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1. Святі Дні проти Популярні свята 

З численних груп, які сповідують християнство, практично всі дотримуватися деяких свята або 

Святі дні. 

Якщо ви дотримуєтеся Бога святі дні або демонічні свята? 

Схоже, просте питання з легким відповіддю. А для тих, хто хоче вірити в Біблії, а не різної 
натовпу, це. 

Де Святі дні і свята прийшли? вони приходять з Біблії або вони пов'язані з традиційними 

язичницькими / демонічними спостереженнями робити? 

Якщо ви вважаєте, що ви християнин, ви дійсно знаєте, що дні, якщо такі є, ви повинні тримати і 

чому? 

Ця коротка книга фокусується на щорічних біблійних святих днів і містить інформацію про деякі з 

щорічних свят, що інші спостерігають. 

слово відпочинку 

Відповідно до словника Вебстера, світ свято спочатку прийшов 

зі Старого англійська hāligdæg. Незважаючи на те , що люди в даний час , здається, думають, 

цього терміна на самому ділі означає час, щоб мати відпочинок-свято означав святий день. 

Звичайно, не всі «свята» були задумані як релігійні святі дні. Національні свята не обов'язково 

вважаються релігійними, і навіть Ісус, мабуть спостерігається один або декілька з них (Ін 10: 22-

23). 

Наскільки йде Ісус, Біблія конкретно описує, що Він спостерігав біблійні святі дні і свята, такі як 

Песах (Луки 2: 41-42; 22: 7-19), в свято Кучок (Іоанна 7: 10-26), і Останній Великий день (Ін 7: 37-

38; 8: 2). Точки Нового Завіту на апостолів Ісуса зберігаючи Великдень (1 Коринтян 5: 7), Дні 

Опрісноків (Дії 20: 6; 1 Коринтян 5: 8), П'ятидесятниця (Дії 2: 1-14), труб та Кущів ( ср Левит 23: 

24,33-37; Деян 18:21; 21: 18-24; 28:17), а також день очищення (Дії 27: 9). 

Біблія ніколи не показує, що Ісус, ні апостоли дотримувалися релігійні свята, як ті, які 

спостерігаються язичницькі римляни. Проте, багато хто стверджує, християнство в якості своєї 

релігії спостерігати версії релігійних свят, які надходять з джерел за межами Біблії. 

Повинні чи вони бути? 

Пророцтва Біблії про те, що прийде час, коли люди з усіх країн будуть тримати Божі Святі дні або 

бути піддана посухи і виразок (Захарія 14: 16-19). Оскільки це так, чи не ви повинні розглянути, чи 

слід зробити це зараз? 

Будь ласка, прочитайте цю книгу в повному обсязі, по крайней мере в два рази. Деякі заперечення, 

що деякі з них підняли про те, що шоу Біблії розглядається в ньому. Подвійне читання, ми 

сподіваюся відповісти на більш серйозні питання, ви можете мати. 

Будь ласка, спробуйте вивчити цю тему з дійсно неупереджено. Це природно для всіх людей, якщо 

ми не будемо на сторожі проти нього, щоб подивитися на будь-якої презентації цих щорічних 
святих днів в дусі забобонів. Біблія вчить, що «Той, хто відповідає на питання, перш ніж він почує, 



він дурний, і сором йому» (Притчі 18:13), так що, як верійци старого, щоб побачити, якщо ці речі 

тут так (Дії 17:10 -11). 

Давайте, тому, готові підпорядкування Богу і Його волі, з Піддавшись серця вільними від 

забобонів, з відкритими умами бажаючи істину більше, ніж наш власний шлях, тремтячи перед 
священним і святим Словом Божим (Ісая 66: 2), просити Бога смиренно для направлення Свого 

Святого Духа. І в цьому молитовному, покірною, готові, але дбайливого і обережного ставлення, 

вивчити це питання - довести все речі (пор 1 Солунян 5:21 KJV / DRB). 

Божі свята і святі дні 

Чи знаєте ви, що Божі свята перераховані в Біблії? Хоча це має бути здоровий глузд, багато хто не 
розуміє, що це так, і де їх можна знайти в Писанні. 

Крім того, одна проблема з ними полягає в тому, що вони засновані на інший календар, ніж 
більшість людей в даний час використовують. Божий календар в основному місячно-сонячний 

один. Для того, щоб допомогти вам краще зрозуміти терміни Божих святих днів, перевірте 

наступне порівняльну таблицю біблійного календаря і (григоріанського) календаря Римської (вони 

не потрапляють в той же римський календарний день щороку): 

(Сучасний римський календар зі Святими днями показаний в кінці цього буклету.) 

 

Місяць  Кількість  Довжина  цивільного Еквівалент 

Abib/Nisan  1   30 днів   марш - квітня 

Ziv/Iyar   2  29 днів   квітня - Може 

Sivan/Siwan  3   30 днів   Може - червень 

Tammuz  4   29 днів   червень - липень 

Av/Ab   5   30 днів   липень - найясніший 

Elul   6   29 днів   найясніший - Вересень 

Ethanim/Tishri 7   30 днів   Вересень - жовтень 

Bul/Cheshvan  8   29 or 30 днів  жовтень - Листопад 

Kislev   9   30 or 29 днів  Листопад - Грудень 

Tevet   10   29 днів   Грудень - січень 

Shevat   11   30 днів   січень - лютого 

Adar   12   30 днів   лютого - марш 

(Крім того, в Біблії «високосних» є ще один місяць називається Адар 2)  

 



Що стосується Божих святих днів, давайте спочатку почати зі згадуванням в книзі Буття, 

показуючи як протестант і католик переклад: 

14 Тоді Бог сказав: «Хай буде світло в небі , щоб відокремити день від ночі. Вони будуть 

знаки і будуть відзначати релігійні свята, дні і роки. (Буття 1:14, Слово Боже Переклад, 
GWT) 

14 І сказав Бог : Нехай будуть світила на небосхилі , щоб розділити день від ночі, і нехай 

вони показують , фестивалі, дні і роки. (Буття 1:14, Новий Єрусалим Біблії, NJB) 

Єврейське слово косив »в 14 -му вірші відноситься до релігійного фестивалю. 

Чи знаєте ви , що в Біблії говорили про існування релігійних свят в своїй найпершій книги? Книга 

Псалмів також підтверджує це, в основному , чому Бог зробив місяць: 

19 Він учинив , щоб відзначити свята (Псалом 104: 19, Holman християнський стандарт 

Біблії) 

Хіба ви чули це що - то раніше? 

Які релігійні свята , що «вогні в небі» Бог помістив там були відзначати? 

Ну, є одне місце в Біблії , де всі святі дні (косити »), перераховані і деякі вогні згадуються. 

Він знаходиться в частині Біблії, що багато хто хоче випустити з уваги, або укладення було 

зроблено далеко в повному обсязі. Показаний з новою американською Біблії (NAB), переведення 

римсько-католицького наступного (NAB нижче використовується як більшість протестантів 
слідують церквам Риму щодо багатьох днів вони роблять і не дотримуються, незважаючи на те, 

Писання говорить): 

2 ... Наступні свята Господні, які ви повинні оголосити святі дні. Це мої фестивалі: 

3 В протягом шести днів роботи може бути зроблено; але сьомого субота повного спокою, 

оголошений святий день; Ви не повинні робити ніякої роботи. Це субота відпочинку для 

Господа , де ви живете. 

4 Ці свята Господні, в святі дні , які ви повинні заявити в їх належний час. 5 Пасха 

Господня падає на чотирнадцятий день першого місяця, в вечірніх 

сутінках. 6П'ятнадцятого дня того місяця свято Господнього Опрісноків. В протягом семи 

днів ви повинні їсти прісний хліб. 7 На першому з цих днів ви будете мати оголошений 

святий день; Ви не повинні робити не важку роботу. (Левит 23: 2-7, НАБ) 

15 Починаючи з днем після суботи, в день, коли ви приносите сніп на висоту, ви повинні 

відрахувати сім повних тижнів; 16 Відрахуйте до дня після сьомого тижня, п'ятдесят 

днів. (Левит 23: 15-16, НАБ) 

24 ... У перший день сьомого місяця , ви будете мати суботній спокій, з трубними вибухами 

, як нагадування, оголошеної святий день; (Левіт 23:24 НАБ) 



Сказав 26 Господь Мойсеєві , кажучи : 27 Зараз десятий день сьомого місяця в День 

Спокути. У вас буде оголошений святим днем. Ви повинні упокорити себе і запропонувати 
підношення Господу. 28 В цей день ви не повинні робити будь-яку роботу, тому що це день 

спокути, коли Спокута зробив для вас перед Господом, Богом вашим. 29 Ті , хто не 

змириться в цей день повинні бути відрізані від людей. 30 Якщо хто -то робить будь-яку 

роботу в цей день, я видалю ця людина з середовища народу. 31 Ви не повинні робити 
ніякої роботи; це вічна для ваших поколінь, де ви живете; 32 це субота повного відпочинку 

для вас. Ви повинні упокорити себе. Починаючи з вечора дев'ятого місяця, ви повинні 

тримати вашу суботу з вечора до вечора. 

33 І сказав Господь до Мойсея , кажучи : 34 Скажи синам Ізраїля: П'ятнадцятий день сьомого 

місяця свято Господнього Кучок, який буде тривати в протягом семи днів. 35 В перший 
день, оголошений святим, ви не повинні робити не важку роботу. 36 В Сім день будете 

приносити жертву для Господа, і на восьмий день у вас буде оголошений святим днем. Ви 

повинні запропонувати підношення Господу. Це закриття фестивалю. Ви не повинні 

робити не важку роботу. 

37 Вони, отже, є свята Господні ... (Левит 23: 26-37, NAB) 

Біблія ясно перераховує Божі свята і святі дні Божі. Тим не менше, більшість людей, які 

стверджують, що бути християнином не по-справжньому тримати Святі дні, що Бог велить. 

Примітка: Повний робочий день в Біблії побіг від заходу-до-заходу сонця (Буття 1: 5; Левіт 

23:32; Второзаконня 16: 6; 23:11; Joshua 8: 9; Марк 1:32), а чи не з півночі до опівночі , як дні 

відраховуються сьогодні. Також зазначу , що в той час як є аспекти обрядів , пов'язаних зі 

Святими днями в Старому Завіті , які були змінені для християн , як Новий Завіт допомагає 

зробити , очищають наприклад Матвія 26:18, 26-30; Євреїв 10: 1-14 - реальність така , що в ці 

дні і свята по- як і раніше існують , і були збережені ранніми християнами, в тому числі 

ті , язичницьким. 

Ми в Подальшого Церкви Бога зберегти ті ж біблійні святі дні , що Ісус, Його учні, і їхні вірні 
послідовники зберегли, в тому числі лідерів Джентіле християн , як Полікарп Смирни. Ми 

тримаємо їх в манері, що ранні і більш пізні християни тримали їх. Це відрізняється в деяких 

відносинах від одних і тих же базових днів, що євреї тримають, так як євреї не приймають вчення 

Нового Завіту про те, що всі ці дні означають і як вони повинні бути християнами. 

Багато християн , які дотримуються Божі свята розуміють , що біблійні святі дні вказують на 

перший і другий прихід Ісуса, а також допомога Аватар Божого плану спасіння. 

2. Песах: Є чи це тільки про смерть Христа? 

Якщо християни дотримуватися Великдень? 

Як багато хто знає, що діти Ізраїлю були спеціально сказали спостерігати паску в книзі 

Виходу. Сім'ї тягнув штуку дрібної худоби, без пороку (Вихід 12: 5), в жертву (Вихід 12: 3-

4).Агнець був принесений в жертву на чотирнадцятий в сутінках (Вихід 12: 6) , і деякі з його 

крові був поміщений на двері будинку сім'ї (Вихід 12: 7). 

Ті , хто зробив кроки Бог проінструктовані були «передані» від смерті, в той час як єгиптяни , які 

не робили цього не було (Вихід 12: 28-30). 



Як багато хто розуміє, Ісус паску в рік (Вихід 13:10) з моменту його юності (Лк 2: 41-42) 

і на протязі всього його життя (Луки 22:15). 

Песах спостерігалася на чотирнадцятий день місяця першого місяця (Левит 23: 5; називається 

Абіба у Втор 16: 1 або Нісана в Естер 3: 7). Це відбувається у весняний період року. 

Хоча Ісус змінив кілька практик , пов'язаних з ним (Луки 22: 19-22; Ін 13: 1-17), наш Спаситель 

сказав Своїм учням , щоб зберегти його ( від Луки 22: 7-13). Крім того, в Новому Завіті ясно, 

що з - за Ісуса жертви, вбиваючи овець і покласти кров на одвірках (Вихід 12: 6-7) більше не 

потрібно (див Євреїв 7: 12-13,26-27; 9:11 -28). 

Апостол Павло спеціально вчив , що християни повинні були тримати Песах відповідно до 

вказівок Ісуса (1 Коринтян 5: 7-8; 11: 23-26). 

Біблія вчить , що Ісус «був зумовлений ще до заснування світу» (1 Петра 1:20) , щоб бути 

«Агнець , заколений від створення світу» (Одкровення 13: 8). Таким чином, Божий план 

порятунку через Його святі дні і свята, в тому числі , що Ісус є «пасхальним агнцем» , був 

відомий , перш ніж люди були розміщені на планеті. Ось чому деякі з небесних тіл були поміщені 

на небесах , щоб бути в змозі 

обчислити їх! 

Практично всі церкви визнають , що Біблія вчить , що Ісус виконав що - щось пов'язане з 

Великоднем , коли він був убитий. 

Ми знаходимо роботу цієї великої Жертви навіть обговорювалася в Едемському саду. Після того, 

як Ісус передбачив (Буття 3:15), Бог вбив тварину (ймовірно, ягняти або козла), для того , щоб 

покрити наготу (уявлення типу гріха в цьому падінні) Адама і Єви з його шкури (Буття 3:21). Ми 

також бачимо , цей принцип жертви експлуатації , коли Авель приніс в жертву ягня зі свого стада 

(Буття 4: 2-4). 

Знамениті Пес в дні Мойсея показали позбавлення дітей Ізраїлю з Єгипту (Вихід 12: 1-38). Мойсей 

записав Божі інструкції з цього приводу, а також календар (Буття 1:14; 2: 1; Вихід 12: 1) і Його 

бенкети (Левит 23). Пес в основному стали першими з цих подій в рік , що зображують на дитина 

Божого Його великий план порятунку. 

У Старому Завіті, Пасха на фото позбавлення від рабства Єгипту і Божого втручання. Але, 
пророчо, він також дивиться на той час, що Ісус прийде і бути наш пасхальне ягня (1 Коринтян 5: 

7). Агнець Божий, що прийшов, щоб взяти на Себе гріхи світу (Ін 1:29; ср 3: 16-17). 

На останній Великодня Ісуса як людина, він продовжував тримати його під час пізнього вечора і 

сказав Своїм учням , щоб зберегти його (Лк 22: 14-19; пор Іоанн 13: 2,12-15) і на 14 - го нісана / 

Абіба (пор Луки 22:14; 23: 52-54). 

Ісус, однак, змінив деякі з практики , пов'язаних з його дотриманням. Ісус зробив прісний хліб і 

вино є невід'ємною частиною Пасхи (Матвія 26:18, 26-30) і додав практику обмивання ніг (Ін 13: 
12-17). 



Ісус жодною мірою вчив , що це не повинно було бути щорічним Песах, і він не змінить час дня 

його спостереження в неділю вранці , як ті , хто йдуть по греко-римській традиції 

роблять. Навіть грецькі православні вчені визнають , що 1 - й і 2 - е століття християни тримали 

Великдень в нічний час (Calivas, Alkiviadis C. Походження Великодня і Великого тижня - Частина 

I. Хрестовоздвиженська православне Press, 1992) , як ми в триваючому Церкви Божої робити в 

21 - му столітті. Пес тільки повинні бути прийняті належним чином хрещених християн (пор 1 

Кор 11: 27-29; римлян 6: 3-10; Результат 12:48; Числа 9:14). 

Це , ймовірно , слід додати , що церква в Римі (а також багато хто з його протестантських 

нащадків) офіційно вчить , що він тримає паску, хоча називати це що - то інше англійською 

мовою , а не тримати його , як це робив Ісус (Катехизм Католицької Церкви. Doubleday, NY 

1995, стор. 332). 

Вино, що не виноградний сік 

Незважаючи на те , що Ісус перетворив воду на вино (Ін 2: 3-10) і грецький 

термін , використовуваний в Новому Завіті (ойнос) відноситься до вина (пор 1 Тимофія 3: 8), 

різні з них стверджували , що це був виноградний сік, а не вино, яке було використано для 

Песаха. Євреї самі , хоча, використовувати вино в Песах (Hisrch Є.Г., Ейзенштейн JD. Вино. 

Єврейська Енциклопедія. 1907 році, стор. 532-535). 

Як ми знаємо , що виноградний сік не може бути використаний Ісусом? 

Виноград , як правило , збирає приблизно в вересні і Пес, як правило , в римському 

календарному місяці називається квітнем. За часів Ісуса, у них не було сучасної стерилізації або 

охолодження. Отже, виноградний сік був би зіпсований між часом збору врожаю і паски. 

Інші відзначили , що це НЕМОЖЛИВО для євреїв зберігали виноградний сік , який довго (пор 

Кеннеді ARS. Hastings Біблійний словник. С. Скрібнер Сина, 1909 стр. 974). Таким чином, був би 

використаний тільки вино, яке може залишатися недоторканим в протягом навіть багатьох 

років. (Вживання алкоголю, як вино, схвалений свято кущі у Другозаконнні 26:14, але не 

обов'язково.) 

Християни не повинні бути «упивайтеся вином, від якого буває розпуста» , як писав Павло 

(Ефесян 5:18, KJV). Лише дуже невелика вина в зазвичай споживається в Песах (близько чайної 

ложки повного або менш). 

Пес були на 14 - е не 15 - я 

Деякі з них були збентежені про дату біблійної Пасхи. 

Біблія вчить , що це повинно було бути на 14 - й день першого місяця Божого календаря (Левит 23: 

5). 

У 6 - му вірші Результат главі 12 йдеться про те, що агнець повинен бути убитий «в сутінках» (GWT 

та єврейського видання Суспільство перекладів). 8 - й вірш говорить , що вони є плоть в ту ніч. Це 

повинно бути смаженими і їдять ту ніч. І, так, як той, хто вбив ягнят, можна легко вбити, смажене, 
і їдять баранину «першого року» (Вихід 12: 5) між заходом і північчю-яка в основному те, що 



зробили сини Ізраїлеві на записуваний Песах в Вих 12. І технічно, вони до ранку не їв його в книзі 

Вихід 12:10. Тепер Біблія ясно , що ангельські Пес відбулися «в цій ніч» (Вихід 12:12), в ту ж ніч 
14 - го. 

Біблія вчить, що Ісус був тільки принести в жертву один раз (1 Петра 3:18; Євреїв 9:28; 10: 10-
14). У Новому Завіті, то ясно, що Ісус дотримувався Його остаточну паску (Лк 22: 14-16), і був 

убитий. Біблія показує , що Ісус був видалений з пакета до початку 15 - го. Чому? Оскільки 15 -

 й був «високий день» (Ін 19: 28-31), в зокрема , в перший день Опрісноків (Левит 23: 6). Таким 

чином, Ісус дотримувався і виконав Великдень на 14 - й. 

Історія ранньої церкви також зазначає , що Песах був залишений 14 - го місяця нісана вірними 

єврейських і неєврейських християнських лідерів в першому, другому і третьому століттях 
(Євсевій. Церковна історія, книга V, глава 24) , і що він зберігався у вечірній час (Calivas). 

Більшість лідерів, які сповідують Христа стверджують, дотримуватися деяку версію Песаха, хоча 
багато хто з них змінили назву, дата, час, 

символи і сенс (див Easter розділ в главі 10). 

Біблія ясно вчить, що Ісус Христос був принесений в жертву пасхальне ягня для нас, і що ми 

повинні зберегти це свято з прісним хлібом: 

-Убірайтесь старі дріжджі, так що ви можете стати свіжою порцією тесту, так як ви прісні. Для 

нашого пасхальне ягня, Христа, було принесено в жертву. 8 Тому давайте святкувати, а не 

старі закваску, дріжджі злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти і істини. (1 Коринтян 
5: 7-8, НАБ) 

Зверніть увагу на те, що свято має бути з прісним хлібом чистоти і істини. Апостол Павло розумів, 
що Ісус був замінником пасхальне ягня, який використовував єврейський народ. Він також навчав, 

що християни повинні все ще продовжують дотримуватися Великдень. 

Але в основному , як були християни , щоб зробити це? 

Апостол Павло пояснює: 

23 Бо я отримав від Господа те , що я і вам передав: що Господь Ісус в ту ж ніч , як 

виданий був , узяв хліб; 24 і коли подякувавши, переломив і сказав: «Прийміть, 

споживайте, це тіло Моє , що за вас ламається; це зробити в пам'ять про себе.» 25 Таким же 

чином Він взяв чашу взяв Він по Вечері кажучи: «Ця чаша Новий Заповіт у Моїй крові. Це 

роблять, так часто , як тільки будете пити, на спомин про Мене.» 26 Бо , як часто , як 

будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. (1 

Кор 11: 23-29) 

Так, апостол Павло вчив, що християни повинні були дотримуватися Великдень так, як Ісус 
спостережуваного Його остаточну паску з хлібом і вином. І це було вночі, як пам'ять або меморіал 

- пам'ятник є щорічним, а не раз на тиждень подія. 

Катехизм Католицької Церкви справедливо зазначає , що «Ісус вибрав час паски ... взяв хліб, і ... 

він зламав її» , а також дала йому бути з'їденим. 

Вона описана в Біблії, що Ісус поламав прісний хліб і передав його Своїм послідовникам, щоб 

поїсти. Ісус також передав вино Своїм послідовникам, щоб випити невелику кількість. Ми 



в Подальшої Церкви Божого молю, обрив і поширювати прісний хліб, і роздавати вино для Своїх 

вірних послідовників споживають. Чи не всі ж, церква в Римі (як і багато інших) більше не ламає 

прісний хліб (він використовує весь «господар») і не зазвичай розповсюджують вино для його 

послідовників пити (розподіл вина вважаються необов'язковими Церквою Риму, і це часто не 

робиться в протестантських церквах). 

Як щодо "Як часто ... Ви оголосите? 

Як часто Песах повинні бути прийняті? 

Ісус сказав: «Бо так часто , як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню 

звіщаєте, аж доки Він прийде.» 

Врахуйте , що смерть Ісуса , що це пам'ять. 

Смерть Христа примиряє нас з Богом (Римлян 5:10) , і Ісус віддав Своє життя заради нашого 

спасіння (Ін 3: 16-17; Євр 5: 5-11). Його смерть вчить нас , що християни не повинні мати панує 

гріх над нашими смертними тілами (Римлян 6: 3-12). Християнська Пасха 

є щорічним відзначенням смерті Ісуса. 

