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1. Heliga Dagarna vs Populära Högtider 

Av de många grupper som bekänner kristendomen, så gott som alla iaktta vissa helgdagar eller Heliga 
Dagarna. 

Om du observerar Guds heliga dagar eller demoniska semester? 

Det verkar som en enkel fråga med ett enkelt svar. Och för dem som är villiga att tro Bibeln, i stället för 
olika publik, är det. 

Vart tog den heliga dagar och helgdagar ifrån? Har de kommer från Bibeln eller är de relaterade till 
traditionella hedniska / demoniska observationer? 

Om du tror att du är en kristen, vet du egentligen om någon vilka dagar, bör du hålla och varför? 

Denna korta boken fokuserar på de årliga bibliska Heliga Dagarna och har information om några av de 
årliga semester som andra observerar. 

Ordet Semester 

Enligt Websters ordlista, världens semester ursprungligen kom från den gamla engelsk hāligdæg. Trots 
vad folk verkar nu att tänka, gjorde att begreppet egentligen inte betyder ledigt för att ha en semester-
semester innebar helig dag. 

Naturligtvis inte alla 'semester' var avsedda som religiösa helgdagar. Helgdagar inte nödvändigtvis vara 
religiös, och även Jesus observerade tydligen en eller flera av dem (Joh 10: 22-23). 

Så långt som Jesus går, Bibeln registrerar specifikt att Han observerade bibliska Heliga Dagarna och 
festivaler som Passover (Luk 2: 41-42; 22: 7-19), lövhyddohögtiden (Joh 7: 10-26), och den Sista Stora 
dagen (Joh 7: 37-38, 8: 2). De punkter nytestamentliga till Jesu apostlar hålla Passover (1 Kor 5: 7), de 
Osyrade Brödets Dagar (Apg 20: 6; 1 Kor 5: 8), Pingst (Apg 2: 1-14), trumpet och Lövhyddehögtiden ( 
jfr LEV 23: 24,33-37; Apg 18:21; 21: 18-24; 28:17), och dagen av försoningen (Apg 27: 9). 

Bibeln visar aldrig att Jesus eller apostlarna observerade religiösa helgdagar som de som de hedniska 
romarna observerade. Men många som hävdar kristendomen som sin religion observera versioner av 
religiösa helgdagar som kommer från källor utanför Bibeln. 

Bör de förvaras? 

Bibelns profetior att tiden kommer när människor av alla nationer kommer att hålla Guds heliga dagar 
eller bli föremål för torka och plågor (Sakarja 14: 16-19). Eftersom så är fallet, borde inte du överväga om 
du ska göra det nu? 

Vänligen läs i sin helhet här boken minst två gånger. Vissa invändningar att vissa har tagit upp om vad 
Bibeln visar behandlas inom det. En dubbel-läsning kommer förhoppningsvis svara på mer allvarliga 
frågor du kan ha. 

Försök att studera detta ämne med ett verkligt öppet sinne. Det är naturligt för alla människor, om vi inte 
är på vår vakt mot det, att betrakta någon presentation av dessa årliga Heliga Dagarna i en anda av 
fördomar. Bibeln lär att ”Den som svarar på ett ärende innan han hör det, det är dårskap och skam till 

honom” (Ords 18:13), så som de Bereans gamla för att se om dessa saker här är så (Apg 17:10 -11). 

Låt oss därför i villig underkastelse till Gud och hans vilja, med gav hjärtan fri från fördomar, med öppna 
sinnen önskar sanning mer än vårt eget sätt, darrande inför den heliga och heliga Guds ord (Jes 66: 2), be 



Gud ödmjukt för ledning av den Helige Ande. Och i denna bön, undergiven, villig, men ändå noggrann 
och försiktig attityd, studera denna fråga - att bevisa allting (jfr 1 Tess 5:21 KJV / DRB). 

Guds Festivaler och Heliga Dagarna 

Visste du att Guds festivaler listas i Bibeln? Även om detta skulle vara sunt förnuft, många inte inser att 
det är så, och inte heller var man kan hitta dem i skrift. 

Dessutom är ett problem med dem att de är baserade på en annan kalender än de flesta människor 
använder nu. Guds kalender är i grunden en lunar-solar en. För att hjälpa dig att bättre förstå tidpunkten 
för Guds heliga dagar, kolla in följande jämförelse diagram av den bibliska kalendern och Roman 
(gregorianska) kalendern (de inte faller på samma romerska kalendern dag varje år): 

(A modern romerska kalendern med de Heliga Dagarna visas på denna broschyr slut.) 

 

Såvitt Guds heliga dagar, låt oss först börja med en hänvisning i Första Moseboken, visar både en 
protestantisk och en katolsk översättning: 

14 Och Gud sade: "Varde ljus på himlen för att skilja dagen från natten. De kommer att vara 
tecken och kommer att innebära religiösa högtider, dagar och år. (Genesis 01:14, Guds ord 
översättning, GWT) 

Månad          Antal  Längd   civila ekvivalent 

Abib/Nisan  1  30 dagar  Mars -April  

Ziv/Iyar   2 29 dagar  April- Maj 

Sivan/Siwan  3  30 dagar  Maj - juni 

Tammuz  4  29 dagar  juni - juli 

Av/Ab   5  30 dagar  juli - augusti 

Elul   6  29 dagar  augusti -September  

Ethanim/Tishri 7  30 dagar  September- oktober 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 dagar  oktober -November 

Kislev   9  30 or 29 dagar  November-December 

Tevet   10  29 dagar  December- januari 

Shevat   11  30 dagar  januari - februari 

Adar   12  30 dagar  februari - Mars 

(Även i bibliska ’skottår’ finns det en annan månad kallas Adar 2)  

 



14 Gud sade: 'Varde ljus i himlavalvet för att dela dagen från natten, och låt dem anger festivaler, 
dagar och år. (Genesis 01:14, New Jerusalem Bible, NJB) 

Det hebreiska ordet mejade' i vers 14 avser en religiös festival. 

Visste du att Bibeln talade om förekomsten av religiösa högtider i sin allra första bok? Psaltaren bekräftar 
också detta är i grunden varför Gud gjorde månen: 

19 Han gjorde månen för att markera festivalerna (Psalm 104: 19, Holman Christian Standard 
Bible) 

Är detta något du hört förut? 

Vilka är de religiösa högtider att ”ljus på himlen” Gud placerade fanns att markera? 

Tja, det finns ett ställe i Bibeln där alla de Heliga Dagarna (mejade) listas och vissa lampor nämns. 

Det är en del av Bibeln som många önskar att förbise, eller ingå har tagits bort i sin helhet. Följande visas 
från New American Bible (NAB), en romersk-katolsk översättning (NAB används nedan som de flesta 
protestanter följer kyrkan i Rom om många av de dagar de gör och inte observera, trots vad Skriften 
stater): 

2 ... Följande är festivalerna HERRENS, som du ska deklarera heliga dagar. Dessa är mina 
festivaler: 
3 Under sex dagar arbete kan göras; men den sjunde dagen är en sabbat fullständig vila, en uttalad 
helig dag; du ska göra något arbete. Det är HERRENS sabbat var du bor. 
4 Dessa är festivalerna Herrens heliga dagar som du skall vid deras rätta tid. 5 Den påsk 
HERRENS faller på fjortonde dagen i första månaden, på kvällen skymningen. 6 Den femtonde 
dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröd. För sju dagar skall du äta osyrat bröd. 7 Den 
första av dessa dagar kommer du att ha en uttalad helig dag; du ska göra något tungt arbete. (LEV 
23: 2-7, NAB) 
15 Från och med dagen efter sabbaten, den dag då du tar kärve för höjd skall du räkna sju fulla 
veckor; 16 Du skall räkna till dagen efter den sjunde veckan, femtio dagar. (LEV 23: 15-16, NAB) 
24 ... Den första dagen i sjunde månaden kommer du att ha sabbat vila, med trumpetstötar som en 
påminnelse, en förklarades helig dag; (LEV 23:24, NAB) 

26 HERREN sade till Mose: 27 Nu tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Du 
kommer att ha en deklarerad helig dag. Du skall ödmjuka er och erbjuder en oblation till 
Herren. 28 På denna dag skall du inte utföra något arbete, eftersom det är Försoningsdagen, när 
försoning är gjord för dig inför HERREN, din Gud. 29 De som inte ödmjuka sig denna dag skall 
utrotas ur folket. 30 Om någon gör något arbete på denna dag, kommer jag att ta bort den personen 
från mitt ibland människor. 31 Du skall göra något arbete; Detta är en evig stadga från släkte till 
släkte var du bor; 32 är en sabbat fullständig vila för dig. Du skall ödmjuka er. Med början på 
kvällen den nionde i månaden, skall ni hålla sabbat från kväll till kväll. 

33 Herren sade till Mose: 34 Säg till israeliterna: På femtonde dagen i samma sjunde månad är 
HERRENS fest bås, som ska pågå under sju dagar. 35 Den första dagen, en uttalad helig dag, ska 



du göra något tungt arbete. 36 I sju dagar skall du erbjuda en oblation till Herren, och på den 
åttonde dagen kommer du att ha en deklarerad helig dag. Du skall erbjuda en oblation till 
Herren. Det är festivalen stängning. Du ska göra något tungt arbete. 

37 Dessa, därför, är de festivaler av HERREN ... (Leviticus 23: 26-37, NAB) 

Bibeln listar klart Guds festivaler och Guds heliga dagar. Men de flesta människor som påstår sig vara 
kristna inte riktigt hålla de Heliga Dagarna som Gud befaller. 

Obs: En heldag i Bibeln sprang från solnedgång till solnedgång (Mos 1: 5, Leviticus 23:32; Femte 
Mosebok 16: 6; 23:11; Joshua 8: 9; Mark 01:32), inte från midnatt till midnatt som dagar räknas 
idag. Observera också att även om det finns aspekter av ceremonier i samband med de Heliga Dagarna i 
Gamla Testamentet som har ändrats för kristna som Nya testamentet bidrar till att göra clear- exempel 
Matthew 26:18, 26-30; Hebreerbrevet 10: 1-14 - verkligheten är att dessa dagar och festivaler 
fortfarande existerar och hölls av tidiga kristna, inklusive icke-judiska sådana. 

Vi i den fortsatta Church of God behålla samma bibliska heliga dagar som Jesus, hans lärjungar, och 
deras trogna anhängare hålls, inklusive Gentile kristna ledare som Polykarpus i Smyrna. Vi håller dem på 
det sätt som tidiga och senare kristna höll dem. Detta skiljer sig på vissa sätt från samma grundläggande 
dagar som judarna håller, som judarna inte accepterar de nytestamentliga läror om vad alla dessa dagar 
betyder eller hur de ska hållas av kristna. 

Många kristna som observerar Guds festivaler inser att de bibliska Heliga Dagarna pekar mot den första 
och andra tillkommelse Jesus samt bidra bild Guds frälsningsplan. 

2. Påsken: Är det bara om Kristi död? 

Bör kristna fira påsk? 

Som många känner till var Israels barn specifikt berättade att observera påsken i bok Exodus. Familjer tog 
ett lamm, utan fläck (Mosebok 12: 5), för offret (Andra Mosebok 12: 3-4). Lammet offrades på den 
fjortonde i skymningen (Andra Mosebok 12: 6) och en del av dess blod placerades på dörren till familjens 
hem (Mosebok 12: 7). 

De som tog stegen Gud instruerade var 'gått över' från döden, medan egyptierna som inte gör detta inte 
var (Andra Mosebok 12: 28-30). 

Som många inser, Jesus höll påsken år (Mos 13:10) från tiden för hans ungdom (Luk 2: 41-42) och under 
hela sitt liv (Luk 22:15). 

Passover observerades på den fjortonde dagen i månaden av den första månaden (Mos 23: 5; kallad Abib i 
Mos 16: 1 eller Nisan i Ester 3: 7). Den förekommer i vårsäsongen av året. 

Även Jesus ändrats flera med anknytning till det (Luk 22: 19-22; John 13: 1-17), vår Frälsare berättade 
också sina lärjungar att hålla det (Luk 22: 7-13). Även Nya Testamentet är tydligt, att på grund av Jesu 
offer, döda och sätta blod på dörrposterna får (Andra Mosebok 12: 6-7) inte behövs längre (jfr Hebr 7: 12-
13,26-27; 09:11 -28). 

Aposteln Paulus lärde specifikt att kristna skulle hålla påsk i enlighet med Jesu instruktioner (1 Kor 5: 7-
8, 11: 23-26). 



Bibeln lär att Jesus ”blev förutordinerades före världens skapelse” (1 Pet 1:20) för att vara ”Lammet dräpt 

från världens grundläggning” (Upp 13: 8). Således var Guds frälsningsplan genom Hans heliga dagar och 
festivaler, bland annat Jesus vara ”påsklammet,” känd innan människan placerades på planeten. Det är 
därför en del av himlakroppar placerades i himlen för att kunna 

beräkna dem! 

Ganska mycket alla kyrkor inser att Bibeln lär att Jesus uppfyllde något samband med påsk när han 
dödades. 

Vi finner driften av denna stora offer även diskuteras i Edens lustgård. Efter Jesus profete (Genesis 3:15), 
dödade Gud ett djur (förmodligen ett lamm eller get), i syfte att täcka nakenhet (en representation av en 
typ av synd i denna förekomst) Adam och Eva med skal (Genesis 03:21). Vi ser också denna princip offer 
operativa när Abel offrade ett lamm från sin flock (Genesis 4: 2-4). 

Den berömda påsk i dagarna av Moses visade befrielse av Israels barn från Egypten (Andra Mosebok 12: 
1-38). Moses inspelade Guds instruktioner om detta samt kalendern (Genesis 1:14; 2: 1; Mosebok 12: 1) 
och hans högtider (Leviticus 23). Den påsk blev i stort sett den första av dessa händelser årligen 
föreställande Guds barn hans stora frälsningsplan. 

I Gamla Testamentet, påsken före befrielse från slaveri i Egypten och Guds ingripande. Men, profetiskt, 
det var också blicken mot den tid som Jesus skulle komma och vara vårt påskalamm (1 Kor 5: 7). Guds 
lamm som kom för att ta bort världens synder (Joh 1:29; jfr 3: 16-17). 

På Jesu sista påsken som en människa, fortsatte han att hålla det vid tidpunkten för den sena kvällen och 
sade till sina lärjungar att hålla det (Luk 22: 14-19; jfr Joh 13: 2,12-15) och de 14: e Nisan / Abib (jfr Luk 
22:14; 23: 52-54). 

Jesus förändrades dock flera av de metoder som är förknippade med dess efterlevnad. Jesus gjorde det 
osyrade brödet och vinet en integrerad del av påsken (Matt 26:18, 26-30) och lade till bruket av 
fottvagningen (Joh 13: 12-17). 

Jesus på något sätt lärt att det var inte att vara en årlig påsk, inte heller han ändra tiden på dagen för dess 
observation till en söndag morgon som de som följer grekisk-romerska traditioner gör.Även grekisk-
ortodoxa forskare erkänna att 1: a och 2: a århundradet kristna höll påsk på natten (Calivas, Alkiviadis C. 
Ursprunget till Pascha och Great Week - Part I. Holy Cross Orthodox Press, 1992) som vi i 
det fortsatta Church of God göra i det 21: a århundradet. Passover är endast tas genom korrekt döpta kristna 
(jfr 1 Kor 11: 27-29; Romans 6: 3-10; Exodus 12:48; Numbers 9:14). 

Det kanske bör tilläggas att kyrkan i Rom (liksom många av sina protestantiska ättlingar) lär officiellt att 
det håller påsk, men kalla det något annat i det engelska språket och inte hålla det som Jesus gjorde 
(Katolska kyrkans katekes. Doubleday, NY 1995, s. 332). 

Vin, inte druvsaft 

Trots det faktum att Jesus vände vatten till vin (Joh 2: 3-10) och den grekiska term som används i 
NT (Oinos) hänvisar till vin (jfr 1 Timothy 3: 8), har olika ettor hävdade att det var druva juice, och inte 
vin, som användes för påsken. Judarna själva dock använda vin på påsken (Hisrch EG, Eisenstein JD. 
Vin. Jewish Encyclopedia. 1907, s. 532-535). 

Hur vet vi att druvsaft omöjligen användes av Jesus? 



Druvor normalt skördas runt september och påsk är oftast i den romerska kalendermånad som kallas 
april. På Jesu tid, hade de inte modern sterilisering eller kylning. Därför skulle druvsaft har förstört 
mellan tidpunkten för skörd och påsk. 

Andra har noterat att det var omöjligt för judar att ha lagrat druvsaft så länge (jfr Kennedy ARS. Hastings 
Bible Dictionary. C. Scribner Sons, 1909 s. 974). Därför skulle bara vin, som kan förbli orörd för ännu 
många år har använts. (Användningen av alkohol, som vin, stöds lövhyddohögtiden i Mosebok 26:14, 
men inget krav.) 

Kristna ska inte vara ”full med vin, där ett överskott” som Paulus skrev (Ef 5:18, KJV). Endast en mycket 
liten vin normalt förbrukas vid påsk (ungefär en tesked helt eller mindre). 
Påsken var på 14: e Inte den 15: e 

Några har varit förvirrad om dagen för den bibliska påsken. 

Bibeln lär att det skulle hållas den 14: e dagen i den första månaden av Guds kalender (Leviticus 23: 5). 

I 6: e versen i Exodus kapitel 12, står det att lammet ska dödas ”i skymningen” (GWT och judisk 
publikation Society översättningar). Den 8: e versen säger att de ska äta köttet den natten. Det ska grillas 
och ätas den natten. Och, ja som en som har dödat lamm, man kan lätt döda, stek och äter ett lamm 'av det 
första året' (Andra Mosebok 12: 5) mellan solnedgång och midnatt, som är i princip vad Israels barn 
gjorde på den inspelade påsken i Andra Mosebok 12. Och tekniskt sett, de hade till morgonen att ha ätit 
det per Mosebok 12:10. Nu Bibeln är klart att ängla påsken inträffade ”den natten” (Exodus 00:12), 

samma natt av den 14: e. 

Bibeln lär att Jesus var bara offras en gång (1 Pet 3:18, Heb 09:28, 10: 10-14). I Nya Testamentet står det 
klart att Jesus höll Hans sista påsk (Luk 22: 14-16), och dödades. Bibeln visar att Jesus avlägsnades från 
staven innan de 15: e. Varför? Eftersom den 15: e var en ”hög dag” (Joh 19: 28-31), i synnerhet den första 
dagen av det osyrade bröd (Tredje Mosebok 23: 6). Därför höll Jesus och uppfyllde påsk den 14: e. 

Kyrkans tidiga historia registrerar också att påsk hölls på 14: e månaden Nisan av trogna judiska och icke-
judiska kristna ledare i de första, andra och tredje århundradet (Eusebius. Kyrkohistoria, Book V, kapitel 
24) och att det hölls på kvällen (Calivas). 

De flesta ledare som bekänner Kristus anspråk på att observera någon version av påsk, även om många 
har bytt namn, datum, tid, 

symbolerna och innebörden (se påsk i kapitel 10). 

Bibeln lär tydligt att Jesus Kristus var Påsklammet offrades för oss och att vi ska hålla den högtid med 
osyrat bröd: 

7 Rensa ut gamla jäst, så att du kan bli ett nytt parti av deg, eftersom ni osyrade. För vår 
påskalamm, Kristus, har offrats. 8 Låt oss därför fira högtid, inte med den gamla jäst, jästen av 
illvilja och ondska, men med det osyrade brödet av uppriktighet och sanning. (1 Kor 5: 7-8, 
NAB) 

Lägg märke till att festen skall hållas med osyrat bröd av uppriktighet och sanning. Aposteln Paulus insåg 
att Jesus var en ersättning för påsk lamm som det judiska folket används. Han lärde också att kristna 
fortfarande bör fortsätta att observera påsken. 

Men i princip hur var kristna att göra detta? 



Aposteln Paulus förklarar: 
23 Ty jag fått från Herren det som jag levererade också till dig: att Herren Jesus på samma kväll 
som han blev förrådd tog bröd; 24 och när han hade givit tack, han bröt det och sade: "Tag och ät, 
detta är min kropp som bryts för dig,. Göra detta till minne av mig" 25 På samma sätt tog han 
också bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Detta gör 
så ofta du dricker det, till minne av mig." 26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, 
förkunnar ni Herrens död tills han kommer. (1 Kor 11: 23-29) 

Så aposteln Paulus lärde att kristna skulle hålla påsk på det sätt som Jesus observerade Hans sista påsken 
med brödet och vinet. Och det var på natten som minne eller minnesmärke - ett minnesmärke är en årlig, 
inte en vecka händelse. 

Den Katolska kyrkans katekes konstaterar helt riktigt att ”Jesus valde tidpunkten för påsk ... tog bröd och 
... han bröt det” och även gav den till ätas. 

Det är dokumenterat i Bibeln att Jesus bröt osyrat bröd och passerade det till sina anhängare att äta. Jesus 
gick också vin till sina anhängare att dricka en liten mängd. Vi i den fortsatta Church of God be, paus och 
distribuera osyrat bröd, och distribuera vin för sina trofasta efterföljare att konsumera. Men kyrkan i Rom 
(liksom många andra) inte längre bryter osyrat bröd (den använder en hel 'värd') och inte 
heller brukar fördela vin för sina anhängare att dricka (fördelningen vin anses frivilligt av den romerska 
kyrkan, och det är ofta inte sker i protestantiska kyrkor). 

Vad om 'så ofta ... Du Förkunna'? 

Hur ofta ska påsk tas? 

Jesus sade: "Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, förkunnar ni Herrens död tills 
han kommer." 

Tänk på att det är Jesu död att detta firar. 

Kristi död försonar oss till Gud (Rom 5:10) och Jesus gav sitt liv för vår frälsning (Joh 3: 16-17; 
Hebreerbrevet 5: 5-11). Hans död lär oss att kristna inte ha synd regeringstid över våra dödliga kroppar 
(Rom 6: 3-12). Den kristna påsken är den årliga åminnelsen av Jesu död. 

Jesus sade inte att göra denna ceremoni så ofta du önskar, bara att när du gör det, är du förkunnar hans 
död. Den grekiska termen för ofta i 1 Kor 11:26, hosakis, används en andra gång i Nya testamentet. Det 
betyder inte så ofta som du önskar OM den grekiska termen för "du önskar" thelo eller ethelo är också 
närvarande (vilket det är i Uppenbarelseboken 11: 6, den enda andra plats i Bibeln denna term 
används). Eftersom detta inte förekommer i en Kor 11:26, Paulus inte talar om för oss att följa Herrens 
påsk så ofta som vi önskar, men att när vi observerar den på påsk, är det inte bara 

en ceremoni, det visar Kristi död. 

