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1. Ngày lễ thánh và ngày lễ phổ biến 

Trong số rất nhiều nhóm người tuyên xưng Kitô giáo, hầu như tất cả các quan sát một số ngày lễ hoặc 

Ngày Thánh. 

Bạn có nên theo dõi Ngày Lễ của Đức Chúa Trời hay ngày lễ quỷ dữ không? 

Nó có vẻ như một câu hỏi dễ dàng với một câu trả lời dễ dàng. Và đối với những ai sẵn lòng tin Kinh 
Thánh, thay vì nhiều đám đông, đó là. 

Các ngày và ngày lễ của Chúa Thánh Thần đến từ đâu? Họ có đến từ Kinh thánh hay họ có liên quan đến 

các quan sát ngoại đạo / quỷ truyền thống không? 

Nếu bạn tin rằng bạn là một Kitô hữu, bạn có thực sự biết những ngày nào, nếu có, bạn nên giữ và tại 

sao? 

Cuốn sách ngắn này tập trung vào Ngày Thánh Kinh hàng năm và có thông tin về một số ngày nghỉ hàng 

năm mà những người khác quan sát thấy. 

Lời sạn Ngày lễ 

Theo từ điển Webster, các kỳ nghỉ trên thế giới có nguồn gốc từ Cựu Anh hāligdæg. Mặc dù những gì mọi 

người bây giờ dường như nghĩ rằng, thời hạn mà không thực sự có nghĩa là thời gian để có một kỳ nghỉ 

vacation- nghĩa ngày thánh. 

Dĩ nhiên, không phải tất cả 'ngày lễ' đều là ngày lễ tôn giáo. Các ngày lễ quốc gia không nhất thiết phải 

coi là tôn giáo, và thậm chí cả Chúa Giêsu dường như đã quan sát một hoặc nhiều người (John 10: 22-23). 

Theo như Chúa Jêsus đi, Kinh Thánh ghi chép cụ thể rằng Ngài đã quan sát Ngày Lễ Thánh Kinh và các 

lễ hội như lễ Vượt Qua (Luca 2: 41-42, 22: 7-19), Lễ Tiệc Núi (Giăng 7: 10-26) và Last Great Day (Giăng 

7: 37-38; 8: 2). Tân Ước chỉ các sứ đồ của Chúa Jêsus giữ lễ Vượt Qua (1 Cô-rinh-tô 5: 7), Ngày Bánh 
Không men (Công-vụ 20: 6, 1 Cô-rinh-tô 5: 8), Lễ Hiện Xuống (Công-Sách 2: 1-14), Trùm và Đền Tạm ( 

Xem Lê-vi-ký 23: 24,33-37, Công-vụ 18:21, 21: 18-24, 28:17) và Ngày Chuộc Tội (Công-vụ 27: 9). 

Kinh thánh không bao giờ cho thấy Chúa Giêsu và các tông đồ xem những ngày lễ tôn giáo như những 

ngày mà các tín đồ Rôma ngoại giáo quan sát thấy. Tuy nhiên, nhiều người tuyên bố Kitô giáo là tôn giáo 

của họ tuân theo các phiên bản của những ngày lễ tôn giáo đến từ các nguồn bên ngoài Kinh thánh.  

Họ có nên giữ không? 

Kinh thánh tiên tri rằng thời gian sẽ đến khi mọi người ở tất cả các quốc gia sẽ giữ những ngày thánh của 
Đức Chúa Trời hoặc bị hạn hán và tai họa (Zechariah 14: 16-19). Vì đó là trường hợp, bạn không nên 

xem xét liệu bạn nên làm như vậy bây giờ? 

Vui lòng đọc toàn bộ cuốn sách này ít nhất hai lần. Một số phản đối mà một số đã nêu ra về những gì 

Kinh Thánh cho thấy được giải quyết trong đó. Một đôi đọc sẽ hy vọng sẽ trả lời những câu hỏi nghiêm 

túc hơn bạn có thể có. 

Hãy cố gắng nghiên cứu chủ đề này với một tâm trí thật sự cởi mở. Thật là tự nhiên đối với tất cả mọi 

người, nếu chúng ta không bảo vệ chúng ta chống lại nó, hãy nhìn vào bất kỳ bài trình bày nào của những 

Ngày Lễ Thánh Thể hàng năm này với tinh thần thành kiến. Kinh thánh dạy rằng "Người đáp ứng một 
vấn đề trước khi nghe nó, đó là sự điên rồ và xấu hổ đối với anh ta" (Châm ngôn 18:13), vậy hãy giống 
như những người già của Bereans để xem những điều này ở đây có như thế không (Công vụ 17:10 -11). 



Vì vậy, chúng ta hãy sẵn sàng phục tùng Thiên Chúa và ý muốn của Ngài, với những trái tim được giải 

phóng khỏi những thành kiến, với những tâm trí cởi mở mong muốn chân lý hơn con đường riêng của 
chúng ta, run rẩy trước Lời Thiên Chúa thiêng liêng và thánh thiện (Êsai 66: 2) Khiêm tốn vì sự hướng 

dẫn của Đức Thánh Linh của Ngài. Và trong thái độ cầu nguyện, phục tùng, sẵn sàng, cẩn thận và thận 

trọng này, hãy nghiên cứu vấn đề này - chứng minh mọi điều (xem 1 Thessalonians 5:21 KJV / DRB). 

Lễ hội của Thiên Chúa và các ngày lễ 

Bạn có biết rằng các lễ hội của Đức Chúa Trời được liệt kê trong Kinh thánh? Mặc dù điều này là thông 
thường, nhưng nhiều người không nhận ra rằng điều này là như vậy, cũng không phải là nơi để tìm thấy 

chúng trong thánh thư. 

Hơn nữa, một vấn đề với họ là họ dựa trên một lịch khác với hầu hết những người hiện đang sử 

dụng. Lịch của Thiên Chúa về cơ bản là một mặt trăng mặt trăng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về thời gian 

của các ngày lễ của Đức Chúa Trời, hãy xem biểu đồ so sánh sau của lịch kinh thánh và lịch La mã (lịch 
Gregorian) (họ không rơi vào cùng một ngày lịch La mã mỗi năm): 

(Một lịch La Mã hiện đại với Các Ngày Thánh được trình bày ở cuối cuốn sách này). 

 

Xét về Ngày Thánh của Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta hãy bắt đầu bằng một sự tham khảo trong 

Sách Sáng thế, cho thấy cả bản dịch Tin Lành và Công giáo: 

tháng       Con số Chiều dài  Tương đương về dân sự  

Abib/Nisan  1  30 Ngày  tháng Ba - Tháng 4 

Ziv/Iyar   2 29 Ngày  Tháng 4 - Tháng Năm 

Sivan/Siwan  3  30 Ngày  Tháng Năm - Tháng sáu 

Tammuz  4  29 Ngày  Tháng sáu - Tháng bảy 

Av/Ab   5  30 Ngày  Tháng bảy - tháng Tám 

Elul   6  29 Ngày  tháng Tám - Tháng Chín 

Ethanim/Tishri 7  30 Ngày  Tháng Chín - Tháng Mười 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 Ngày  Tháng Mười - Tháng mười một 

Kislev   9  30 or 29 Ngày  Tháng mười một - Tháng mười hai 

Tevet   10  29 Ngày  Tháng mười hai - tháng Giêng 

Shevat   11  30 Ngày  tháng Giêng - Tháng hai 

Adar   12  30 Ngày  Tháng hai - tháng Ba 

(Cũng trong năm nhuận của Kinh thánh, có một tháng khác gọi là Adar 2)  

 



14 Sau đó Đức Chúa Trời phán: "Hãy để ánh sáng trên bầu trời tách rời ban ngày ra khỏi ban đêm, 

sẽ là dấu hiệu và sẽ đánh dấu các lễ hội tôn giáo, ngày, năm (Sáng thế ký 1:14, dịch của Đức 
Chúa Trời, GWT) 
14 Đức Chúa Trời phán, 'Let there be đèn trong vòm trời để phân chia ngày và đêm, và để cho họ 

thấy các lễ hội, ngày và năm. (Sáng thế ký 1:14, Kinh thánh Giêrusalem mới, NJB) 

Từ Hebrew mowed' trong câu 14 đề cập đến một lễ hội tôn giáo. 

Bạn có biết rằng Kinh thánh nói về sự tồn tại của các lễ hội tôn giáo trong cuốn sách đầu tiên của 

nó? Sách Thánh Vịnh cũng khẳng định điều này về cơ bản là tại sao Thiên Chúa làm trăng: 
19 Ông làm mặt trăng để đánh dấu lễ hội (Tv 104: 19, Holman Christian Bible Standard) 

Đây có phải là điều bạn đã từng nghe trước đây? 

Những lễ hội tôn giáo mà "ánh sáng trên bầu trời" Thiên Chúa đặt ở đó là để đánh dấu? 

Vâng, đó là một nơi trong Kinh Thánh nơi tất cả các ngày lễ (mowed') được niêm yết và đèn nào đó được 

đề cập. 

Đó là một phần của Kinh thánh mà nhiều người muốn bỏ qua, hoặc kết luận đã được thực hiện hoàn 

toàn. Những điều sau đây được trình bày trong Kinh Thánh Nô lệ, một bản dịch của Công giáo La mã 

(NAB được sử dụng dưới đây vì hầu hết các người theo đạo Tin Lành theo Giáo Hội Rôma liên quan đến 
nhiều ngày họ làm và không tuân theo, bất kể điều thánh thư tuyên bố): 

2 ... Sau đây là các lễ hội của Chúa, mà bạn thực hiện kê khai ngày lễ buộc. Đây là những lễ hội 

của tôi: 
3 Trong sáu ngày làm việc có thể được thực hiện; Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ phép nghỉ 

ngơi trọn vẹn, một ngày thánh; Bạn sẽ không làm việc. Đó là ngày Sa-bát của Chúa ở nơi nào bạn 

ở. 
4 Đó là những lễ hội của Đức Giê-hô-va, những ngày thánh mà các ngươi sẽ tuyên bố vào đúng 

thời điểm. 5 Lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va xảy đến ngày mười bốn tháng giêng, vào buổi 

chiều hoàng hôn. 6 Ngày mười lăm tháng này là lễ của Bánh của Đức Giê-hô-va. Trong bảy 

ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men. 7 Trên đầu những ngày này bạn sẽ có một ngày thánh tuyên 

bố; Bạn sẽ không làm việc nặng. (Lê-vi Ký 23: 2-7, NAB) 
15 Bắt đầu với một ngày sau khi Sa-bát, ngày mà bạn đem bó lúa cho độ cao, bạn sẽ đếm Bảy đầy 

đủ tuần; 16 bạn sẽ đếm đến ngày sau tuần thứ bảy, năm mươi ngày. (Lê-vi Ký 23: 15-16, NAB) 
24 ... Vào ngày đầu tiên của tháng thứ bảy, bạn sẽ có một phần còn lại Sa-bát, với vụ nổ kèn như 
một lời nhắc nhở, một ngày thánh tuyên bố; (Lê-vi Ký 23:24, NAB) 

26 CHÚA phán với Mô-sê: 27 Bây giờ ngày mồng mười tháng bảy nầy là ngày Đại Lễ Chuộc 

Tội. Bạn sẽ có một ngày thánh được tuyên bố. Các ngươi sẽ phải hạ mình xuống và dâng lễ vật 
cho Ðức Giê-hô-va. 28 Vào ngày này, bạn sẽ không làm bất cứ công việc, vì đó là ngày Đại Lễ 

Chuộc Tội, khi chuộc tội được thực hiện cho bạn trước khi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 

bạn. 29 Những ai không hạ mình vào ngày này sẽ bị truất khỏi dân chúng. 30 Nếu bất cứ ai làm bất 



cứ công việc vào ngày này, tôi sẽ loại bỏ người đó từ giữa nhân dân. 31 Bạn sẽ không làm 

việc; Đây là một quy luật vĩnh viễn trong suốt các thế hệ của bạn bất cứ nơi nào bạn cư ngụ; 32 nó 
là một Sa-bát nghỉ ngơi đầy đủ cho bạn. Bạn phải hạ mình xuống. Bắt đầu vào tối thứ chín của 

tháng, bạn sẽ giữ ngày Sa-bát của mình từ tối về chiều. 

33 CHÚA nói với Moses: 34 Nói với người Do Thái: Ngày rằm tháng bảy này là lễ của ĐỨC 

CHÚA sách Gian hàng, mà sẽ tiếp tục trong bảy ngày. 35 Vào ngày đầu tiên, một ngày thánh tuyên 

bố, bạn sẽ không làm công việc nặng nhọc. 36 Trong bảy ngày hãy dâng một của lễ cho Chúa, và 

vào ngày thứ tám, bạn sẽ có một ngày thánh tuyên bố. Các ngươi sẽ dâng của lễ vật cho Ðức Giê-
hô-va. Đó là lễ hội kết thúc. Bạn sẽ không làm việc nặng. 

37 Những, do đó, là những lễ hội của Chúa ... (Leviticus 23: 26-37, NAB) 

Kinh thánh rõ ràng liệt kê các lễ hội của Đức Chúa Trời và các ngày lễ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, 
hầu hết những người tuyên bố là Kitô hữu không thực sự giữ những ngày lễ mà Đức Chúa Trời ra lệnh. 

Lưu ý: Một ngày trọn vẹn trong Kinh Thánh chạy từ hoàng hôn đến hoàng hôn (Sáng thế ký 1: 5, Lê-vi-tin 
23:32, Phục-truyền Luật lệ Ký 16: 6, 23:11, Giôsuê 8: 9, Mác 1:32), không phải từ nửa đêm đến chiều. 

Nửa đêm theo ngày được đếm ngày hôm nay. Cũng lưu ý rằng mặc dù có những khía cạnh của các buổi 

lễ liên quan đến Ngày Thánh trong Cựu Ước mà đã được thay đổi cho người Kitô hữu như Tân Ước giúp 

làm cho rõ ràng- ví dụ như Ma-thi-ơ 26:18, 26-30; Hêbơrơ 10: 1-14 - thực tế là những ngày này và các 

lễ hội vẫn còn tồn tại và được giữ bởi các Kitô hữu thời kỳ đầu, kể cả những người ngoại lai. 

Chúng tôi trong Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục giữ những ngày thánh kinh thánh giống như Chúa 

Giêsu, các môn đệ của Ngài, và tín đồ trung thành của họ lưu giữ, trong đó có các nhà lãnh đạo Gentile 
Kitô như Thánh Polycarp của Smyrna. Chúng ta giữ chúng theo cách mà Kitô hữu thời sơ khai và sau đó 

giữ họ. Điều này khác với những cách căn bản nhất định từ những ngày cơ bản mà người Do Thái lưu 

giữ, như người Do Thái không chấp nhận lời dạy của Tân Ước về những gì mà tất cả những ngày này đều 
có ý nghĩa hay cách họ giữ gìn bởi các Kitô hữu. 

Nhiều Kitô hữu mà quan sát lễ hội Thiên Chúa nhận ra rằng Ngày Thánh Kinh Thánh chỉ về phía người 

đầu tiên và thứ hai của Chúa Giêsu cũng như kế hoạch cứu rỗi giúp hình ảnh của Thiên Chúa. 

2. Lễ Vượt Qua: Có Phải Chỉ về Cái chết của Chúa Kitô? 

Các Kitô hữu nên giữ lễ Vượt Qua? 

Như nhiều người biết, những đứa trẻ của Israel đã được đặc biệt bảo tuân theo Lễ Vượt Qua trong Sách 

Xuất Hành. Các gia đình lấy một con cừu, không có vết bẩn (Xuất Êdíptôôôxô Ký 12: 5), vì sự hy sinh 

(Xuất Êdíptô ký 12: 3-4). Con cừu đã hy sinh vào ngày mùng mười bốn lúc hoàng hôn (Xuất Êdíptôก 12: 
6) và một số máu của nó được đặt vào cửa nhà của gia đình (Xuất Êdíptôderô 12: 7). 

Những người theo các bước mà Đức Chúa Trời dạy đã bị 'qua đi' khỏi cái chết, trong khi những người Ai 
Cập không làm điều này thì không (Xuất Êdíptô ký 12: 28-30). 

Như nhiều người nhận ra, Chúa Jêsus giữ lễ Vượt Qua hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:10) từ thời trẻ của 
Ngài (Luca 2: 41-42) và suốt cuộc đời Ngài (Luca 22:15). 

Lễ Vượt Qua đã được quan sát vào ngày 14 tháng của tháng đầu tiên (Ma-la-ti-am 23: 5, được gọi là Abib 

trong Phục truyền luật lệ 16: 1 hoặc Nisan trong Ê-xơ-tê 3: 7). Nó xảy ra vào mùa xuân của năm. 



Mặc dù Chúa Jêsus đã thay đổi nhiều cách thực hành liên quan đến nó (Luca 22: 19-22, Giăng 13: 1-17), 
Đấng Cứu Thế của chúng ta cũng bảo các môn đồ giữ nó (Luca 22: 7-13). Tân Ước cũng rõ ràng, vì vì sự 

hy sinh của Chúa Jêsus, giết chiên và đặt máu trên các tiền đồn (Xuất Êdíptôôô Ký 12: 6-7) là không cần 

nữa (xem Hê-bơ-rơ 7: 12-13,26-27, 9:11 -28). 

Sứ đồ Phao-lô đặc biệt dạy rằng các Kitô hữu phải giữ lễ Vượt Qua phù hợp với các hướng dẫn của Chúa 

Giêsu (1 Cô-rinh-tô 5: 7-8, 11: 23-26). 

Kinh thánh dạy rằng Chúa Jêsus "đã được tôn trọng trước khi dựng nên thế giới" (1 Pherơ 1:20) là "Chiên 

Con bị giết từ khi sáng thế" (Khải Huyền 13: 8). Như vậy, kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Ngày 

và Lễ của Chúa Thánh Thần, kể cả Chúa Giêsu là "Chiên Con Vượt Qua", đã được biết trước khi con 

người được đặt trên hành tinh. Đó là lý do tại sao một số thiên thể được đặt trên trời để có thể 

Tính toán chúng! 

Khá nhiều nhà thờ công nhận rằng Kinh Thánh dạy rằng Chúa Jêsus đã làm trọn một điều gì đó liên quan 

đến lễ Vượt Qua khi Ngài bị giết. 

Chúng ta thấy hoạt động của Sự hy sinh vĩ đại này thậm chí đã được thảo luận trong Garden of Eden. Sau 
khi Chúa Giêsu được tiên tri (Sáng thế ký 3:15), Đức Chúa Trời đã giết một con vật (có thể là một con 

cừu hoặc dê), để che đi cái chết của Ađam và Êva bằng da của nó (Sáng thế ký 3:21). Chúng ta cũng thấy 

nguyên tắc của sự hy sinh này khi Abel hy sinh một con cừu từ đàn chiên (Sáng thế ký 4: 2-4). 

Lễ Vượt Qua nổi tiếng trong những ngày của Môise cho thấy sự giải phóng của con cái Israel ra khỏi Ai 

Cập (Xuất Êdíptôôôôxơ 12: 1-38). Môi-se ghi lại các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về điều này cũng như 

lịch (Sáng thế ký 1:14, 2: 1, Xuất Ê-díp-tô 12: 1) và các bữa tiệc của Ngài (Lê-vi Ký 23). Lễ Vượt Qua về 

cơ bản đã trở thành sự kiện đầu tiên của những sự kiện này hàng năm được hình ảnh cho con cái của 

Thiên Chúa Kế hoạch cứu rỗi tuyệt vời của Ngài. 

Trong Cựu Ước, lễ Vượt Qua đã mô tả giải phóng khỏi nô lệ của Ai Cập và sự can thiệp của Đức Chúa 

Trời. Nhưng, tiên tri, nó cũng hướng đến thời gian mà Chúa Jêsus sẽ đến và trở thành con chiên của lễ 
Vượt Qua (I Côrinhtô 5: 7). Chiên Con của Đức Chúa Trời đã đến để cất tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29, 

xem 3: 16-17). 

Ngày lễ Vượt Qua cuối cùng của Chúa Giêsu như một con người, Ngài tiếp tục giữ nó vào lúc tối muộn 

và bảo các môn đồ giữ nó (Luca 22: 14-19, xem Giăng 13: 2,12-15) và trên ngày 14 Nisan / Abib (x Luke 
22:14; 23: 52-54). 

Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã thay đổi một số các phương thức liên quan đến sự tuân giữ của nó. Chúa Jêsus 
làm bánh không men và rượu vang là một phần không thể tách rời của lễ Vượt Qua (Ma-thi-ơ 26:18, 26-
30) và thêm vào thực tiễn rửa tay (Giăng 13: 12-17). 

Chúa Jêsus không cách nào dạy rằng đó không phải là Lễ Vượt Qua hàng năm, cũng không phải Ngài đã 

thay đổi thời gian trong ngày quan sát của mình sang một buổi sáng chủ nhật giống như những người theo 

truyền thống Hy Lạp-La Mã. Ngay cả các học giả chính thống Hy Lạp thừa nhận rằng 1 st và 2 thế kỷ Kitô 

hữu giữ Lễ Vượt Qua vào ban đêm (Calivas, Alkiviadis C. Nguồn gốc của Pascha và Great Tuần - Phần I. 

Holy Cross Orthodox Press, 1992) như chúng ta trong Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục làm trong thế 

kỷ 21. Lễ Vượt Qua chỉ được thực hiện bởi các Kitô hữu được rửa tội đúng cách (xem 1 Cô-rinh-tô 11: 27-
29, Rô-ma 6: 3-10, Xuất Ê-díp-tô 12:48, số 9:14). 



Có lẽ cần phải thêm rằng Giáo hội Rôma (cũng như nhiều con cháu Tin lành) chính thức dạy rằng nó giữ 

Lễ Vượt Qua, mặc dù gọi nó là một thứ khác biệt trong tiếng Anh và không giữ nó như Chúa Jêsus đã làm 
(Giáo lý Giáo hội Công giáo. Doubleday, NY 1995, trang 332). 

Rượu vang, không Nước nho 

Mặc dù thực tế rằng Chúa Giêsu biến nước thành rượu (Giăng 2: 3-10) và thời hạn sử dụng của Hy Lạp 

trong Tân Ước (oinos) đề cập đến rượu (x 1 Timothy 3: 8), những người khác nhau đã khẳng định rằng đó 

là nho Nước trái cây, chứ không phải rượu, được dùng cho lễ Vượt Qua. Người Do Thái, mặc dù vậy, sử 

dụng rượu vang tại Lễ Vượt Qua (Hisrch EG, Eisenstein JD. Rượu vang Encyclopedia của người Do Thái 
1907, trang 532-535). 

Làm thế nào để chúng ta biết rằng nước ép nho đã không được sử dụng bởi Chúa Jêsus? 

Nho thường thu hoạch vào khoảng tháng 9 và Lễ Vượt Qua thường là vào tháng theo lịch La mã được gọi 

là Tháng Tư. Vào thời Chúa Giêsu, họ không có việc tiệt trùng hoặc làm lạnh hiện đại.Do đó, nước nho 

có thể đã bị hỏng giữa thời gian thu hoạch và Lễ Vượt Qua. 

Những người khác thì lưu ý rằng nó là KHÔNG THỂ NH JewsNG NGƯỜI Do người Do Thái lưu trữ 

nước nho lâu rồi (Cf. Kennedy ARS, Hastings Bible Dictionary, C. Scribner Son, 1909, trang 974). Do 
đó, chỉ có rượu vang, mà có thể vẫn còn hoang dã cho nhiều năm đã được sử dụng. (Việc sử dụng rượu, 

như rượu vang, được xác nhận là Lễ Tiệc Nữa trong Phục Truyền Truyền Thông 26:14, nhưng không bắt 
buộc.) 

Kitô hữu không phải là "say rượu, trong đó dư thừa" như Phaolô đã viết (Ê-phê-sô 5:18, KJV). Chỉ một ít 

rượu vang thường được tiêu thụ tại Lễ Vượt Qua (khoảng một thìa nhỏ hoặc ít hơn). 
Lễ Vượt Qua là vào ngày 14 Không phải là ngày 15 

Một số đã bị nhầm lẫn về ngày Lễ Vượt Qua Kinh Thánh. 

Kinh Thánh dạy rằng đó là để được lưu giữ vào ngày thứ 14 của tháng đầu tiên của lịch của Thiên Chúa 
(Leviticus 23: 5). 

Trong câu thứ 6 của Exodus Chương 12, nó tuyên bố rằng cừu là bị giết “vào lúc hoàng hôn” (GWT và 
Publication Society Do Thái bản dịch). Câu thứ 8 nói rằng họ là để ăn thịt đêm đó. Nó sẽ được rang và ăn 

vào buổi tối đó. Và, đúng như người đã giết chết những con cừu, người ta có thể dễ dàng giết chết, nướng, 

và ăn thịt cừu 'trong năm đầu tiên' (Exodus 12: 5) giữa hoàng hôn và nửa đêm - đó là những gì mà con cái 
Israel đã làm Lễ Vượt Qua trong Xuất Ê-díp 12. Và về mặt kỹ thuật, họ đã cho đến sáng ăn một lần trong 

mỗi Xuất Ê-díp-tô 12:10. Bây giờ Kinh Thánh rõ ràng là lễ Vượt Qua thiên thần xảy ra “đêm đó” (Exodus 
12:12), đêm cùng của tháng 14. 

Kinh Thánh dạy rằng Chúa Jêsus chỉ được hy sinh một lần (I Phierơ 3:18, Hê-bơ-rơ 9:28, 10: 10-
14). Trong Tân Ước, rõ ràng Chúa Jêsus giữ lễ Vượt Qua cuối cùng của Người (Luca 22: 14-16), và đã bị 

giết. Kinh Thánh cho thấy rằng Chúa Giêsu đã bị xóa khỏi cổ phần trước ngày 15. Tại sao? Bởi vì ngày 15 là 
một “ngày cao” (Giăng 19: 28-31), đặc biệt là ngày thứ nhứt ăn bánh không men (Leviticus 23: 6). Do đó, 

Chúa Giêsu tiếp tục và hoàn thành Lễ Vượt Qua vào ngày 14. 

Lịch sử Hội thánh đầu tiên cũng ghi rằng lễ Vượt Qua được giữ vào ngày 14 của tháng Nisan bởi các nhà 

lãnh đạo Kitô giáo của người Do Thái và Dân Ngoại trung thành trong, thứ hai, và thế kỷ thứ ba đầu tiên 

(Eusebius History. Giáo Hội, Quyển V, Chương 24) và rằng nó đã được lưu giữ Vào buổi tối (Calivas). 



Hầu hết các nhà lãnh đạo tuyên xưng Đấng Christ đòi hỏi tuân giữ một số lễ Vượt Qua, mặc dù nhiều 

người đã đổi tên, ngày, thời gian, 

Các ký hiệu, và ý nghĩa (xem phần Easter trong chương 10). 

Kinh thánh dạy rõ ràng rằng Chúa Jêsus Christ là lễ phục sinh của lễ Vượt Qua, và chúng ta phải giữ lễ 

với bánh không men: 

7 rõ ràng ra các men cũ, vì vậy mà bạn có thể trở thành một lô tươi của bột, bởi vì như bạn đang 
không men. Đối với con chiên vượt qua của chúng ta, Đấng Christ, đã bị hy sinh. 8 Vì vậy chúng 

ta hãy mừng lễ, không phải với men cũ, men gian ác và gian ác, nhưng với bánh không men của 

sự chân thành và sự thật. (I Cô-rinh-tô 5: 7-8, NAB) 

Lưu ý rằng bữa tiệc sẽ được giữ với bánh mì không men của sự chân thành và chân lý. Sứ đồ Phao-lô 
nhận ra rằng Chúa Jêsus là một người thay thế cho chiên con Vượt Qua mà dân Do Thái đã sử dụng. Ông 
cũng dạy rằng các Kitô hữu vẫn nên tiếp tục theo dõi lễ Vượt Qua. 

Nhưng về cơ bản Kitô hữu đã làm điều này như thế nào? 

Sứ đồ Phao-lô giải thích: 
23 Vả, tôi nhận được từ Chúa điều mà chính tôi cũng gửi đến bạn: đó là Chúa Giêsu trong đêm 

cùng trong đó Ông đã phản bội cầm lấy bánh; 24 và khi Ngài tạ ơn, Ngài bẻ ra và nói: "Hãy cầm 

lấy mà ăn, đây là cơ thể của tôi mà được chia cho bạn;. Làm việc này mà nhớ đến Ta" 25 Trong 
cùng một cách thức Ông cũng lấy chén sau bữa ăn tối, nói: "Chén này là giao ước mới trong máu 

của tôi. Đây làm, thường xuyên như bạn uống nó, để tưởng nhớ đến Thầy." 26 Đối với thường 

xuyên như bạn ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài 

đến. (I Cô-rinh-tô 11: 23-29) 

Như vậy, sứ đồ Phao-lô dạy rằng các Kitô hữu phải giữ lễ Vượt Qua theo cách mà Chúa Giêsu đã quan 

sát lễ Vượt Qua cuối cùng của Người bằng bánh và rượu. Và đó là vào ban đêm để tưởng niệm hoặc 
tưởng niệm - một tưởng niệm là một sự kiện hàng năm, không phải là một sự kiện hàng tuần. 

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo ghi nhận một cách chính xác rằng “Chúa Giêsu đã chọn thời điểm 

lễ Vượt Qua ... cầm lấy bánh, và ... anh đã phá vỡ nó” và cũng đã đưa nó cho được ăn. 

Nó được ghi chép trong Kinh thánh rằng Chúa Giêsu đã bẻ bánh không men và truyền cho những người 

đi theo Ngài để ăn. Chúa Jêsus cũng truyền rượu cho môn đồ Ngài để uống một ít. Chúng tôi trong Giáo 
Hội của Thiên Chúa Tiếp tục cầu nguyện, nghỉ ngơi và phân phối bánh không men, và phân phối rượu 

vang cho tín đồ trung thành của Ngài để tiêu thụ. Tuy nhiên, Giáo Hội Rôma (như nhiều người khác) 

không còn phá vỡ bánh không men (nó sử dụng một 'máy chủ' toàn bộ) cũng không thường phân phối 

rượu vang cho người theo dõi để uống (phân phối rượu vang được coi là bắt buộc bởi Giáo Hội Rôma, Và 

nó thường không được thực hiện trong các nhà thờ Tin Lành). 

Những gì về 'Như thường ... Bạn tuyên bố'? 

Bao lâu nên đi lễ Vượt Qua? 

Chúa Giêsu nói: "Đối với thường xuyên như bạn ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền sự 

chết của Chúa cho đến khi Ngài đến." 

Hãy xem xét rằng nó là sự chết của Chúa Giêsu rằng đây kỷ niệm. 



Sự chết của Đức Kitô hòa mình với Thiên Chúa (Rôma 5:10) và Chúa Giêsu đã ban sự sống cho sự cứu 

rỗi của chúng ta (Giăng 3: 16-17, Hê-bơ-rơ 5: 5-11). Sự chết của Ngài dạy chúng ta rằng các Kitô hữu 

không phải là kẻ trị vì tội lỗi đối với xác chết của chúng ta (Rô-ma 6: 3-12). Người Kitô hữu lễ Vượt Qua 

là lễ kỷ niệm hàng năm về cái chết của Chúa Giêsu. 