Ісус не сказав , щоб зробити цю церемонію так часто , як побажаєш, тільки що , коли ви це 

робите, ви проголошуючи Його смерть. Грецький термін часто в 1 - до коринтян 

11:26,hosakis, використовується один інший раз в Новому Завіті. Це не означає , що так часто , як 

ви хочете ПОКИ грецький термін для «ви хочете,» ТІЛА або ethelo, не присутній (який 

знаходиться в Одкровенні 11: 6, єдине місце в Біблії використовуються саме цей термін). Однак, 

оскільки це не є в 1 Коринтян 11:26, Павло не говорить нам спостерігати Пасху Господню так 

часто , як ми хочемо, але коли ми спостерігаємо його на Великдень, це не просто 

церемонія, вона показує смерть Христа. 

Крім того, Павло писав: 

27 Тому , хто їсть хліб цей чи питиме чашу Господню недостойно, буде винний супроти 

тіла та крови Господньої. 28 Але нехай людина відчуває себе, і так нехай хліб їсть і п'є з 

чаші. 29 Бо , хто їсть і п'є негідно, той їсть і п'є осуд собі, не розмірковуючи про Тіло 

Господнє. (1 Кор 11: 27-29) 

Павло ясно вчить , що взяти цей хліб і вино, потрібно вивчити себе. Deleavening , який повинен 

супроводжувати Песах допомагає нам зосередитися на наші недоліки і гріхи, і , таким 

чином , допомагає виконати цю команду від Павла перевірити себе. Як deleavening може зайняти 

багато зусиль, це також підтримує концепцію щорічного обстеження (люди не прибирали закваска 
кожен день або тиждень). 

Новий Завіт , що Ісус і Павло вчив спостерігати паску в християнськи. І це щорічне 

спостереження. 

обмивання ніг 



Обмивання ніг допомагає показати смиренність і що навіть послідовники Христа до сих пір , 

як правило, мають ділянки , які повинні бути очищені (див Ін 13:10). 

Ісус навчав , що Його послідовники повинні робити це: 

13 Ви називаєте Мене Учителем і Господом, і добре ви кажете, бо Я. 14 Отже , якщо Я, 

Господь і Учитель, умив ноги вам, то ви повинні обмивати ноги один одному. 15 Бо Я дав 

вам приклад, що ви повинні зробити , як я зробив вам. 16 Істинно, істинно кажу вам: Раб не 

більший за пана свого; ні той , хто послав більше , ніж той , хто його послав. 17Якщо ви 

знаєте , ці речі, то блаженні ви , якщо ви робите їх. (Ін 13: 13-17) 

Щодо небагато , хто сповідує християнство мити ноги , як Ісус сказав , щоб зробити. 

Але ми в Подальшої Церкви Божого слідувати вказівкам Ісуса з цього питання щорічно. 

Джерела За межами Письма 

Це не тільки в Біблії , що ми бачимо , що Пес зберігалися щорічно християнами. Історія 

записи про те , що віруючі тримали Великдень щороку на 14 - й з часу перших апостолів 

і на протязі століть (Thiel B. Продовження історії Церкви Божої. 2 - ге вид. Назарин Books, 2016). 

Існує деяка цікава інформація в пошкодженому тексті , відомому як життя Полікарпа (цей 

документ , як видається, грунтується на працях у другому столітті, але дійшла до нас версія , 

яку ми бачимо тепер містить інформацію / зміни , які , здається, бути додані в четвертому 

столітті; см Монро MS Церква Смирні .: Історія і богослов'я примітивного християнська громада 

Пітер Ланг видання, 2015-го, стор 31) ... Що цікаво , що це свідчить про те , що спостереження 

Песах в Малій Азії не може бути першим прийшов до Смирні від апостола Іоанна, але ще раніше 
від апостола Павла (Піоній. Життя Полікарпа, глава 2). 

Життя Полікарпа передбачає , що Новий Завіт Песах з прісним хлібом і вином було 

спостерігати в протягом сезону Опрісноків. Він стверджує , що єретики зробили це по- іншому. І 

що лист також підтримує ідею , що були взяті прісний хліб і вино, і були прийняті ЩОРОКУ. 

Історія запис про те , що біблійний котируються апостоли (включаючи Філіп і Іоанну), а також 

єпископ / пастор Полікарп, Трешос, Sagaris, Папирия, Мелітон, Полікрат, Аполлінарія і іншу паску 

щорічно на 14 - е (Євсевія. Історія Церква, Книга V, Глава 24 , вірші 2-7). Роман, Східний 

ортодокс, і англіканські католики все вважають ці лідери були святими, але жодна з цих релігій не 
слід їх прикладу на цьому. 

Єпископ / пастор Аполлінарій Ієрапольського в Фрігії в Малій Азії написав близько 180 м н.е. 

говорив християнам , щоб зберегти Великдень на 14 - е: 

Чотирнадцятий день, справжня Пасха Господня; велика жертва, Син Божий замість агнця, 

який був пов'язаний ... і хто був похований в день Пасхи, камінь поміщаються на могилі. 



Ісус їв і паску на 14 - е, був убитий 14 - го, і був похований на 14 - е. Це не 15 - го, і в рік його смерті, 

це було не в неділю. Ісус взяв би Великдень тільки після заходу сонця , і буде убитий при 

денному світлі і бути похованою перш , ніж сонце зайшло знову (щоб почати новий день). 

В кінці другого століття єпископ / пастор Поликрат Ефеський направив лист Роман Бішоп 

Віктора , коли Віктор спробував змусити дотримання Пасхи в неділю замість 14 - го: 

Полікрат писав: «Ми спостерігаємо точний день; ні додавати, ні віднімаючи. Бо в Азії 

також великі вогні заснули, які воскреснуть в день приходу Господнього, коли він прийде 

у славі з неба, і буде шукати всі святий. Серед них Філіп, один з дванадцяти апостолів, які 

заснули в Ієраполісі; і дві його дочки в віці незаймані, і ще одна дочка, яка жила в 

Святому Дусі , і тепер спочиває в Ефесі; і, крім того, Джон, який був і свідком , і вчитель, 

який лежав на грудях Господа, і, будучи священиком, носив священицький тарілку. Він 

заснув в Ефесі. І Полікарп в Смирні, який був єпископом і мучеником; і Трешос, єпископ і 

мученик з EUMENIA, який заснув в Смирні. Чому потрібен я згадую єпископ і мученик 

сагаріс , який заснув в Лаодикії, або благословенний Папір або Мелітон, євнух , який жив 

зовсім в Святому Дусі, і хто лежить в Сардах, чекаючи єпископат з неба, коли він повстане 

з мертві? Все це спостерігали чотирнадцятий день паски згідно з Євангелієм, 

відхиляючись ні в якому відношенні, але слідуючи правилу віри. І я, Полікрат, найменший 

з вас, зробити за традицією моїх родичів, деякі з яких я уважно стежив. За сім моїх родичів 

були єпископами; і я восьмий. І мої родичі завжди спостерігали за день , коли люди 

прибрали закваску. Тому я, брати, які жили шістдесят п'ять років в Господі, і зустрілися з 

братами по всьому світу, і пішли через все Святе Письмо, я не бійтеся по жахливим 

словами. Для тих , хто більше , ніж я сказав : «Ми повинні слухатися Бога , а не людині» 

... Я міг би назвати єпископів, присутніх, яких я викликав за Вашим бажанням; чиї імена, я 

повинен написати їх, буде являти собою безліч. І вони, споглядаючи свою незначність, 

дали свою згоду на лист, знаючи , що я не ніс мої сиве волосся марними, але завжди 

керують своїм життям в Господі Ісусі. 

Зверніть увагу , в своєму листі, Полікрат: 

1) Сказав , що він слідував вченню передавалися від апостола Іоанна.  

2) Сказав , що він був вірність вченню Євангелія.  

3) покладалися на тій позиції , що вчення з Біблії були вище , ніж в романо-прийнято 

традиції.  

4) Сказав, що вірність вчення передав йому раніше церковних лідери.  

5) показав , що він був тоді представник віруючих в Малій Азії.  

6) Сказав , що він і його попередники спостерігали час Опрісноків.  

7) Відмовився прийняти авторитет небіблійній римської традиції по Біблії.  

8) Відмовився прийняти авторитет єпископа Риму - він волів би окремо (див Об 18: 4).  

9) Оголошене , що його життя повинна була регулюватися Ісусом , а не думки людей. 

Ви б наслідувати приклад Ісуса і апостолів , як Полікрат зробив? 



Оскільки ранні християни тримали Великдень на 14 - е, вони і інші , які зробили це були помічені 

Quartodecimans (лат fourteenths) багатьма істориками. 

Ранні християни зрозуміли , що Пес повинні були зробити з Божим планом порятунку. Зверніть 

увагу на те, що на 180 м н.е., єпископ / пастор Мелітон з Сарда писав: 

Тепер приходить таємницю паски, навіть в його нинішньому вигляді написано в законі ... 

Народ, таким чином, стала зразком для церкви, і закон параболічна ескіз. Але Євангеліє 

стало поясненням закону і його виконання, в той час як церква стала джерелом істини ... 

Це одна паска нашого спасіння. Це той , хто терпляче переносив багато речей , у багатьох 

людей ... Це той , хто став людиною в незаймана, який був повішений на дереві, який був 

похований в землі, який воскрес із мертвих, і хто підняв людство вгору з могили нижче на 

висоту небес. Це агнець , який був убитий. 

Пес щорічно тримається на 14 - го нісана віруючих і інших в наступних століттях. Католицькі 

вчені (Євсевія, Сократ Схоластик, Біда) записати це сталося в 4 - е, 5 - я, 6 - й -8 - й і наступні 

століття. Різні Церкви Бога письменників простежили за його дотриманням з часів апостолів до 

сучасності (наприклад , Даггер А.Н., Додд CO. Історії істинної релігії 3 - е изд. Єрусалим, 1972 

(Церква Бога, сьомий день). Thiel B. продовження історії Церкви Бога. Назарянина Книги, 2016 г.). 

Греко-римські вчені визнають , що аспекти Песаха, як обмивання ніг, були також відзначені 

тими , кого вони вважають ранніми вірними християнами (наприклад , Терстон, H. (1912). Миття 

ніг і рук. У католицькій енциклопедії). 

Песах перший щорічний свято перерахованих в 23 - му розділі книги Левит. 

Пес допомагають порятунку зображення і благодать для християн. Слід зазначити , що ранні 

християнські писання найчастіше ставляться до нього як до Великодня , а не «Господньої Вечері.» 

У той час як деякі з них можуть «одухотворити» геть необхідність дотримання паску, в лідери 

вважаються святими по греко-римлян і Церкви Божої було тримати його в буквальному сенсі. 

Ми в Подальшого Церкви Бога до сих пір роблять це сьогодні. 

Ми в Подальшого Церкви Божої тримати паску і включають в себе історичні та біблійні, 

практики миття ноги один одному. 

План від початку 

Песах показує , що Бог мав план дощенту світу (1 Петра 1:20) , щоб відправити Ісуса померти за 

наші гріхи, що Бог любить нас (Івана 3:16), що Бог може врятувати нас, і що Його Сина страждав і 

помер за нас. Песах показує , що християни вільні від гріха Своєю смертю і не залишатися в гріху 

(Римлян 6: 1-5). 

Але просто взяти жертву Ісуса не всі , що є в Божому плані спасіння. 



Різні люди тримають початок Божих свят порятунку кілька визнання паску і / або П'ятидесятниці, 

але ніколи не йти далі , щоб знати «глибину багатства» (пор Римлян 11:33) Божої благодаті (2 

Петра 3:18) зображений на інших біблійних святах. 

Христос не тільки автор / новачок нашого спасіння (Євр 5: 9), але і фінішер нашого спасіння (Євр 

12: 2; 1 Петр 1: 1-9). Його справжні послідовники його тримати навесні і восени Святі дні. 

3. Ніч спостерігати і Дні Опрісноків 

Біблія вказує на те, що Єгипет був прообразом гріха , від якого діти Ізраїлю повинні були бути 

доставлені (пор Вих 13: 3; Об'явл 11: 8). Біблія показує , що християни живуть сьогодні в 

світі , який є одним з видів духовного «Вавилон» (Об'явлення 17: 1-6). Біблія показує , що 

християни будуть відносно скоро будуть від нього після того, як Бог виливає Свої виразка на 

Вавилоні (Одкровення 18: 1-8). Деякі з виразок , перерахованих в книзі Одкровення аналогічні 

тим , які коли - то в Єгипті , перед Божий народ були доставлені. 

Діти Ізраїлю вийшли з Єгипту в перший день Опрісноків. 

Біблія, Левит 23: 7-8 вчить, що і перші і останні дні Опрісноків часи для святий «скликання» 

(NKJV), «священна збори» (NJB). Увечері п'ятнадцятого нісана (який починається, що святий 

день) починається свято Опрісноків, в якому беруть участь їжу (пор Вих 12:16; Левит 23: 6). 

Біблія говорить наступне: 

42 Це ніч сторожі для Господа, бо Він вивів їх з єгипетського краю ця сама ніч Господа 

спостерігати всім синам Ізраїля на їхні покоління. (Вихід 12:42, УПО) 

Це спостережуваним ніч нашого Господа, коли вивів їх із землі в Ægypt: в цю ніч всі сини 

Ізраїлеві повинні дотримуватися в їхніх поколіннях. (Original Дуе Реймсі) 

Для християн, вночі , щоб бути Спостережувані фотографій наше вживаючи заходів , щоб 

залишити духовний Єгипет (пор Об 11: 8) - це те , що повинно привести до християнам радіти. 

Історично склалося так, вночі, щоб Спостережувані зазвичай включав святкову вечерю. Вечеря 
зазвичай включений, але не обмежуючись цим, прісний хліб. 

Bulk євреїв Виклик 15 - ї Песах 

Єврейські лідери змінили дату і деякі з їх практики, пов'язаних з Великоднем. Деякі рабини 

джерела припускають, що це сталося через те, що вони не хочуть, щоб тримати його так само, як 
вірні християнин (Вольф Г. лексичні та історичні внески на біблійному і раввинистической Пес. Г. 

Вольф, 1991). 

Але також, ймовірно, через споживання їжі на ніч, щоб бути дотримані і деякі традиції, в 

поєднанні з тим, як євреї, як правило, мати справу зі святими дні з діаспори (євреї за межами землі 

Ізраїлю) і питання календаря ( святі дні. Єврейська Енциклопедія 1906), євреї , як правило, 

називають вночі , щоб бути Спостережувані паску , як більшість євреїв тримати його ввечері 15 -
 го нісана / авів. Деякі тримають як 14 - й і 15 - й , як Песах. 

У той час Ісуса, садукеї , як правило, тримати Великдень на 14 - й і фарисеїв на 15 - й (рабин 
Джеффрі В. Голдвассер. Чому євреї в Америці є дві Седер Песах?). 



Проте, Біблія вчить дві різних часів для двох різних цілей. Старозавітна паска показує, що діти 

Ізраїлю були захищені і не страждають від ангела смерті. Новий Завіт Великдень показує, для 
християн, що Ісус поніс покарання за наші гріхи Себе через Його смерть. 

Але вночі, щоб Спостережувані нагадували євреям, що вони повинні бути вдячні за Боже 
позбавлення від рабства єгипетського рабства (Вихід 12:42). Для християн, вночі, щоб бути 

Спостережувані вчить нас радіти і бути вдячним за звільнення Ісус дає від рабства гріха (Ін 8: 34-

36). 

Деякі єврейські вчені розуміють, що Біблія перераховує паску як на іншу дату, ніж свято 

Опрісноків; 

Лев. . XXIII, однак, як видається, відмінність між Великоднем, яка встановлюється на 

чотирнадцятий день місяця, і (Фестиваль Опрісноків, ἑορτή τῶν ἀζύμων, Лука XXII 1; .. 

Джозефус, «BJ» II 1, § 3 ), призначений на п'ятнадцятий день. (Песах. Єврейська 
Енциклопедія 1906) 

Тому, незважаючи на більшість євреїв називаючи то , що вони тримають на 15 - е , як Песаха 15 -

 ї біблійно вважаються частиною семи днів свята Опрісноків. Тому що євреї , як правило, 

підкреслюють відхід від Єгипту і покладатися на декого не-біблійних традиціях, вони , 

як правило, в основному спостерігати лише другу дату. 

Результат глава 12 обговорює паску і починається з Богом настанови Мойсея і Аарона про те, що 

вони повинні були навчити людей, а також те , що повинно було трапитися. Ця команда 

включала виймаючи агнця на десятий день першого місяця, названого авів, і не зберегти його аж 

до 14 - го дня , коли він повинен був бути убитий в сутінках - в початку 14 - го. 

Зверніть увагу , що - то з наступних інструкцій про Пасху: 

21 І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих, та й промовив: «Візьміть і взяти ягнят для 

себе за родинами вашими і заколіть пасхальне ягня. 22 І ви візьміть в'язку ісопу занурте 

його в крові, в басейні, і доторкніться горішнього одвірка й двох одвірків кров'ю, яка в 

посудині і ніхто з вас не повинен виходити з дверей дому свого аж до ранку (Вихід 12: 21-

22) .. 

Вираз «до ранку» походить від єврейського слова , що означає «пробиття денного світла», «прихід 

денного світла,» або «прихід світанку.» 

Таким чином, ізраїльтяни не виходили зі своїх будинків , поки після світанку 14 - го. Те , що 

сталося раніше , що вночі? 

29 І це збулося опівночі Господь вразив усіх первістків на землі єгипетській, від первістка 

фараона, що сидить на престолі своєму , до перворідного полоненого, що в темниці, і 

кожного перворідного худоби ... 33 І квапили єгиптяни народ, щоб вони могли відправити їх 

із землі в поспіху. Вони сказали: «Ми всі будемо мертві.» (Вихід 12: 29,33) 

Мойсей і Аарон не виходили в протягом ночі - це неправильне припущення , що багато з них: 



28 Тоді фараон сказав йому: «Відійди від мене! Бережіть себе і не бачити моє обличчя не 

більше! Бо в день ви бачите моє обличчя , помреш!» 

29 Мойсей сказав: «Ти добре сказав. Я ніколи не буде бачити ваше обличчя знову.» (Вихід 

10: 28-29) 

Після смерті первістка, ізраїльтяни провели ряд завдань, щоб закінчити, перш ніж покинути 

Єгипет. Вони були залишитися в своїх будинках до ранку, переломлення денного світла, спалити 

залишки ягнят, що не були з'їдені, йдуть в села і міста, де жили єгиптяни і попросити їх, щоб дати 

їм срібло, золото, і одягу, зібрати і завантажити будь-якої майно, вони повинні були нести і з їх 

стада і отари подорожувати пішки, для деяких цілих двадцять миль, щоб Рамсеса, де їх організував 

подорож з Єгипту повинен був початися. Зверніть увагу: 

34 І поніс той народ тісто своє , перш ніж він був квасний, їх замішуючи корита, зав'язані в 

їхні одежі на своїх плечах. 35 І зробили сини вчинили за словом Мойсеєвим; і вони 

запозичені з єгипетської срібла і дорогоцінних каменів з золота, і одягу: 36 І дав Господь 

милість тому народові в очах єгиптян, так що вони давали їм такі речі , як вони вимагали. І 

вони зіпсували єгиптяни. 37 І сини Ізраїлеві з Рамесесу в Суккот, близько шестисот тисяч 

чоловіка піхоти, крім дітей. 38 І набрід вийшов з ними; і дрібну та велику худобу, і навіть 

дуже великої рогатої худоби. 39 І пекли прісні коржі з тіста , що винесли з Єгипту, бо він не 

був квасний; тому що вони були вигнані з Єгипту і не могли зволікати, і були вони 

приготували собі на дорогу. (Вихід 12: 34-39, KJV) 

Ніч спостерігати це ніч , що вони залишили Рамсес. Ніч вони фактично вийшли з Єгипту. 

Після того, як робити те , що Бог сказав їм робити, вони пішли. 

Результат 13:18 говорить нам, що «сини Ізраїлеві пішли в впорядковані ряди з єгипетського.» З 

огляду на кількість людей і віковий діапазон, це чудово , що вони були в змозі виконати всі це в 

ніч після Песах. 

маца 

Ми , християни , визнаємо , що Ісус заплатив за наші гріхи на Песах , і що ми повинні 

намагатися жити, як Він, без гріха і лицемірства, з яких закваскою символічно можна уявити 

(Луки 12: 1). 

Покійний Герберт У. Армстронг писав про це: 

І, як ізраїльтяни вийшли з високою стороною (Числа 33: 3), у великому радості і захваті за 
їх порятунок від рабства, так само недавно народженого Крістіан починає своє 

християнське життя - в хмарах щастя і радості. Але що відбувається? 

Диявол і гріх відразу ж після того, як проводити недавно народженого сина Бога - і 

незабаром новий і недосвідчений християнин знаходить, що він впав у глибинах зневіри, і 

спокуса здатися і кинути палити. 

Зверніть увагу, Вихід 14, починаючи з 10-м вірша - як тільки ізраїльтяни побачили цю 

велику армію, переслідуючи їх, вони втратили мужність. Страх прийшов за ними. Вони 



почали нарікати і скаржитися. Вони побачили, що було неможливо для них, щоб піти від 

фараона і його армії, тому що він був дуже сильний для них. І вони були безпорадні. Так 
що це з нами. 

Наша сила не Достатня! 

Але зверніть увагу на послання Бога до них через Мойсея: «Не бійтеся, стійте і не 

побачите спасіння Господа ... Бо єгиптян ... ви будете бачити їх знову більше не назавжди 

Господь буде битися. ви"! Як чудово! 

Безпорадний, кажуть нам стояти на місці, і побачите спасіння Господа. Він буде воювати 

для нас. Ми не можемо перемогти сатану і гріх, але Він може. Це воскреслий Христос - 
наш Первосвященик - хто очистить нас - освятити нас - визволи нас - хто сказав, що Він 

ніколи не залишить нас і не залишить нас! 

Ми не можемо тримати Заповіді в нашій власній силі і силі. Але Христос в США може 

тримати їх! Ми повинні покладатися на Нього у вірі. Armstrong HW. Божі святі дні або 

язичницькі свята-то які? Всесвітня Церква Бога, 1976) 

Фестиваль має на меті 

Але давайте навчимося всю значимість цього. Чому Бог висвячувати ці святкові дні? Що 
Його велика мета? Звернемося тепер до Вихід 13, стих 3: «... Мойсей сказав народу: 

Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту ...» Це було 15-го авів. Вірш 6: «Сім день 

будеш їсти опрісноки, а дня сьомого повинен бути СВЯТО до Вічного ... Це робиться через 
те, що Вічний зробив [меморіальну] ... і це повинно бути для SIGN "- (чудесний доказ 

ідентичності) -" тобі на руку твою, і для МЕМОРІАЛ між очима твоїми "- чому? - «що 

ЗАКОН Господь МОЖЕ БУТИ В THY РТУ ... Ти будеш ти будеш виконувати це таїнство 
...» 

О, любі брати, ви бачите прекрасний сенс? Чи є зрозуміти істинне значення всього 

цього? Чи бачите ви Бога МЕТА? Великдень зображує смерть Христа для прощення гріхів, 
в минулому. Приймаючий Його КРОВ не прощають гріхи, які ми здійснимо - це не дає 

ЛІЦЕНЗІЇ продовжувати грішити - тому, коли ми приймаємо його, наші гріхи прощені 

тільки до того часу - минулі гріхи. 