Dessutom skrev Paulus detta: 
27 Därför vem äter detta bröd eller dricker denna kalk Herrens på ett ovärdigt sätt kommer att 
vara skyldig till kropp och blod av lorden. 28 Men låt en man pröva sig själv, och så låt honom äta 



av brödet och dricka bägaren. 29 Ty den som äter och dricker på ett ovärdigt sätt äter och dricker 
en dom över sig, inte urskilja Herrens kropp. (1 Kor 11: 27-29) 

Paul tydligt undervisar att ta detta bröd och vin, måste man undersöka sig själv. Den deleavening som är 
tänkt att följa med påsk hjälper oss att fokusera på våra fel och synder, och därmed bidrar till att uppfylla 
detta kommando från Paul att undersöka själva. Som deleavening kan ta massor av ansträngning, detta 
stöder också idén om en årlig undersökning (människor inte ta bort surdeg varje dag eller vecka). 

Nya testamentet registrerar att både Jesus och Paulus lärde att observera påsken i den kristna sätt. Och det 
var en årlig observation. 

fottvagningen 

Fottvagningen hjälper visa ödmjukhet och att även Kristi efterföljare tenderar fortfarande att ha områden 
som behöver rengöras (jfr Joh 13:10). 

Jesus lärde att hans efterföljare skulle göra detta: 
13 Ni kallar mig Lärare och Herre, och du säger ja, så jag. 14 Om jag sedan, er Herre och Mästare, 
har tvättat era fötter, bör du också att tvätta varandras fötter. 15 Ty jag har gett er ett exempel, att 
man ska göra som jag har gjort med dig. 16 Sannerligen, jag säger dig, en tjänare är inte förmer än 
sin herre; inte heller är han som sänds större än han som har sänt honom.17 Om du vet dessa saker, 
Saliga är ni om ni gör dem. (Joh 13: 13-17) 

Relativt få som bekänner kristendomen tvätta fötter som Jesus sade att göra. 

Men vi i den fortsatta Church of God följer årligen Jesu instruktioner om detta. 

Källor utanför av Skriften 

Det är inte bara i Bibeln som vi ser att påsk hölls årligen av kristna. Historia poster som de troende höll 
påsk årligen på 14: e från tiden för de ursprungliga apostlarna och genom tiderna (Thiel B. Fortsatt History 
of the Church of God. 2: a upplagan. Nazarene Books, 2016). 

Det finns en del intressant information i den skadade texten kallas The Life of Polycarp (det här 
dokumentet verkar vara baserad på skrifter i det andra århundradet, men bevarade version vi nu ser 
innehåller information / ändringar som verkar läggas till i det fjärde århundradet; se Monroy MS kyrka 
Smyrna. historia och teologi av en primitiv Christian Community Peter Lang upplagan, 2015, s 31)... Det 
intressanta är att det tyder på att påsk observation i Mindre Asien kanske inte först kommit till Smyrna 
från aposteln Johannes, men även tidigare från aposteln Paulus (Pionius. Life of Polycarp, kapitel 2). 

Livet av Polykarpus tyder på att nya förbundet påsken med osyrat bröd och vin skulle observeras under 
säsongen osyrat bröd. Det sägs att kättare gjorde det på ett annat sätt. Och att skrivandet är också positiva 
till idén att osyrade brödet och vinet togs och togs årligen. 

Historia poster som de bibliskt-noterade apostlar (inklusive Philip och John) samt biskopar / pastorer 
Polycarp, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polykrates, Apollinaris och andra höll påsk årligen den 14: 

e (Eusebius. Historia kyrkan, Book V, kapitel 24 vers 2-7). Den romerska, Öst Ortodox, och anglikanska 
katoliker alla anser dessa ledare har varit helgon, men ingen av dessa religioner följa deras exempel på 
detta. 



Bishop / Pastor Apollinaris av Hierapolis i Frygien i Mindre Asien skrev omkring 180 e.Kr. talar om 
kristna att hålla påsk den 14: e: 

Den fjortonde dagen, den sanna påsk Herrens; det stora offer, Guds Son i stället för lamm, som 
var bunden ... och som begravdes på dagen för påsken, stenen placeras på graven. 

Jesus åt och höll påsk den 14: e, dödades den 14: e, och begravdes på den 14: e. Detta var inte den 15: e, och året för 
hans död, var det inte på en söndag. Jesus skulle ha tagit påsk strax efter solnedgången och skulle dödas 
under dagsljus och begravas innan solen igen (för att starta en ny dag). 

I slutet av andra århundradet, skickade biskopen / Pastor Polykratos Efesos ett brev till den Roman 
Bishop Victor när Victor försökte tvinga iakttagandet av påsken på en söndag i stället för den 14: e: 

Polykratos skrev: ”Vi observerar den exakta dagen; varken lägga till, eller ta bort. För i Asien 
också stora ljusen har somnat, som ska stiga igen på dagen för Herrens ankomst, när han skall 
komma med härlighet från himlen, och ska söka alla de heliga. Bland dessa är Philip, en av de 
tolv apostlarna, som somnade i Hierapolis; och hans två äldre jungfru döttrar, och en annan 
dotter, som bodde i den helige Ande och vilar nu i Efesos; och dessutom John, som var både ett 
vittne och en lärare, som tillbakalutad på sköte Herren och, som en präst, bar prästerlig 
plattan. Han somnade i Efesos. Och Polykarpos i Smyrna, som var biskop och martyr; och 
Thraseas, biskop och martyr från EUMENIA, som somnade i Smyrna. Därför behöver jag nämna 
biskopen och martyren Sagaris som somnade i Laodicea, eller välsignad Papirius eller Melito, 
hovmannen som bodde alldeles i den helige Ande, och vem ligger i Sardis, i väntan episcopaten 
från himlen, när han skall stiga från de döda? Alla dessa observerade fjortonde dagen i påsk 
enligt evangeliet, avviker i något avseende, men efter regeln om tro. Och jag också, Polykrates, 
minst av er alla, gör enligt traditionen av mina släktingar, varav jag har noga följt. För sju av 
mina släktingar var biskopar; och jag är den åttonde. Och mina släktingar alltid observerade den 
dag då folk lägga undan surdeg. Jag därför bröder, som har levt sextiofem år i Herren, och har 
träffat med bröderna i hela världen, och har gått igenom varje Heliga Skrift, är inte förskräckta av 
skrämmande ord. För dem som är större än jag har sagt "Man måste lyda Gud mer än människans 
... Jag skulle kunna nämna biskoparna som var närvarande, som jag kallats på din önskan; vars 
namn, ska jag skriva dem, skulle utgöra en stor skara. Och de, skådar min litenhet, gav sitt 
samtycke till punkt och pricka, att veta att jag inte bära mitt gråa hår i onödan, men hade alltid 
styrs mitt liv av Herren Jesus. 

Lägg märke till i sitt brev, Polykratos: 

1) sade att han efter lärdomarna vidare från aposteln Johannes.  
2) Nämnda att han vara trogen läror evangeliet.  
3) åberopas den position som läror från Bibeln var högre än de av romersk-accepterad tradition.  
4) sade att han är trogen läror gått ner till honom av tidigare kyrkoledare.  
5) visade att han var då talesman för de troende i Mindre Asien.  
6) sade han och hans föregångare observerade tiden för osyrat bröd.  
7) vägrade att acceptera överinseende av en icke-bibliska romerska traditionen över Bibeln.  
8) vägrade att acceptera den myndighet i Bishop av Rom - han föredrog att vara separata (jfr Upp 



18: 4).  
9) uppgav att hans liv skulle styras av Jesus och inte åsikter män. 

Vill du följa exemplet i Jesus och apostlarna som Polykratos gjorde? 

Eftersom tidiga kristna höll påsk den 14: e, de och andra som gjorde det märktes Quartodecimans (latin 
för fourteenths) av många historiker. 

De tidiga kristna förstod att påsken hade att göra med Guds frälsningsplan. Lägg märke till att med 180 
AD, skrev biskopen / Pastor Melito av Sardis: 

Nu kommer mysteriet med påsken, även när det står skrivet i lagen ... Folket därför blev modell 
för kyrkan och lagen en parabolisk skiss. Men evangeliet blev förklaringen av lagen och dess 
uppfyllelse, medan kyrkan blev förråd av sanningen ... Den här är påsk av vår frälsning. Detta är 
den som tålmodigt uthärdat många saker i många ... Detta är den som blev människa i en jungfru, 
som hängdes på trädet, som begravdes i jorden, som återuppstod från de döda, och som höjde 
mänskligheten upp ur graven nedan höjder himlen. Detta är lammet som blev slaktat. 

Påsken hölls årligen på 14: e Nisan av de troende och andra i senare århundraden. Katolska forskare 
(Eusebius, Socrates Scholasticus, Bede) registrera detta inträffade i 4: e, 5: e, 6: e -8: e och senare 
århundraden. Olika Guds församling författare har spårat dess efterlevnad från apostlarnas tid till modern 
tid (t.ex. Dugger AN, Dodd CO. A History of True Religion, 3rd ed. Jerusalem 1972 (Church of God, 7th 
Day). Thiel B. fortsatt History of the Church of God. Nazarene Books, 2016). 

Grekisk-romerska forskare inser att delar av påsken, som fottvagningen, observerades också av dem som 
de ansåg vara tidiga trogna kristna (t.ex. Thurston, H. (1912). Tvättning av fötter och händer. In The 
Catholic Encyclopedia). 

Påsken är den första årliga festen som anges i den 23: e kapitlet i Leviticus. 

Påsken hjälper bild frälsning och nåd för kristna. Det bör noteras att tidiga kristna skrifter hänvisar oftast 
till det som påsk och inte ”Herrens nattvard.” 

Medan vissa kan 'förandliga' bort behovet av påsken efterlevnad, ledare anses vara heliga av de Greco-
Romans och Church of God höll det bokstavligen. 

Vi i den fortsatta Church of God gör fortfarande så i dag. 

Vi i den fortsatta Church of God hålla påsk och inkluderar den historiska och bibliska, praktik 
tvättvarandras fötter. 

Planen från början 

Påsken visar att Gud hade en plan innan grundandet av världen (1 Peter 1:20) för att skicka Jesus att dö 
för våra synder, att Gud älskar oss (Joh 3:16), att Gud kan ge oss, och att hans Son led och dog för 
oss. Påsken visar att kristna befrias från synd genom sin död och inte att stanna kvar i sin (Rom 6: 1-5). 

Men helt enkelt acceptera offret av Jesus är inte allt som finns att Guds frälsningsplan. 

Olika människor hålla början av Guds högtider frälsning genom något erkänna påsk och / eller pingst, 
men aldrig gå vidare för att veta det ”djup av rikedom” (jfr Rom 11:33) Guds nåd (2 Peter 3:18) avbildas 

av de andra bibliska högtiderna. 



Kristus är inte bara författare / nybörjare på vår frälsning (Hebr 5: 9), men är också fullkomnare vår 
frälsning (Heb 12: 2; 1 Petr 1: 1-9). Hans sanna efterföljare hålla hans våren och hösten Heliga Dagarna. 

3. Natten följas och Osyrade Brödets Dagar 

Bibeln anger att Egypten var en typ av synd från vilken Israels barn måste levereras (jfr Exodus 13: 3; 
Upp 11: 8). Bibeln visar att kristna i dag lever i en värld som är en typ av andlig ”Babylon” (Upp 17: 1-
6). Bibeln visar att kristna relativt snart kommer att levereras från det efter Gud utgjuter sina plågor på 
Babylon (Uppenbarelseboken 18: 1-8). Flera av de plågor som anges i Uppenbarelseboken liknar dem 
som en gång användes i Egypten innan Guds folk levererades. 

Israels barn lämnade Egypten På den första dagen av det Osyrade Brödet. 

Bibeln, i Tredje Mosebok 23: 7-8 lär att både den första och sista dagarna av osyrat bröd finns tillfällen 
för en helig ”sammankomst” (NKJV), en ”helig sammankomst” (NJB). Kvällen den femtonde Nisan (som 
börjar denna heliga dag) börjar Osyrade bröd, vilket innebar att äta (jfr Mos 00:16, Tredje Mosebok 23: 
6). 

Bibeln berättar följande: 

42 Det är en natt för att vara mycket observeras Herren för att föra dem ut ur Egypten: detta är den 
natten Herren skall följas av alla Israels barn i sina generationer. (Exodus 00:42, KJV) 

Detta är den observer natten av vår Herre, när han förde dem ut ur delstaten Ægypt: denna natt 
alla Israels barn måste följa i sina generationer. (Original Douay Rheims) 

För kristna, till Night observeras bilder vårt vidta åtgärder för att lämna andliga Egypten (jfr 
Uppenbarelseboken 11: 8) - detta är något som bör leda till kristna att glädjas. 

Historiskt sett till Night observeras normalt inneburit en festlig middag. Middagen normalt ingår, men 
inte begränsat till, osyrat bröd. 

Huvuddelen av judarna kallar den 15: e påsken 

Judiska ledare ändrat datum och några av deras metoder i samband med påsk. Vissa rabbinska källor 
tyder detta berodde på att de inte vill hålla det på samma sätt som de trogna kristna (Wolf G. lexikala och 
historiska Bidrag på bibliska och rabbinska påsk. G. Wolf, 1991). 

Men också, förmodligen på grund av en förbrukning av en måltid på kvällen följas och vissa traditioner, i 
kombination med hur judarna tenderade att ta itu med de heliga dagar på grund av diaspora (judarna 
utanför Israels land) och kalenderfrågor ( heliga dagar. Jewish Encyclopedia of 1906), judar brukar kalla 
natten för att observeras påsk som de flesta judar hålla kvällen den 15: eNisan / Abib. Vissa hålla både 14: 

e och den 15: e som påsk. 

Vid tiden för Jesus, sadduceerna tenderade att hålla påsk den 14: e och fariséerna på 15: e (Rabbi Jeffrey W. 
Goldwasser. Varför judar i Amerika har två seder?). 

Ändå lär Bibeln de två olika tider för två olika ändamål. Gamla testamentet påsken visar att Israels barn 
var skyddade och inte lider av dödens ängel. Nya testamentet påsken visar, för de kristna, att Jesus bar 
straffet för våra synder sig själv genom hans död. 



Men natten för att följas påminde judarna att de skulle vara tacksamma för Guds befrielse från slaveri av 
egyptiska slaveri (Mos 00:42). För kristna natten för att följas lär vi ska glädjas och vara tacksamma för 
frisläppandet Jesus ger från slaveri sin (Joh 8: 34-36). 

Vissa judiska forskare inser att Bibeln listar påsken som vid en annan tidpunkt än festivalen osyrade 
brödet: 

Lev. . Xxiii, tycks emellertid skilja mellan påsk, som är satt för den fjortonde dagen i månaden, 
och (Festival of Osyrade Bröd; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luke xxii 1;.. Josephus, "BJ" ii 1, § 3 ), utses 
för den femtonde dagen. (Påsk. Jewish Encyclopedia of 1906) 

Därför, trots de flesta judar ringer vad de håller på den 15: e som påsk, den 15: e är bibliskt anses vara en del 
av sju dagars festival av osyrat bröd. Eftersom judar tenderar att betona avgång från Egypten och förlita 
sig på vissa icke-bibliska traditioner, tenderar de att det mesta följa endast det andra datumet. 

Exodus kapitel 12 diskuterar påsk och börjar med Gud instruerar Moses och Aron om vad de skulle 
undervisa folket samt vad som skulle hända. Denna instruktion ingår att ta ut ett lamm på tionde dagen i 
denna första månaden, kallad Abib och spara upp till 14: e dagen när det var att bli dödad i skymningen - i 
början av 14: e. 

Lägg märke till något av följande instruktioner om påsken: 
21 Då kallade Moses för alla de äldste i Israel och sade till dem: "Välj ut och ta lamm själva enligt 
era familjer och dödar påsklammet. 22 Och du ska ta en massa isop, doppa den i blodet som är i 
bassängen, och slå överstycket och de två dörrposterna med blodet som är i bassängen och ingen 
av er skall gå ut genom dörren till sitt hus fram till morgonen (Andra Mosebok 12: 21-22).. 

Uttrycket ”tills morgonen” kommer från hebreiska ord som betyder ”att bryta igenom dagsljus”, 
”kommande dagsljus” eller ”ankomst soluppgången.” 

Så israeliter inte gå ut ur sina hem förrän efter gryningen på den 14: e. Vad hände tidigare den kvällen? 
29 Och det hände sig vid midnatt att Herren slog allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde 
hos Farao, som satt på sin tron till den förstfödde hos fången, som satt i fängelset och alla 
förstfödda av djur ... 33 Och egyptierna uppmanade folket att de skulle skicka dem ut ur landet i all 
hast. För de sa: "Vi ska alla vara döda." (Exodus 12: 29,33) 

Moses och Aron inte gå ut under natten - det är ett felaktigt antagande att många har: 
28 Då sade Farao till honom, "Gå bort från mig! Tag på dig själv och se mitt ansikte inte mer! För 
i dag du ser mitt ansikte skall du dö!" 
29 Mose sade: "Du har talat väl. Jag kommer aldrig att se ditt ansikte igen." (Exodus 10: 28-29) 

Efter döden av de förstfödda, hade israeli ett antal uppgifter att slutföra innan de lämnar Egypten. De 
skulle stanna inne i sina hus till morgonen, brytandet av dagsljus, bränna resterna av lamm som inte hade 
ätit, gå till byarna och städerna där egyptierna levde och be dem att ge dem silver, guld och kläder, samla 
in och ladda upp oavsett ägodelar de skulle bära och med sina hjordar och flockar reser till fots, för vissa 
så mycket som tjugo miles till Ramses där deras organiserad resa ut ur Egypten var att börja. Lägga 
märke till: 



34 Och folket tog sin deg innan den syrad deras knådande tråg binds upp i sina kläder på sina 
axlar. 35 Och Israels barn gjorde enligt ord Moses; och de lånat av egyptierna juvelerna silver och 
juveler av guld och kläder: 36 Och Herren gav folket finna nåd inför egyptierna, så att de lånade 
dem sådana saker som de behövs. Och de bortskämda egyptierna. 37 Och Israels barn reste från 
Ramses till Suckot, vid pass sex hundra tusen på fot som var män, bredvid barn. 38 och en blandad 
mångfald gick upp också med dem; och flockar och hjordar, även så mycket boskap. 39 Och de 
bakade osyrat bröd av degen som de förde ut ur Egypten, för det var inte syrad; eftersom de stack 
ut ur Egypten, och kunde inte dröja, inte heller hade de beredda själva någon victual. (Exodus 12: 
34-39, KJV) 

Natten som skall observeras är natten som de lämnade Rameses. Natten de faktiskt lämnat Egypten. 

Efter att ha gjort vad Gud sa till dem att göra, de lämnade. 

Exodus 13:18 säger: ”Israels barn gick upp i ordnade led ut ur Egypten.” Med tanke på antalet människor 
och åldern, är det anmärkningsvärt att de kunde åstadkomma allt detta genom natten efter påsk. 

osyrat bröd 

Vi kristna inser att Jesus betalade straffet för våra synder på påsk och att vi ska försöka leva, som han 
gjorde, utan synd och hyckleri, varav surdeg symboliskt kan representera (Luk 12: 1). 

Den sena Herbert W. Armstrong skrev om detta: 

Och som Israels gick ut med upplyft hand (Numbers 33: 3), i stor jubel och upprymdhet över sin 
befrielse från träldom, så har den nyligen fött Christian börja sitt kristna liv - upp i molnen av 
lycka och glädje. Men vad händer? 

Djävulen och synd omedelbart fullfölja efter den nyligen Guds Son - och snart nya och oerfarna 
Christian finner han är nere i djupet av missmod, och frestas att ge upp och sluta. 

Lägg märke till Exodus 14, med början vers 10 - så snart israeliterna såg denna stora armé driver 
dem, de förlorade deras mod. Fruktan kom över dem. De började att klaga och klaga. De såg att 
det var omöjligt för dem att komma bort från farao och hans armé, eftersom han var för stark för 
dem. Och de var hjälplös. Så är det med oss. 

Vår styrka inte räcker! 

Men märker budskap Gud till dem genom Moses: "Frukta ni inte stå stilla och se frälsning Herren 
... för egyptierna ... ni får se dem igen mer för alltid Herren skall kämpa för. du"! Så underbart! 

Hjälplös, får vi veta att stå stilla och se frälsning Herren. Han ska kämpa för oss. Vi kan inte 
besegra Satan och synd, men han kan. Det är den uppståndne Kristus - vår överstepräst - som 
kommer att rena oss - helga oss - fräls oss - som sade att han aldrig skulle lämna oss eller överge 
oss! 

Vi kan inte hålla buden i vår egen kraft och styrka. Men Kristus i USA kan hålla dem! Vi måste 
lita på honom i tro. Armstrong HW. Guds heliga dagar-eller Pagan Holidays-Which? Worldwide 
Church of God, 1976) 

Syftet med festivalen 



Men låt oss lära hela betydelsen av detta. VARFÖR gjorde Gud ordinera dessa festdagar? Vad 
var Hans stora SYFTE? Övergår nu till Exodus 13, vers 3: "... Moses sade till folket, kom ihåg 
detta DAY, där haven dragit ut ur Egypten ..." Det var den 15 Abib. Vers 6: "Sju dagar skall du 
äta osyrat bröd, och den sjunde dagen ska vara en fest till den eviga ... Detta sker på grund av det 
som den Evige gjorde [a MEMORIAL] ... och det skall vara ett tecken "- (mirakulösa 
identitetsbevis) - 'till dig på din hand, och för en MEMORIAL mellan dina ögon' - varför? - "att 
Herrens lag kan vara i din mun ... Du skall därför HÅLL denna förordning ..." 

Åh, kära bröder, ser du den underbara mening? Har du förstå den verkliga innebörden av det 
hela? Ser du Guds syfte? Påskbilder Kristi död för syndernas förlåtelse som är förbi. Den 
acceptera hans blod inte förlåta synder vi begår - det ger inte licens att fortsätta i synd - Därför 
när vi accepterar det, våra synder förlåtna endast upp till den tiden - tidigare synder. 

