

stádami v odbore (ako Biblia ukazuje Luke 2: 8), až v decembri 25. a že biblicky spomínané (Lukáš 2: 1-5) 
"sčítanie bude mať nebolo možné v zime "(Christmas. Encyklopédia katolíka, 1908). 

Mnohé z týchto postupov a zvyky spojené s Vianocami pochádzajú z pohanstva ako skutoční odborníci sa 

priznať. Ani Ježišovi apoštoli, ani ich skoré nasledovníkov pozorovať Vianoce. 

prebaliť Pohanské sviatky 

Kým Biblia nezakazuje sekulárnej dovolenku (ako triezvy Deň nezávislosti zachovávanie), prví kresťania 
nemodlil s mŕtvymi svätcov, ani pozorovať niečo podobné deň Všetky svätca ani Vianoce. Mnoho 
pohanská božstvá boli v podstate zmenila z bytia, boh niečo ', aby bol nazývaný, svätý niečo.' 

Niektoré z pohanských praktík mohli zmeniť, ale zabalené démonickej prázdniny sú stále nie je kresťan, 

ani oni sú tie, ktoré Ježiš a jeho nasledovníci čoskoro zachovaná. Mnoho sviatky, ktoré ľudia udržujú 

prišiel z pohanstva, a dokonca majú väzby na staroveké babylonské tajomstvá náboženstva. Keď Boh 



poslal Nehemiah pomôcť Izraelčanov, ktorí boli ovplyvnené Babylon, si všimnúť toho, čo Nehemiah 

povedal, že: 

30 Aj očistil im všetko pohana. (Nehemiah 13:30) 
Nový zákon varuje pred ohrozenia viery a "Mystery Babylon Veľký" (Zjavenie 17: 5). Všimnite si, čo 
Biblia učí, že Boží ľud by mal robiť, čo sa týka "Veľký Babylon": 

4 Vyjdite z neho, môjho ľudu, aby si zdieľať vo svojich hriechoch, a inak sa zobrazí jeho 
pohromy. (Zj 18: 4) 

Kresťania by mali utiecť pokušenie a hriech (1 Korintským 6:18; 2. Timoteovi 2:22), to objať, ani 

podporovať ju. Nemali by kombinovať pohanské praktiky s uctievaním pravého Boha (1 Korintským 10: 
19-21; 2 Korintským 6: 14-18), aj v prípade, že je tradícia (Matúš 15: 3-9). 

11. Božie sviatkoch alebo lži? 

Ktoré dni by mala viesť veriacich? 

Pred viac ako 1600 rok, Božie sväté dni boli odsúdené antisemita, Jána Zlatoústeho, ktorý je teraz 
považovaný za katolíka a ortodoxnej svätý. Pred niekoľkými rokmi, protestantská publikácia Kresťanstvo 

dnes vlastne volal John Chryzostom "najväčší kazateľ raná cirkev je" (najväčší kazateľ John Chryzostom 

ranej cirkvi sa. Kresťanstvo dnes, 08.8.2008). 

John Chryzostom verejne kázal proti Fall sviatkoch v roku 387 nášho letopočtu, pretože ľudia, ktorí 

vyznávali Krista boli ich pozorovaní. On výslovne uvedené sviatok trúbenia, Deň zmierenia (, rýchly ... 

na dvere '), a na slávnosť stánkov: 

Festivaly v úbohých a úbohých Židov sú skoro pochodovať na nás jeden po druhom a v rýchlom 

slede: slávnosť trumpety, sviatku stánkov, na fasts. Existuje mnoho v našich radoch, ktorí 

hovoria, že myslí ako my. Napriek tomu niektorí z nich sa bude pozerať na festivaly a ďalšie sa 

pripoja Židmi v súlade im hody a pozorovanie ich pôst. Chcel by som riadiť tento zvrátený zvyk 

z cirkvi práve teraz ... Ak židovskej obrady sú úctyhodné a skvelý, naše sú lži ... Má Boh nenávidí 