Але ми будемо зупинятися на досягнутому? Минулі гріхи прощені. Але ми як і раніше 

плоть істот. Ми як і раніше будемо страждати спокуси. Гріх тримав нас в муфті - ми були 
рабами гріха, що в його силах. І ми не в силах поставити себе від нього! Ми були в рабстві 

гріха. Давайте розуміти картину - сенс. (Armstrong HW. Що ви повинні знати про 

Великдень і фестиваль Опрісноків. Хороші новини, березень 1979) 

До якої міри християни позбутися гріха? Повністю, як вчив Ісус, «ви повинні бути досконалі, як 

Отець ваш Небесний» (Мф 5:48). Закваски символічно може бути тип гріха (пор 1 Кор 5: 7-8). Як 

гріх, закваска стовбурчиться. 

Як сім це число Бога , що символізують повноту, християни повинні слідувати Великдень сім днів 

Опрісноків. Сенс і символіка не є повним тільки з Великоднем. Пес зображують прийняття крові 

Христа для прощення минулих гріхів і смерті Ісуса. 

Повинні чи ми залишити Христа символічно висить на дереві смерті Його (пор Галатів 

3:13)? Ні . Сім днів Опрісноків після пасхальної допомоги картини нам повне позбавлення від 



гріха, в дотриманні заповідей - після того, як минулі гріхи прощаються в результаті жертви 

Ісуса. 

Дні Опрісноків картини життя і роботи воскреслого Ісуса. Ісус зійшов на престол Бога , де Він 

зараз активно на роботі в наших інтересах , як наш Первосвященик, очищає нас від гріха (Євр 2: 

17-18) позбавивши нас повністю від його влади! 

Ось деякі з того, що єврейські писання говорять про Днях Опрісноків; 

15 Сім днів будете їсти опрісноки аж. У перший день ви повинні видалити закваску з 

ваших будинків. Бо той , хто не буде їсти квасне з першого дня до сьомого дня, що 

людина повинна бути відрізаний від Ізраїлю. 16 А першого дня будуть вас святі збори, і 

сьомого дня священні збори для вас. Жодна праця не буде бути зроблено на них; але 

то , що всі повинні їсти , - що тільки можуть бути отримані Вами. 17 Таким чином , ви 

повинні дотримуватися свято Опрісноків, бо в цей же день я приніс свої війська з 

єгипетського. Тому ви повинні дотримуватися цей день під час пологів ваших , як вічне 

таїнство. 18 А першого місяця, чотирнадцятого дня місяця під вечір, ви не повинні їсти 

опрісноки аж до двадцять перший день місяця , у вечірній час . 19 В протягом семи днів; 

не закваска не повинна бути в ваших домах, бо хто буде їсти квасне , що, то ж особа 

повинна бути відрізані від суспільства Ізраїлю, чи є він чужий або рідної землі. 20 Ви не 

повинні їсти нічого квашеного, . По всіх ваших оселях будете їсти опрісноки аж »(Вихід 

12: 15-20) 

Левит 23: 6-8 вчить про це, а також. І Второзаконня 16:16 показує, що жертви повинні були бути 

надані на дні Опрісноків, П'ятидесятниці і гріхопадіння святі дні. 

Спочатку не було «всеспалення і жертви», коли Бог «вивів їх із землі Єгипетської» (Єремія 

7:22). Вони були додані через непослух (Єремія 7: 21-27) і Новий Завіт ясно, що ми не повинні 

мати всеспалення або жертвопринесення тварин в даний час (Євреї 9: 11-15). 

Як ми їмо прісний хліб кожен з днів, ми розуміємо, що ми повинні уникати гріха, який так 

поширений в навколишньому світі. 

Покінчили або Зберігається? 

Були ж дні Опрісноків покінчили? Розглянемо ще що - то , що Герберт У. Армстронг писав: 

Чи не Скасовано зі Старим Заповітом 

Зауважу , що дні Опрісноків є ПЕРІОДОМ, що мають два високого день шабаш. І цей 

період встановлюється НАЗАВЖДИ - в той час як ізраїльтяни були ще в Єгипті - до того , 

як церемоніальний закон Мойсея був даний або написано - перед Богом , навіть 

запропонував старий заповіт! Що закон Мойсея, чи старий заповіт, не приносило або 

інститут, ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗАБРАТИ! У перекладі Фентона, 17 вірш перекладається: 

«отже ЦЕЙ ПЕРІОД В ЯКОСТІ EVER Стійкий УСТАНОВИ.» Весь період включається. 

Це ALONE повинен довести , що святі дні - і сім днів Опрісноків - є обов'язковими 

сьогодні і навіки! 



Тепер, якщо ці тексти належать до 15 - м, а не 14 - го, так як вони , безсумнівно роблять, 

і тут остаточно доведено, то це Пес встановлені FOR-EVER? Дійсно , це! Але ці тексти 

вище , відносяться до СВЯТА і не паска. У пункті початку Виходу 12:21 про Великодня 

знову йдеться, і вірш 24 встановлює його НАЗАВЖДИ! ... 

Для спостереження паски в поодинці, а потім не спостерігати за сім днів Опрісноків, 

засобів, в символіці, щоб прийняти кров Христа і продовжувати грішити - сказати ... 

ЗАКОН покінчив, ми під благодать , тобто ліцензії, в гріху! 

Сім днів Опрісноків картина ведення Заповідей, що є ще одним способом сказати 

позбавлення від гріха. (Armstrong HW. Що ви повинні знати про Великдень і фестиваль 

Опрісноків. Хороші новини, березень 1979) 

Ранні християни не вірили, що Дні Опрісноків були ліквідовані. Апостол Павло схвалив 

правильно тримати свято з прісним хлібом (1 Кор 5: 7). Він та інші досі відзначені / спостерігали 

його і спостерігали його за межами Іудеї: 

6 Але ми відпливли від Філіппової після днів Опрісноків, і через п'ять днів приєдналися до 

них в Троаді, де сім день прожили. (Дії 20: 6) 

Якщо християни не тримали Дні Опрісноків, Дух Святий не надихнув, щоб це було записано, як 

це. Тепер Філіпи було містом Джентіле в Македонії. Він перебував під владою римлян - таким 

чином, зберігаючи ці дні не обмежується місцем, як Єрусалим. Принаймні в двох місцях в Новому 
Завіті ми бачимо, що дні Опрісноків повинні були зберігатися в неєврейських районах (1 Коринтян 

5: 7; Дії 20: 6). 

Розглянемо також твердження «це було під час Днів Опрісноків» в Діяннях 12: 3. Оскільки автор 

Джентіле Лука звернувся книгу Діянь до інших язичникам (Дії 1: 1), то чому б він згадав ці дні, 

якщо вони були невідомі язичниками і припинила своє існування? 

Можливо , слід додати , що паразитний 3 - го століття Epistula Apostolorum стверджує , Ісус учив 

Його послідовники повинні дотримуватися дні Опрісноків , поки він не повернеться.  У той час як 

ми не можемо покладатися на цей документ, воно свідчить про те, що деякі з них були тримати ті 
дні в 3 - му столітті. 

Інформація з-за межі Біблії повідомляє, що апостоли Павло, Іоанн і Філіп разом з Полікарпа 
Смирні і іншими ранніми християнами, зберегли дні Опрісноків (Піоній. Життя Полікарпа, глава 

2). 

Незважаючи на це, Canon 38 з Ради Лаодикії четвертого століття (с. 363-364) заборонив 

спостереження за дні Опрісноків. Ті , хто в Церкві Божий не може виконувати багато декрети цієї 

ради , який пішов проти Біблії і ранніх традицій віруючих. 

Таким чином, різні Суботи продовжували тримати дні Опрісноків згодом (Прітц Назарянина 

іудеохрістіанство Magnas, Єрусалим, 1988, стор 35, ... Ієронім , як цитується в Pritz, з 58,62,63 ;. 

Ephiphanius Панаріон. з Ephiphanius Саламина :. книга II (статті 1-46) Розділ 1, Глава 19, 7-9 

BRILL, 1987, стор 117-119) і в середні століття і за її межами (Liechty Д. Sabbatarianism в 

шістнадцятому столітті .. Andrews University Press, Berrien Спрінгс (MI), 1993, стор 61-62; Falconer 

John A Breife Спростування Джона Traskes Judaical і нових Fantyces, С. 57-58, цит Кульові B. 

Сьомий день чоловіків: ... суботники і Sabbatarianism в Англії і Уельсі, 1600-1800, 2 - е видання. 

Джеймс Кларк & Co. 2009, стор. 49-50). 



Як ми в Подальшого Церкви Бога не приймають , що Рада Лаодикії говорив справжньої 

християнської церкви, ми по- , як і раніше тримати дні Опрісноків. Ми їмо прісний хліб для 
кожного з семи днів, як перестерігає Біблія (Вихід 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Цей хліб може бути 

виготовлений з різних зерен / горіхи, використання пшениці не біблійно-вимагається. 

(Це, можливо, слід зазначити, що один може є інші, ніж тільки опрісноки їжу під час цього свята, 

це просто, що все квашене хліба не буде з'їдений. Крім того, на відміну від паски, перший і 

останній день Опрісноків дні, як і щотижня суботу, що один не працює.) 

У той час як деякі люблять алегорично геть багато частин Біблії, хоча, звичайно, є духовне 

розуміння в Святі дні, є і фізична. І фізичне дотримання допомагає нам краще зрозуміти духовні 

уроки. 

Дні Опрісноків довідковому картини, що ми християни повинні прагнути покласти гріх і 

лицемірство з нашого життя (пор Мт 16: 6-12; 23:28; Лк 12: 1). Підтримуючи їх фізично, це 
допомагає нам краще пізнати духовні уроки, які Бог наперед приготував. 

4. П'ятидесятниця: Правда про вашому покликанні і 

Неймовірний подарунок Бога 

Більшість тих, хто сповідує Христа щось знати про П'ятидесятницю. Багато правильно вважають 

початок новозавітної церкви. 

Після того, як Ісус помер, учні Його сказали чекати , щоб отримати силу Святого Духа: 

4 І, зібравши їх, Він звелів, щоб вони не відходити від Єрусалиму, а чекали обітниці Отця 

«який,» Він сказав: «Ви чули від Мене, 5 бо Іван хрестив водою, а ви будете Духом святим 

не так багато днів з цього моменту «. (Дії 1: 4-5) 

Так вони чекали і: 

1 Коли день П'ятидесятниці повністю прийшов, всі вони однодушно знаходилися в одному 

місці (Дії 2: 1). 

Зверніть увагу на те, що заява підкреслює той факт , що в День П'ятидесятниці 

повністю прийти. Біблія дає зрозуміти , що події , які йдуть безпосередньо пов'язані з 

тим , що день П'ятидесятниці повністю прийти. І це сталося з учнями , тому що вони всі 

спостереження разом. 

Ось те , що сталося потім: 

2 І нагло зчинився шум із неба, як би буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той 

дім , де сиділи вони. 3 І з'явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й осів на 

кожному з них. 4 І всі вони були наповнені Духом Святим і почали говорити іншими 

мовами, як Дух давав їм промовляти. ... 

38 Тоді Петро сказав їм : «Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа 

на відпущення ваших 



гріхи; і ви отримаєте дар Святого Духа. 39 Бо обітницю вам і дітям вашим і всім 

далеким, так як багато , як Господь Бог наш зайде «. 

40 І іншими багатьома словами він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: «Рятуйтесь 

від роду цього лукавого.» 41 Тоді ті , хто ті, хто прийняв його слово, охристилися; і в той 

день душ близько трьох тисяч були додані до них. 42 І вони перебували в науці 

апостольській, в спілкуванні і ламанні хліба та в молитвах. ... 47 вихваляючи Бога та 

маючи в любові у всього народу. І Господь додав до церкви щодня ті , хто були 

врятовані. (Дії 2: 2-4, 38-42, 47). 

Вони отримали деякі сили Святого Духа. І це вважається початком християнської церкви 

римськими католиками, православні, більшість протестантів, Свідків Єгови і Церква Бога 

груп. Таким чином, Святий Дух був дан в певний момент часу (той же самий час , що багато 

євреїв спостерігали П'ятидесятниця) , і що учні Ісуса були ще спостереження. 

Це не було випадковістю. 

Є Там більше П'ятидесятниці? 

Багато хто не розуміє, що П'ятидесятниця представлена більш ніж обдарування Святого Духа і 

початок новозавітної церкви. 

Дивлячись на проходах в Старому і Новому Завітах надає більше інформації про цей день і його 

сенс. 

Свято П'ятидесятниці зберігалися християнами після початкової, але без згадки говоріння 

мовами. Апостол Павло продовжував тримати П'ятидесятниці десятиліття після П'ятидесятниці 

згадується у другому розділі книги Діянь. Зверніть увагу на те , що він написав близько 56 AD: 

8 Бо я не хочу бачити вас зараз на шляху; але я сподіваюся залишитися якийсь час з вами, 

якщо Господь дозволить. Але я пробуду в Ефесі до П'ятидесятниці (1 Коринтян 16: 8). 

Це свідчить про те , що Павло знав , коли П'ятидесятниця, що він відчував , що коринфяне 

повинні знати , коли П'ятидесятниця, і що Еф знав би , коли П'ятидесятниця. Таким чином, по-

 видимому , в даний час спостерігається Павлом і язичників в Ефесі і Коринті. 

В іншому році, апостол Павло також хотів бути в Єрусалимі П'ятидесятниці, близько 60 AD: 

16 Бо Павло вирішив поминути Ефес, так що йому не доведеться витрачати час в Азії; бо 

він поспішав бути в Єрусалимі, якщо це можливо, в день П'ятидесятниці (Дії 20:16). 

Таким чином, християни в Єрусалимі по - , як і раніше спостерігаючи П'ятидесятниці і Павло 

спостерігав теж. В іншому випадку, не було б ніякої очевидної причини , чому Павло хотів бути в 

Єрусалимі в день П'ятидесятниці. 

Термін П'ятидесятниця є грецьким терміном , що означає 50 - го. Цей термін походить з 

наведеного нижче опису івриту розрахунку дати: 



15 І ви будете розраховувати на себе від дня після суботи, з дня , в який приносите сніп 

хлібний: сім субот повинні бути завершені. 16 граф п'ятдесят днів до дня після сьомого 

тижня (Левит 23: 15-16). 

День П'ятидесятниці має кілька назв, і з - за цього, деякі з них були збентежені про це. Його інші 

біблійні імена включають: свято жнив, свято Тижнів, і день первістків. 

Єврейські традиції і Коли П'ятидесятниця? 

Спів часто проводжала святі свята Божі, які почалися на заході: 

29 Ви повинні мати пісню , як і в ту ніч , коли святе свято зберігається, і радість 

сердечна , як , коли один йде з канавкою, щоб прийти в гору Господню до Скелі 

Ізраїля. (Ісая 30:29) 

Сучасні євреї , як правило, називають П'ятидесятниці терміном Шавуот. 

Деякі з них були збентежені , коли П'ятидесятниця. Багато євреїв не тримають його в той же 

день , що триває Церква Бога зберігає його. 

Єврейські садукеї правильно сказав «що П'ятидесятниця завжди буде падати в неділю,» проте 

«[ в ] після талмудичної і geonic література ... п'ятидесятники падає на 6 Сіван» (Pineles, "Darkeh 

шель Тора" стор. 212 , Відень, тисячі вісімсот шістьдесят один; .. П'ятидесятниця Єврейська 

Енциклопедія 1906) дата багато євреїв тепер використовують (що в пост-талмудичних 

літературі , яка була зібрана після того, як в Старому Завіті і не писання), є подальша зміна , а 

не біблійна дата . Ми в надалі Церкви Бога дотримуватися біблійний метод. 

Зверніть також увагу на наступне від колишнього головного рабина лорда Сакса: 

Фарисеї, які вірили в Усний Закон, а також Письмовою один розуміється «субота» означає, 

тут, в перший день Песаха (15 нісана). Саддукеи, які вірили тільки в законі написано, взяв 

текст буквально. На наступний день після суботи є неділя. Таким чином, рахунок завжди 

починається в неділю, і Шавуот, п'ятдесят днів по тому, також завжди випадає на 

неділю. (Сакс Л. Іудаїзм :. Думка для Шавуот Аруц Шева, 3 червня 2014 г.) 

Християни повинні пам'ятати , що Ісус засудив фарисей за надто покладаючись на оральних 

правах над писаним законом (Марк 7: 5-13). Ісус сказав їм , що вони «робить слово Бога не 

вашим переданням , яке ви встановили. І багато таких речей , які ви робите» (Марк 7:13). 

І, як буде показано нижче, П'ятидесятниця відноситься до часу підрахунку п'ятдесят як 

пов'язаний з усякого: 

16 Граф п'ятдесят днів до дня після сьомого тижня; то ви повинні запропонувати хлібну 

нову жертву для Господа. 17 Ви повинні З ваших осель принесете два хвильових буханки 

дві десятих ефов. Вони повинні бути пшеничного борошна; вони повинні бути запечений з 

закваскою. Вони початки Господу (Левит 23: 16-17). 



Коли ви підраховуєте п'ятдесят днів до дня після сьомого тижня, ви виявите , що П'ятидесятниця 

завжди прийти на неділю. П'ятидесятниця біжить від заходу до заходу суботи неділі.Іриней, який 

стверджував, що зустрів Полікарп Смирні писав , що апостоли П'ятидесятницю в неділю 

(Фрагменти Іринея, 7). 

начаток 

Використання терміну «первісток» передбачає другий урожай. І на насправді, це теж вказується в 

Старому Завіті: 

16 ... свято жнив перших плодів праці твоєї , який ти сіяв на полі; 17 І свято збирання в кінці 

року, коли ви зібралися в плодах своєї праці з поля (Вихід 23: 16-17).  
 
22 І ти будеш спостерігати свято тижнів, початків жнив пшениці, і свято збору врожаю під 

кінець року (Вихід 34:22). 

26 Крім того, в день початок, коли ви приносите новий хлібні жертви свої Господеві в 

ваших тижнях, ви повинні мати святі збори (Числа 28:26). 

У той час як деякі протестантські коментатори посилаються на Сніп як свято початків (наприклад 

Radmacher ED ред. Нельсон вивчення Біблія. Томас Нельсон Publishers, Nashville, 1997, стор. 

213), це неправильно. У той час як «пучок початків» був запропонований тоді (Левит 23: 10-11), 

як показано вище, Біблія посилається на свято тижнів , як у час початків (не просто один пучок). 

Як ідея початків допомогти нам зрозуміти , в цей день? 

Свято П'ятидесятниці або свято початків (Вихід 34:22) нагадує нам про те, що Бог тепер 

називають лише невеликий «первісток» духовний урожай, з Останнім Великим Днем 

наступаючого , які фотографіями більшого врожаю пізніше. Спрінг Харвест, в більшості 

областей, в набагато менше , ніж більше врожаю осені, і це узгоджується з Божим планом 

порятунку для людства. 

Але що про Ісуса? Хіба він не був типом початків? 

Так, він , звичайно , був. Павло зазначає: 

20 Але Христос воскрес із мертвих, і став первістком з тих , хто заснув. 21 Бо , як людина 

прийшла смерть через Людина і воскресіння з мертвих. 22 Бо , як в Адамі всі вмирають, так 

у Христі всі оживуть. 23 Але кожен в своєму порядку: первісток Христос, потім Христові, 

під час Його. (1 Кор 15: 20-23). 

Христос є виконання Снопа в книзі Левит 23: 10-11. Він є пучком початків. Він також виконав цю 

роль , коли він вознісся на небо в неділю (хвиля Сніп був в неділю) після того, як він воскрес (Ін 

20: 1,17). Але ні він , ні його справжні послідовники спостерігали то , що тепер називається 

Великдень. 

Крім того , Джеймс зазначає , що Ісус вивів нас також бути типом начаток: 



18 Захотівши Він вивів нас словом правди, щоб ми бути почином творива Його (Якова 

1:18). 

Таким чином , в той час як Ісус був оригінальний начаток представляти Сніп хвилі, справжні 

християни є своїм родом із початків, представленим в день П'ятидесятниці. «Первісток» 

означають , що лише деякі будуть частина врожаю в цьому віці (пор Лк 12:32; Римлян 9:27; 11: 

5) , - але вони також припускають , що там буде більше урожай - це час , коли всі , хто ніколи не 

мав можливості для порятунку пізніше мати справжню і реальну можливість. 

Зверніть увагу на те , що сказав Петро в день П'ятидесятниці: 

29 «Чоловіки і брати, дозвольте мені вільно говорити вам про патріарха Давида, що помер і 

похований, і гріб його у нас до сього дня. 30 Тому, будучи пророком і знаючи , що Бог 

поклявся з присяга йому , що плід свого тіла, по плоті, він поставить Христа , щоб сидіти 

на престолі його, 31 він, передбачаючи це, говорив про воскресіння Христа, що його душа 

не була залишена в пекло , і тіло Його не зазнає зотління. 32 Бог Ісуса Цього воскресив, 

чого свідки всі ми. 33 Отже Він, був Він вознесений правицею Божою прийнявши від Отця 

обітницю Духа Святого, вилив . , що ви бачите й чуєте (Дії 2: 29-33) 

Зверніть увагу на те, що Петро, в день П'ятидесятниці, про який йдеться про Ісуса , як 

фрукти , і що Він воскрес. П'ятидесятниця показує , що Бог благословляє цей маленький урожай, 

надаючи Свого Святого Духа , щоб ми могли подолати, зробити свою роботу і духовно 

зростати , навіть якщо жити в «злого сучасного віку» (Галатів 1: 4) 

Ісус був не тільки перший з початків Він також був первородним між багатьма братами: 

29 Бо кого Він передбачив, Він також призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, 

щоб Він був первородним між багатьма братами (Римлян 8:29).  
 
5 Ісус Христос, Який є свідок вірний, первісток з мертвих (Об'явлення 1: 5). 

Оскільки Ісус є первістком, це , безумовно , означає , що там буде інші, які повинні бути 

схожими на Нього. Таким чином, ставши , як Ісус Христос також є частиною повідомлення 

П'ятидесятниці. Звичайно, ідея стати схожим на Христа викладається в Біблії і не обмежується 

П'ятидесятниці. Зверніть увагу на те , що написав Джон: 

2 ... ми будемо подібні до Нього (1 Івана 3: 2). 

Тому що це священне зібрання, спостерігаються схожим на щотижневу суботу, але з пропозиціями 

(Повторення Закону 16:16). У Старому Завіті, і в свято Тижнів, залучаючи початок, зберігався 50 

днів після того, як в суботу після Пасхи. 

Після смерті Христа, апостоли зібралися разом в цей день. І в той же день, Дух Святий вилився 

надати християнам доступ до Бога як свого роду первістки. Ісус був першим з цих початків і 

християн , які називаються в цьому віці також буде первісток , як він є (ті , пізніше названий 

також повинні бути Ісус, але просто не буде первісток). 



Може Святі дні бути поза Єрусалимом? 

Деякі з них вказали, що біблійні святі дні не може бути тепер, як вони вимагають, щоб кожен буде 

йти в Єрусалим. 

Але це було не так історично склалося так, навіть з Ісусом. 