Men ska vi stanna där? Tidigare synder förlåtna. Men vi fortfarande kött varelser. Vi ska 
fortfarande lida frestelser. Sin har hållit oss i sin koppling - vi har varit slavar under Sin i dess 
makt. Och vi är maktlösa att leverera oss från det! Vi har varit i träldom till synd. Låt oss förstå 
bilden - innebörden. (Armstrong HW. Vad du bör veta om påsk och Festival osyrade bröd. Good 
News, mars 1979) 

I vilken grad bör de kristna lägga undan synd? Helt, som Jesus lärde: ”du ska vara perfekt, precis som er 

fader i himlen är fullkomlig” (Matt 05:48). Surdeg symboliskt kan vara en typ av sin (jfr 1 Kor 5: 7-
8). Liksom synd, surdeg puffar upp. 
Eftersom sju är Guds nummer symboliserar fullständighet, kristna att följa påsk med sju dagars osyrade 
bröd. Innebörden och symboliken är inte komplett med bara påsk. Påsken bilder godkännande av Kristi 
blod till syndernas tidigare synder och Jesu död. 
Ska vi lämna Kristus symbol hänger på träd hans död (jfr Gal 3:13)? Nej sju dagar osyrat bröd efter påsk 
hjälp bilden till oss fullständig sätta undan syndens, hållbarhet av buden - efter tidigare synder är förlåtna 
på grund av Jesu offer. 
De dagarna av osyrat bröd bild liv och verk av den uppståndne Jesus. Jesus uppstigit till Guds tron där 
han är nu aktivt i arbetet i vår räkning som vår överstepräst, rensning oss sin (Hebreerbrevet 2: 17-18) 
leverera oss helt från sin makt! 
Här är en del av vad de hebreiska skrifterna säga om Osyrade Brödets Dagar: 

15 Sju dagar skall du äta osyrat bröd. På den första dagen skall ni ta bort surdeg från dina hus. För 
den som äter syrat bröd från den första dagen till den sjunde dagen ska den personen bli avskurna 
från Israel. 16 På den första dagen skall det finnas en helig sammankomst, och på den sjunde 
dagen ska det finnas en helig sammankomst för dig. Ingen slags arbete ska ske på dem; men det 
som alla måste äta - som bara kan framställas med dig. 17 Så skall du följa Osyrade bröd, för den 
samma dag jag kommer att ha fört dina arméer ut ur Egypten. Därför ska du följa denna dag från 
släkte till släkte som ett evigt förordning. 18 I den första månaden, på fjortonde dagen i månaden 
på kvällen skall du äta osyrat bröd, tills det tjugoförsta dagen i månaden på kvällen. 19 I sju dagar 
ingen surdeg skall finnas i era hus, eftersom den som äter vad som syrat skall det samma person 
skall utrotas ur Israels menighet, vare sig han är en främling eller född i landet. 20 Du skall äta 
någonting syrat; . i alla bostäder skall ni äta osyrat bröd '"(Andra Mosebok 12: 15-20) 

Tredje Mosebok 23: 6-8 undervisar om det också. Och Mosebok 16:16 visar att offer förväntades ges på 
Osyrade Brödets Dagar, Pingst och Fall Holy Days. 



Ursprungligen fanns det inga ”brännoffer eller slaktoffer” då Gud ”förde dem ut ur Egyptens land” 

(Jeremia 07:22). De sattes på grund av olydnad (Jer 7: 21-27) och Nya testamentet är klart att vi inte 
behöver ha brännoffer eller djuroffer nu (Hebr 9: 11-15). 

När vi äter osyrat bröd varje dag, inser vi att vi måste undvika synd som är så utbredd i världen omkring 
oss. 

Gjort sig eller hållas? 

Ades Osyrade Brödets Dagar gjort bort? Överväga något annat som Herbert W. Armstrong skrev: 

Inte avskaffas Gamla Förbundet 
Observera att Osyrade Brödets Dagar är en period med två high-dagars sabbater. Och denna 
period är etablerad FOREVER - medan israeliterna fortfarande i Egypten - innan den 
ceremoniella Moses lag hade givits eller skriftlig - inför Gud föreslog även det gamla 
förbundet! Vad Moses lag, eller det gamla förbundet, inte ta med eller institut, kan de inte ta 
ifrån! I Fenton översättnings är den 17: e versen översatt: "därför begränsa denna period som en 
ständigt variga institution." Hela perioden ingår. 
Bara detta borde bevisa att de Heliga Dagarna - och de sju Osyrade Brödets Dagar - är bindande i 
dag och i evighet! 
Nu, om dessa texter gäller för 15: e, inte 14, eftersom de förvisso gör, och här slutgiltigt bevisat, 
sedan påsk fastställts för någonsin? Det är det verkligen! Men dessa texter ovan hänvisar till fest 
och inte påsken. I stycket som börjar Exodus 12:21 Påsken återigen hänvisas till, och vers 24 
etablerar den FOREVER! ... 
För att observera påsken ensam, och sedan misslyckas med att följa de sju dagarna med osyrat 
bröd, innebär i symboliken, att acceptera Kristi blod, och att fortsätta på i synd - att säga ... lagen 
avskaffas, vi är under nåden , vilket innebär licens att fortsätta i synd! 
De sju Osyrade Brödets Dagar bild hållande av buden, vilket är ett annat sätt att säga att sätta 
undan syndens. (Armstrong HW. Vad du bör veta om påsk och Festival osyrade bröd. Good 
News, mars 1979) 

Tidiga kristna inte tror att Osyrade Brödets Dagar gjordes bort. Aposteln Paulus godkände korrekt hålla 
högtiden med osyrat bröd (1 Kor 5: 7). Han och andra fortfarande märkt / observerat det och observerade 
den utanför Judeen: 

6 Men vi seglade ifrån Filippi efter Osyrade Brödets Dagar, och fem dagar gick dem på Troas, där 
vi stannade i sju dagar. (Apg 20: 6) 

Om de kristna inte hålla Osyrade Brödets Dagar, skulle den Helige Ande inte ha inspirerat detta som ska 
spelas in så här. Nu Filippi var en icke-jude stad i Makedonien. Den styrdes av romarna - och därmed 
hålla dessa dagar var inte begränsad till en plats som Jerusalem. I åtminstone två ställen i NT, ser vi att de 
Osyrade Brödets Dagar skulle hållas i Gentile områden (1 Kor 5: 7; Apg 20: 6). 

Tänk också påståendet ”det var under Osyrade Brödets Dagar” i Apg 12: 3. Eftersom den icke-judiska 
författaren Luke adresserade Apostlagärningarna till en annan Gentile (Apg 1: 1), varför skulle han ha 
nämnt dessa dagar om de var okända för de icke-judiska kristna och hade upphört att existera? 



Kanske bör tilläggas att den falska 3: e århundradet Epistula Apostolorum hävdar Jesus lärde sina 
efterföljare bör hålla Osyrade Brödets Dagar tills han återvänder. Även om vi inte kan lita på denna 
handling, det tyder på att några höll dessa dagar i den 3: e århundradet. 

Information från utanför Bibeln rapporterar att apostlarna Paul, John, och Philip, tillsammans med 
Polykarpus av Smyrna och andra tidiga kristna höll Osyrade Brödets Dagar (Pionius. Life av Polykarpos, 
kapitel 2). 

Trots detta, Canon 38 Rådets Laodicea av det fjärde århundradet (c. 363-364) förbjöd observation av 
dagarna av osyrat bröd. De i Church of God kunde inte uppfylla många dekret av detta råd som gick mot 
Bibeln och de tidiga traditioner trogen. 

Därför olika Sabbatshållare fortsatte att hålla dagarna av osyrat bröd efteråt (Pritz Nazarene Jewish 
Christianity Magnas, Jerusalem, 1988, s 35;... Jerome som citeras i Pritz, sid 58,62,63;. Ephiphanius The 
Panarion. av Ephiphanius av Salamis:. bok II (sekter 1-46) avsnitt 1, kapitel 19, 7-9 Brill, 1987, s 117-
119), och in i medeltiden och därefter (Liechty D. Sabbatarian i det sextonde århundradet.. Andrews 
University Press, Berrien Springs (MI), 1993, pp 61-62, Falconer John A Breife vederläggning av John 
Traskes Judaical och nya Fantyces, pp 57-58, som citeras i Ball B. sjunde dagen Män:... Sabbatarians och 
Sabbatarian i England och Wales, 1600-1800, 2: a upplagan. James Clark & Co., 2009, s. 49-50). 

Som vi i den fortsatta Church of God inte acceptera att rådet Laodicea talade för den sanna kristna 
kyrkan, vi fortfarande hålla Osyrade Brödets Dagar. Vi äter några osyrat bröd för var och en av de sju 
dagarna som Bibeln förmanar (Exodus 00:15, 13: 6; 23:15; 34:18). Detta bröd kan vara tillverkade av 
olika korn / nötter, användningen av vete inte bibliskt-krävs. 

(Det kanske bör nämnas att man kan äta andra än bara osyrat bröd livsmedel under denna högtid, det är 
bara att inga syrade bröd ska ätas. Dessutom, till skillnad påsk, den första och sista dagen av det Osyrade 
Brödet är dagar, liksom veckoliga sabbaten, är att man inte ska fungera.) 

Medan vissa gillar att allegorisera bort många delar av Bibeln, men det är verkligen en andlig förståelse 
till den heliga dagar, det finns också en fysisk. Och den fysiska iakttagande hjälper oss att bättre förstå de 
andliga lärdomar. 

De Osyrade Brödets Dagar hjälp bild som vi kristna är att sträva efter att sätta synd och hyckleri av våra 
liv (jfr Matt 16: 6-12, 23:28, Luk 12: 1). Genom att hålla dem fysiskt, det hjälper oss att bättre lära 
andliga lärdomar som Gud avsett. 

4. Pingst: Sanningen om din kallelse och den otroliga gåva Gud 

De flesta som bekänner Kristus vet något om pingstdagen. Många anser att det i början av kyrkan Nya 
testamentet på rätt sätt. 

Efter Jesus dog var hans lärjungar höra att vänta för att ta emot kraften i den helige Ande: 
4 Och monteras tillsammans med dem, bjöd han dem att inte avvika från Jerusalem, men att vänta 
på löftet om Fadern "som" Han sa, "du har hört av mig, 5 för John verkligen döpt med vatten, men 
du ska bli döpta med den helige Ande inte många dagar från och med nu." (Apg 1: 4-5) 

Så de väntade och: 
1 När pingstdagen var fullbordad, var de alla med en överenskommelse på ett ställe (Apg 2: 1). 



Lägg märke till det uttalandet betonas det faktum att pingstdagen var fullbordad. Bibeln gör det klart att 
de händelser som följer var direkt relaterad till det faktum att pingstdagen var fullbordad. Och hände 
det till lärjungarna eftersom de var alla observera det tillsammans. 

Här är vad som hände sedan: 
2 Då kom plötsligt ett ljud från himlen, som av en våldsam stormvind, och det fyllde hela huset 
där de satt. 3 Sedan visade sig för dem fördelade tungor, som av eld, och en satt på var och en av 
dem. 4 Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål, efter som 
Anden ingav dem att tala. ... 
38 Då sade Peter till dem: "Omvänd er och låt var och en av er döpas i Jesu Kristi namn till 
syndernas 

synder; och ni skall få gåvan av den Helige Ande. 39 För löftet är för dig och dina barn, och för 
alla som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." 
40 Och med många andra ord han vittnade och uppmanade dem och sade: "räddas från detta 
vrånga släkte." 41 då de som tog emot hans ord döptes, och den dagen omkring tre tusen sattes till 
dem. 42 Och de fortsatte orubbligt i apostlarnas undervisning och gemenskap, i brödbrytandet och 
bönerna. ... 47 prisade Gud och med fördel med alla människor. Och Herren ökade församlingen 
dagliga de som sparas. (Apg 2: 2-4, 38-42, 47). 

De fick en del av kraften i Helige Ande. Och detta anses vara början på den kristna kyrkan av romerska 
katoliker, Östra ortodoxa, de flesta protestanter, Jehovas vittnen, och Guds församling grupper. Så den 
Helige Ande gavs vid en viss tidpunkt (samtidigt som många judar observerade Pingst) och att Jesu 
lärjungar fortfarande observera det. 

Det var ingen slump. 

Finns det mer till Pingst? 

Många inser inte att pingst representerade mer än givandet av den Helige Ande och början av kyrkan Nya 
Testamentet. 

Om man tittar på passager i Gamla och Nya testamentet ger mer information om denna dag och dess 
innebörd. 

Högtiden för Pingst hölls av kristna efter den inledande, men med ingenting att tala i tungor. Aposteln 
Paulus fortsatte att hålla Pingst decennier efter pingst som nämns i andra kapitlet i 
Apostlagärningarna. Lägg märke till vad han skrev, cirka 56 AD: 

8 Ty jag inte vill se dig nu på väg; men jag hoppas att stanna en stund med dig, om Herren 
tillåter. Men jag kommer att dröja i Efesos tills Pingst (1 Kor 16: 8). 

Detta visar att Paulus visste när Pingst var att han ansåg att Corinthians måste veta när Pingst var och att 
Efesierbrevet skulle ha känt när Pingst var. Således tydligen var som observeras av Paul och de ofrälse i 
Efesos och Kärnten. 



I ytterligare ett år, aposteln Paulus ville också att vara i Jerusalem för Pingst, cirka 60 AD: 
16 För Paul hade beslutat att segla förbi Efesus, så att han inte skulle behöva tillbringa tid i 
Asien; för han skyndade att vara i Jerusalem, om möjligt, på pingstdagen (Apg 20:16). 

Således kristna i Jerusalem fortfarande observera Pingst och Paul observera det också. Annars skulle det 
inte finnas någon uppenbar anledning till varför Paulus ville vara i Jerusalem på pingstdagen. 

Termen Pingst är en grekisk term som betyder 50: e. Denna term kommer från följande hebreiska 
beskrivning för att beräkna datum: 

15 Och du skall räkna själva från dagen efter sabbaten, från den dag då du förde kärve av offer: 
sju Sabbater skall fyllas. 16 Räkna femtio dagar till dagen efter den sjunde sabbaten (Tredje 
Moseboken 23: 15-16). 

Pingstdagen har flera namn, och på grund av att vissa har förvirrade om det. Dess andra bibliska namn är: 
Feast of Harvest, högtiden veckor och dagen för förstlingen. 

Judiska traditioner och när Pingst? 

Sjunger ofta åtföljs de heliga festivaler Guds, som inleddes vid solnedgången: 
29 Du skall inte ha en låt som på natten när en helig festival hålls, och glädje av hjärtat som när 
man går med en flöjt, att komma in i berget för Herren, att den Starke i Israel. (Jes 30:29) 

Moderna judar brukar kalla Pingst med termen Shavuot. 

Några har varit förvirrad när Pingst är. Många judar inte hålla den på samma dag att den fortsatta Church 
of God håller det. 

De judiska saddukeerna korrekt sa ”att Pingst alltid skulle falla på söndag”, men "[n] eftertalmudiska och 

geonic litteratur ... Pingst faller den 6 Siwan” (Pineles 'Darkeh shel Torah', s. 212 , Wien, 1861;.. Pingst 

Jewish Encyclopedia of 1906) datumet många judar nu använda (som är i post-talmudiska litteraturen 
som sätta ihop efter det Gamla testamentet och inte skriften), är en senare förändring och inte den bibliska 
datum . Vi i den fortsatta Church of God observera bibliska metoden. 

Lägg också märke till följande från tidigare rabbinen Lord Sacks: 

Fariséerna, som trodde på den muntliga lagen samt skriftliga förstod ”sabbaten” att betyda, här, 

den första dagen av Pesach (15 Nisan). Sadduceerna, som trodde på den skrivna lagen endast tog 
texten bokstavligt. Dagen efter sabbaten är söndag. Således räkningen börjar alltid på en söndag, 
och Shavuot, femtio dagar senare, också alltid infaller på en söndag. (Sacks L. judendomen:. En 
tanke för Shavuot Arutz Sheva, 3 juni, 2014.) 

Kristna bör komma ihåg att Jesus fördömde fariséerna för att förlita sig för mycket på den muntliga lagen 
över den skrivna lagen (Mark 7: 5-13). Jesus sade till dem att de var "att göra Guds ord ingen effekt 
genom din tradition som du har avkunnats. Och många sådana saker du gör" (Mark 07:13). 

Och, såsom visas nedan, hänvisar Pentecost till tiden för att räkna femtio som associerade med 
förstlingen: 



16 Räkna femtio dagar till dagen efter den sjunde sabbaten; då skall du erbjuda en ny spisoffer till 
Herren. 17 Du skall sätta från dina bostäder två våg limpor två tiondelar av en efa. De ska vara av 
fint mjöl, De skall bakas med surdeg. De är förstlingen till Herren (Tredje Moseboken 23: 16-17). 

När man räknar femtio dagar till dagen efter den sjunde sabbaten, du upptäcker att Pingst är alltid att 
komma på en söndag. Pingst löper från solnedgång lördag till solnedgången söndag. Irenaeus, som påstod 
sig ha träffat Polycarp av Smyrna skrev att apostlarna höll Pingst på en söndag (Fragment av Irenaeus, 7). 

lingen 

Användningen av termen ”förstlingen” antyder en andra skörd. Och faktiskt, även detta påpekas i Gamla 
Testamentet: 

16 ... högtid Harvest, förstlingen av ditt arbete som du har sått på fältet; 17 och högtid Insamlandet 
i slutet av året, när du har samlat i frukten av ditt arbete från fältet (Exodus 23: 16-17).  
 
22 Och du skall följa Feast veckor av förstlingen av veteskörden och högtid Insamlandet vid årets 
slut (Mos 34:22). 
26 Även på dagen för förstlingen, när du tar en ny spisoffer till Herren på din Feast veckor, ska ni 
hålla en helig sammankomst (Numbers 28:26). 

Medan vissa protestantiska kommentatorer hänvisa till skördeoffer som fest av förstlingen (t.ex. 
Radmacher ED ed. The Nelson Study Bible. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, s. 213),detta är 
en missvisande. Medan ”en bunt förstlingen” erbjöds därefter (Mos 23: 10-11), som visas ovan, hänvisar 
Bibeln till Veckohögtiden som tiden för första skörden (inte bara en bunt). 

Hur tanken på förstlingen hjälpa oss att förstå denna dag? 

Högtiden för Pingst eller Förstlingsfruktens högtid (Exodus 34:22) påminner oss om att Gud nu kallar 
endast en liten ”förstlingen” andlig skörd, med den Sista Stora Dagen kommande som föreställer en större 

skörd senare. Spring skörd, i de flesta områden i mycket mindre än den större Fall skörd, och detta är 
förenligt med Guds frälsningsplan för mänskligheten. 

Men hur Jesus? Var inte han en typ av förstlingen? 

Ja, han var sannerligen. Paul konstaterar: 
20 Men nu Kristus är uppstånden från de döda och har blivit förstlingen av dem som har 
somnat. 21 Ty eftersom människan kom döden, genom Man kom också uppståndelsen från de 
döda. 22 Liksom i Adam alla dör, så i Kristus alla göras levande. 23 men var och en i sin ordning: 
Kristus förstlingen, efteråt de som är Kristus vid hans ankomst. (1 Kor 15: 20-23). 

Kristus är uppfyllandet av Skördeoffret i Tredje Mosebok 23: 10-11. Han är kärve av förstlingen. Han 
uppfyllde även den rollen när han upp till himlen på söndagen (Skördeoffret var en söndag) efter att han 
återuppstod (Joh 20: 1,17). Men varken han eller hans sanna efterföljare observerade det som nu kallas 
påsk. 

Även James konstaterar att Jesus fört oss tillbaka för att också vara en typ av förstlingsbrödet: 



18 av egen vilja Han förde oss fram av sanningens ord, för att vi skulle vara ett slags förstlingen 
av hans varelser (James 1:18). 

Så medan Jesus var den ursprungliga förstlingsbrödet att representera Skördeoffret, sanna kristna är ett 
slags förstling, företrädd av pingstdagen. "Förstlingsfruktens" betyder att endast ett fåtal kommer att vara 
en del av skörden i denna ålder (jfr Luk 00:32, Rom 9:27, 11: 5) - men också innebära att det kommer att 
bli en större skörd - en tid där alla som aldrig haft möjlighet till frälsning kommer senare att ha en sann 
och verklig möjlighet. 

Lägg märke till vad Peter anges på pingstdagen: 
29 "Män och bröder, låt mig tala fritt med dig om vår stamfader David att han är både död och 
begraven, och hans grav är med oss i dag. 30 Därför är en profet och visste att Gud hade svurit 
med en ed för honom att av frukten av hans kropp, enligt köttet, skulle han lyfta upp Kristus att 
sitta på sin tron, 31 han förutse detta, talade om uppståndelsen av Kristus, att hans själ inte var kvar 
i Hades , inte heller hans kropp se korruption. 32 Denna Jesus Gud har uppväckt, som vi är alla 
vittnen. 33 Därför är upphöjd till Guds högra sida, och efter att ha fått från Fadern löftet om den 
helige Ande, han hällde ut . detta som du nu se och höra (Apg 2: 29-33) 

Lägg märke till att Petrus på pingstdagen, kallad Jesus som frukt och att han växte upp. Pingst visar att 
Gud välsignar denna lilla skörd genom att bevilja hans Helige Ande så att vi kan övervinna, göra sitt 
arbete och växa andligt trots lever i ”den nuvarande onda ålder” (Gal 1: 4) 

Nu Jesus var inte bara den första av de förstlingen, Han var också den förstfödde bland många bröder: 
29 som han i förväg har känt Han förutbestämt också till att formas bilden av hans son, för att han 
skulle vara den förstfödde bland många bröder (Rom 8:29).  
 
5 Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda (Upp 1: 5). 

Eftersom Jesus är den förstfödde, innebär detta verkligen att det kommer att bli andra som ska vara lik 
honom. Således bli som Jesus Kristus är också en del av budskapet om pingsten.Naturligtvis tanken på att 
bli som Kristus undervisas i hela Bibeln och är inte begränsat till Pingst. Lägg märke till vad Johannes 
skrev: 

2 ... ska vi vara lika honom (1 Joh 3: 2). 

Eftersom det är en helig sammankomst, observeras det liknar en veckosabbaten, men med erbjudanden 
(Deuteronomy 16:16). I Gamla Testamentet, fest Weeks, som omfattar förstlingen, hölls 50 dagar efter 
sabbaten efter påsk. 

Efter döden av Kristus, apostlarna samlade den dagen. Och den dagen, var den Helige Ande utgjuten att 
ge kristna tillgång till Gud som ett slags förstling. Jesus var den första av dessa förstlingen och kristna 
som kallas i denna ålder är också vara förstlingen som han är (de kallas senare ska också vara som Jesus 
är, men helt enkelt inte kommer att bli förstlingen). 

Kan Heliga Dagarna hållas utanför Jerusalem? 

Några har uppgett att de bibliska Heliga Dagarna inte kan hållas nu eftersom de skulle kräva att alla skulle 
gå till Jerusalem. 



Men det var inte fallet historiskt sett, även med Jesus. 

Mot början av sin verksamhet, medan i Nasaret, talade Jesus på ”dagen av sabbaten” (Luk 

04:16). Pentecost kallas också högtiden Veckor / Sabbater (Mos 16: 10,16). Att Lukas betydde plural kan 
bekräftas genom att titta på den faktiska grekiska termen. Själva ordet (inte Strong gruppering av 
liknande ord) för sabbater, σαββάτων är plural (σαββάτω, som i Lukas 14: 1, är singular).Passagen är 
bokstavligt översatt som följer: 

16 och han kom in i Nasaret, där han växte upp. Och enligt hans egen, gick han in på de dagar av 
sabbaten, in i synagogan, och stod upp för att läsa. (Luk 04:16, Grön) 

Så bidrar detta visar att man kan hålla en helig dag, som Jesus gjorde, i ett annat land än Jerusalem 
plats. Han verkade också att eventuellt hålla en annan helig dag i Galiléen i Lukas 6: 1-2 (grön JP, Sr. 
Inter grekiska-engelsk Nya testamentet, tredje upplagan Baker Books, 2002.). 