Chúa Jêsus KHÔNG được nói làm lễ này AS ASEN OF TEN AS YOU DESIRE, chỉ khi nào bạn làm 

điều đó, bạn đang tuyên bố cái chết của Ngài. Chữ Hy lạp thường trong 1 Corinthians 

11:26, hosakis, được sử dụng một thời gian khác trong Tân Ước. Nó không có nghĩa là thường xuyên như 

bạn mong muốn TRỪ chữ Hy lạp "mà bạn mong muốn," thelo hoặc ethelo, cũng có mặt (mà nó là trong 

sách Khải huyền 11: 6; nơi khác chỉ trong Kinh Thánh thuật ngữ cụ này được sử dụng). Tuy nhiên, vì 
điều này KHÔNG có mặt trong 1 Cô-rinh-tô 11:26, Phao-lô KHÔNG bảo chúng ta phải tuân giữ lễ Vượt 

Qua của Chúa như thường lệ mà chúng ta mong muốn, nhưng khi chúng ta quan sát nó vào lễ Vượt Qua, 
thì đó không chỉ là 

Một buổi lễ, nó cho thấy cái chết của Chúa Kitô. 

Hơn nữa, Phaolô đã viết như sau: 
27 Do đó Ai ăn bánh này hoặc thức uống chén này của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc 

tội với thân và huyết của Chúa. 28 Nhưng chúng ta hãy một người phải tự xét mình, và vì vậy để 

cho anh ta ăn bánh và uống chén. 29 Vì kẻ ăn và uống một cách không xứng đáng ăn và uống án 

với chính mình, không sành điệu cơ thể của Chúa. (1 Cô-rinh-tô 11: 27-29) 

Phao-lô rõ ràng dạy rằng để lấy bánh và rượu này, người ta phải tự khám phá. Sự giải phóng đi kèm với 

Lễ Vượt Qua giúp chúng ta tập trung vào những lỗi lầm và tội lỗi của chúng ta, và do đó giúp hoàn thành 

sứ mệnh này từ Phao-lô để tự kiểm tra. Vì việc giải phóng có thể mất rất nhiều công sức, điều này cũng 

hỗ trợ khái niệm kiểm tra hằng năm (mọi người không tháo mướp mỗi ngày hoặc mỗi tuần). 

Tân Ước ghi nhận rằng cả Chúa Giêsu và Phaolô đều dạy cách quan sát lễ Vượt Qua theo cách của Kitô 

giáo. Và đó là một quan sát hàng năm. 

Rửa chân 

Rửa mặt chân giúp hiển thị khiêm tốn và thậm chí những người theo Chúa Kitô vẫn có xu hướng có 
những khu vực cần được làm sạch (xem Giăng 13:10). 

Chúa Jêsus đã dạy rằng những người theo Ngài nên làm điều này: 
13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa, và bạn nói tốt, vì ta thật vậy. 14 Vậy, nếu ta là Chúa là 

Thầy, mà còn rửa chân, bạn cũng nên rửa chân cho nhau. 15 Vì ta đã đưa cho bạn một ví dụ, rằng 

bạn nên làm như tôi đã làm cho bạn. 16 Quả thật, Ta bảo các ngươi, một tôi tớ không lớn hơn chủ 

mình; Cũng không phải là Đấng được sai đến nhiều hơn Đấng đã sai Người. 17Nếu bạn biết những 

điều này, may mắn là bạn nếu bạn thực hiện chúng. (Giăng 13: 13-17) 

Có ít người cho rằng Cơ đốc giáo rửa chân như Chúa Giêsu đã nói. 

Nhưng chúng ta trong Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục làm theo hướng dẫn của Chúa Giêsu về vấn đề 
này hàng năm. 



Các nguồn ngoài Kinh thánh 

Không phải chỉ trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy rằng Lễ Vượt Qua đã được các Kitô hữu lưu giữ hàng 

năm. Hồ sơ lịch sử mà các tín hữu giữ lễ Vượt qua hàng năm vào ngày 14 từ thời các tông đồ ban đầu và 

qua các thời đại (Thiel B. lịch sử liên tục của Giáo Hội của Thiên Chúa. Edition 2 nd. Nazarene Sách, 
2016). 

Có một số thông tin thú vị trong văn bản bị hỏng gọi là The Life of Polycarp (tài liệu này dường như được 

dựa trên các tác phẩm trong thế kỷ thứ hai, nhưng phiên bản còn tồn tại bây giờ chúng tôi thấy có chứa 
thông tin / thay đổi mà dường như được thêm vào trong thế kỷ thứ tư; Xem Monroy MS Hội thánh 

Smyrna: Lịch sử và Thần học của một cộng đồng Kitô hữu sơ khai Peter Lang ấn bản năm 2015, trang 

31). Điều thú vị là nó cho thấy rằng quan sát Passover ở Tiểu Á có thể không phải lần đầu tiên đến 

Smyrna từ Tông Đồ Gioan, nhưng thậm chí còn sớm hơn từ Tông Đồ Paul (Pionius Life of Polycarp, 

chương 2). 

Cuộc đời của Thánh Polycarp gợi ý rằng Giao Ước mới Lễ Vượt Qua với bánh không men và rượu vang 

đã được quan sát trong mùa bánh không men. Nó nói rằng những kẻ dị giáo đã làm một cách khác. Và 
văn bản đó cũng ủng hộ ý tưởng rằng bánh mì không rượu và rượu vang đã được đưa ra, và đã được chụp 
ANNUALLY. 

Hồ sơ lịch sử mà các tông đồ Kinh Thánh niêm yết (bao gồm Philip và John) cũng như Giám mục / mục 

tử Polycarp, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris, và những người khác giữ lễ 

Vượt qua hàng năm vào ngày 14 (Eusebius. Lịch sử của Giáo Hội, Sách V, chương 24 câu 2-7). Các nhà 
Thiên chúa La mã, Chính thống giáo Đông Phương và người Công Giáo Anh giáo xem tất cả những 

người lãnh đạo đó là các thánh đồ, tuy nhiên, không ai trong số những tín ngưỡng này theo gương của họ 
về vấn đề này. 

ĐGM / Pastor Apollinaris của Hierapolis ở Phrygia Tiểu Á đã viết khoảng 180 AD nói Kitô hữu phải giữ 
lễ Vượt qua vào ngày 14: 

Ngày thứ mười bốn, Lễ Vượt Qua thật sự của Chúa; Sự hy sinh lớn lao, Con của Đức Chúa Trời 

thay cho con chiên con, bị ràng buộc ... và người được chôn trong ngày lễ Vượt Qua, hòn đá được 

đặt trên ngôi mộ. 

Chúa Giêsu ăn và giữ lễ Vượt qua vào ngày 14, đã bị giết chết vào ngày 14, và được chôn cất vào ngày 14. Đây 

không phải là vào ngày 15, và trong năm của sự chết của Ngài, đây là KHÔNG vào ngày chủ nhật. Chúa 
Jêsus sẽ đi lễ Vượt Qua ngay sau khi mặt trời lặn và sẽ bị giết trong ánh sáng ban ngày và được chôn 

trước khi mặt trời lặn lại (để bắt đầu một ngày mới). 

Vào cuối thế kỷ thứ hai, Giám Mục / Pastor Polycrates Êphêsô đã gửi một lá thư gửi tới La Mã Giám 

Mục Victor khi Victor cố gắng để buộc việc chấp hành Lễ Vượt Qua vào ngày chủ nhật thay vì thứ 14: 

Polycrates đã viết: "Chúng tôi quan sát ngày chính xác; Không thêm, cũng không lấy đi. Vì ở Á 

Châu, những ánh sáng lớn đã ngủ quên, và sẽ lại sống lại trong ngày của Chúa, khi Ngài sẽ ngự 

trên trời từ trời, và sẽ tìm kiếm các thánh đồ. Trong số đó có Philip, một trong mười hai sứ đồ, 

ngủ thiếp ở Hierapolis; Và hai con gái trinh nữ già nua của nó, và một con gái khác, người đã 

sống trong Đức Thánh Linh và bây giờ nghỉ tại Ê-phê-sô; Và hơn thế nữa, Giăng, vừa là một 

chứng nhân, vừa là một người thầy, đã dựa vào ngực của Chúa, và là một linh mục, mặc tấm nến 

thánh lễ. Ông ngủ thiếp ở Ê-phê-sô. Và Polycarp ở Smyrna, người là một giám mục và vị tử 



đạo; Và Thraseas, giám mục và vị tử đạo từ Eumenia, người đã ngủ trong Smyrna. Tại sao tôi cần 

nhắc đến vị giám mục và vị tử đạo Sagaris đã ngủ ở Laodicea, Papirius hay Melito, Eunuch sống 
hoàn toàn trong Chúa Thánh Thần, và nằm trong Sardis, chờ đợi vị giám mục từ thiên đường, khi 

Người sẽ sống lại cái chết? Tất cả những điều này đều quan sát thấy ngày thứ mười bốn ngày lễ 

Vượt Qua theo Tin Mừng, không sai lệch, nhưng theo nguyên tắc đức tin. Và tôi cũng vậy, 

Polycrates, ít nhất trong tất cả các bạn, làm theo truyền thống của người thân của tôi, một số 

người mà tôi đã theo sát chặt chẽ. Đối với bảy người thân của tôi là các giám mục; Và tôi là 
người thứ tám. Và những người thân của tôi luôn quan sát thấy ngày mà người ta bỏ đi. Vậy nên, 

anh em, những người đã sống sáu mươi lăm năm trong Chúa, đã gặp các anh em trên khắp thế 

gian, và đã đi qua mọi Kinh Thánh, không bị những lời kinh khủng. Đối với những người lớn hơn 

tôi đã nói 'Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người' ... Tôi có thể đề cập đến các vị 

giám trợ có mặt, người mà tôi triệu tập theo ý muốn của bạn; Tên tôi, nếu tôi viết ra chúng, sẽ tạo 

thành vô số. Và họ, xem nhẹ lòng tôi, đã đồng ý với bức thư, biết rằng tôi đã không gánh lấy 

những sợi tóc xám của tôi vô ích, nhưng luôn luôn cai trị cuộc đời tôi bởi Chúa Jêsus. 

Chú ý trong bức thư của ông, Polycrates: 

1) Nói rằng ông đã theo các giáo lý được truyền từ Thánh Tông đồ Gioan.  
2) Nói rằng ông đã được trung thành với những lời dạy của Tin Mừng.  
3) Dựa vào vị trí mà những lời dạy trong Kinh Thánh nằm trên những truyền thống được Rô-ma 
chấp nhận.  
4) Nói rằng ông đã được trung thành với những giáo lý truyền lại cho ông bởi các nhà lãnh đạo 

giáo hội trước đó.  
5) Cho thấy ông ta là người phát ngôn cho các tín hữu ở Tiểu Á.  
6) Cho biết ông và những người tiền nhiệm của ông đã quan sát thời gian của bánh không men.  
7) Từ chối chấp nhận thẩm quyền của một truyền thống La mã phi Kinh Thánh theo Kinh thánh.  
8) Từ chối chấp nhận thẩm quyền của Giám mục Rôma - ông ta muốn tách ra (xem Khải huyền 

18: 4).  
9) Nói rằng đời sống của ông sẽ bị chi phối bởi Chúa Jêsus chứ không phải ý kiến của con người. 

Bạn có theo gương Chúa Giêsu và Tông Đồ như Polycrates đã làm không? 

Bởi vì Kitô hữu tiên khởi giữ lễ Vượt qua vào ngày 14, họ và những người khác đã làm như vậy được dán 

nhãn Quartodecimans (Latin cho fourteenths) bởi nhiều nhà sử học. 

Các Kitô hữu đầu tiên nhận ra rằng Lễ Vượt Qua đã liên quan đến kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa 

Trời. Lưu ý rằng vào năm 180 AD, Giám mục / Mục sư Melito của Sardis đã viết: 

Bây giờ là mầu nhiệm của lễ Vượt Qua, ngay cả khi nó được viết ra trong luật pháp ... Do đó, dân 

chúng đã trở thành gương mẫu cho nhà thờ, và luật pháp một phác họa parabol. Nhưng phúc âm 

đã trở thành sự giải thích luật pháp và sự hoàn thành của nó, trong khi nhà thờ trở thành kho chứa 

sự thật ... Đây là lễ Vượt Qua của sự cứu rỗi của chúng ta. Đây là người kiên nhẫn chịu đựng 

nhiều điều trong nhiều người ... Đây là người đã trở thành con người trong một trinh nữ bị treo cổ 

trên cây, người đã được chôn trong đất, đã sống lại từ trong số những người chết, và đã nuôi dạy 

loài người Ra khỏi mồ dưới chân lên trời. Đây là con cừu đã bị giết. 



Lễ Vượt Qua được giữ hằng năm vào ngày 14 Nisan của các tín hữu và những người khác trong nhiều thế kỷ 

sau đó. Các học giả Công giáo (Eusebius, Socrates Scholasticus, Bede) ghi lại điều này xảy ra trong lần 

thứ 4, thứ 5, thứ 6 ngày -8 và thế kỷ sau đó. Nhiều nhà văn của Nhà thờ Thiên Chúa đã theo dõi sự tuân giữ của 

nó từ thời các tông đồ đến thời hiện đại (ví dụ như Dugger AN, Dodd CO, Lịch sử Tôn giáo thật sự, ấn 

bản lần thứ 3 Jerusalem, 1972 (Nhà thờ Thiên Chúa, 7 Ngày) Thiel B. Lịch sử Tiếp tục của Nhà thờ Thiên 
Chúa, Nazarene Books, 2016). 

Các học giả Hy Lạp-La mã nhận ra rằng các khía cạnh của lễ Vượt Qua, như dọn dẹp, cũng được quan sát 

bởi những người mà họ cho là những tín đồ Cơ đốc giáo trung tín sớm (ví dụ Thurston, H. (1912), rửa tay 
chân và bàn tay trong Bách khoa toàn thư Công giáo). 

Lễ Vượt Qua là lễ thường niên đầu tiên được liệt kê trong chương 23 của Leviticus. 

Lễ Vượt Qua giúp cứu độ hình ảnh và ân sủng cho người Kitô hữu. Cần lưu ý rằng các bài viết Kitô giáo 

sớm nhất thường đề cập đến nó như Lễ Vượt Qua và không phải là "Bữa Tiệc của Chúa." 

Trong khi một số người có thể 'tinh thần hóa' sự cần thiết phải tuân theo Lễ Vượt Qua, các nhà lãnh đạo 

được các La mã-Rô-ma coi là thánh, và Giáo Hội của Thiên Chúa đã giữ nó theo nghĩa đen. 

Chúng tôi ở nhà thờ Tiếp tục của Thiên Chúa vẫn làm như vậy ngày hôm nay. 

Chúng tôi trong Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục giữ Lễ Vượt Qua và bao gồm lịch sử và kinh thánh, 

thực hành rửa chân cho nhau. 

Kế hoạch từ đầu 

Lễ Vượt Qua cho thấy Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch trước khi nền tảng của thế gian (1 Pherơ 1:20) 

để gửi Chúa Jêsus đến chết vì tội lỗi của chúng ta, hầu cho Đức Chúa Trời yêu chúng ta (Giăng 3:16) để 

Đức Chúa Trời có thể giải cứu chúng ta và Con của Ngài Chịu đau khổ và chết vì chúng ta. Lễ Vượt Qua 

cho thấy các Kitô hữu đã được giải thoát khỏi tội lỗi qua sự chết của Ngài và không ở trong tội lỗi (Rô-ma 
6: 1-5). 

Nhưng chỉ đơn giản chấp nhận sự hy sinh của Chúa Jêsus không phải là tất cả những gì có trong kế hoạch 

cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 

Nhiều người bắt đầu những ngày lễ cứu độ của Thiên Chúa bằng cách nhận ra Lễ Vượt Qua và / hoặc Lễ 

Hiện Xuống, nhưng không bao giờ biết đến "chiều sâu của người giàu" (xem Rô-ma 11:33) về ân sủng 

của Thiên Chúa (II Phi-e-rơ 3:18) Được mô tả trong các kỳ lễ Kinh thánh khác. 

Chúa Kitô không chỉ là tác giả / người mới bắt đầu sự cứu rỗi của chúng ta (Hêbơrơ 5: 9), nhưng cũng là 

kẻ kết thúc sự cứu rỗi của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12: 2, 1 Phi-e-rơ 1: 1-9). Những người theo Chúa thật sự 

của Ngài giữ Ngày Lễ Giỗ và Tết của Ngài. 

3. Đêm để được quan sát và những ngày của bánh mì không men  

Kinh thánh chỉ ra rằng Ai Cập là một loại tội lỗi mà dân Y-sơ-ra-ên phải chịu (xem Xuất Ê-díp-tô 13.3, 
Khải-huyền 11: 8). Kinh Thánh cho thấy Kitô hữu ngày nay sống trong một thế giới là một loại 

"Babylon" tinh thần (Khải Huyền 17: 1-6). Kinh Thánh cho thấy rằng các Kitô hữu sẽ tương đối sớm 

được giải thoát khỏi nó sau khi Thiên Chúa tuôn đổ bệnh dịch của Ngài trên Babylon (Khải Huyền 18: 1-
8). Một số bệnh dịch được liệt kê trong Sách Khải Huyền giống như những bệnh hoạn đã từng được sử 

dụng ở Ai Cập trước khi dân của Đức Chúa Trời được giao phó. 



Dân Y-sơ-ra-ên đã rời xứ Ê-díp-tô vào ngày đầu tiên của bánh không men. 

Kinh thánh, trong sách Lê-vi Ký 23: 7-8 dạy rằng cả hai ngày đầu và những ngày cuối cùng của bánh 

không men là thời gian cho một cuộc hội họp linh thiêng (NKJV), một "hội thánh thiêng liêng" 

(NJB). Buổi tối của ngày thứ mười lăm của Nisan (bắt đầu vào ngày thánh) bắt đầu Lễ Bánh Không men, 
ăn uống (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 12:16, Lê-vi Ký 23: 6). 

Kinh Thánh ghi lại những điều sau đây: 

42 Đó là một đêm để được nhiều quan sát cho Chúa để đưa họ ra khỏi đất Ai-cập: đây là đêm của 

Chúa để được quan sát của tất cả con cái của Israel trong thế hệ của họ. (Xuất Ê-díp-tô 12:42, 
KJV) 

Đây là đêm đáng nhớ của Chúa chúng ta, khi Ngài đưa họ ra khỏi vùng đất của Ægypt: đêm nay 

tất cả trẻ em Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ trong các thế hệ của họ. (Gốc Douay Rheims) 

Đối với các Kitô hữu, Đêm đến Hãy Theo dõi những hình ảnh của chúng ta hành động để rời khỏi Ai Cập 

tinh thần (xem Khải Huyền 11: 8) - đây là điều nên làm cho các Kitô hữu vui mừng. 

Về mặt lịch sử, Đêm hội được quan sát thường có liên quan đến bữa tối. Bữa tối thường bao gồm, nhưng 

không giới hạn, bánh mì không men. 

Bulk của người Do Thái gọi cho lễ Vượt Qua lần thứ 15 

Các nhà lãnh đạo người Do Thái đã thay đổi ngày và một số các hoạt động của họ liên quan đến Lễ Vượt 
Qua. Một số nguồn tin cho rằng điều này là vì họ không muốn giữ nó giống như các Kitô hữu trung thành 

(Wolf G. Những sự đóng góp lịch sử về Phúc âm Kinh thánh và Lễ Phục sinh Rabinic G. Wolf, 1991). 

Nhưng cũng có thể, do tiêu thụ một bữa ăn vào buổi tối phải được quan sát và một số truyền thống nhất 

định, kết hợp với cách Người Do Thái có khuynh hướng đối phó với những ngày thánh vì người Do Thái 

ở ngoài đất Israel và các vấn đề lịch ( ngày Thánh. Jewish Encyclopedia of 1906), người Do Thái có xu 
hướng gọi đêm để được quan sát lễ Vượt Qua như hầu hết người Do Thái giữ cho nó tối ngày 15 Nisan / 
Abib. Một số giữ cả ngày 14 và ngày 15 là lễ Vượt Qua. 

Vào thời điểm Chúa Giêsu, Sadducees có xu hướng giữ lễ Vượt qua vào ngày 14 và người Pharisêu 
vào ngày 15 (Rabbi Jeffrey W. Goldwasser. Tại sao người Do Thái ở Mỹ có hai lễ Vượt Qua Seders?). 

Tuy nhiên, Kinh thánh dạy hai thời điểm khác nhau là vì hai mục đích khác nhau. Lễ Vượt Qua Cựu Ước 
cho thấy rằng dân Y-sơ-ra-ên được bảo vệ và không bị khổ nạn bởi thiên thần chết. Phúc Âm Tân Ước 

cho thấy, đối với các Kitô hữu, rằng Chúa Giêsu chịu hình phạt cho tội lỗi của chúng ta qua sự chết của 

Ngài. 

Tuy nhiên, Night To Be Observed nhắc nhở người Do Thái rằng họ nên biết ơn sự giải phóng của Thiên 

Chúa khỏi sự nô lệ của chế độ nô lệ Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô 12:42). Đối với người Kitô hữu, Đêm để được 

Quan sát dạy rằng chúng ta vui mừng và cảm ơn về sự giải phóng mà Chúa Giêsu cung cấp từ sự nô lệ 
của tội lỗi (Giăng 8: 34-36). 

Một số học giả Do Thái nào đó nhận ra rằng Kinh thánh liệt kê Lễ Vượt Qua như một ngày khác với lễ 
bánh không men: 

Lev. Tuy nhiên, xxiii, dường như phân biệt giữa lễ Vượt Qua, được đặt ra cho ngày thứ mười bốn 
của tháng, và (Lễ hội bánh không men, ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luke xxii.1, Josephus, "BJ" ii .1, § 3 

), Được bổ nhiệm vào ngày thứ mười lăm. (Lễ Vượt Qua. Encyclopedia người Do thái năm 1906) 



Do đó, mặc dù hầu hết người Do Thái gọi những gì họ tiếp tục vào ngày 15 như lễ Vượt qua, lần thứ 15 được 

Kinh Thánh được coi là một phần của lễ hội bảy ngày ăn bánh không men. Vì người Do Thái có khuynh 

hướng nhấn mạnh sự ra đi của Ai Cập và dựa vào một số truyền thống phi Kinh Thánh, họ thường chỉ 

quan sát ngày thứ hai. 

Xuất Êch chương 12 thảo luận về Lễ Vượt Qua và bắt đầu với Thiên Chúa hướng dẫn Môsê và A Rôn về 

việc họ dạy người dân cũng như những gì sẽ xảy ra. Hướng dẫn này bao gồm việc đưa ra khỏi một con 

chiên vào ngày mồng mười tháng đầu tiên này, được gọi là Abib, và lưu nó lên cho đến ngày thứ 14 khi nó 
được để bị giết lúc chạng vạng - đầu lần thứ 14. 

Lưu ý điều gì đó từ các hướng dẫn sau đây về Lễ Vượt Qua: 
21 Sau đó, Moses đã kêu gọi tất cả các trưởng lão của Israel và nói với họ: "Hãy ra ngoài và lấy 

cừu cho mình theo gia đình của bạn, và giết con chiên Vượt Qua. 22 Và bạn sẽ có một loạt các cây 

bàỉ hương, nhúng nó trong máu Ở trong lưu vực, và đánh hai vách đá bằng huyết trong bình, và 
không ai trong các ngươi ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. (Xuất Êdíptô Ký 12: 21-22) 

Cụm từ "cho đến sáng" bắt nguồn từ chữ Do Thái có nghĩa là "phá vỡ ánh sáng ban ngày", "sự xuất hiện 
của ánh sáng ban ngày" hoặc "sự xuất hiện của mặt trời mọc." 

Vì vậy, người Do Thái đã không đi ra khỏi nhà của họ cho đến khi sau khi bình minh vào ngày 14. Chuyện 

gì đã xảy ra vào tối hôm đó? 
29 Và Vả lúc nửa đêm mà Chúa tấn công tất cả các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ thái tử của 

Pharaoh người ngồi trên ngai vàng của mình để con đầu lòng của các tù nhân đã ở trong ngục tối, 
và mọi con đầu lòng của gia súc ... 33 Và người Ai Cập kêu gọi nhân dân, rằng họ có thể gửi họ ra 

khỏi đất một cách vội vàng. Vì họ nói, "Tất cả chúng ta đều sẽ chết." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12: 
29,33) 

Moses và Aaron đã KHÔNG đi ra ngoài vào ban đêm - đó là một giả định sai lầm mà nhiều người có: 
28 Bấy giờ Pharaoh nói với anh: "Tránh xa tôi ra! Hãy chú ý đến bản thân và nhìn thấy khuôn mặt 

của tôi không còn nữa! Vì trong ngày bạn nhìn thấy khuôn mặt của tôi bạn sẽ chết!" 
29 Vì vậy, Moses nói: "Bạn đã nói rất hay. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của bạn một 

lần nữa." (Xuất Ê-díp-tô 10: 28-29) 

Sau cái chết của người con đầu lòng, người Do Thái đã có một số nhiệm vụ để hoàn thành trước khi rời 

Ai Cập. Họ phải ở trong nhà của họ cho đến sáng, phá vỡ ánh sáng ban ngày, đốt những phần còn lại của 

những con chiên mà không ăn, đi đến những ngôi làng và thành phố nơi người Ai Cập sống và yêu cầu họ 

cung cấp cho họ bạc, vàng, và quần áo, thu thập và tải lên bất cứ điều gì của cải họ để thực hiện và với bộ 

đàn gia súc của họ đi du lịch đi bộ, đối với một số nhiều như hai mươi dặm, để Rameses nơi cuộc hành 

trình tổ chức của họ ra khỏi Ai Cập đã bắt đầu. Để ý: 

34 Và những người đem bột nhồi trước khi nó được men, máng nhào của họ bị ràng buộc trong 

quần áo của họ trên vai của họ. 35 Và con cái Israel đã làm theo lời của Moses; và họ mượn của 

châu báu Ai Cập bạc và đồ trang sức bằng vàng, và áo xống: 36 Và Chúa đã ban cho dân sự được 
ơn trước mặt người Ai Cập, để họ cho vay cho họ những thứ như họ yêu cầu.Và họ làm hỏng 

người Ai cập. 37 Và con cái Israel đi từ Ram-se đến Su-cốt, khoảng sáu trăm ngàn trên chân đó là 

nam giới, bên cạnh con. 38 Và vô số hỗn hợp lên cũng với họ; Đàn chiên, bầy chiên, và gia 



súc. 39 Và họ nướng bánh không men của bột mà họ đã đem ra khỏi Ai Cập, cho nó đã không 

men; Vì chúng nó bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô, và không thể mau mau, cũng chẳng chuẩn bị gì cho 

mình. (Xuất Ê-díp-tô Ký 12: 34-39, KJV) 

Đêm được quan sát là đêm mà họ để lại cho Rameses. Đêm họ thực sự rời khỏi Ai Cập. 

Sau khi làm những gì Thiên Chúa bảo họ làm, họ bỏ đi. 

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:18 nói với chúng ta, "con cái Y-sơ-ra-ên lên rất cao trong đất Ê-díp-tô." Xét về số 

người và độ tuổi, đáng chú ý là họ có thể hoàn thành tất cả những điều này vào ban đêm sau vượt qua. 

Bánh mì không men 

Chúng ta Kitô hữu nhận ra rằng Chúa Giêsu đã trả hình phạt cho tội lỗi của chúng ta vào Lễ Vượt Qua và 

chúng ta muốn sống như Ngài đã làm, không có tội lỗi và đạo đức giả, mà có thể tượng trưng cho men có 
thể tượng trưng cho (Luca 12: 1). 

Herbert W. Armstrong đã viết về điều này: 

Và như người Do Thái đã đi ra với một bàn tay cao (Dân số Ký 33: 3), trong sự hoan hỉ và hân 

hoan lớn lao về sự giải phóng họ khỏi nô lệ, thì Kitô hữu mới sinh cũng bắt đầu đời sống Kitô 
hữu của Người - trong đám mây hạnh phúc và niềm vui. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? 

Ma quỷ và tội lỗi ngay lập tức theo đuổi sau khi con trai mới chào của Thượng Đế - và ngay sau 
khi Kitô hữu mới và thiếu kinh nghiệm thấy ông đang ở dưới mức độ chán nản, và bị cám dỗ để 
bỏ và bỏ thuốc lá. 

Lưu ý Xuất Ê-díp-tô 14, bắt đầu từ câu 10 - ngay khi dân Do Thái thấy quân đội vĩ đại theo đuổi 
họ, họ mất lòng can đảm. Sợ hãi đến. Họ bắt đầu càu nhàu và phàn nàn. Họ thấy không thể thoát 

khỏi Pharaoh và quân đội của ông, bởi vì ông quá mạnh đối với họ. Và họ bất lực. Vì vậy, đó là 

với chúng tôi. 

Sức mạnh của Chúng tôi Không đủ! 

Nhưng hãy nhận biết sứ điệp của Đức Chúa Trời cho họ qua Môi-se: "Chớ sợ chi, hãy đứng yên, 

và thấy sự cứu rỗi của Chúa ... vì người Ai cập ... các ngươi sẽ không gặp lại chúng nó nữa. 

bạn"! Thật tuyệt vời! 

Bất lực, chúng ta được bảo phải đứng yên, và thấy sự cứu rỗi của Chúa. Ngài sẽ chiến đấu cho 

chúng ta. Chúng ta không thể chinh phục Satan và tội lỗi, nhưng Ngài có thể. Chúa Kitô Phục 

sinh - Đấng Tối cao của chúng ta - là Đấng sẽ làm sạch chúng ta - hãy thánh hóa chúng ta - hãy 
giải phóng chúng ta - Ngài đã nói Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta hay từ bỏ chúng ta! 

Chúng ta không thể giữ các Điều Răn theo sức mạnh và sức mạnh của chính chúng ta. Nhưng 
Đấng Christ ở nước Mỹ có thể giữ họ! Chúng ta phải dựa vào Ngài trong đức tin. Armstrong 
HW. Những ngày thánh của Đức Chúa Trời - hay ngày lễ Pagan - nào? Nhà thờ toàn cầu của 

Thiên Chúa, năm 1976) 

Mục đích của Lễ hội 

Nhưng hãy để chúng tôi học hỏi ý nghĩa đầy đủ của điều này. TÔI CHÚNG đã làm gì trong ngày 
lễ này? Mục đích tuyệt vời của Ngài là gì? Rẽ bây giờ đến Xuất Ê-díp-tô 13, câu 3: "... Môi-se nói 
với dân chúng rằng: Hãy nhớ ĐÚNG NGÀY, mà các anh đã ra khỏi Ai Cập ..." Đây là ngày 15 



của Abib. Câu 6: "Bảy ngày bạn sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ bảy sẽ là Mùa đến Eternal ... 

Điều này được thực hiện bởi vì điều mà Vĩnh Cửu đã làm [một MEMORIAL] ... và nó sẽ là một 
SIGN "- (minh chứng kỳ diệu của bản sắc) -" cho ngươi trên tay ngươi, và cho một MEMORIAL 

giữa mắt ngươi "- TẠI SAO? - "để LUẬT CHÚA có thể ở trong miệng đó ... Vì vậy, anh em nên 

giữ luật này ..." 

Ồ, anh em yêu dấu, bạn có nhìn thấy ý nghĩa tuyệt vời không? Bạn có nắm được ý nghĩa thực sự 

của tất cả? Bạn có thấy mục đích của Đức Chúa Trời không? PASSOVER mô tả sự chết của 

Chúa Giêsu để tha tội đã qua. Việc chấp nhận Máu của Ngài không tha tội mà chúng ta KHÔNG 
cam kết - nó không cho phép CẤP GIẤY PHÉP tiếp tục trong tội lỗi - vì vậy khi chúng ta chấp 

nhận nó, tội lỗi của chúng ta chỉ được tha thứ cho đến lúc đó - THỨ TƯ. 