До початку Свого служіння в той час як в Назареті, Ісус говорив про «дні субот» (Луки 

4:16). П'ятидесятниця також називається свято тижнів / шабаш (Втор 16: 10,16). Це 

означало , Люк множині може бути підтверджений, дивлячись на фактичне грецький 

термін. Фактичне слово (угрупування не Стронг однойменних слів) для субот, σαββάτων, 

множина (σαββάτω, як у Луки 14: 1, в однині). Уривок дослівно перекладається 

наступним чином : 

16 І Він прийшов в Назарет , де він був вихований. І , за звичаєм Своїм Він пішов на дні 

субот, в синагогу, і встав, щоб читати. (Лука 4:16, зелений) 

Таким чином, це допомагає показати , що один може тримати День Святого, як це робив Ісус, в 

іншому місці , крім Єрусалиму. Крім того, він , здавалося, можливо , тримати інший святий 

день в Галілеї в Євангелії від Луки 6: 1-2 (зелений JP, старший підрядковий греко-англійський 

Новий Завіт, третє видання Baker Books, 2002.). 

Можливо , слід зазначити , що , коли самарянка вказав , що поклоніння повинно можливо бути 

обмежена в районі Єрусалиму (Ін 4:19), Ісус сказав , що не було обмеження поклоніння Єрусалим: 

. 21 Ісус сказав їй: «Жінка, повір Мені, що надходить час, коли ви будете ні на горі 

цій, і не в Єрусалимі будете поклонятися Батькові 22 Ви вклоняєтеся , що ви не знаєте, ми 

знаємо , чому вклоняємося, бо спасіння . євреїв 23 Але наступає час , і тепер вона є, коли 

справжні поклонники будуть поклонятися Батькові в дусі та в правді ;. бо Отець шукає 

таких поклонятися Йому 24 Бог є Дух, і Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді ". (Ін 

4: 21-24) 

Новий Завіт ясно показує, що святий день або інше поклоніння не обмежується Єрусалим (див 

також Матвій 10:23; 23:24). 

Слід зазначити, що греко-римські церкви також визнають, що П'ятидесятниця, іноді називають 

седмиці (Левит 23: 15-16) або в день початків (номер 28:26) в Старому Завіті, було християнське 

значення , І вони не обмежують його дотримання в одному місті. 

Розглянемо також, що ідея християн як первістки підтверджується в Новому Завіті (Джеймс 

1:18). У стародавньому Ізраїлі був менше урожаю навесні і більший урожай восени. Весна Святий 
день П'ятидесятниці, коли правильно зрозумів, допомагає картину, що Бог тільки закликає деякі 

тепер для порятунку (Ін 6:44; 1 Коринтян 1:26; Римлян 11:15) з великим урожай приходить пізніше 

(Ін 7: 37- 38). 

Багато греко-римські храми спостерігати деякі версії П'ятидесятниці. Проте, почасти тому, що 

вони не дотримуються деякі інші біблійні святі дні, вони не в змозі зрозуміти, чому Бог тільки 
називаючи деякі з них зараз, і що він дійсно є план, щоб запропонувати все порятунок (Луки 3: 6; 

Ісая 52:10). милість звеличується над судом »(Яків 2:13). 



5. Свято Труб: Повернення Христа і подія , що призвело до неї 

Більшість греко-римських церков не тримають біблійні святі дні , які зазвичай відбуваються 

восени. Тим НЕ менше, ці святі дні зображують безліч стрижневих подій в Божому плані. 

Свято Труб не тільки зображує прихід Христа воскресити первісток з мертвих, він також зображує 
страшні часи руйнувань тільки попереду і втручання Ісуса Христа, щоб врятувати життя від 

повного знищення і встановлення Царства Божого на земля. 

Давайте розберемося, як цей фестиваль вписується в Бога великого генплану. 

Вважають, що існує великий розрив у часі між днем П'ятидесятниці і свято Труб. Оскільки церква 

Нового Завіту почалася П'ятидесятниці і в основному закінчується, коли Ісус повернеться на 
останній сурмі (1 Коринтян 15: 51-57), в певному сенсі, період часу між П'ятидесятниці і Свята 

Труб можна розглядати як представляють церквоперіод , 

Четвертий день Святої, свято Труб, спостерігається в «сьомому місяці, в перший день місяця» 

(Левит 23: 23-25). 

Число сім у Божому плані означає завершення і досконалість. Сьомий місяць Божого календаря 

(відбувається в вересні і / або жовтні) містить останні чотири фестивалів, зображуючи завершення 

великого Божого генерального плану для нас. Фестиваль , який падає на перший день цього 

місяця знаменує початок фінальних подій в плані Бога. 

Це ще один щорічний суботній відпочинок від своєї звичайної роботи, і він повинен був бути 

пам'ятник видування труб (Левит 23: 24-25). Це також час , щоб дізнатися Божі шляхи (Неємія 8: 

2-3; ср Ezra 3: 1-7). Багато що з того, що сталося з дітьми Ізраїлю була написана для наших 

«прикладів, і вони були написані для нашого напоумлення, на яких кінці віку прийшли» (1 

Коринтян 10:11). 

Саме з продувкою труб , що свято Труб черпає свою назву. 

Існує велике символічне значення зав'язаною з продувкою цих труб, особливо щодо останнього 

часу , в якому ми живемо. Слід зазначити , що сучасне єврейське ім'я для цієї дати, Рош ха -

 Шана, що не біблійна , ні навіть оригінал для євреїв. Це було те , що вони прийняли після того, 

як століття Бог дав їм і після того, як Старий Завіт був написаний (Kramer, Емі J. Рош а- Шана 

Origins. Copyright © 1998-1999 Усі єврейка, Inc.). 

Біблія вчить , що Trumpets були підірвані , щоб оголосити про Божих бенкети, а також назвати 

людей , щоб зібрати (Числа 10: 1-3, 10). 

книга життя 

Цікаво, що єврейські вчені пов'язали свято Труб в с «Книзі Життя» (Пелц М, рабин. Що 

знаходиться в Рош ха-Шана вітання? Haaretz, 17 вересня, 2012). Чому це інтерес? 

Ну, Біблія вчить, що ті, хто перераховані в «Книзі життя» (Филип'ян 4: 3; Об'явлення 3: 5) будуть 

відроджені (Євреїв 12: 22-23). Коли? На сьомий і останній сурмі: 



51 Кажу вам таємницю: не всі ми спати, але ми все змінимося - 52 в хвилину, в одну мить, 

при останній сурмі. Для засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми змінимося. 53Мусить бо 
тлінне оце одягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. (1 Кор 15: 51-53) 

Книга Одкровення ясно вчить , що сім труб буде підірваний (8: 2), покарання спіткає тих , хто не 

захищений від Бога (9: 4), а потім царство і суд Божий прийде (11: 15-18). Нарешті вона 

вчить , що ті , чиї імена не написані в книзі життя буде відчувати другу смерть (Одкровення 20: 

14-15). 

труба Вибухи 

Врахуйте , що Біблія показує , що в історії Ізраїлю, який був сильно перемежовується з 

конфліктами і повстанням, труби продовжували використовуватися в якості попереджувальних 

пристроїв, щоб заклик до зброї або як прелюдія до важливих повідомленнями - завжди , щоб 

відзначити подію величезного імпорту в цілому нації. 

Бог використовував пророків, серед них Ісаї, Єзекіїля, Осії і Йоіла, щоб попередити Ізраїль про 

покарання Він навів на них за їх постійного бунту проти Його законів. Ці пророки повинні були 

використовувати свої голоси , як трубу ревіти їх попередження Божих людей. 

1 Кричи на все горло, немає; Підніміть свій голос , як труба; Скажіть народу Моєму про 

їхній переступ його , і дому Якова їхні гріхи. (Ісая 58: 1) 

Ми в Подальшої Церкви Божий працюємо , щоб зробити це сьогодні. Ми сміливо сказати про 

гріхи суспільства і як світові події вирівнюючи з правильно зрозумів пророцтво - що ми також 

прагнемо пояснити. 

Але там також будуть в буквальному сенсі труби Вибуху приїжджають в майбутньої Книзі 
Одкровення вчить (Одкровення 8: 1-13, 9: 1-18). Але більшість з них не прислухається ці 

попередження. 

Багато видуваються в книзі Одкровення, і багато повинні були бути підірвані на свято Труб 

(Левіт 23:24) - сподіваюся , багато хто може побачити зв'язок. 

Але найголовніше , труба, в деякому сенсі, може бути останній, сьомий один. Ось що Одкровення 

вчить про те , що: 

15 І засурмив сьомий Ангол , і на небі гучні голоси, кажучи: «Царство світу цього 

стали царством Господа нашого і Христа Його, і буде царювати у віки віків!» 16 І двадцять 

чотири старці, що перед Богом на престолах своїх , упали на обличчя свої і поклонилися 

Богові, 17 кажучи: «Ми дякуємо Тобі, Господи Боже Вседержитель, Який є і був і хто 

повинен прийти, тому що ви прийняв Свою силу велику та й зацарював. 18 народи були 

незадоволені, та гнів Твій прийшов, і час мертвих, що вони повинні бути оцінені, і що ви 

повинні нагородити рабів пророків і святих, і ті , хто боюся , Ваше ім'я, малим і великим, і 

повинні знищити тих , хто руйнує землю «. 19 Тоді був відкритий храм Божий на небі, і 

з'явився ковчег заповіту Його бачили в храмі Його. І були блискавками, шуми, громи, 

землетруси і великий град. (Одкровення 11: 15-19) 



Свято Труб зображує майбутню продування труб і той факт, що Ісус прийде і встановити Царство 

Боже на землі. Хороші новини приходять Царство Боже велика частина того, що Ісус хоче, щоб 
Його слуги проголошувати зараз (Матвія 24:14; 28: 19-20), а потім прийде кінець (Матвія 

24:14). Свято очок перемоги Партії труб Христа над цим світом. 

Греко-римські історики, такі як Ієронім і Єпіфаній (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae 

Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Аб 

Колумна оголошення Culumnam 1415 -. 1542A, з 922, 930 і Єпіфаній (Ephiphanius The Панаріон з 

Ephiphanius Саламина. : Книга II (статті 1-46) Розділ 1, Глава 19, 7-9 Френк Вільямс, редактор 
Видавництво BRILL, 1987, стор 117-119), записано, що «Назарин християни» продовжував 

тримати гріхопадіння Святих днів ... в четвертому і п'ятому століттях. вони були також 

зберігається у вірних християн в Єрусалимі, які стверджували, початковий християнський будинок 
в Єрусалимі, в четвертому столітті, поки вони не були зупинені імперськими властями (Pixner Б. 

Церква Апостолів Found на горі Сіон. Біблійна археологія огляд, травень / червень 1990: 16-35,60). 

Антисеміт Джон Крайсостом спеціально намагався зупинити людей тримати свято Труб в кінці 

четвертого століття (Джон Крайсостом Проповідь I Against I до євреїв: 5; VI :. 5; VII: 2). Проте, ті, 

хто намагається бути вірним продовжували робити це протягом всієї історії. Триваюча Церква 

Бога робить це зараз. 

6. День Спокути: Сатана отримує Вигнаний 

Наступна осінь святого дня Судного дня: 

26 І сказав Господь до Мойсея, говорячи: 27 «Також десятий день сьомого місяця буде 
Судний день Він повинен бути у вас святі збори, смиряйте душі ваші, і принесете жертву , 

щоб. Господь. 28 І ви не повинні робити ніякої роботи в той же день, бо це день очищення, 

щоб очистити за вас перед Господом , Богом вашим. 29 для будь-якої людини, що не 
ураженого в душі в той же день буде відрізаний від свого народу 30 І будь-яка людина , 

який робить будь-яку роботу в той же день, що людина я знищу з народу 31 Ви не повинні 

робити ніякої роботи, .. він повинен бути вічна для ваших поколінь , у всіх ваших . 

житла 32 Це буде для вас субота спочину, і смиряйте душі ваші. на дев'ятий день місяця 
ввечері, з вечора до вечора, ви будете відзначати свій шабаш » (Левит 23: 26-32). 

7 «На десятий день сьомого місяця будуть для вас святі збори. Ви повинні упокорити душі 
ваші; Ви не повинні робити будь-яку роботу. (Числа 29: 7) 

Голодування історично головним чином, як фраза «упокорити душі ваші» тлумачиться єврейська і 
Церква Бога громад (це також перевіряється таких пасажів, як Псалом 35:13; 69:10 і Ісая 58: 5) 

означає голодування, якщо не як-то погано, і, таким чином, вже страждає. Увечері до вечора 

означає від заходу до заходу. 

Сам Новий Завіт називає День Спокути, «Швидкого» (Дії 27: 9), який не тільки вказує на те, що 

апостол Павло був тримати його (що він буде на заяви в Діяннях 21: 18-24; 28:17 ), але грецьке ім'я 

Феофіл (християнин, який Книга Діянь була адресована в Діяннях 1: 1), має бути ще й інший 
термін був би замінений. 

Спостережні люди, афілійовані з Церквами Бога буде швидко від заходу цієї ніч до заходу сонця 
на наступну ніч (якщо вони фізично в змозі - годувальниці, маленькі діти, вагітні жінки, а також 

різні інші смиренному годі чекати постити - це відповідає з єврейської практикою в цій галузі, 

а). У цьому швидко ми йдемо без їжі і пиття. 



Як не дивно, один протестант звіт стверджує, що одна з причин, християни не повинні тримати в 

День Спокути, тому що немає ніякого єврейського храму сьогодні (Cocherell BL. СЛІД 

послідовникам Христа постити в День Спокути?). Проте, біблійна реальність така, що діти Ізраїлю 

зберегли День Спокути протягом багатьох століть до того, як був храм, а інша реальність така, що 

в Новому Завіті показує, що християни тепер храм Божий (1 Кор 3: 16-17) , 

два Кози 

У Старому Завіті, в День Спокути включав церемонію, де коза Азазель був посланий в пустелю 

(Левит 16: 1-10). Деякі християни бачили це відправка козла Азазель геть, як зображуючи час, 
протягом тисячоліття, коли сатана буде зв'язаний на тисячу років в безодні (Одкровення 20: 1-

4). Це означає, що він не зможе спокусити і обдурити за цей час. Через жертву Ісуса, коза не 

приносить в жертву, щоб спостерігати в цей день (див Євреїв 10: 1-10). 

Незважаючи на те, що Ісус був наш великодній агнець принесений в жертву за нас (1 Коринтян 

5: 7-8) , і Він був убитий тільки один раз (Євреїв 9:28), ми також бачимо час, крім паски , де Ісус 

ритуально вбито. 

Чому? 

Багато хто вважає, але можуть бути підказками поряд з тим , що ця жертва відбувається перед 

виходом другого козла. 

Оригінальна паска привела лише до синів Ізраїля, обходить їх гріхи. У цьому віці, ті , хто істинні 

християни стверджують жертву Ісуса на Його остаточних земних Пес для сплати штрафу за наші 

гріхи. Але справжні християни становлять меншість населення світу (Луки 12:32; Римлян 11: 5). 

Так як Біблія називає сатану «богом цього століття» , який має «засліплені» світ (2 Коринтян 4: 4), 

більшість з них були засліплені і ще не були охоплені в жертву Ісуса. Тим НЕ менше , це буде 

відбуватися практично для всіх , хто буде називатися - або в цьому віці або в віці прийти (Матвія 

12:32). Показані жертви, церемоніально після церквоперіод закінчується, допомагає 

продемонструвати , що жертва Ісуса не тільки для тих , хто покликаний в церквоперіоде як Божий 

план включає в себе пропонуючи порятунок всім, а не тільки сьогодні обранець. 

Показавши жертву до іншого козла звільнення, це показує , що Ісус не прибираючи гріхи Сатани. 

Ісус прийняв покарання всіх людських істот. Але це не відноситься до людей , поки після того, 

як Бог закликає нас і дає нам покаяння (Ін 6:44) , і ми прийшли , щоб бути готові до покаяння , і 

ми прийшли до думки. Не тільки в Ісусі, але ми вважаємо , що Син , і ми вважаємо , що Батько, 

тобто, ми вважаємо , що вони говорять. Крім того , ми доведемо його покаявшись, 

охрестившись, будучи надано Святого Духа (Дії 2:38) , і на самому справі намагається жити 

так , як вони хотіли б змусити нас жити (пор 1 Івана 2: 6). 

Зберігається На протязі всієї історії 

Судний день протримали в 4 - му столітті по Джон Крайсостом , який проповідував проти нього 

(Джон Крайсостом Проповідь I Проти I євреїв :. 5; VI: 5; VII: 2). 



Це також можна побачити в Canon 69/70 сирійських апостольських канонів поблизу цього часу , 

які намагалися заборонити (Сівер JE Переслідування євреїв в Римській імперії (300-438), випуск 
30 з Університету Канзасу публікацій :. Гуманістична дослідження. університет Канзасу 

Publications, 1952, стор. 34-35). 

Мусульманин документ, датований періоду п'яте-десятого століття, стверджує, що Ісус і Його учні 

постили в ті ж дні, що і євреї. Це вказує на те, що іудео-християни, як і раніше тримати День 

Спокути в той час як греко-римляни придумали 50 день Lenten- 

період посту, що Ісус не тримав (Томсон П. лісоматеріали-PETRY L. Образа іудео-християн в 

Стародавній іудейської і християнської літератури, тому 158, 2003 стор 70-72 ;. стерні С. Цитата з 

апокрифічних Євангелій в '. . Абд аль-Джаббар Журнал теологічних досліджень, Н. Т. XVIII, (1) 
Квітень 1967: .. 34-57). Повідомлення з інших істориків підтримують цю точку зору (наприклад, 

Pines, стор. 32-34). Крім того, ми бачимо , історичні звіти , що вона до цих пір зберігаються в 

Трансільванії в 16 - му столітті (Liechty, стор. 61-62). 

Старе Радіо Церква Бога спостерігала День Спокути (і інші святі дні) в протягом 20 -

 го століття. Ми в Подальшої Церкви Божого продовжувати спостерігати сьогодні. 

7. Свято Кущів: Проблеск Що світ виглядає як панування Під 

Христа 

Свято Кущів зображує кульмінаційною подією в плані Бога. Після того, як Ісус помер за наші 

гріхи, щоб спокутувати людство, і після того, як Він послав нам Духа Святого і вибрав народ для 

Його ім'я, щоб стати царями і священиками, щоб царювати з Ним на землі (Об'явлення 5:10), і 
після Його Другого пришестя, і після того, як він остаточно розставили всі гріхи на голова сатану, 

що розділяє йому і гріхи від присутності Бога і його народ (що робить нас, нарешті, вступили в 

один з ним, через відкуплення), то ми готові до цієї фінальної серії подій, початок встановлення 
тисячолітнього Царства Божого на землі. 

Свято Кущів зображує духовне і матеріальне достаток, що буде відбуватися під час 

тисячолітнього царювання Ісуса Христа, коли люди будуть тримати Божі закони без обманів 
сатани (Одкровення 20: 1-6). Це на відміну від того, що відбувається зараз у світі, ошукані 

сатаною (Одкровення 12: 9). Сатанинський обман, який вже не буде тоді (Одкровення 20: 1-3), є 

частиною того, чому більшість тих, хто сповідує християнство, були введені в оману «хороших» 
помилкових міністрів, а також чому багато хто з цих справ були введені в оману (2-е Коринтян 11: 

14-15). 

Сам Ісус, тримав свято Кущів, а також вчив його за Іоанна 7: 10-26. 

Ось деякі інструкції про нього з єврейських писань: 

33 Тоді Господь сказав до Мойсея, говорячи: 34 «Скажи синам Ізраїля, кажучи:«. 

П'ятнадцятий день сьомого місяця буде Свято Кущів в протягом семи днів Господу 35 В 

перший день буде святі збори. Ви не повинні робити не звичну роботу над ним. 

41 Ви повинні тримати його як свято Господа в протягом семи днів в році. Він повинен бути 

статут вічно ваших поколінь. Ви повинні відзначати його в сьомому місяці. 42 Ви в кущах 
живіть сім днів. Всі, хто рідні ізраїльтян будуть жити в кущах, (Левит 23: 33-35,41-42) 

13 «Ви повинні дотримуватися свято Кучок сім днів, ... 14 І будеш радіти в святі своїм ти, і 
син твій , і дочка твоя, раб твій і твій служниця і Левит, і приходько , і сирота , і вдова, які 



знаходяться в містах своїх. 15 Сім днів ви будете тримати священне свято Господу Богу в 

тому місці , яке вибере Господь твій, бо Господь Бог твій благословив тебе в усіх ваших 
продуктів і у всіх справах рук своїх, так що ви, звичайно, радіти. 

16 «Три рази в рік все ваші чоловіки повинні постати перед Господом Богом в тому місці , 
яке він вибирає ваш: в свято Опрісноків, і в свято Тижнів, і в свято Кучок, і вони не 

повинні з'являтися перед Господь з порожніми руками 17 Кожна людина повинна дати , як 

він може, за благословенням Господа , Бога вашого , який він дав вам (Второзаконня 16: 

13-17) .. 

Бог був древній Ізраїль в кущах поселив / Кучок (Суккот «» на івриті) в пустелі протягом 

десятиліть, перш ніж вони увійшли в землю обітовану. Ці кабінки, в деякому сенсі, представляли, 
що вони були єдиними спадкоємцями землі обітованої. Навіть під час Тисячоліття, коли Царство 

Боже пануючи над смертними народами, смертні люди будуть тільки спадкоємцями 

Царства. Вони повинні подолати і рости в пізнанні і мудрості, щоб наслідувати обіцянки. 

Бог каже Єфрем (іноді зображуючи тип всього Ізраїлю в Писанні), що вони будуть «жити в 

наметах, як в дні свята» (Осія 12: 9, Дуе-Реймс). Ізраїль, в пустелі, був прообразом всіх людей, які 

повинні пройти через випробування і негаразди, щоб наслідувати обіцянки (1 Коринтян 
10:11). Вони були прибульцями, чекаючи, щоб наслідувати обіцянки Бога. 

Ми, християни, повинні розуміти, що у нас немає постійного міста в цьому віці і дивитися в одну, 
щоб прийти (Євреїв 13:14). Перебування в тимчасовому житлі під час свята Кущів допомагає 

нагадати нам про це. Християни повинні відвідувати церковні служби, якщо це можливо, кожен 

день в свято Кучок, щоб дізнатися (Второзаконня 31: 10-13; Неємія 8: 17-18) бути живі жертви, яка 
є нашим «розумну службу» (Римлян 12: 1) , 

Свято Кущів цей час радіти (Втор 14:26; 16:15). Використання відповідної десятини (зазвичай 

звана «друга десятина») показує, що це повинно бути час достатку (Второзаконня 14: 22-26), а й 
про те, що міністерство має подбати про в цьому віці (Второзаконня 14: 27). Свято Кущів 

допомагає картину час тисячолітнього достатку. Це дає нам можливість заглянути в той час після 

повернення Ісуса. 

Тисячоліття представляє сьомий день Божого плану 7000 року. Цікаво, що кожні сім років, книга 

закону було наказано бути прочитана на Святі Кущів (Повторення Закону 31: 10-13). Це допомагає 
картині , що закон, в тому числі Десяти Заповідей, буде зберігатися в тисячолітті, як Біблія показує 

, закон буде викладатися тоді (Ісая 2: 2-3; більше заповідей можна знайти в нашому 

безкоштовному онлайном буклеті десять заповідей). Він живе за Божими законами, які приносять 

благословення і достаток протягом тисячоліття. 