Kanske bör nämnas att när den samariska kvinnan visade att dyrka möjligen bör begränsas till Jerusalem 
area (Joh 04:19), Jesus sade att det inte fanns en Jerusalem dyrkan begränsning: 

. 21 Jesus sade till henne: "Kvinna, tro mig, den tid kommer när du varken på detta berg eller i 
Jerusalem, tillbe Fadern 22 Du tillber vad ni inte vet, vi vet vad vi tillber, för frälsning är . 
judarnas 23 Men den tid kommer, och nu vill säga, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande 
och sanning;. för Fadern söker sådana att dyrka honom 24 Gud är ande, och de som tillber honom 
måste tillbe i ande och sanning." (Joh 4: 21-24) 

Nya testamentet visar tydligt att Holy dag eller annan dyrkan inte är begränsad till Jerusalem (se även 
Matt 10:23, 23:24). 

Det bör noteras att de grekisk-romerska kyrkor inser också att pingst, som ibland kallas festen veckor 
(Tredje Moseboken 23: 15-16) eller dagen av förstlingen (Nummer 28:26) i Gamla testamentet, hade 
Christian betydelse . Och de inte begränsar dess efterlevnad till en stad. 

Anser också att idén om kristna är första skörden bekräftas i Nya testamentet (James 1:18). I det gamla 
Israel fanns en mindre skörd på våren och en större skörd i höst. Spring Holy Day pingst, när det är rätt 
förstås, bidrar bild som Gud endast kräver en del nu för frälsning (Joh 6:44; 1 Kor 1:26; Rom 11:15) med 
en större skörd kommer senare (Joh 7: 37- 38). 

Många grekisk-romerska kyrkor observera någon version av Pingst. Men delvis eftersom de inte följer 
vissa andra bibliska heliga dagar, de kan inte förstå varför Gud bara ringa några nu, och att han har en 
plan för att erbjuda all räddning (Lukas 3: 6; Jesaja 52:10). Mercy triumfer över dom”(Jak 2:13). 

5. Basunhögtiden: Kristi återkomst och de händelser som ledde till 
det 

De flesta av de grekisk-romerska kyrkor inte hålla de bibliska heliga dagar som vanligtvis förekommer i 
höst. Men dessa Heliga Dagarna skildra många centrala händelser i Guds plan. 

Basunhögtiden inte bara bilder Kristi ankomst att återuppliva förstlingen från de döda, bilder det också 
fruktansvärd tid av förödelse bara framåt och ingripande av Jesus Kristus för att rädda levande från total 
förintelse och att upprätta Guds rike på jord. 

Låt oss förstå hur denna festival passar in i Guds stora generalplan. 



Tänk på att det är en stor tidslucka mellan pingstdagen och Basunhögtiden. Eftersom kyrkan Nya 
Testamentet började på pingstdagen och i princip slut när Jesus återvänder i sista trumpet (1 Kor 15: 51-
57), på sätt och vis den tid mellan Pingst och Basunhögtiden kan anses representera kyrkan ålder . 

Den fjärde Helig Dag, Basunhögtiden, observeras i ”den sjunde månaden, på första dagen i månaden” 
(Tredje Mosebok 23: 23-25). 

Antalet sju i Guds plan innebär färdigställande och perfektion. Den sjunde månaden av Guds kalender 
(förekommer i september och / eller oktober) innehåller de sista fyra festivaler, föreställande slutförandet 
av Guds stora plan för oss. Festivalen som faller på den första dagen av denna månad markerar början av 
de slutliga händelserna i Guds plan. 

Det är en annan årliga sabbat vila från sitt ordinarie arbete, och det var att vara ett minnesmärke över 
blåsa av trumpeter (Tredje Mosebok 23: 24-25). Det är också en tid att lära sig Guds vägar (Nehemja 8: 
2-3; jfr Ezra 3: 1-7). Mycket av vad som hände med Israels barn skriven för våra ”exempel, och de är 

skrivna för vår uppmaning, på vilken ändarna av tiderna har kommit” (1 Kor 10:11). 
Det är från blås av trumpeter som Basunhögtiden drar sitt namn. 

Det finns en hel del symbolisk innebörd samman med blås dessa trumpeter, särskilt när det gäller den 
sista tiden som vi lever. Det bör noteras att den moderna judiska namnet på detta datum, Rosh Hashanah, 
är inte bibliskt eller ens original för judarna. Det var något som de antog århundraden efter Gud gav den 
till dem och efter Gamla testamentet skrevs (Kramer, Amy J. Rosh Hashana Origins. Copyright © 1998-
1999 Allt judisk, Inc.). 

Bibeln lär att trumpeter blåstes att tillkännage Guds högtider, liksom att kalla människor att montera 
(Numbers 10: 1-3, 10). 

Livets bok 

Intressant nog har judiska forskare knutna Basunhögtiden i med 'Livets bok' (Peltz M, Rabbi. Vad finns i 
en Rosh Hashanah hälsning? Haaretz den 17 september, 2012). Varför är det intressant? 

Tja, lär Bibeln att de som är listade i 'Livets bok' (Fil 4: 3; Uppenbarelseboken 3: 5) kommer att uppstå 
(Hebr 12: 22-23). När? På den sjunde och sista trumpet: 

51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla sover, men vi skall alla förvandlas - 52 i ett 
ögonblick, i ett ögonblick, vid den sista trumpet. Ty basunen skall ljuda, och de döda kommer att 
höjas omutlig, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och 
detta dödliga ikläda sig odödlighet. (1 Kor 15: 51-53) 

Uppenbarelseboken tydligt lär att sju trumpeter kommer att blåsas (8: 2), kommer straff på dem som inte 
är skyddade av Gud (9: 4), och sedan Guds rike och dom kommer (11: 15-18). Slutligen undervisar att de 
vars namn inte skriven i livets bok kommer att uppleva den andra döden (Uppenbarelseboken 20: 14-15). 

trumpetstötar 

Tänk på att Bibeln visar att under Israels historia, som var kraftigt utmärkts med konflikter och uppror, 
trumpeter fortsatte att användas som varningsanordningar, att kalla till vapen eller som förspel till viktiga 
meddelanden - alltid att markera en händelse av enorm import till hela nation. 



Gud använde också profeterna, bland dem Jesaja, Hesekiel, Hosea och Joel, för att varna Israel om straff 
han skulle föra över dem för deras ständiga uppror mot hans lagar. Dessa profeter skulle använda sina 
röster som trumpeter att skrälla sina varningar till Guds folk. 

Ett Cry högt, skona inte; Lyft upp din röst såsom en basun; Berätta mitt folk deras överträdelse, 
och huset Jakobs deras synder. (Jes 58: 1) 

Vi i den fortsatta Church of God arbetar för att göra det i dag. Vi berättar djärvt av synder samhället och 
hur världshändelser är anpassning till riktigt förstått profetia - som vi strävar också efter att förklara. 

Men det kommer också att vara bokstavtrumpetstötar som kommer i framtiden Uppenbarelseboken lär 
(Upp 8: 1-13, 9: 1-18). Men de flesta kommer inte att lyssna dessa varningar. 

Många blåses i Uppenbarelseboken, och en hel del skulle blåsas på Basunhögtiden (Leviticus 23:24) - 
förhoppningsvis många kan se sambandet. 

Men det viktigaste trumpet, i en mening, skulle kunna vara den sista, den sjunde en. Här är vad 
uppenbarelse lär om att: 

15 Då den sjunde ängeln lät: Och det fanns högljudda röster i himlen, säger, "De riken denna 
världen har blivit riken vår Herre och hans Kristus, och han skall regera i evighet!" 16 och de 
tjugofyra äldste som satt inför Gud på sina troner föll på sina ansikten och tillbad Gud, 17 säger: 
"Vi ger dig tack, Herre Gud Allsmäktig, Den som är och som var och som skall komma, ty du har 
tagit din stora makt och regerade. 18 folken vredgades, och din vrede har kommit, och tiden för de 
döda, att de skulle dömas, och att du bör belöna dina tjänare profeterna och de heliga och dem 
som fruktar Ditt namn, små och stora, och bör förstöra dem som förstör jorden." 19 Därefter Guds 
tempel öppnades i himmelen, och ark sitt förbund sågs i hans tempel. Och det fanns blixtar, ljud, 
åska, en jordbävning och stora hagel. (Upp 11: 15-19) 

Basunhögtiden föreställer den framtida blåser av trumpeter och det faktum att Jesus ska komma och 
etablera Guds rike på jorden. De goda nyheterna om kommande Guds rike är en stor del av det som Jesus 
vill att hans tjänare att förkunna nu (Matt 24:14, 28: 19-20), och sedan skall slutet komma (Matt 
24:14). Basunhögtiden pekar på Kristi seger över denna värld. 

Grekisk-romerska historiker, såsom Jerome och Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae 
Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 
Columna ad Culumnam 1415 -. 1542A, sid 922, 930 och Epiphanius (Ephiphanius Den Panarion av 
Ephiphanius av Salamis. : Book II (sekter 1-46) avsnitt 1, 19 kap 7-9 Frank Williams, redaktör Utgivare 
Brill, 1987, s 117-119), antecknades att de "Nazarene kristnas fortsatt att hålla Fall heliga Dagarna... i den 
fjärde och femte århundraden. de var också hålls av trogna kristna i Jerusalem som hävdade den 
ursprungliga kristna byggnad i Jerusalem i det fjärde århundradet tills de stoppades av Imperial 
myndigheter (Pixner B. Church of apostlarna finns på Mt. Zion. Biblisk arkeologi Review, maj / juni 
1990: 16-35,60). 

Den antisemit John Chrysostom försökte specifikt att hindra människor från att hålla Basunhögtiden i 
slutet av fjärde århundradet (John Chrysostom Predikan I mot judarna I: 5, VI. 5; VII: 2). Men de försöker 
vara trogna fortsatte att göra det genom historien. Den fortsatta Church of God gör det nu. 

6. Försoningsdagen: Satan får Förvisad 



Nästa Fall heliga dag är Försoningsdagen: 

26 Och HERREN talade till Mose och sade: 27 "Även den tionde dagen i samma sjunde månad ska 
Försoningsdagen skall vara en helig sammankomst för dig, du skall späka eder, och erbjuder en 
eldsoffer till. Herren. 28 Och du skall göra något arbete på samma dag, ty det är Försoningsdagen 
dagen~~POS=HEADCOMP, för att bringa försoning för dig inför Herren, din Gud. 29 för varje 
person som inte är skadad i själ på samma dag skall vara avskurna från sitt folk 30 och varje person 
som gör något arbete på samma dag, den personen jag kommer att förstöra bland hans folk 31 Du 
skall göra något slags arbete,.. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder generationer i alla dina 
. bostäder 32 det skall vara er en vilosabbat, och ni skall späka eder;. på den nionde dagen i 
månaden kvällen från kväll till kväll, du ska fira din sabbath" (LEV 23: 26-32). 

7 'På tionde dagen i samma sjunde månad ska du ha en helig sammankomst. Du skall späka 
eder; Du skall inte utföra något arbete. (Numbers 29: 7) 

Fastan är historiskt sett främst hur frasen ”späka eder” har tolkats av den judiska och Church of God 

samhällen (detta också kontrolleras av sådana passager som Psalm 35:13, 69:10 och Jes 58: 5) att betyda 
fasta, om man inte är på något sätt sjuk, och därmed redan drabbade. Kväll till kväll innebär från 
solnedgång till solnedgång. 

Nya testamentet själv kallar Försoningsdagen ”Fast” (Apg 27: 9), som inte bara visar att aposteln Paulus 
höll det (som han skulle vara per uttalanden i Apostlagärningarna 21: 18-24; 28:17 ), men att grekisk-
named Theophilus (den kristna som Apostlagärningarna riktades till i Apostlagärningarna 1: 1), också 
måste ha varit eller annan term skulle ha bytts ut. 

Observant personer anslutna till Guds Kyrkor kommer snabbt från solnedgång denna natt till 
solnedgången nästa natt (om de är fysiskt kunna - ammande mödrar, små barn, gravida kvinnor och olika 
drabbade andra inte förväntas snabbt - detta är förenligt med judiska praxis på detta område också). I 
denna snabbt går vi utan mat eller dryck. 

Märkligt, hävdar en protestantisk rapport att en anledning kristna behöver inte hålla Försoningsdagen är 
att det inte finns någon judiskt tempel i dag (Cocherell BL. Om Kristi efterföljare snabbt på 
Försoningsdagen?). Ändå är den bibliska verkligheten att Israels barn höll Försoningsdagen under 
århundraden innan det fanns ett tempel och andra verkligheten är att det Nya Testamentet visar att kristna 
är nu Guds tempel (1 Kor 3: 16-17) . 

två getter 

I Gamla Testamentet, Försoningsdagen innehöll en ceremoni där Asasel bocken skickades till öknen 
(Leviticus 16: 1-10). Vissa kristna såg detta sändning av Azazel get away som föreställande tiden under 
millennieskiftet när Satan skulle bindas i tusen år i avgrunden (Uppenbarelseboken 20: 1-4). Detta 
innebär att han inte kommer att kunna locka och lura under den tiden. På grund av offret av Jesus är en 
get inte offras för att observera denna dag (jfr Hebr 10: 1-10). 

Trots att Jesus var vårt påskalamm offras för oss (1 Kor 5: 7-8) och han dödades endast en gång (Hebr 
9:28), ser vi också en annan än påsk där Jesus ceremonially dräpt tid. 

Varför? 

Många har spekulerat, men det kan finnas ledtrådar tillsammans med det faktum att detta offer sker före 
utgivningen av den andra get. 



Den ursprungliga påsken bara resulterat i Israels barn som förs över för sina synder. I denna tid, de som är 
sanna kristna hävdar offret av Jesus på hans sista jordiska påsk för att betala straffet för våra synder. Men 
riktiga kristna är en liten minoritet av befolkningen i världen (Luk 00:32; Rom 11: 5). 

Eftersom Bibeln kallar Satan ”gud denna ålder” som har ”förblindade” världen (2 Kor 4: 4), de flesta har 

förblindade och har ännu inte täckts av offret av Jesus. Men detta kommer att ske för nästan alla som 
kommer att kallas - antingen i denna ålder eller ålder att komma (Matt 00:32). Visar offret, ceremoniellt 
efter kyrkan ålder slutar hjälper visar att offret av Jesus var inte bara för dem som kallas i kyrkan ålder, 
som Guds plan ingår att erbjuda räddning för alla, och inte bara dagens utvalda. 

Genom att visa offret före den andra get släpps, visar detta att Jesus inte tog bort synder Satan. 

Jesus tog straffet för alla människor. Men det gäller inte för människor förrän Gud kallar oss och ger oss 
ånger (Joh 6:44) och vi kommer att vara villiga att omvända sig och vi kommer att tro.Inte bara i Jesus, 
men vi tror att sonen och vi tror Fadern, det vill säga, vi tror på vad de säger. Dessutom har vi bevisa det 
genom att omvända, bli döpt, beviljas den helige Ande (Apg 2:38) och faktiskt försöker leva som de vill 
få oss att leva (jfr 1 Joh 2: 6). 

Hålls hela historia 

Försoningsdagen hölls i den 4: e-talet enligt John Chrysostom som predikade mot den (John Chrysostom 
Predikan I mot judarna I:. 5; VI: 5; VII: 2). 

Detta kan också ses i Canon 69/70 av de syriska apostoliska Canons nära denna tid som försökte förbjuda 
det (Seaver JE Förföljelsen av judarna i det romerska riket (300-438), Issue 30 University of Kansas 
publikationer. Humanistiskt studier. University of Kansas Publications, 1952, sid. 34-35). 

En muslimsk dokument daterade från tiden för den femte tionde århundradet, säger att Jesus och hans 
lärjungar höll snabbt på samma dagar som judarna. Det tyder på att judisk-kristna fortfarande hålla 
Försoningsdagen medan Greco-romarna kom upp med en 50 dagars Lenten- 

fasteperioden att Jesus inte hålla (Tomson P. Lambers-Petry L. bilden av judisk-kristna i judiska och 
kristen litteratur, volym 158, 2003, sid 70-72;. Stern SM Citat från apokryfiska evangelierna i ". . Abd Al-
Jabbar Journal of Theological Studies, NS Vol XVIII, (1) April 1967:.. 34-57). Rapporter från andra 
historiker stöder denna uppfattning (t.ex. Pines, sid. 32-34). Vidare ser vi historiska rapporter om att det 
fortfarande hålls i Transsylvanien på 16-talet (Liechty, s. 61-62). 

Den gamla Radio Church of God observerade Försoningsdagen (och andra heliga dagar) under hela 20-

talet. Vi i den fortsatta Church of God fortsätta att observera den idag. 

7. lövhyddohögtiden: En glimt av hur världen ser ut under Kristi 
Reign 

Lövhyddohögtiden föreställer en kulminerade händelse i Guds plan. Efter Jesus dog för våra synder att 
lösa mänskligheten, och efter att han skickade oss den helige Ande och plockade ut ett folk för hans namn 
för att bli kungar och präster att regera med honom på jorden (Uppenbarelseboken 05:10), och efter hans 
andra ankomst, och när han har äntligen placerat alla synder på huvudet av Satan separera både honom 
och synder från Guds närvaro och hans folk (gör oss slutligen gick på-en med honom, försoning), då är vi 
redo för det sista serien händelser, början av inrättandet av tusenåriga rike på jorden. 



Lövhyddohögtiden Pictures andliga och materiella överflöd som kommer att inträffa under tusenårsrike 
av Jesus Kristus när folk kommer att hålla Guds lagar utan Satans bedrägerier (Uppenbarelseboken 20: 1-
6). Detta står i motsats till vad som händer nu i en värld lurad av Satan (Uppenbarelseboken 12: 
9). Satanic bedrägeri, vilket kommer att vara borta sedan (Uppenbarelseboken 20: 1-3), är en del av varför 
de flesta som bekänner kristendomen har blivit vilseledda av 'trevlig' falska ministrar samt varför många 
av dessa ministrar har blivit vilseledda (2 Kor 11: 14-15). 

Jesus själv, höll lövhyddohögtiden, och även undervisat det per John 7: 10-26. 

Här är några instruktioner om det från de hebreiska skrifterna: 

33 Och HERREN talade till Mose och sade: 34 "Tala till Israels barn och sade: '. Den femtonde 
dagen i samma sjunde månad ska vara lövhyddohögtiden i sju dagar till Herren 35 På den första 
dagen skall det finnas en helig sammankomst. Du ska göra något brukligt arbete på det. 

41 Du skall behålla det som en fest till Herren i sju dagar under året. Det skall vara en stadga för 
evigt i släkte. Du ska fira den i sjunde månaden. 42 Du skall bo i bås under sju dagar. Alla som är 
infödda israeliter skall bo i bås, (Leviticus 23: 33-35,41-42) 

13 "Ni ska iaktta Lövhyddehögtiden sju dagar ... 14 Och du skall glädja i fest, du och din son och 
din dotter, din tjänare och din tjänarinna och leviten, främlingen och den faderlöse och änkan, 
som är inom dina portar. 15 Sju dagar du skall hålla en helig högtid till Herren, din Gud, på den 
plats som Herren väljer, ty Herren, din Gud, välsigna dig i alla dina produkter och i alla dina 
händers verk, så som du säkert glädja sig. 

16 "Tre gånger om året alla män träda fram inför Herren, din Gud på den plats som han väljer: på 
Osyrade bröd vid Feast veckor, och vid lövhyddohögtiden, och de får inte framträda inför Lord 
tomhänt 17 Varje människa skall ge han kan, enligt välsignelse Herren, din Gud, som han har gett 
dig (Femte Mosebok 16: 13-17).. 

Gud hade forntida Israel bo i bås / tabernakel ( 'sukkos' på hebreiska) i vildmarken under decennier innan 
de tillträdde förlovade landet. Dessa bås, på sätt och vis före att de var bara arvtagare till det förlovade 
landet. Även under Millennium, då Guds rike är styrande över dödliga nationer, kommer dödliga 
människor vara bara arvtagare till kungariket. De måste övervinna och växa i kunskap och visdom att 
ärva löften. 

Gud säger Efraim (ibland porträttera en typ av hela Israel i skrift) att de kommer att ”bo i tält, som i 

dagarna av högtiden” (Hosea 12: 9, Douay-Rheims). Israel, i öknen, var en typ av alla människor som 
måste gå igenom prövningar och vedermödor att ärva löftena (1 Kor 10:11). De var främlingar, väntar på 
att ärva Guds löften. 

Vi kristna är att inse att vi inte har någon permanent stad i denna ålder och se till ett komma (Heb 
13:14). Den vistas i tillfälliga bostäder under lövhyddohögtiden hjälper påminna oss om det. Kristna bör 
närvara gudstjänster, om möjligt, varje dag i Lövhyddehögtiden lära (Mosebok 31: 10-13; Nehemja 8: 17-
18) är levande offer, som är vår ”rimlig service” (Rom 12: 1) . 

Lövhyddehögtiden är en tid att glädja (Mos 14:26; 16:15). Användningen av den tillhörande tionde 
(vanligen kallad ”andra tiondet”) visar att det är att vara en tid av överflöd (Mosebok 14: 22-26), men 
också att ministeriet ska tas om hand i denna åldersgrupp (Mosebok 14: 27). Lövhyddohögtiden hjälper 
bild tidpunkten för tusenåriga överflöd. Detta ger oss en inblick i tiden efter Jesus kommer tillbaka. 

Millennieskiftet representerar den sjunde dagen av Guds 7000 års plan. Intressant nog var sju år, den 
lagboken befalldes att läsas vid lövhyddohögtiden (Mosebok 31: 10-13). Detta bidrar till bilden att lagen, 



däribland de tio budorden, kommer att hållas i millennieskiftet, som Bibeln visar lagen kommer att 
undervisas sedan (Jesaja 2: 2-3; mer på buden kan hittas i vår online broschyr The tio budorden). Det 
lever enligt Guds lagar som kommer att ge välsignelser och överflöd under millennieskiftet. 

Vi kristna väntar nu det kommande millennieskiftet och den förändring som sker vid den sista basunen (1 
Kor 15:52), som också kallas den första uppståndelsen: 

4 Och jag såg troner, och de satte sig på dem, och dom begicks till dem. Sedan såg jag själarna hos 
dem som hade blivit halshuggna för deras vittnesbörd om Jesus och Guds ord, som inte hade 
tillbett vilddjuret eller dess bild, och hade inte fått sin prägel på sina pannor eller på sina 
händer. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år. (Upp 20: 4) 

Bibeln visar att efter Jesus samlar kyrkan själv, och när han sitter på sin tron där vi kommer att härska 
med honom, kommer han att samla nationer inför honom och säga till de kristna: 

34 Kom, du välsignade av min Fader, ärva riket 

förberett för dig från världens begynnelse: (Matt 25:34). 