Nhưng liệu chúng ta sẽ dừng lại ở đó? Tội lỗi quá khứ đã tha thứ. Nhưng chúng ta vẫn là chúng 

sanh. Chúng ta vẫn phải chịu những cám dỗ. Tội lỗi đã giữ chúng ta trong ly hợp của nó - chúng 
ta đã bị SLAVES phạm tội, trong quyền lực của nó. Và chúng ta không có khả năng tự giải phóng 
bản thân khỏi nó! Chúng ta đã ở trong ĐIỀU KHOẢN để phạm tội. Hãy để chúng tôi hiểu bức 

tranh - ý nghĩa. (Armstrong HW Những điều bạn nên biết về Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không 

men) Tin Mừng, Tháng Ba 1979) 

Các Kitô hữu nên loại bỏ tội lỗi như thế nào? Hoàn toàn, như Chúa Jêsus đã dạy, "các ngươi sẽ được trọn 

vẹn giống như Cha của các ngươi ở trên trời là trọn vẹn" (Ma-thi-ơ 5:48). Leaven có ý nghĩa tượng trưng 

có thể là một loại tội lỗi (xem 1 Cô-rinh-tô 5: 7-8). Giống như tội lỗi, men tăng lên. 
Vì bảy là con số của Đức Chúa Trời tượng trưng cho sự trọn vẹn, nên các Kitô hữu phải theo lễ Vượt Qua 

với bảy ngày bánh không men. Ý nghĩa và biểu tượng không hoàn chỉnh chỉ với lễ Vượt Qua. Lễ Vượt 

Qua cho thấy sự chấp nhận máu của Chúa Kitô để tha tội trước và sự chết của Chúa Jêsus. 
Chúng ta có nên để Chúa Kitô biểu tượng treo trên cây sự chết của Ngài (xem Ga-la-ti 3:13)? Không. Bảy 

ngày bánh mì không men sau Lễ Vượt Qua giúp chúng ta hình dung cho chúng ta việc triệt hạ tội lỗi, giữ 
gìn các Giới răn - sau khi các tội lỗi đã qua được tha thứ như là kết quả của sự hy sinh của Chúa Jêsus. 
Những ngày của bánh không men là hình ảnh đời sống và công việc của Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa 
Jêsus lên ngôi của Đức Chúa Trời, nơi Ngài hiện đang tích cực hoạt động thay cho chúng ta như Mục sư 
của chúng ta, làm sạch tội lỗi của chúng ta (Hê-bơ-rơ 2: 17-18), giải phóng chúng ta hoàn toàn khỏi 

quyền năng của nó! 
Dưới đây là một vài điều mà thánh thư Hê-bơ-rơ nói về Ngày Bánh Không men: 

15 Bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men. Vào ngày đầu tiên, bạn sẽ loại bỏ men từ nhà mình. Vì 
ai ăn bánh ăn trái từ ngày đầu cho đến ngày thứ bảy, người đó sẽ bị truất khỏi dân Y-sơ-ra-
ên. 16 Vào ngày đầu tiên ở đó sẽ là một sự nhóm hiệp thánh, và vào ngày thứ bảy sẽ là một sự 

nhóm hiệp thánh cho bạn. Không có công việc nào được thực hiện trên chúng; Nhưng điều mà 

mọi người phải ăn - mà chỉ có thể được chuẩn bị bởi bạn. 17 Vì vậy, bạn phải tuân thủ lễ Bánh 

Không Men, cho vào cùng ngày này, tôi sẽ đưa quân đội của bạn ra khỏi đất Ai-cập. Vậy bây giờ, 

các ngươi sẽ giữ ngày nay trong các thế hệ của các ngươi như một giáo lễ đời đời. 18 Trong tháng 
đầu tiên, vào ngày mười bốn tháng tại buổi tối, bạn sẽ ăn bánh không men, cho đến ngày hai 

mươi mốt tháng tại buổi tối. 19 Trong bảy ngày không có men sẽ được tìm thấy trong ngôi nhà của 

bạn, vì ai ăn gì được men, mà cùng một người sẽ bị truất khỏi hội chúng của Israel, cho dù ông là 

một người lạ hoặc một người gốc của đất. 20 Bạn chớ ăn món men; Trong mọi nơi ở của các 

ngươi, các ngươi sẽ ăn bánh không men. "(Xuất Êdíptô Ký 12: 15-20) 



Lê-vi Ký 23: 6-8 dạy về nó như là tốt. Và Phục truyền Luật lệ Ký 16:16 cho thấy rằng các lễ vật được dự 

kiến sẽ được trao cho Ngày Bánh Ngọt Rượu, Lễ Hiện Xuống và Ngày T Fallnh Giảm.  

Ban đầu, không có "của lễ thiêu hoặc của lễ thiêu" khi Đức Chúa Trời "đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô" 
(Jeremiah 7:22). Họ được thêm vào vì không vâng lệnh (Giê-rê-mi 7: 21-27) và Tân Ước rõ ràng là chúng 
ta không cần phải dâng của lễ thiêu hoặc hiến tế nữa (Hê-bơ-rơ 9: 11-15). 

Khi chúng ta ăn bánh không men trong những ngày, chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải tránh khỏi tội lỗi 

phổ biến trong thế giới chung quanh chúng ta. 

Xong hay Giữ? 

Các ngày của bánh mì không men đã bỏ đi? Hãy xem xét một điều khác mà Herbert W. Armstrong đã 

viết: 

Không bị bãi bỏ với giao ước cũ 
Hãy quan sát rằng những ngày của bánh mì không men là một khoảng thời gian, có hai ngày cao 

SABBATHS. Và khoảng thời gian này được thiết lập NHVERNG - trong khi người Do Thái vẫn 

còn ở Ai Cập - trước khi luật lệ của Môise đã được ban hành hoặc viết ra - trước khi Đức Chúa 

Trời đề nghị giao ước cũ! Điều luật Môi-se, hay giao ước cũ, không đem lại hay viện cúng, họ 

KHÔNG THỂ ĐI! Trong bản dịch của Fenton, câu thứ 17 được dịch ra: "Vì vậy hãy KÊU KHI 

GIAI ĐOẠN NÀY LÀ MỘT TỔ CHỨC TỔN THẤT" Toàn bộ thời gian được bao gồm. 
Điều này ALONE phải chứng minh rằng NGÀY HÔN NHÂN - và bảy Ngày của Bánh mì không 

men - là ràng buộc ngày nay, và FOREVER! 
Bây giờ, nếu các văn bản này áp dụng cho ngày 15, không phải là ngày 14, như chắc chắn làm, và 

ở đây được chứng minh dứt khoát, thì lễ Vượt Qua đã thành lập Đ FORC BIỆT? Thật 

vậy! Nhưng những văn bản dưới đây đề cập đến FEAST chứ không phải PASSOVER. Trong 
đoạn văn bắt đầu Xuất Êdíptôk 12:21, PASSOVER lại được nhắc đến, và câu 24 nói rằng nó 

TRƯỚC! ... 
Chỉ để quan sát lễ Vượt Qua một mình, và sau đó không tuân giữ bảy Ngày Bánh Không men, 

nghĩa là biểu tượng, chấp nhận máu của Đấng Christ, và tiếp tục phạm tội - để nói ... LUẬT đã 

được giải trừ, chúng ta đang ở dưới ân sủng , Có nghĩa là giấy phép, để tiếp tục trong tội lỗi! 
Bảy Ngày Bánh Không men được ghi lại là việc giữ gìn các Giới Răn, là cách khác để nói về việc 

dẹp bỏ tội lỗi. (Armstrong HW Những điều bạn nên biết về lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không men) 

Tin tức tốt, tháng 3 năm 1979) 
Những Kitô hữu sơ khai không tin rằng những Ngày Bánh Không men được làm xong. Sứ đồ Phao-lô xác 
nhận đúng cách giữ lễ với bánh không men (I Cô-rinh-tô 5: 7). Ông và những người khác vẫn đánh dấu / 

quan sát nó và quan sát nó bên ngoài Judea: 

6 Nhưng chúng tôi đi thuyền ra khỏi Phi-líp sau Days of Bánh Không Men, và trong vòng năm 

ngày gia nhập chúng ở Trô-ách, nơi chúng tôi ở lại bảy ngày. (Công-vụ 20: 6) 

Nếu Kitô hữu không giữ Ngày Bánh Không men, Chúa Thánh Thần sẽ không lấy cảm hứng cho điều này 
được ghi lại như thế này. Bây giờ Philippi là một thị trấn người ngoại quốc tại Macedonia. Nó được cai trị 

bởi người Rôma - do đó giữ những ngày này là không giới hạn ở một nơi như Jerusalem. Ít nhất là hai nơi 
trong Tân Ước, chúng ta thấy rằng Những ngày của bánh không men được lưu giữ trong các khu vực 

ngoại ô (I Cô-rinh-tô 5: 7, Công-vụ 20: 6). 



Hãy xem xét câu nói "trong những ngày của bánh không men" trong Công-vụ 12: 3. Vì tác giả Dân Ngoại 

Luke đã đề cập đến Sách Công vụ cho người ngoại bang khác (Công-vụ 1: 1), tại sao ông lại đề cập đến 
những ngày này nếu họ chưa biết đến Kitô hữu Dân Ngoại và đã ngừng tồn tại? 

Có lẽ nó phải được nói thêm rằng giả mạo thế kỷ thứ 3 Epistula Apostolorum tuyên bố Chúa Giêsu dạy các 
môn đồ nên giữ Days of Bánh Không Men cho đến khi Ngài trở lại. Trong khi chúng ta không thể dựa 

vào tài liệu đó, nó chỉ ra rằng một số vẫn tiếp tục làm những ngày đó vào thế kỷ thứ 3. 

Thông tin từ bên ngoài Kinh Thánh báo cáo rằng các Tông Đồ Phao lô, Gioan, và Philip, cùng với 
Polycarp của Smyrna và các Kitô hữu đầu tiên, đã giữ Ngày Bánh Không men (Pionius, Life of Polycarp, 

Chương 2). 

Mặc dù vậy, Canon 38 của Hội đồng Bộ Laodicea của thế kỷ thứ tư (c. 363-364) cấm các quan sát của 

những ngày ăn bánh không men. Những người trong Giáo hội của Thiên Chúa không thể tuân thủ nhiều 

nghị định của Hội đồng này đã đi ngược lại Kinh thánh và những truyền thống sớm của tín hữu. 

Vì vậy, nhiều người theo dõi ngày Sa-bát vẫn tiếp tục giữ Ngày Bánh Không men sau đó (Pritz, Nazarene 

Jewish Christianity), Magnas, Jerusalem, 1988, trang 35, Jerome được trích dẫn trong Pritz, trang 
58,62,63, Ephiphanius, The Panarion Của sách Ephiphanius of Salamis: Sách II (Các sách 1-46) Phần 1, 

Chương 19, 7-9, BRILL, 1987, trang 117-119) và vào thời trung cổ và xa hơn nữa (Liechty D. 
Sabbatarianism in the XVI Century). Nhà xuất bản Đại học Andrews, Berrien Springs (MI), 1993, trang 

61-62, Falconer John, A Breife Nhận định của John Traskes Fantyces của Người Do Thái và Tiểu thuyết, 
trang 57-58, được trích dẫn trong B. B. Người đàn ông Thứ bảy: Sabbatarians Chủ nghĩa Sabbatian ở Anh 

và xứ Wales, 1600-1800, ấn bản lần 2. James Clark & Co., 2009, trang 49-50). 

Như chúng ta trong Giáo Hội Tiếp tục của Thiên Chúa không chấp nhận rằng Hội đồng Laodicea nói cho 
nhà thờ Kitô giáo đích thực, chúng tôi vẫn giữ Days of Bánh Không Men. Chúng ta ăn bánh không men 

trong bảy ngày theo Kinh Thánh khuyên dạy (Xuất Ê-díp-tô 12:15, 13: 6, 23:15, 34:18). Bánh mì này có 
thể được làm bằng hạt / hạt khác nhau-việc sử dụng lúa mì không phải là theo yêu cầu kinh thánh. 

(Có thể nói rằng người ta có thể ăn thức ăn không chỉ trong bánh mì không men trong bữa tiệc này, mà 

chỉ là không ăn bánh mì nướng. Ngoài ra, không giống như lễ Vượt Qua, ngày lễ đầu tiên và ngày cuối 
cùng của bánh không men là ngày, như Tuần Sa-bát, điều đó không phải là làm việc.) 

Mặc dù một số người muốn so sánh nhiều phần của Kinh thánh, mặc dù có một sự hiểu biết thiêng liêng 
đối với những ngày Thánh, nhưng cũng có một cách thể chất. Và sự tuân giữ vật chất giúp chúng ta hiểu 

rõ hơn những bài học tâm linh. 

Những ngày của bánh không men được giúp đỡ hình ảnh mà chúng ta Kitô hữu đang cố gắng để đưa tội 

lỗi và đạo đức giả ra khỏi cuộc sống của chúng ta (xem Ma-thi-ơ 16: 6-12, 23:28, Luca 12: 1). Bằng cách 

giữ cho chúng về thể chất, nó giúp chúng ta học tốt hơn những bài học tâm linh mà Đức Chúa Trời đã 

định. 

4. Lễ Hiện Xuống: Sự Thật về Cuộc gọi của bạn và Khoản Quà 

Tặng của Thiên Chúa 

Hầu hết mọi người tuyên xưng Đấng Christ biết điều gì đó về Lễ Hiện Xuống. Nhiều người coi đó chính 
là khởi đầu của Hội Thánh Tân Ước. 

Sau khi Chúa Jêsus qua đời, các môn đồ của Ngài bị buộc phải chờ đợi để nhận được sức mạnh của Chúa 

Thánh Thần: 



4 Và được lắp ráp lại với nhau với họ, Ngài dặn họ không được khởi hành từ Jerusalem, nhưng 

phải đợi cho Promise của Chúa Cha, "đó," Ông nói, "bạn đã nghe nói từ Me; 5 cho John thực sự 
rửa tội bằng nước, nhưng Bạn sẽ được chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh không nhiều 

ngày nữa. " (Công-vụ 1: 4-5) 

Vì vậy, họ chờ đợi và: 
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đã viên mãn, tất cả họ đều chỉ đến một nơi (Cv 2: 1). 

Chú ý tuyên bố nhấn mạnh rằng thực tế là ngày Lễ Ngũ Tuần đã đến đầy đủ. Kinh Thánh là làm cho nó 
rõ ràng rằng các sự kiện tiếp theo có liên quan trực tiếp đến một thực tế là ngày Lễ Ngũ Tuần đã đến 

đầy đủ. Và, nó đã xảy ra với các môn đệ bởi vì họ đều quan sát nó với nhau. 

Đây là những gì xảy ra sau đó: 
2 Thình lình, có tiếng từ trời, như gió thổi mạnh như vũ bão, và nó đầy khắp nhà môn đồ 

ngồi. 3 Sau đó, dường như họ lưỡi chia, như lửa, và một ngồi theo từng trong số họ. 4 Và họ đã 

được lấp đầy tất cả với Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói chuyện với thứ tiếng khác, như Đức 

Thánh Linh cho mình nói. ... 
38 Phi -e-rơ nói với họ: "Hãy ăn năn, và để cho ai nấy phải được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu 

Kitô để được tha 

Tội lỗi; Và bạn sẽ nhận được món quà của Chúa Thánh Thần. 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi và 

con cái các ngươi, và cho tất cả những người ở xa, như bao nhiêu người mà Chúa là Thiên Chúa 

của chúng ta sẽ gọi." 
40 Và với nhiều Nói cách khác, ông đã làm chứng và thúc giục họ, nói rằng, "Hãy cứu khỏi dòng 

dõi gian tà này." 41 Sau đó, những người sẵn sàng nhận lời đó đều được rửa tội; Và ngày đó có 

thêm ba ngàn linh hồn nữa. 42 Và họ tiếp tục kiên định trong học thuyết và của các sứ đồ, trong 

việc bẻ bánh, và sự cầu nguyện. ... 47 ca ngợi Thiên Chúa và được đẹp lòng cả dân chúng. Chúa đã 

thêm vào Hội Thánh mỗi ngày những ai đang được cứu. (Công-vụ 2: 2-4, 38-42, 47). 

Họ nhận được một số quyền năng của Đức Thánh Linh. Và đây được coi là khởi đầu của nhà thờ Kitô 

giáo bởi người Công giáo La Mã, Chính Thống giáo Đông Phương, đa số Tin Lành, Các Nhân Chứng của 

Jehovah, và các Hội Thánh của các nhóm Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa Thánh Thần đã được ban cho vào 

một thời điểm nhất định (cùng thời gian mà nhiều người Do Thái theo Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) và 
các môn đồ của Chúa Giêsu vẫn đang theo dõi nó. 

Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

Có nhiều hơn để Lễ Hiện Xuống? 

Nhiều người không nhận ra rằng Lễ Hiện Xuống đại diện cho nhiều hơn việc ban cho Đức Thánh Linh và 

sự khởi đầu của Hội thánh Tân Ước. 

Nhìn vào các đoạn trong Cựu Ước và Tân Ước cung cấp thêm thông tin về ngày này và ý nghĩa của nó.  



Lễ Thánh Lễ Hiện Xuống đã được các Kitô hữu lưu giữ sau Lễ Tạ Ơn, nhưng không đề cập đến việc nói 

tiếng lạ. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục giữ những năm thập niên thập niên sau khi Lễ Ngũ Tuần đề cập đến trong 

chương thứ hai của Sách Công vụ. Chú ý những gì anh ta viết, khoảng 56 AD: 
8 Đối với tôi không muốn gặp bạn bây giờ trên đường; Nhưng tôi hy vọng ở lại với bạn, nếu 

Chúa cho phép. Nhưng tôi sẽ ở lại Ê-phê-sô cho đến Lễ Hiện Xuống (I Cô-rinh-tô 16: 8). 

Điều này cho thấy Phao-lô biết khi nào Lễ Hiện Xuống đang ở, rằng ông cảm thấy người Corinth phải 

biết khi nào Lễ Hiện Xuống đang đến, và người Ê-phê-sô sẽ biết khi nào Lễ Hiện Xuống. Do đó, nó đã 

được Paul và người ngoại bang thấy rõ ở Ê-phê-sô và Cô-rinh-tô. 

Trong một năm khác, Thánh Tông Đồ Phao-lô cũng muốn ở Jerusalem vào Lễ Hiện Xuống, khoảng năm 
60 sau công nguyên: 

16 Đối với Paul đã quyết định đi thuyền qua Ephesus, do đó ông sẽ không phải mất thời gian ở 

châu Á; Vì anh ta vội vã đến Jerusalem, nếu có thể, vào ngày Lễ Hiện Xuống (Công-vụ 20:16). 

Do đó, các Kitô hữu ở Jerusalem vẫn còn đang theo lễ Hiện Xuống và Phaolô cũng đang quan sát nó. Nếu 

không, sẽ không có lý do rõ ràng tại sao Phao-lô muốn ở Jerusalem vào ngày Lễ Hiện Xuống. 

Các ngày Lễ Ngũ Tuần hạn là một thuật ngữ Hy Lạp có nghĩa là lần thứ 50. Thuật ngữ này bắt nguồn từ mô 

tả sau đây của Hebrew về việc tính ngày: 
15 Và bạn sẽ đếm cho mình kể từ ngày sau ngày Sa-bát, kể từ ngày mà bạn đã mang bó của lễ 

sóng: bảy ngày sa-bát sẽ được hoàn thành. 16 Đếm năm mươi ngày cho đến ngày sau ngày Sa-bát 
thứ bảy (Leviticus 23: 15-16). 

Ngày Lễ Hiện Xuống có nhiều tên, và do đó, một số đã bị nhầm lẫn về nó. Các tên thánh kinh khác của 

nó bao gồm: Lễ Phục Sinh, Lễ Tết và Ngày Đầu tiên. 

Truyền thống Do Thái và Khi nào Lễ Hiện Xuống? 

Ca hát thường đi kèm với các lễ hội thánh của Thiên Chúa, bắt đầu lúc hoàng hôn: 
29 Bạn sẽ có một bài hát Như trong đêm khi một lễ hội thánh được giữ, Và vui mừng của tim như 

khi người ta đi với một cây sáo, Để đi vào núi của Chúa, Để các Mighty Một trong Israel. (Êsai 
30:29) 

Người Do Thái hiện đại có xu hướng gọi Lễ Ngũ Tuần của thuật ngữ Shavuot. 

Một số đã bị lẫn lộn khi Pentecost. Nhiều người Do Thái không giữ nó trong cùng ngày hôm 

đó Giáo Hội liên tục của Đức Chúa Trời giữ nó. 

Các Sadduce của người Do thái đúng đã nói rằng "Lễ Hiện Xuống sẽ luôn luôn rơi vào Chủ Nhật", tuy 

nhiên "văn học sau Talmudic và địa chất ... Lễ Hiện Xuống rơi vào ngày 6 của Siwan" (Pineles, "Darkeh 

shel Torah" trang 212 , Vienna, 1861, Lễ Ngũ Tuần, Bách khoa toàn thư Do thái năm 1906. Ngày mà 
nhiều người Do Thái bây giờ sử dụng (trong các tài liệu sau thời Talmudic được đặt lại sau Cựu Ước và 

không phải là Kinh thánh), là sự thay đổi muộn hơn chứ không phải ngày tháng theo Kinh thánh . Chúng 

tôi trong Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục quan sát các phương pháp kinh thánh. 



Cũng lưu ý những điều sau đây từ cựu Rabbi Lord Sacks: 

Những người Pha-ri-xit, những người tin vào Luật uống cũng như Người viết, hiểu ngày Sa-bát là 
ngày đầu tiên của Pesach (15 Nisan). Những người Sadducees, những người chỉ tin vào Luật 

Viết, đã đưa văn bản theo nghĩa đen. Ngày sau ngày Sa-bát là Chúa nhật. Vì vậy, tính đếm luôn 

bắt đầu vào một Chủ Nhật, và Shavuot, 50 ngày sau đó, cũng luôn luôn rơi vào một Chủ 

Nhật. (Sacks L. Do thái giáo: Một ý nghĩ cho Shavuot Arutz Sheva, ngày 03 tháng 6 năm 2014.) 

Kitô hữu nên nhớ rằng Chúa Giêsu đã lên án những người Pha-ri-si vì quá tin tưởng vào luật pháp miệng 

về luật viết (Mác 7: 5-13). Chúa Jêsus bảo họ rằng họ "làm theo lời Đức Chúa Trời không có hiệu quả gì 

qua truyền thống mà Chúa đã truyền lại, và nhiều việc làm như vậy" (Mác 7:13). 

Và, như được minh họa dưới đây, Lễ Ngũ Tuần đề cập đến thời gian đếm năm mươi là liên quan đến trái 
đầu mùa: 

16 Đếm năm mươi ngày cho đến ngày sau ngày Sa-bát thứ bảy; Thì ngươi sẽ dâng của lễ mới cho 

Ðức Giê-hô-va. 17 Ngươi hãy đem từ ngôi nhà của bạn hai ổ bánh sóng của hai phần mười ê-
pha. Chúng nó sẽ dùng bột mịn; Chúng sẽ được nướng với men. Họ là trái đầu mùa của Đức Giê-
hô-va (Lê-vi Ký 23: 16-17). 

Khi bạn đếm năm mươi ngày sau ngày Sa-bát Thứ bảy, bạn sẽ thấy rằng Lễ Hiện Xuống luôn đến vào 

Chủ Nhật. Lễ Ngũ Tuần bắt đầu từ hoàng hôn Thứ bảy cho đến Chủ nhật Chủ Nhật.Irenaeus, người tuyên 

bố đã gặp Polycarp của Smyrna đã viết rằng các tông đồ giữ Lễ Ngũ Tuần trong một Chủ Nhật (Các 
mảnh vỡ của Irenaeus, 7). 

Trái cây đầu tiên 

Việc sử dụng từ "quả đầu tiên" cho thấy một vụ thu hoạch thứ hai. Và trên thực tế, điều này cũng đã được 

chỉ ra trong Cựu Ước: 
16 ... Lễ Harvest, trái đầu mùa của người lao động mà bạn đã gieo trong lĩnh vực này; 17 và Lễ 

đem lúa đi gặt vào cuối năm nay, khi bạn đã thu thập được trong kết quả của lao động của mình 

từ lĩnh vực này (Exodus 23: 16-17).  
 
22 Và bạn phải tuân thủ Lễ tuần, trong những trái đầu mùa thu hoạch lúa mì, và Lễ đem lúa đi gặt 

ở cuối năm (Exodus 34:22). 
26 Cũng trong ngày của trái đầu mùa, khi bạn mang một lễ chay mới cho ĐỨC CHÚA tại Lễ lại 

tuần, bạn sẽ có một sự nhóm hiệp thánh (Dân số ký 28:26). 

Trong khi một số nhà bình luận viên đạo Tin Lành chỉ đề cập đến việc cung cấp bơn sóng như là bữa tiệc 

đầu tiên (ví dụ như Radmacher ED ed The Bible Study Nelson, Nhà xuất bản Thomas Nelson, Nashville, 
1997, trang 213), Đây là một sự nhầm lẫn. Trong khi "một bó bánh trái thứ nhất" được ban cho sau đó 

(Lê-vi Ký 23: 10-11), như được trình bày ở trên, Kinh Thánh đề cập đến Lễ Tứ tuần như là thời gian của 

trái đầu tiên (không đơn giản là một cái nơ). 

Ý tưởng về trái cây đầu tiên giúp chúng tôi hiểu ngày này như thế nào? 

Lễ Phục Sinh Lễ Hiện Xuống hay Lễ Phục Sinh đầu tiên (Xuất Ê-díp-tô 34:22) nhắc nhở chúng ta rằng 

Thiên Chúa giờ đây chỉ gọi là một vụ mùa thu hoạch tinh thần nhỏ "đầu tiên". Vụ thu hoạch mùa xuân, ở 



hầu hết các khu vực, nhỏ hơn nhiều so với mùa thu hoạch lớn hơn, và điều này phù hợp với kế hoạch cứu 

độ của Thiên Chúa cho nhân loại. 

Nhưng còn về Chúa Jêsus thì sao? Phải chăng Ngài là một loại trái đầu tiên? 

Vâng, chắc chắn là anh ấy. Paul lưu ý: 
20 Nhưng bây giờ Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, và đã trở thành trái đầu mùa của những kẻ 

ngủ. 21 vì chưng bởi người đàn ông đến chết, bởi Man cũng đến sự sống lại của người chết.22 Ví 
như trong A-đam mọi người đều chết, ngay cả như vậy trong Chúa Kitô tất cả được thực hiện còn 

sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Ðấng Christ là trái đầu mùa, sau đó những 

người thuộc về Đức Kitô tại sắp tới của Ngài. (I Cô-rinh-tô 15: 20-23). 

Chúa Kitô là sự trọn vẹn của việc dâng của bầy sóng trong Lê-vi Ký 23: 10-11. Ngài là vỏ đầu tiên. Ngài 
cũng đã hoàn thành vai trò đó khi Ngài lên thiên đàng vào Chủ Nhật (lễ bái của lễ bái lạy vào Chúa Nhật) 

sau khi Ngài phục sinh (Giăng 20: 1,17). Nhưng cũng không phải Ngài cũng như những người theo Ngài 

thật sự quan sát thấy cái gọi là Phục Sinh. 

Ngoài ra, Giacốp lưu ý rằng Chúa Giêsu đã đưa chúng ta đến cũng là một loại quả đầu tiên: 
18 của riêng mình sẽ Ông đưa chúng tôi ra bởi lời của sự thật, rằng chúng ta có thể là một loại hoa 

quả đầu mùa của tạo vật của Ngài (Gia-cơ 1:18). 

Vì vậy, trong khi Chúa Jêsus là trái đầu tiên ban đầu đại diện cho lễ phục của bầy sóng, các Kitô hữu chân 

chính là một loại hoa quả đầu tiên, được đại diện bởi ngày Lễ Hiện Xuống. "Firstfruits" có nghĩa là chỉ 

một số ít sẽ là một phần của vụ thu hoạch trong thời đại này (Lu-ca 12:32, Rô-ma 9:27, 11: 5) - nhưng 

chúng cũng ngụ ý rằng sẽ có một vụ thu hoạch lớn hơn - Thời gian mà tất cả những người chưa bao giờ 

có cơ hội để được cứu rỗi sau này sẽ có cơ hội thật sự và thật sự. 

Chú ý những gì Phierơ đã trình bày vào Lễ Hiện Xuống: 
29 "Đàn ông và anh em, hãy để tôi nói chuyện thoải mái với bạn của các tộc trưởng David, rằng 

ông là cả hai đã chết và chôn cất, và ngôi mộ của ông ở với chúng ta cho đến ngày nay. 30Vì vậy, 

là một nhà tiên tri, và biết rằng Thiên Chúa đã thề với một lời thề với ông rằng các kết quả của cơ 
thể của mình, theo xác thịt, Ngài sẽ nâng lên Chúa Kitô phải ngồi trên ngai vàng của mình, 31 ông 
cũng biết trước đây, nói về sự sống lại của Chúa Kitô, mà linh hồn của ông đã không còn lại trong 

Hades , cũng không xác thịt của ông thấy sự hư nát. 32 này Chúa Giêsu Thiên Chúa đã nâng lên, 
trong đó chúng ta thảy đều làm chứng. 33 Vì thế được nâng lên đến tận bên hữu Thiên Chúa, và đã 

nhận được từ Chúa Cha lời hứa của Chúa Thánh Thần, Ngài đổ ra Điều mà bây giờ bạn thấy và 

nghe (Công-vụ 2: 29-33). 

Lưu ý rằng Phierơ, vào ngày lễ Hiện Xuống, đã nhắc đến Chúa Giêsu là trái cây và Ngài đã được nâng 

lên. Lễ Hiện Xuống cho thấy Đức Chúa Trời ban phước cho mùa thu hoạch nhỏ này bằng cách ban cho 

Chúa Thánh Thần của Ngài để chúng ta có thể vượt qua, làm việc của Ngài và phát triển tinh thần mặc dù 
sống trong "thời kỳ xấu xa hiện nay" (Galati 1: 4) 

Bây giờ Chúa Jêsus không chỉ là người đầu tiên của trái đầu mùa, Ngài cũng là con đầu lòng của nhiều 
anh em: 



29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, 

rằng Ngài có thể là trưởng tử giữa nhiều anh em (Rm 8:29).  
 
5 Chúa Giêsu Kitô, làm chứng thành tín, các con đầu lòng lại từ cõi chết (Khải Huyền 1: 5). 

Vì Chúa Jêsus là con đầu lòng, điều này chắc chắn hàm ý rằng sẽ có những người khác giống như 

Ngài. Như thế, trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô cũng là một phần của sứ điệp của Lễ Hiện Xuống. Tất 

nhiên ý tưởng trở nên giống như Đấng Christ được dạy trong suốt Kinh Thánh và không giới hạn trong Lễ 

Hiện Xuống. Chú ý những gì John đã viết: 
2 ... chúng ta sẽ được giống như Ngài (1 Giăng 3: 2). 

Bởi vì đó là một cuộc triệu tập thánh, nó được quan sát tương tự như một ngày Sa-bát hàng tuần, nhưng 

với việc cúng dường (Phục truyền Luật lệ Ký 16:16). Trong Cựu Ước, Lễ Tết, liên quan đến trái đầu mùa, 

được lưu giữ 50 ngày sau ngày Sa-bát sau Lễ Vượt Qua. 

Sau cái chết của Đấng Christ, các sứ đồ nhóm lại trong ngày đó. Và vào ngày đó, Chúa Thánh Thần được 

đổ ra để cung cấp cho các Kitô hữu quyền tiếp cận Thiên Chúa như một loại trái đầu mùa. Chúa Jêsus là 
người đầu tiên trong số những hoa trái đầu tiên này, và những người Kitô hữu được kêu gọi trong thời đại 

này cũng là những trái đầu tiên như Ngài (những người được gọi là sau cũng giống như Chúa Jêsus, 

nhưng sẽ không phải là trái đầu mùa). 