Ми, християни, тепер чекають прийдешнього тисячоліття, і зміна, яке відбувається при останній 

сурмі (1 Кор 15:52), який також називається першим воскресінням: 

4 І бачив я престоли та тих, хто сидить на них, і рішення було скоєно їм. Потім я побачив 

душі тих, хто був обезголовлених за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не 
вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на їх руках. І вони 

ожили, і царювали з Христом тисячу років. (Об'явлення 20: 4) 

Біблія показує, що після того, як Ісус збирає церква до Себе, і після того, як Він сидить на 

престолі, де ми будемо правити з Ним, Він збере народи перед Ним і сказати християнам: 

34 Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте Царство , 



уготоване вам від створення світу: (Матвія 25:34). 

Тепер ті, хто тримає свято Кучок з нетерпінням чекаю цього, оскільки це допомагає картину 

тисячолітнє царство. 

На початку другого століття, Папіі Ієрапольського сказали: 

[T] тут буде період кілька тисяч років після воскресіння з мертвих, і що Царство Христа 

буде встановлено в матеріальній формі на цій самій землі. 

Дотримання Кущів тінь майбутнього тисячолітнього царства Божого, вірні християни зберегли з 

Нового Завіту. 

Де можна зберігати? 

Свято Кущів є по суті «паломництво» (Псалом 84: 1-5) період, а це означає , що , 

як правило , включає в себе подорож за межами свого нормального спільноти. Ісус «жило» з 

людьми , коли Він був тут (як грецьке слово ἐσκἠνωσεν в Івана 1:14 можна перевести на зелений 

JP. Дослівний грецько-англійський Новий Завіт. Baker Books, 1996, 5 друку 2002, стор. 282). 

У той час як деякі помилково стверджують , що свято Кущів з минулого через поточні часи 

повинні зберігатися тільки в Єрусалимі, це помилка. Діти Ізраїлю не були в Єрусалимі , 

в протягом багатьох століть після того, як команди для його дотримання в Левит 23 були 

записані, отже , Єрусалим не був початковим варіантом для них. Біблія показує свято Кущів 

можуть бути збережені в інших містах , ніж Єрусалим (Неємія 8:15, ср Второзаконня 14: 23-

24). В протягом другого періоду храму (530 р до н.е. - 70 р н.е.), євреї часто тримають 

його в іншому місці (Хаїм Schausse зазначив, що «Суккот було велике свято , навіть за межами 

Єрусалиму» . Schausse H. Єврейська Фестивалів: керівництво по їх історії і дотримання, 1938. 

Шокен, стор. 184). 

Вона також може бути цікаво відзначити , Полікарпа зі Смирни в 2 - му столітті (Життя Полікарпа, 

глава 19.) і деякі інші в Малій Азії в кінці 4 - го століття, свято Кучок в Малій 

Азії, а НЕ в Єрусалимі. Це підтверджується джерелами , такими як католицький святий Ієронім 

(Patrologia Latina Volumen MPL025 Аб Колумна оголошення Culumnam 1415 - 1542A) і 

досліджень , проведених в 20 - му столітті кардинал Жан Даніелу (Даніелу, кардинал Жан-Guenole-

Марі Богослов'я єврейського християнства. . У перекладі Джона Бейкера. Вестмінстер Press, 1964, 

стор. 343-346). 

Дев'ятнадцяте століття проти тисячолітнього вчений по імені Джованні Баттіста Pagani писав про 

єгипетського єпископа Непос третього століття і тих, хто підтримує тисячоліття: 

... всіх тих, хто вчить тисячоліття обрамлене згідно єврейським ідеям, кажучи, що 

протягом тисячоліття, буде відновлений закон мозаїки ... Вони називаються Judaical 

мілленарістамі, а не бути євреями, але і як винайшов і залишив в силі тисячоліття по ... 
Принципова автори цієї помилки були непос, африканський єпископ, проти якого Діонісій 

написав дві книги за обіцянками; і Аполлінарій, якого Санкт Єпіфаній сплутати в своїй 

роботі проти єресей. (Pagani, Джованні Баттіста. Опубліковано Чарльз Долманом, 1855, 
стор. 252-253) 



Це повинно бути цікаво відзначити, що ні єпископи, ні Непос Аполлінарій були євреями, але був 

засуджений за те, що релігію, яка була «єврейським» переконання. А так як Аполлінарій 
називається католицьким святим, має бути ясно, що шановні неєврейських християнські лідери на 

початку третього століття явно дотримуються ідей, які були засуджені аллегорістамі. Справа в 

тому, що вони провели в «Mosaic закону» є доказ те, що обидва вони розуміли сенс і тримали 

свято Кущів, але з християнським акцентом. 

Греко-Роман Бішоп і святий Мефодій Олімпу в кінці 3 - го або в початку 4 - го століття , вчив , що 

свято Кущів наказано , і що вона уроки для християн: 

Бо, протягом шести днів Бог створив небо і землю, і закінчив весь світ, і спочив у день 

сьомий від усієї праці Своєї, які Він зробив, і благословив сьомий день, і освятив його, так 
фігурою в сьомому місяць, коли плоди землі були зібрані в, нам велено тримати будеш 

святкувати Господь, ... він командує, що свято нашої Кущі повинен святкуватися Господь 

... Бо як ізраїльтяни, мають покинув межі Єгипту, перший прийшов до Кущів, і звідси, 
будучи знову встановити вперед, увійшов в землю обітовану, так і ми. Для мене також, 

беручи моє подорож, і, вийшовши з Єгипту цьому житті, прийшов перший в неділю, яке є 

справжньою свято кущі, і відрізав свій намет, прикрашене плоди чесноти, на перший день 

воскресіння, яке день суду, святкувати з Христом тисячоліття спокою, який називається 
сьомим днем, навіть справжня субота. (Мефодій. Бенкет десяти дів, Дискурс 9) 

Католицький священик і вчений Ієронім говорять, що Назарин християни тримали його, і що вони 
вважали, що він вказав на тисячолітнє правління Ісуса Христа (Patrologia Latina Volumen MPL025 

Ab Колумна оголошення Culumnam 1415 - 1542A). Це ведення свята Кущів по Назарянина 

християн в кінці четвертого століття була також підтверджена католицької і православної святий 
Епіфаній Кіпрський. 

Християнські Відмінності від ізраїльтян 

В основному грунтується на новозавітних писаннях християни тримають свято Кущів трохи 

інакше, ніж ізраїльтяни зробили. 

Звіти показують, що свято Кущів, здається, були збережені в Європі в середні століття 

(Амбассадор Коледж заочний курс, Урок 51. «А жінка втекла в пустелю, де вона розкрила місце 

...» Об 12: 6 . 1968), а також конкретно в Трансільванії в 1500-х роках (Liechty, стор. 61-62), в 
місцях без пальмових гілок. Існує ряд доказів того, що він перебував в Америці в 1600 і 1700-х 

років. Воно зберігалося в старому радіо Церкви Божої і Всесвітньої Церкви Бога в усьому світі в 

20 - му столітті. 

Ми в Подальшого Церкви Божої і надалі тримати його в місцях по всьому світу , і ми також 

навчаємо , що свято Кущів точок на тисячолітнє правління Ісуса Христа в Царстві Божому. 

Свято Кущів спостерігається в багатьох сучасних християн або наметах або номерів мотелю / 

готелю функціонує як «Кучок» -temporary dwellings-, а не тільки в пальмові гілки хатинах, що 

ізраїльтяни зазвичай використовуються. Новий Завіт показує, що християни мають різну скинії 
(пор Євр 8: 2; 9: 11-15), що узгоджується з не мають особисто побудувати пальмовий стенд. Біблія 

показує, що сини Ізраїлеві жили в основному в наметах на Результат 33: 8 (а іноді і інші, мабуть 

тимчасовим, за Второзаконня 4: 45-49, будинку) в той час як вони були в пустелі протягом сорока 
років, і що Бог вважається тим, як « кущі »в Левит 23:43. Життя в наметах або мотелях є подібний 

тип тимчасового житла / намет сьогодні. 

Біблія показує, що християни не повинні приносити в жертву тварин / пропозицій (Євреїв 9: 9), як 
і всеспалення, які діти Ізраїлю, які використовуються для забезпечення під час свята Кучок (Левит 



23: 36-37). Замість цього ми повинні запропонувати себе в жертву живу, яка є нашим розумну 

службу (Римлян 12: 1) Які зазвичай включає в себе регулярно відвідувати церковні служби під час 
свята Кущів. 

Деякі можуть задатися питанням, чому відвідують послуги здійснюється за всі дні в свято Кучок, 
але це не потрібно для днів Опрісноків. Основна причина Письма, що команда каже: «Ви повинні 

дотримуватися свято Кучок сім днів ... Сім днів ви повинні дотримуватися священний бенкет для 

Господа Бога вашого в тому місці, яке вибере Господь» (Второзаконня 16: 13,15) , але це не так 

зазначено ставлення до днів Опрісноків-команди для того, каже їсти прісний хліб протягом семи 
днів в книзі Левит 23: 6 і Второзаконня 16: 3, а не спостерігати за свято протягом семи днів (ми 

робимо а «жертва» сім днів Опрісноків, вживаючи в їжу прісний хліб на кожен із днів).  Біблія 

також говорить, що в тимчасовому житлі під час свята Кучок (Левіт 23:42), але не вказується, це 
пов'язано з іншими святими днів. 

Оскільки сатана буде зв'язаний для тисячолітнього царювання (Об 20: 1-2), буде менше обману 
тоді. Йдучи на час свята Кущів і зустрічі щодня допомагає картину часу, коли світ буде зовсім 

інший, ніж зараз. 

«Нехай прийде Царство Твоє!» (Матвія 6:10). 

Біблія вчить , що свято Кущів буде зберігатися в тисячоліття , і Бог в кінцевому 

рахунку , «Скинія» з нами 

Біблійне пророцтво показує , що свято Кущів буде зберігатися в тисячолітті: 

16 І буде пройти , що кожен , хто зліва від всіх народів, що приходили на Єрусалим , то 

будуть приходити з року в рік, щоб вклонятись Цареві, Господь Саваот, і дотримуватися 

свято Кучок. 17 І буде : якщо якесь із племен землі не прийшов в Єрусалим, щоб 

вклонятись Цареві, Господь Саваот, на них не буде дощу. 18 Якщо сім'я з Єгипту не прийде 

і увійти, вони не мають дощ; вони повинні отримати виразку , з якої Господь вражає 

народи , що не придумують , щоб свято Кучок. 19 Це має бути покарання Єгипту і 

покарання всіх народів , які не придумали , щоб свято Кучок (Захарія 14: 16-19). 

Таким чином, Біблія вчить , що Бог буде очікувати все , щоб свято Кучок в майбутньому. Навіть 

католицькі коментатори визнають , що Божий план включає в свято Кучок.Католицький коментар 

пасажів в Захарії 14 говорить: 

У той же час , наприклад, перед гнаної Церкви , повинні бути перетворені, і з великою 

відданістю буде відзначати свята, і здійснювати релігійні обряди на честь богів: і буде 

заслуговувати велику винагороду. (Оригінал і правда Douay старозавітній Anno Domini 

1610 Том 2, стор. 824) 

Царство Боже буде замінити всі царства світу цього (Одкровення 11:15), і цей фестиваль 

допомагає картину цього, відокремивши (див Об 18: 4; 1 Івана 2: 18-19) християнських паломників 
(1 Петра 2: 1-12) від їх звичайного життя. 

Ведення Суккот дає нам можливість заглянути в цьому віці , що буде відбуватися в майбутньому 

тисячолітнє царство. Біблія також показує , що пізніше, «оселя Бога» буде на землі «і Він житиме 

з» нами (Об'явлення 21: 3). 

Зберігаючи свято Кучок тепер передчуття прийдешнього в Царстві Божому. 



8. Останній великий день: Дивовижний Божий план порятунку 

для Людства 

Це восьмий день, день, який безпосередньо випливає за сім днів свята Кущів, зображує 

завершення плану спокути. 

«Книга життя» - символізує порятунок - буде відкрито (Об'явлення 20:12). Це як раз до нового 

неба і нової землі (Об'явлення 21: 1). Євреї називають це свято Шміні «Azeret, що означає" 
восьмий день складання "(також має на увазі , що попередні сім днів свята Кущів були дні збірки). 

Ось ще на восьмий день з Біблії: 

34 ... п'ятнадцятого дня сьомого місяця буде Свято Кущів в протягом семи днів 

Господу. ... 36 А восьмого дня буде для вас святі збори. ... Це священне зібрання, і ви не 

повинні робити не звичну роботу над ним. (Левит 23: 34,36) 

У цей день часто називають в Церкві Бог кіл як Останній Великий День, з - за того , що в Новому 

Завіті говориться про це: 

37 В останній день, великий день свята стояв Ісус і кликав, говорячи: «Якщо хто жадає, 

нехай прийде до Мене і пий. 38 Хто вірує в Мене, як сказано в Писанні, з його потечуть ріки 
води живої ". (Ін 7: 37-38) 

Тому Ісус дотримувався цей день, який приходить відразу після фестивалю, що зображують 

тисячоліття, і викладав на ньому. 

Після тисячоліття, що відбувається? 

Воскресіння (Одкровення 20: 5). 

Мертві стояти перед Богом. Це не буде включати в себе справжні християни сьогодні, так як вони 
будуть відроджені, коли Ісус повернеться. Ті, хто в цьому воскресінні повинні бути ті, хто помер в 

невіданні істинного Божого плану 

в минулих століттях. Це той судний день Ісус неодноразово згадується: 

7 І , як ви йдете, проповідуйте, що наблизилося Царство Небесне ". ... 14 І якщо хто не 

прийме вас і ваших слів не послухає, то , виходячи з дому чи з міста, обтрусіть порох із 
ваших ніг. 15 Істинно, істинно кажу вам, це буде більш терпимим до землі Содому і 

Гоморри в день суду , аніж місту! (Мф 10: 7,14-15) 

23 А ти, Капернауме, що до неба піднісся, буде доведено до Аїд; бо якби великі справи, які 

були зроблені в вас були зроблені в Содомі, він залишався б до цього дня. 24 А Я кажу вам , 

що він повинен бути більш терпимим до землі Содому в день суду , ніж вам. (Мф 11: 23-
24) 

Зверніть увагу на те, що Содому в день суду для тих, хто Бога знищеного в Содом і Гоморру 
(Буття 19:24), ніж для тих, хто свідомо відкинув Христа і послання Його Царства. 

Ісус також учив, що «ВСЕ SINS пробачать» (Мк 3:28), за винятком «непростимий гріх» (Марк 

3:29). Саме з виконанням Останнього Великого Дня, що всі, хто не мав можливості для порятунку 
буде дійсно мати таку можливість, і майже всі будуть приймати цю пропозицію. 



Майже всі люди, які коли-небудь жили, будуть врятовані! 

У 2 - му столітті, Полікарп Смирні повідомленнями вчив про Кущів і Останнього Великого Дня 

(Життя Полікарпа, глава 19). 

Біблійна істина полягає в тому, що через любов Божу, Ісус прийшов, щоб померти для всіх: 

16 Бо так полюбив Бог світ , що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто , хто 

вірує в Нього , не загинув , але мав життя вічне. 17 Бо Бог не послав Свого Сина на світ , 
щоб Він світ засудив, але щоб світ через Нього врятований. (Ін 3: 16-17) 

Так само любить Бог послав Свого Сина померти за родича мало або світу? 

Протестанти, які часто цитують Івана 3:16, як правило, вчать , що світ може бути збережений , але 

про те , що переважна більшість тих , хто коли - небудь жив буде страждати в муках 
назавжди. Вони також, здається, випустити з уваги, що Ісус прийшов, щоб померти за всіх (Іоанна 

3:17). Це тип плану порятунку, що Бог, всезнаючий і любов придумали б? Чи підтримує Біблія 

ідею, що все можуть бути збережені в даний час? Якщо немає, то це справедливо? 

Оскільки Бог всезнаючий і всемогутній, і є любов (1 Іоанн 4: 8,16), чи буде Бог визначив більшість 

тих, хто коли-небудь жив на вічні муки? 

Немає. 

Звичайно, Бог досить мудрий, щоб мати план, який насправді працює. 

Римлянам 9: 14-15 говориться: 

14 Що ж скажемо? Чи є неправди з Богом? Звичайно, ні! 15 Бо Він каже Мойсеєві: «Я 

помилую , кого я помилую, і я помилую , кого я помилую.» 

Ми знаємо, що Бог вибрав частина Ізраїлю в Старому Завіті, і кілька інших. Як це любов, якщо всі 

інші приречені на вічні муки? 

Бог «хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини» (1 Тимофія 2: 4). Причина, по 

якій не всі були названі в цьому віці був, тому що він знав, що більшість з них не буде реагувати і 

терпіти з істиною до кінця, щоб бути збережені (див Марк 13:13; Лк 8: 5-15). Але це не означає, 

що ті не зараз називають все були відрізані і втраченим. 

Біблія вчить, що багато хто з них були навмисно засліпили в цьому віці (Ін 12: 37-40; Ісаї 

44:18). Ті, хто були засліплені в цьому віці все ще мають можливість (див Іоанна 9:41; Ісаї 42: 16-
18). Зверніть увагу також: 

14 Я знову зробити дивну роботу серед цих людей ... 24 Це також , хто допустив помилку в 
дусі прийде до розуміння, і ті , хто скаржився навчиться доктрина. (Ісая 29: 14,24) 

Там не дивиться Бог (Римлян 2:11). Там буде можливість для всіх, як «всі кінці землі побачать 

спасіння Бога нашого» (Ісаї 52:10). 

Ті, хто не частина першого воскресіння, називається «інші мертві» (Об'явлення 20: 5), воскреснемо 

після міленіум закінчиться. Це фізичне воскресіння і включатиме в себе тих, хто вважає, що їх 
надія була відрізана (Єзекіїля 37: 1-14). 



Хоча вони будуть судити грішниками (Об'явлення 20:12; римлян 3:23; ср 1 Петра 4:17), «милість 

звеличується над судом" (Як 2:13). Бог буде судити кожне тіло (Єремія 25:31; Ісаї 3:13), і багато 
будуть реагувати (Ісая 65:24). Хоча не всі будуть приймати Його пропозицію, і це не другий шанс 

(ті, хто дійсно мав шанс і повністю відкинули Святого Духа Божого не отримає цю можливість, 

щоб бути прощені за Марка 3:29), багато хто буде каятися. Останній Великий день допомагає 

показати це. 

Розглянемо також наступне: 

19 Господи, сила моя і фортеця моя та моє пристановище в день скорботи прийдуть народи 

до вас від країв землі і скажуть: «Звичайно , успадковували наші батьки брехня, 

нікчемності і збиткові речі.» 20 Чи буде людина зробити бог для себе, хто не Бог? 21 «Тому 
ось, я один раз змусити їх знати, я вислови їм руку Мою і могутність Моє, і дізнаються , 

що мене звуть Господь (Єр 16: 19-21). 

17 І решта він робить бог, Його бовдур. Він падає перед ним і поклоняється йому, благав 

його і каже: «спаси мене, бо ти бог мій!» 18 Вони не знають і не розуміють; Бо Він закрив 

очі їх, так що вони не можуть бачити, і серця їх, так що вони не можуть 

зрозуміти. ... 22 зітру, як густа хмара, ваші гріхи, як хмара, ваші гріхи. Зверніться до Мене, 
бо Я тебе викупив. (Ісая 44: 17,18,22) 

Навіть ті, хто приймав помилкові традиції, в тому числі тих, які були ідолопоклонниками (Ісая 44: 
17-18), будуть мати свою першу реальну можливість для порятунку (Ісая 44:22). Мільярди на 

протязі століть в Африці, Європі, Азії, Північній і Південній Америці і на островах ніколи не чув 

про Ісуса і правдиве Євангеліє Царства, і Бога передбачив це і був план (Римлян 11: 2). 

Ми в Подальшого Церкви Бога згодні , що «Бог наш є Бог спасіння» (Псалом 68:20) і вчать , що у 

Нього є план порятунку , який на самому ділі працює більше , ніж просто родич мало. 

Існує тільки одне ім'я, під небом, яким люди можуть бути врятовані (Дії 4:12; ср Ісайя 43:11), і що 

Ісус Христос (Дії 4:10; Іоанна 3:18). Так як більша частина людства ніколи не чув істину про Ісуса 

і Євангеліє Царства Божого (Для отримання додаткової інформації див наш безкоштовний 
буклет Євангеліє Царства Божого на www.ccog.org), і «кожна людина побачить спасіння Бога 

»(Луки 3: 6), буде можливість для всіх, щоб досягти спасіння, ні в цьому віці або у віці прийти 

(пор Мт 12: 31-32; Лк 13: 29-30). 

Майбутній вік прийдешній прибуває після другого воскресіння (як істинні християни в той час 

піднімається в першому воскресінні в Одкровенні 20: 5-6) і включає в себе час білого Престолу 
(Одкровення 20: 11-12). Ісая (Ісая 65:20), а також римські і православний католицький святий 

Іриней (Adversus єресей, Книга V, Глава 34, вірші 2-3,4), вказав, що цей конкретний вік, щоб 

прийти буде довжиною близько ста років. 

Ця ідея все ще тримав в середні століття ті, що Римська Церква переслідується, як повідомляє 

Інквізитор єпископ Бернар Guidonis (BERNARD GUI: MANUAL інквізитора, глава 5). 

Ця доктрина вчить радіо / Всесвітньої Церкви Бога в 20 - му столітті , і до сих пір 

вчить Подальшого Церкви Божої. 

План Бога порятунку 

Зберігаючи біблійні святі дні нагадує істинних християн істинного Божого плану 
спасіння. Триваюча Церква Бога розуміє , як Божий задум щодо цього викладена дотриманням 

Його Свят (Левіт 23:37). 



Бог ясно вчить, що Він не хоче, щоб язичницькі звичаї, які використовуються для поклоніння 

Йому: 

29 Коли Господь, Бог твій, відсікає від вас народів, які ви йдете виселити, і витісняти їх і 

жити на землі своїй, 30 бережися, що ви не потрапили слідувати за ними, після того, як 
вони руйнуються від вас і що ви не питати богів їх, кажучи: «Як ці народи служать своїм 

богам? Я також буду робити те ж саме. 31 Ви не повинні поклонятися Господеві, Богові 

своєму, таким чином; для кожного гребує Господа, яке Він ненавидить, що вони зробили 

для своїх богів; бо вони горять навіть своїх синів і дочок в огні для богів їх. 32 Все, що я 
наказую вам, будьте обережні, щоб дотримуватися його; Ви не повинні додавати до нього, 

ні відняти від нього. (Втор 12: 29-32) 

Ті, хто поєднує язичницькі практики поклоніння з біблійними ті, завуалювати Божий план 

порятунку і взагалі не розуміють. 

Новий Завіт показує, що апостол Павло дотримувався біблійні святі дні (наприклад, Діяння 18:21; 

20: 6,16; 27: 9; 1 Кор 5: 7-8, 16: 8), як він дотримувався закон і звичаї його Люди. 

