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1. წმიდა დღე წინააღმდეგ პოპულარული დღესასწაულები 

 

მრავალრიცხოვანი ჯგუფები, რომლებიც ქრისტიანია, პრაქტიკულად ყველა დაიცვან 
გარკვეული დასვენებას ან წმინდა დღეებში. 

თუ თქვენ დაიცვას ღვთის წმინდა დღე ან დემონური დასვენებას? 

როგორც ჩანს, მარტივი კითხვაზე მარტივი პასუხი. და ყველას, ვისაც სჯერა, რომ ბიბლია, 
ნაცვლად სხვადასხვა ხალხი, ეს არის. 

სად წმიდა დღე და დღესასწაულები მოდის? ისინი მოდის ბიბლიის ან ისინი 
დაკავშირებული ტრადიციული წარმართული / დემონური დაკვირვების? 

თუ გვჯერა, რომ თქვენ ქრისტიანი ხართ, ნამდვილად ვიცი, თუ რა დღე, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში, თქვენ უნდა შევინარჩუნოთ და რატომ? 

ეს მოკლე წიგნი აქცენტს წლიური ბიბლიური წმიდა დღეებში მას აქვს ინფორმაცია, რომ 
ზოგიერთი ყოველწლიური დღესასწაულების, რომ სხვები დაიცვას. 

 

სიტყვა დასვენება 

 

მისი თქმით, ვებსტერის ლექსიკონი, მსოფლიო დღესასწაული თავდაპირველად 
მოვიდა ძველი ინგლისური hāligdæg. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი, როგორც ჩანს, 
ვფიქრობ, რომ ტერმინი არ ნიშნავს რეალურად დრო -დან აქვს დასვენება - დღესასწაული 
ნიშნავდა წმინდა დღეს. 

რა თქმა უნდა, არა ყველა "არდადეგები" მიზანი იყო როგორც რელიგიური წმინდა 
დღეებში. ეროვნული დღესასწაულების არ არის აუცილებელი ითვლება რელიგიური და არც 
იესოს აშკარად შეინიშნება ერთი ან მეტი იმ (იოანე 10: 22-23). 

რამდენადაც იესო, ბიბლიაში კონკრეტულად წერია, რომ მან დაინახა ბიბლიური წმიდა 
დღეებში და ფესტივალებში, როგორიცაა პასექი (ლუკა 2: 41-42; 22: 7-19), დღესასწაული 
(იოანე 7: 10-26), და ბოლო დიდი (იოანე 7: 37-38; 8: 2). ახალი აღთქმა რაოდენობა იესოს 
მოციქულები შენახვა პასექი (1 კორინთელები 5: 7), დღის უფუარობის (საქმეები 20: 6; 1 
კორინთელები 5: 8), სულთმოფენობის (საქმეები 2: 1-14), საყვირისა და კარვობის ( შდრ 
ლევიანები 23: 24,33-37; საქმეები 18:21; 21: 18-24; 28:17), და დღეს გამოსყიდვის წესის 
შესასრულებლად (საქმეები 27: 9). 

ბიბლია არ ჩანს, რომ იესო და არც მოციქულთა დაფიქსირდა რელიგიური დღესასწაულების 
როგორიცაა პირობა, რომ წარმართული რომაელები დაფიქსირდა. მიუხედავად ამისა, ბევრი, 
რომლებიც აცხადებენ, ქრისტიანობა, როგორც მათი რელიგია დაიცვან ვერსიები 
რელიგიური დღესასწაულების, რომ მოვიდა წყაროების გარეთ ბიბლია. 



 

უნდა იყოს დაცული? 

 

ბიბლია წინასწარმეტყველებს, რომ დადგება დრო, როდესაც ხალხი ყველა ერიდან დაიცავს 
ღვთის წმინდა დღე ან ექვემდებარება გვალვა და (ზაქარია 14: 16-19). მას შემდეგ, რაც, რომ იმ 
შემთხვევაში, არ უნდა თქვენ, თუ არა თქვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, ახლა? 

გთხოვთ, წაიკითხეთ ეს წიგნი მთლიანად მინიმუმ ორჯერ. გარკვეული პროტესტი, რომ 
ზოგიერთი არ დააყენა შესახებ, რასაც ბიბლია გვიჩვენებს მიმართა ფარგლებში. ორმაგი 
წაკითხვის იმედია პასუხი უფრო სერიოზული კითხვები თქვენ შეიძლება ჰქონდეს. 