Các ngày thánh có thể được giữ bên ngoài Jerusalem? 

Một số người đã chỉ ra rằng Ngày Thánh Kinh không thể được giữ lại vì họ sẽ yêu cầu mọi người đi đến 

Giêrusalem. 

Nhưng đó không phải là trường hợp trong lịch sử, ngay cả với Chúa Jêsus. 

Trước khi bắt đầu sứ vụ của Ngài trong khi ở Nazareth, Chúa Giêsu đã nói "ngày của ngày Sa-bát" (Luca 
4:16). Lễ Hiện Xuống còn được gọi là Lễ Phục Sinh của Các Ngày / Sa-bát (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16: 

10,16). Đó là Luca có nghĩa là số nhiều có thể được xác nhận bằng cách nhìn vào thuật ngữ Hy Lạp thực 

tế. Từ thực tế (nhóm không phải là Strong các từ tương tự) cho ngày sa-bát, σαββάτων, là số nhiều 

(σαββάτω, như trong Luca 14: 1, là số ít). Đoạn văn được dịch theo nghĩa đen như sau: 
16 Và Ngài đã đến thành Nazareth nơi Ông đã được đưa lên. Và theo thói tục của Ngài, Ngài vào 

trong những ngày sa-bát, vào nhà hội, và đứng dậy để đọc. (Luca 4:16, Xanh) 

Như vậy, điều này giúp cho thấy rằng người ta có thể giữ một Ngày Thánh, như Chúa Giêsu đã làm, ở 

một địa điểm khác ngoài Giêrusalem. Ông cũng có vẻ như có thể giữ một ngày thánh trong Galilee trong 

Lu-ca 6: 1-2 (Green Grey, tiếng Anh của Hy Lạp, tiếng Anh-Hy Lạp, tiếng Ba Tư, ấn bản thứ 3. Baker 

Books, 2002). 

Có lẽ cần phải đề cập rằng khi phụ nữ Samaritan chỉ ra rằng việc thờ phượng có thể bị giới hạn ở khu vực 
Giêrusalem (Giăng 4:19), Chúa Giêsu nói rằng không có giới hạn thờ phượng ở Giêrusalem: 

. 21 Chúa Giê-su nói với cô ấy, "Này chị, hãy tin tôi, giờ là đến khi bạn sẽ không phải trên núi 

này, cũng không phải ở Jerusalem, thờ phượng Chúa Cha 22 Bạn tôn thờ những gì bạn không biết, 

chúng ta biết những gì chúng ta thờ phượng, vì sự cứu rỗi . của người Do Thái 23 Nhưng giờ đang 

đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và 



sự thật;. cho Cha đang tìm kiếm như vậy để thờ phượng Ngài 24 Thiên Chúa là Thần Khí, và 

những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng Trong tinh thần và chân lý. "(Giăng 4: 21-24) 
Tân Ước rõ ràng cho thấy rằng Ngày Thánh hay sự thờ phượng khác không chỉ giới hạn ở Giêrusalem 

(xem Ma-thi-ơ 10:23, 23:24). 

Cần lưu ý rằng các nhà thờ Hy Lạp-La-mã cũng nhận ra rằng lễ Hiện Xuống, đôi khi được gọi là lễ lạt của 

tuần (Lê-vi Ký 23: 15-16) hoặc ngày đầu tiên (Số 28:26) trong Cựu Ước, có ý nghĩa Kitô giáo . Và họ 

không hạn chế sự tuân thủ của nó với một thành phố. 

Hãy xem xét rằng ý tưởng về Kitô hữu là trái đầu tiên được khẳng định trong Tân Ước (Gia-cơ 1:18). Ở 

Israel cổ đại, vụ mùa thu hoạch nhỏ hơn vào mùa xuân và vụ mùa thu hẹp hơn vào mùa thu. Ngày Lễ 

Xuân Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, khi được hiểu đúng cách, giúp hình ảnh rằng Đức Chúa Trời chỉ 
kêu gọi một số giờ cho sự cứu rỗi (Giăng 6:44, 1 Cô-rinh-tô 1:26, Rô-ma 11:15) với một mùa gặt lớn hơn 

sẽ đến sau đó (Giăng 7: 37- 38). 

Nhiều nhà thờ Hy Lạp La mã quan sát một số phiên bản Lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên, một phần bởi vì họ 

không tuân giữ một số ngày thánh kinh khác, họ không hiểu tại sao Chúa chỉ gọi một số bây giờ, và rằng 
Ngài có một kế hoạch cung cấp cứu độ (Luca 3: 6, Êsai 52:10). Sự thương xót chiến thắng trên sự phán 
xét "(Giacơ 2:13). 

5. Lễ Trumpets: Sự trở lại của Đấng Christ và những sự kiện dẫn 

đến nó 

Hầu hết các nhà thờ Hy Lạp-La-mã không giữ những ngày thánh kinh thường xảy ra vào mùa thu. Tuy 
nhiên, những ngày Thánh này miêu tả nhiều sự kiện quan trọng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. 

Lễ Trumpet không chỉ hình ảnh sự xuất hiện của Chúa Kitô để phục sinh những trái đầu mùa từ kẻ chết, 

nó còn cho thấy thời gian tàn phá khủng khiếp ngay trước mắt và sự can thiệp của Chúa Giê Su Ky Tô để 

cứu mạng sống khỏi sự hủy diệt hoàn toàn và thiết lập Nước Thiên Chúa trên trái đất. 

Hãy hiểu lễ hội này phù hợp như thế nào trong kế hoạch tổng thể vĩ đại của Đức Chúa Trời. 

Hãy cân nhắc rằng có khoảng cách thời gian lớn giữa Ngày Lễ Hiện Xuống và Lễ Tiệc Trùng. Kể từ khi 

Hội thánh Tân Ước bắt đầu vào Lễ Hiện Xuống và về cơ bản kết thúc khi Chúa Jêsus trở lại trong tiếng 

kèn (1 Cô-rinh-tô 15: 51-57), trong một khoảng thời gian giữa Lễ Ngũ Tuần và Lễ Tuyên Thệ có thể được 
coi là đại diện cho thời đại Hội thánh . 

Ngày Thánh thứ tư, Lễ Thổi Kèn, được quan sát thấy trong “tháng bảy, vào ngày đầu tiên của tháng” 
(Leviticus 23: 23-25). 

Con số bảy trong kế hoạch của Thiên Chúa đồng nghĩa với việc hoàn thành và hoàn thiện. Tháng thứ bảy 

của lịch Chúa (xảy ra vào tháng 9 và tháng 10) chứa bốn ngày cuối cùng của lễ hội, tượng trưng cho việc 

hoàn thành kế hoạch tổng thể vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Lễ hội rơi vào ngày đầu tiên 

của tháng này đánh dấu sự khởi đầu của những sự kiện cuối cùng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. 

Đây là một ngày sa-bát khác nghỉ ngơi từ công việc thường lệ của một người, và nó sẽ là một kỷ niệm của 

thổi kèn (Lê-vi Ký 23: 24-25). Đây cũng là thời gian để học hỏi cách của Đức Chúa Trời (Nehemiah 8: 2-
3, xem Ezra 3: 1-7). Phần lớn những gì đã xảy ra cho con cái Israel đã được viết cho "những tấm gương 

của chúng ta, và chúng được viết cho sự khuyên bảo của chúng ta, đến cuối cùng của thời đại" (I Cô-rinh-
tô 10:11). 



Chính từ việc thổi kèn mà Lễ hội Trumpet thu hút tên của nó. 

Có rất nhiều ý nghĩa tượng trưng gắn liền với sự thổi những chiếc kèn này, đặc biệt là về thời điểm kết 

thúc mà chúng ta đang sống. Cần lưu ý rằng tên Do Thái hiện đại cho ngày này, Rosh Hashanah, không 
phải là kinh thánh hay thậm chí là bản gốc cho người Do Thái. Đó là điều mà họ đã chấp nhận hàng thế 

kỷ sau khi Thiên Chúa ban cho họ và sau khi Cựu Ước được viết ra (Kramer, Amy J. Rosh Hashana 

Origins). 

Kinh Thánh dạy rằng Trumpet được thổi để tuyên bố các lễ tiệc của Đức Chúa Trời, cũng như kêu gọi 
mọi người tập hợp (Số 10: 1-3, 10). 

Sách Cuộc sống 

Điều thú vị là, các học giả Do thái đã kết hợp Lễ hội Trumpet bằng cuốn 'Sách về Cuộc sống' (Peltz M, 

Rabbi, ngày 17 tháng 9 năm 2012) trong một lời chào của Rosh Hashanah. Tại sao lại quan tâm? 

Vâng, Kinh Thánh dạy rằng những người được liệt kê trong Sách Sự Sống (Philippian 4: 3, Khải huyền 3: 

5) sẽ được sống lại (Hê-bơ-rơ 12: 22-23). Khi nào? Ở kèn kèn thứ bảy và cuối cùng: 

51 Nầy, tôi nói với bạn một bí ẩn: Chúng tôi có trách nhiệm không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ 

thay đổi - 52 trong một khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, 

và kẻ chết sẽ sống lại không hư hư, và chúng ta sẽ bị thay đổi. 53 Đối với hư nát nầy phải đặt 
không hay hư nát, và chết nầy phải mặc lấy sự bất tử. (I Cô-rinh-tô 15: 51-53) 

Sách Khải huyền dạy rõ ràng rằng bảy kèn sẽ được thổi (8: 2), những kẻ không được Thiên Chúa bảo vệ 

(9: 4) sẽ bị trừng phạt, và sau đó Nước Trời và sự phán xét sẽ đến (11: 15-18). Cuối cùng, nó dạy rằng 

những người có tên không được ghi trong Sách Sự Sống sẽ bị chết thứ hai (Khải huyền 20: 14-15). 

thổi kèn Vụ nổ 

Hãy xem xét Kinh Thánh cho thấy rằng trong lịch sử Israel, bị trói buộc bởi xung đột và nổi loạn, kèn vẫn 
tiếp tục được sử dụng làm thiết bị cảnh báo, kêu gọi vũ trang hoặc preludes cho các thông điệp quan trọng 

- luôn luôn đánh dấu một sự kiện nhập khẩu to lớn cho toàn bộ Quốc gia. 

Thiên Chúa cũng dùng các tiên tri, trong số họ là Êsai, Ezekiel, Ô-sê và Giô-ên, để báo cho Y-sơ-ra-ên về 

các hình phạt, Ngài sẽ đem họ vào cuộc nổi loạn liên tục của họ chống lại luật pháp của Ngài. Những vị 

tiên tri này đã sử dụng tiếng nói của họ như tiếng kèn để phất lên những lời cảnh báo của họ cho dân của 

Thiên Chúa. 
1 Cry to, phụ tùng không; Hãy nâng cao tiếng nói của bạn như một cây kèn; Hãy nói với dân Ta 

rằng sự vi phạm của chúng nó, Và nhà Gia-cốp là tội lỗi của họ. (Êsai 58: 1) 

Chúng tôi ở nhà thờ Tiếp tục của Thiên Chúa đang làm việc để làm điều đó ngày hôm nay. Chúng tôi 
mạnh dạn nói về những tội lỗi của xã hội và những sự kiện thế giới đang phù hợp với lời tiên tri đã được 
hiểu đúng nghĩa là chúng ta cũng cố gắng giải thích. 

Nhưng cũng sẽ có những tiếng nổ kèn vang lên trong tương lai như Sách Khải Huyền dạy (Khải huyền 8: 
1-13, 9: 1-18). Nhưng hầu hết sẽ không chú ý đến những cảnh báo đó. 

Nhiều người đã bị thổi vào Sách Khải Huyền, và rất nhiều người sẽ bị thổi bay vào Ngày Lễ Trumpets 

(Lêvi ký 23:24) - hy vọng nhiều người có thể nhìn thấy mối liên hệ này. 



Tuy nhiên, theo nghĩa nào đó, kèn quan trọng nhất có thể là kèn cuối, thứ bảy. Đây là điều mà Sách Khải 

Huyền dạy về điều đó: 
15 Bấy giờ thiên thần thứ bảy thổi loa: Và có tiếng nói ồn ào ở trên trời, nói: "Các vương quốc của 

thế giới này đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và Chúa Kitô Ngài, và Ngài sẽ trị vì đời 

đời!" 16 Và hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trước mặt Thiên Chúa trên ngai của họ rơi vào 

khuôn mặt của họ và tôn thờ Thiên Chúa, 17 nói rằng: "Chúng tôi cung cấp cho Bạn cảm ơn, O 

Chúa là Thiên Chúa toàn năng, The One là ai và ai đã và là đấng phải đến, Vì bạn đã thực hiện 

sức mạnh tuyệt vời của bạn và cai trị. 18 các quốc gia đã tức giận, và cơn thịnh nộ của bạn đã đến, 
và thời điểm chết, rằng họ nên được đánh giá, và rằng bạn nên thưởng cho tôi tớ của các nhà tiên 

tri và các thánh, và những người Sợ danh Chúa, nhỏ bé và vĩ đại, Và nên hủy diệt những kẻ phá 

hủy trái đất ". 19 Sau đó, đền thờ của Thiên Chúa đã được mở ra ở trên trời, và hòm giao ước của 

Ngài đã được nhìn thấy tại đền thờ của Ngài. Và có sấm sét, tiếng ồn, sấm sét, trận động đất, và 

mưa lớn. (Khải huyền 11: 15-19) 

Lễ Thánh Trumpet cho thấy sự thổi kèn của tiếng kèn trong tương lai và thực tại mà Chúa Giêsu sẽ đến và 

thiết lập Nước Thiên Chúa trên thế gian. Tin tốt lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời là một phần lớn 

trong những gì Chúa Jêsus muốn các tôi tớ của Ngài tuyên bố bây giờ (Ma-thi-ơ 24:14, 28: 19-20), và 
cuối cùng sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14). Lễ Trumpet chỉ ra chiến thắng của Chúa Kitô trên thế giới này. 

Các sử gia Hy Lạp La Mã, như Jerome và Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus 

Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna và 
Culumnam 1415-1542A, trang 922, 930 và Epiphanius (Ephiphanius) Panarion của Ephiphanius của 

Salamis : Sách II (Các sách 1-46) Phần 1, Chương 19, 7-9 Frank Williams, biên tập viên Nhà xuất bản 

BRILL, 1987, trang 117-119), ghi lại rằng các 'Cơ đốc nhân Nazarene' vẫn tiếp tục tổ chức các Ngày Lễ 
Fall Vào các thế kỷ thứ tư và thứ 5. Các tín hữu Kitô tại Giêrusalem đã tuyên bố tòa nhà Cơ đốc ban đầu 

ở Jerusalem vào thế kỷ thứ tư cho đến khi các nhà chức trách Imperial (nhà phân tích Pixner B. Church of 

the Apostles tìm thấy trên núi Zion) Đánh giá Khảo cổ học Kinh thánh, tháng 5, tháng 6 năm 1990: 16-
35,60). 

Chống Semite John Chrysostom đặc biệt cố gắng để ngăn chặn người dân khỏi giữ lễ Tạ Ơn vào cuối thế 

kỷ thứ tư (John Chrysostom), Homily I Against the Jews I: 5, VI: 5, VII: 2). Tuy nhiên, những người cố 
gắng trung thành tiếp tục làm như vậy trong suốt lịch sử. Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục làm như vậy 

bây giờ. 

6. Ngày đền bù: Sa Tan Giết Bị xua đuổi 

Ngày thánh mùa sau tiếp theo là ngày bù đắp: 

26 Và Chúa nói với Môi-se rằng: 27 "Cũng ngày mồng mười tháng bảy nầy sẽ là ngày Đại Lễ 

Chuộc Tội Nó sẽ là một sự nhóm hiệp thánh cho bạn, bạn phải ép linh hồn của bạn, và cung cấp 
một của lễ dùng lửa để. Chúa. 28 Và bạn sẽ không làm việc trên cùng ngày hôm đó, vì đó là ngày 

Đại Lễ chuộc Tội, để làm lễ chuộc tội cho bạn trước Chúa là Thiên Chúa của bạn. 29đối với bất kỳ 

người nào không bị ảnh hưởng trong tâm hồn vào cùng ngày hôm đó sẽ là truất khỏi vòng dân 

mình 30 Và bất kỳ người nào thực hiện bất kỳ công việc trên cùng ngày hôm đó, người mà tôi sẽ 
hủy diệt khỏi dân sự mình 31 bạn sẽ làm không cách công việc;.. nó sẽ trở thành một luật mãi mãi 

trải qua các đời trong tất cả các bạn . nhà ở 32 Nó sẽ cho bạn một ngày Sa-bát của phần còn lại 

long trọng, và bạn phải ép linh hồn mình;. vào ngày thứ chín của tháng tại buổi tối, từ tối đến tối, 
bạn sẽ kỷ niệm ngày Sa-bát của bạn" (Lê-vi Ký 23: 26-32). 



7 'Vào ngày mồng mười tháng bảy nầy bạn sẽ có một sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi sẽ đau đớn 

linh hồn các ngươi; Bạn sẽ không làm bất kỳ công việc. (Dân số Ký 29: 7) 

Việc ăn chay là lịch sử chủ yếu là làm sao cụm từ "làm cho linh hồn của bạn" bị người Do Thái và Giáo 

hội của Thiên Chúa giải thích (điều này cũng được xác nhận bằng các đoạn như Thi Thiên 35:13, 69:10 
và Êsai 58: 5) Trừ phi ai đó bị bệnh, và do đó đã bị đau khổ. Buổi tối đến buổi tối có nghĩa là từ hoàng 

hôn đến hoàng hôn. 

Bản thân Tân Ước gọi ngày Lễ Chuộc Tội, là "Sự Tiễn Nhậm" (Acts 27: 9), không những chỉ ra rằng 
Tông Đồ Phao Lô đã giữ nó (điều ông sẽ là một câu trong Công-vụ 21: 18-24, 28:17 ), Nhưng cái tên 

Theophilus có tên Hy Lạp (Kitô hữu mà Sách Công vụ đã được đề cập đến trong Công-vụ 1: 1) cũng phải 

có hoặc một thuật ngữ khác đã bị thay thế. 

Các cá nhân quan sát liên kết với các Giáo hội Thiên Chúa sẽ nhanh chóng từ hoàng hôn đêm nay cho đến 

khi hoàng hôn tối hôm sau (nếu họ là những bà mẹ đang cho con bú, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, và những 
người khác đau khổ không được trông đợi sẽ nhanh - điều này là nhất quán Với các hoạt động Do Thái 

trong khu vực này cũng). Trong nhanh này chúng ta đi mà không có thức ăn hoặc uống. 

Thật lạ lùng, một báo cáo về Tin Lành cho rằng một lý do mà các Kitô hữu không cần phải giữ Ngày 

Chuộc Tội là vì hiện nay không có đền thờ Do thái nào (Cocherell BL. NÊN LÀM SAO CỦA CHÚA 

TRỜI TRÊN THỜI GIAN?). Tuy nhiên, thực tế trong Kinh thánh là con cái Israel đã giữ ngày đền bù cho 

nhiều thế kỷ trước khi có đền thờ và thực tế khác là Tân Ước cho thấy các Kitô hữu hiện nay là đền thờ 

của Thiên Chúa (I Côrinhtô 3: 16-17) . 

Hai con dê 

Trong Cựu Ước, Ngày Chuộc Tội bao gồm một buổi lễ, nơi con dê Azazel được gửi đến đồng hoang (Lê-
vi Ký 16: 1-10). Một số Kitô hữu đã nhìn thấy việc gửi con dê Azazel như mô tả thời gian trong thiên 

niên kỷ khi Satan bị ràng buộc trong một ngàn năm trong hố không đáy (Khải huyền 20: 1-4). Điều này 

có nghĩa là anh ta sẽ không thể cám dỗ và lừa dối trong thời gian đó. Bởi vì sự hy sinh của Chúa Jêsus, 
con dê không phải là tế lễ để trông coi ngày này (xem Hê-bơ-rơ 10: 1-10). 

Mặc dù Chúa Jêsus là lễ phục của chúng ta trong lễ Phục sinh cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 5: 7-8) và Ngài 
đã bị giết chỉ một lần (Hê-bơ-rơ 9:28), thì chúng ta cũng thấy một thời gian khác hơn là lễ Vượt Qua, nơi 

Chúa Giêsu bị giết. 

Tại sao? 

Nhiều người đã suy đoán, nhưng có thể là manh mối cùng với sự thật rằng sự hy sinh này xảy ra trước khi 
thả dê thứ hai. 

Lễ Vượt Qua ban đầu chỉ dẫn đến việc những đứa trẻ của Israel bị vượt qua vì tội lỗi của họ. Trong thời 

đại này, những người Kitô hữu chân chính tuyên bố sự hy sinh của Chúa Jêsus vào Lễ Vượt Qua cuối 

cùng của Ngài để trả tiền phạt cho tội lỗi của chúng ta. Nhưng Kitô hữu thực sự là một thiểu số nhỏ trong 

dân số thế giới (Lu-ca 12:32, Rô-ma 11: 5). 

Kể từ khi Kinh Thánh gọi Satan là "vị thần của thời đại này", người "làm mù" thế giới (2Cr 4: 4), hầu hết 

đều bị mù và chưa được bao phủ bởi sự hy sinh của Chúa Jêsus. Tuy nhiên, điều này sẽ xảy ra cho gần 

như tất cả những ai sẽ được gọi - dù ở tuổi này hay thời đại sắp đến (Ma-thi-ơ 12:32). Hiển thị hy sinh, lễ 

nghi sau khi tuổi kết thúc của nhà thờ, cho thấy rằng sự hy sinh của Chúa Jêsus không chỉ dành cho 

những người được gọi trong thời đại nhà thờ, như kế hoạch của Đức Chúa Trời bao gồm cả việc cứu độ 

cho tất cả mọi người, chứ không chỉ những người được chọn ngày nay. 



Bằng cách biểu hiện sự hy sinh trước khi dê khác được thả ra, điều này cho thấy rằng Chúa Jêsus không 

lấy đi tội lỗi của Satan. 

Chúa Jêsus đã lấy hình phạt của tất cả con người. Nhưng nó không áp dụng cho con người cho đến khi 

Đức Chúa Trời gọi chúng ta và ban cho chúng ta ăn năn (Giăng 6:44) và chúng ta đến để sẵn sàng ăn năn 

và chúng ta tin. Không chỉ trong Chúa Jêsus, nhưng chúng ta tin Con và chúng ta tin Đức Chúa Cha, 

nghĩa là chúng ta tin những gì họ nói. Ngoài ra, chúng ta chứng minh điều đó bằng cách ăn năn, chịu 

phép báp têm, được ban cho Đức Thánh Linh (Công vụ 2:38) và thực sự cố gắng sống như họ sẽ cho 

chúng ta sống (xem 1 Giăng 2: 6). 

Giữ trong suốt lịch sử 

Ngày Đại Lễ Chuộc Tội đã được giữ trong thế kỷ thứ 4 theo John Chrysostom người rao giảng chống lại nó 

(John Chrysostom Bài giảng Tôi Against the Jews I:. 5; VI: 5; VII: 2). 

Đây cũng có thể được nhìn thấy trong Canon 69/70 của Syria Tông Canons gần thời gian này mà cố gắng 

để cấm nó (Seaver JE bức hại người Do Thái trong đế chế La Mã (300-438), Số 30 của Đại học Kansas ấn 

phẩm:. Nhân văn Nghiên cứu, Đại học Kansas Publications, 1952, trang 34-35). 

Một tài liệu của người Hồi giáo, có niên đại từ thời kỳ của thế kỷ thứ 5 đến thứ mười, nói rằng Chúa 

Giêsu và các môn đệ của Ngài đã giữ vững trong những ngày giống như người Do Thái. Nó chỉ ra rằng 

Judeo-Kitô hữu vẫn giữ Ngày Chuộc Tội, trong khi người Hy Lạp-Rô-ma đến với một Ngày Lễ Chín-
Lenten 50 ngày, 

Thời kỳ nhịn ăn mà Chúa Jêsus đã không giữ (Tomson P. Lambers-Petry L. Hình ảnh của Judaeo-Kitô 
hữu trong văn học Do thái và Kitô giáo cổ đại, Tập 158, 2003, trang 70-72, Stern SM Các trích dẫn từ các 

Phúc Âm Apocryphal trong ' Abd Al-Jabbar, Tạp chí Nghiên cứu thần học, NS, Tập XVIII, (1) Tháng 4 

năm 1967: 34-57). Các báo cáo từ các nhà sử học khác ủng hộ quan điểm này (ví dụ như Pines, trang 32-
34). Bên cạnh đó, chúng ta thấy báo cáo lịch sử mà nó vẫn đang được giữ ở Transylvania trong thế kỷ 16 
(Liechty, pp. 61-62). 

Giáo hội Đài phát thanh cũ của Thiên Chúa quan sát ngày Đại Lễ Chuộc Tội (và các ngày lễ khác) trong 

suốt 20 thế kỷ. Chúng tôi ở nhà thờ Tiếp tục của Thiên Chúa tiếp tục quan sát nó ngày hôm nay. 

7. Lễ Tiệc Nền: Một thoáng Nhìn Thế giới trông như thế nào dưới 

thời trị vì của Đấng Chúa Kitô 

Lễ Tạ Đình Lãng hình ảnh một sự kiện tối cao trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Jêsus 
chết vì tội lỗi của chúng ta để cứu chuộc loài người, và sau khi Ngài sai chúng ta đến cùng Đức Thánh 

Linh và chọn một người làm danh hiệu của Ngài để trở thành các vị vua và linh mục để trị vì Ngài trên 

đất (Khải Huyền 5:10) và sau khi Ngài tái lâm, Và sau khi Ngài đã đặt tất cả các tội lỗi lên đầu của Satan 
tách riêng anh ta và tội lỗi khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa và người của Ngài (làm cho chúng ta cuối 

cùng đã kết hợp với nhau một với Ngài, chuộc tội), thì chúng ta đã sẵn sàng cho chuỗi cuối cùng đó Các 
biến cố, sự khởi đầu của việc thiết lập Nước Thiên Chúa ngàn năm ngàn năm trên trái đất. 

Lễ Tạ Đình Lãng hình ảnh sự phong phú về tinh thần và vật chất sẽ xảy ra trong suốt ngàn năm cầm 

quyền của Chúa Jêsus Christ khi người ta giữ luật lệ của Đức Chúa Trời mà không có sự lừa dối của 

Satan (Khải Huyền 20: 1-6). Điều này trái ngược với những gì đang xảy ra trong một thế giới bị Satan 
quấy rối (Khải huyền 12: 9). Sự mâu thuẫn của Sa-ma-nơ, sẽ biến mất sau đó (Khải Huyền 20: 1-3), là 
một phần lý do tại sao hầu hết những ai tuyên xưng Kitô giáo đều bị lừa dối bởi các 'Mục sư giả' tốt đẹp 

cũng như tại sao nhiều người trong số những Mục sư đó đã bị lừa dối (II Cô-rinh-tô 11: 14-15). 



Chính Chúa Jêsus, giữ lễ Phục Sinh, và cũng dạy nó mỗi Giăng 7: 10-26. 

Dưới đây là một số hướng dẫn về nó từ kinh thánh Hebrew: 

33 Sau đó, Chúa phán cùng Môi-se rằng: 34 "Nói chuyện với con cái Israel, nói rằng: '. Ngày rằm 
tháng bảy này sẽ là Lễ Lều Tạm trong bảy ngày để Chúa 35 Vào ngày đầu tiên có được Một hội 

nghị thánh. Bạn sẽ không làm công việc thông thường vào nó. 

41 Ngươi hãy giữ nó như một bữa tiệc với Chúa trong bảy ngày trong năm. Nó sẽ là một luật lệ đời 
đời của các ngươi. Ngươi sẽ mừng lễ ấy trong tháng thứ bảy. 42 Bạn sẽ ở trong gian hàng trong 

bảy ngày. Tất cả những người Do Thái bản xứ sẽ ở trong các gian hàng, (Lê-vi Ký 23: 33-35, 41-
42) 

13 "Bạn phải tuân thủ Lễ Lều Tạm bảy ngày, ... 14 Và bạn sẽ vui vẻ trong bữa tiệc của bạn, bạn và 

con trai của mình và con gái của bạn, tôi trai tớ và tớ nữ của bạn và người Lê-vi, người lạ và kẻ 
mồ côi và người góa bụa, người nằm trong cổng của bạn. 15 Bảy ngày bạn phải giữ một lễ thiêng 

liêng đối với Chúa là Thiên Chúa của bạn ở nơi mà Chúa đã chọn, bởi vì Chúa là Thiên Chúa 

ngươi ban phước cho bạn trong tất cả các sản phẩm của bạn và trong tất cả các công việc của tay 

của bạn, vì vậy Rằng bạn chắc chắn vui mừng. 

16 "Ba lần một năm tất cả nam giới của bạn sẽ xuất hiện trước mặt Chúa Thiên Chúa của bạn ở nơi 

mà Ngài chọn: tại Lễ Bánh Không Men, tại Lễ tuần, và tại Lễ Lều Tạm; và họ sẽ không xuất hiện 
trước Chúa trắng tay 17 Mỗi người đàn ông có trách nhiệm cung cấp cho khả năng của mình, theo 

các phước lành của Chúa là Thiên Chúa của bạn mà Ngài đã ban cho bạn (Deuteronomy 16: 13-
17).. 

Thiên Chúa đã có người Israel cổ đại ở trong các gian hàng / nhà tạm ("sukkos" trong tiếng Hê-bơ-rơ) 

trong đồng hoang trong nhiều thập niên trước khi họ vào vùng đất hứa. Những gian hàng trên, theo một 
nghĩa nào đó, cho thấy họ chỉ là những người thừa kế đất hứa. Ngay cả trong thiên niên kỷ, khi Vương 

Quốc của Thiên Chúa cai trị các quốc gia chết người, những người chết sẽ chỉ là người thừa kế Vương 

quốc. Họ phải vượt qua và phát triển trong kiến thức và sự khôn ngoan để kế thừa những lời hứa. 

Đức Chúa Trời nói về Ép-ra-im (đôi khi miêu tả một kiểu của tất cả Y-sơ-ra-ên trong Kinh thánh) rằng họ 

sẽ "ở trong các nhà tạm, như trong những ngày của ngày lễ" (Ô-sê 12: 9, Douay-Rheims). Y-sơ-ra-ên, 
trong đồng vắng, là một loại của tất cả mọi người phải trải qua những thử thách và thử thách để kế thừa 
những lời hứa (I Cô-rinh-tô 10:11). Họ là những người ở ngoài, chờ đợi để thừa hưởng những lời hứa của 

Thiên Chúa. 

Chúng ta, Kitô hữu, phải nhận ra rằng chúng ta không có một thành phố vĩnh viễn trong thời đại này và 

hãy nhìn vào một người đến (Hê-bơ-rơ 13:14). Việc ở trong những ngôi nhà tạm thời trong Lễ Tạ ơn sẽ 

giúp chúng ta nhớ lại điều đó. Các Kitô hữu nên tham dự các dịp lễ của nhà thờ, nếu có thể, mỗi ngày của 

Lễ Tạm Biệt để học (Phục Sinh 31: 10-13, Nehemiah 8: 17-18) là những hy sinh sống, "dịch vụ hợp lý 
của chúng ta" (Rôma 12: 1) . 

Lễ Lều Tạm là khoảng thời gian để vui mừng (Deuteronomy 14:26; 16:15). Việc sử dụng tithe liên quan 
(thường được gọi là "tithe thứ hai") chỉ ra rằng đây là thời gian của sự phong phú (Phục truyền Phục sinh 

14: 22-26), nhưng cũng cần được chăm sóc trong thời đại này (Phục truyền Phục sinh 14: 27). Lễ Tiệc 

tạm sẽ giúp hình ảnh thời gian của sự phong phú ngàn năm. Điều này cho chúng ta một cái nhìn thoáng 
qua về thời gian sau khi Chúa Jêsus trở lại. 