Павло спеціально засудив включення язичницькі практики з біблійними обрядами (1 Коринтян 10: 
20-23). Сам Павло заявив, ближче до кінця свого життя, що він зберіг всі практики євреїв, 

необхідні для підтримки (Дії 28: 17-19; Дії 21: 18-24), і що довелося б включати в себе всі святі 

дні, перерахованих в книзі Левіта 23. 

Як правило, греко-римської церкви не дотримуються повчанням апостола Павла наслідувати його, 

як він наслідував Христа (1 Коринтян 11: 1), ні умовляння апостола Іоанна, щоб продовжувати 
йти, як він і ходив Ісус (1 Івана 2: 6 , 18-19), так як вони не тримають все біблійні святі дні. Крім 

того, ті церкви, як правило, поєднують язичницькі практики в їх поклоніння календарях, які 

апостоли виступали проти (1 Коринтян 10: 20-23; 2 Коринтян 6: 14-18; Джуд 3-4, 12; 1 Івана 2: 6). 

Але без збереження Бог святих днів, але замість цього небиблейских замінників, багато хто не 

розуміє, що гріх повинні бути дійсно з нашого життя, що Бог тільки називаючи деякі з них зараз, 

що всі матимуть можливість для порятунку в цьому віці або вік, щоб прибути, і майже всі, хто 
коли-небудь жив, будуть збережені в більш пізній урожай. 

Божі Святі дні викладуть частини Його план порятунку, що більшість з них не розуміє. Це 

чудовий і люблячий план. 

9. невірного перекладу і суботи 

Чому більшість тих, хто визнає, що Ісус не тримати біблійні святі дні? У доповненні до анти-

іудейським настрою, компромісу, неуцтвом і недоречним уявленням про «традиції» неправильні 
переклади є причиною багатьох, схоже, не готове визнати, що вони повинні дотримуватися Божі 

свята. 

Є, як правило, кілька неправильно перекладав / незрозумілих пасажів, що люди, як правило, 

вказують на, як передбачається, «доказ», що біблійні святі дні покінчили. 

Колосян 2: 16-17 

Ймовірно, найбільш поширеною частина Біблії , який часто згадується як «доказ» , що субота і 

біблійні святі Дні покінчено є Колосян 2: 16-17. Отже, давайте розглянемо один невеликий 

неправильний переклад цього: 



16 Тож нехай ніхто так не судить за їжу, чи за питво, чи в який - чергове свято, чи нового 

місяця, або суботу, 17 бо це тінь речей , щоб прибути; але тіло Христове (Колосян 2: 16-17, KJV). 

Вище переклад близький, однак, він додав слово «є» (чому перекладачі KJV ставити курсив) , який 

не в грецькому оригіналі. 

Дійсно дослівний переклад буде залишити його, як це не там. Зверніть 

увагу , що Стронг номер Concordance і родинні слова для вірша 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

Які тіні речей , щоб прибути; і .... але .... Тіло ............ з ... Христа.   

Слід зазначити , що 9999 означає , що не було ні слова в біблійному тексті-слово «буде» не в 

цьому місці Писання. 

З - за тих же трьох слів Стронга (# 4983, 3588, і 5547) використовуються чотири інших раз в 

Новому Завіті , і в ті часи , УПО переводить їх як «тіло Христа» (Римлян 7: 4; 1 Кор 10:16; 1 

Коринтян 12:27; Ефесян 4:12) - як це робить NKJV-так повинен мати УПО. 

Тому, якщо ці перекладачі були просто в відповідно до самими собою, вони перевели Колосян 2: 

16-17 в стані (і включені круглі дужки і коми): 

16 Тому людина не судить вас в їжі і пиття або щодо якого - або свята або з дотримання 

молодика або в суботу 17 (за ці речі є тінню речей , щоб прийти), але тіло Христове. 

Або, іншими словами, не дозволяйте тим , поза «тіла Христового» (церква, Колосян 1:18) судити 

вас по приводу Святі дні, але тільки справжня церква сама по собі. Колосян 2: 16-17 не 

говорить про те , що суботні та Святі Дні покінчили. 

Навіть ранній православний єпископ Амвросій Медіоланський визнав , що Колосян 2:17 

мав в виду «тіло Христа» , як він писав , коментуючи цей вірш: 

Давайте тоді шукати тіло Христа ... де тіло Христове, є істина. (Амвросій Медіоланський. 

Книга II. Про Віра в Воскресіння, розділ 107) 

Сумно , що сучасні перекладачі грецького часто ігнорували те , що вираз дійсно мав в виду. 

Це погана екзегеза (тлумачення Біблії) покладатися на неточному стверджувати, що святі дні 

покінчили. 

Галатів 4: 8-10 

Іншим поширеним запереченням є збереження святих днів Галатів 4: 8-10. Деякі протестанти 

схильні використовувати це , щоб сказати , що не спостерігатися ніяких біблійних 

дат.Отже , давайте подивимося на те , що ці Писання дійсно вчать: 

8 Але тоді, в самому справі, коли ви не знали Бога, ви служили ті , які по своїй природі 

не боги. 9 Але тепер після того, як ви пізнавши Бога, або , вірніше , як відомо , Бог, як це 



ви знову до немічних і вбогих стихій засадам , до яких ви хочете знов, як давніше себе 

їм ? 10 вважаєте пильно на дні, місяці, на пори та роки. 

Є кілька проблем , з аргументом проти святого дня тут. 

Одним з них є , що галати були язичники (хоча , по- видимому , були деякі євреї звернулися в 

більш пізніх віршах) , а не приховували біблійні святі днів до перетворення. 

Крім того , немає ніякого способу , що Біблія назвала б біблійні вимоги , як «злиденними 

елементи.» Павло ясно попереджає проти язичницьких обрядів , як би Галати «служили ті , які 

по своїй природі не були боги.» 

Інший є те , що католики / протестанти / Східний ортодокс слід розглянути питання про те , що 

вони часто спостерігати різні дні і роки (неділя, Великдень, Різдво, Новий рік), тому вони не 

повинні нічого помітити , якщо вони відчувають , що ніякі релігійні дні не повинні бути 

дотримані. 

Галатів 4: 8-10 не наклала біблійними святими днів, але замість цього є попередженням проти 
чіпляється Небіблійні обряди. 

А що в сьомий день суботній? 

Сьомий день суботній перший зі свят Божих, перерахованих в книзі Левіт 23. Незважаючи на те, 

що це щотижня, а не щорічний День Святої, деякі короткі зауваження, здавалося б, в порядку.  

Сьомий день тижня, біблійна субота, тепер називається суботою. Хоча неділю показано на деяких 

календарях як сьомий день тижня, реальність така, що неділя є першим днем тижня. Новий Завіт 
ясно показує, що Ісус (Лука 4:16, 21; 6: 6; 13:10), а також апостоли і вірні (Дії 13: 13-15, 42-44, 17: 

1-4; 18 : 4; Євр 4: 9-11) дотримувалися сьомий день суботній. 

Багато хто стверджує, що сьомий день субота не пропонується в Новому Завіті, так що не потрібно 
бути сьогодні. Але єдиний спосіб зробити це вимога покладатися на неправильному перекладі 

Біблії. Якщо подивитися на те, що, як вважає, оригінальна грецький, арамейська оригінал, і 

оригінальна латинська Вульгата, то ясно, у всіх цих мовах, що сьомий день суботній 
пропонуються для християн. 

Навіть відповідно до визначених католицьких і протестантських перекладів Біблії, сьомий день 
суботній відпочинок був залишатися для слухняних християнського народу Божого: 

4 Бо казав де - то на сьомий день таким чином, «І Бог відпочив у дні сьомім від усієї праці 

Своєї»; 5 і знову, в раніше згаданому місці, «Вони не ввійдуть.» 6 Таким чином, так як він 
залишається , що деякі з них будуть входити в неї, і ті , хто раніше отримав хороші новини 

не вводити з - за неслухняності, .. . 9 Таким чином, суботній спокій все ще залишається для 

народу Божого. 10 І той , хто входить у мир Божий, відпочиває від своїх власних творів , як і 
Бог від Своїх. 11 Тому давайте прагнути увійти в спокій, так що ніхто не може впасти після 

того, як той же самий приклад непокори. (Євр 4: 4-6,9-11, НАБ) 

4 Бо де він говорив про сьомий день в цих словах: «І на сьомий день Бог спочив від усіх 

його роботи.» 5 І знову в уривку вище він говорить, «Вони ніколи не увійдуть в спокій 

Мій.» 6 Він по- , як і раніше залишається те , що деякі ввійдуть, і ті , хто раніше мав 

Євангеліє проповідується їм не ввійти, з - за їх непослух ... 9 Там залишається, то, субота-



спокій для народу Божого; 10 для тих , хто входить в Божий спокій і відпочиває від своєї 

власної роботи, так само , як і Бог від Своїх. 11 Давайте, отже, зробити все можливе , щоб 
увійти в спокій, так що ніхто не буде падати, слідуючи їх прикладу непокори (Євреїв 4: 4-

6,9-11, NIV) 

У Новому Завіті ясно говориться, що християни повинні дотримуватися сьомий день суботній. На 

додаток до можливості для духовного зростання та особистого омолодженню, субота також 

зображує майбутнє час тисячолітнього спокою Божого. 

Хоча багато хто не вважають, що сьомий день субота є день Святої, Біблія (Левит 23: 3; Вихід 20: 

8; Ісая 58:13). Новий Завіт попереджає не тримати його (Євреїв 4: 4-11), але багато причин навколо 

з «порожніми словами» (пор Еф 5:26). 

Це, можливо, також слід зазначити, що, незважаючи на неправильні переклади натякаючи інакше, 

друге століття єпископ Ігнатій Антіохійський не замінив сьомий день суботній з неділі (Thiel Б. 
Ігнатія і суботи Sabbath Варта, тому 69 (3) :. 18-21 , 2016 і Тіль Б. Більш докладно про Ігнатія і 

суботи суботи Сентінел, тому 70 (2): 15-17. 2017). Також не древній документ під 

назвою Дідахі (Thiel Б. Дідахі і суботу Sabbath Страж, Том 69 (2) :. 10, 19-20, 2016). 

Для більш документованої інформації про історію церкви, перевірити буклети Де є справжня 

християнська церква сьогодні? і триває історія Церкви Божої в www.ccog.org. 

10. Перепакована Демонічний свята 

Що про Різдво, Великдень та інші релігійні дні, що багато професорів Христа спостерігати? 

Вони приходять з Біблії? Якщо немає, то звідки вони беруться? Чи має значення, відповідно до 

Біблії, якщо ви тримаєте їх? 

Є численні свята, що церкви в світі схвалюють, хоча і не всі з них схвалені всіма з них. Протягом 

всієї історії, деякі церкви іноді схвалені, а також іноді засуджували, ті ж свята. 

Незважаючи на те, що виходить за рамки даної брошури, щоб йти в усі подробиці про кожному 

святі і їх походження, реальність така, що багато хто з них переупаковуються демонічними, як 
часто вони спочатку були призначені на честь язичницький бога / богині, перш ніж взяли різні 

церкви і / або перейменувати їх. 

Багато будуть здивовані, дізнавшись , що греко-римські богослови іноді засуджували ці свята , як 
язичник і неприйнятне для християн, незважаючи на те , що різні греко-римські церкви сприяти їм 

в 21 - му столітті. 

Новий рік Заслужений Януса (бог часу) і Strenua (богиня очищення і благополуччя) 

Біблія починається рік навесні (Вихід 12: 2), але то , що зазвичай називають Новий рік 

відзначається в січні 1 - го на сучасних календарях. В кінці 2 - го століття нашої ери, греко-

римської богослов Тертуліан засудив тих , хто сповідує Христа , які святкували версію. Але це не 

завадило багатьом , хто хотів , щоб святкувати. 

Як повідомляє Католицька енциклопедія: 

Християнські письменники і поради засудили язичницькі оргії і ексцеси , пов'язані з 

фестивалем ... відсвяткували на початку року: Тертуліан звинувачує християн , які 



вважали звичайні подарунки - під назвою strenae (Фр étrennes) від богині Strenia, який 

головував на Новий рік (див Овідій, Fasti, 185-90) - як прості маркери дружнього 

спілкування (De Idol екстерналії.). (День Тірні Дж Нового року. Католицька енциклопедія. 

Vol. 11, 1911) 

Близько 487 р н.е., греко-римляни , здавалися, прийняти «Свято Обрізання» на 1 січня. Це, однак, не 

припинялися всю язичницьку діяльність. 

Примітки Католицької енциклопедії: 

Навіть в наші дні світські риси відкриття Нового року заважають релігійному дотримання 

обрізаних, і як правило, роблять лише свято, що має мати священний характер День 
Святого. Святий Августин вказує на відмінність між язичницьким і християнським 

способом святкування дня: язичницьке бенкет і перегини були Викупатися християнським 

постом і молитвою (. PL, XXXVIII, 1024 SQQ.; Serm cxcvii, cxcviii). (Там же) 

Так само йдеться: 

... до кінця шостого століття Рада Осер (може. I) забороняв християн strenas diabolicas 

observare. 

Вираз strenas diabolicas observare приблизно перекладається з латинської на англійську мову як 
«спостереження за новий час диявола.» Цілком ймовірно , що резолюції Новий рік пов'язані з 

молитвами і практики одного разу відданих за язичницької богині. 

1 січень вулиця не біблійний свято, і навіть Церква Риму заборонила деякі його атрибути , як 

демонічні. 

День святого Валентина заслуженого Фаунус / Pan (бог стад і родючості) 

У Біблії немає свято, як День святого Валентина, але багато людей спостерігають його. 

Ось що католицький джерело написав про це: 

Коріння День Святого Валентина лежать в давньоримської фестивалі Луперкалій, який 

відзначався 15 лютого В протягом 800 років римляни присвятили цей день бога 

Луперкус. На Луперкалій, молода людина буде черпати ім'я молодої жінки в лотереї і 

потім тримати жінку в якості сексуального партнера за рік ... 

Католицька церква більше не офіційно шанує Святого Валентина, але свято має як 

римські і католицькі коріння. (Походження Дня святого Валентина Http :. //www.american 

catholic.org) 

День язичницьких коренів і сексуальної розбещеності, звичайно, не в день для християн, щоб 
спостерігати. Цей тип поведінки був попереджений проти в Новому Завіті (1 Коринтян 6:18; Юди 

4). 

Зверніть увагу на деякі ісламські коментарі з приводу Дня святого Валентина: 

Святкування Дня Валентина не припустимо, тому що: по-перше, це оновлений свято ... 

Християни були інформовані про коріння язичницькі Дня святого Валентина. Шлях 

християн прийняв День Святого Валентина повинен бути уроком для мусульман 

... Ми повинні уникати всього , пов'язане з язичницької аморальних практикою .. 



Любові між сім'ями, друзями і одруженими людьми не потрібно буде відзначатися в день з 

такими. ... походження. (Рішення про святкування Дня святого Валентина Http :. // WWW 
contactpakistan.com.) 

Зверніть увагу на те, що мусульмани пов'язують День святого Валентина з християнством 

(очевидно помилковий компромат виду) і гріх. 

Іншими словами, День святого Валентина викликає ім'я Христа (через термін 

«християнство») , щоб бути зневажається між поганами (Римлян 2:24; Ісаї 52: 5). Не має «ім'я 

Боже зневажається з - за вас» (Римлян 2:24) тримати язичницькі свята. 

Справжні християни не тримають підніс демонічні свята (пор 1 Кор 10:21). 

Масляна: Чортів карнавал 

Карнавали , як Марді Гра і День Святого Валентина ( так званий Lupercalia нижче) прийшли з 

язичництва: 

Одним з перших зареєстрованих випадків щорічного фестивалю весни свято Осіріса в 

Єгипті; це пам'ять про продовження життя, викликане щорічно розливи Нілу. В Афінах під 

час 6-го відсотка. До н.е., щорічне свято в честь бога Діоніса був перший зареєстрований 
випадок використання поплавка. Це було за часів Римської імперії, карнавали досягли 

безпрецедентного пік громадянських заворушень і розбещеності. Основні римські 

карнавали були вакханалія, Сатурналії і Lupercalia. У Європі традиція весняних свят 

народжуваності зберігається також в християнські часи ... Тому що карнавали мають 
глибоке коріння в язичницьких забобони і фольклорі Європи, Римсько-католицька церква 

не змогло викорінити їх і, нарешті, прийняла багато з них як частину церковної 

діяльності. (Carnival. Колумбія енциклопедія, 6-й вид. 2015) 

Baccanalia було бога Вакха, званий також Діоніс. Він був богом збору винограду, виноробства і 

вина, ритуального божевілля, родючості, театру і релігійного екстазу в грецькій 
міфології. Статевий блуд був частиною святкування Baccanalia. Його поклоніння була засуджена 

за греко-римської лідер Commodianus в третьому столітті (Commodianus. Про християнську 

дисципліни. Від донікейської батьків, т. 4). 

Алкоголь, особливо вино, грає важливу роль в грецькій культурі з Діоніс є важливою причиною 

для хрипкого способом життя (Gately I. напою. Gotham Books, 2008, стор. 11). Mardis Гра і 

Carnaval, як видається, пов'язані з цим. 

В кінці другого століття, римсько - католицький єпископ і Східний православний святий Іриней 

засудили послідовник єретика Валентини за участь в м'ясі їдять язичницькі свята , як він писав: 
Тому і це збувається, що «найдосконаліший» серед них наркоман себе без страху всіх тих 

видів заборонених діянь яких Писання запевняють нас , що «ті , хто роблять такі речі не 

успадкують Царства Божого.» Наприклад, вони не роблять скрупул про їжу 

м'яса , пропонованих в жертву ідолам, не уявляючи собі , що вони можуть на цьому шляху 

немає договору осквернення. Потім, знову ж , на кожному язичницькому святі 

відзначається на честь ідолів ,. , , Інші з них дають себе пожадливість тілесна з граничною 

жадібністю, стверджуючи , що чуттєві речі повинні бути дозволені до плотської 

природі, в той час як духовні речі призначені для духовного. Деякі з них, крім того, мають 

звичку осквернення тих жінок, яким вони викладали вищевказану доктрину, як 



неодноразово визнавався тими жінками , які були відведені на деякі з них, на їх 

повернення до Церкви Божої, і визнаючи це поряд з іншою частиною їх помилок. (Іриней. 

Проти єресей. Книга 1, розділ 6, вірш 3) 
Пізній православна католицька апологет Арнобія (померли 330) застерігала від типу постів , які 

були язичники: 
Що ви скажете, про мудрого сини Erectheus? що, ви громадяни Мінерви? Розум хоче 

знати , з якими словами ви будете захищати то , що це так небезпечно підтримувати, або 

що у вас є мистецтво , з допомогою якого дати безпеку осіб і причин пораненими так 

смертельно. Це не брехня кохання недовіра, ні ви закидали лежить звинувачення: 

мерзенність вашої Eleusinia оголошується як їх базових началами і по записах древньої 

літератури, ті самих ознаки, в тонкому, які ви використовуєте , коли сумнів в отриманні 

святині, - «Я постив, і випили проект; Я взяв з містичного CIST, і покласти в плетеному 

кошику; Я отримав ще раз, і перевели в маленьку груди. (Арнобія. Проти язичників, книга 

V, глава 26) 
Арнобій навіть здавалося , попередити про банкет «Масляна» з наступним швидким: 

Свято Юпітера завтра. Юпітер, я вважаю, обідаю, і повинен бути ситим з великими 

бенкетами, і довго заповнений нетерплячої тягою до їжі поста, і голодний після звичайного 

інтервалу. (Арнобій, проти язичницької, Книга VII, глава 32) 

Таким чином, ранні автори засуджували свята , які звучать дуже схоже на Carnaval / Mardi Gras 

з - за його зв'язків з язичницьким ідолопоклонством. 

Біблія вчить: 

13 Давайте ходити правильно, як в день, а не в розгулі і пияцтві, не в перелюбі та розпусті, 

не в сварні та заздрощах. 14 але зодягніться Господом Ісусом Христом, а не передбачають 

для плоті, щоб похоті. (Рим 13: 13-14) 

Хоча Біблія не засуджує радість, Масляна і пов'язані з ними обряди суперечать Святому 

Письму. У Болівії вони називають це «Чортів Карнавал» і відкрито поклоняються Сатані як богу! 

Чортів Карнавал (La діаблада) Кожна весна, Оруро переходить в режим карнавалу ... 

Одним з основних моментів є диявольськими танцюристами, традиції якого походить від 

особливого роду поклоніння диявола. Оруро є шахтарським містом , і місцеві жителі, 

проводячи стільки часу підземного, вирішили прийняти бог підземного світу.Християнська 

традиція диктує , що це повинно бути дияволом і Оруро вірним Прийнята таким чином 

Сатана, або Supay, як їх бог / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = подія & event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras демонічна свято і, звичайно, не є християнином один. Вона не втрималася 
від Ісуса, ні його ранніх вірних послідовників. 

Великий піст: перекручення днів Опрісноків і П'ятидесятниці? 

Як щодо поста? 

Хоча слово «Великий піст» означає весняний сезон, зараз спостерігається в основному взимку, 

відразу після Масниці. 



World Book Encyclopedia говорить: 

Пост це релігійний сезон спостерігається навесні ... Вона починається в Попільна середа, 

40 днів до Великодня, крім неділі та закінчується в Пасхальну неділю (Рамм B Стрічок. 

World Book Encyclopedia, п'ятдесятому -е вид. 1966). 

Як щодо Попільна середа? 

Ну, це не оригінальний християнин , ні біблійний день Святої. 

Як повідомляє Католицька енциклопедія: 

Ash середовище Назва вмирає cinerum (день золи) , які він несе в Роман Миссал 

знаходиться в самих ранніх існуючих примірниках григоріанських таїнств 

і , ймовірно , датується по крайней мере , в восьмому столітті. 

В цей день всі віруючі за стародавнім звичаєм ми наказуємо підходити до вівтаря перед 

початком меси, і там священик, вмочуючи палець в попіл , раніше благословив, знаменує 

лоб (Терстон H Аш середу. Католицька енциклопедія, 1907 ). 

Таким чином, Церква Рима прийняв його офіційно в 8 - му столітті. 

Слід також зазначити, що ідея розміщення хрест попелу на лобі прийшов від поклоніння богу 

сонця та інших форм язичництва: 

Mithratic ... ініціює ... надалі матиме Sun хрест на лобі. Схожість з хрестом попелу, 

зроблений на лобі на Крисчен Аш середовища вражає. Деякі вважають, що це приклад 

перших християн позичальників від культу Mithratic; інші вважають, що обидва культи 
спираючись на той же прототип. (Nabarz П. Таємниці Митр: .. Язичницька віра, що 

сформувало християнський світ Внутрішньої Традиції / Ведмідь & Company, 2005, стор 36) 

Ash середовищі це нібито християнський свято прийшло з римського язичництва, який, в 

свою чергу, взяв його з ведичної Індії. Попіл вважалися насінням бога вогню Агні, з 

силою, щоб зняти всі гріхи ... У Римі Нового року свято Очищення в березні, люди носили 
волосяницю і купалися в золі, щоб спокутувати свої гріхи. Тоді, як і зараз, в новорічну ніч 

було свято для їжі, пиття, і грішити, на теорії, що всі гріхи будуть знищили на наступний 

день. Як вмираючий бог березня, Марс прийняв гріхи своїх служителів з ним в 

смерть. Тому карнавал впав на помирає Martis, день Марса. В англійській мові це вівторок, 
тому що Марс був пов'язаний з богом саксонської TIW. У французькому карнавальному 

день називав Mardis Гра, «Fat вівторок,» ігрища дня до Попільної середи. (Walker B. 