svoje festivaly a zdieľate v nich? Nepovedal tej či onej festival, ale všetci dohromady. 
Zlý a nečistý rýchlo Židov je teraz v našich dverí. Si myslel, že je rýchly, nečudujte sa, že som 

volal, že nečisté ... Ale teraz, že diabol predvolanie svojej manželky sviatku trumpety a oni zase 
pripravený ucho k tejto výzve, nemusíte im brániť. Necháte zamotať sa do obvinenia z 

bezbožnosti, necháte byť odvlečený do nemorálne spôsobmi. (John Chryzostom Homília II proti 
Židom. I: 1; III :. 4 kázal v Antiochii, Sýrii v nedeľu 5. septembra 387 nl) 

Je dôležité si uvedomiť, že John Chryzostom, musí si uvedomiť, že druhá storočia, kostol vo svojom 

regióne stále pesach zároveň Židia robili, a že katolícka cirkev stále udržuje Turíce. Tým, že káže, čo 

urobil, John Chryzostom kázal proti svojmu vlastnému kostolu ako rímsky a ortodoxná katolíci tvrdia, že 

udržať obaja baránka a Turíce, pretože obe tieto festivaly by byť súčasťou "všetci dohromady." 

Navyše, John Chryzostom vlastne kedysi napísal v prospech "festivalu Židov" volal Turíc (Zlatoústy J. 

kázeň S. Jána Zlatoústeho, arcibiskupa Konštantínopolu: Na základe Skutkov apoštolov).Tak, on 

pripustil, že po Ježišovom vzkriesení, veriaci musel byť prítomný na čo bol potom považovaný za 
"židovský sviatok." 



Ak je Boh sa na rozdiel od všetkých tých dňoch, prečo by apoštolmi držali ich? Zrejmým dôvodom je to, 
že sa po Ježišov príklad a nemal žiadny dôvod sa domnievať, že sa nejakým spôsobom odstránené. 

Ako už bolo spomenuté predtým, Nový zákon nazýva jedným z takzvaných "židovských" svätých dní 

Všimnite si nasledujúce z katolíckeho preklade "veľkých" .: 
37 A v posledný, veľký deň slávnosti stál Ježiš a volal (John 7:37, Rheims Nový zákon). 

Takže, kto má pravdu? 

Tí, ktorí sledujú Ježišovej praxe alebo tým, ktorí ich odsúdi? 

Pripomeňme si, že John Chryzostom, v tomto prípade trochu správne uviedol: 

"V prípade, že židovské obrady sú úctyhodné a skvelý, naše sú lži." 

Takže, ktoré by mali byť dodržiavané dni? Ktoré majú "veľký deň" podľa Biblie? 

Ktoré dni sú lži? 

John Chryzostom podporovaný dni s pohanskými väzbami, ako sú Vianoce a Veľká noc. Jeho logika na 
Vianoce 25. decembra sa tiež zjavne nesprávne a na základe klamstiev a dezinformácií (Addis WE, 

Arnold T. Katolícky slovník: Obsahuje nejakým popisom doktríny, Discipline, obrady, obrady, rád a 
rehoľných rádov katolíckej cirkvi . Benziger Brothers, 1893, str. 178). 

Malo by byť zrejmé, že Božie dni nie sú lži, ale John Chryzostom (a tých kostolov ktorí prijali tie dni, 

ktoré on podporoval) boli jasne lži. Dokonca aj katolícka svätý Tomáš Akvinský napísal, že Sabbath a v 
podstate všetky biblickej sviatky mal  
to znamená pre kresťanov (Summa Theologica svätého Tomáša Akvinského.). 

Je zaujímavé Encyklopédia katolíka obsahuje správa "paulikiány často popisovaný ako prežitie skorého a 
čistého kresťanstva (Fortescue A. Paulicians). O 11 th storočia, grécko-rímsky napísal, že Paulikiány 

"predstavujú naše uctievanie Boha ako uctievanie idol. Ako by sme, kto ctiť znamenie kríža a sväté 

obrázky, stále uctieval diablov "(Conybeare FC pripisované IX III in: The Key pravdy: a. Manuál 
Paulician kostola Arménsko Clarendon Press, Oxford, 1898, str. 149). 