Thiên niên kỷ đại diện cho ngày thứ bảy trong kế hoạch 7.000 năm của Thiên Chúa. Thật thú vị, cứ bảy 

năm một lần, quyển sách của luật pháp được lệnh đọc trong Ngày lễ Đền Tạm (Phục truyền Luật lệ Ký 
31: 10-13). Điều này giúp hình ảnh mà pháp luật, trong đó có Mười Điều Răn, sẽ được giữ trong thiên 



niên kỷ, như Kinh Thánh cho thấy pháp luật sẽ được giảng dạy sau đó (Ê-sai 2: 2-3; thêm về các điều răn 

có thể được tìm thấy trong cuốn sách trực tuyến miễn phí của chúng tôi Các Mười điều răn). Nó đang 
sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ mang lại những phước lành và sự dư dật trong suốt thiên niên 

kỷ. 

Chúng ta, Kitô hữu hiện đang chờ đợi thiên kỷ sắp tới và sự thay đổi xảy ra ở tiếng kèn (1 Cô-rinh-tô 
15:52), cũng được gọi là sự phục sinh đầu tiên: 

4 Và tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên đó, và phán đoán được cam kết với họ. Rồi 
tôi nhìn thấy linh hồn của những người đã bị chặt đầu vì chứng từ của họ đối với Chúa Jêsus và vì 

Lời của Đức Chúa Trời, Đấng đã không thờ phượng con thú hay hình ảnh của Người, và không 

nhận được dấu hiệu trên trán hoặc trên tay. Và họ đã sống và cai trị với Đấng Christ trong một 
ngàn năm. (Khải huyền 20: 4) 

Kinh Thánh cho thấy rằng sau khi Chúa Giêsu tập họp Giáo Hội cho chính Ngài, và sau khi Ngài ngồi 
trên ngôi của Ngài, nơi chúng ta sẽ cai trị với Ngài, Ngài sẽ tập hợp các dân tộc trước mặt Ngài và nói với 

các Kitô hữu: 

34 Hãy đến, bạn may mắn của Cha tôi, thừa hưởng vương quốc 

Đã được chuẩn bị cho bạn từ nền tảng của thế giới: (Ma-thi-ơ 25:34). 

Giờ đây, những người giữ lễ Tiệc Nào trông đợi điều này vì nó giúp hình ảnh vương quốc ngàn năm. 

Vào đầu thế kỷ thứ hai, Papias của Hierapolis nói: 

[T] ở đây sẽ là khoảng thời gian vài ngàn năm sau khi sự phục sinh của người chết, và rằng 

vương quốc của Đấng Christ sẽ được thiết lập dưới hình thức vật chất trên trái đất này. 

Việc tuân giữ Lễ Tạ Ơn là một cái bóng của vương quốc Thiên Chúa ngàn năm sắp tới của Thiên Chúa 

mà các Kitô hữu trung thành đã lưu giữ từ thời Tân Ước. 

Nó có thể được giữ ở đâu? 

Lễ Tiệc Niệm về cơ bản là một giai đoạn 'hành hương' (Thánh Vịnh 84: 1-5), có nghĩa là nó thường liên 

quan đến việc đi du lịch bên ngoài cộng đồng bình thường của một người. Chúa Jêsus đã đứng giữa họ 

với người khi Ngài ở đây (Như lời Hy Lạp ἐσκἠνωσεν trong Giăng 1:14 có thể được dịch sang mỗi Bản 

Green JP (tiếng Hy Lạp-Anh Ngữ Phù Hợp) Baker Books, 1996, 5th printing 2002, trang 282). 

Trong khi một số người sai lầm tuyên bố rằng Lễ Tạ Đình chỉ từ thời hiện tại chỉ được lưu giữ ở 

Jerusalem, đây là lỗi. Con cái Y-sơ-ra-ên đã không ở tại Giêrusalem trong nhiều thế kỷ sau khi các lệnh 

truyền cho Lê-vi 23 đã được ghi lại-vì thế Giê-ru-sa-lem không phải là một lựa chọn ban đầu cho 

họ. Kinh Thánh cho thấy Lễ Tiệc tạm trú có thể được lưu giữ ở các thành phố khác ngoài Giêrusalem 

(Nehemiah 8:15, xem Phục truyền Phục sinh 14: 23-24). Trong thời kỳ đền thờ thứ hai (530 TCN - 70 
SCN), người Do Thái thường giữ nó ở nơi khác (Hayyim Schausse lưu ý, "Sukkos là một lễ hội lớn ngay 

cả bên ngoài Jerusalem" Schausse H. Lễ hội Do Thái: Hướng dẫn Lịch sử và Sự Quan sát, 1938. 

Schocken, trang 184). 

Nó cũng có thể quan tâm cần lưu ý Polycarp của Smyrna vào thế kỷ thứ 2 (Life of Polycarp, Chương 19.) 

và một số người khác trong vùng Tiểu Á vào cuối thế kỷ thứ 4 giữ lễ lều tạm ở Tiểu Á, không 

Jerusalem. Đây là khẳng định của các nguồn như vị thánh Công giáo Jerome (Patrologia Latina Volumen 

MPL025 Ab columnA Culumnam quảng cáo 1415 - 1542A) và nghiên cứu thực hiện bởi các thế kỷ 20 



Đức Hồng Y Jean Danielou (Danielou, Đức Hồng Y Jean-Guenole-Marie Các Thần học Kitô giáo của 

người Do Thái. Dịch bởi John A. Baker, The Westminister Press, 1964, trang 343-346). 

Một học giả chống nghìn năm tuổi tên là Giovanni Battista Pagani viết về Đức Giám mục Ai Cập Nepos 

thế kỷ thứ ba và những người ủng hộ thiên niên kỷ: 

... tất cả những người dạy một thiên niên kỷ đóng khung theo ý tưởng của người Do thái, nói rằng 

trong thiên niên kỷ, luật Mosaic sẽ được phục hồi ... Đây được gọi là Millenarians Judaical, 

không phải là người Do Thái, nhưng như đã phát minh và duy trì một thiên niên kỷ theo ... Các 
hiệu trưởng Các tác giả của lỗi này là Nepos, một giám mục châu Phi, chống lại ông St. 

Dionysius đã viết hai cuốn sách về Promises; Và Apollinaris, người mà Thánh Epiphanius đã làm 

cho công cuộc chống lại những người dị giáo. (Pagani, Giovanni Battista, xuất bản bởi Charles 
Dolman, 1855, trang 252-253) 

Cần lưu ý rằng không phải giám mục Nepos hay Apollinaris đều là người Do Thái, nhưng đã bị lên án vì 
có một tôn giáo có niềm tin "Do thái". Và vì Apollinaris được gọi là vị thánh Công giáo, cần phải rõ ràng 

rằng các nhà lãnh đạo Kitô giáo không Do Thái tôn trọng vào đầu thế kỷ thứ ba rõ ràng đã nắm giữ những 

ý tưởng đã bị các nhà allegor lên án. Thực tế là họ giữ cho "luật lệ Mosaic" là bằng chứng sau đó rằng cả 

hai đều hiểu được ý nghĩa và giữ lễ Tiệc tạm, nhưng với sự nhấn mạnh của Kitô giáo. 

Các Greco-Roman giám mục & thánh Methodius Olympus vào cuối thứ 3 hoặc đầu thế kỷ thứ 4 dạy rằng Lễ 

Lều Tạm được chỉ huy và rằng nó đã có những bài học cho các Kitô hữu: 

Vì trong sáu ngày, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, và đã làm trọn cả thế giới, và nghỉ ngơi 

vào ngày thứ bảy, từ mọi công việc Ngài đã làm, và ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa, vì 
thế bởi một hình tượng trong ngày thứ bảy Tháng, khi hoa quả của trái đất đã được tập hợp lại, 

chúng tôi được lệnh để giữ lễ cho Chúa, ... nó được lệnh rằng các lễ của Tabernacles của chúng 

tôi sẽ được tổ chức cho Chúa ... Đối với giống như người Israel, có Ra khỏi biên giới của Ai Cập, 

lần đầu tiên đến các Nhà Tạm, và từ đó, lại một lần nữa đặt chân đến đất hứa, chúng tôi cũng 
vậy. Vì tôi cũng vậy, khi tôi đi ra khỏi Ê-díp-tô của cuộc đời nầy, trước hết là đến sự sống lại, là 

lễ của Đền tạm, và đã lập đền tạm tôi, được trang sức bởi các đức hạnh, Ngày đầu của sự phục 

sinh, đó là ngày phán xét, cử hành với Chúa Kitô một thiên niên kỷ nghỉ ngơi, được gọi là ngày 
thứ bảy, ngay cả ngày Sa-bát thật. (Methodius, tiệc của mười ma túy, bài luận 9) 

Linh mục Công giáo và nhà học giả Jerome nói rằng Kitô hữu người Na-xa-rét đã giữ nó và họ tin rằng nó 
chỉ vào triều đại thiên niên kỷ của Chúa Giê Su Ky Tô (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna 

và Culumnam 1415-1542A). Việc giữ lễ Phục Sinh của người Do thái Nazarene vào cuối thế kỷ thứ tư 

cũng được xác nhận bởi vị thánh Epiphanius của Salamis, người Công giáo và Đông phương. 

Sự khác biệt Kitô giáo từ Israel 

Chủ yếu dựa trên các kinh thánh Tân Ước, các Kitô hữu giữ lễ Tiệc Nửa một khác biệt so với người Do 
Thái đã làm. 

Các bản ghi cho thấy Lễ Tạ Đình Bảng dường như đã được lưu giữ ở Châu Âu trong thời Trung Cổ (Khóa 
Cao Đẳng Đại Học của Đại Học, Bài Học 51). "Và người phụ nữ chạy trốn vào vùng hoang dã, nơi cô ấy 

có một chỗ ..." .Trời 12: 6 1968) cũng như đặc biệt ở Transylvania vào những năm 1500 (Liechty, trang 

61-62), tại các địa điểm không có cành cọ. Có một số bằng chứng cho thấy nó được lưu giữ tại Châu Mỹ 
vào những năm 1600 và 1700. Nó đã được giữ bởi Giáo hội Đài phát thanh cũ của Thiên Chúa và Giáo 

Hội trên toàn thế giới của Thiên Chúa trên khắp thế giới trong thế kỷ 20. 

Chúng tôi ở nhà thờ Tiếp tục của Thiên Chúa tiếp tục giữ nó ở những nơi trên thế giới và chúng tôi cũng 
dạy rằng Lễ Lều Tạm điểm đến triều ngàn năm của Chúa Giêsu Kitô trong vương quốc của Thiên Chúa. 



Lễ Các Nhà Tạm Băng đã được nhiều Kitô hữu hiện đại quan sát thấy ở các nhà lều hoặc phòng khách 
sạn / khách sạn hoạt động như những "nhà tạm" - những ngôi nhà thời đại - và không chỉ trong những căn 
nhà bằng cọ mà người Do Thái thường sử dụng. Tân Ước cho thấy các Kitô hữu có một nhà thờ khác 

nhau (xem Hê-bơ-rơ 8: 2, 9: 11-15), phù hợp với việc không phải đích thân để xây dựng một chiếc ghế 

bằng cọ. Kinh Thánh cho thấy con cái của Israel sống chủ yếu trong các lều mỗi lần Xuất Ê-díp-tô 33: 8 
(và đôi khi khác thời gian tạm thời, theo Phục Truyền Luật lệ Ký 4: 45-49, nhà cửa) trong khi họ ở trong 
vùng hoang dã trong bốn mươi năm và Đức Chúa Trời coi đó là " Nhà tạm "theo Lê-vi Ký 23:43. Sống 

trong lều hoặc phòng trọ là một loại nhà ở tạm thời tương tự như ngày hôm nay.  

Kinh Thánh cho thấy các Kitô hữu không cần phải dâng hiến / của lễ vật (Hê-bơ-rơ 9: 9) giống như của lễ 

thiêu mà dân Y-sơ-ra-ên đã dùng để dâng cho Đức Giê-hô-va trong Mùa Chay. (Ma-thi-ơ 23: 36-
37). Thay vào đó, chúng ta phải dâng hiến chính mình như những hy lễ sống động, là dịch vụ hợp lý của 
chúng ta (Rôma 12: 1) - thường bao gồm thường xuyên tham dự các buổi lễ của nhà thờ trong Ngày lễ 

Đền Tạm. 

Một số người có thể tự hỏi tại sao các dịch vụ tham dự được thực hiện trong tất cả các ngày trong Lễ Tạ 

ơn, nhưng điều này không bắt buộc đối với Ngày Bánh Không men. Lý do căn bản là lệnh này nói rằng 

"Ngươi hãy giữ lễ Tiệc tạm bảy ngày ... Bảy ngày bạn sẽ giữ một bữa tiệc thiêng liêng cho Giê-hô-va Ðức 

Chúa Trời ngươi tại nơi Đức Chúa Trời chọn" (Phục truyền Tông Truyền 16: 13,15) , Nhưng điều đó 
không được nói đến liên quan đến Ngày Bánh Không men - các lệnh cho nó nói rằng ăn bánh không men 

trong bảy ngày tại Lê-vi Ký 23: 6 và Phục Truyền Luật lệ 16: 3, trái ngược với việc theo dõi lễ bảy ngày 

(chúng ta làm Một 'hy sinh' bảy ngày của bánh không men bằng cách ăn bánh không men vào mỗi 
ngày). Kinh Thánh cũng nói là ở trong nhà tạm thời trong Ngày Lễ Đền Tạm (Lê-vi Ký 23:42), nhưng 

không nói rõ điều này liên quan đến những Ngày Thánh khác. 

Vì Satan sẽ bị ràng buộc bởi triều đại thiên niên kỷ (Khải huyền 20: 1-2), sẽ có ít sự lừa dối hơn. Đi xa 

trong thời gian Lễ Tạ ơn và họp mặt hàng ngày giúp hình ảnh một thời gian khi thế giới sẽ khác hẳn so 

với bây giờ. 

"Nước Chúa đến!" (Ma-thi-ơ 6:10). 

Kinh Thánh dạy rằng Lễ Tiệc Nào sẽ được giữ trong Thiên niên kỷ và Thiên Chúa sẽ Cuối cùng là 

'Đền tạm' với chúng ta 

Lời tiên tri của Kinh Thánh cho thấy Lễ Tiệc Nọ sẽ được giữ trong thiên niên kỷ: 
16 Và nó sẽ trở thành hiện thực rằng tất cả những người còn lại của tất cả các quốc gia mà đã 

chống lại Jerusalem sẽ đi lên từ năm này sang năm để thờ vua, ĐỨC CHÚA các đạo binh, và để 

giữ lễ lều tạm. 17 Và nó sẽ là bất cứ của các gia đình của trái đất không đi đến Jerusalem để thờ 

vua, ĐỨC CHÚA các đạo binh, trên đó sẽ không có mưa. 18 Nếu gia đình của Ai Cập sẽ không 

đưa ra và nhập vào, họ sẽ không có mưa; Họ sẽ nhận được bệnh dịch mà Đức Giê-hô-va tấn công 

các dân tộc không đến để giữ lễ tang. 19 Nầy là sự trừng phạt của Ai Cập và sự trừng phạt của tất 

cả các quốc gia không đưa ra để giữ lễ lều tạm (Zechariah 14: 16-19). 

Vì vậy, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời sẽ trông đợi tất cả mọi người phải giữ Lễ Tiệc Nữa trong 

tương lai. Ngay cả những nhà bình luận Công giáo cũng thừa nhận rằng kế hoạch của Thiên Chúa bao 

gồm Lễ Tạ Đình Phong. Một bình luận của Công giáo về các đoạn trong sách Zechariah 14 nêu rõ: 

Trong khoảng thời gian trung bình như trước khi bị bức hại, Giáo hội sẽ được cải đạo, và với lòng 

cống hiến to lớn sẽ tổ chức các lễ hội, và thực hiện các nghi lễ tôn giáo để tôn vinh các vị thần và 



sẽ được khen thưởng rất lớn. (Bản gốc Cựu Ước và Douay Cựu Ước của Anno Domini 1610 Tập 

2, trang 824) 

Nước của Thiên Chúa sẽ thay thế cho tất cả các vương quốc của thế giới này (Khải huyền 11:15), và lễ 

hội này giúp ta hình dung điều này bằng cách tách ra (xem Khải huyền 18.4, 1 Giăng 2: 18-19) Những 
người hành hương Kitô hữu (1 Phi-e-rơ 2: 1-12) từ thói quen thông thường của họ. 
Việc giữ lễ Phục Sinh cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tuổi tác của những gì sẽ xảy ra trong 

vương quốc ngàn năm tương lai. Kinh thánh cũng cho thấy sau đó, "Đền tạm của Thiên Chúa" sẽ ở trên 

mặt đất "và Ngài sẽ ở với" chúng ta "(Khải Huyền 21: 3). 
Giữ Lễ Phục Sinh bây giờ là một sự nếm trước những điều sẽ đến trong Vương Quốc của Thiên Chúa. 

8. Ngày lớn cuối cùng: Kế hoạch cứu độ tuyệt vời của Đức Chúa 

Trời dành cho nhân loại 

Ngày thứ tám, ngày ngay sau bảy ngày của Lễ Tạ Ni, hình ảnh việc hoàn thành kế hoạch cứu chuộc. 

"Sách Sự sống" - điển hình về sự cứu rỗi - sẽ được mở ra (Khải Huyền 20:12). Đây chỉ là trước khi trời 

mới và đất mới (Khải Huyền 21: 1). Người Do Thái gọi lễ hội này Shemini 'Azeret, có nghĩa là ‘ngày thứ 

tám của lắp ráp’ (cũng ngụ ý rằng bảy ngày trước của Lễ Lều Tạm là những ngày hội họp). 

Đây là ngày thứ tám trong Kinh Thánh: 

34 ... 'Ngày rằm tháng bảy này sẽ là Lễ Lều Tạm trong bảy ngày để Chúa. ... 36 Vào ngày thứ tám 

ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. ... Đây là một hội đồng thiêng liêng, và bạn sẽ không làm công 

việc thông thường vào nó. (Lê-vi Ký 23: 34,36) 

Ngày này thường được gọi trong Giáo Hội của Thiên Chúa như vòng tròn vĩ đại ngày trước, vì những gì 

Tân Ước nói về nó: 

37 Vào ngày cuối cùng, đó là ngày tuyệt vời của bữa tiệc, Chúa Giêsu đứng và kêu lên rằng: "Nếu 

ai khát, hãy đến cùng Ta và uống. 38 Ai tin Ta, như Kinh Thánh đã nói, ra khỏi mình Trái tim sẽ 

chảy dòng sông sống. " (Giăng 7: 37-38) 

Vì vậy, Chúa Jêsus giữ ngày này ngay sau lễ hội tưởng tượng thiên niên kỷ, và dạy nó.  

Sau thiên niên kỷ, điều gì xảy ra? 

Phục sinh (Khải huyền 20: 5). 

Người chết đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này sẽ không bao gồm các Kitô hữu chân chính hôm 

nay, khi chúng được sống lại khi Chúa Jêsus trở lại. Những người trong sự sống lại này phải là những 
người đã chết trong sự thiếu hiểu biết về kế hoạch thực sự của Đức Chúa Trời 

Trong lứa tuổi trước đây. Đây là ngày phán xét mà Chúa Jêsus nhắc đến nhiều lần: 

7 Và khi bạn đi, rao giảng rằng: 'Nước Trời đã đến gần.' ... 14 Và ai sẽ không nhận bạn không nghe 

lời các bạn, khi bạn khởi hành từ nhà đó, hay thành phố, và phủi bụi từ đôi chân của bạn. 15 Quả 

thật, Ta bảo các ngươi, nó sẽ được chấp nhận hơn đối với vùng đất của Sodom và Gomorrah 
trong ngày phán xét hơn cho thành phố đó! (Ma-thi-ơ 10: 7,14-15) 

23 Và bạn, Capernaum, những người đang nâng lên đến tận trời, sẽ được đưa xuống Hades; Vì nếu 
các công việc to lớn đã xảy ra trong các ngươi đã xảy ra trong thành Sô-đôm, thì sẽ còn cho đến 



ngày nay. 24 Nhưng tôi nói với bạn rằng nó sẽ chịu hơn cho xứ Sô-đôm trong ngày phán xét hơn 

cho bạn. (Ma-thi-ơ 11: 23-24) 

Chú ý rằng trong ngày phán xét, Đức Chúa Trời đã bị phá hủy trong Sôđôm và Gô-mô-rơ (Genesis 19:24) 

hơn là đối với những ai cố tình chối bỏ Đấng Christ và sứ điệp của Nước Trời. 

Chúa Jêsus cũng dạy rằng "TẤT CẢ SINS ĐƯỢC CẦU" (Mác 3:28), ngoại trừ 'tội lỗi không thể tha thứ' 

(Mác 3:29). Đó là với sự hoàn thành của Ngày Đại Kỳ cuối cùng mà tất cả những ai không có cơ hội để 

được cứu rỗi thực sự sẽ có cơ hội đó, và gần như tất cả sẽ chấp nhận lời đề nghị đó. 

Gần như tất cả con người đã từng sống sẽ được cứu! 

Trong thế kỷ thứ 2, Polycarp của Smyrna báo dạy về Lễ Lều Tạm và cuối Great Day (Life of Polycarp, 

Chương 19). 

Sự thật là trong Kinh thánh, vì tình yêu của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã đến để chết vì tất cả: 

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con chỉ Con hầu cho hễ ai tin Con ấy 
không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian 

để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu độ. (Giăng 3: 16-17) 

Vậy Thiên Chúa yêu thương đã sai Con Ngài đến để chết cho một người ít hay là thế giới? 

Tin Lành, những người thường xuyên trích dẫn Giăng 3:16, có xu hướng dạy rằng thế giới có thể được 

cứu nhưng mà đại đa số người từng sống sẽ bị ảnh hưởng trong đau khổ mãi mãi. Họ cũng dường như bỏ 
qua rằng Chúa Jêsus đã chết cho tất cả mọi người (Giăng 3:17). Đây có phải là loại kế hoạch cứu độ mà 

một Đức Chúa Trời là sự hiểu biết và là tình yêu sẽ đến với? Kinh Thánh có ủng hộ ý tưởng rằng tất cả 

mọi người có thể được cứu không? Nếu không, đó là công bằng? 

Vì Đức Chúa Trời biết và toàn năng và là tình yêu (1 Giăng 4: 8,16), Đức Chúa Trời có định trước cho 

hầu hết những ai đã từng sống trong sự đau khổ đời đời không? 

Không. 

Chắc chắn Đức Chúa Trời đủ khôn ngoan để có một kế hoạch thực sự hiệu quả. 

Rô-ma 9: 14-15 tuyên bố: 

14 chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình với Đức Chúa Trời không? Chắc chắn 

không! 15 Vì Ngài nói với Môsê, “Ta sẽ thương xót bất cứ ai mà tôi sẽ có lòng thương xót, và tôi 

sẽ thương xót bất cứ ai mà tôi sẽ có lòng từ bi.” 

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã chọn một phần của Israel trong Cựu Ước và vài người khác. Tình yêu 
đó thế nào nếu phần còn lại bị kết án tra tấn vĩnh cửu? 

Đức Chúa Trời "muốn tất cả mọi người được cứu và để hiểu biết sự thật" (1 Timôthê 2: 4). Lý do mà 
không phải tất cả mọi người được gọi trong thời đại này là vì Ngài biết nhiều nhất sẽ không đáp lại và 

kiên trì với sự thật để cuối cùng được cứu (xem Mác 13:13, Luca 8: 5-15). Nhưng điều đó không có nghĩa 
là những người không được gọi là bây giờ đã bị cắt đứt và mất. 

Kinh thánh dạy rằng nhiều người đã mù quáng cố ý trong thời đại này (Giăng 12: 37-40; Êsai 
44:18). Những người mù trong thời đại này vẫn có cơ hội (xem Giăng 9:41, Êsai 42: 16-18). Cũng lưu ý: 



14 Tôi một lần nữa sẽ làm một công việc tuyệt vời giữa dân nầy ... 24 Đây cũng người sai lầm trong 

tinh thần sẽ đến với sự hiểu biết, Và những người phàn nàn sẽ được học giáo lý. (Êsai 29: 14,24) 

Không có sự chia cách với Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:11). Sẽ có một cơ hội cho tất cả mọi người vì "tất cả 

các đầu của trái đất sẽ thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa chúng ta" (Êsai 52:10). 

Những người không thuộc sự phục sinh đầu tiên này, được gọi là "phần còn lại của kẻ chết" (Khải huyền 

20: 5), được phục sinh sau khi thiên niên kỷ kết thúc. Đây là một sự sống lại về mặt thể xác và sẽ liên 

quan đến những người cảm thấy rằng niềm hy vọng của họ đã bị cắt đứt (Ezekiel 37: 1-14). 

Mặc dù họ sẽ bị phán xét tội lỗi (Khải huyền 20:12, Rô-ma 3:23, xem Phi-e-rơ 4:17), "Sự thương xót 

chiến thắng trên sự phán xét" (Gia-cơ 2:13). Đức Chúa Trời sẽ cầu khẩn tất cả xác thịt (Giê-rê-mi 25:31, 
Êsai 3:13) và nhiều người sẽ đáp ứng (Êsai 65:24). Mặc dù không phải tất cả sẽ chấp nhận lời đề nghị của 

Ngài, và đây không phải là cơ hội thứ hai (những người thực sự có cơ hội và hoàn toàn chối bỏ Đức 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ không có cơ hội để được tha thứ cho mỗi Mark 3:29), nhiều người sẽ 
ăn năn. Ngày cuối cùng mới giúp cho thấy điều này. 

Xem xét các vấn đề sau: 

19 Lạy Chúa, sức mạnh và là đồn lũy tôi, nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, Các dân ngoại sẽ 

đến với Bạn Từ tận cùng của trái đất và nói: "Chắc chắn những lời dối trá tổ phụ chúng ta đã thừa 

hưởng, vô dụng và những thứ không có lợi nhuận." 20 một người đàn ông sẽ làm cho thần cho bản 
thân, mà không phải là vị thần? 21 "Vì vậy nầy, ta sẽ một lần này làm cho chúng biết, tôi sẽ làm 

cho chúng biết tay tôi và sức mạnh của tôi; Và họ sẽ biết rằng tên của tôi là Chúa (Jeremiah 16: 

19-21). 

17 Và phần còn lại của nó ông làm thành một vị thần, hình ảnh chạm khắc của Ngài. Ngài ngã 
xuống trước mặt nó và thờ lạy nó, cầu xin cho nó và nói, "Hãy giải cứu ta, vì con là thần của 
ta!" 18 Họ không biết và cũng không hiểu; Vì Ngài đã nhắm mắt lại, để họ không nhìn thấy, Và 

lòng họ, để họ không hiểu. ... 22 Tôi đã xoá nhoà, giống như một đám mây dày, tội lỗi của bạn, Và 

cũng giống như một đám mây, những tội lỗi của mình. Trở về với Ta, vì ta đã cứu chuộc 

bạn. (Êsai 44: 17,18,22) 

Ngay cả những người chấp nhận những truyền thống giả dối, kể cả những người đã được thần tượng hóa 
(Isaiah 44: 17-18), sẽ có cơ hội thực sự đầu tiên của họ cho sự cứu rỗi (Êsai 44:22). Hàng tỷ năm qua ở 
Châu Phi, Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, và các hòn đảo chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu và phúc âm 

thật của Nước - và Thiên Chúa đã báo trước điều này và đã có một kế hoạch (Rô-ma 11: 2). 

Chúng tôi trong Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục đồng ý rằng “Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa 

cứu độ” (Tv 68:20) và dạy rằng Ngài có một kế hoạch cứu rỗi mà thực sự làm việc cho nhiều hơn chỉ là 

một vài người thân. 

Chỉ có một cái tên dưới trời mà nhờ đó người ta được cứu (Công-vụ 4:12, xem Ê-sai 43:11) và đó là Chúa 

Giêsu Kitô (Công-vụ 4:10, Giăng 3:18). Vì hầu hết nhân loại chưa bao giờ nghe sự thật về Chúa Giêsu và 

Tin Mừng của Nước Thiên Chúa (Để biết chi tiết, xin xem cuốn sách miễn phí của chúng tôi Các Tin 
Mừng của Nước Thiên Chúa ở www.ccog.org), và “mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi Của Đức Chúa Trời 

"(Luca 3: 6), thì sẽ có một cơ hội để tất cả mọi người đạt được ơn cứu độ - dù ở tuổi này hay thời đại sắp 

đến (xem Ma-thi-ơ 12: 31-32, Luca 13: 29-30). 

Tuổi tương lai đến sau khi hồi sinh lần thứ hai (như các Kitô hữu chân chính lúc đó được nâng lên trong 

cuộc phục sinh đầu tiên trong mỗi Khải Huyền 20: 5-6) và bao gồm thời gian tòa án trắng (Khải huyền 

20: 11-12). Êsai (Êsai 65:20), cũng như thánh Irenaeus Công giáo La Mã và Chính thống giáo (Adversus 



haereses, Sách V, Chương 34, Các câu 2-3,4), Chỉ ra rằng thời đại đặc biệt này sẽ đến khoảng một trăm 

năm nữa. 

Ý tưởng này vẫn được giữ trong thời trung cổ bởi những người mà Giáo hội Rôma bị bức hại như được 

báo cáo bởi giám mục thẩm vấn Bernard Guidonis (BERNARD GUI: CẨM NANG SỰ THẨM QUYỀN, 
Chương 5). 

Học thuyết này được giảng dạy bởi Giáo Hội Radio / Worldwide của Thiên Chúa trong thế kỷ 20 và nó vẫn 

được giảng dạy bởi Giáo hội Tiếp tục của Thiên Chúa. 

Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời 

Giữ những ngày thánh kinh nhắc nhở các Kitô hữu chân chính về kế hoạch cứu rỗi thật sự của Thiên 

Chúa. Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục hiểu như thế nào kế hoạch của Thiên Chúa về vấn đề này được 

đặt ra bởi việc chấp hành lễ kính Ngài (Leviticus 23:37). 

Đức Chúa Trời dạy rõ ràng rằng Ngài KHÔNG muốn các thực hành ngoại giáo thờ phượng Ngài: 

29 Khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã bỏ đi trước mặt các nước mà ngươi sẽ đuổi đi, ngươi 

đã đuổi họ và ở trong xứ của họ, hãy chăm sóc cho mình, hầu cho ngươi không vâng theo họ, sau 

khi họ bị diệt trước ngươi , Và các ngươi không cầu hỏi các thần của họ, mà rằng: Các nước này 

phục sự thần của họ như thế nào? Tôi cũng sẽ làm như vậy. ' 31 Bạn sẽ không thờ phượng Giê-
hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi; Vì mọi điều ghê tở Chúa mà Ngài ghét họ đã làm cho các thần 

của họ; Vì họ đốt cả con trai và con gái mình trong lửa cho thần của họ. 32 Hễ điều ta truyền cho 

ngươi, hãy cẩn thận làm theo; Bạn sẽ không thêm vào nó cũng không lấy đi từ nó. (Phục truyền 
Luật lệ Ký 12: 29-32) 

Những người kết hợp các hoạt động thờ cúng ngoại giáo với những người theo Kinh thánh che khuất kế 
hoạch cứu độ của Thiên Chúa và thường không hiểu nó. 