енциклопедію цієї жінки міфів і таємниць. HarperCollins, 1983, стор. 66-67) 

Де Сорок День пісний швидко приходять з? 

У Біблії говориться про період в 50 днів , щоб підрахувати, що, де ми отримуємо назву 

П'ятидесятниця. Навколо четвертого шостого століть, греко-римляни тримали певний тип 50 день 

поста , який мав схожість з Ісламським поста Рамадан (Pines, с.32). Згодом це змінено на сорок 

днів абстиненції одного або декількох ( як правило , продукти харчування) елементів. 

Ранні християни, звичайно, не всі час посту , як навіть католицький святий ігумена Джон Касіян 

в п'ятому столітті зрозумів: 



Одначе ви повинні знати , що до тих пір , як первісна церква зберегла свою 

досконалість ненарушенной, це дотримання посту не існує. (Касіян Джон. Конференція 

21, ПЕРША КОНФЕРЕНЦІЯ ігумена THEONAS. На релаксацію ХОДІ П'ЯТДЕСЯТ ДНІВ. 

Глава 30) 

Таким чином, він визнав , що Великий піст був доданий , і що початкова вірність не тримати 

його. 

Апостол Павло викликаний тримати паску і дні Опрісноків (1 Коринтян 5: 7-8). Але він не зробив 

цього , що - то під назвою поста. Однак, оскільки дні Опрісноків втягують сім днів «швидкий» від 

закваски, приблизно в той час багато хто називає Великдень, це може бути , що деякі пов'язані з 

Римом і Єгиптом відчував , що період стриманості буде доречно, але кількість часу , а також 

те , що вони утримувалися від варіювала. 

Сократ Схоластик писав в 5 - му столітті: 

У постять перед Великоднем буде встановлено, що по- різному спостерігається у різних 

людей. Ті , в Римі швидко трьох послідовних тижнів перед Великоднем, за винятком 

суботи та неділі. Ті , в Illyrica і всієї Греції та Олександрії постити шість тижнів « , який 

вони називають« Сорок днів »швидко. Інші початку їх швидко з сьомого тижня перед 

Великоднем, і пост тільки три-п'ять днів, а з інтервалами, але назвати цей час «Сорок днів» 

швидко «. ... деякі призначити одну причину для цього, а інші інше, в відповідно до їх 

декількома фантазіями. Можна бачити також розбіжність про порядок утримання від їжі, а 

також про кількість днів. Деякі повністю утримуватися від речей , які мають життя: інші 

харчуються рибою тільки всіх живих істот: багато разом з рибою, їдять м'ясо 

птиці, і кажуть , що в відповідності з Мойсеєм, вони також були зроблені з води. Деякі 

утримуються від яєць, і всі види фруктів: інші куштувати тільки сухий хліб; ще інші їдять 

навіть не це: в той час як інші , попостивши до дев'ятої години, потім взяти який - небудь 

їжу незалежно від ... Так як, проте , ніхто не може дати письмову команду як влада ... 

(Сократ Схоластик Церковної історії, тому. V, глава 22) 

Апостоли, безумовно , не мають різні пости з різними вимогами (див 1 - до коринтян 1:10; 11: 

1). Пісні пости сорок дня не як на сорок день постів , згадані в Біблії , які беруть участь 

відсутність від всієї їжі і води (Вихід 34:28; Луки 4: 2). 

Щодо походження Посту - х, зверніть увагу на те , що написав один вчений: 

Посту сорока днів спостерігалося прихожанами вавілонської Іштар і шанувальники 

великого єгипетського meditorial бога Адоніса або Осіріса ... Серед язичників цей період 

посту , здається, був незамінним передує великий щорічний (зазвичай навесні ) 

фестивалі. (Bacchiochi С. Божі свята в Писанні та історії Частина 1. Біблійні Perspectices, 

Berrian Спрінгс (MI), 1995, стор. 108) 

Цілком ймовірно , що ідея сорокаденного посту прийшла з Олександрії в Єгипті або Греції і 

пов'язана з язичницької богинею Іштар. Так як вавилоняни захопили греки і єгиптяни, 

які , можливо, були , коли вони почали цю практику. 



Оскільки ранні християни робили дотримуватися дні Опрісноків, переупакованої язичницькі 

пости, по- видимому заміщені різними способами по греко-римлян. 

Зверніть увагу на те, що апостол Павло застерігає проти залучення в язичницьких обрядах: 

14 Чи не використовувати себе в нерівній команді з невіруючими; якомога прямота і 

порушення закону бути партнерами, або те , що може освітити і темрява спільного? 15 Як 

Христос може прийти до угоди з Белиара і що спільного може бути між віруючим і 

невіруючим? 16 Храм Божий не може йти на компроміс з помилковими богами, і це те , що 

ми - храм Бога живого. (2 Коринтян 6: 14-16, NJB) 

19 Що це означає? Це посвячення їжі до помилковим богам становить ні до чого? Або що 

помилкові боги самі складають що - небудь? 20 Ні, це не так; просто , що , коли язичники 

жертви, що в жертву їм приноситься в жертву бісам , які не є Богом. Я не хочу , щоб ви 

поділитися з демоном s. 21 Ви не можете пити чаші Господньої та чаші демонської , а 

також; Ви не можете мати частку в спільниками Господнього столу й таблиці демонів, а 

також. 22 Чи справді ми хочемо , щоб викликати ревнощі Господа; ми сильніші , ніж 

він? (1 Кор 10: 19-22, NJB) 

Незалежно від Єгипту, римського язичництва, або інших демонічних джерел, в одному місці 

Посту не з була Біблія. Він також не прийшов з ранніх традицій перших послідовників Ісуса. 

Деякі думають , що вони досить сильні духовно , щоб вони могли змішувати язичництво, але 

вони на насправді викликає гнів Божий за апостолом Павлом. 

великодній 

Багато людей не розуміють, що Великдень (Іштар) повинна була бути Пес, переїхав в неділю через 

боягузтво і ненависть до євреїв (там же, стор. 101-103). 

Зверніть увагу на те , що шановний протестантський вчений J Гіселер повідомив про другому 

столітті: 

Найголовніше в цьому святі був великодній день, 14 нісана ... У ньому вони їли прісний хліб, 

ймовірно, як і євреї, вісім днів через ... немає ніяких слідів щорічного фестивалю воскресіння 

серед них ... християн Азії незначний оскаржене в користь пасхальної урочистості на 14 нісані 

Джон. (Гізелер, Йоганн Карл Людвіг. Підручник з історії Церкви. Harper & братів, 1857, сс. 166) 

Хоча християни тримали Великдень 14 - го нісана, так як бажаючих дистанціюватися з - за бунтів 

євреями в очах римської влади, багато хто з греко-римлян в Єрусалимі, Римі та Олександрії (але не 
Малої Азії) вирішив перейти паску в неділю. По-перше, вони тримали версію Песах і не 

втрималася свято воскресіння. 

Зверніть також увагу на такі з Г. Снайдер: 

Перші християни святкували смерть Ісуса з їжею пасхальної (Євхаристія) на місячний день 

єврейської Пасхи (примітка 1 Кор . 5: 7-8). 



У першому не було щорічне святкування воскресіння. В кінці кінців, в родовому світі, 

в день воскресіння був доданий на фестиваль пасхальної. У той день була неділя.(Snyder 

GF ірландський Ісус, Ісус Роман: ... Формування раннього ірландського християнства 

Троїцькому Press International, 2002, стор 183) 

Тому що деякі в Малій Азії і в інших місцях , не йти разом зі зміною дати в неділю, Мітра 

поклоняючись Імператор Костянтин закликав Раду Никея, який оголосив неділю для греко-

римлян. Костянтин сам потім заявив: 

Давайте тоді не має нічого спільного з мерзенної єврейської натовпом; тому що ми 

отримали від нашого Спасителя іншому. (Життя Євсевія Костянтина, Книга III глава 18). 

Християни не повинні ненавидіти євреїв , ні не дотримуються Святий День Бога, тільки тому , що 

багато євреїв роблять спробу зробити це. 

Ісус ніколи не вказував , що єврейська раса була огидною (він був євреєм) , ні , що він змінив 

дату паски. Тим НЕ менше , ВС-шанування Костянтин уклав інакше. А в неділю дотримання 

тепер відомий як Великдень. Але з - за сонця , що поклоняються практиків і недопущення 

практики , які були розглянуті занадто «єврейським» дійсно , чому Великдень 

спостерігається , коли вона є. 

Багато з його практики , як крашанки, пасхальний кролик і великодній вогонь прийшов з 

язичництва в відповідно до римсько - католицьких джерел (наприклад Holweck FG Великодня. 

Католицька енциклопедія, Том V. Роберт Аплтон компанії. 1909). 

Англіканський єпископ Джб Лайтфут писав: 

... церкви Малої Азії ... врегульовані їх великодній фестиваль єврейської пасхи без 

урахування дня тижня, але ... ті з Риму і Олександрії та Галлії спостерігали ще одне 

правила; таким чином уникаючи навіть подобу іудаїзму. (Лайтфут, послання Джозеф 

Барбер святого Павла до Галатів: ... Перероблений текст з Введення, Нотатки та 
дисертаційних Опубліковано Macmillan, 1881, стор 317, 331) 

А назва Великдень? Це respelling від сходу богині і «Цариця неба» Іштар: 

Іштар, вона була як плодючістю і війна богиня. ... Великдень або Астарти, по суті те ж 

саме поклоніння старого вавілонського культу сексу порушеної Семіраміди воїн 

королеви , який мав спрагу крові. (Куш H. Особи з хамітських народу. Xlibris Corporation 

2010, стор. 164) 

Іштар був помічений як персоніфікація планети Венери, а разом з Шамашем, богом сонця, 

і Сином, богом місяця, вона сформувала астральну тріаду. (Littleton CS. Боги, Богині, і 

Міфологія, Том 6. Маршалл Кавендіш, 2005 Стор. 760) 

Біблія застерігає від служіння «царицею небес»: 

17 Хіба ви не бачите , що вони роблять в містах Юдеї і на вулицях Єрусалима? 18 Діти дрова 
збирають, батьки розкладають огонь, жінки ж місять тісто, щоб спекти калачів тих 



жертовних небесній цариці; і вони литі жертви для інших богів, що вони можуть 

спровокувати мене на гнів. (Єремія 7: 17-19) 

Ці торти були схожі на «гарячі булочки хрест» (Platt С. Психологія соціального життя. Dodd & 

Мід, 1922, стор. 71). Королева небес? 

Jeremiah 7 ... Торти до богині неба (ст. 18). Ймовірно, посилання на вавилонську 

плодючість-богиню Іштар, богиня планет Венери. (The Вікліф Біблійний коментар, 

Електронна база даних. Copyright (c) 1962 по Moody Press) 

Християни не повинні назвали свято після того, як язичницька богиня, чия практика Біблія 

засуджує. Тим не менше, більшість тих, хто сповідує християнство, здається, не мають проблем з 
цим. 

Maundy четвер і євхаристійне хост 

В якості ще одного «замінника» для Песаха, деякі тримати «Maundy четвер. Ось деякі з того, 

що Католицька енциклопедія вчить про це: 

Свято Maundy (або Holy) вівторок урочисто відзначає інститут Євхаристії і є найстарішим 

з обрядів, властивих Страсного тижня. У Римі різні допоміжні церемонії були додані на 

початку цієї пам'яті ... це приносить близько річниці інституту Літургії. ... 

Святий четвер був розглянутий з правонаступництвом церемоній радісного 

характеру. хрещення неофітів, примирення каються, освячення священних масел, миття 
ніг, і поминання Пресвятої Євхаристії ... (Леклерк H. Maundy четвер Католицька 

енциклопедія Том 10. Нью-Йорк: ... Роберт Аплтон компанія, 1911) 

«Євхаристія», по суті, як передбачається, відноситься до зміни Ісуса символів, пов'язаних з 

Великоднем. Римська Церква визнає, що вона додала церемонії йому, що це щорічна подія, і 

обмивання ніг практикувалися. Римська Церква визнає, що в іншому місці миряни мав звичай 

робити обмивання ніг, Але це вже не його практика (Thurston H. Миття ніг і рук Католицька 
енциклопедія Том 15. Нью-Йорк: ... Роберт Аплтон компанії, 1912). 

«Євхаристійне господар», який в даний час використовується Церквою Риму відрізняється від 
того, що початкові християни робили. 

Католицька енциклопедія вчить: 

Хліба судилося отримати євхаристійне Освячення зазвичай називають хост, і хоча цей 

термін може також застосовуватися до хліба і вина жертвопринесення, він більш особливо 
зарезервований для хліба. За словами Овідія слово походить від Hostis, ворога: «Hostibus 

domitis hostia потеп Habet», так як стародавні пропонували свої переможених ворогів як 

жертви богам. Проте, можливо, що hostia походить від hostire, щоб вдарити, як знайти в 

Марк Пакувий .... перші християни ... просто використовували хліб, який служив в якості 
їжі. Здається, що форма мало чим відрізнялася від того, що в наші дні. (Леклерк H. «Host» 

Католицька енциклопедія. Vol. 7. Nihil Obstat. 1 червня 1910) 

Ранні християни використовували прісний хліб, а не цілий вузол, який виглядає, як «сонце», який 

використовувався в язичництві. 

Успіння Марії 

Ранні християни спочатку не вважав Ісус матері Марії. Так де ж ідея припущення Марії прийшли? 



В основному, з апокрифічної літератури в четвертому столітті (або, можливо, вже в кінці третього 

століття) бут в основному навіть пізніше, ніж це. Хоча католицька Єпіфаній намагався 
досліджувати його, він не був упевнений щодо того, коли це дійсно перший розвинених це явно 

пов'язано з жінками, які мали для язичницького поклоніння богині (Панаріон Єпіфанія, 78.11.4). 

Стародавні римляни мали фестиваль в 1-3 дня для богині Діани. У перший же день вона нібито 

прийшов на землю, і на третій день, 15 серпня, вони, мабуть, святкував своє припущення на небо, 

як богині неба. Це той же самий день католицького свята Успіння Пресвятої Богородиці 

(Yoknapatawpha Kerr Е. Вільяма Фолкнера: «Якась Keystone у Всесвіті» Фордхем Univ Press, 1985, 
стор 61.). Деякі з них не вважають, що це нещасний випадок або випадковістю (зелений КМЦ 

римської релігії і культу Діани в Ариции, Том 0, питання 521-85150 Cambridge University Press, 

2007, стор 62, .... Frazer JG The Magic Art і еволюція Kings V1, Том 1. Кессинджер Publishing, 2006, 
стор. 14-17). 

Існує зв'язок між Діаною і різними іншими богинями і скільки видом Mary (Fischer-Hansen, стор. 
49). Проте, католицький святий Августин конкретно згадується Діані в якості одного з декількох 

«помилкових і лежать божеств» (Августин. Гармонія Євангелій, книга I, глава 25). 

Є підозра, що це було офіційно прийнято в церкви Риму, щонайменше, частково через вплив 
ісламу Мухаммада «незаймана» дочка Фатіма також нібито вознісся на небо. «Припущення" не 

біблійний святий день. Це переупаковуються «Цариця Небесна» (Єремія 7: 17-19), язичницьким 

винесення. 

День всіх святих / Всіх Святих 

Хоча ідея вшанування пам'яті про життя і смерті людини, як святий не проти Письма (пор Суддів 

11: 38-40), шанування святих і жертвуючи їм протистоять апостольським вченням. 

Сатана хотів Христа поклонитися і поклонятися йому (Матвія 4: 9), але Ісус відмовився (Матвія 

4:10). Симон Волхв (Дії 8: 9-23), як повідомляється, закликав своїх послідовників шанувати / 

поклонитися йому (Іриней Adversus єресей, Книга 1, розділ 23, вірші 1-5.). 

Апостол Петро не тільки засуджував Симон Волхв, він заборонив язичник від кланятися або 

віддавати йому (Дії 10: 25-26). Апостол Павло заборонив неєвреїв від жертвуючи йому і Варнаву 

(Дії 14: 11-18). Апостоли в основному як стверджували, що вони були людьми, і це не повинно 
бути зроблено. Ранні християни розуміли це і не робити таких. Згодом, однак, деякі єретики 

почали поклонитися мощам в кінці другого століття. 

Шанування святих заявлених стали являти собою значну проблему з греко-римських церков в 

четвертому і наступних століть, незважаючи на те, що не було апостольської практикою. 

Зверніть увагу на наступне: 

Включивши знайомі язичницькі образи, такі як кельтських богів, Зеленого Людини, і 

bicephalic глав всередині церков і соборів, церковні чиновники закликали населення 
змішуватися два духовних традицій в їхній свідомості нібито полегшити їх прийняття 

нової релігії і згладжуючи перехід від старі шляхи до нового. (Pesznecker С. Гаргульи: .. З 

архівів Сірого школи Wizardry Кар'єра Прес, 2006, стор 85) 

У книзі, наведене вище твердження передує усічений варіант наступного, що тато «Григорій" 

Великий "написав близько 600 AD: 



Скажіть Августин , що він повинен бути ні в якому разі не руйнувати храми 

богів , а , швидше за ідол всередині цих храмів. Нехай він, після того, як він очистив 

їх святою водою, місце вівтарів і реліквій в них. Бо, якщо ці храми добре побудовані, вони 

повинні бути перетворені від поклоніння демонів на служіння істинного Бога. ... Нехай 

вони , отже, в день освячення їх церков, або на святі мучеників , чиї міць зберігаються в 

них, будують собі будиночки навколо їх разових храмів і відсвяткувати цю подію з 

релігійним бенкетом. Вони жертвують і поїдають тварин більше не в жертву дияволу, 

а на Божу славу , до якого, як подавець всіх речей, вони будуть дякувати за те , що 

ситий. (Григорій I :. Лист ігумена Epsitola 76 Mellitus, PL 77: 1215-1216) 

Папа Григорій виступає за включення на язичництва. Проте, Біблія виступає проти цього і ці типи 

жертвоприношень як демонічні (1 Коринтян 10: 20-21). Крім того, Біблія вчить, що після того, як 

жертву Ісуса, що немає ніякої необхідності для жертвопринесення тварин (Євреїв 10: 1-10). З 
урахуванням вищевикладеного для шоу "святих денних що це теж пережиток язичництва і що 

вони дійсно демонічні свята. 

Багато що плаття біблійно неадекватно (пор 1 Тимофій 2: 9), а іноді також в якості відьом (що 
Біблія condemns- Вихід 22: 8) на Хеллоуїн. Це не біблійно-відповідний свято і, звичайно, не був 

раннім християнином. 

День Всіх Святих був оголошений в сьомому столітті, а потім переїхав в 1 листопада і напередодні 

ввечері стало відомо , як Хеллоуїн (Mershman F. День Всіх Святих. Католицька енциклопедія. Том. 

1. Nihil Obstat. 1 березня 1907 ). 

31 жовтня було дата стародавні друїди зауважив: 

Друїди і порядок священиків в древньої Галії і Британії, вважали, що на Хеллоуїн, 

примари, духи, феї, відьми, ельфи і вийшли, щоб шкодити людям. ... З цих Друїд 

переконання приходять використовувати сучасну відьом, привидів та кішок в Хеллоуїн 

урочистостей ... Звичай за допомогою листя, гарбуза і стебел кукурудзи в якості прикраси 
Хеллоуїн походить від друїдів. Ранні народи Європи також мали фестиваль , схожий на 

свято друїдів ... В 700s, Римсько - католицька церква названа 1 листопада як День Всіх 

Святих. Старі поганські звичаї і християнський день свята були об'єднані в свято 

Хеллоуїна. (Halloween World Book Encyclopedia, тому 9. Чикаго, 1966 :. 25-26) 

Це може бути цікаво розглянути те, що писав католицький письменник: 

Чому тато поклав католицьку свято мертвих на вершині торжества Язичники 

мертвих? Оскільки католицькі свята в безперервності і виконати сенс 

язичницьких з них. (Кілліан Брайан. Хеллоуїн, як і осіннє свято, ім'я нагадування про 
Боже святиться. Католицька Інтернет Міжнародні новини. 10/31/06) 

Це факт, що багато пов'язані з Церквою Риму апетиту і хваляться язичницькими сполуками для їх 
вір. Це Біблія, що вони, і все, повинні виглядати як джерело доктрини (див 2 Тимофія 3:16), і він 

засуджує використовуючи язичницькі форми поклоніння (Второзаконня 12: 29-32; Єр 10: 2-6; 1 

Коринтян 10:21; 2 Кор 6: 14-18). 

різдво 



Біблія ніколи не схвалює святкування дня народження, що Ісус в тому числі. Рання Церква Риму 

не святкували Різдво , ні будь - який інший день народження. День народження обряди були ще 

засуджені в кінці 3 - го століття Arnobius (з язичниками, книга I, глава 64). 

Крім того, Тертуліан попередив , що для участі в зимових святах з вінками і подарунками з одного 

дивлячись язичницьких богів. Був один такий свято відоме як Сатурналії , який відзначався 

язичниками в кінці грудня. 

Заявлений «батько латинської теології» Тертуліан засудив зимові свята, такі як Сатурналії (від 

язичницьких божеств , чиє ім'я означає рясний) , яке переросло в Різдво , коли він писав: 

Minervalia є набагато Мінерви, як Сатурналії Сатурна; Сатурн, який обов'язково повинен 

відзначатися навіть маленькими рабами під час Сатурналій. Подарунки Новий рік в теж 

повинна бути спіймана на, і Septimontium зберігається; і все подарунки середини зими і 

свято Dear Kinsmanship повинні бути стягнуті; школи повинні бути сплетені з 

квітами; дружин flamens 'і жертва едилів; школа відзначається на призначені святі дні. Те 

ж саме відбувається в день народження кумира в; кожна помпа диявола часто. Хто буде 

думати , що ці речі личать християнський вчитель, якщо тільки це не той , хто повинен 

думати , їм підходять також для того , хто не майстер? (Тертуліан. На ідолопоклонства, 

глава X) 

За часів Тертуліана, римські Архієрейський Zephyrinus (199-217) і Калліста (217-222) мав 

репутацію компромісу і корупції (і це підтверджується такими римсько - католицьких 

святих , таких як Іполит (Іполит. Спростування всіх єресей, книга IX, Глава VI) і дозволили людям 

в їх церкви, скомпрометованих з язичництвом, і т.д. 

Роман Сатурналії і самі перський Мітраїзм були адаптацій ще більш ранньої язичницької релігії - 

то стародавнього вавілонського таємниці культу. Стародавні вавілоняни святкували відроджені 

Нимрода як новонароджений Таммуз поклоняючись вічнозелене дерево. Біблія засуджує 

поклоніння з участю вічнозелених дерев (Второзаконня 12: 2-3; Єр 3:13; 10: 2-6). 