Vedomie, že mnoho ľudí, ktorí vyznávali Krista nesprávne pozorovali démonické dovolenku nie je nič 

nové a bol odsúdený niektorými priebehu storočí. 

Tradícia a / alebo Bibliu? 

Relatívne málo ľudí na planéte dokonca sa snažia udržať Božiu sviatkoch. Väčšina tých, kto tvrdí, že má 

vieru, že spájať s Bibliou držať ďalšie dni. 

Niektoré udržať non-biblické náboženské sviatky kvôli tlaku zo strany rodinných príslušníkov. Niektorí 
nebudú držať biblické sviatkoch kvôli tlaku od ich spoločnosti a / alebo ich zamestnávateľov.  

Ježiš varoval, že tí, ktorí za ním by sa očakávať, že majú problémy s rodinnými príslušníkmi (Matúš 

10:36) a celý svet. Nepovedal im ku kompromisu so svetom, ktorý by jeho nenávidím, hovorí 
nasledovníci (Jn 15: 18-19), ale usilovať o dokonalosť (Matúš 05:48). 

The New Living Translation učia pokračovanie o Božom ľuďom: 

3. Nemajú kompromisy so zlom, a chodia len po jeho chodníkoch. (Ž 119: 3) 



Ste ochotní ku kompromisu so zlom? Satan sa snaží, aby sin vyzerať dobre (Genesis 3: 1-6) a javí sa 
ako "anjel svetla" (2 Korintským 11: 14-15). Budete držať jeho dovolenku, aj keď sa zdá dobré pre vás? 

Grécko-rímskeho viery majú tendenciu sa domnievať, že dodržiavanie svojich prázdnin je založená na 

tradícii, ale často sú tieto tradície začala v pohanstva. Vzhľadom k tomu, mnoho z minulosti (a súčasnosť) 
vedúcich vo svojom vyznaní schválila tieto tradície, mnoho konať, ako by boli prijateľné pre Boha. 

Kým tradície, ktoré sú v súlade s Božím slovom sú v poriadku (pozri 1 Korintským 11: 2; 2. 

Tesalonickým 2:15), tí v rozpore s Bibliou by nemali byť držané. Všimnite si, že Nový zákon je to jasné: 

8 Dajte si pozor aby vás niekto nezviedol prostredníctvom filozofie a prázdneho podvodu, podľa 
tradície ľudí, podľa základných princípov sveta, a nie podľa Krista. (Kolosanom 2: 8) 

3 On odpovedal a povedal im: "A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje obyčaje 

... 7 Pokrytci Dobre prorokoval Izaiáš o vás hovorí?!: 

8 "Títo ľudia priblížiť sa ku mne ústami svojimi, a ctí ma pery, ale ich srdce je ďaleko odo 

mňa 9 A márne uctievajú Mňa, keď učí náuky, ktoré sú ľudské príkazy. '." (Matúš 15: 3 , 7-9) 

Božie slovo uvádza, že mnohí prijali tradícia, že by nemali, a nabáda k pokániu od tých, akonáhle si 
uvedomí, toto: 

19 Pane, moja sila a moja opora, môj útočisko v deň súženia, Pohania prídu k tebe od končín zeme, 

a povedia: "Iste naši otcovia zdedené lži, bezcennosti a neziskové veci." (Jeremiáš 16:19) 

Biblia učí, že zahraničné cirkevné pozorovania sú démonické: 

16 Oni ho vyprovokoval k žiarlivosti cudzími bohmi; S ohavností, že ho vyprovokoval 
hnev. 17 Obetovali démonom, nie Bohu, bohom, že nevie, k novým bohom, novoprijatých, ktoré 

vaši otcovia nemali strach. (Dt 32: 16-17) 

Potvrdenie oznámenie o tomto koncepte z konca rímskokatolíckej francúzsky kardinál Jean-Guénolé-
Marie Daniélou: 

Pohanský svet a kresťanská cirkev sú úplne nezlučiteľné; jeden nemôže súčasne slúžiť Bohu aj 
idoly. (Daniélou J. Pôvod latinského kresťanstva. Preložil David Smith a John Austin Baker. 
Westminster Press, 1977, str. 440) 

Naozaj, pohanský svet a kresťanská cirkev sú úplne nezlučiteľné; jeden nemôže súčasne slúžiť Bohu aj 

idoly. 