Tân Ước cho thấy Thánh Tông Đồ Phaolô đã theo dõi các ngày thánh kinh (ví dụ Công-vụ 18:21, 20: 

6,16, 27: 9, 1 Cô-rinh-tô 5: 7-8, 16: 8) khi ông giữ luật lệ và tục lệ của mình những người. 

Phao-lô đã lên án việc kết hợp các thực hành ngoại giáo với các buổi lễ trong Kinh thánh (I Cô-rinh-tô 10: 
20-23). Chính Phao-lô đã tuyên bố gần cuối đời mình rằng ông giữ mọi thực hành mà người Do Thái cần 
phải giữ (công-vụ 28: 17-19, xem Công-vụ 21: 18-24) và điều đó phải bao gồm tất cả những ngày thánh 

được liệt kê trong sách Lê-vi Ký 23. 

Theo nguyên tắc, các nhà thờ Hy Lạp-La-mã không theo lời khuyên của Tông Đồ Phao-lô bắt chước theo 

Người khi ông bắt chước Chúa Kitô (I Cô-rinh-tô 11: 1) cũng như lời khuyên của Tông Đồ Giăng không 

tiếp tục đi khi ông và Chúa Giêsu đi (1Ga 2: 6 , 18-19), vì họ không giữ lại tất cả những ngày thánh 
kinh. Ngoài ra, những nhà thờ này thường kết hợp các hoạt động tôn giáo trong lịch thờ phượng, mà các 

tông đồ phản đối (I Cô-rinh-tô 10: 20-23, 2 Cô-rinh-tô 6: 14-18, Jude 3-4, 12, 1 John 2: 6). 

Bằng cách không giữ những ngày thánh của Chúa, mà thay vào đó là những người thay thế không phải là 
Kinh Thánh, nhiều người không nhận ra rằng tội lỗi cần phải được thực sự ra khỏi cuộc sống của chúng 

ta, mà Chúa chỉ đang kêu gọi bây giờ, tất cả sẽ có cơ hội cứu rỗi trong thời đại này Tuổi đời sắp tới, và 

gần như tất cả những người đã từng sống sẽ được cứu sống trong vụ thu hoạch muộn. 

Ngày Lễ của Đức Chúa Trời đã đưa ra các phần của kế hoạch cứu rỗi của Ngài mà hầu hết mọi người 

không hiểu. Đó là một kế hoạch kỳ diệu và yêu thương. 



9. Sự dịch sai và ngày Sa-bát 

Tại sao hầu hết mọi người tuyên bố Chúa Giêsu không giữ những Ngày Thánh Kinh? Ngoài những quan 

điểm chống Do thái giáo, sự thỏa hiệp, vô minh, và những ý tưởng sai lầm về 'truyền thống', sự phân tích 

sai là lý do nhiều người dường như không chấp nhận rằng họ cần phải theo dõi các lễ hội của Thiên Chúa. 

Thông thường có một vài lối đi sai lầm / hiểu lầm mà mọi người thường chỉ ra rằng "chứng cứ" là những 

ngày thánh kinh được thực hiện. 

Cô-lô-se 2: 16-17 

Có thể, phần phổ biến nhất của Kinh Thánh thường được trích dẫn là "bằng chứng" mà ngày Sa-bát và 
những ngày Thánh Kinh được thực hiện là Colossians 2: 16-17. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một sự dịch 

sai nhẹ của nó: 
16 Vậy, không có người đàn ông đánh bạn trong thịt, hoặc uống, hoặc đối với một holyday, hoặc 

của mặt trăng mới, hoặc những ngày Sa-bát: 17 Trong đó là một cái bóng của những sự hầu 

đến; nhưng cơ thể của Chúa Kitô (Col 2: 16-17, KJV). 

Bản dịch trên là chặt chẽ, tuy nhiên, nó thêm một từ “là” (đó là lý do tại sao các dịch KJV 

đặt là in nghiêng) mà không có trong tiếng Hy Lạp gốc. 

Một bản dịch thực sự sẽ để lại nó như nó không có trong đó. Chú ý những con số Concordance và lời nói 

có liên quan của Mạnh cho câu 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Đó là một cái bóng của những thứ sắp tới; các…. nhưng…. Cơ thể ............ của ... Chúa Kitô.   

Cần lưu ý rằng 9999 có nghĩa là không có từ trong văn bản Kinh thánh - từ "là" không có trong kinh 

thánh này. 

Bởi vì ba từ cùng của Strong (# 4983, 3588, và 5547) đều sử dụng bốn lần khác trong Tân Ước và trong 

những lần KJV dịch chúng là "Thân Thể Đức Kitô" (Rm 7: 4; 1 Cor 10:16; I Cô-rinh-tô 12:27, Ê-phê-sô 
4:12) - cũng giống như NKJV- nên có KJV. 

Vì vậy, nếu những người phiên dịch chỉ đơn giản phù hợp với mình, họ sẽ dịch Colosêsơ 2: 16-17 thành 
tiểu bang (và bao gồm dấu ngoặc đơn hoặc dấu phẩy): 

16 Do đó loài người không phán xét bạn trong việc ăn uống hoặc đối với một lễ hội hoặc của một 

chấp hành của mặt trăng mới hoặc của một Sa-bát 17 (đối với những điều đều chỉ là bóng của các 
việc sẽ tới), nhưng cơ thể của Chúa Kitô. 

Hay nói cách khác, đừng để những người bên ngoài "thân thể của Đấng Christ" (nhà thờ, Cô-lô-se 1:18) 
đánh giá bạn về Ngày Lễ Thánh, nhưng chỉ là chính nhà thờ đích thực. Cô-lô-se 2: 16-17 không nói rằng 

ngày Sa-bát và Ngày Thánh được thực hiện. 

Ngay cả vị giám mục Chính Thống đầu tiên của Ambrose ở Milan nhận ra rằng Côlôse 2:17 đã đề cập đến 
"thân thể của Đấng Christ" khi ông viết những nhận xét sau đây về câu đó: 

Vậy chúng ta hãy tìm kiếm thân xác của Đấng Christ ... nơi thân thể của Đấng Christ là, có sự 

thật. (Ambrose of Milan, Sách II Về niềm tin vào Phục Sinh, phần 107) 



Thật là buồn khi các dịch giả hiện đại của người Hy Lạp thường bỏ qua những gì mà biểu hiện thực sự có 

ý nghĩa. 

Đó là cách giải thích kém (giải thích theo kinh thánh) dựa vào một sự dịch sai để tuyên bố rằng những 

ngày thánh được thực hiện. 

Ga-la-ti 4: 8-10 

Một sự phản đối phổ biến khác là giữ cho các ngày Thánh là Ga-la-ti 4: 8-10. Một số người theo đạo Tin 

Lành có khuynh hướng sử dụng điều này để nói rằng không có ngày tháng theo Kinh thánh. Vậy chúng ta 

hãy nhìn vào những gì mà thánh thư thực sự dạy: 
8 Nhưng sau đó, quả thật vậy, khi bạn không biết Thiên Chúa, bạn phục vụ những người mà theo 
bản chất không phải là thần thánh. 9 Nhưng bây giờ sau khi bạn đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn 

là được biết đến bởi Thiên Chúa, thế nào là nó mà bạn trở về cùng yếu nghèo nàn, mà bạn mong 

muốn một lần nữa trở thành nô lệ? 10 Các ngươi thấy ngày, tháng, mùa, năm. 

Có một số vấn đề với cuộc tranh luận chống ngày Thánh ở đây. 

Một là Ga-la-ti là dân ngoại (mặc dù có một số người Giu-đa nói đến trong các câu sau) và KHÔNG giữ 

ngày Thánh Kinh trước khi cải đạo. 

Hơn nữa, không có cách nào Kinh thánh gọi các yêu cầu của Kinh thánh là "yếu tố ăn xin". Phao-lô đã 

cảnh báo rõ ràng đối với các lễ nghi ngoại đạo như người Ga-la-ti đã "phục vụ những người mà thiên 

nhiên không phải là thần." 

Một người khác nữa là người Công giáo / Protestant / Orthodox Đông nên cân nhắc rằng họ thường quan 

sát nhiều ngày và năm khác nhau (chủ nhật, lễ Phục sinh, Giáng sinh, năm mới), vì vậy họ không nên 
quan sát bất cứ điều gì nếu họ cảm thấy không có ngày tôn giáo nào được quan sát. 

Ga-la-ti 4: 8-10 không làm mất các ngày của Thánh Kinh, nhưng thay vào đó là một lời cảnh báo chống 
lại việc bám víu vào các buổi lễ ngoài Kinh Thánh. 

Còn ngày thứ bảy ngày Sa-bát? 

Ngày thứ bảy Sa-bát là lần đầu tiên trong các lễ hội của Đức Chúa Trời được liệt kê trong Lê-vi-sai 23. 
Mặc dù đây là một Ngày Lễ Chúa nhật hàng tuần, không phải hàng năm, một số nhận xét ngắn gọn có vẻ 

hợp lý. 

Ngày thứ bảy trong tuần, ngày Sa-bát Kinh thánh, bây giờ được gọi là Thứ bảy. Mặc dù Chủ Nhật được 

hiển thị trên một số lịch như là ngày thứ bảy của tuần, thực tế là chủ nhật là ngày đầu tiên của tuần. Tân 
Ước đã chỉ rõ Chúa Jêsus (Luca 4:16, 21, 6: 6, 13:10) cũng như các Tông Đồ và các tín hữu (Công-vụ 13: 

13-15, 42-44, 17: 1-4; 18 : 4, Hê-bơ-rơ 4: 9-11) giữ ngày thứ bảy Sa-bát. 

Nhiều người cho rằng ngày Sa-bát ngày thứ bảy không phải là thời kỳ Tân Ước, vì vậy ngày nay không 

cần phải giữ. Nhưng cách duy nhất để đưa ra tuyên bố đó là dựa vào việc dịch sai Kinh thánh. Nếu nhìn 

vào những gì được cho là bản gốc tiếng Hy Lạp, gốc Aramaic, và bản gốc Latinh Vulgate, rõ ràng trong 
tất cả các ngôn ngữ mà ngày thứ bảy Sabbath được yêu cầu cho các Kitô hữu. 

Ngay cả theo một số bản dịch của Kinh thánh đối với Công giáo và Tin lành, thì ngày nghỉ thứ bảy ngày 

Sa-bát vẫn còn là thời của những người Thiên Chúa giáo vâng lời của Đức Chúa Trời: 



4 Vì Ngài đã nói ở đâu đó về ngày thứ bảy theo cách này, “Và Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ 

bảy từ tất cả các tác phẩm của ông”; 5 và một lần nữa, tại địa điểm đã đề cập trước, “Họ sẽ không 
tham gia vào phần còn lại của tôi.” 6 Như vậy, kể từ khi nó vẫn còn đó một số sẽ tham gia vào nó, 

và những người trước đây đã nhận được những tin tức tốt không nhập vì không vâng lời, .. . 9 Do 
đó, một phần còn lại Sa-bát vẫn còn cho người dân của Thiên Chúa. 10 Và bất cứ ai đi vào phần 

còn lại của Thiên Chúa, thuộc từ các tác phẩm của mình như Thiên Chúa đã từ mình. 11 Vì vậy, 
chúng ta hãy cố gắng tham gia vào phần còn lại đó, để không ai có thể sụp đổ sau ví dụ tương tự 

của sự bất tuân. (Hê-bơ-rơ 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Đối với một nơi nào ông đã nói về ngày thứ bảy trong những lời này: "Và vào ngày thứ bảy 

Thiên Chúa nghỉ ngơi từ tất cả các công việc của mình." 5 Và một lần nữa trong đoạn văn trên, 

ông nói, "Họ sẽ không bao giờ nhập còn lại của tôi." 6 Nó vẫn còn đó một số sẽ nhập còn lại đó, 
và những người trước đây đã có Tin Lành đã rao giảng cho họ không đi, vì không vâng lời của họ 

... 9 Có vẫn còn, sau đó, một ngày Sa-bát-phần còn lại cho người dân của Thiên Chúa; 10 cho bất 

cứ ai bước vào phần còn lại của Thiên Chúa cũng dựa từ công việc của mình, cũng giống như 

Đức Chúa Trời đã từ mình. 11 Hãy để chúng tôi, do đó, cố gắng hết sức để nhập phần còn lại đó, 
để không ai sẽ rơi bằng cách làm theo tấm gương của họ không vâng phục (Hêbơrơ 4: 4-6,9-11, 
NIV) 

Tân Ước nói rõ rằng các Kitô hữu phải giữ ngày Sa-bát thứ bảy. Ngoài việc cho phép tăng trưởng tinh 

thần và làm trẻ hóa bản thân, ngày Sa-bát cũng hình ảnh một thời gian sắp tới của sự nghỉ ngơi thiên niên 

kỷ của Thiên Chúa. 

Trong khi nhiều người không nghĩ rằng ngày thứ bảy ngày Sa Bát là Ngày Thánh, Kinh thánh (Lc 23: 3, 
Xuất Hành 20: 8, Êsai 58:13). Tân Ước cảnh báo chống lại việc không giữ nó (Hê-bơ-rơ 4: 4-11), nhưng 
nhiều lý do xung quanh với "những lời trống rỗng" (xem Ê-phê-sô 5:26). 

Có lẽ cũng cần được đề cập rằng mặc dù có sự sai lầm trong việc phân tích sai lầm, thế kỷ thứ II, Đức 

Giám mục Ignatius of Antioch đã không thay thế ngày thứ bảy ngày Sa-bát vào Chúa Nhật (Thiel B. 
Ignatius và ngày Sa-bát). , 2016 và Thiel B. Thông tin thêm về Ignatius và ngày Sa-bát The Sabbath 
Sentinel, Tập 70 (2): 15-17, 2017). Cũng không tài liệu cổ xưa gọi là Didache (Thiel B. Didache và ngày 
Sa-bát Ngày Sabát Sentinel, Tập 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Để biết thông tin tờ chi thêm về lịch sử của nhà thờ, hãy kiểm tra các tập tài liệu ở đâu True Giáo Hội 

Kitô giáo Hôm nay? và lịch sử liên tục của Giáo Hội của Thiên Chúa tại www.ccog.org. 

10. Các ngày lễ Quỷ 

Còn Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, và những ngày tôn giáo khác mà nhiều giáo sư của Đức Kitô quan sát 

thấy? 

Họ có đến từ Kinh thánh không? Nếu không, họ đến từ đâu? Có phải theo Kinh Thánh, nếu bạn giữ nó, có 

quan trọng không? 

Có rất nhiều ngày lễ mà các nhà thờ trên thế giới tán thành, mặc dù không phải tất cả đều được xác nhận 
bởi tất cả họ. Trong suốt lịch sử, một số nhà thờ đôi khi đã được xác nhận, cũng như đôi khi bị lên án, 
những ngày lễ tương tự. 

Mặc dù cuốn sách này nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này để đi sâu vào tất cả các chi tiết về kỳ nghỉ 

và nguồn gốc của nó, nhưng thực tế là nhiều người lại được đóng gói lại những quỷ ma như thường được 

dự định để tôn vinh một vị thần / nữ thần ngoại giáo trước khi các nhà thờ khác nhau được thông qua và / 
Hoặc đổi tên chúng. 



Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng thần học Greco-Roman đã đôi khi lên án những ngày lễ như 

ngoại đạo và không thích hợp cho các Kitô hữu-mặc dù thực tế rằng nhiều nhà thờ Greco-Roman thúc 
đẩy họ trong thế kỷ 21. 

Năm mới vinh danh Janus (thần của thời gian) và Strenua (Nữ thần thanh lọc và hạnh phúc) 

Kinh Thánh bắt đầu năm vào mùa xuân (Exodus 12: 2), nhưng những gì thường được gọi là ngày đầu 

năm mới được quan sát vào ngày 1 st trên lịch hiện đại. Trong AD cuối thế kỷ thứ 2, thần học gia Greco-
Roman Tertullian lên án những người xưng Chúa Kitô, Đấng đã được cử hành một phiên bản của 

nó. Nhưng, điều đó đã không dừng lại nhiều người muốn ăn mừng. 

The Catholic Bách khoa toàn thư báo cáo: 

Các nhà văn và hội đồng Christian đã kết án các tổ chức tôn giáo và những sự dối trá liên quan 

đến lễ hội ... được tổ chức vào đầu năm: Tertullian đổ lỗi cho các Kitô hữu xem những món quà 
truyền thống - gọi là strenae (Fr. étrennes) từ nữ thần Strenia, người chủ trì Ngày Năm Mới (Xem 

Ovid, Fasti, 185-90) - chỉ như những mốt quan trọng của giao hợp thân thiện (De Idol. 

Xiv). (Tierney J. Năm mới Bách khoa toàn thư Công giáo Tập 11, 1911) 

Khoảng 487 AD, các Greco-La Mã dường như áp dụng “Lễ Cắt bao quy đầu” vào ngày 1 st. Điều này, tuy 

nhiên, không dừng lại tất cả các hoạt động tôn giáo. 

Các thuyết minh Bách khoa toàn thư Công giáo: 

Ngay cả trong thời của chúng ta, các đặc điểm thế tục của việc mở cửa năm mới cản trở việc tôn 
trọng Tuần lễ Cứu tinh, và có xu hướng tạo ra một kỳ nghỉ đơn thuần là những gì nên có đặc tính 

thiêng liêng của Ngày Thánh. Thánh Augustinô chỉ ra sự khác biệt giữa cách thức ngoại đạo và 

Kitô giáo để kỷ niệm một ngày: lễ hội ngoại giáo và những sự dã man đã được giải phóng bởi 
việc nhịn ăn và cầu nguyện của người Kitô giáo (PL, XXXVIII, 1024 sqq; Serm cxcvii, 

cxcviii). (Ibid) 

Vì vậy, nó cũng tuyên bố: 

... vào cuối thế kỷ thứ sáu Hội đồng Auxerre (có thể. I) cấm các Kitô hữu strenas diabolicas 
observare. 

Diabolicas Khái niệm strenas observare tạm dịch từ tiếng Latin để tiếng Anh là “quan sát thời gian mới 

của Devil.” Rất có thể là Nghị quyết năm mới có liên quan đến những lời cầu nguyện và thực hành một 
lần đưa ra cho nữ thần ngoại giáo. 

1 tháng 1 st không phải là một kỳ nghỉ kinh thánh, và thậm chí cả Giáo Hội Rôma đã cấm một số thuộc 
tính của nó như ma quỷ. 

Ngày lễ tình nhân được tôn vinh Faunus / Pan (thần của đàn gia súc và khả năng sinh sản) 

Kinh Thánh không có kỳ nghỉ như Ngày Valentine, nhưng nhiều người quan sát nó. 

Đây là điều mà một nguồn Công giáo đã viết về nó: 

Nguồn gốc của Ngày Valentine nằm trong lễ hội La Mã cổ đại của Lupercalia, được tổ chức vào 

ngày 15 tháng 2. Trong 800 năm người La Mã đã dành ngày này cho thần Lupercus. Trên 
Lupercalia, một thanh niên sẽ vẽ tên một người phụ nữ trẻ trong một cuộc xổ số và sau đó sẽ giữ 

người phụ nữ như một người bạn tình dục trong năm ... 



Giáo Hội Công Giáo không còn chính thức vinh danh Thánh Valentine, nhưng ngày lễ có cả rễ 

La Mã và Thiên chúa giáo. (Nguồn gốc Ngày Valentine.www.american catholic.org) 

Một ngày rễ ngoại giáo và giấy phép tình dục chắc chắn không phải là một ngày để các Kitô hữu quan 

sát. Loại hành vi này đã bị cảnh cáo chống lại trong Tân Ước (I Cô-rinh-tô 6:18, Jude 4). 

Chú ý một số nhận xét của Hồi giáo về Ngày Valentine: 

Kỷ niệm Ngày Valentine không được chấp nhận bởi vì: Thứ nhất, đó là một kỳ nghỉ cải tiến ... 

Các Kitô hữu biết được nguồn gốc Pagan của Ngày Valentine. Cách các Kitô hữu thông qua 

Ngày Thánh Valentine phải là một bài học cho những người Hồi giáo ... Chúng ta nên tránh 
bất cứ điều gì liên quan đến hoạt động vô đạo đức ngoại giáo .. Tình yêu giữa gia đình, bạn bè 
và những người đã lập gia đình không cần phải được tổ chức vào một ngày với như vậy. ... 

Nguồn gốc. (Quyết định về kỷ niệm ngày Valentine http: // www. Contactpakistan.com) 

Chú ý rằng người Hồi giáo kết hợp Ngày Valentine với Cơ Đốc giáo (rõ ràng là một loại thỏa hiệp sai) và 

tội lỗi. 

Nói cách khác, Ngày Valentine là tên của Đấng Christ (thông qua thuật ngữ "Kitô giáo") bị nói xấu trong 

số các Dân Ngoại (Rô-ma 2:24, Ê-sai 52: 5). Không có "cái tên của Đức Chúa Trời bị nói phạm vì bạn" 

(Rô-ma 2:24) giữ những ngày lễ tà giáo. 

Những Cơ Đốc Nhân chân chính không giữ những ngày lễ quỷ đã đóng gói lại (xem 1 Cô-rinh-tô 10:21). 

Mardi Gras: Lễ hội Carnival của Quỷ 

Các lễ hội Carnival như Mardi Gras và Ngày Valentine (gọi là Lupercalia dưới đây) xuất phát từ chủ 

nghĩa ngoại giáo: 

Một trong những trường hợp được ghi lại đầu tiên của một lễ hội mùa xuân hàng năm là lễ hội 

của Osiris ở Ai Cập; Nó đã kỷ niệm sự đổi mới của cuộc sống mang lại bởi lũ lụt năm của sông 
Nile. Tại Athens, trong khoảng 6 cent. BC, một lễ kỷ niệm hàng năm để vinh danh thần Dionysus 

là ví dụ đầu tiên ghi lại việc sử dụng một phao nổi. Chính trong thời kỳ Đế Quốc La Mã, các lễ 

hội carnival đã đạt được một đỉnh cao của rối loạn dân sự và sự gian dối. Các lễ hội La Mã chủ 

yếu là các vùng Bacchanalia, Saturnalia và Lupercalia. Ở Châu Âu, truyền thống lễ mừng mùa 
xuân đã tiếp tục tồn tại tốt đẹp trong thời kỳ Cơ Đốc giáo. Bởi vì các lễ hội có nguồn gốc sâu xa 

trong các mê tín dị đoan và văn hoá dân gian của châu Âu, Giáo hội Công giáo La Mã không thể 

dập tắt chúng và cuối cùng đã chấp nhận nhiều người trong số họ như một phần của hoạt động 
nhà thờ. (Carnival, Bách khoa toàn thư Columbia, 6th ed. 2015) 

Baccanalia là Bacchus thần, còn được gọi là Dionysus. Ông là thần của việc thu hoạch nho, rượu vang và 
rượu vang, của sự điên rồ nghi lễ, sinh sản, sân khấu, và thuốc lắc tôn giáo trong thần thoại Hy Lạp. Tình 
dục dâm dục là một phần của lễ kỷ niệm Baccanalia. Sự thờ phượng của ông đã bị nhà lãnh đạo Hy Lạp-
La Mã Commodianus lên án vào thế kỷ thứ ba (Commodianus, về Kỷ luật Kitô giáo, từ Cha Ante-Nicene, 
Tập 4). 

Rượu, đặc biệt là rượu vang, đóng một vai trò quan trọng trong văn hoá Hy Lạp với Dionysus là một lý 

do quan trọng cho một phong cách sống khốc liệt (Gately I. Drink, Gotham Books, 2008, trang 
11). Mardis Gras và Carnaval dường như có liên quan đến điều này. 

Vào cuối thế kỷ thứ hai, Giám mục Công giáo Rôma và thánh đường Irenaeus của Chính thống giáo lên 
án những người theo đạo Valentinus đã tham gia vào các lễ hội ăn thịt như ông đã viết: 



Vì vậy, cũng vậy, "người trọn vẹn nhất" trong số họ tự nghiện mình mà không sợ những hành 

động bị cấm mà Kinh Thánh bảo đảm với chúng ta rằng "những kẻ làm như vậy sẽ không được 

hưởng nước Thiên Chúa." Chẳng hạn, họ không làm gì khi ăn thịt được dâng hiến cho các thần 

tượng, tưởng tượng rằng họ có thể làm như vậy không bị phiền toái. Sau đó, một lần nữa, tại mỗi 

lễ hội tôn giáo được tổ chức để vinh danh các thần tượng,. . . Những người khác trong số họ dâng 

hiến cho tham vọng của xác thịt với sự tham lam tối đa, duy trì những điều xác thịt nên được 

phép với bản tính tự nhiên, trong khi những điều thiêng liêng được cung cấp cho tinh thần. Một 

số người trong số họ có thói quen làm ô uế những phụ nữ mà họ đã dạy học thuyết trên, như đã 

được những người phụ nữ bị lạc đường bởi một số người trong số họ, khi trở lại Giáo Hội của 

Thiên Chúa, Và thừa nhận điều này cùng với phần còn lại của lỗi của họ. (Irenaeus, Against 
Heresies, Quyển 1, Chương 6, Đoạn 3) 

Sau đó, nhà biện lý Công giáo Orthobox Arnobius (chết 330) đã cảnh báo chống lại loại hình ăn chay mà 
người ngoại quốc đã: 

Bạn nói gì, O các con trai khôn ngoan của Erectheus? Bạn là công dân của Minerva? Tâm là háo 
hức để biết với những gì bạn sẽ bảo vệ những gì nó là rất nguy hiểm để duy trì, hoặc những gì 
nghệ thuật mà bạn có để cung cấp cho an toàn cho nhân vật và nguyên nhân bị thương như vậy tử 

vong. Đây không phải là sự không tin tưởng giả dối, cũng không phải là bạn đã bị buộc tội bằng 

lời nói dối: sự ô nhục của Eleusinia của bạn được tuyên bố cả bởi sự khởi đầu cơ bản của họ và 

bởi các hồ sơ của văn học cổ đại, bằng các dấu hiệu rất tốt, mà bạn sử dụng khi được hỏi khi tiếp 

nhận Những thứ thiêng liêng, - "Tôi đã ăn chay, và say rượu; Tôi đã đưa ra khỏi thần bí, và đưa 

vào trong cái giỏ; Tôi đã nhận được một lần nữa, và chuyển sang ngực nhỏ. (Arnobius, Against 
the Heathen, Sách V, Chương 26) 

Arnobius thậm chí còn cảnh báo về một bữa tiệc 'Mardi Gras' theo sau là một cách nhanh chóng: 

Lễ Jupiter là ngày mai. Jupiter, tôi cho rằng, ăn cơm tối, và phải được thắp sáng với những bữa 

tiệc tuyệt vời, và đầy dẫy những ham muốn thèm ăn ăn chay, và đói sau khoảng thời gian bình 

thường. (Arnobius, Against the Heathen, Sách VII, Chương 32) 

Do đó, các nhà văn đầu tiên đã lên án những ngày lễ có âm thanh giống như Carnaval / Mardi Gras vì mối 

quan hệ của nó với sự thờ ngẫu tượng của dân ngoại. 

Kinh Thánh dạy: 
13 Chúng ta hãy đi bộ đúng cách, như trong ngày, không phải trong sự vui chơi và say xỉn, không 

phải trong tà dâm và ham muốn, không phải trong xung đột và ghen tị. 14 Nhưng mặc lấy Chúa 
Giêsu Kitô, và làm cho không có quy định cho xác thịt, để đáp ứng ham muốn của nó. (Rô-ma 
13: 13-14) 

Trong khi Kinh Thánh không lên án vui mừng, Mardi Gras và các buổi lễ liên quan khác với lời thánh 

thư. Ở Bolivia, họ gọi đó là "Lễ hội của Quỷ dữ" và công khai tôn thờ Satan như thần của họ! 

Devil's Carnival (La Diablada) Mỗi mùa xuân, Oruro đi vào chế độ carnival ... Một trong những 

điểm nổi bật là các vũ công quỷ, truyền thống trong đó có nguồn gốc từ một loại quỷ quỷ đặc 

biệt. Oruro là một thị trấn khai thác mỏ và người dân địa phương, chi tiêu quá nhiều thời gian 

dưới lòng đất, quyết định áp dụng một vị thần của thế giới ngầm. Truyền thống Kitô giáo cho 

rằng điều này phải là ma quỷ và tín đồ Oruro đã chấp nhận Satan, hoặc Supay, là thần của họ / 

(Frommes http://events.frommers.com/sisp/  
Index.htm? Fx = event & event_id = 5769) 



Carnaval / Mardis Gras là một kỳ nghỉ ma quỷ và chắc chắn không phải là một Christian. Nó không được 

giữ bởi Chúa Giêsu hay bất kỳ người theo tín hữu đầu tiên của Ngài. 

Mùa Chay: Sự chê bai những ngày của bánh mì không men và lễ Hiện Xuống? 

Còn Mùa Chay thì sao? 

Mặc dù từ 'Mùa Chay Mùa' nghĩa là mùa xuân, nhưng nó hiện được quan sát chủ yếu vào mùa đông ngay 

sau khi Mardi Gras. 

Thế giới Sách Bách khoa toàn thư khẳng định: 

Mùa Chay là một mùa tôn giáo được quan sát vào mùa xuân ... Nó bắt đầu vào Thứ Tư của Chúa 

Giêsu, 40 ngày trước Lễ Phục Sinh, trừ Chủ Nhật và kết thúc vào Chủ Nhật Phục Sinh (Ramm B. 

Lent, Sách Bách khoa toàn thư Sách Thế giới, lần thứ 50 năm 1966). 

Thế còn về Ash Wednesday? 

Vâng, đây không phải là Ngày Cơ Đốc nhân của Cơ Đốc nhân hay Kinh Thánh. 

The Catholic Bách khoa toàn thư báo cáo: 

Thứ Tư Lễ Tro Tên chết cinerum (ngày tro) mà nó mang trong Sách Lễ Rôma được tìm thấy 

trong các bản sao hiện sớm nhất của Gregorian Sách Lễ và có lẽ ngày từ ít nhất từ thế kỷ thứ tám. 

Vào ngày này tất cả các tín hữu theo phong tục cổ xưa đều được kêu gọi đến gần bàn thờ trước 

khi bắt đầu Thánh Lễ, và ở đó linh mục, nhúng ngón tay cái của mình vào tro tàn trước đó đã 

được ban phước, đánh dấu trán (Thurston H. Ash Wednesday, 1907 ). 

Vì vậy, Giáo Hội Rôma chấp nhận nó chính thức trong thế kỷ thứ 8. 

Cũng cần lưu ý rằng ý tưởng đặt một cây thánh giá tro trên trán là từ việc thờ phượng thần mặt trời và các 

hình thức khác của chủ nghĩa ngoại giáo: 

Các đồng tu Mithratic ... từ đó sẽ có Sun Cross trên trán của họ. Tính tương đồng với thập giá của 

tro tàn được làm trên trán của Christian Ash Wednesday là nổi bật. Một số người cho rằng đây là 

một ví dụ về những Kitô hữu đầu tiên vay mượn từ giáo phái Mithratic; Những người khác gợi ý 

rằng cả hai giáo phái đều đang dùng cùng nguyên mẫu. (Nabarz P. Những bí ẩn của Mithras: 
niềm tin ngoại giáo đã hình thành thế giới Kitô giáo Inner Traditions / Bear & Company, 2005, 

trang 36) 

Ash thứ tư Lễ hội này được cho là Christian xuất phát từ chủ nghĩa ngoại giáo Rôma, mà đến lượt 

nó lấy nó từ Vedic Ấn Độ. Hơi được coi là hạt giống của thần lửa Agni, có quyền giải phóng tất 

cả các tội lỗi ... Vào Lễ Tạ Ơn Lễ Rôma vào tháng ba, người ta đeo bao đống và tro trong tro tàn 
để chuộc lỗi cho tội lỗi của họ. Rồi cũng như bây giờ, đêm giao thừa là một lễ hội ăn uống, và tội 

lỗi, trên lý thuyết rằng tất cả các tội lỗi sẽ bị xóa sổ vào ngày hôm sau. Là thần chết của tháng ba, 

sao Hỏa đã đưa những người thờ phượng của mình vào trong sự chết. Vì vậy, lễ hội rơi vào chết 

martis, Ngày của sao Hỏa. Trong tiếng Anh, đây là thứ ba, bởi vì sao Hỏa có liên quan đến thần 
Saxon Tiw. Trong tiếng Pháp, ngày lễ hội được gọi là Mardis Gras, "Fat Tuesday", ngày vui vẻ 

trước khi Ash Wednesday. (Walker B. Bách khoa toàn thư về các huyền thoại và bí mật của 

người phụ nữ. HarperCollins, 1983, trang 66-67) 

Đâu là Lễ Tẩy Giả Mùa Chay từ Tôn Giáo đến Bốn mươi Lớn? 