Nu, de som håller Lövhyddehögtiden ser fram emot detta eftersom det hjälper bild tusenåriga riket. 

I början av andra århundradet, Papias sa: 

[T] här kommer att bli en period av några tusen år efter uppståndelsen från de döda, och att Kristi 
rike kommer att inrättas i materiell form om denna jord. 

Efterlevnaden av lövhyddohögtiden är en skugga av det kommande tusenåriga rike som trogna kristna har 
hållit sedan Nya testamentets tid. 

Var kan den hållas? 

Lövhyddohögtiden är i huvudsak en 'pilgrimsfärd' (Ps 84: 1-5) period, vilket betyder att den vanligtvis 
innebär resor utanför sin normala samhället. Jesus tabernacled "med människor när han var här (som det 
grekiska ordet ἐσκἠνωσεν i John 1:14 kan översättas per grön JP. Inter grekisk-engelska Nya testamentet. 
Baker Books, 1996, 5: e utskrift 2002, s. 282). 

Medan vissa hävdar felaktigt att lövhyddohögtiden från det förflutna genom aktuella tider bara måste 
hållas i Jerusalem, det är fel. Israels barn var inte ens i Jerusalem under århundraden efter kommandon för 
dess efterlevnad i Tredje Mosebok 23 registrerades-hence Jerusalem var inte en initial alternativ för 
dem. Bibeln visar Lövhyddehögtiden kan hållas i andra än Jerusalem städer (Nehemja 8:15; jfr 
Deuteronomy 14: 23-24). Under det andra templets tid (530 f.Kr. - 70 e.Kr.), judar hålls ofta på annat håll 
(Hayyim Schausse noterade, ”Sukkos var en stor festival även utanför Jerusalem.” Schausse H. De 

judiska festivaler: A Guide to deras historia och ritualer, 1938. Schocken, s. 184). 

Det kan också vara av intresse att notera Polycarp av Smyrna i 2: a århundradet (Life of Polycarp kapitel 
19.) och vissa andra i Mindre Asien i slutet av fyra-talet höll Lövhyddehögtiden i Mindre Asien, inte 
Jerusalem. Detta bekräftas av källor som den katolska helgonet Jerome (Patrologia Latina Volumen 
MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A) och forskning som utförts av 20-talet Cardinal Jean 
Danielou (Daniélou, kardinal Jean-Guénolé-Marie teologi Jewish kristendomen. . Översatt av John A. 
Baker. Den Westminster Press, 1964, sid. 343-346). 

En artonhundratalet anti-tusenåriga forskare vid namn Giovanni Battista Pagani skrev följande om den 
egyptiska biskop Nepos av det tredje århundradet och de som stödde Millennium: 



... alla dem som undervisar ett millennium inramade enligt judiska idéer, säger att under 
tusenårsriket kommer mosaiska lagen återställs ... Dessa kallas Judaical Millenarians inte vara 
judar, men som efter att ha uppfunnit och fastställde ett årtusende enligt ... Den huvudsakliga 
författarna till detta fel var Nepos, en afrikansk Bishop, mot vilken St. Dionysius skrev hans två 
böcker om löften; och Apollinaris, som St. Epiphanius förväxla i sitt arbete mot irrläror. (Pagani, 
Giovanni Battista. Publicerad av Charles Dolman, 1855, sid. 252-253) 

Det borde vara av intresse att notera att varken Bishops Nepos eller Apollinaris var judar, men dömdes för 
att ha en religion som hade ”judisk” övertygelser. Och eftersom Apollinaris kallas ett katolskt helgon, bör 
det stå klart att de respekterade icke-judiska kristna ledare i början av tredje århundradet uppenbarligen 
håller på idéer som fördömdes av allegorists. Det faktum att de höll till ”mosaiska lagen” är ett bevis så 

att de båda förstod innebörden av och höll lövhyddohögtiden, men med en kristen inriktning. 

Den grekisk-Roman bishop & Saint Methodius av Olympus i slutet av 3: e eller början av 4: e århundradet 
lärde att lövhyddohögtiden befalldes och att det hade lektioner för de kristna: 

För eftersom sex dagar Gud gjorde himmel och jord, och slutade hela världen, och vilade på den 
sjunde dagen från alla sina verk som han hade gjort, och välsignade den sjunde dagen och 
helgade den, så genom att en siffra i den sjunde månad när frukterna av jorden har samlats in, vi 
har bjudit för att fira till Herren ... det beordras att högtiden våra Tabernacles ska firas till Herren 
... för som som israeliterna, som har lämnade gränser Egypten, kom först till Tabernacles och 
härifrån ha igen anges, kom in i löftets land, så även vi gör. För jag också tar min resa, och gå 
vidare från Egypten detta liv, först kom till uppståndelsen, som är den sanna Högtid för 
Tabernacles, och det har satt upp min tabernaklet, prydd med frukterna av dygd, på första dagen 
av uppståndelsen, som är domens dag, fira med Kristus Millennium vila, som kallas den sjunde 
dagen, även den sanna sabbaten. (Methodius. Bankett av de tio oskuld, Discourse 9) 

Den katolske prästen och forskaren Jerome sade att Nazarene kristna hållit det och att de trodde att det 
pekade på den tusenåriga styre Jesus Kristus (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad 
Culumnam 1415 - 1542A). Denna hållandet av lövhyddohögtiden från Nazarene kristna i slutet av fjärde 
århundradet bekräftades också av den katolska och östra ortodoxa helgon Epiphanius av Salamis. 

Christian Skillnader från Israels 

Huvudsakligen baserad på Nya testamentets skrifter kristna hålla lövhyddohögtiden lite annorlunda än 
Israels gjorde. 

Records tyder på att Lövhyddehögtiden tycks ha hållits i Europa under medeltiden (ambassadör College 
korrespondenskurs, lektion 51. "Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats ..." Upp 12: 6 . 1968) 
såväl som specifikt i Transsylvanien på 1500-talet (Liechty, sid. 61-62), vid platser utan palmblad. Det 
finns vissa tecken som tyder på att det hölls i Amerika i 1600 och 1700-talet. Den hölls vid den gamla 
Radio Church of God och världen Church of God hela världen på 20-talet. 

Vi i den fortsatta Church of God fortsätta att hålla det på platser runt om i världen och vi lär också att 
lövhyddohögtiden pekar på tusenårsrike Jesus Kristus i Guds rike. 

Lövhyddohögtiden har observerats av många moderna kristna i antingen tält eller motell / hotellrum 
fungerar som ”tabernakel” -temporary dwellings- och inte bara i Palm bransch hyddor som israeliterna 
normalt används. Nya testamentet visar att kristna har en annan uppenbarelse (jfr Hebreerbrevet 8: 2; 9: 
11-15), vilket överensstämmer med att inte behöva personligen att bygga en palm-monter. Bibeln visar att 
Israels barn bodde främst i tält per Mosebok 33: 8 (och ibland andra till synes tillfälligt, per Mosebok 4: 
45-49, hem) medan de var i öknen i fyrtio år och att Gud anses de som ” hyddor”per Leviticus 23:43. Att 
bo i tält eller motellrum är en liknande typ av tillfällig bostad / tabernakel idag. 



Bibeln visar kristna behöver inte göra djuroffer / erbjudanden (Hebr 9: 9) som brännoffer som Israels barn 
som används för att ge under lövhyddohögtiden (Tredje Moseboken 23: 36-37). Istället vi att erbjuda oss 
som levande offer, som är vår rimlig service (Rom 12: 1) -som normalt ingår regelbundet deltar 
gudstjänster under lövhyddohögtiden. 

En del kanske undrar varför deltar tjänster görs för alla dagar vid lövhyddohögtiden, men detta är inte 
nödvändigt för Osyrade Brödets Dagar. Den grundläggande bibliska anledning att kommandot säger: ”Du 

skall följa lövhyddohögtiden sju dagar ... Sju dagar skall ni hålla en helig högtid till Herren, din Gud, på 
den plats som Herren väljer” (Femte Mosebok 16: 13,15) , men det är inte så anges relaterade till dagarna 
av osyrat bröd-kommandona för det står att äta osyrat bröd i sju dagar i Tredje Mosebok 23: 6 och Femte 
Mosebok 16: 3, i motsats till observera högtiden i sju dagar (vi gör en 'offer' de sju dagarna av osyrat bröd 
genom att äta osyrat bröd på varje dagar). Bibeln säger också att vara i tillfälliga bostäder under 
lövhyddohögtiden (Mos 23:42), men inte ange detta relaterat till andra Heliga Dagarna. 

Eftersom Satan kommer att vara bunden för tusenårsrike (Upp 20: 1-2), kommer det att finnas mindre 
bedrägeri sedan. Går bort för tiden lövhyddohögtiden och möta dagligen hjälper bild en tid då världen 
kommer att vara helt annorlunda än det nu är. 

”Din Kingdom Come!” (Matt 06:10). 

Bibeln lär att lövhyddohögtiden kommer att hållas i Millennium och Gud kommer i slutändan 
'Tabernaklet' med oss 

Bibelns profetior visar att Lövhyddohögtiden kommer att hållas i Millennium: 
16 Och det skall ske att var och en som är kvar av alla de folk som kommo mot Jerusalem skall gå 
upp från år till år för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att hålla 
lövhyddohögtiden. 17 Och det skall vara att oavsett vilken av de släkter på jorden inte komma upp 
till Jerusalem för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, på dem blir det inget regn. 18Om 
familjen i Egypten inte kommer att komma upp och komma in, skall de ha något regn; De skall få 
pesten som HERREN slår folk som inte kommer upp för att hålla lövhyddohögtiden.19 Detta skall 
vara straff Egypten och straffet för alla nationer som inte kommer upp för att hålla 
lövhyddohögtiden (Sak 14: 16-19). 

Så Bibeln lär att Gud förväntar sig alla att hålla lövhyddohögtiden i framtiden. Även katolska 
kommentatorer inser att Guds plan omfattar lövhyddohögtiden. En katolsk kommentar på passager i 
Sakarja 14 stater: 

Under tiden som tidigare förföljt kyrkan ska konverteras, och med stor hängivenhet kommer att 
fira festligheterna och utöva religiösa riter till Gods ära, och ska förtjäna stora belöningar.(Den 
ursprungliga och sanna Douay Gamla testamentet Of Anno Domini 1610 Volym 2, s. 824) 

Guds rike kommer att ersätta alla denna världens riken (Upp 11:15), och denna festival hjälper bild detta 
genom att separera (jfr Uppenbarelseboken 18: 4; 1 Joh 2: 18-19) kristna pilgrimer (1 Pet 2: 1-12) från 
deras vanliga rutin. 
Att hålla lövhyddohögtiden ger oss en inblick i denna tid av vad som kommer att hända i framtiden 
tusenåriga riket. Bibeln visar också att senare ”tabernakel Gud” kommer att vara på jorden ”och han skall 

bo med” oss (Uppenbarelseboken 21: 3). 
Att hålla lövhyddohögtiden nu är en försmak av vad som komma skall i Guds rike. 



8. Sista Stora Dagen: Guds fantastiska planen för Frälsnings för 
mänskligheten 

Denna åttonde dagen, dagen som omedelbart följer sju dagar lövhyddohögtiden, bilder slutförandet av 
planen för inlösen. 

”Book of Life” - typifying frälsning - öppnas (Uppenbarelseboken 20:12). Detta är strax före den nya 
himlen och den nya jorden (Uppenbarelseboken 21: 1). Judarna kallar denna festival Shemini 'Azeret, som 
betyder ’åttonde dagen montering’ (också innebär att de tidigare sju dagar lövhyddohögtiden var dagar av 

montering). 

Här är mer på den åttonde dagen från Bibeln: 

34 ... 'Den femtonde dagen i samma sjunde månad ska vara lövhyddohögtiden i sju dagar till 
Herren. ... 36 På den åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst. ... Det är en helig 
sammankomst, och ni skall göra något brukligt arbete på det. (LEV 23: 34,36) 

Denna dag är ofta nämns i Church of God cirklar som den Sista Stora Dagen, på grund av vad Nya 
Testamentet säger om det: 

37 På den sista dagen, den stora dagen av högtiden, stod Jesus och ropade och sade: "Om någon 
törstar, så kom till mig och drick. 38 Den som tror på mig, som Skriften har sagt, ur sin hjärta 
kommer strömmar av levande vatten." (Joh 7: 37-38) 

Så Jesus höll denna dag som kommer omedelbart efter festivalen föreställande millennieskiftet, och 
undervisade på det. 

Efter millennieskiftet, vad händer? 

En uppståndelse (Upp 20: 5). 

De döda stå inför Gud. Detta skulle inte inkludera sanna kristna idag, eftersom de återuppstå när Jesus 
återvänder. De i denna uppståndelse måste vara de som dog i okunnighet om Guds sanna planen 

i tidigare åldrar. Detta är att domens dag Jesus nämns vid upprepade tillfällen: 

7 Och när du går, predika och säga: 'Himmelriket är nära.' ... 14 Och den som inte kommer att ta 
emot dig och inte heller höra dina ord, när du avviker från det huset eller staden, skaka bort damm 
från dina fötter. 15 Sannerligen säger jag er: det blir drägligare för land Sodom och Gomorra i 
domens dag än för den staden! (Matt 10: 7,14-15) 

23 Och du, Kapernaum, som upphöjt till himmelen, kommer att föras ned till Hades; Ty om de 
kraftgärningar som äro gjorda i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. 24Men jag 
säger er att det skall vara drägligare för marken i Sodom i domens dag än för dig. (Matt 11: 23-
24) 

Lägg märke till att det är mer acceptabelt i domens dag för dem Gud förstördes i Sodom och Gomorra 
(Genesis 19:24) än för dem som medvetet förkastade Kristus och budskapet om hans rike. 

Jesus lärde också att ”all synd SKULLE förlåtas” (Mark 03:28), med undantag av 'oförlåtliga synden' 

(Mark 03:29). Det är med uppfyllandet av den Sista Stora Dagen att alla som inte har haft möjlighet till 
frälsning verkligen kommer att ha den möjligheten, och nästan alla kommer att acceptera erbjudandet. 



Nästan alla människor som någonsin levt sparas! 

I 2: a århundradet, Polycarp av Smyrna uppgift visade om Lövhyddehögtiden och den Sista Stora Dagen 
(Life of Polycarp, kapitel 19). 

Den bibliska sanningen är att, på grund av Guds kärlek, kom Jesus att dö för alla: 

16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan 
för att världen genom honom skulle kunna räddas. (Joh 3: 16-17) 

Så gjorde kärleksfull Gud sända sin Son att dö för ett relativt fåtal eller världen? 

Protestanter, som ofta citera John 3:16, tenderar att lära att världen skulle kunna räddas, men att de allra 
flesta som någonsin levat kommer att drabbas i plågor för evigt. De verkar också förbise att Jesus kom för 
att dö för alla (John 3:17). Är det den typ av frälsningsplanen som en Gud som är allvetande och kärlek 
skulle komma med? Bibeln stödja idén att alla kan sparas nu? Om inte, är det rättvist? 

Eftersom Gud är alla veta och allsmäktig och är kärlek (1 Joh 4: 8,16), skulle Gud har predestinerade mest 
som någonsin levt till evig plåga? 

Nej. 

Visst Gud är klok nog att ha en plan som faktiskt fungerar. 

Rom 9: 14-15 säger: 

14 Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet med Gud? Absolut inte! 15 För säger han till Mose: 
”Jag kommer att vara barmhärtig mot vem jag kommer att ha barmhärtighet och jag kommer att 

ha medlidande med vem jag kommer att ha medlidande.” 

Vi vet att Gud valde en del av Israel i Gamla Testamentet, och några andra. Hur är det kärleken om resten 
är dömda till evig tortyr? 

Gud ”vill att alla män som ska sparas och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2: 4). Anledningen till 
att inte alla kallades i denna åldersgrupp var därför att han visste att de flesta skulle inte reagera och 
uthärda med sanningen till slut som ska sparas (jfr Mark 13:13, Lukas 8: 5-15). Men det betyder inte att 
de inte kallas nu var alla avskurna och förlorade. 

Bibeln lär att många har avsiktligt förblindade i denna åldersgrupp (Joh 12: 37-40; Jes 44:18). De som 
förblindade i denna åldersgrupp har fortfarande en möjlighet (jfr Joh 9:41; Jesaja 42: 16-18). Lägg också 
märke till: 

14 Jag kommer återigen att göra ett fantastiskt arbete bland detta folk ... 24 Dessa också som gjorde 
en felaktig anda kommer att förstå, och de som klagat lär läran. (Jes 29: 14,24) 

Det finns ingen partiskhet med Gud (Rom 2:11). Det kommer att finnas en möjlighet för alla som ”alla 

jordens ändar skall se frälsning vår Gud” (Jes 52:10). 

De som inte ingår i denna första uppståndelsen, som kallas ”resten av de döda” (Uppenbarelseboken 20: 

5) är uppståndna efter millennieskiftet är över. Detta är en fysisk uppståndelse och kommer att innebära 
de som känner att deras hopp har skurits av (Hes 37: 1-14). 



Även om de kommer att dömas skyldig till sin (Upp 20:12, Romarbrevet 3:23; jfr 1 Petr 4:17), ”Mercy 

triumferar över dom” (James 2:13). Gud kommer att åberopa med allt kött (Jeremia 25:31; Jesaja 03:13) 
och många kommer att svara (Jes 65:24). Även om inte alla kommer att acceptera hans erbjudande, och 
det är inte en andra chans (de som verkligen hade en chans och helt förkastat Guds helige Ande inte 
kommer att få denna möjlighet att bli förlåten per Mark 03:29), kommer många bättring. Den Sista Stora 
Dagen hjälper visa detta. 

Tänk också på följande: 

19 Herre, min styrka och min borg, min tillflykt i dag lidande skall hedningarna komma till dig 
från jordens ändar och säga: "Visst våra fäder har ärvt lögner, värdelöshet och olönsamma 
saker." 20 Kommer man gör gudar för sig själv, som inte gudar? 21 "Därför skall jag här en gång få 
dem att känna, jag skall låta dem känna min hand och min makt, och de ska veta att mitt namn är 
Herren (Jer 16: 19-21). 

17 Och resten av det han gör i en gud, hans bildstod. Han faller ner innan den och tillber det, ber 
till den och säger: "Rädda mig, ty du är min Gud!" 18 De vet inte heller förstå, För Han har stängt 
deras ögon, så att de inte kan se, och deras hjärtan, så att de inte kan förstå. ... 22 Jag har utplånat, 
som ett tjockt moln, dina överträdelser, och som ett moln, dina synder. Återgå till mig, ty jag har 
återlöst dig. (Jes 44: 17,18,22) 

Även de som accepterat falska traditioner, inklusive de som var avgudadyrkare (Jesaja 44: 17-18), 
kommer att ha sin första riktiga chans till räddning (Jes 44:22). Miljarder genom tiderna i Afrika, Europa, 
Asien, Nord- och Sydamerika, och öarna aldrig hört talas om Jesus och det sanna evangeliet om riket, och 
Gud i förväg har känt detta och hade en plan (Rom 11: 2). 

Vi i den fortsatta Church of God är överens om att ”Vår Gud är Gud frälsning” (Ps 68:20) och lär att han 

har en frälsningsplan som faktiskt fungerar för mer än bara en relativt få. 

Det finns bara ett namn under himlen varigenom människan kan sparas (Apg 4:12; jfr Jesaja 43:11) och 
det är Jesus Kristus (Apg 4:10; Joh 03:18). Eftersom de flesta av mänskligheten har aldrig hört sanningen 
om Jesus och evangeliet om Guds rike (Mer information finns i vår broschyr evangeliet om Guds rike på 
www.ccog.org), och ”allt kött skall se frälsning Gud”(Luk 3: 6), kommer det att finnas möjlighet för alla 

att uppnå frälsning, antingen i denna ålder eller ålder att komma (jfr Matt 12: 31-32; Luk 13: 29-30). 

Framtiden ålder att komma anländer efter den andra uppståndelsen (som de sanna kristna vid den tiden 
höjs vid den första uppståndelsen per Uppenbarelseboken 20: 5-6) och inkluderar tiden av den vita tronen 
dom (Uppenbarelseboken 20: 11-12). Jesaja (Jes 65:20), liksom romerska och ortodoxa katolska helgon 
Irenaeus (Adversus haereses, Book V, kapitel 34, vers 2-3,4) indikerade att denna ålder att komma skulle 
vara ungefär hundra år lång. 

Denna idé var fortfarande hölls under medeltiden av dem som den romerska kyrkan förföljd som 
rapporterats av inkvisitorn biskop Bernard Guidonis (Bernard Gui: INQUISITOR Handbok, avsnitt 5). 

Denna doktrin undervisades av Radio / Worldwide Church of God i 20-talet och det fortfarande undervisas 
av fortsatta Church of God. 

God frälsningsplan 

Att hålla de bibliska heliga dagar påminner sanna kristna i Guds sanna 
frälsningsplan. Den fortsatta Church of God förstår hur Guds plan angående detta läggs ut genom 
iakttagande av hans högtider (Tredje Moseboken 23:37). 



Gud lär tydligt att han inte vill hedniska metoder som används för att dyrka honom: 

29 När Herren, din Gud, skär bort från innan du folk som du går till förd och du undan dem och 
bo i deras land, 30 akta på dig själv att du inte är insnärjda att följa dem, efter att de förstörs från 
innan du och att du inte fråga efter deras gudar, säger: 'Hur gjorde dessa folk sin gudstjänst? Jag 
kommer också att göra detsamma.' 31 Ni ska inte dyrka Herren, din Gud på det sättet; för varje 
styggelse för Herren som han hatar de gjort till sina gudar; för de bränner även deras söner och 
döttrar i eld åt sina gudar. 32 Vad jag befaller dig, vara noga med att följa den; du får inte lägga 
till den eller ta bort från den. (Mos 12: 29-32) 

De som kombinerar hedniska dyrkan praxis bibliska de dunkla Guds frälsningsplan och i allmänhet inte 
förstår det. 

Nya testamentet visar att aposteln Paulus observerade bibliska heliga dagar (t.ex. Apg 18:21, 20: 6,16; 27: 
9; 1 Kor 5: 7-8, 16: 8) som han höll lagen och seder i hans personer. 

Paul fördömde specifikt införlivande hedniska praxis med bibliska observances (1 Kor 10: 20-23). Paul 
själv uppgav i slutet av sitt liv att han höll alla metoder judar behövs för att hålla (Apg 28: 17-19; jfr Apg 
21: 18-24) och det skulle ha varit tvungen att inkludera alla de heliga dagar som anges i Leviticus 23. 