Napriek tomu mnohí, vrátane v jeho Cirkvi, to dnes, keď sledovať pohanské sviatky, ktoré boli 

modifikované s kresťanskými termíny a niektoré zmeny v praxi. Pochopte, že Ježiš povedal: "Ak ostanete 

v mojom slove, ste moji učeníci naozaj. Aj spoznáte pravdu a pravda vás urobí slobodnými." (John 8: 31-
32). Božie sväté dni oslobodiť nás od pohanstva. 

Zoberme si, že apoštol Pavol varoval: 

14 Nenechajte sa zapriahnuť do cudzieho jarma spolu s neveriacimi. Čo má spoločné 

spravodlivosť s neprávosťou? A aké svetlo s tmou? 15 A čo má spoločné Kristus s Belial? Aký 
podiel veriaceho s neveriacim? 16 A čo dohoda má chrámu Božieho s modlami? Alebo vy ste 
chrám živého Boha. Ako Boh povedal: 



"Budem v nich prebývať a chodiť medzi nimi. Budem ich Bohom a oni budú mojím 

ľudom." 

17 Z tohto dôvodu 

"Vyjdite z ich stredu a oddeľte sa, hovorí Pán. Nedotýkajte sa toho, čo je nečisté, a ja vás 

prijmem." 

18, Budem otec na vás, a budete mi synmi a dcérami, hovorí Pán zástupov. (2 Kor 6: 14-18) 

Všimnite si bude Boh Otec tým, ktorí nebudú súčasťou pohanských praktík. Nie je to otec na tie, ktoré ich 
prijali ako súčasť bohoslužby. 

Hoci niektorí akt ako s praktikami, ktoré pohania mali tešia Boha, klamú sami seba: 

32 Hovoríte: "Chceme byť ako národy, rovnako ako národy sveta, ktorí slúžia dreva a kameňa." 

Ale to, čo máte na mysli, sa nikdy nestane. (Ezechiel 20:32, NIV) 

26 Kňazi jej robiť, naťahujú zákona môjho, a znesväcujú moje sväté veci; nerozlišujú medzi 

svätým a spoločné; učí, že nie je žiadny rozdiel medzi čistým a nečistým; a zavrel oči s vedením 

mojej soboty, takže som znesvätil medzi nimi. (Ezechiel 22:26, NIV) 

Boh hovorí, že to robí rozdiel. Namiesto tohto príjemného Ňom, vrátane pohanské praktiky prinesú svoj 

hnev (Ezechiel 30:13)! Hájenie zmyselné svetských praktík je démonická (pozri James 3: 13-15). 

Božie sväté dni, alebo čo? 

Biblia sa odkazuje na Božiu hody ako, bohoslužobné zhromaždenie '(napr Numeri 28:26; 29:12), alebo, 
sväté festivaloch' (pozri Izaiáša 30:29). 

Biblia opakovane odsudzuje pohanské zachovávanie ako nefunkčný a démonických (1 Korintským 10: 

20-21; 1. Timoteovi 4: 1). Biblia hovorí, že sa nekombinuje non-biblické oslavy do uctievanie Boha (Dt 
32, Jeremiášova 10; 1 Korintským 10: 20-21). 

Napriek tomu mnohí sa rozhodli dodržať kalendár uctievanie, že Biblia 

neschvaľuje. S použitím postupov, ktoré apoštol John Associates s Antikrist (1 Jn 2: 18-19). 