გთხოვთ, შეისწავლოს ამ თემაზე ნამდვილად ღია გონება. ბუნებრივია, რომ ადამიანები, თუ 
ჩვენ არ ვართ ჩვენი მცველი წინააღმდეგ, გამოიყურება ნებისმიერ პრეზენტაცია ამ წლიური 
წმინდა დღეები სულისკვეთებით შეუზღუდავად. ბიბლია გვასწავლის, რომ "ის, ვინც 
პასუხობს საკითხზე ადრე მას ესმის, რომ ეს არის სისულელე და სირცხვილია, რომ მას" 
(იგავები 18:13), ასე რომ, როგორც ბერეანს  ძველი, რომ, თუ ეს ყველაფერი აქ იმდენად 
(საქმეები 17:10 -11). 

მოდით, ამიტომ, მზად წარდგენა ღმერთი და მისი ნება, ერთად გული თავისუფალი 
შეუზღუდავად, ღია გონება მსურველთათვის სიმართლე უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენი 
საკუთარი გზა, კანკალი, სანამ წმინდა და წმინდა ღვთის სიტყვას (ესაია 66: 2), ღმერთს 
ვთხოვ, თავმდაბლად მიმართულებით მისი სულიწმიდის. და ამ ლოცვით, მორჩილი, 
სურვილი, მაგრამ ფრთხილი დამოკიდებულება, შეისწავლოს ამ საკითხზე - ადასტურებს, 
ყველაფერი (შდრ 1 თესალონიკელთა 5:21 KJV / DRB). 

 

ღვთის ფესტივალები და წმინდა დღეები 

 

იცით თუ არა, რომ ღვთის ფესტივალების ჩამოთვლილი ბიბლია? მიუხედავად იმისა, რომ ეს 
უნდა იყოს საღი აზრი, ბევრი არ ესმოდეს, რომ ეს ასე არ არის, არც სად შეიძლება ვიპოვოთ 
მათ წერილი. 

გარდა ამისა, ერთ-ერთი საკითხი არის ის, რომ ისინი ეფუძნება სხვადასხვა კალენდარული 
ვიდრე ყველაზე ხალხი გამოიყენოს. ღვთის კალენდარი ძირითადად მთვარე-მზის 
ერთი. რათა დაგეხმაროთ თქვენ უკეთ დრო ღვთის წმინდა დღეები, შეამოწმეთ შემდეგ 
შედარებით სქემა ბიბლიური კალენდარი და რომის (გრიგორიანული) კალენდარი (მათ არ 
დაეცემა იმავე რომის კალენდარული დღის ყოველ წელს): 

(თანამედროვე რომან კალენდარი სულითა დღე არის ნაჩვენები ამ ბროშურის ბოლოს.) 

 



 

რამდენადაც ღვთის წმინდა დღე, მოდით პირველი იწყება მინიშნება წიგნი გენეზისი, 
რომელიც გვიჩვენებს, როგორც პროტესტანტული და კათოლიკური თარგმანი: 

14 თქვა ღმერთმა: "დაე იყოს მნათობები ცის გამოყოფა დღეს ღამით. Ⴈსინი იქნება 
ნიშნები და აღსანიშნავად რელიგიური ფესტივალების, დღის განმავლობაში, და წლის 
განმავლობაში. (დაბადება 1:14, ღვთის სიტყვა თარგმანი, GWT) 
14 ღმერთმა თქვა: "დაე იყოს განათების სარდაფით სამოთხეში დაყოფის დღეს ღამით, 
და მათ მიუთითებს ფესტივალების, დღე და წლის განმავლობაში. (დაბადება 1:14, 
ახალი იერუსალიმის ბიბლია njb) 

ებრაული სიტყვა  "ლექსი 14 ეხება რელიგიური ფესტივალი. 