Som regel behöver den grekisk-romerska kyrkor inte följa aposteln Paulus förmaning att imitera honom 
när han imiterade Kristus (1 Kor 11: 1) och inte heller aposteln Johannes uppmaning att fortsätta att gå 
när han och Jesus gick (1 Joh 2: 6 , 18-19), eftersom de inte hålla alla de bibliska heliga dagar. Också, de 
kyrkor kombinera normalt hedniska praxis i deras dyrkan kalendrar, vilket apostlarna motsatta (1 Kor 10: 
20-23; 2 Kor 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1 Joh 2: 6). 

Genom att inte hålla Guds heliga dagar, men i stället icke-bibliska substitut, många inte inser att synden 
måste vara riktigt ur våra liv, att Gud endast ringer någon nu, att alla kommer att ha en möjlighet till 
frälsning i denna ålder eller ålder att komma, och nästan alla som någonsin levat kommer att sparas i den 
senare skörd. 

Guds heliga dagar lägga ut delar av sin frälsningsplan som de flesta inte förstår. Det är en fantastisk och 
kärleksfull plan. 

9. felöversättningar och sabbaten 

Varför de flesta som bekänner Jesus inte hålla de bibliska Heliga Dagarna? Förutom anti-judiska känslor, 
kompromiss, okunnighet, och felplacerade idéer om 'tradition' felöversättningar är en anledning många 
inte tycks vara beredda att acceptera att de måste följa Guds festivaler. 

Det finns vanligtvis ett par felöversatt / missförstådda passager att människor tenderar att peka på som 
tänkt 'bevis' som de bibliska heliga dagar avskaffas. 

Colossians 2: 16-17 

Förmodligen är den vanligaste delen av Bibeln som ofta anges som ”bevis” som sabbaten och de bibliska 

Heliga Dagarna är klar bort Kol 2: 16-17. Så, låt oss undersöka en liten felöversättning av det: 
16 Låt ingen människa därför bedöma er i kött, eller dricka, eller i fråga om en holyday, eller av 
den nya månen, eller av sabbaten dagar: 17 som är en skugga av vad som komma; men 
kroppen är Kristus (Kol 2: 16-17, KJV). 



Ovanstående översättningen är nära, men lagt det ett ord ”är” (vilket är anledningen till KJV översättare 

sätta är i kursiv stil) som inte finns i den ursprungliga grekiska. 

En verkligt ordagrann översättning skulle lämna ut eftersom det inte är där. Lägg märke till Strongs 
lexikon siffror och relaterade ord för vers 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Vilka är en skugga av vad som komma; de…. men…. kropp ............ av ... Kristus.   

Det bör noteras att 9999 innebär att det inte fanns någon ord i den bibliska text-ordet ”är” inte i denna 

skrift. 

Eftersom samma tre starka ord (# 4983, 3588 & 5547) används fyra gånger i Nya testamentet och i dessa 
tider KJV översätter dem som "Kristi kropp" (Romarbrevet 7: 4; 1 Kor 10:16; 1 Kor 12:27; Ephesians 
4:12) - liksom NKJV-så borde ha KJV. 

Därför, om dessa översättare var helt enkelt i linje med sig själva, de skulle ha översatt Kolosserbrevet 2: 
16-17 till staten (och ingår parenteser eller kommatecken): 

16 ingen döma er därför släppa in att äta och dricka eller i fråga om en festival eller en 
efterlevnaden av den nya månen eller en sabbats 17 (för dessa saker är en skugga av de saker att 
komma), men Kristi kropp. 

Eller med andra ord, låt inte dem som står utanför 'Kristi kropp' (kyrkan, Kol 1:18) domare dig angående 
heliga dagar, men endast den sanna kyrkan själv. Kolosserbrevet 2: 16-17 säger inte att sabbaten och 
Heliga Dagarna är klar bort. 

Även den tidiga ortodoxa biskopen Ambrosius av Milano erkänt att Kolosser 02:17 syftade till ”Kristi 
kropp”, som han skrev följande kommentera den versen: 

Låt oss alltså söka Kristi kropp ... där Kristi kropp är det är sanningen. (Ambrose i Milano. Bok 
II. På Tron på uppståndelsen, avsnitt 107) 

Det är tråkigt att moderna översättare av grekiska ofta har ignorerat vad uttrycket egentligen menade. 

Det är dålig exegetik (biblisk tolkning) för att förlita sig på en felöversättning att hävda att de heliga 
dagarna gjort sig av med. 

Gal 4: 8-10 

En annan vanlig invändning är att hålla de Heliga Dagarna är Galaterbrevet 4: 8-10. Några protestanter 
tenderar att använda detta för att säga att inga bibliska datum för är följas. Så låt oss titta på vad dessa 
skrifter faktiskt lär: 

8 Men sedan, ja, när du inte vet Gud, tjänat dig de som till sin natur är inte gudar. 9 Men nu efter 
att du har känt Gud, eller rättare sagt är kända av Gud, hur kommer det sig att du vänder åter till 
de svaga och utblottade element som du vill återigen vara i träldom? 10 Du observerar dagar och 
månader och årstider och år. 

Det finns flera problem med anti-Holy Day argument här. 



En är att galaterna var hedningar (även om det fanns uppenbarligen vissa judar behandlas i senare verser) 
och var inte hålla de bibliska Heliga Dagarna före konvertering. 

Dessutom finns det inget sätt att Bibeln skulle kalla bibliska krav som ”utblottade element.” Paul tydligt 

varnar hedniska ceremonier som galaterna hade ”tjänat dem som till sin natur inte var gudar.” 

En annan är att katoliker / protestanter / Öst Ortodox bör överväga att de ofta gör observera olika dagar 
och år (söndag, påsk, jul, nyår), så de bör inte observera något om de känner att inga religiösa dagar ska 
följas. 

Galaterbrevet 4: 8-10 inte göra sig av med de bibliska Heliga Dagarna, men i stället är en varning mot 
klamrar sig fast vid icke-bibliska ceremonier. 

Vad sägs om den sjunde dagen sabbaten? 

Den sjunde dagen sabbaten är första av de festivaler Guds anges i Leviticus 23. Även om det är en gång i 
veckan, inte årliga Holy Day, några korta kommentarer verkar vara i sin ordning. 

Den sjunde dagen i veckan, den bibliska sabbaten, som nu kallas lördag. Även söndag visas på vissa 
kalendrar som den sjunde dagen i veckan, är verkligheten den att söndag är den första dagen i 
veckan. Nya testamentet visar tydligt att Jesus (Luk 04:16, 21; 6: 6; 13:10) såväl som apostlarna och de 
trogna (Apg 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreerbrevet 4: 9-11) höll den sjunde dagen sabbaten. 

Många hävdar att den sjunde dagen sabbaten inte åläggas i Nya Testamentet, så det behöver inte hållas i 
dag. Men det enda sättet att göra detta påstående är att lita på felöversättningar i Bibeln. Om man tittar på 
vad som tros vara den ursprungliga grekiska, original arameiska, och den ursprungliga latinska Vulgata 
står det klart i alla de språk som den sjunde dagen sabbaten åläggs för kristna. 

Även enligt vissa katolska och protestantiska översättningar av Bibeln, den sjunde dagen sabbaten resten 
var att förbli under de lydiga kristna Guds folk: 

4 Ty han har talat någonstans om den sjunde dagen på detta sätt: ”Och Gud vilade på sjunde dagen 

från alla sina verk”; 5 och återigen i den tidigare nämnda ställe, ”De skall inte komma in i min 

vila.” 6 Eftersom det kvarstår att vissa kommer att träda in i det, och de som tidigare fått den goda 
nyheten inte komma in på grund av olydnad, .. . 9 Därför förblir en sabbats vila stilla Guds 
folk. 10 Och den som går in i Guds vila, vilar från sina egna verk som Gud från sina. 11 Låt oss 
därför sträva efter att komma in i den vila, så att ingen kan falla efter samma exempel på 
olydnad. (Hebreerbrevet 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 För någonstans han har talat om den sjunde dagen med dessa ord: "Och på den sjunde dagen 
Gud vilade från allt sitt arbete." 5 Och igen i passagen ovanför han säger, "De ska aldrig komma 
in i min vila." 6 Det återstår fortfarande att en del kommer att gå in som vila, och de som tidigare 
hade evangeliet predikas för dem inte gå in på grund av sin olydnad ... 9 Det återstår alltså en 
sabbats vila för Guds folk; 10 för alla som går in i Guds vila också vilar från sitt eget arbete, precis 
som Gud från sina. 11 Låt oss därför göra allt för att komma in i den vila, så att ingen kommer att 
falla genom att följa deras exempel på olydnad (Hebreerbrevet 4: 4-6,9-11, NIV) 

Nya testamentet tydligt att kristna är att hålla den sjunde dagen sabbaten. Förutom att tillåta för andlig 
tillväxt och personlig föryngring, sabbaten föreställer också en kommande tid av Guds tusenåriga vila. 

Även om många inte anser att den sjunde dagen sabbaten är en helig dag, gör Bibeln (Leviticus 23: 3; 
Mos 20: 8; Jesaja 58:13). Nya testamentet varnar inte hålla det (Hebreerbrevet 4: 4-11), men många skäl 
runt med ”tomma ord” (jfr Ef 5:26). 



Det kanske bör också nämnas att trots felöversättningar antyder annars gjorde det andra århundradet 
biskopen Ignatius av Antioch INTE ersätta den sjunde dagen sabbaten med söndag (Thiel B. Ignatius och 
sabbaten Sabbats Sentinel, Volym 69 (3):. 18-21 , 2016 och Thiel B. Mer om Ignatius och sabbaten 
sabbaten Sentinel, Volym 70 (2):. 15-17, 2017). Inte heller gjorde den gamla dokument som 
kallas Didache (Thiel B. Didache och sabbaten Sabbaten Sentinel, Volym 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

För mer dokumenterad information om kyrkans historia, kolla in häften Var är den sanna kristna kyrkan 
idag? och den fortsatta historia Guds församling på www.ccog.org. 

10. re-förpackade demonisk helgdagar 

Vad sägs om jul, påsk och andra religiösa dagar att många professorer i Kristus observera? 

Kommer de ifrån Bibeln? Om inte, var kommer de ifrån? Spelar det någon roll, enligt Bibeln, om du 
håller dem? 

Det finns många helgdagar som världens kyrkor stödjer även om inte alla av dem har godkänts av dem 
alla. Genom historien har några kyrkor ibland godkänt, liksom ibland fördömt dessa samma semester. 

Även om det är utanför ramen för denna broschyr för att gå in på alla detaljer om varje semester och deras 
ursprung, är verkligheten den att många ompaketerade demoniska dem eftersom de ofta ursprungligen var 
avsedda att hedra en hednisk gud / gudinna innan olika kyrkor antagits och / eller bytt namn dem. 

Många skulle bli förvånade över att veta att grekisk-romerska teologer ibland har fördömt dessa helgdagar 
som hedniska och olämpligt för kristna-trots det faktum att olika grekisk-romerska kyrkor främja dem i 
det 21: a århundradet. 

Nyårsdagen Ärade Janus (gud tid) och Strenua (gudinna rening och välbefinnande) 

Bibeln börjar året på våren (Mosebok 12: 2), men vad som brukar kallas nyårsdagen observeras 
januari 1: a på moderna kalendrar. I slutet av 2: a århundradet, grekisk-romersk teologen Tertullianus 
fördömde dem som bekände Kristus som firade en version av den. Men det hindrade inte många som ville 
fira. 

Den katolska Encyclopedia rapporterar: 

Kristna författare och råd fördömde hedniska orgier och övergrepp i samband med festivalen ... 
firas i början av året: Tertullianus skyller kristna som betraktas sedvanliga presenter - kallad 
strenae (Fr. étrennes) från gudinnan Strenia, som presiderade över nyårsdagen (jfr Ovid, Fasti, 
185-90) - som enbart symboliska mynt av vänliga samlag (De Idol XIV.). (Tierney J. nyårsdagen. 
The Catholic Encyclopedia. Vol. 11, 1911) 

Omkring 487 e.Kr., verkade Greco-romarna att anta ”Högtid för omskärelse” den 1 januari st. Detta är 
dock inte stoppa alla hedningar aktivitet. 

Den katolska encyklopedien anteckningar: 

Även i våra dagar sekulära drag av öppningen av det nya året störa den religiösa efterlevnaden av 
omskärelse, och tenderar att göra en ren semester av det som skulle ha den heliga karaktär av 
helig dag. Augustinus påpekar skillnaden mellan hednisk och kristen sätt att fira dagen: hednisk 
fest och överdrifter skulle försonas av Christian fasta och bön (. PL, XXXVIII, 1024 sqq .; Serm 
cxcvii, cxcviii). (Ibid) 



Så står det också: 

... i slutet av det sjätte århundradet rådet Auxerre (Can. I) förbjöd kristna strenas diabolicas 
observare. 

Uttrycket strenas diabolicas observare ungefär översätter från latin till engelska som ”observera den nya 

tiden av djävulen.” Det är troligt att nyårslöften är relaterade till böner och praxis när ges för den hedniska 
gudinna. 

1 januari: a är inte en biblisk semester, och även den romerska kyrkan har förbjudit vissa av sina attribut som 
demonisk. 

Alla hjärtans dag Ärade Faunus / Pan (gud besättningar och fortplantningsförmåga) 

Bibeln har inte en semester som Alla hjärtans dag, men många människor observerar den. 

Här är vad en katolsk källa har skrivit om det: 

Rötterna till St. Alla hjärtans dag ligger i den antika romerska festivalen Lupercalia, som firades 
på februari 15. 800 år romarna hade tillägnat denna dag till guden Lupercus. På Lupercalia skulle 
en ung man dra namnet på en ung kvinna i ett lotteri och skulle sedan hålla kvinnan som en 
sexuell följeslagare under året ... 

Den katolska kyrkan hedrar inte längre officiellt St. Valentine, men semester har både romerska 
och katolska rötter. (The Origins of St. Alla hjärtans dag http:. //www.american catholic.org) 

En dag av hedniska rötter och sexuell licens är verkligen inte en dag för kristna att följa. Denna typ av 
beteende var varnade i NT (1 Kor 6:18; Jude 4). 

Lägg märke till några islamiska kommentarer om Alla hjärtans dag: 

Fira Alla hjärtans dag är inte tillåtet eftersom: För det första är det en innovativ semester ... 
kristna var medvetna om hedniska rötter Alla hjärtans dag. Sättet de kristna antog St. Alla 
hjärtans dag ska bli en läxa för muslimer ... Vi bör undvika allt i samband med hedniska 
omoraliska metoder .. Kärlek mellan familjer, vänner och gifta människor behöver inte firas på 
en dag med en sådan. ... ursprung. (Dom om fira Alla hjärtans dag http: // www. 
Contactpakistan.com.) 

Lägg märke till att muslimer förknippar Alla hjärtans dag med kristendomen (uppenbarligen falska 
komprometterande slag) och synd. 

Med andra ord, orsakar Alla hjärtans dag Kristi namn (genom begreppet 'kristendom') som ska hädade 
bland hedningarna (Rom 2:24; Jesaja 52: 5). Har inte ”Guds namn smädat grund av dig” (Rom 2:24) hålla 

hedniska helgdagar. 

Verkliga kristna inte hålla ompaketerade demoniska helgdagar (jfr 1 Kor 10:21). 

Mardi Gras: Djävulens Carnival 

Karnevaler som Mardi Gras och Alla hjärtans dag (kallas Lupercalia nedan) kom från hedendom: 

En av de första inspelade instanser av en årlig vårfest är festivalen Osiris i Egypten; Det firas 
förnyelse av livet till följd av den årliga översvämningen av Nilen. I Aten under 6 cent. BC, en 
årlig fest för att hedra guden Dionysos var den första inspelade instans av användningen av en 



flottör. Det var under det romerska riket som karnevaler nått en oöverträffad topp på civil olydnad 
och utsvävningar. De stora romerska karnevaler var Bacchanalia, Saturnalia, och Lupercalia. I 
Europa traditionen av våren fertilitets firandet fortsatte långt in kristen tid ... Eftersom karnevaler 
är djupt rotade i hedniska vidskepelse och folklore i Europa, romersk-katolska kyrkan var 
oförmögen att utrota dem och slutligen accepterade många av dem som en del av kyrkans 
verksamhet. (Carnival. The Columbia Encyclopedia, 6th ed. 2015) 

Den Baccanalia var att guden Bacchus, även kallad Dionysos. Han var gud druvskörden, vinframställning 
och vin, den rituella nojan, fertilitet, teater och religiös extas i den grekiska mytologin. Sexuell 
skändlighet var en del av Baccanalia fest. Hans dyrkan fördömdes av den grekisk-romerska ledare 
Commodianus under det tredje århundradet (Commodianus. På Christian disciplin. Från Ante-Nicene 
Fathers, Vol. 4). 

Alkohol, särskilt vin, spelade en viktig roll i den grekiska kulturen med Dionysos är en viktig orsak till en 
vild livsstil (Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, s. 11). Mardis Gras och Carnaval tycks vara relaterade 
till detta. 

I slutet av andra århundradet, romersk-katolsk biskop och Östlig ortodox saint Irenaeus fördömde 
anhängare av kättare Valen för att delta i kött äter hedniska festivaler han skrev: 

Därför även det kommer att passera, att den "mest perfekta" bland dem missbrukare själva utan 
rädsla för alla dessa typer av förbjudna handlingar som Skriften försäkra oss om att "de som gör 
sådana saker inte skall ärva Guds rike." Till exempel gör de inte skrupler om att äta kött som 
erbjuds i offer till avgudar, tro att de kan på detta sätt kontrakt ingen förorening.Sedan återigen 
vid varje hednisk festival firas för att hedra de avgudar,. . . Andra av dem ge sig upp till köttets 
lustar med största girighet, att hävda att köttsliga saker bör tillåtas att den köttsliga natur, medan 
andliga ting finns för det andliga. Några av dem, dessutom är vana att besudla de kvinnor som de 
har lärt ovanstående läran, som ofta har erkänt av de kvinnor som har lett vilse av vissa av dem, 
på deras återvänder till Church of God, och erkänner detta tillsammans med resten av sina 
misstag. (Irenaeus. Mot Heresies. Bok 1, kapitel 6, Verse 3) 

Senare den ortodoxa katolska apologet Arnobius (död 330) varnade den typ av fastan som hedningar 
hade: 

Vad säger du, O kloka söner Erectheus? vad du medborgare i Minerva? Sinnet är ivrig att veta 
med vilka ord du försvarar vad det är så farligt att bibehålla eller vad konst du har genom för att 
ge säkerhet för personligheter och orsaker skadades så dödligt. Detta är ingen falsk misstro, inte 
heller du överösta med liggande anklagelser: att vanära din Eleusinia förklaras både av deras bas 
början och av uppgifter om antika litteraturen genom de tecken, i fina, som du använder när 
ifrågasatte att ta emot den heliga ting, - ”jag har fastat och druckit utkastet;Jag har tagit ut den 

mystiska kista och sätta in i korg-korg; Jag har fått nytt och överfördes till den lilla 
bröstet. (Arnobius. Mot Heathen, Book V, kapitel 26) 

Arnobius verkade ännu att varna om en 'Mardi Gras' bankett följt av ett snabbt: 

Den fest Jupiter är i morgon. Jupiter, antar jag, dines, och måste mätta med stora banketter och 
lång fylld med ivriga sug efter mat genom att fasta, och hungriga efter den vanliga 
intervall. (Arnobius, Mot Heathen, Book VII kapitel 32) 

Således tidiga författarna fördömde helgdagar som låter väldigt lik Carnaval / Mardi Gras på grund av 
dess band till hednisk avgudadyrkan. 

Bibeln lär: 



13 Låt oss gå ordentligt, som i dag, inte i festande och dryckenskap, inte i skändlighet och lust, inte 
i strid och avund. 14 Men sätta på Herren Jesus Kristus, och gör inga bestämmelser om köttet, att 
fullgöra sina lustar. (Rom 13: 13-14) 

Även Bibeln inte fördömer glädje, Mardi Gras och tillhörande ceremonier strider mot Skriften. I Bolivia 
de kallar det ”Djävulens Carnival” och öppet dyrka Satan som sin gud! 

Djävulens Carnival (La Diablada) Varje vår, går Oruro i karneval läge ... En av höjdpunkterna är 
djävulens dansare, traditionen av som härrör från en märklig sorts djävulsdyrkan. Oruro är en 
gruvstad och lokalbefolkningen, att spendera så mycket tid under jord, bestämde sig för att anta 
en gud underjorden. Kristna traditionen dikterar att detta måste vara djävulen och Oruro trogna 
därmed antogs Satan eller Supay, eftersom deras gud / (Frommes. 
Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = event & event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras är en demonisk semester och absolut inte en kristen en. Det var inte hålls av Jesus 
eller någon av hans tidiga trogna anhängare. 

Fastan: en förvrängning av Osyrade Brödets Dagar och pingst? 

Vad sägs om fastan? 

Även om ordet 'fastan' avses vårsäsongen, är det nu i huvudsak observerats i vintern strax efter Mardi 
Gras. 

The World Book Encyclopedia sägs: 

Fastan är en religiös säsong observeras på våren ... Det börjar på askonsdagen, 40 dagar före 
påsk, exklusive söndagar och slutar på påskdagen (Ramm B. Lent. World Book Encyclopedia, 50 
ed. 1966). 

Vad sägs om askonsdagen? 

Tja, det är inte ett original Christian eller bibliska Holy Day. 

Den katolska Encyclopedia rapporterar: 

Askonsdagen Namnet dör cinerum (dag av aska) som den bär i den Roman Missal finns i de 
tidigaste existerande kopior av Gregorian Sacramentary och förmodligen härstammar från 
åtminstone det åttonde århundradet. 

På denna dag alla troende enligt gammal sed uppmanas att närma sig altaret före början av 
mässan, och det prästen doppa sin tumme i aska tidigare välsignat, markerar pannan (Thurston H. 
askonsdagen. Den katolska Encyclopedia, 1907 ). 

Så, kyrkan i Rom antog officiellt i den 8: e århundradet. 

Det bör också noteras att idén att placera ett kors av aska i pannan kom från solguden dyrkan och andra 
former av hedendom: 

Mithratic ... initierar ... skulle hädanefter ha solen Cross på sina pannor. Likheten till korset av 
aska som gjorts på pannan på den kristna askonsdagen är slående. Några har föreslagit att detta är 
ett exempel på de första kristna upplåning från Mithratic kult; andra tyder på att båda kulter ritade 



på samma prototyp. (Nabarz P. mysterier Mithras.. Den hedniska tron som formade den kristna 
världen Inre Traditioner / Bear & Company, 2005, s 36) 

Askonsdagen Detta påstås kristna festivalen kom från romersk hedendom, som i sin tur tog det 
från Vedic Indien. Aska ansågs säd elden guden Agni, med befogenhet att frikänna alla synder ... 
På Roms nyårs Feast Försonings mars, människor bar säck och badade i aska för att sona sina 
synder. Då som nu, Nyårsafton var en festival för att äta, dricka och synda, på teorin att alla 
synder skulle utplånas följande dag. Som den döende gud mars tog Mars hans tillbedjare synder 
in med honom till döden. Därför karnevalen föll på dör Martis, Dag Mars. På engelska var denna 
tisdag, eftersom Mars var associerat med Saxon guden TIW. På franska var karneval dag kallas 
Mardis Gras, "Fat tisdag" firandet dagen före askonsdagen. (Walker B. Kvinnans encyclopedia of 
myter och hemligheter. Harpercollins, 1983, sid. 66-67) 

Vart tog Forty-Day Lenten snabbt ifrån? 