Non-biblické sviatky sú podporované démonmi a pomohli zatemniť Boží plán pre miliardy v priebehu 

vekov. 

Ježiš povedal, že Boh chce byť uctievaný v pravde: 

24 Boh je Duch a tí, ktorí uctievajú, musí uctievať v duchu av pravde. (John 4:24, NJB) 

Zabalia démonickej sviatky nedodržiavajú pravého Boha. Boh chce, aby mu dôverovať a robiť veci 

svojou cestou, nie vy (Príslovia 3: 5-6). 

Biblické sviatky help obraz Boží plán spásy. Počnúc obeť Ježiša na Pesach, sa snaží žiť, nekvasené 'žije 

na povolanie prvotín v tomto veku (Turíce), na trumpety Zjavenia a vzkriesenie, k pripomenutie role 
Satanova v našich hriechov a Kristova zmierenia obetovať, aby zobrazujúci tisícročné kráľovstvo Božie 

na zemi (sviatok stánkov), k poznaniu, že Boh ponúkne spásu všetkým (posledný veľký deň), časti 

Božieho plánu sú odhalené a tiež reálnejšie kresťanom. 



Biblia hovorí kresťanom napodobňovať apoštola Pavla, keď napodobnil Ježiša (1 Korintským 11: 1). 

Ježiš stále biblické sviatky (Lukáš 2: 41-42, 22: 7-19; Jan 7: 10-38; 13). Nemal by ste nasledovať jeho 

príklad, ako učil (Ján 13: 12-15)? 

Apoštol Pavol držal biblických sviatkoch (Sk 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 Kor 5: 7-8; 
16: 8). Pavel varoval z tých, ktorí by ich kompromis s démonickými vo vzájomnej zhode (1 Korintským 
10: 19-21). Ľudia, ktorí tvrdia, že nasledujú Boha Biblie by mala byť očistená od pohanstva (pozri 

Nehemiah 13:30, 2. Petr 1: 9). 

Apoštol John držal biblické sviatky, ale varoval pred ľudia sa vyhlasujú za kresťanská neboli tieto svoje 

praktiky: 
18 Milé deti, to je posledná hodina; a ako ste počuli, že Antikrist príde, aj teraz vyskytlo mnoho 

antikristov, ktorú vieme, že je posledná hodina. 19 Vyšli z nás, ale neboli z nás; Lebo keby boli z 
nás, th ey by boli aj naďalej s nami; ale vyšli z nás, ktoré by mohli byť vykonané manifestu, že 

nikto z nich boli z nás. (1 John 2: 18-19) 

Kresťania by mali dodržiavať rovnaké biblické sviatkoch as Jeho apoštolmi, ako je John držal? John 
písal, že tí, ktorí falošne tvrdia, že je kresťan, ktorý sa neriadi jeho praktiky fungujú ako Antikrist. 

Keď príde na sviatky a prázdniny, kto sme počúvať? Slovo Božie alebo tradícia mužov? I keď tam môže 

byť správne miesta k tradícii, nikto by mala prijať tradíciu, ktorá je v rozpore s Božím slovom. 

Vzhľadom k tomu, Božie slovo je dobré na učenie (2 Timoteovi 3:16), možno by sme sa mali učiť od 

Petera a reakcie ostatných apoštolskej náboženským vodcom svojej doby: 
29 Mali by sme počúvať Boha ako ľudí. (Sk 5,29) 

Budete nasledovať príklad Ježiša a apoštolov, a zachovávať Božie sviatkoch svojej ceste, a neumožňujú 

tradície rád mužov zastaviť vás? 

Budete načúvať tým, ktorí "vyhlasujú, že je bohoslužobné zhromaždenie" (Leviticus 23: 

8,21,24,27,35,36), ktoré sú Božie biblických festivaly (Leviticus 23:37)? 

Ježiš povedal: 
21 Moji bratia sú tí, čo počúvajú Božie slovo a plní ich. (Lukáš 08:21) 

Vy ste skutočne jedným z Ježišových bratov? Kresťania majú byť (Rimanom 8:29). Sme sa oddelil od 
pravdy (Jn 17:19). 