Вавилоняни також відзначається відродження сонця в протягом сезону зимового 

сонцестояння. 25 грудня В результаті було обрано в якості дати народження Ісуса, бо поклоніння 

сонцю бога Сатурналий і інших трапилося в цей час року: 

У 354 р н.е., єпископ Liberius Риму наказав людям святкувати 25 грудня , він вибрав цю 

дату , тому що люди Риму вже відзначали його як свято Сатурна, 

святкування дня народження сонця. (Sechrist EH. Різдво. World Book Encyclopedia, Том 3. 

Область Підприємства Освітня Корпорація, Чикаго, 1966, стор. 408-417) 

Геліос Мітра один бог ... неділя була святиться в честь Мітри, і шістнадцяте числа кожного 

місяця був священним для нього в якості посередника. 25 грудня спостерігав , як його 

день народження, в NATALIS invicti, відродження зими-сонце, нескореної 

суворістю сезону. (Arendzen J. Мітраїзм. Католицька енциклопедія, Том X. Nihil Obstat, 1 

жовтня 1911) 



Імператор Костянтин був послідовником бога сонця Мітри, який вважався непереможним сонцем і 

був один народилися зі скелі в печері під землею. Можливо, через це, його мати Олена вирішила 
вірити міф, що Ісус був народжений в під землю Роккі Кейв. 

Рим в даний час викладає це (і це автор бачив, що «вертеп» відображається кілька разів у 
Ватикані), але в третьому столітті один з його прихильників, Commodianus засудив рок-божество: 

Нескореної один був народжений з каменю, якщо він розглядається як бог. Тепер скажіть 

нам, то, з іншого боку, який є першим з цих двох. Рок подолав бог: то творець породи слід 

шукати після. Крім того, ви все ще зображують його також , як тать; хоча, якби він був 

богом, він , звичайно , не живуть крадіжкою. Безсумнівно , він був з землі, і жахливої 

природи. І він повернув віл інших людей в свої печери; так само , як зробив Cacus, що син 

Вулкана. (Commodianus. Про християнську дисципліни) 

Ісус не був народжений зі скелі, але це частково, як Його народження, тепер зображуються. Крім 
того , не так , щоб навчити , що Він народився 25 грудня. Вчені визнають , що пастухи не були б з їх 

стадами в поле (наприклад , Біблія показує в Євангелії від Луки 2: 8) , як в кінці грудня 25 - го і що 

біблійний вище (Луки 2: 1-5) «перепис буде мати було неможливо в зимовий період »(Різдво. 
католицька енциклопедія, 1908). 

Багато з практики і звичаїв, пов'язаних з Різдвом прийшли з язичництва, як справжні вчені 

визнають. Ні апостоли Ісуса, ні їх ранні послідовники не спостерігали Різдво. 

Перепакована Язичницькі свята 

Хоча Біблія не забороняє світські свята (як тверезий день незалежності обряди), ранні християни 

не моляться, щоб померлі святі, ні спостерігати нічого подібний Дню всіх святих, ні Різдва. Багато 

язичницькі божества були істотно змінилися від того, щоб «бог щось», щоб бути названий «святим 
щось.» 

Деякі з язичницьких практик можуть бути змінені, але перепакований демонічні свята все ще не 
християнином, і вони не ті, які тримали Ісус і Його ранні послідовники. Багато свят, які люди 

тримають прийшли з язичництва, і навіть зв'язку з давньої вавилонської релігії таємниці. Коли Бог 

послав Неємія, щоб допомогти дітям Ізраїлю, які були під впливом Вавилона, зверніть увагу на те, 

що Неємія сказав він: 

30 Я очистив їх від усього язичницького. (Неємія 13:30) 

Новий Завіт попереджає про заражених верах і «Таємниці Вавилона Великого» (Об'явлення 17: 

5). Зверніть увагу на те, що Біблія вчить, що Божі люди повинні робити щодо «Вавилона 

Великого»: 

4 Вийдіть із нього, люди мої, щоб не брати участь вам в гріхах її, і щоб ви виразок 

її. (Об'явлення 18: 4) 

Християни повинні бігти спокусі і гріха (1 Коринтян 6:18; 2 Тимофія 2:22), що не обійняти його і 

не заохочувати його. Вони не повинні об'єднати язичницькі практики з поклонінням правдивому 

Богові (1 Коринтян 10: 19-21; 2 Коринтян 6: 14-18), навіть це традиція (Матвія 15: 3-9). 

11. Бог святих днів або неправд? 

Які дні повинні бути віруючими? 



Більше 1600 років тому, Божі Святі дні були засуджені антисеміта, Джон Крайсостом, який в 

даний час вважається католицький і православний святий. Кілька років тому, 

протестантська видання Християнство сьогодні на насправді називається Джон Крайсостом 

«найбільший проповідник ранньої церкви» (найбільший проповідник Джон Крайсостом ранньої 

церкви. Християнство сьогодні, 8 серпня 2008). 

Джон Крайсостом публічно проповідував проти Осінніх святих днів в 387 р н.е., тому що ті , хто 

сповідував Христа були спостереження за ними. Він особливо відзначив свято Труб, День 

Спокути ( «швидко ... в двері»), і свято Кущів: 

Фестивалі жалюгідних і нещасних євреїв скоро йти на нас один за іншим , і в швидкій 

послідовності: свято Труб, свято Кущів, в постами. Є багато у наших рядах , які 

говорять , що вони думають , що ми робимо. Тим НЕ менше , деякі з них 

збираються , щоб подивитися фестивалі та інші приєднаються до євреїв тримати їх 

бенкети і спостерігаючи за їх пости. Я хотів би вести цей збочений звичай від Церкви 

прямо зараз ... Якщо єврейських обрядів поважні і великі, наша брехня ... Є Бог 

ненавидить їх свята і чи поділяєте ви в них? Він не говорив те або інше свято, але всі вони 

разом. 

Грішники і нечисті швидко євреї тепер у наших дверей. Думка , що це швидко, не 

дивно , що я назвав його нечистим ... Але тепер, коли диявол звуть ваші дружина на свято 

Труб і вони звертаються до них вухо до цього виклику, ви не стримуйте їх. Ви дозволяєте 

їм обплутати себе звинувачення в лукавстві, то нехай вони потягли в розпущене 

способи. (Джон Крайсостом Проповідь II проти євреїв I :. 1; III :. 4 Проповідував в 

Антіохії, Сирії в неділю, 5 вересня 387 р н.е.) 

Важливо розуміти , що Джон Крайсостом , має бути , зрозумів , що друге віко церква в своєму 

регіоні зберігається паска в той же час євреї зробили, і що католицька церква по- , як і раніше 

П'ятидесятниця. Таким чином, проповідуючи , що він зробив, Джон Крайсостом проповідував 

проти своєї власної церкви , як римські і православні католики стверджують , що зберегти і паску 

і П'ятидесятниці , як обидва ці свята стануть частиною «все разом.» 

Крім того, Джон Крайсостом дійсно коли - то писав на користь «фестивалю євреїв» під назвою 

П'ятидесятниці (Златоуста Дж проповідей С. Джон Крайсостом, архієпископа 

Константинопольського: на Діяннях Апостолів). Таким чином, він визнав , що після воскресіння 

Ісуса, віруючі потрібно бути присутнім на те , що тоді вважається «єврейським святом.» 

Якби Бог був проти всіх цих днів, то чому б апостоли зберегли їх? Очевидна причина в тому , що 

вони наслідували приклад Ісуса і не було ніяких підстав вважати , що вони якимось - то чином 

покінчили. 

Як згадувалося раніше, в Новому Завіті називає один з так званих «єврейських» святі дні Зверніть 

увагу на наступне від католицького перекладу «великих» . : 

37 І в останній великий день свята стояв Ісус і кликав (Ін 7:37, Реймс Новий Завіт). 

Так хто ж правий? 



Ті , хто йдуть практики Ісуса або тих , хто засуджує їх? 

Нагадаємо , що Джон Крайсостом, в цьому випадку, кілька вірно сказано: 

«Якщо єврейських обрядів поважні і великі, наша брехня.» 

Так , в які дні повинні бути дотримані? Що є «великий день» , згідно з Біблією? 

Які дні є брехнею? 

Джон Крайсостом підтримував дні з язичницькими зв'язками , такими як Різдво і Великдень. Його 

логіка на Різдво 25 грудня також був явно не так і на основі брехні і дезінформації (Аддіс - WE, 

Арнольд Т. Католицький словник: Що містить Some Виклад доктрини, дисципліни, обрядів, 

церемоній, рад і релігійних орденів католицької церкви . Benziger Brothers, 1893, стор. 178). 

Це повинно бути очевидно, що Божі дні не брехня, але Джон Крайсостом (і тих церков, які взяли в 

ті дні, які він просував) були явно бреше. Навіть католицький святий Томас Аквінас писав, що 

Суботи і в основному всі біблійні Святі Дні були  
що означає для християн (The Summa Theologica Фоми Аквінського.). 

Цікаво Католицька енциклопедія включає в себе звіт, «павлікяани часто описується як пережиток 
раннього і чистого християнства (Фортеск'ю А. Павлікане). 11 - го століття греко-римської писав , 

що Paulicians «представляють наше поклоніння Богові , як поклоніння ідолу. Наче ми, хто шанує 

знак хреста і святих картин, як і раніше займалися в поклонінні дияволи »(Конибер FC ADDEND 

IX III в: Ключ Істини :. Керівництво по павлікіанін церкви Вірменії Физматгиз, Оксфорд, 1898 стр. 
149). 

Усвідомлення того, що багато, хто сповідує Христа неправильно спостерігали демонічні свята не 
нова і була засуджена деякими протягом століть. 

Традиції і / або Біблія? 

Щодо мало людей на планеті навіть намагаються зберегти Божі Святі дні. Більшість тих, хто 

стверджують, що релігія вони асоціюють з Біблією тримати інші дні. 

Деякі тримають небіблійні релігійні свята через тиск з боку членів сім'ї. Деякі з них не буде 

тримати біблійні святі дні через тиск з боку свого суспільства і / або їх роботодавців. 

Ісус попереджав, що ті, хто йшов услід за Ним слід було очікувати, щоб мати проблеми з членами 

сім'ї (Мф 10:36), і світ. Він не сказав їм йти на компроміс зі світом, який буде ненавидіти Його 

істинних послідовників (Івана 15: 18-19), але прагнути до досконалості (Матвія 5:48). 

New Living Translation вчить наступне про Божих людей: 

3 Вони не ставлять під загрозу зі злим, і вони йдуть тільки в його шляху. (Пс 119: 3) 

Ви готові йти на компроміс зі злом? Сатана намагається зробити гріх добре виглядати (Буття 3: 
1-6) і виглядає як «ангел світла» (2 Коринтян 11: 14-15). Будете чи ви продовжувати свою 

відпустку , навіть якщо вони з'являються добре для вас? 

Греко-римські релігії, як правило, вважають, що дотримання їх свят ґрунтуються на традиції, але 

часто ці традиції почалися в язичництві. Так як багато хто з минулого (і справжнього) лідерів в 

своїх вір схвалив ці традиції, багато хто діє, як ніби вони є прийнятними для Бога. 



Хоча традиції, які узгоджуються зі словом Бога відмінно (пор 1 Кор 11: 2; 2 Солунян 2:15), які 

вступили в конфлікт з Біблією не повинно бути. Зверніть увагу, що Новий Завіт, що ясно: 

8 Стережіться тих , хто захопив вас філософією та марною оманою за переданням 

людським, за основними принципам світу, а не за Христом. (Колосян 2: 8) 

3 Відповів той, говорячи їм: «Чому ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого 

... 7 Лицеміри Ну Ісая пророкував про вас, кажете?!: 

8 «Ці люди наближаються до Мене своїми устами шанують Мене устами, серце ж їхнє 

далеко від Мене 9 І надаремне шанують Мене, бо навчають наук людських заповідей" .. 

»(Матвія 15: 3 , 7-9) 

Слово Боже згадує про те, що багато хто прийняв традиції, що вони не повинні і закликає до 

покаяння тих, коли вони розуміють, що це: 

19 Господи, сила моя і фортеця моя та моє пристановище в день скорботи прийдуть народи 

до Тебе від кінців землі і сказати: «Звичайно , успадковували наші батьки брехня, 
нікчемності і збиткові речі.» (Єремія 16:19) 

Біблія вчить, що іноземні релігійні спостереження демонічні: 

16 Вони спровокували ревнощі Його чужим богам; З огидою вони дратували Його 

гнів. 17 Вони демонам жертви складали, а не Богу, богам , вони не знали, до нових богам, 

новоприбулих , що батьки ваші не думали. (Втор 32: 16-17) 

підтвердження Повідомлення про цю концепцію з кінця Римської католицької церкви Франції 

кардинал Жан-Guenole-Марі Даніелу: 

Язичницький світ і християнська церква повністю несумісні; один не може одночасно 

служити Богу і ідолам. (Даніела J. Походження латинського християнства. Перекладений 
Девід Сміт і Джон Остін Бейкер. Westminster Press, 1977, стор. 440) 

Дійсно, язичницький світ і християнська церква повністю несумісні; один не може одночасно 

служити Богу і ідолам. 

Тим не менш, багато, в тому числі і в його церкви, зроби це сьогодні, коли вони спостерігають 

язичницькі свята, які були змінені з християнськими термінами і деякими змінами 
практики. Зрозумійте, що Ісус сказав: «Коли ж у слові Моїм, тоді справді Моїми учнями будете. І 

пізнаєте правду, і правда визволить вас.» (Ін 8: 31-32). Святі дні Бога звільнити нас від язичництва. 

Вважають, що Апостол Павло попереджав: 

14 Чи не Кланяйтеся під чуже ярмо з невірними. Бо що спільного між праведністю та 
беззаконням А що спільного у світла з темрявою? 15 Яка згода між Христом і 

Веліаром? Або яка частка вірного з невірним? 16 Або яка згода поміж Божим храмом та 

ідолами? Бо ви храм Бога живого. Як Бог сказав: 

«Я буду жити в них і ходити серед них. Я буду їм Богом, а вони будуть Моїм 

народом.» 

17 Тому 



«Вийдіть з-поміж них і відлучіться, каже Господь. Чи не торкайтесь нечистого, і Я 

вас прийму.» 

18 «Я буду вам Отцем, і ви будете Моїми синами і дочками, каже Господь Вседержитель. (2 

Коринтян 6: 14-18) 

Зверніть увагу, Бог буде Батьком тих, хто не буде частиною язичництва. Не Отець ті, які 

охоплюють їх як частину поклоніння. 

Хоча деякі діють як такі, що практики, які були язичниками на те воля Божа, вони помиляються: 

32 Ви говорите: «Ми хочемо бути як інші народи, як і народи світу, які служать дерево і 
камінь.» Але то , що ви маєте на увазі , ніколи не станеться. (Єзекіїля 20:32, NIV) 

26 Священики її гвалтувати закон Мій і оскверняти святині Мої; вони не розрізняють між 
святим і загальним; вони вчать, що немає ніякої різниці між чистим і нечистим; і вони 

закривають очі на зберігання моїх субот, так що я осквернив між ними. (Єзекіїля 22:26 

NIV) 

Бог каже, що це робить різницю. Замість цього догоджати Йому, в тому числі практики 

язичницької принесе Його гнів (Єзекіїля 30:13)! Захищаючи чуттєві мирські практики демонічна 

(пор Джеймс 3: 13-15). 

Бог Святі дні або що? 

Біблія називає Бога свята як «святі скликань» (наприклад , Числа 28:26; 29:12) або «святі свята» 

(пор Ісайя 30:29). 

Біблія неодноразово засуджує язичницькі обряди , як неправильні і демонічних (1 Коринтян 10: 

20-21; 1 Тимофія 4: 1). Біблія говорить , що НЕ об'єднати небиблейских свята в поклонінні Богу 

(Второзаконня 32; Єремії 10; 1 Кор 10: 20-21). 

Тим НЕ менше , багато з них вирішили дотримуватися календаря поклоніння , що Біблія 

не підтримує. Використовуючи методи , які Апостол Іоанн асоціює з антихристів (1 Івана 2: 18-

19). 

Ні-біблійні свята сприяють демонам і допомогли плану завуалювати Бог мільярди на протязі 

століть. 

Ісус сказав, що Бог хотів, щоб поклонятися в істині: 

24 Бог є Дух, і ті, що поклоняються Йому повинні поклонятися в дусі та в правді. (Джон 

4:24, NJB) 

Перепакована демонічні свята не шанувати істинний Бог. Бог хоче, щоб ви довіряти Йому і робити 

речі Його шлях, не ваші (Притчі 3: 5-6). 

Біблійний Святі Дні допомогу картина Божий план порятунку. Починаючи з жертвою Ісуса на 

Великдень, щоб прагнення жити «прісний» живе, зі скликанням початків в цьому віці 
(П'ятидесятниці), в труби Одкровення і воскресіння, в нагадування про роль сатани в наших гріхах 

і спокутування жертва Христа, щоб зображуючи тисячолітнє царство Боже на землі (Свято Кущів), 



до усвідомлення того, що Бог запропонує порятунок всіх (Last Great Day), частини Божого плану 

виявлені і зроблені більш відчутним для християн. 

Біблія говорить християнам наслідувати апостол Павло , як він наслідував Ісус (1 Кор 11: 1). 

Ісус дотримувався біблійні святі дні (Лк 2: 41-42; 22: 7-19; Ін 7: 10-38; 13). Ви не повинні 

наслідувати Його приклад , як Він учив (Ін 13: 12-15)? 

Апостол Павло зберіг біблійні Святі Дні (Дії 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 Кор 5: 7-

8; 16: 8). Павло попереджав тих , хто може поставити під загрозу їх демонічні практики (1 Кор 

10: 19-21). Люди , які стверджують , що слідувати за Богом Біблії повинні бути очищені від 

язичництва (пор Неємії 13:30; 2 Петра 1: 9). 

Апостол Іоанн зберіг біблійні святі дні, але попередив людей , що претендують бути 

християнином не дотримувалися його практики: 

18 Маленькі діти, це остання година; і , як ви чули , що антихрист, а тепер з'явилось багато 

антихристів, з допомогою якого ми знаємо , що це остання година. 19 Вони вийшли від нас, 

але не були наші; бо якби вони були наші, тис еу б з нами; але вони вийшли , що вони 

можуть бути виявлені, що жоден з них не були з нас. (1 Ін 2: 18-19) 

Якщо християни зберегли ті ж біблійні святі дні , як Його апостоли, як Джон тримав? Джон 

писав , що ті , хто неправдиво стверджувати, що християнин , який не слідувати його практиці 

функціонують , як антихристів. 

Коли справа доходить до святих днів і свят, які ми повинні слухати? Слово Боже або традиції 

людей? Хоча може бути правильні місця для традиції, ніхто не повинен приймати традиції , яка 

знаходиться в конфлікті зі словом Божим. 

Так як слово Боже корисне до навчання (2 Тимофія 3:16), можливо , ми повинні винести уроки з 

Пітера і реакція інших апостолів на релігійних лідерів свого часу: 

29 Ми повинні слухатися Бога , ніж людей. (Діяння 5:29) 

Будете чи ви наслідувати приклад Ісуса і апостолів, і тримати Божі святі дні Його шляху, і не 

дозволяють традиції поради людей , щоб зупинити вас? 

Будете чи ви слухати тих , хто «проповідує святі збори» (Левит 23: 8,21,24,27,35,36), які є 

біблійними святами Божих (Левіт 23:37)? 

Ісус сказав: 

21 Мої брати Мої ті, хто слухає слово Боже і виконують його. (Лука 8:21) 

Ви дійсно один з братів Ісуса? Християни повинні бути (Римлян 8:29). Ми повинні бути 

відокремлені від істини (Ін 17:19). 

Чи будете ви і / або ваш будинок слухає Боже Слово, і виконує!? Чи будете ви тримати Божі Святі 

дні або традицію, які демонічно натхненними? 



«14 Служіть Господу! 15 І якщо це здається зло вам служити Господу, виберіть собі сьогодні , 

кому служити » , як язичницьких богів« в їхньому краї сидите ви. Але для мене і мого 
будинку, ми будемо служити Господу »(Ісус Навин 24: 14-15). 

Виберіть Бога святі дні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Святий день календаря 

Святий день *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

маца   Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

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

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

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

свято Кучок   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

Останній Великий День  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Всі Святі дні почати вечір перед тим, на заході.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовжуючи Церква Бога 
 

США офіс Подальшого Церкви Бога знаходиться в: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

California, 93433 USA. 
 

Продовжуючи Церква Бога (ОКПГ) сайти 
 

CCOG.ASIA Цей сайт має фокус на Азії і має різні статті на декількох азіатських мовах, а також 
деякі предмети англійською мовою. 

CCOG.IN Цей сайт призначений для тих, щодо індійського спадщини. Він має матеріали 

англійською мовою і різних індійських мовах. 
CCOG.EU Цей сайт призначений в Європі. Він має матеріали на декількох європейських мовах. 

CCOG.NZ Цей сайт призначений в стороні Нової Зеландії і інший з британцями спускалися 

фоном. 
CCOG.ORG Це головний сайт Подальшої Церкви Божий. Він служить людям на всіх 

континентах. Він містить статті, посилання і відео, в тому числі щотижневі і святий день 

проповідей. 

CCOGAFRICA.ORG Цей сайт призначений для тих, хто в сторону Африки. 
CCOGCANADA.CA Цей сайт призначений для тих, хто в бік Канади. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Це іспанська сайт мову для Подальшого Церкви 

Божої. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Це сайт Філіппіни з інформацією англійською та 

тагальською. 
 

Новини та історія Сайти 
 

COGWRITER.COM Цей сайт є одним з основних інструментів Проголошення і має новини, 

вчення, історичні статті, відео та пророчі поновлення. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Це легко запам'ятати сайт зі статтями та інформацією про 

історію церкви. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Це онлайн-радіо сайт, який висвітлює новини та біблійні теми. 
 

YouTube відео Канали для проповідей і Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy канал. CCOG sermonette відео. 
CCOGAfrica канал.  CCOG Повідомлення в африканських мовах. 

CDLIDDSermones канал. CCOG Повідомлення на іспанською мовою. 

ContinuingCOG канал. CCOG відео проповіді. 

 

 

 

 

 

 



 

Бог Святі дні або Демонічний свята? 

 Коли ви думаєте про свята, що приходить на розум? Як ви думаєте, про вічнозелених дерев, вінки, 

кролики, яйця, гарячої хрест булочки, і костюми відьом?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте, жоден з цих символів не будуть прийняті в Біблії. Ви знаєте, що насправді вчить Біблія? 

Апостол Павло писав: 

19 Що ж я тоді сказав? Це ідол що-небудь, або що ідоложертовне є що-небудь? 20 Швидше 

за все, що речі, які язичники жертвують вони приносять бісам, а не Богу, і я не хочу, щоб ви 

мали спільність з бісами. 21 Ви не можете пити чаші Господньої та чаші демонської; Ви не 

можете взяти участь в трапезі Господнього столу й столу бісівської. 22 Або ж ми 

провокуємо Пан ревнощі? Хіба ми потужніші за Нього? (1 Кор 10: 19-22) 

 

Якщо ви зберігаєте Божі святі дні або демонічні свята? 

 