Bibeln berättar om en 50-dagarsperiod för att räkna, som är där vi får namnet Pingst. Runt fjärde sjätte 
århundraden var de Greco-Romans hålla någon typ av en 50 dagars fasta som hade likheter med den 
islamiska snabba Ramadan (Pines, s.32). Med tiden ändrade detta till en fyrtio dagars avhållsamhet av en 
eller flera (normalt livsmedel) föremål. 

Tidiga kristna naturligtvis inte hålla fastan som även den katolska helgonet Abbot John Cassian i det 
femte århundradet insåg: 

Howbeit du bör veta att så länge som den primitiva kyrkan behöll sin fulländning obruten, 
inte existerade denna iakttagande av fastan. (Cassian John. Conference 21, den första 
konferensen för ABBOT THEONAS. PÅ AVKOPPLING UNDER femtio dagar. Kapitel 30) 

Således medgav han att fastan tillsattes och att den ursprungliga trogna inte behålla den. 

Aposteln Paulus åberopade hålla påsk och Osyrade Brödets Dagar (1 Kor 5: 7-8). Men han inte göra det 
för något som kallas fastan. Men eftersom Osyrade Brödets Dagar innebära en sju dagar ”snabb” från 

surdeg, ungefär samtidigt många kallar påsk, kan det vara så att en del i samband med Rom och Egypten 
ansåg att en avhållsamhet period skulle vara lämplig, men hur lång tid , liksom vad de avstod från, 
varierade. 

Socrates Scholasticus skrev i den 5: e-talet: 

Fastan före påsk kommer att visa sig vara annorlunda observerats bland olika människor. De i 
Rom snabba tre på varandra följande veckor före påsk, utom lördagar och söndagar. De i Illyrica 
och hela Grekland och Alexandria iaktta en snabb sex veckor, som de kallar 'De fyrtio dagar' 
snabb '. Andra inleder sin snabbt från den sjunde veckan före påsk, och fasta endast tre-fem 
dagar, och att med jämna mellanrum, men kallar den tiden 'De fyrtio dagar' snabb '. ... någon 
tilldela en anledning till det, och andra en annan, enligt deras flera fantasier. Man kan se också 
oenighet om sättet att avhållsamhet från mat, samt om antalet dagar. Vissa avstå helt från det som 
har liv: andra äter fisk bara för alla levande varelser: många tillsammans med fisk, äta fågel 
också, säger att enligt Moses, dessa likaså gjord av vatten. Vissa avstå från ägg, och alla typer av 
frukt: andra ta del av endast torrt bröd; Ytterligare andra äter inte ens detta: medan andra har 
fastat till nionde timmen, därefter ta någon form av mat utan åtskillnad ... Eftersom dock ingen 
kan producera en skriftlig kommando som en myndighet ... (Socrates Scholasticus Kyrkohistoria, 
volym. V, kapitel 22) 



Apostlarna absolut inte ha olika fastar med olika krav (jfr 1 Kor 01:10, 11: 1). Halv dag Lenten fastan är 
inte som de fyrtio dagars fastan nämns i Bibeln som innebar frånvaro från all mat och vatten (Exodus 
34:28, Luk 4: 2). 

Beträffande Lent ursprung, märke till vad en forskare skrev: 

En fastan fyrtio dagar observerades av dyrkare av den babyloniska Ishtar och dyrkarna av de stora 
egyptiska meditorial guden Adonis eller Osiris ... Bland hedningarna, verkar detta fastan period 
ha varit ett oumbärligt preliminärt till den stora årliga (vanligtvis våren ) festivaler. (Bacchiochi 
S. Guds festivaler i Skriften och historia, del 1. bibliska Perspectices, Berrien Springs (MI), 1995, 
s. 108) 

Det är troligt att idén om en fyrtio dagars fasta kom från Alexandria i Egypten eller från Grekland och är 
relaterad till den hedniska gudinnan Ishtar. Eftersom babylonierna tog över grekerna och egyptierna, kan 
det ha varit när de började denna praxis. 

Sedan början av kristna gjorde observera Osyrade Brödets Dagar var ompaketerade hedniska fastan 
tydligen ersättas på olika sätt av de Greco-romarna. 

Lägg märke till att aposteln Paulus varnar vara inblandade i hedniska ceremonier: 
14 inte utnyttja er i en ojämn team med otrogna; Hur kan uprightness och lagbrott vara partners, 
eller vad som kan ljus och mörker har gemensamt? 15 Hur kan Kristus komma överens med Beliar 
och vad delning kan det finnas mellan en troende och en icke troende? 16 Guds tempel inte kan 
kompromissa med falska gudar, och det är vad vi är - ett tempel för den levande Guden. (2 Kor 6: 
14-16, NJB) 
19 Vad innebär detta? Att invigningen av mat till falska gudar uppgår till någonting? Eller att 
falska gudar själva uppgå till någonting? 20 Nej, det gör det inte; helt enkelt att när hedningarna 
offra vad offras av dem offras till demoner som inte är Gud. Jag vill inte att du dela med 
demon s. 21 Du kan inte dricka kopp Herren och koppen av demoner samt; du kan inte ha en 
andel på Herrens bord och bord demonerna liksom. 22 Vill vi verkligen att väcka Herrens 
svartsjuka; är vi starkare än han är? (1 Kor 10: 19-22, NJB) 

Vare sig från Egypten, romersk hedendom eller andra demoniska källor, en plats fastan inte kom från var 
Bibeln. Inte heller kommer från tidiga traditioner första Jesu efterföljare. 

Vissa tror att de är starka nog andligt så att de kan blanda hedendom, men de är verkligen väcker Guds 
vrede enligt aposteln Paulus. 

påsk 

Många människor inser inte att påsken (Ishtar) var tänkt att vara påsk, flyttade till söndag på grund av 
feghet och hat mot judar (Ibid, s. 101-103). 

Lägg märke till vad respekterade protestantiska forskare J. Gieseler rapporterade om det andra 
århundradet: 

Det viktigaste i denna festival var påskdagen, den 14 Nisan ... Där de åt osyrat bröd, förmodligen som 
judarna, åtta dagar genom ... det finns inga spår av en årlig festival av uppståndelsen bland dem ... de 



kristna i Asien Minor vädjade till förmån för deras påsk högtidlighet den 14 Nisan till John. (Gieseler, 
Johann Karl Ludwig. En lärobok i kyrkans historia. Harper & bröder, 1857, s. 166) 

Även kristna höll påsk den 14: e Nisan, på grund av att vilja distansera sig på grund av uppror av judarna i 
ögonen på de romerska myndigheterna, många av Greco-Romans i Jerusalem, Rom och Alexandria (men 
inte Mindre Asien) bestämde sig för att byta påsk till en söndag. Först höll de en version av påsk och det 
var inte hålls en uppståndelse semester. 

Lägg också märke till följande från G. Snyder: 

De första kristna firade Jesu död med en Pascha måltid (eukaristin) på månens dagen den judiska 
påsken (not 1 Kor. 5: 7-8). 

Först fanns det ingen årliga firandet av uppståndelsen. Till slut, i icke-judiska världen, dagen 
av uppståndelsen läggs till Pascha festivalen. Den dagen var söndag. (Snyder GF Irish Jesus, 
Roman Jesus... Bildandet av tidiga irländska kristendom Trinity Press International, 2002, s 183) 

Eftersom en del i Mindre Asien och på andra håll inte gå tillsammans med datum förändring söndagen 
kallas Mithras dyrka kejsar Konstantin rådet Nicea, som förklarade söndag för Greco-
romarna. Constantine själv sedan förklarade: 

Låt oss sedan har ingenting gemensamt med den avskyvärda judiska publiken; för vi har fått från 
vår Frälsare ett annat sätt. (Eusebius' Life of Constantine, bok III kapitel 18). 

Kristna bör inte hata judar heller inte följa Guds heliga dag, bara för att många judar gör ett försök att 
göra det. 

Jesus visade aldrig att den judiska rasen var avskyvärda (Han var en Judisk) eller att han ändrat datum för 
påsken. Ändå sun-dyrkande Constantine avslutade annars. Och söndag efterlevnad är nu känd som 
påsk. Men eftersom soldyrkande praxis och undvikande av metoder som ansågs alltför ”judisk” är 

verkligen varför påsk observeras när det är. 

Många av de sin praxis som påskägg, påsk kanin och påsk eld kom från hedendom enligt katolska källor 
(t.ex. Holweck FG påsk. Den katolska encyklopedien, volym V. Robert Appleton Company. 1909). 

Den anglikanska biskopen JB Lightfoot skrev: 

... kyrkorna i Mindre Asien ... reglerade deras påskhögtiden av den judiska påsken utan hänsyn 
till veckodag, men ... de i Rom och Alexandria och Gallien observerade en annan 
regel;varigenom man undviker även de sken av judendomen. (Lightfoot, Joseph Barber Saint 
Pauls Galaterbrevet:... En reviderad text med introduktion, anteckningar och avhandlingar 
Publicerad av Macmillan, 1881, pp 317, 331) 

Och namnet påsk? Detta är en respelling av soluppgången gudinna och 'Queen of heaven' Ishtar: 

Ishtar, hon var både fertilitet och ett krig gudinna. ... påsk eller Astarte är i själva verket samma 
dyrkan av en gammal babyloniska kön kult inrättats genom Semiramis krigaren drottningen som 
hade en lust för blod. (Kush H. ansikten Hamitic People. Xlibris Corporation, 2010, s. 164) 



Ishtar sågs som en personifikation av planeten Venus, och tillsammans med Shamash, solguden, 
och Sin, månguden bildade hon en astral triad. (Littleton CS. Gods, gudinnor, och Mythology, 
Volym 6. Marshall Cavendish, 2005 s. 760) 

Bibeln varnar tjäna 'drottningen av himlen': 

17 Ser du inte vad de gör i Juda städer och på gatorna i Jerusalem? 18 Barnen samlar ved, fäderna 
tända elden, och kvinnorna knåda deg, för att göra kakor för himmelens drottning; och de utgjuta 
drickoffer åt andra gudar, så att de förtörnat mig. (Jer 7: 17-19) 

Kakorna var liknande 'het korbullar' (Platt C. Psychology of Social Life. Dodd & Mead, 1922, s. 
71).' Drottningen av himlen "? 

Jeremia 7 ... kakor till himmelens drottning (v. 18). Förmodligen en hänvisning till den 
babyloniska fertilitets gudinnan Ishtar, gudinnan av planeten Venus. (The Wycliffe Bible 
Commentary, elektronisk databas. Copyright (c) 1962 av Moody Press) 

Kristna bör inte har namngett en semester efter en hednisk gudinna vars praxis Bibeln fördömer. Men de 
flesta som bekänner kristendomen verkar inte ha problem med det. 

Skärtorsdag och eukaristiska Host 

Som en annan 'substitut' för påsken, en del håller 'skärtorsdag. Här är en del av vad Katolska 
Encyclopedia undervisar om det: 

Högtiden av skär (eller Holy) torsdag firar solemnly institutionen på nattvarden och är den äldsta 
av de ceremonier är utmärkande för påskveckan. I Rom olika tillbehörs ceremonier var tidigt till 
denna åminnelse ... det ger runt årsdagen av institutionen på liturgin. ... 

Skärtorsdagen togs upp med en rad ceremonier en glad karaktär. dop av noviser, att förena 
botgörare, invigningen av de heliga oljor, tvättning av fötterna, och till minne av den välsignade 
eukaristin ... (Leclercq H. skärtorsdag The Catholic Encyclopedia Vol 10. New York... Robert 
Appleton Company, 1911) 

Den 'institution eukaristin' i huvudsak är tänkt att hänvisa till Jesu byte av symboler i samband med 
påsk. Den romerska kyrkan medger att det läggs ceremonier till det, att det var en årlig händelse, och att 
fottvagningen praktiserades. Den romerska kyrkan medger någon annanstans att lekmän brukade göra 
fottvagningen, men det är inte längre sin praxis (Thurston H. Tvättning av fötter och händer The Catholic 
Encyclopedia Vol 15. New York... Robert Appleton Company, 1912). 

Den 'eukaristiska värd' som nu används av den romerska kyrkan skiljer sig från vad den ursprungliga 
kristna gjorde. 

Den katolska Encyclopedia lär: 

Brödet är avsedd att ta emot Eucharistic INVIGNING brukar kallas värd, och även om denna 
term likaså kan appliceras på brödet och vinet i offret, är det mer speciellt förbehållet 
brödet. Enligt Ovid ordet kommer från hostis, fiende: "Hostibus a domitis hostia nomen Habet", 
eftersom de gamle erbjudit sina besegrade fiender som offer till gudarna. Det är dock möjligt att 
hostia härstammar från hostire, att slå, som återfinns i Marcus Pacuvius .... de första kristna ... 
helt enkelt använt bröd som tjänstgjorde som livsmedel. Det verkar som om formen skilde sig 
föga från vad det är i våra dagar. (Leclercq H. ”värd" The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. Nihil 
Obstat. 1 juni, 1910) 



Tidiga kristna använde osyrat bröd, inte en rund värd som ser ut som 'Sun' som användes i hedendom. 

Övertagande av Mary 

Tidiga kristna ursprungligen inte vörda Jesu mor Maria. Så där gjorde idén om Marias antagande ifrån? 

I grund och botten, från apocryphal litteratur i det fjärde århundradet (eller möjligen så tidigt som i slutet 
av tredje århundradet) -men huvudsak ännu senare än så. Även den katolska Epiphanius försökte 
undersöka det, han var osäker på när det verkligen först utvecklade det tydligt relaterade till kvinnor som 
hålls till hedniska gudinna dyrkan (Panarion av Epiphanius, 78.11.4). 

De gamla romarna hade en 1-3 dag festival för gudinnan Diana. Den första dagen hon påstås kom till 
jorden och på den tredje dagen, den 15 augusti de firade tydligen hennes antagande till himlen som 
drottningen av himlen. Detta är samma dag av den katolska högtiden antagandet av Mary (Kerr E. 
William Faulkner s Yoknapatawpha ”Ett slags Keystone i universum” Fordham Univ Press, 1985, sid 
61).. Vissa anser inte att detta är en olycka eller tillfällighet (Grön CMC Roman religion och kulten av 
Diana på Aricia, Volym 0, Issues 521-85.150 Cambridge University Press, 2007, sid 62,.... Frazer JG The 
Magic Art och Evolution of Kings V1, volym 1. Kessinger Publishing, 2006, s. 14-17). 

Det finns ett samband mellan Diana och diverse andra gudinnor och hur många utsikt Mary (Fischer-
Hansen, s. 49). Ändå den katolska Saint Augustine hänvisade särskilt till Diana som en av flera ”falska 

och liggande gudar” (Augustinus. Harmonin av evangelierna, Bok I kapitel 25). 

Man misstänker att detta formellt antogs i kyrkan i Rom åtminstone delvis på grund av påverkan av islam 
som Muhammeds "jungfru dotter Fatima påstås också upp till himlen. Den 'antagande' är inte en biblisk 
Holy Day. Det är ett ompaketerat 'drottning av himlen' (Jer 7: 17-19), hedniska överföring. 

Halloween / Alla helgons dag 

Medan idén att hedra minnet av liv och död för en person som ett helgon inte motsätter sig skriften (jfr 
domare 11: 38-40), vördnad av helgon och offra dem motsätter sig apostoliska läror. 

Satan ville Kristus att böja sig och tillbedja honom (Matteus 4: 9), men Jesus vägrade (Matt 
04:10). Simon Magus (Apg 8: 9-23) uppgift uppmuntrade sina anhängare att vörda / dyrka honom 
(Irenaeus Adversus haereses, Bok 1, kapitel 23, vers 1-5.). 

Aposteln Petrus inte bara fördömde Simon Magus, förbjöd han Gentile från att böja ned eller hylla honom 
(Apg 10: 25-26). Aposteln Paulus förbjöd hedningar från att offra till honom och Barnabas (Apg 14: 11-
18). Apostlarna princip båda hävdade att de var män och detta bör inte göras. Tidiga kristna förstod detta 
och inte göra en sådan. Med tiden började dock vissa kättare att vörda reliker i slutet av andra 
århundradet. 

Vördnad av påstådda helgon började bli ett betydande problem med grekisk-romerska kyrkor i den fjärde 
och senare århundraden, trots det faktum att det inte var en apostolisk praxis. 

Lägg märke till följande: 

Genom att införliva bekanta hedniska bilder, såsom keltiska gudar, den gröna manen, och 
bicephalic huvuden inom kyrkor och katedraler, kyrkliga tjänstemän uppmanade befolkningen att 
blanda de två andliga traditioner i sitt sinne förment underlätta deras godkännande av den nya 
religionen och underlätta övergången från de gamla sätten till det nya. (Pesznecker S. Gargoyles.. 
Från Archives of Grey skola för trolldom Karriär Press, 2006, sid 85) 



I en bok, föreovanstående uttalande en stympad version av följande att påven ”Gregorius’den store’skrev 

omkring 600 AD: 

Berätta Augustine att han skulle vara på något sätt förstöra tempel gudarna utan snarare idolerna 
inom dessa tempel. Låt honom, efter att han har renats dem med vigvatten, placera altare och 
reliker från de heliga i dem. Ty om dessa tempel är välbyggd, de bör omvandlas från dyrkan av 
demoner till tjänsten av den sanne Guden. ... Låt dem därför dagen för invigningen av deras 
kyrkor eller på fest martyrer vars reliker bevaras i dem, bygga sig hyddor runt sina engångs 
tempel och fira händelsen med religiös fest. De kommer att offra och äta djuren inte längre 
som ett offer till djävulen, men för Guds ära till vem som givaren av allt, kommer de att tacka 
för att ha mätta. (Gregory I:. Brev till Abbot Mellitus Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Pope Gregory förespråkade införandet på hedniska praxis. Ännu, Bibeln motsätter sig detta och dessa 
typer av uppoffringar som demoniska (1 Kor 10: 20-21). Vidare Bibeln lär att efter offret av Jesus att det 
inte finns något behov av djuroffer (Hebreerbrevet 10: 1-10). Att låta ovan för "Saints dagars visar att 
detta även kvarleva från hedendom och att de verkligen är demoniska semester. 

Många klänning biblically olämpligt (jfr 1 Timothy 2: 9) och ibland även som häxor (som Bibeln 
condemns- Exodus 22: 8) på Halloween. Detta är inte en bibliskt anpassad fest och var verkligen inte en 
tidig kristen en. 

Alla helgons dag förklarades i det sjunde århundradet, och flyttade senare till 1 november och kvällen före 
blev känd som Halloween (Mershman F. Alla helgons dag. Den katolska Encyclopedia. Vol. 1 Nihil 
Obstat. 1 MARS 1907 ). 

31 oktober var ett datum de gamla druid iakttas: 

Druiderna och ordning präster i det antika Gallien och Storbritannien, trodde att på Halloween, 
spöken, andar, feer, häxor och älvor kom ut för att skada människor. ... Från dessa Druid 
föreställningar kommer dagens användning av häxor, spöken och katter i Halloween festligheter 
... Seden att använda löv, pumpor och majs stjälkar som Halloween dekorationer kommer från 
druiderna. De tidiga europeiska folken hade också en festival som liknar semester Druid ... I 700s, 
den romersk-katolska kyrkan som heter November 1 som Alla helgons dag. De gamla hedniska 
seder och den kristna helgdag kombinerades i Halloween festival. (Halloween World Book 
Encyclopedia, vol 9. Chicago 1966. 25-26) 

Det kan vara av intresse att fundera på vad en katolsk författare skrev: 

Varför skulle en påve sätta katolska firandet av de döda på toppen av hedningarna firandet 
av de döda? Eftersom de katolska högtider är kontinuitet och uppfylla innebörden av de 
hedniska sådana. (Killian Brian. Halloween, som hösten fest, är påminnelsen Guds namn helgat. 
Katolik Online International News. 10/31/06) 

Det är ett faktum att många förknippas med kyrkan i Rom relish och skryter om hedniska anslutningar för 
sin tro. Det är Bibeln att de, och alla, ska se till som källan till läran (jfr 2 Tim 3:16) och det fördömer 
använder hedniska former av dyrkan (Mosebok 12: 29-32; Jeremia 10: 2-6; 1 Kor 10:21; 2 Kor 6: 14-18). 

jul 

Bibeln stöder aldrig firandet av födelsedagar, bland annat av Jesus. Den tidiga kyrkan i Rom inte fira jul 
eller någon annan födelsedag. Födelsedag ceremonier fortfarande dömda i slutet av 3: e-talet av Arnobius (mot 
hedningarna Book I, kapitel 64). 



Dessutom Tertullianus varnade för att delta i vintern firandet med kransar och julklapparna gjorde en 
skådar till hedniska gudar. Det fanns en sådan fest kallas Saturnalia som firades av hedning i slutet av 
december. 

Den patentsökta ”fader latinska teologin” Tertullianus fördömde vinter fester, såsom Saturnalia (från en 
hednisk gudom vars namn betyder rikliga) som förvandlats till julen som han skrev: 

Den Minervalia är så mycket Minervas, som Saturnalia Saturnus; Saturnus, som med 
nödvändighet måste firas även av små slavar vid tidpunkten för Saturnalia. New-årets gåvor 
likaså måste fångas på och Septimontium hålls; och alla presenter i Midwinter och fest Dear 
Kinsmanship måste utkrävas; skolorna måste insvept med blommor; de flamens hustrur och 
aediles offer; skolan hedras på utsatt heliga dagar. Samma sak sker på en idol födelsedag; varje 
pompa djävulens besöks. Vem kommer att tycka att dessa saker anstår en kristen mästare, såvida 
det inte vara han som ska tro dem lämpliga likaledes en som inte är en mästare? (Tertullianus. På 
Idolatry, kapitel X) 

Runt tiden för Tertullianus, de romerska biskopar Zephyrinus (199-217) och Callistus (217-222) hade ett 
rykte om kompromiss och korruption (och detta bekräftas av sådana katolska helgon som Hippolytos 
(Hippolytos. Vederläggning av alla Heresies, Book IX, kapitel VI) och fick människor i deras kyrka som 
äventyras med hedendom, etc. 

Den romerska Saturnalia och Persiska Mithraism själva var anpassningar av en ännu tidigare hednisk 
religion - som i den antika babyloniska mysterium kult. De gamla babylonierna firade reborn Nimrod 
som nyfödda Tammuz genom att dyrka en vintergröna träd. Bibeln fördömer dyrkan involverar 
vintergröna träd (Mosebok 12: 2-3; Jeremiah 03:13; 10: 2-6). 