Vy a / alebo váš dom počúvajú Božie slovo a plní ich? Budete zachovávať Božie sviatkoch alebo tradície, 
ktoré sú démonicky inšpirované? 

"14 Slúžiť Pánovi! 15 Aj keď sa zdá, zlo vám slúžiť Pánovi, vybrať si pre seba dnes, komu budete 

slúžiť "ako pohanských bohov", v krajine ktorých bývate. Ale pokiaľ ide o mňa a môj dom 
budeme slúžiť Pánovi "(Joshua 24: 14-15). 

Zvoliť Božie sviatkoch. 

 



Svätý deň kalendár 

svätý deň *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

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

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

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

Posledný veľký deň   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Všetky sviatky spustiť večer pred, pri západe slnka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pokračujúce Božiu cirkev 
 
USA kanceláriu ďalšieho cirkvi Božej leží na: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 
93433 USA. 
 

Pokračujúce cirkev boha (CCOG) webové stránky 
 

CCOG.ASIA Toto miesto má zamerať na Áziu a má rôzne články v niekoľkých ázijských jazykov, 
rovnako ako niektoré položky v angličtine. 
CCOG.IN Táto stránka je zameraná na tých z indickej dedičstva. Má materiály v angličtine a rôznych 

indických jazykov. 
CCOG.EU Tento web je zameraný smerom k Európe. Má materiály v niekoľkých európskych jazykoch. 
CCOG.NZ Táto stránka je zameraná na Novom Zélande a iní s britsko-zostúpil pozadí. 
CCOG.ORG To je hlavný internetové stránky ďalšieho cirkvi Božej. Slúži ľuďom na všetkých 
kontinentoch. Obsahuje články, odkazy a videa, vrátane týždenných a sviatok kázanie. 
CCOGAFRICA.ORG Táto stránka je zameraná na tie, ktoré v Afrike. 
CCOGCANADA.CA Táto stránka je zameraná na tie, v Kanade. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Jedná sa o španielsky jazyk internetové stránky pre 
ďalšieho cirkev boha. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Toto je webová stránka Filipínach s informáciami v angličtine a 

Tagalog. 
 

Správy a história webové stránky 
 

COGWRITER.COM Táto webová stránka je hlavným nástrojom hlásania a má správy, učenie, 
historické články, videá a prorocké aktualizácie. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Jedná sa o ľahko zapamätateľné internetové stránky s články a 

informácie o histórii kostola. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Jedná sa o on-line rádia webové stránky, ktoré sa vzťahuje na správy a 
biblických tém. 
 

YouTube video Kanály pre kázanie a sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanály. CCOG Sermoneta videa. 
CCOGAfrica kanály.  CCOG Správy z afrických jazykov. 
CDLIDDSermones kanály. CCOG správy v španielskom jazyku. 
ContinuingCOG kanály. CCOG Video kázanie. 

 

 

 

 

 

 

 



Božie sväté dni alebo démonickej prázdniny? 

 Keď si myslíte o prázdninách, čo príde na myseľ? Myslíte si, že o vždyzelené stromy, vence, králiky, 

vajcia, hot-cross buchty a kostýmoch čarodejníc?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatiaľ žiadny z týchto symbolov sú schválené v Biblii. Viete, čo Biblia skutočne učí? 

Apoštol Pavol napísal: 

19 Čo to hovorím po tom? Že modla je niečo, alebo to, čo je ponúkané k modlám niečo? 20 skôr, 

že veci, ktoré obetujú, obetujú démonom, a nie Bohu, a nechcem, aby ste boli spoločníkmi 

démonov. 21 Nemôžete piť kalich Pánov a kalich démonov; nemôžete zúčastniť stolu Pána a 

stola diablov. 22 Alebo budeme provokovať Pána k žiarlivosti? Sme silnejší ako on? (1 Kor 10: 

19-22) 

Mali by ste mať Božiu sviatkoch či démonické dovolenku? 

 