იცით თუ არა, რომ ბიბლია ისაუბრა არსებობა რელიგიური ფესტივალების თავის პირველ 
წიგნში? ფსალმუნებს ასევე ადასტურებს, ეს არის ძირითადად, რის გამოც ღმერთმა მთვარე: 

19 მან მთვარის აღსანიშნავად ფესტივალების (ფსალმუნი 104: 19, ქრისტიან 
სტანდარტული ბიბლია) 

თვე       პუნქტების  სიგრძე   სამოქალაქო ექვივალენტი  

Abib/Nisan  1   30 დღის  მარტი - აპრილი 

Ziv/Iyar   2  29 დღის  აპრილი - მაისი 

Sivan/Siwan  3   30 დღის  მაისი - ივნისი 

Tammuz  4   29 დღის  ივნისი - ივლისი 

Av/Ab   5   30 დღის  ივლისი - აგვისტო 

Elul   6   29 დღის  აგვისტო - სექტემბერი 

Ethanim/Tishri 7   30 დღის  სექტემბერი - ოქტომბერი 

Bul/Cheshvan  8   29 ან 30 დღის  ოქტომბერი - ნოემბერი 

Kislev   9   30 ან 29 დღის  ნოემბერი - დეკემბერი 

Tevet   10   29 დღის  დეკემბერი - იანვარი 

Shevat   11   30 დღის  იანვარი - თებერვალი 

Adar   12   30 დღის  თებერვალი - მარტი 

(Ⴀსევე ბიბლიური 'ნახტომი წლის "არსებობს კიდევ ერთი თვის მოუწოდა ადარ 2)  

 



ეს რაღაც მოვისმინე ადრე? 

რა არის რელიგიური ფესტივალების, რომ "განათება ცაში" ღმერთმა არ იყო აღსანიშნავად? 

ისე, იქ არის ერთი ადგილი ბიბლიაში, სადაც ყველა წმიდა დღე  ჩამოთვლილია და 
გარკვეული ფიგურირებენ. 

ეს არის ნაწილი ბიბლია, რომ ბევრი მივივიწყო, ან დადოს გაკეთდა გადაურჩა 
მთლიანად. შემდეგ არის ნაჩვენები ახალი ამერიკული ბიბლია (NAB), კათოლიკური 
თარგმანი (NAB არის გამოიყენება ქვემოთ, როგორც ყველაზე პროტესტანტები დაიცვას 
ეკლესიის რომის დაკავშირებით ბევრი დღეებში ისინი და არ იცავს, მიუხედავად იმისა, რომ 
წმინდა წერილი შტატები): 

2 ... შემდეგ ფესტივალების უფლის, რომელიც თქვენ უნდა განაცხადოს წმინდა 
დღეებში. ეს არის ჩემი ფესტივალების: 
3 ექვსი დღის განმავლობაში მუშაობა შეიძლება გაკეთდეს; მეშვიდე დღე არის სრული 
დასვენების შაბათია, გამოცხადებული წმინდა დღეს; თქვენ უნდა არ მუშაობს. ეს 
არის უფლის შაბათს, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. 
4 ესენია ფესტივალების უფალი, წმინდა დღეებში, რომელიც თქვენ უნდა განაცხადოს 
მათი დროულად. 5 პასექის უფალი მოდის მეთოთხმეტე დღეს პირველი თვის, 
საღამოს. 6 მეთხუთმეტე დღეს ამ თვეში არის უფლის დღესასწაული უფუარი 
პური. შვიდ დღეს შეჭამ უფუარი პური. 7 წლის პირველ დღეებში გექნებათ განაცხადა 
წმიდა დღე; თქვენ უნდა გავაკეთოთ მძიმე სამუშაოს. (ლევიანები 23: 2-7, NAB) 
15 გემო ერთად დღის შემდეგ შაბათს, დღეს, რომელიც თქვენ მოუტანს ძნა დონიდან, 
თქვენ ითვლიან შვიდი კვირის განმავლობაში; 16 თქვენ ითვლიან დღის შემდეგ 
მეშვიდე კვირაში, ორმოცდაათი დღე. (ლევიანები 23: 15-16 NAB) 

24 ... პირველ დღეს მეშვიდე თვის გექნებათ დანარჩენი, ერთად საყვირების ხმა, 
როგორც შეხსენება, გამოცხადებული წმინდა დღეს; (ლევიანები 23:24, NAB) 

26 უთხრა უფალმა მოსეს: 27 მეათე დღეს მეშვიდე თვის გამოსყიდვის დღეს. თქვენ 
მოგიწევთ განაცხადა წმინდა დღეს. თქვენ დაიმდაბლოს თავი და გთავაზობთ 
შესაწირავი უფალს. 28 ამ დღეს თქვენ არ უნდა რაიმე მუშაობა, იმიტომ, რომ ეს არის 
გამოსყიდვის დღეს, როდესაც გამოსყიდვა გააკეთა თქვენთვის უფლის წინაშე, თქვენი 
ღმერთი. 29 ვინც არ თავმდაბალნი ამ დღეს უნდა მოწყვეტილი ადამიანი. 30 თუ ვინმეს 
რაიმე მუშაობა ამ დღეს, მე ამოიღონ, რომ პირის შუაგულში ადამიანი. 31თქვენ უნდა 
არ მუშაობს; ეს არის მუდმივი წესდების თქვენს თაობებში, სადაც არენაზე; 32 ეს არის 
სრული დასვენების შაბათია თქვენთვის. თქვენ დაიმდაბლოს თავი. გემო საღამოს 
მეცხრე თვეში, თქვენ უნდა შეინახოთ თქვენი შაბათს საღამოს საღამოს. 