Babylonierna firade också en pånyttfödelse av solen under säsongen av vintersolståndet. December 25: 

e slutligen valdes som datum för Jesu födelsedag, eftersom Saturnalia och andra solguden dyrkan hände 
vid den tiden på året: 

I 354 e.Kr., biskop Liberius i Rom beordrade människor att fira den 25 december Han valde 
förmodligen detta datum eftersom människorna i Rom redan observerade det som Feast of Saturn, 
firar födelsedag solen. (Sechrist EH. Jul. World Book Encyclopedia, volym 3. Fält Enterprises 
Educational Corporation, Chicago, 1966, s. 408-417) 

Helios Mithras är en gud ... söndag hölls helig ära Mithra och sextonde varje månad var heligt för 
honom som medlare. Den 25 December sågs som hans födelsedag, den natalis invicti, 
återfödelse av vintersolen, obesegrade genom stelhet i säsongen. (Arendzen J. Mithraism. Den 
katolska encyklopedien, volym X. Nihil Obstat, 1 oktober, 1911) 

Kejsar Konstantin hade varit anhängare av solguden Mithras, som ansågs vara den obesegrade solen och 
var en föddes ur en sten i en under mark grotta. Kanske på grund av detta, hans mor Helena beslutar att 
tro myten att Jesus föddes i en under marken rocky cave. 

Rom lär nu detta (och denna författare har sett att 'Nativity' visas flera gånger i Vatikanstaten), men i det 
tredje århundradet en av dess anhängare, Commodianus fördömde rock gudom: 

Den obesegrade en föddes ur en sten, om han betraktas som en gud. Nu berätta då å andra sidan, 
som är den första av dessa två. Berget har övervunnit guden: då skaparen av berget måste vara 



eftertraktad. Dessutom du fortfarande skildra honom också som en tjuv; Även om han var en gud, 
han säkerligen inte leva av stöld. Förvisso var han av jord, och en monstruös natur. Och han 
vände andras oxar i hans grottor; precis som gjorde Cacus att son Vulcan. (Commodianus. På 
Christian disciplin) 

Jesus föddes inte ur en sten, men det är delvis hur hans födelse nu skildras. Det är inte heller sant att lära 
att han föddes den 25 december th. Forskare erkänner att herdarna inte skulle ha varit ute med sina flockar 
inom området (som Bibeln visar i Lukas 2: 8) så sent som December 25: e och att biblically nämnda (Luk 2: 
1-5) ”folkräkningen skulle ha varit omöjligt på vintern”(jul. The Catholic Encyclopedia, 1908). 

Många av de seder och bruk i samband med julen kommer från hedendom som riktiga forskare kommer 
att erkänna. Varken Jesu apostlar eller deras tidiga efterföljare observerade jul. 

Ompaketerat Pagan Högtider 

Även Bibeln inte förbjuder sekulära helgdagar (som nykter självständighetsdagen ceremonier), gjorde 
tidiga kristna inte ber till döda helgon eller observera något som Alla helgons dag eller jul. Många 
hedniska gudar var i huvudsak ändrats från att vara 'gud något' att bli kallade 'helgon av något.' 

Några av de hedniska praxis kan ha ändrats, men de ompaketerade demoniska semester är fortfarande inte 
kristna, inte heller är de de som Jesus och hans tidiga efterföljare hålls. Många helgdagar som människor 
håller kom från hedendom, och även ha kopplingar till den gamla babyloniska mysterium religion. När 
Gud sände Nehemja för att hjälpa Israels barn som hade påverkats av Babylon, märke till vad Nehemja 
sade han: 

30 Jag rengöras dem allt hedniska. (Nehemja 13:30) 
Nya testamentet varnar för en komprometterad tro och ”Mystery Babylon den store” (Uppenbarelseboken 

17: 5). Lägg märke till vad Bibeln lär att Guds folk ska göra i fråga om att ”det stora Babylon”: 

4 Gå ut från henne, mitt folk, så att ni delar i hennes synder och så att du får del av hennes 
plågor. (Upp 18: 4) 

Kristna bör fly frestelse och synd (1 Kor 6:18, 2 Tim 2:22), inte anamma det eller främja den. De bör inte 
kombinera hedniska praxis med dyrkan av den sanne Guden (1 Kor 10: 19-21, 2 Kor 6: 14-18), även om 
det är en tradition (Matt 15: 3-9). 

11. Guds heliga dagar eller Lögner? 

Vilka dagar bör hållas med de troende? 

Över 1600 år sedan, Guds Heliga Dagarna fördömdes av antisemit, John Chrysostom, som nu anses vara 
en katolik och ortodox helgon. För flera år sedan, den protestantiska publikation Christianity 
Today faktiskt kallas John Chrysostom den ”tidiga kyrkan största predikant” (John Chrysostom tidiga 

kyrkan största predikant. Christianity Today den 8 augusti, 2008). 

John Chrysostom predikade offentligt mot Fall heliga dagar i 387 AD, eftersom en del som bekände 
Kristus var att observera dem. Han nämnde särskilt Basunhögtiden, Försoningsdagen ( "fast ... vid dörren) 
och lövhyddohögtiden: 



Festivalerna i ynkliga och eländiga judar är snart marschera på oss efter varandra och i snabb 
följd: Basunhögtiden, fest Tabernacles, fastan. Det finns många i våra led som säger att de tänker 
som vi gör. Men en del av dessa kommer att titta på festivaler och andra kommer att ansluta sig 
till judar att hålla sina fester och observera deras fastan. Jag vill köra den här perversa anpassade 
från kyrkan just nu ... Om de judiska ceremonier är ärevördiga och stora, vår är lögner ... Har Gud 
hatar sina festivaler och ni delar in dem? Han ville inte säga det ena eller det festival, men alla av 
dem tillsammans. 
De onda och orena snabbt av judarna är nu på våra dörrar. Tyckte det är en snabb, undrar inte att 
jag har kallat det orena ... Men nu när djävulen kallelse era hustrur till högtiden av trumpeter och 
de vänder en färdig öra till detta samtal, behöver du inte hålla dem. Du låter dem trassla in sig i 
anklagelser om ogudaktighet, du låter dem dras ut i lössläppt sätt. (John Chrysostom Predikan II 
mot judarna I: 1. III. 4 predikas i Antiochia, Syrien på söndagen den 5 september 387 AD) 

Det är viktigt att förstå att John Chrysostom måste ha insett att det andra århundradet kyrkan i hans region 
höll påsk samtidigt judarna gjorde, och att den katolska kyrkan fortfarande hålls Pingst.Således genom att 
predika vad han gjorde, John Chrysostom predikade mot sin egen kyrka som den romerska och ortodoxa 
katoliker hävdar att hålla både påsk och pingst-as båda dessa festivaler skulle vara en del av ”alla dem 

tillsammans.” 

Dessutom John Chrysostom faktiskt skrev en gång till förmån för en "festival av judarna" kallas pingst 
(Chrysostomos J. predikningar av S. John Chrysostom, Ärkebiskop av Constantinople: på 
Apostlagärningarna). Således medgav han att efter Jesu uppståndelse, de troende som behövs för att vara 
närvarande vid det som då anses vara en "judisk högtid.” 

Om Gud motsatte sig alla dessa dagar, varför skulle apostlarna ha hållit dem? Det uppenbara skälet är att 
de följde Jesu exempel och hade ingen anledning att tro att de på något sätt gjordes bort. 

Som tidigare nämnts, Nya Testamentet kallar en av de så kallade ”judiska” heliga dagars varsel följande 

från en katolsk översättning ”stora.” 
37 Och i den sista, den stora dagen av fest JESUS stod och ropade (Joh 7:37, Rheims Nya 
Testamentet). 

Så vem har rätt? 

De som följer Jesu praxis eller de som fördömer dem? 

Minns att John Chrysostom, i detta fall, något korrekt angivet: 

"Om de judiska ceremonier är ärevördiga och stora, vår är lögner." 

Så vilka dagar bör observeras? Som har en "bra dag" enligt Bibeln? 

Vilka dagar är lögner? 

John Chrysostom stöds dagar med hedniska band som jul och påsk. Hans logik för jul den 25 december 
var också tydligt fel och bygger på lögner och desinformation (Addis WE, Arnold T. En katolsk 
Dictionary: Innehåller Vissa Redogörelse för läran, disciplin, riter, ceremonier, råd och religiösa ordnar i 
den katolska kyrkan . Benziger Brothers, 1893, s. 178). 



Det borde vara självklart att Guds dagar är inte lögner, men John Chrysostom (och de kyrkor som antagit 
de dagar som han främjade) var klart ligger. Även den katolska helgonet Thomas Aquinas skrev att 
Sabbath och i princip alla de bibliska Heliga Dagarna hade  
betyder för kristna (Summa Theo St Thomas Aquinas.). 

Intressant Den katolska Encyclopedia innehåller rapporten ”Paulicierna har ofta beskrivits som en 

kvarleva från tidig och ren kristendom (Fortescue A. Paulicierna). En 11-talet grekisk-romerska skrev att 
Paulicierna ”representera vår dyrkan av Gud som dyrkan av idol. Som om vi, som hedrar korstecknet och 
de heliga bilderna, fortfarande engagerade i att dyrka djävlar”(Conybeare FC addenden ix III: The Key of 
Truth: a. Anvisningen för Paulician Church of Armenia Clarendon Press, Oxford, 1898, s. 149). 

Insikten att många som bekände Kristus felaktigt observerade demoniska semester är inte nytt och har 
fördömts av vissa genom århundradena. 

Traditioner och / eller Bibeln? 

Relativt få människor på planeten ens försöka hålla Guds heliga dagar. De flesta som påstår sig ha en 
religion de förknippar med Bibeln hålla andra dagar. 

Vissa håller icke-bibliska religiösa helgdagar på grund av påtryckningar från familjemedlemmar. Vissa 
kommer inte att hålla de bibliska Heliga Dagarna på grund av påtryckningar från samhället och / eller 
deras arbetsgivare. 

Jesus varnade för att de som följde honom bör räkna med att ha problem med familjemedlemmar 
(Matthew 10:36) och världen. Han ville inte berätta för dem att kompromissa med en värld som skulle 
hata hans sanna efterföljare (Joh 15: 18-19), men att sträva efter perfektion (Matt 05:48). 

Den New Living Translation lär följande om Guds folk: 

3 De inte kompromissa med det onda, och de går bara på hans stigar. (Ps 119: 3) 

Är du villig att kompromissa med det onda? Satan försöker göra sin ser bra (Genesis 3: 1-6) och visas 
som ”en ljusets ängel” (2 Kor 11: 14-15). Kommer du att hålla sin semester, även om de verkar bra för 
dig? 

Den grekisk-romerska religioner tenderar att anse att iakttagandet av sin semester är baserad på traditions 
men ofta dessa traditioner började i hedendom. Eftersom många av det förflutna (och nuvarande) ledare i 
sin tro stödde dessa traditioner, många agerar som om de är acceptabla för Gud. 

Medan traditioner som överensstämmer med Guds ord är bra (jfr 1 Kor 11: 2; 2 Tess 2:15), de i konflikt 
med Bibeln bör inte hållas. Lägg märke till Nya Testamentet gör det klart: 

8 akta dig så någon fuska dig genom filosofi och tom bedrägeri, enligt traditionen av män, enligt 
de grundläggande principerna i världen, och inte i enlighet med Kristus. (Kol 2: 8) 

3 Han svarade och sade till dem: "Varför också överträda Guds bud på grund av din tradition 
... 7 Hypocrites Rätt profeterade Esaias om dig, säger?: 

8 "Dessa människor nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är 
långt ifrån mig 9 Och förgäves de dyrkar mig, eftersom de läror bud män".."(Matt 15: 3 , 7-9) 

Guds ord nämner att många har accepterat traditioner att de bör inte och det uppmuntrar ånger från dem 
när de inser detta: 



19 Herre, min styrka och min borg, min tillflykt i dag lidande skall hedningarna komma till dig 
från jordens ändar och säga: "Visst våra fäder har ärvt lögner, värdelöshet och olönsamma 
saker." (Jer 16:19) 

Bibeln lär att utländska religiösa observationer demonisk: 

16 De retade honom med främmande gudar; Med styggelser de provocerade honom till vrede. 17 De 
offrade åt onda andar, inte Gud, gudar de inte visste, att nya gudar, nyanlända Det era fäder inte 
frukta. (Mos 32: 16-17) 

Meddelande bekräftelse på detta koncept från slutet av katolska franska Cardinal Jean-Guénolé-Marie 
Daniélou: 

Den hedniska världen och den kristna kyrkan är helt oförenliga; kan man inte samtidigt tjäna både 
Gud och avgudar. (Daniélou J. Origins latin kristendomen. Översatt av David Smith och John 
Austin Baker. Westminster Press, 1977, s. 440) 

Sannerligen, den hedniska världen och den kristna kyrkan är helt oförenliga; kan man inte samtidigt tjäna 
både Gud och avgudar. 

Men många, bland annat i sin kyrka, gör det idag när de observerar hedniska helgdagar som har 
modifierats med kristna termer och vissa förändringar i praktiken. Förstå att Jesus sade: "Om ni förblir i 
mitt ord, ni är mina lärjungar. Och du ska veta sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8: 31-
32). Guds heliga dagar befria oss från hedendom. 

Tänk på att aposteln Paulus varnade: 

14 Inte ojämnt spände tillsammans med de otroende. För vad gemenskap har rättfärdighet med 
laglöshet? Och vad gemenskap har ljus med mörker? 15 Och vad accord har Kristus med 
Belial? Eller hur stor del har en troende med en otrogen? 16 Och vad avtalet har Guds tempel med 
avgudar? För du är ett tempel för den levande Guden. Som Gud har sagt: 

"Jag kommer att bo i dem och vandra ibland dem. Jag skall vara deras Gud, och de skall 
vara mitt folk." 

17 Därför 

"Kom ut bland dem och vara separat, säger Herren. Rör inte vad som är orent, och jag 
kommer att få dig." 

18 'Jag kommer att vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren 
Sebaot. (2 Kor 6: 14-18) 

Lägg märke till Gud kommer att bli en far för dem som inte kommer att vara en del av hedniska 
praxis. Inte en far för dem som omfamnar dem som en del av dyrkan. 

Även om vissa agera som har metoder som hedningarna hade behagar Gud, de lurar sig själva: 

32 Du säger: ”Vi vill vara som nationerna, som folken i världen, som tjänar trä och sten.” Men vad 

du har i åtanke kommer aldrig att hända. (Hes 20:32, NIV) 

26 Hennes präster göra våld på min lag och ohelga mina heliga ting; de skiljer inte mellan heligt 
och gemensamt; De lär att det inte finns någon skillnad mellan orent och rent; och de blundar 
hållande av mina sabbater, så att jag vanärat bland dem. (Hes 22:26, NIV) 



Gud säger att det gör en skillnad. I stället för denna glädjande honom kommer bland annat hedniska 
metoder föra hans vrede (Hes 30:13)! Försvara sensuella världsliga metoder är demonisk (jfr James 3: 13-
15). 

Guds heliga dagar eller vad? 

Bibeln avser Guds fester som 'heliga sammankomster' (t.ex. Numbers 28:26; 29:12) eller 'heliga 
festivaler' (jfr Jesaja 30:29). 

Bibeln fördömer upprepat hedniska observances som felaktiga och demoniska (1 Kor 10: 20-21; 1 
Timothy 4: 1). Bibeln säger att inte kombinera icke-bibliska firandet i att dyrka Gud (Femte Mosebok 32, 
Jeremiah 10; 1 Kor 10: 20-21). 

Men många har valt att följa en dyrkan kalender som Bibeln 

stödjer inte. Använda metoder som aposteln Johannes förknippar med antikrister (1 Joh 2: 18-19). 

De icke-bibliska helgdagar främjas av demoner och har hjälpt oklara Guds plan för miljarder över 
åldrarna. 

Jesus sade Gud ville bli dyrkad i sanning: 

24 Gud är ande, och de som tillber måste tillbe i ande och sanning. (John 4:24, NJB) 

Ompaketerat demoniska helgdagar inte ära den sanne Guden. Gud vill att du ska lita på honom och göra 
saker sin väg, inte din (Ords 3: 5-6). 

Den bibliska Heliga Dagarna hjälp bild Guds frälsningsplan. Från och med Jesu offer på påsken, att sträva 
efter att leva "osyrat liv, till den anropande av den första skörden i denna åldersgrupp (Pingst), till 
trumpeterna i Uppenbarelseboken och uppståndelsen till påminnelse om Satans roll i våra synder och 
Kristi försoning offer, att föreställande tusenåriga rike på jorden (Lövhyddehögtiden), till insikten att Gud 
kommer att erbjuda räddning till alla (Sista Stora dagen), delar av Guds plan avslöjas och göras mer 
konkret till de kristna. 

Bibeln talar om kristna att imitera aposteln Paulus när han imiterade Jesus (1 Kor 11: 1). 

Jesus höll bibliska heliga dagarna (Luk 2: 41-42; 22: 7-19; John 7: 10-38; 13). Om du inte följa hans 
exempel som han undervisade (Joh 13: 12-15)? 

Paulus höll bibliska heliga dagarna (Apg 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 Kor 5: 7-8; 16: 
8). Paul varnade för dem som skulle äventyra dem med demoniska metoder (1 Kor 10: 19-21). Människor 
som påstår sig följa Bibelns Gud bör rengöras från hedendom (jfr Nehemja 13:30, 2 Peter 1: 9). 

Aposteln Johannes höll den bibliska heliga dagar, men varnade för människor som påstår sig vara kristna 
inte följa hans metoder: 

18 Små barn är det senaste timmen; och som ni har hört att Antikrist kommer, redan nu många 
antikrister har kommit, genom vilket vi vet att det är den senaste timmen. 19 De gick ut från oss, 
men de var inte av oss; Ty om de hade varit av oss, skulle th ey har fortsatt med oss; men de gick 
ut för att de skulle göras uppenbart att ingen av dem var av oss. (1 Joh 2: 18-19) 



Ska kristna hålla samma bibliska Heliga Dagarna som hans apostlar, som John hålls? John skrev att de 
som falskeligen påstår sig vara kristna som inte följer sina rutiner fungerar som antikrister. 

När det gäller högtider och semester, vilka är vi att lyssna på? Guds ord eller traditioner män? Även om 
det kan vara rätta ställen för tradition, bör ingen acceptera tradition som är i konflikt med Guds ord. 

Eftersom Guds ord är nyttig till undervisning (2 Tim 3:16), kanske vi bör lära av Peter och de andra 
apostlarna svar på de religiösa ledarna i deras dag: 

29 Man måste lyda Gud mer än män. (Apg 5:29) 

Kommer du att följa exempel på Jesus och apostlarna, och hålla Guds Heliga Dagarna Hans väg, och inte 
tillåta tradition av råd för män att stoppa dig? 

Kommer du att lyssna på dem som ”förkunna att vara heliga sammankomster” (Tredje Mosebok 23: 
8,21,24,27,35,36), som är Guds bibliska festivaler (Tredje Moseboken 23:37)? 

Jesus sade: 
21 Mina bröder är de som hör Guds ord och göra det. (Luk 08:21) 

Är du verkligen en av Jesu bröder? Kristna är tänkt att vara (Romarbrevet 8:29). Vi ska avskiljas från 
sanningen (Joh 17:19). 

Kommer du och / eller ditt hus höra Guds ord och göra det? Kommer du håller Guds heliga dagar eller 
traditioner som demoniskt inspirerad? 

”14 Servera Herren! 15 Och om det verkar ont för dig att tjäna Herren, välja själva i dag vem du 
kommer att tjäna”som de hedniska gudarna”i vars land du bor. Men som för mig och mitt hus, vi 
vill tjäna Herren”(Josua 24: 14-15). 

Välj Guds heliga dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



helig dag kalender 

Helgdag *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

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

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

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

Sista Stora Dagen  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Alla Heliga Dagarna börjar kvällen innan, vid solnedgången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fortsatt Guds församling 
 
USA kontor av den fortsatta Guds kyrka ligger på: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 
93433 USA. 
 

fortsätter Guds församling (CCOG) Webbplatser 
 

CCOG.ASIA Denna webbplats har fokus på Asien och har olika artiklar i flera asiatiska språk, liksom 
vissa objekt på engelska. 
CCOG.IN Denna webbplats är inriktad på de indiska arv. Det har material i engelska språket och olika 
indiska språk. 
CCOG.EU Denna webbplats riktar sig mot Europa. Det har material i flera europeiska språk. 
CCOG.NZ Denna webbplats är inriktad på Nya Zeeland och andra med en brittisk-härstammade 
bakgrund. 
CCOG.ORG Detta är den främsta webbplatsen för fortsatta Guds församling. Det tjänar människor på 
alla kontinenter. Den innehåller artiklar, länkar och videoklipp, även veckovis och Holy dag predikningar. 
CCOGAFRICA.ORG Denna webbplats är riktad mot dem i Afrika. 
CCOGCANADA.CA Denna webbplats är riktad mot dem i Kanada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Detta är det spanska språket hemsida för fortsatt 
Guds församling. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Detta är Filippinerna webbplats med information på engelska 
och tagalog. 
 

Nyheter och historia webbplatser 
 

COGWRITER.COM Denna webbplats är ett viktigt proklamation verktyg och har nyheter, doktrin, 
historiska artiklar, videor och profetiska uppdateringar. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Detta är ett lätt att komma ihåg webbplats med artiklar och 
information om kyrkans historia. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Detta är en online radio webbplats som täcker nyheter och bibliska 
ämnen. 
 

YouTube Video Kanaler för Predikningar & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanalisera. CCOG sermonette videor. 
CCOGAfrica kanalisera.  CCOG meddelanden i afrikanska språk. 
CDLIDDSermones kanalisera. CCOG meddelanden i det spanska språket. 
ContinuingCOG kanalisera. CCOG video predikningar. 

 

 

 

 

 

 



Guds heliga dagar eller demoniska semester? 

 När du tänker på semester, vad som kommer att tänka på? Tycker du om vintergröna träd, kransar, 
kaniner, ägg, varm cross bullar och häxor dräkter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men ingen av dessa symboler har godkänts i Bibeln. Vet du vad Bibeln egentligen lär? 

Aposteln Paulus skrev: 

19 Vad jag säger då? Att en idol är något eller vad som erbjuds till avgudar är något? 20 snarare 
att det som hedningarna offrar de offra till demoner och inte till Gud, och jag vill inte att du ska ha 
gemenskap med demoner. 21 Du kan inte dricka kopp Herren och koppen av demoner; du kan 
inte ta del av Herrens bord och bord demoner. 22 eller vi provocera Herren avund? Är vi starkare 
än han? (1 Kor 10: 19-22) 

Bör du hålla Guds heliga dagar eller demoniska semester? 

 