Kinh Thánh nói về một khoảng thời gian 50 ngày để đếm, đó là nơi mà chúng ta có tên là Lễ Hiện 

Xuống. Khoảng thế kỷ thứ tư-thứ sáu, người Hy Lạp-La mã đã giữ một số loại nhanh chóng trong 50 

ngày giống với tốc độ Hồi giáo của Ramadan (Pines, trang 32). Trong thời gian, điều này đã thay đổi 

thành một sự kiêng cữ bốn mươi ngày của một hoặc nhiều món ăn (thức ăn thông thường). 

Các Kitô hữu sơ khai, tất nhiên, đã không giữ Mùa Chay như ngay cả các nhà thờ Thiên chúa giáo Abbott 

John Cassian trong thế kỷ thứ năm nhận ra: 
Howbeit bạn nên biết rằng chừng nào nhà thờ nguyên thủy duy trì sự hoàn hảo của nó không 

gián đoạn, chấp hành này của Mùa Chay không tồn tại. (Cassian John, Hội nghị 21, Hội nghị 

đầu tiên của ABON THEONAS về RELAXATION TRONG NGÀY NĂM Chương 30) 

Do đó, ông thừa nhận rằng Mùa Chay đã được thêm vào và các tín hữu ban đầu đã không giữ nó. 

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi giữ lễ Vượt Qua và Ngày Bánh Không men (1 Cô-rinh-tô 5: 7-8). Tuy nhiên, ông 
đã không làm như vậy cho một cái gì đó gọi là Mùa Chay. Tuy nhiên, vì những ngày của bánh không men 

có liên quan tới việc "ăn chay nhanh" trong bảy ngày, trong khoảng thời gian nhiều người gọi là Phục 

Sinh, có thể một số người liên quan đến Rome và Ai Cập cảm thấy rằng thời kỳ kiêng cữ là thích hợp, 

nhưng khoảng thời gian , Cũng như những gì họ kiêng k ab, khác nhau. 

Socrates Scholasticus đã viết trong thế kỷ thứ 5: 

Việc ăn chay trước lễ phục sinh sẽ được nhận thấy ở những người khác nhau. Những người ở 

Rôma nhanh chóng ba tuần liên tiếp trước ngày lễ Phục Sinh, trừ Thứ Bảy và Chủ nhật.Những 

người ở Illyrica và trên khắp Hy Lạp và Alexandria đều theo dõi nhanh trong sáu tuần, mà họ gọi 

là 'Nhanh chóng bốn mươi ngày'. Những người khác bắt đầu nhanh chóng của họ từ tuần lễ thứ 

bảy trước lễ Phục sinh, và chỉ ăn chừng ba -5 ngày, và trong khoảng thời gian đó, nhưng hãy gọi 

đó là thời gian 'Nhanh chóng bốn mươi ngày'. ... một số chỉ định một lý do cho nó, và những 

người khác, theo một số tưởng tượng của họ. Người ta cũng có thể nhận thấy sự không đồng ý về 

cách kiêng cữ thực phẩm cũng như số ngày. Một số người kiêng ăn những thứ có cuộc sống: 

những người khác ăn cá với tất cả các sinh vật sống; nhiều người cùng ăn cá, ăn thịt gà, và nói 

rằng theo Môise, chúng cũng được làm từ nước. Một số tránh trứng, và tất cả các loại trái cây: 

những người khác chỉ ăn bánh mì khô; Còn những người khác thì không ăn, trong khi những 

người khác ăn chay cho đến giờ thứ chín, sau đó lấy bất kỳ loại thức ăn nào mà không có sự khác 

biệt ... Tuy nhiên, không ai có thể tạo ra một văn bản lệnh như một thẩm quyền ... (Socrates 
Scholasticus) History of Ecclesiastical History, Volume V, chương 22) 

Các tông đồ chắc chắn là không có những ngai khác nhau với các yêu cầu khác nhau (xem 1 Cô-rinh-tô 
1:10, 11: 1). Những kiêng ăn bốn mươi ngày của Chiêng liêng không giống như những ngày ăn kiêng bốn 

mươi ngày được đề cập trong Kinh thánh, trong đó có sự vắng mặt của mọi thức ăn và nước (Xuất Êdíptô 

34:28, Luca 4: 2). 

Liên quan đến nguồn gốc của Mùa Chay, hãy chú ý đến những gì một học giả đã viết: 

Một trong bốn mươi ngày sau đó đã được những người thờ phượng của Ishtar Babylon và các tín 
đồ của Adonis hay Osiris của Ai Cập cổ đại cho biết. Trong số những người ngoại đạo, thời kỳ 

Mùa Chay này dường như là một sự sơ bộ không thể thiếu của hàng năm (thường là xuân ) Lễ 

hội. (Bacchiochi S. Các lễ hội của Thiên Chúa trong Kinh thánh và Lịch sử, Phần 1. Các nhận 

thức về Kinh Thánh, Berrian Springs, năm 1995, trang 108) 



Rất có thể ý tưởng về tốc độ bốn mươi ngày đến từ Alexandria ở Ai Cập hoặc từ Hy Lạp và liên quan đến 

nữ thần ngoại đạo Ishtar. Kể từ khi người Babylon chiếm được những người Hy Lạp và người Ai Cập, có 

thể là khi họ bắt đầu thực hành này. 

Vì các Kitô hữu đầu tiên đã theo dõi Ngày Bánh Không men, người Tịnh Xá đã thay thế những người 
theo chủ nghĩa ngoại giáo đã được thay thế bằng nhiều cách khác nhau. 

Lưu ý rằng Thánh Tông Đồ Phao-lô cảnh báo chống lại việc tham gia vào các kỳ lễ ngoại đạo: 
14 Đừng khai thác mình trong một nhóm không đồng đều với kẻ chẳng tin; Làm thế nào có thể 

thẳng thắn và phá vỡ luật pháp là đối tác, hoặc những gì có thể ánh sáng và bóng tối có điểm 

chung? 15 Làm thế nào Chúa Kitô có thể đi đến một thỏa thuận với Beliar và những gì chia sẻ có 

thể có giữa một tín đồ và người không tin? 16 Ngôi đền của Thiên Chúa không thể thỏa hiệp với tà 

thần, và đó là những gì chúng ta - các đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. (2 Cô-rinh-tô 6: 14-16, 
NJB) 
19 Điều này có nghĩa là gì? Đó là sự cống hiến của thức ăn cho các vị thần giả tạo là gì? Hoặc là 

các vị thần giả mạo là gì? 20 Không, nó không; Chỉ đơn giản là khi những người ngoại đạo hy 

sinh, những gì được hy sinh bởi họ là hy sinh cho quỷ không phải là Thiên Chúa. Tôi không 
muốn bạn để chia sẻ với con quỷ s. 21 Bạn không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén 

của ma quỷ cũng; Bạn không thể có một phần trong bàn của Chúa và bảng quỷ cũng 

vậy. 22 Chúng ta có thực sự muốn khơi dậy sự ghen tuông của Chúa; Chúng ta mạnh hơn anh ta 

không? (I Cô-rinh-tô 10: 19-22, NJB) 

Cho dù từ Ai Cập, La Mã La Mã, hay các nguồn ma quỷ khác, nơi mà Mùa Chay đã không đến là Kinh 

Thánh. Nó cũng không xuất phát từ những truyền thống đầu tiên của những người theo Chúa Giêsu đầu 

tiên. 

Một số nghĩ rằng họ đủ mạnh về mặt tâm linh để họ có thể hòa hợp với chủ nghĩa ngoại giáo, nhưng họ 

thực sự làm cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời theo Thánh Tông Đồ Phaolô. 

Phục Sinh 

Nhiều người không nhận ra rằng lễ Phục sinh (Ishtar) được coi là Lễ Vượt Qua, đã chuyển đến chủ nhật 
vì hèn nhát và căm ghét người Do Thái (Ibid, trang 101-103). 

Chú ý đến những gì mà học giả đạo đức Protestant kính trọng J. Gieseler đã báo cáo về thế kỷ thứ hai: 

Điều quan trọng nhất trong lễ hội này là ngày lễ Vượt Qua, ngày thứ 14 của Nisan ... Trong đó, họ đã ăn 

bánh không men, có lẽ giống như người Do Thái, tám ngày qua ... không có dấu vết của một lễ hội hàng 

năm về sự sống lại giữa họ ... Kitô hữu Châu Á Vị thành niên đã kháng cáo về sự long trọng của lễ Vượt 

Qua về Nisan lần thứ 14 cho John. (Gieseler, Johann Karl Ludwig Một cuốn sách giáo khoa lịch sử 

Harper & brothers, 1857, trang 166) 

Mặc dù các Kitô hữu giữ lễ Vượt qua vào ngày 14 Nisan, vì có nhu cầu tách mình ra vì cuộc nổi dậy của 
người Do Thái trong con mắt của các nhà chức trách La Mã, nhiều Greco-La Mã ở Jerusalem, Rome, và 

Alexandria (nhưng không phải Tiểu Á) Quyết định chuyển Lễ Vượt Qua đến Chủ Nhật. Ban đầu, họ giữ 

một phiên bản Lễ Vượt Qua và nó không phải là một kỳ nghỉ phục sinh. 

Cũng lưu ý những điều sau đây từ G. Snyder: 



Các Kitô hữu đầu tiên đã tổ chức lễ mừng Chúa Jêsus bằng một bữa cơm Pascha vào ngày âm 

lịch của Lễ Giáng Sinh Do Thái (chú thích 1Cor 5: 7-8). 

Ban đầu không có lễ kỷ niệm Phục Sinh. Cuối cùng, trong thế giới dị giáo, ngày Phục Sinh 

được thêm vào lễ hội Pascha. Đó là ngày chủ nhật. (Snyder GF, Chúa Giêsu Ailen, Chúa Giêsu 
Rôma: Sự hình thành Kitô Giáo Ailen sớm Trinity Press International, 2002, trang 183) 

Bởi vì một số ở Châu Á Tiểu và những nơi khác đã không đi cùng với sự thay đổi ngày chủ nhật, Mithras 

thờ cúng Hoàng đế Constantine gọi Hội đồng Nicea, mà tuyên bố chủ nhật cho Greco-Romans. Chính 
Constantine sau đó tuyên bố: 

Sau đó chúng ta không có điểm gì chung với đám đông Do Thái ghê tởm; Vì chúng ta đã nhận 

được từ Đấng Cứu Rỗi của chúng ta một cách khác. (Cuộc đời của người Eucôusô ở Constantine, 

Sách III chương 18). 

Kitô hữu không nên ghét người Do Thái hay không tuân theo Ngày Lễ của Đức Chúa Trời, chỉ vì nhiều 

người Do Thái cố gắng làm như vậy. 

Chúa Jêsus không bao giờ chỉ ra rằng chủng tộc Do Thái là ghê tởm (Ngài là một người Do Thái) và cũng 

không phải là Ngài đã thay đổi ngày Lễ Vượt Qua. Tuy nhiên, Constantine thờ phụng mặt trời đã kết luận 

khác. Và sự tuân giữ chủ nhật giờ đây được gọi là Lễ Phục Sinh. Nhưng vì thực hành thờ cúng mặt trời 

và tránh những thực hành được coi là quá "Do Thái" thực sự là tại sao Easter được quan sát thấy khi nó 

xảy ra. 

Nhiều hoạt động của nó như trứng Phục Sinh, thỏ Phục Sinh, và lửa Phục Sinh xuất phát từ chủ nghĩa 
ngoại giáo theo các nguồn tin Công giáo La mã (ví dụ: Holweck FG Easter, 1909). 

Giám mục Anglican JB Lightfoot đã viết: 

... Các Nhà thờ của Châu Á Tiểu đoàn ... điều chỉnh lễ hội Phục sinh của họ bằng lễ Vượt Qua 

của người Do Thái không tính đến ngày trong tuần, nhưng ... những người ở Rôma và Alexandria 

và Gaul đã quan sát một luật khác; như vậy tránh được ngay cả những semblance của Do 

Thái giáo. (Lightfoot, Joseph Barber, Thư của Thánh Phaolô đối với người Ga-la-ti: Bản văn sửa 

đổi với Lời giới thiệu, Ghi chú và Các luận án) Published by Macmillan, 1881, trang 317, 331) 

Và tên là Easter? Đây là một phản ánh của các nữ thần mặt trời mọc và 'Nữ hoàng của thiên đường' 

Ishtar: 

Ishtar, cô đã được cả hai khả năng sinh sản và một nữ thần chiến tranh. ... Phục Sinh hoặc Astarte 

có hiệu lực sự thờ phượng cùng của một giáo phái tình dục Babylon cũ thiết lập bởi Semiramis 

nữ hoàng chiến binh người có ham muốn cho máu. (Kush H. Những khuôn mặt của người 

Hamitic Xlibris Corporation, 2010, trang 164) 

Ishtar được xem như hiện thân của hành tinh Venus, và cùng với Shamash, thần mặt trời, và Sin, 

thần mặt trăng, cô đã thành lập một bộ ba an tạng. (Littleton CS Những vị thần, nữ thần, và huyền 

thoại, Tập 6. Marshall Cavendish, 2005 trang 760) 

Kinh thánh cảnh báo chống lại việc phục vụ 'nữ hoàng thiên đường': 



17 Anh em há chẳng xem những gì họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố của 

Jerusalem? 18 Con lượm củi, cha nhen lửa, và những người phụ nữ nhào bột, đặng làm bánh cho 
nữ vương trên trời; Chúng nó đổ các của lễ thù ân cho các thần khác, để chúng nó làm cho ta tức 

giận. (Giê-rê-mi 7: 17-19) 

Những chiếc bánh này cũng tương tự như 'bánh mì cắt ngang' (Platt C. Tâm lý học của cuộc sống xã hội 

Dodd & Mead, 1922, trang 71). ' Nữ hoàng thiên đường '? 

Jeremiah 7 ... Bánh cho nữ vương trên trời (v. 18). Có lẽ là một tham chiếu đến Nữ thần sinh 
sản Babylon, Ishtar, nữ thần của hành tinh Sao Kim. (Bình luận Kinh thánh của Wycliffe, Cơ sở 

dữ liệu điện tử Bản quyền thuộc về Moody Press năm 1962) 

Các Kitô hữu không nên đặt tên cho kỳ nghỉ sau khi một nữ thần ngoại đạo thực hành Kinh Thánh lên 

án. Tuy nhiên, hầu hết những người tuyên xưng Kitô giáo dường như không có một vấn đề với điều đó.  

Ma thứ thứ Năm và Thánh Thể Thánh Thể 

Là một 'người thay thế' cho Lễ Vượt Qua, một số người vẫn giữ 'Maundy Thursday. Dưới đây là một số 
những gì The Catholic Bách khoa toàn thư dạy về nó: 

Lễ của Maundy (hay Thánh) hôm thứ Năm long trọng tuyên dương việc tổ chức Thánh Thể và là 

ngày lễ cổ nhất trong các kỳ lễ đặc biệt của Tuần Thánh. Tại Rô-ma, các buổi lễ bổ túc khác đã 
được thêm vào lễ kỉ niệm này ... nó mang lại cho lễ kỷ niệm ngày thành lập Phụng Vụ. ... 

Thứ Năm Tuần Thánh đã được đưa lên với một loạt các buổi lễ của một nhân vật vui vẻ. Lễ rửa 
tội của các tân linh mục, hòa giải những người đền tội, dâng hiến dầu thánh, rửa bàn chân, và 

tưởng nhớ Thánh Thể ... (Leclercq H. Maundy Thứ Năm, Tập 10) New York: Robert Appleton 

Công ty, 1911) 

"Việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể" về cơ bản có nghĩa vụ phải đề cập đến việc thay đổi các biểu tượng 

của Chúa Giêsu liên quan đến Lễ Vượt Qua. Giáo hội Rôma thừa nhận rằng nó bổ sung các nghi lễ cho 

nó, đó là một sự kiện hàng năm, và rằng rửa chân đã được thực hành. Giáo hội Rôma ở nơi khác thừa 
nhận rằng những người cư sĩ thường làm râu dâu, Nhưng nó không còn là thực hành của nó nữa (Thurston 

H. Giặt bàn chân và bàn tay Công cụ Bách khoa Công giáo Vol.15 New York: Công ty Robert Appleton, 

1912). 

"Chủ tế Thánh Thể" hiện đang được Giáo hội Rôma sử dụng khác với những gì Kitô hữu ban đầu đã làm.  

Công giáo Bách khoa toàn thư dạy: 

Bánh mì được định để nhận Tiệc Thánh Thể thường được gọi là chủ nhà, và mặc dù thuật ngữ 
này cũng có thể được áp dụng cho bánh và rượu của Sự hy sinh, nó đặc biệt dành riêng cho 

bánh. Theo Ovid, từ này xuất phát từ hostis, kẻ thù: "Hostibus a domitis hostia nomen habet", bởi 

vì người xưa cung cấp kẻ thù đã bị đánh bại là nạn nhân của các vị thần. Tuy nhiên, có thể hostia 

có nguồn gốc từ kẻ thù, để tấn công, như trong Pacuvius .... các Kitô hữu đầu tiên ... chỉ đơn giản 
là dùng bánh mì làm thức ăn. Có vẻ như hình thức này khác nhau nhưng ít khi nó xảy ra trong 

thời của chúng ta. (Leclercq H. "Host" Bách khoa toàn thư Công giáo Vol 7. Nihil Obstat 1 tháng 

6 năm 1910) 

Những Kitô hữu đầu tiên sử dụng bánh mì không men, không phải là một người chủ cửa hàng giống như 

'mặt trời' được sử dụng trong tín ngưỡng ngoại giáo. 

Mẹ Maria 



Kitô hữu ban đầu ban đầu không tôn sùng Mẹ Maria của Chúa Giêsu. Vậy đâu là ý tưởng về sự giả định 

của Mary đến từ đâu? 

Về cơ bản, từ văn học giả mạo vào thế kỷ thứ tư (hoặc có thể sớm nhất vào cuối thế kỷ thứ ba) - nhưng 

chủ yếu thậm chí còn muộn hơn. Mặc dù Epiphanius Công giáo đã cố gắng điều tra nó, ông không chắc 
chắn về thời điểm nó thực sự phát triển-nó rõ ràng liên quan đến những phụ nữ giữ lễ thờ phụng thần 

ngoại giáo (Panarion of Epiphanius, 78.11.4). 

Người La Mã cổ đại có lễ hội 1-3 ngày cho nữ thần Diana. Vào ngày đầu tiên cô bị buộc tội đến thế gian 
và vào ngày thứ ba, ngày 15 tháng 8, họ dường như đã tổ chức lễ giả định của cô lên thiên đường như nữ 

hoàng thiên đường. Đây là cùng ngày của lễ Công giáo về giả định của Mary (Yoknapatawpha của Kerr 

E. William Faulkner: "Một loại Keystone trong Vũ trụ". Fordham Univ Press, 1985, trang 61). Một số 
người cho rằng đây không phải là một tai nạn hoặc trùng hợp ngẫu nhiên (Xanh CMC, tôn giáo La Mã và 
sự thờ cúng của Diana ở Aricia, tập 0, Các vấn đề 521-85150. Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 2007, 

trang 62; Frazer JG. Sự phát triển của vua V1, Tập 1. Xuất bản Kessinger, 2006, trang 14-17). 

Có một mối liên hệ giữa Diana và các nữ thần khác nhau và có bao nhiêu người xem Mary (Fischer-
Hansen, trang 49). Tuy nhiên, thánh Augustinô Công giáo đặc biệt đề cập đến Diana như một trong số 

"những vị thần giả dối và dối trá" (Augustinô, Sự hòa hợp của Phúc Âm, Sách I, chương 25). 

Người ta nghi ngờ rằng điều này được chính thức thông qua trong Giáo hội Rôma ít nhất một phần do ảnh 

hưởng của đạo Hồi như là con gái của trinh nữ Muhammad 'Fatima' cũng bị cáo buộc đã lên thiên 
đường. "Giả định" không phải là Ngày Lễ Kinh thánh. Đây là một 'nữ hoàng thiên đường' được đóng gói 

lại (Giê-rê-mi 7: 17-19), người ngoại lai ngoại lai. 

Ngày Halloween / Ngày Thánh 

Mặc dù ý tưởng tôn vinh ký ức về cuộc sống và cái chết của một người giống như một vị thánh không trái 
ngược với thánh thư (xem Các Quan Xét 11: 38-40), sự tôn kính các thánh đồ và hy sinh cho họ là trái với 

các giáo huấn tông đồ. 

Sa Tan muốn Chúa Kitô cúi xuống và thờ phượng Ngài (Ma-thi-ơ 4: 9), nhưng Chúa Giêsu đã từ chối 
(Ma-thi-ơ 4:10). Simon Magus (Công-vụ 8: 9-23) đã khuyến khích những người theo Ngài tôn kính / thờ 

phượng Ngài (Irenaeus Adversus haereses, Sách 1, Chương 23, Câu 1-5). 

Phi-e-rơ Phi-e-rơ không chỉ tố cáo Simon Magus, ông đã ngăn cấm một người ngoại bang cúi chào hoặc 

tỏ lòng kính trọng đối với ông (Công-vụ 10: 25-26). Sứ đồ Phao-lô đã cấm người ngoại quốc hy sinh cho 

ông và Barnaba (Công-vụ 14: 11-18). Các Tông Đồ về cơ bản cả hai đều lập luận rằng họ là đàn ông và 
điều này không nên được thực hiện. Những Kitô hữu đầu tiên hiểu điều này và không làm như vậy. Tuy 
nhiên, theo thời gian, một số người dị giáo đã bắt đầu tôn kính các di tích vào cuối thế kỷ thứ hai. 

Sự tôn sùng các thánh đồ tuyên bố bắt đầu là một vấn đề đáng kể với các nhà thờ Hy Lạp-La mã trong thế 
kỷ thứ tư và sau đó, mặc dù thực tế nó không phải là một thực hành tông đồ. 

Lưu ý những điều sau: 

Bằng cách kết hợp các hình ảnh Pagan quen thuộc, chẳng hạn như các vị thần Celtic, Green Man, 

và những người đứng đầu bicephalic trong nhà thờ và nhà thờ, các quan chức nhà thờ khuyến 
khích quần chúng kết hợp hai truyền thống tinh thần trong tâm trí họ để giảm bớt sự chấp nhận 

của họ về tôn giáo mới và làm dịu sự chuyển đổi từ Những cách cũ để mới. (Pesznecker S. 
Gargoyles: Từ Lưu trữ của Trường Xám của Wizardry, Báo Nghề Nghiệp, 2006, trang 85) 



Trong một cuốn sách, câu nói trên đã dẫn đến một phiên bản cắt ngắn sau đây: "Gregory" Đại đế "đã viết 

vào khoảng năm 600 sau Công Nguyên: 

Nói với Augustine rằng anh ta không có nghĩa là phá hủy đền thờ của các vị thần, mà là các thần 

tượng trong những đền thờ đó. Hãy để cho nó, sau khi đã làm sạch chúng bằng nước thánh, hãy 

đặt bàn thờ và thánh tích của các thánh đồ trong đó. Đối với, nếu những ngôi đền được xây dựng 

tốt, họ nên được chuyển đổi từ việc thờ phượng ma quỷ để phục vụ Thiên Chúa thật. ... Do đó, 

vào ngày lễ cúng tế nhà mình, hoặc vào ngày lễ của những vị tử đạo có di tích được bảo quản 

trong đó, hãy tự xây chòi xung quanh các đền thờ một lần và cử hành lễ tiệc tôn giáo. Họ sẽ hy 

sinh và ăn các động vật không nữa dâng cúng cho ma quỷ, nhưng đối với vinh quang của 

Thiên Chúa cho ai, như là Đấng ban sự tất cả mọi thứ, họ sẽ tạ ơn vì đã được satiated. (Gregory 
I: Thư gửi Đức Bà Abbot Mellitus Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Đức Giáo hoàng Gregory ủng hộ việc kết hợp các hoạt động ngoại giáo. Tuy nhiên, Kinh thánh phản đối 

điều này và những kiểu tế lễ như quỷ dữ (I Côrinhtô 10: 20-21). Hơn nữa, Kinh Thánh dạy rằng sau khi 
sự hy sinh của Chúa Jêsus là không cần hy sinh thú vật (Hêbơrơ 10: 1-10). Cho phép những điều trên cho 

'các vị thánh ngày' cho thấy rằng đây cũng là di tích của chủ nghĩa ngoại giáo và họ thực sự là những 

ngày lễ quỷ dữ. 

Rất nhiều người ăn mặc một cách không thích hợp trong Kinh thánh (xem 1 Ti-mô-thê 2: 9) và đôi khi 

cũng như những phù thủy (Kinh thánh lên án-Xuất Ê-díp-tô Ký 22: 8) vào Halloween. Đây không phải là 

một lễ kỷ niệm phù hợp với kinh thánh và chắc chắn không phải là một buổi đầu Cơ đốc giáo. 

All Saints' Day được tuyên bố vào thế kỷ thứ bảy, và sau đó chuyển đến 01 tháng 11 st và buổi tối trước 

khi trở nên nổi tiếng như Halloween (Mershman F. All Saints' Day. The Catholic Bách khoa toàn thư 
Vol.. 1. Nihil Obstat. 01 tháng 3 năm 1907 ). 

Ngày 31 tháng 10 là ngày Druids cổ đại quan sát thấy: 

Các Druids, và trật tự của các linh mục trong Gaul và Anh Quốc cổ đại, tin rằng trong Halloween, 

ma quỷ, ma cà rồng, thần tiên, phù thủy và yêu tinh đã ra để làm hại người ta. ... Từ những niềm 

tin Druid đến việc sử dụng ngày hôm nay của phù thủy, ma, mèo trong các lễ hội Halloween ... 
Tuỳ chỉnh việc sử dụng lá, bí ngô và ngô làm đồ trang trí Halloween đến từ Druids. Các dân tộc 

đầu tiên của châu Âu cũng đã có một lễ hội tương tự như các kỳ nghỉ Druid ... Trong 700, Giáo 

Hội Công Giáo La Mã tên là ngày 01 tháng 11 là ngày All Saints'. Các hải ngoại giáo cũ và ngày 

Lễ Giáng Sinh được kết hợp vào lễ hội Halloween. (Halloween. Bách khoa toàn thư của Sách 

Thế giới, tập 9, Chicago, 1966: 25-26) 

Nó có thể được quan tâm để xem xét những gì một nhà văn Công giáo viết: 

Tại sao một giáo hoàng lại đặt lễ mừng của người Ca-tô về người chết trên đầu lễ những 

người khỏa sáng của người chết? Vì các lễ hội Công giáo liên tục và hoàn thành ý nghĩa của 

những người ngoại đạo. (Killian Brian, Halloween, như lễ kỷ niệm mùa thu, nhắc nhở tên của 

Thiên Chúa được tôn kính Tin Mừng Quốc Tế Công Giáo Online 10/31/06) 

Đó là một thực tế rằng nhiều người liên kết với Giáo Hội Rôma thưởng thức và khoe khoang về các mối 

liên hệ ngoại đạo cho đức tin của họ. Đây là Kinh thánh mà họ và tất cả mọi người nên xem như là nguồn 

học thuyết (xem Timothy 3:16) và nó lên án việc sử dụng các hình thức thờ cúng ngoại giáo (Phục truyền 
Phục sinh 12: 29-32, Giê-rê-mi 10: 2-6; I Cô-rinh-tô 10:21, 2 Cô-rinh-tô 6: 14-18). 

Giáng Sinh 



Kinh thánh không bao giờ xác nhận việc cử hành các sinh nhật, kể cả của Chúa Jêsus. Nhà thờ đầu của 

Rôma không cử hành lễ Giáng sinh cũng như bất kỳ sinh nhật nào khác. Lễ kỉ niệm sinh nhật vẫn lên án 

vào cuối thế kỷ thứ 3 bởi Arnobius (Against the ngoại, Quyển I, Chương 64). 

Hơn nữa, Tertullian cảnh báo rằng tham gia vào các buổi lễ mùa đông với vòng hoa và tặng quà làm cho 

một trong những beholding các vị thần ngoại giáo. Có một lễ kỷ niệm được gọi là Saturnalia đã được tổ 

chức bởi những người ngoại đạo vào cuối tháng Mười Hai. 

Cha đẻ của thần học Latinh, "Tertullian tố cáo lễ kỷ niệm mùa đông, như Saturnalia (từ một vị thần ngoại 

đạo có tên khá dồi dào) biến thành Giáng sinh như ông đã viết: 

Minervalia giống như của Minerva, như Saturnalia Saturn; Saturn, nhất thiết phải được cử hành 

ngay cả bởi những người nô lệ nhỏ vào thời Saturnalia. Các món quà của năm mới cũng phải 

được bắt gặp, và Septimontium giữ; Và tất cả các món quà của Mùa đông và lễ Kính 

Kinsmanship phải được yêu cầu; Các trường phải được may hoa; Vợ của các con dơi và con hiến 

tế; Trường học được tôn vinh trong những ngày thánh được chỉ định. Cùng một điều xảy ra trong 
ngày sinh nhật của thần tượng; Mọi sự tinh túy của ma quỷ thường xuyên xảy ra. Ai sẽ nghĩ rằng 

những điều này phù hợp với một bậc thầy Cơ đốc giáo, trừ khi người đó nghĩ họ phù hợp với 

người không phải là bậc thầy? (Tertullian, về Idolatry, Chương X) 

Vào khoảng thời Tertullian, các giám mục La Mã Zephyrinus (199-217) và Callistus (217-222) có tiếng 
về sự thoả hiệp và tham nhũng (và điều này được khẳng định bởi các thánh đồ Công giáo La Mã như 

Hippolytus (Hippolytus, Sách IX, Chương VI) và cho phép mọi người trong nhà thờ của họ bị tổn thương 

với chủ nghĩa ngoại giáo, v.v. 

Saturnalia La mã và chính thuyết Mithraism của Ba Tư đó là những sự thích nghi của một tôn giáo ngoại 

giáo thậm chí còn sớm hơn - đó là sự thờ cúng bí ẩn của Babylon. Người Ba-by-lôn cổ kỷ niệm Nimrod 

tái sinh như Tammuz trẻ sơ sinh bằng cách thờ cúng một cây thường xanh. Kinh Thánh lên án sự thờ 

phượng của cây thường xanh (Phục truyền Phục sinh 12: 2-3, Giê-rê-mi 3:13, 10: 2-6). 