33 უთხრა უფალმა მოსეს: 34 უთხარი ისრაელის ძეებს: მეთხუთმეტე დღეს მეშვიდე 
თვის უფლის დღესასწაული ჯიხურები, რომელიც უნდა გაგრძელდეს შვიდი დღის 
განმავლობაში. 35 წლის პირველ დღეს, გამოცხადებული წმინდა დღეს, თქვენ უნდა 



გავაკეთოთ მძიმე სამუშაოს. 36 შვიდ დღეს უნდა შესთავაზოს შესაწირავი უფალს, და 
მერვე დღეს გექნებათ განაცხადა წმინდა დღეს. თქვენ უნდა შესთავაზოს შესაწირავი 
უფალს. ეს არის ფესტივალის დახურვას. თქვენ უნდა გავაკეთოთ მძიმე სამუშაოს. 

37 ეს, შესაბამისად, ფესტივალებზე უფალი ... (ლევიანები 23: 26-37, სსგ) 

ბიბლია ნათლად ჩამოთვლილია ღვთის ფესტივალების და ღვთის წმინდა 
დღეებში. მიუხედავად ამისა, ყველაზე ადამიანები, რომლებიც აცხადებენ, რომ იყოს 
ქრისტიანი არ ნამდვილად შენარჩუნება წმიდა დღე, რომ ღმერთი ბრძანებები. 

შენიშვნა: სრული დღე ბიბლია გაიქცა (დაბადება 1: 5; ლევიანები 23:32; მეორე რჯული 16: 6; 
23:11; იესო ნავეს ძე 8: 9; მარკ 1:32), არა შუაღამისას შუაღამისას, როგორც დღეები 
დათვლილია დღეს. ასევე აღნიშნავენ, რომ სანამ არსებობს ასპექტები დაკვირვების 
უკავშირდება წმიდა დღე ძველი აღთქმა, რომ არ შეცვლილა ქრისტიანები, როგორც ახალი 
აღთქმის ეხმარება - მაგალითად მათე 26:18, 26-30; ებრაელთა 10: 1-14 - რეალობა ის არის, 
რომ ამ დღეებში და ფესტივალების ჯერ კიდევ არსებობს და ინახებოდა საუკუნის 
ქრისტიანები, მათ შორის მიიჩნიეს. 

ჩვენ უწყვეტ ღვთის ეკლესიას შენარჩუნება იგივე ბიბლიური წმიდა დღეებში, რომ იესო და 
მისი მოწაფეები და მათი ერთგული მიმდევრები ინახება, მათ შორის ქრისტიან ლიდერები, 
როგორიცაა პოლიკარპე სმირნელი. ჩვენ შენარჩუნება მათ ისე, რომ ადრეული და 
მოგვიანებით ქრისტიანებს ინახება მათ. ეს განსხვავდება გარკვეული გზები იგივე ძირითადი 
დღეებში, რომ ებრაელები, როგორც ებრაელები არ მიიღოს ახალი აღთქმის სწავლებას, თუ რა 
ყველა ამ დღეებში ნიშნავს ან როგორ ისინი უნდა იყოს დაცული ქრისტიანები. 

ბევრი ქრისტიანები, რომ დაიცვას ღვთის ფესტივალების გააცნობიეროს, 
რომ ბიბლიური წმიდა დღე აღვნიშნო მიმართ პირველი და მეორე მოდის იესო ასევე 
დაეხმარება სურათი ღვთის გეგმა ხსნა. 

2. პასექი: არის მხოლოდ ქრისტეს სიკვდილისა? 

თუ ქრისტიანები პასექი? 

როგორც ბევრი იცის, ისრაელიანები უთხრეს პასექის წიგნი გამოსვლა. ოჯახი აიღო ცხვრის, 
უმანკო (გამოსვლა 12: 5), მსხვერპლს (გამოსვლა 12: 3-4). ცხვრის შეეწირა მეთოთხმეტე 
(გამოსვლა 12: 6) და მისი სისხლი მოათავსეს საფუძველზე კარი ოჯახში (გამოსვლა 12: 7). 

მათთვის, ვინც აიღო ნაბიჯები ღმერთმა იყო აუარა სიკვდილს, ხოლო ეგვიპტელები, 
რომლებიც არ ეს არ იყო (გამოსვლა 12: 28-30). 

როგორც ბევრი გააცნობიეროს, იესო პასექი ყოველწლიურად (გამოსვლა 13:10) იმ დროს მისი 
ახალგაზრდული (ლუკა 2: 41-42) და მთელი თავისი ცხოვრება (ლუკა 22:15). 

პასექის დღესასწაული აღინიშნებოდა მეთოთხმეტე დღეს თვეში პირველი თვის (ლევიანები 
23: 5; მოუწოდა აბიბი კანონი 16: 1 და ნისანის ესთერი 3: 7). ეს ხდება გაზაფხულის სეზონზე. 



მიუხედავად იმისა, რომ იესომ რამდენიმე პრაქტიკა უკავშირდება მას (ლუკა 22: 19-22; 13: 1-
17), ჩვენი მხსნელი თავის მოწაფეებს უთხრა, რომ შევინარჩუნოთ ის (ლუკა 22: 7-13). გარდა 
ამისა, ახალი აღთქმა, ნათელია, რომ იმის გამო, რომ იესოს მსხვერპლს, კლავს ცხვარი და 
აყენებს სისხლის წირთხლებისა (გამოსვლა 12: 6-7) არ არის საჭირო აღარ (შდრ ებრაელთა 7: 
12-13,26-27; 9:11 -28). 

მოციქული პავლე ასწავლიდა, რომ ქრისტიანები იყვნენ შენარჩუნება პასექის შესაბამისად 
იესოს მითითებებს (1 კორინთელთა 5: 7-8; 11: 23-26). 

ბიბლია გვასწავლის, რომ იესო "იყო წინასწარ განსაზღვრა ფონდი მსოფლიოს" (1 პეტრე 1:20), 
რომ " ცხვრის დახოცილი ფონდიდან მსოფლიოში" (გამოცხადება 13: 8). ამგვარად, ღვთის 
გეგმა ხსნა მისი წმიდა დღე და ფესტივალების, მათ შორის იესო, რომ "პასექი", ცნობილი იყო, 
მანამ, სანამ ადამიანები მოათავსეს დამოკიდებული. სწორედ ამიტომ, ზოგიერთი ზეციური 
ორგანოების მოათავსეს ზეცას შეძლებს 

გამოთვლა მათ! 

საკმაოდ ბევრი ყველა ეკლესია აღიარებს, რომ ბიბლია გვასწავლის, რომ იესო შეასრულა 
რაღაც დაკავშირებულია პასექი, როდესაც იგი მოკლეს. 

მიგვაჩნია, რომ ოპერაცია ამ დიდი მსხვერპლი კი განხილული ედემის ბაღი. მას შემდეგ, რაც 
იესო ნაწინასწარმეტყველები იყო (დაბადება 3:15), ღმერთი მოკლული ცხოველი (ალბათ 
ცხვრის ან თხის), რათა დაფაროს სიშიშვლე (წარმომადგენლობის ტიპის ცოდვა ამ 
შემთხვევათა) ადამი და ევა თავისი ტყავი (დაბადება 3:21). ჩვენ ასევე ვხედავთ, ეს პრინციპი 
მსხვერპლი ოპერაციული როცა აბელი შეეწირა ცხვრის თავის სამწყსოს (დაბადება 4: 2-4). 

ცნობილი პასექის დღის მოსემ ხსნა ბავშვების ისრაელის ეგვიპტიდან (გამოსვლა 12: 1-
38). მოსე ჩაწერილი ღვთის მითითებებს ამ ისევე როგორც კალენდარულ (დაბადება 1:14; 2: 1; 
გამოსვლა 12: 1) და მისი (ლევიანები 23). პასექის ძირითადად გახდა პირველი ასეთი 
ღონისძიებები ყოველწლიურად ამსახველი ღვთის შვილებს დიდი გეგმა ხსნა. 