Người Babylon cũng tổ chức lễ tái sinh của mặt trời vào mùa đông. Thứ 25 tháng 12 cuối cùng đã được 

chọn là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu, bởi vì Saturnalia và các thần mặt trời thờ phượng đã xảy ra tại 

thời điểm đó trong năm: 

Năm 354 sau Công nguyên, Đức cha Liberius của Rôma đã ra lệnh cho người ta cử hành vào 
ngày 25 tháng 12. Ông có thể chọn ngày này vì người dân Rôma đã coi đó là Lễ hội của Thổ tinh, 

kỷ niệm ngày sinh nhật của mặt trời. (Sechrist EH, Giáng sinh, Bách khoa toàn thư Sách thế giới, 

Tập 3, Field Enterprises Educational Corporation, Chicago, 1966, trang 408-417) 

Helios Mithras là một vị thần ... Chủ nhật đã được giữ thánh trong danh dự của Mithra, và ngày 

16 của mỗi tháng được thiêng liêng đối với ông như là trung gian hòa giải. Các ngày 25 tháng 
12 đã được quan sát như ngày sinh nhật của mình, invicti natalis, sự tái sinh của mùa đông-
sun, unconquered bởi sự khắc nghiệt của mùa giải. (Arendzen J. Mithraism Bách khoa toàn 
thư Công giáo, Tập X. Nihil Obstat, 1 tháng 10, 1911) 

Hoàng đế Constantine đã là người đi theo Mithras-thần mặt trời, người được coi là mặt trời không bị 

thống trị và là một người sinh ra từ một tảng đá trong một hang dưới mặt đất. Có lẽ vì lý do này, mẹ 
Helena quyết định tin tưởng vào huyền thoại rằng Chúa Jêsus được sinh ra trong một hang đá dưới đá. 



Rome đã dạy điều này (và tác giả này đã thấy rằng 'sự giáng sinh' được trưng bày nhiều lần ở Vatican), 

nhưng trong thế kỷ thứ ba, một trong những người ủng hộ nó, Commodianus, đã lên án vị thần đá: 

Người không bị thống trị đã được sinh ra từ một tảng đá, nếu ông được coi là một vị thần. Bây 
giờ hãy nói cho chúng tôi, sau đó, mặt khác, đó là đầu tiên của hai. Đá đã vượt qua thần: sau đó 

người sáng tạo của đá đã được tìm kiếm sau. Hơn nữa, bạn vẫn mô tả anh ta như một tên 

trộm; Mặc dù, nếu ông là một vị thần, ông chắc chắn không sống bằng hành vi trộm cắp.Chắc 

chắn ông là của trái đất, và của một tính chất quái dị. Người bèn liệng bò của người khác vào 

trong hang; Cũng giống như Cacus, con trai của Vulcan. (Commodianus Về Kỷ luật Kitô giáo) 

Chúa Jêsus không phải là người sinh ra từ đá, nhưng đó là một phần sự ra đời của Ngài như thế nào. Nó 
cũng là không đúng sự thật để dạy rằng Ngài được sinh ra vào ngày 25 tháng 12. Các học giả thừa nhận rằng 
mục tử sẽ không có được ra ngoài với bầy của họ trong lĩnh vực này (như Kinh Thánh cho thấy trong Lu-
ca 2: 8) muộn nhất là ngày 25 tháng 12 và rằng Kinh Thánh nói (Lu-ca 2: 1-5) “điều tra dân số sẽ có Không 

thể nào vào mùa đông "(Giáng sinh, Bách khoa toàn thư Công giáo, 1908). 

Nhiều phong tục tập quán liên quan đến lễ Giáng sinh đến từ chủ nghĩa ngoại giáo như các học giả thực 

sự sẽ thừa nhận. Các sứ đồ của Chúa Jêsus cũng như những người theo dõi sớm của họ đã quan sát thấy 
Giáng sinh. 

Ngày nghỉ của Pagan 

Trong khi Kinh Thánh không cấm ngày lễ thế tục (như lễ kỷ niệm ngày độc lập bình thường), các Kitô 

hữu đầu tiên đã KHÔNG cầu nguyện cho các thánh đồ chết hoặc không theo dõi bất cứ điều gì giống như 

Ngày của Saint và Giáng sinh. Nhiều vị thần ngoại đạo đã được thay đổi cơ bản từ 'thần của một cái gì đó' 
sang được gọi là 'thánh nhân của một cái gì đó'. 

Một số thực tiễn ngoại đạo có thể đã thay đổi, nhưng những ngày lễ quỷ đã được đóng gói lại vẫn không 
phải là Cơ đốc nhân, cũng không phải là những người mà Chúa Giêsu và những người theo Ngài sớm 

giữ. Nhiều kỳ nghỉ mà mọi người giữ được đến từ chủ nghĩa ngoại giáo, và thậm chí có mối liên hệ với 

tôn giáo bí ẩn của người Babylon thời cổ đại. Khi Đức Chúa Trời sai Nêhêmi đến giúp đỡ dân Israel bị 
ảnh hưởng bởi Ba-by-lôn, hãy nhận biết điều Nehemiah đã nói: 

30 Tôi sạch họ về tất cả mọi thứ ngoại đạo. (Nehemiah 13:30) 
Tân Ước cảnh báo về một đức tin bị phá hoại và "Bí ẩn Ba-by-lôn vĩ đại" (Khải Huyền 17: 5). Chú ý Kinh 
Thánh dạy rằng dân Thiên Chúa nên làm gì liên quan đến "Babylon Đại Đế": 

4 Đi ra khỏi cô ấy, dân ta, kẻo bạn chia sẻ trong tội lỗi của mình, và vì sợ rằng bạn nhận được các 

tai nạn nó. (Khải Huyền 18: 4) 

Kitô hữu nên trốn tránh sự cám dỗ và tội lỗi (1 Cô-rinh-tô 6:18, 2 Ti-mô-thê 2:22), không nắm lấy nó và 

cũng không thúc đẩy nó. Họ không nên kết hợp các hoạt động ngoại đạo với việc thờ phượng Thiên Chúa 

thật (I Côrinhtô 10: 19-21, 2 Côrinhtô 6: 14-18), thậm chí đó là một truyền thống (Ma-thi-ơ 15: 3-9). 

11. Những ngày lễ của Đức Chúa Trời hay Dối trá? 

Những ngày nào mà các tín hữu phải giữ? 

Hơn 1600 năm trước, Ngày Thánh của Đức Chúa Trời đã bị người Do Thái chống lại Do thái, John 

Chrysostom, người được coi là một vị thánh Công giáo và chính thống. Vài năm trước, việccông bố Tin 



Lành Christianity Today thực sự được gọi là John Chrysostom các “nhà thờ sớm của người rao giảng vĩ 

đại nhất” (người rao giảng lớn nhất thờ của John Chrysostom sớm. Christianity Today, ngày 08 tháng 8 
năm 2008). 

John Chrysostom công khai rao giảng chống lại những ngày thánh Mùa thu ở 387 AD, bởi vì một số 

người xưng Chúa Kitô đã quan sát họ. Ông đặc biệt đề cập đến Lễ Thổi Kèn, Ngày Đại Lễ Chuộc Tội ( 

'nhanh ... tại cửa'), và Lễ Lều Tạm: 

Các lễ hội của những người Do Thái đáng thương và đau khổ sắp sửa đi theo chúng ta một lần 

nữa và một cách nhanh chóng: Lễ Tiệc Trờng, Lễ Tạ Đình Phong, các kiêng ăn. Có rất nhiều 

trong hàng ngũ của chúng tôi, những người nói họ nghĩ như chúng tôi. Tuy nhiên, một số trong số 

này sẽ xem các lễ hội và những người khác sẽ tham gia với người Do Thái trong việc giữ các bữa 

tiệc của họ và theo dõi của họ fasts. Tôi muốn lái theo phong tục kỳ quặc này từ Giáo Hội ngay 

bây giờ ... Nếu lễ nghi của người Do thái được tôn kính và vĩ đại, chúng ta là dối trá ... Đức Chúa 

Trời ghét lễ hội của họ và bạn có chia sẻ với họ không? Anh ta đã không nói điều này hay lễ hội 

đó, nhưng tất cả đều cùng nhau. 
Sự ô uế và ô uế của người Giu-đa giờ đây đang đến gần chúng ta. Nghĩ rằng nó là nhanh, không 

thắc mắc rằng tôi đã gọi nó là ô uế ... Nhưng bây giờ ma quỷ triệu tập các bà vợ của bạn vào bữa 
tiệc của Trumpet và họ biến một cái tai sẵn sàng cho cuộc gọi này, bạn không kiềm chế 

chúng. Bạn để họ tự vướng vào những cáo buộc vô đạo đức, bạn hãy để chúng bị kéo vào những 

cách gian dối. (John Chrysostom) Bài giảng II Đối với người Do thái I: 1, III: 4. Tôn giáo tại 

Antioch, Syria vào Chủ nhật, 5 tháng 9, năm 387) 

Điều quan trọng là phải hiểu rằng John Chrysostom đã phải nhận ra rằng nhà thờ thế kỷ thứ hai trong 
vùng của ông đã giữ Lễ Vượt Qua cùng lúc với người Do Thái, và Giáo hội Công giáo vẫn giữ Lễ Hiện 

Xuống. Như vậy, bằng cách rao giảng những gì ông đã làm, John Chrysostom rao giảng chống lại nhà thờ 

của ông ta khi những người Công giáo Rôma và Chính thống giáo tuyên bố giữ lễ Vượt Qua và Lễ Hiện 
Xuống - vì cả hai lễ hội này sẽ là một phần của "tất cả họ với nhau". 

Hơn nữa, John Chrysostom thực sự đã từng viết cho một "lễ hội của người Do Thái" được gọi là Lễ Ngũ 

Tuần (Chrysostom J. Các bài giảng của S. John Chrysostom, Tổng Giám mục của Constantinople: về 

Công vụ của Các Tông Đồ). Do đó, ông thừa nhận rằng sau sự phục sinh của Chúa Jêsus, tín hữu cần phải 

có mặt tại những gì được xem như là một bữa tiệc "Do Thái". 

Nếu Đức Chúa Trời phản đối tất cả những ngày đó, tại sao các tông đồ giữ họ? Lý do hiển nhiên là họ 

theo gương của Chúa Jêsus và không có lý do để tin rằng họ đã được thực hiện cách nào đó. 

Như đã đề cập trước đây, Tân Ước gọi một trong những ngày thánh "Do Thái" cái gọi là "tuyệt vời". Chú 

ý những điều sau đây từ một bản dịch Công giáo: 
37 Và trong cuối cùng, ngày trọng đại của các lễ hội JESUS đứng, và khóc (Giăng 07:37, 
Rheims Tân Ước). 

Vậy ai đúng? 

Những người theo các tập quán của Chúa Jêsus hay những kẻ lên án họ? 

Nhớ lại rằng John Chrysostom, trong trường hợp này, phần nào đã nói đúng: 



"Nếu các nghi lễ của người Do Thái là đáng kính và vĩ đại, chúng ta là những lời dối trá." 

Vậy những ngày nào nên được quan sát? Trong đó có một "ngày tuyệt vời", theo Kinh Thánh? 

Những ngày nào là dối trá? 

John Chrysostom hỗ trợ nhiều ngày với các mối quan hệ ngoại giáo như Lễ Giáng Sinh và Phục 

Sinh. Logic của ông cho Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 cũng sai lầm rõ ràng và dựa trên những lời dối 

trá và thông tin sai lệch (Addis WE, Arnold T. Một từ điển Công giáo: Có chứa một số tài khoản của học 

thuyết, kỷ luật, lễ nghi, lễ nghi, hội đồng và các lệnh của tôn giáo trong Giáo hội Công giáo Benziger 
Brothers, 1893, trang 178). 

Rõ ràng là những ngày của Thiên Chúa không phải là những lời dối trá, nhưng những lời của John 

Chrysostom (và của những nhà thờ chấp nhận những ngày mà ông thăng tiến) rõ ràng là dối trá. Ngay cả 

thánh nhân Công giáo Thomas Aquinas đã viết rằng ngày Sa-bát và về cơ bản tất cả các Ngày Thánh 
Kinh đều có  
Ý nghĩa cho người Kitô hữu (The Summa Theologica của Thánh Thomas Aquinas) 

Điều thú vị là The Catholic Bách khoa toàn thư bao gồm các báo cáo, “những Paulicians thường được mô 

tả như một sự tồn tại của sớm và tinh khiết Thiên Chúa giáo (Fortescue A. Paulicians). 11 thế kỷ Greco-
Roman đã viết rằng Paulicians “đại diện cho thờ phượng của chúng ta về Thiên Chúa như thờ thần 

tượng. Như thể chúng ta, những người tôn kính dấu thánh giá và những hình ảnh thánh thiện, vẫn tiếp tục 
thờ phượng ma quỷ "(Conybeare FC Addend ix III in: Chìa khóa của Sự thật: Sách Hướng dẫn của Nhà 

thờ Paulianian ở Armenia, Clarendon Press, Oxford, 1898, trang 149). 

Việc nhận ra rằng nhiều người tuyên xưng Đức Kitô không tuân theo các ngày lễ ma quỷ không đúng thì 

không phải là điều mới mẻ và đã bị một số người lên án trong nhiều thế kỷ. 

Truyền thống và / hoặc Kinh thánh? 

Rất ít người trên hành tinh thậm chí còn cố gắng giữ những ngày lễ của Chúa. Hầu hết những người yêu 
cầu bồi thường để có một tôn giáo họ liên kết với Kinh Thánh giữ ngày khác. 

Một số vẫn giữ các ngày lễ tôn giáo không thuộc về Kinh thánh vì áp lực từ các thành viên trong gia 

đình. Một số sẽ không giữ Ngày Thánh Kinh vì áp lực từ xã hội của họ và / hoặc chủ sử dụng lao động 
của họ. 

Chúa Jêsus cảnh cáo rằng những người theo Ngài phải mong đợi gặp vấn đề với các thành viên trong gia 
đình (Ma-thi-ơ 10:36) và thế giới. Ngài không bảo họ thỏa hiệp với một thế giới mà có thể ghét những 

người theo chân thật của Ngài (Giăng 15: 18-19), nhưng để phấn đấu để hoàn thiện (Ma-thi-ơ 5:48). 

Bản Dịch Sống Mới dạy những điều sau đây về con người của Đức Chúa Trời: 

3 Họ không thỏa hiệp với cái ác, và họ chỉ đi trong các nẻo Ngài. (Thi Thiên 119: 3) 

Bạn có sẵn sàng thỏa hiệp với cái ác? Satan cố gắng để làm cho tội lỗi nhìn tốt (Sáng thế ký 3: 1-6) và 
xuất hiện như “một thiên thần của ánh sáng” (2 Cor 11: 14-15). Bạn sẽ giữ lễ HIS ngay cả khi họ xuất 

hiện tốt đối với bạn? 

Các tôn giáo Hy Lạp-La Mã có khuynh hướng cho rằng việc tuân thủ các kỳ nghỉ của họ dựa trên truyền 

thống - nhưng thường thì những truyền thống bắt đầu trong nền ngoại giáo. Vì nhiều nhà lãnh đạo trong 
quá khứ (và hiện tại) trong các tín ngưỡng của họ ủng hộ những truyền thống này, nhiều người hành động 

như thể họ được Thiên Chúa chấp nhận. 



Trong khi các truyền thống phù hợp với lời của Đức Chúa Trời thì tốt (xem 1 Cô-rinh-tô 11: 2, 2 Tê-sa-
lô-ni-ca 2:15), những người xung đột với Kinh Thánh không được giữ. Lưu ý trong Tân ước làm rõ rằng: 

8 Cẩn thận kẻo có ai lừa dối bạn triết học và lời trống rỗng, theo truyền thống của nam giới, theo 

các nguyên tắc cơ bản của thế giới, chứ không phải theo Chúa Kitô. (Cô-lô-se 2: 8) 

3 Ông đã trả lời và nói với họ: "Tại sao bạn cũng vi phạm điều răn của Thiên Chúa vì lời truyền 

khẩu mình ... 7 kẻ đạo đức giả Vâng đã Isaiah nói tiên tri về bạn, nói gì vậy?!: 

8 "Những người này đến gần với Ta với miệng của họ, Và tôn vinh nhớ với đôi môi của họ, 

Nhưng trái tim của họ còn xa mới nhớ 9 Và trong vô vọng họ thờ phượng Me, Dạy như học thuyết 

các điều răn của đàn ông '.." (Mt 15: 3 , 7-9) 

Lời Chúa đề cập rằng nhiều người đã chấp nhận truyền thống mà họ không nên và nó khuyến khích ăn 

năn từ những người một khi họ nhận ra điều này: 

19 Lạy Chúa, sức mạnh và là đồn lũy tôi, nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, Các dân ngoại sẽ 

đến với Bạn từ tận cùng của trái đất và nói: "Chắc chắn những lời dối trá tổ phụ chúng ta đã thừa 
hưởng, vô dụng và những thứ không có lợi nhuận." (Giê-rê-mi 16:19) 

Kinh Thánh dạy rằng các quan sát tôn giáo nước ngoài là ma quỷ: 

16 Họ gây Ngài ghen với các thần ngoại bang; Với những điều gớm ghiếc, họ đã gây cho Ngài tức 

giận. 17 Họ đã hy sinh để ma quỷ, không phải Thiên Chúa, Để thần họ không biết, Để thần mới, 

mới đến đó tổ phụ các ngươi đã không sợ hãi. (Phục truyền Luật lệ Ký 32: 16-17) 

Thông báo sự khẳng định của khái niệm này từ Đức Hồng Y La Mã Công giáo cuối đời Jean-Guenole-
Marie Daniélou: 

Thế giới ngoại giáo và Giáo hội Cơ đốc là hoàn toàn không tương hợp; Không thể đồng thời phục 

vụ cả Thiên Chúa lẫn thần tượng. (Daniélou J. Nguồn gốc của Kitô giáo Latinh David Smith và 
John Austin Baker dịch bởi Westminster Press, 1977, trang 440) 

Quả thật, thế giới ngoại giáo và Giáo hội Cơ đốc hoàn toàn không tương thích; Không thể đồng thời phục 
vụ cả Thiên Chúa lẫn thần tượng. 

Tuy nhiên, nhiều người, kể cả trong nhà thờ của mình, làm như vậy ngày hôm nay khi họ quan sát các 

ngày lễ ngoại giáo đã được sửa đổi với các điều khoản của Cơ đốc giáo và một số thay đổi trong thực 
tiễn. Hiểu rằng Chúa Jêsus đã phán: "Nếu các ngươi cứ giữ lời của Ta, thì các ngươi là môn đồ của Ta, và 

các ngươi sẽ biết sự thật, và lẽ thật sẽ làm cho các ngươi được tự do." (Giăng 8: 31-32). Những ngày 

thánh của Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa ngoại giáo. 

Hãy xem xét Thánh Tông Đồ Phaolô cảnh báo: 

14 Đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Vì sự thông công nào có sự công bình với sự vô luật 

pháp? Và sự hiệp thông có ánh sáng với bóng tối? 15 Và những gì phù hợp có Chúa Kitô với 

Belial? Hoặc những gì một phần có tín ngưỡng với một người không tin? 16 Và những gì thỏa 

thuận có đền thờ của Thiên Chúa với thần tượng? Vì anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng 
sống. Như Đức Chúa Trời đã nói: 

"Ta sẽ ở trong chúng nó và đi giữa chúng nó, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng, và 
chúng nó sẽ làm dân Ta. 

17 Vậy 



Chúa Giê-hô-va phán: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, và hãy tách riêng ra, đừng chạm vào 

cái ô uế, ta sẽ tiếp các ngươi. 

18 'Tôi sẽ là một Cha đối với bạn, Và bạn sẽ là con trai và con gái của tôi, nói Chúa Toàn Năng. (2 
Cô-rinh-tô 6: 14-18) 

Chú ý Đức Chúa Trời sẽ là một Cha cho những người không phải là một phần của các thực hành ngoại 

giáo. Không phải là một Cha cho những người nắm lấy họ như một phần của sự thờ phượng. 

Mặc dù một số hành động như việc thực hành mà người ngoại quốc đã làm cho lòng Thiên Chúa hài lòng, 

họ đang tự lừa dối mình: 

32 Bạn nói, “Chúng tôi muốn được giống như các quốc gia, như các dân tộc trên thế giới, người 

phục vụ gỗ và đá.” Nhưng những gì bạn có trong tâm trí sẽ không bao giờ xảy ra. (Ê-xê-chi-ên 
20:32, NIV) 

26 linh mục của cô làm phạm luật pháp ta và làm ô vật thánh ta; Họ không phân biệt giữa thánh và 

chung; Họ dạy rằng không có sự khác biệt giữa người ô uế và người trong sạch; Và họ nhắm mắt 
lại để giữ ngày Sa-bát ta, hầu cho ta bị ô uế trong họ. (Ê-xê-chi-ên 22:26, NIV) 

Đức Chúa Trời nói nó tạo ra sự khác biệt. Thay vì làm điều đó làm cho lòng Ngài được vui vẻ, kể cả 

những thực hành ngoại giáo sẽ mang cơn thịnh nộ của Ngài (Ezekiel 30:13)! Bảo vệ các hành động trần 
thế gợi dục là quỷ dữ (xem Gia-cơ 3: 13-15). 

Ngày của Chúa Thánh Thần hay gì? 

Kinh thánh đề cập đến các bữa tiệc của Đức Chúa Trời như là "những cuộc thuyết pháp thánh thiện" (ví 

dụ, số 28:26, 29:12) hoặc "các lễ hội thánh" (xem Êsai 30:29). 

Kinh thánh nhiều lần lên án các lễ nghi ngoại đạo là sai lầm và ma quỷ (I Cô-rinh-tô 10: 20-21; 1 Ti-mô-
thê 4: 1). Kinh Thánh nói KHÔNG kết hợp các lễ mừng không phải là Kinh thánh vào việc thờ phượng 

Thiên Chúa (Phục truyền Luật lệ Ký 32, Giê-rê-mi 10, I Cô-rinh-tô 10: 20-21). 

Tuy nhiên, nhiều người đã quyết định theo dõi một lịch thờ phượng mà Kinh thánh 

Không xác nhận. Sử dụng những cách thực hành mà Tông Đồ Gioan kết hợp với những kẻ chống đối (I 

Giăng 2: 18-19). 

Các ngày lễ không phải là ngày lễ Kinh thánh được đẩy bởi ma quỷ và đã giúp che giấu kế hoạch của 

Thiên Chúa cho hàng tỷ qua các thời đại. 

Chúa Jêsus phán rằng Đức Chúa Trời muốn được tôn thờ trong sự thật: 

24 Thiên Chúa là Thần, nên những kẻ thờ phượng phải thờ phượng trong thần khí và sự 
thật. (Giăng 4:24, NJB) 

Những ngày lễ quỷ bị đóng gói lại không tôn vinh Đức Chúa Trời chân chính. Đức Chúa Trời muốn bạn 
tin tưởng Ngài và làm mọi việc theo cách của Ngài chứ không phải của bạn (Châm ngôn 3: 5-6). 

Ngày Thánh Kinh giúp minh họa kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bắt đầu với sự hy sinh của Chúa 

Jêsus tại Lễ Vượt Qua, để phấn đấu để sống cuộc đời 'không ô uế', kêu gọi những trái đầu mùa trong thời 
đại này (Lễ Hiện Xuống), đến những tiếng kèn của Khải Huyền và Phục Sinh, để nhắc nhở vai trò của 

Satan trong tội lỗi của chúng ta và Sự hy sinh đền bù của Đấng Christ, để tưởng tượng đến vương quốc 



ngàn năm của Đức Chúa Trời trên đất (Lễ Tạ Ơn), để nhận ra rằng Thiên Chúa sẽ cung cấp sự cứu rỗi cho 

tất cả mọi người (Last Great Day), các phần trong kế hoạch của Thiên Chúa được tiết lộ và làm cho Thiên 
Chúa trở nên hữu hình hơn. 

Kinh Thánh nói với các Kitô hữu bắt chước Tông Đồ Phao Lô khi ông bắt chước Chúa Giêsu (I Cô-rinh-
tô 11: 1). 

Chúa Jêsus giữ các ngày Thánh Kinh (Luca 2: 41-42, 22: 7-19, Giăng 7: 10-38; 13). Bạn không nên theo 
gương của Ngài như Ngài đã dạy (Giăng 13: 12-15)? 

Sứ đồ Phao-lô lưu giữ những ngày Thánh Kinh (Công-vụ 18:21, 20: 6,16, 21: 18-24, 27: 9, 28: 17-18; 1 
Cô-rinh-tô 5: 7-8; 16: 8). Phao-lô đã cảnh cáo những người có thể thỏa hiệp họ bằng những hành động ma 

quỷ (I Cô-rinh-tô 10: 19-21). Những người tuyên bố theo Thiên Chúa của Kinh Thánh nên được thanh tẩy 

khỏi chủ thuyết ngoại giáo (xem Nehemiah 13:30, 2 Phi-e-rơ 1: 9). 

Tông Đồ Giăng giữ các Ngày Lễ Thánh Kinh, nhưng cảnh báo về những người tuyên bố là Cơ Đốc nhân 
đã không tuân theo các thực tiễn của mình: 

18 Hỡi các con nhỏ, nó là giờ cuối cùng; Và như bạn đã nghe nói rằng Antichrist đang đến, ngay 

cả bây giờ nhiều antichrists đã đến, mà chúng ta biết rằng đó là giờ cuối cùng. 19 Họ đi ra từ chúng 

tôi, nhưng họ không phải là của chúng ta; vì nếu họ đã từng người trong chúng ta, ey thứ sẽ vẫn 

tiếp tục với chúng tôi; Nhưng họ đi ra để chứng minh rằng không ai trong số họ là của chúng 

tôi. (I Giăng 2: 18-19) 

Các Kitô hữu nên giữ những ngày Thánh Kinh giống nhau như những sứ đồ của Ngài, như Giăng giữ 

lại? John đã viết rằng những kẻ giả vờ là Cơ Đốc nhân không tuân theo các hành động của mình đang 

hoạt động như những kẻ chống đối. 

Khi nói đến Ngày Lễ và ngày lễ, chúng ta là ai để lắng nghe? Lời Chúa hay truyền thống của con 

người? Mặc dù có thể có những nơi thích hợp cho truyền thống, nhưng không ai chấp nhận truyền thống 

mâu thuẫn với Lời Chúa. 

Vì Lời của Đức Chúa Trời có lợi cho giáo lý (2 Ti-mô-thê 3:16), có lẽ chúng ta nên học hỏi từ Phierơ và 

các tông đồ khác để đáp lại các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó: 
29 Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn là nam giới. (Công-vụ 5:29) 

Bạn sẽ làm theo những gương của Chúa Giêsu và Tông Đồ, và giữ Ngày Thánh của Đức Chúa Trời theo 

cách của Ngài, và không cho phép truyền thống hội đồng của người ta ngăn cản bạn? 

Bạn có nghe những người "tuyên bố là những cuộc thuyết pháp thánh thiện" (Lê-vi Ký 23: 
8,21,24,27,35,36), là những lễ hội Kinh thánh của Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 23:37)? 

Chúa Giêsu nói: 
21 anh em ta là những người nghe lời của Thiên Chúa và làm điều đó. (Lu-ca 8:21) 

Bạn có thực sự là một trong những anh em của Chúa Jêsus? Kitô hữu được cho là (Rôma 8:29). Chúng ta 
phải được phân biệt bởi sự thật (Giăng 17:19). 



Liệu bạn và / hoặc ngôi nhà của bạn có nghe được Lời của Đức Chúa Trời và làm điều đó? Bạn sẽ giữ 

những Ngày Thánh của Đức Chúa Trời hay những truyền thống được truyền cảm hứng về mặt tưởng 
tượng? 

“14 Phục vụ Chúa! 15 Và nếu nó có vẻ ác cho bạn để phục vụ Chúa, chọn cho mình ngày hôm nay 
mà bạn sẽ phục vụ”như các vị thần ngoại giáo“trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng đối với tôi và nhà 

tôi, chúng tôi sẽ phục vụ Chúa "(Giôsuê 24: 14-15). 

Chọn Ngày Thánh của Đức Chúa Trời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lịch Thánh ca 

Ngày thánh *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lễ Vượt Qua   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

Bánh mì không men  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

Lễ Hiện Xuống   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

thổi kèn    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

Sự Chuộc Tội   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Lễ Tạ Đình Phong  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

Ngày cuối cùng  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Tất cả các ngày lễ bắt đầu vào buổi tối trước, vào lúc hoàng hôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nhà thờ tiếp tục của Thiên Chúa 
 
Văn phòng Hoa Kỳ của Nhà thờ tiếp tục của Thiên Chúa được đặt tại: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Trang web của Tổ chức Giáo dục Thường xuyên Thiên Chúa (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Trang web này đã tập trung vào Châu Á và có nhiều bài viết bằng nhiều ngôn ngữ châu Á, 
cũng như một số bài bằng tiếng Anh. 
CCOG.IN Trang web này được nhắm tới những di sản của Ấn Độ. Nó có tài liệu bằng tiếng Anh và các 

ngôn ngữ Ấn Độ khác nhau. 
CCOG.EU Trang web này được nhắm tới châu Âu. Nó có tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ châu Âu. 
CCOG.NZ Trang web này được nhắm tới New Zealand và những người khác có nền tảng gốc Anh. 
CCOG.ORG Đây là trang web chính của Nhà thờ tiếp tục của Thiên Chúa. Nó phục vụ mọi người trên 
tất cả các lục địa. Nó chứa các bài báo, liên kết, và video, bao gồm các bài giảng hàng tuần và Thánh Lễ. 
CCOGAFRICA.ORG Trang web này được nhắm tới những người ở châu Phi. 
CCOGCANADA.CA Trang web này được nhắm tới những người ở Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Đây là trang web tiếng Tây Ban Nha cho Nhà thờ 
tiếp tục của Thiên Chúa. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Đây là trang web của Philippines với thông tin bằng tiếng Anh 

và tiếng Tagalog. 
 

Trang web Tin tức và Lịch sử 
 

COGWRITER.COM Trang web này là công cụ công bố chính và có tin tức, giáo lý, các bài báo lịch sử, 
video và cập nhật tiên tri. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Đây là một trang web dễ nhớ với các bài viết và thông tin về lịch sử 

nhà thờ. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Đây là một trang web phát thanh trực tuyến bao gồm tin tức và các 

chủ đề trong kinh thánh. 
 

Video trên YouTube Các kênh cho các bài giảng & Bài giảng 
 

BibleNewsProphecy kênh. CCOG Bài giảng videos. 
CCOGAfrica kênh.  CCOG Tin nhắn bằng tiếng Phi. 
CDLIDDSermones kênh. CCOG Tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha. 
ContinuingCOG kênh. CCOG Video bài giảng. 

 

 

 

 

 

 

 



Ngày Thánh của Đức Chúa Trời hay các ngày lễ linh hồn? 

Khi bạn nghĩ về ngày nghỉ, điều gì đến trong tâm trí? Bạn có nghĩ về cây thường xanh, vòng hoa, thỏ, 
trứng, bánh mì nóng, và trang phục phù thủy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, không ai trong số những ký hiệu này được xác nhận trong Kinh thánh. Bạn có biết Kinh Thánh 
thực sự dạy dỗ không? 

Sứ đồ Phao-lô đã viết: 

19 Vậy tôi đang nói gì? Đó là thần tượng là bất cứ điều gì, hoặc những gì được cung cấp cho 
thần tượng là gì? 20 Hơn là những điều mà dân ngoại hy sinh họ hy sinh cho quỷ, chứ không 
phải với Đức Chúa Trời, và tôi không muốn bạn có mối thông công với quỷ. 21 Bạn không thể 
uống ly của Chúa và chén của quỷ; Bạn không thể tham dự vào bàn của Chúa và bảng ma quỷ. 
22 Hay là chúng ta đã chọc giận Đức Giê-hô-va? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao? (I Cô-rinh-tô 10: 
19-22) 

 

Bạn nên giữ những ngày lễ của Đức Chúa Trời hay những ngày lễ quỷ dữ? 

 