ძველი აღთქმის, პასექის სურათები ხსნა დაბმული ეგვიპტის და ღვთის ჩარევა. მაგრამ, 
წინასწარმეტყველურად, იგი ასევე იყურება დროს, რომ იესო მოვა და იქნება ჩვენი პასექი (1 
კორინთელთა 5: 7).  ღვთის ვინც მოვიდა წართმევას ცოდვები მსოფლიოში (იოანე 1:29; შდრ 
3: 16-17). 

იესოს ბოლო პასექის, როგორც ადამიანის, განაგრძო მან, რომ შევინარჩუნოთ ის დროს გვიან 
საღამოს და უთხრა თავის მოწაფეებს, რომ შევინარჩუნოთ ის (ლუკა 22: 14-19; შდრ იოანე 13: 
2,12-15) და 14-ე ნისანის / აბიბი (შდრ ლუკა 22:14; 23: 52-54). 

იესო, თუმცა, შეიცვალა რამდენიმე პრაქტიკის ასოცირდება თავის დაცვა. იესომ უფუარი 
პური და ღვინო განუყოფელი ნაწილია პასექი (მათე 26:18, 26-30) და დასძინა, რომ პრაქტიკა 
ფეხით სარეცხი (იოანე 13: 12-17). 

იესო არ ასწავლიდა, რომ ეს არ იყო, რომ წლიური პასექი, არც ის, რომ დროს დღეს მისი 
სადამკვირვებლო კვირა დილით, როგორიცაა, ვინც დაიცვას ბერძნულ-რომაული 
ტრადიციების გააკეთოს. მაშინაც კი, საბერძნეთის მართლმადიდებელი მეცნიერები 



აღიარებენ, რომ 1 და 2 საუკუნის ქრისტიანები ინახება პასექი ღამით (ცალივას, ალქივიადის ც. 
წარმოშობის გადმოვიდა და დიდი - ნაწილი. ჯვრის მართლმადიდებელი, 1992), როგორც 
ჩვენ გრძელდება ეკლესია ღმერთი 21 საუკუნეში. პასექი მხოლოდ უნდა იქნას სწორად 
მონათლული ქრისტიანები (შდრ 1 კორინთელები 11: 27-29; რომაელთა 6: 3-10; გამოსვლა 
12:48; ნომრები 9:14). 

ეს, ალბათ, უნდა დაემატოს, რომ რომის ეკლესია (ისევე, როგორც მისი ბევრი პროტესტანტი 
შთამომავლები) ოფიციალურად გვასწავლის, რომ ინარჩუნებს პასექი, თუმცა უწოდა რაღაც 
განსხვავებული ინგლისურ ენაზე და არა შენახვა როგორც იესომ გააკეთა (ცათეჩისმ 
კათოლიკური ეკლესია. დაბლდეი, NY 1995, გვ. 332). 

ღვინო, და არა ყურძნის წვენი 

მიუხედავად იმისა, რომ იესო წყალი ღვინოდ (იოანე 2: 3-10) და ბერძნული ტერმინი, 
რომელიც გამოიყენება ახალი აღთქმა (oinos) ეხება ღვინო (შდრ 1 ტიმოთე 3: 8), სხვადასხვა 
პირობა არ ამტკიცებდა, რომ ის იყო ყურძნის წვენი, და არა ღვინო, რომელიც გამოიყენება 
პასექი. ებრაელები, თავი, თუმცა, გამოიყენოთ ღვინოს პასექი (ეიზენშტეინიღვინო. ებრაულ 
ენციკლოპედიაში. 1907, გვ. 532-535). 

როგორ ვიცით, რომ ყურძნის წვენი არ შეიძლება გამოყენებული იესო? 

ყურძენი ჩვეულებრივ მოსავალს დაახლოებით სექტემბერში და პასექი, როგორც წესი, რომის 
კალენდარული თვის მოუწოდა აპრილი. იესოს, რომ მათ არ ჰქონდათ თანამედროვე 
სტერილიზაციის ან სამაცივრო. აქედან გამომდინარე, ყურძნის წვენი არ გაფუჭებული შორის 
მკის დროს და პასექი. 

სხვა აღნიშნა, რომ შეუძლებელი იყო ებრაელები არ ინახება ყურძნის წვენი, რომ ხანგრძლივი 
(შდრქენნედy არს. ჰასთინგს ბიბლიის ლექსიკონი. ძე, 1909, გვ. 974).ამიტომ, მხოლოდ 
ღვინოს, რომელიც შეიძლება დარჩეს კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში არ იქნა 
გამოყენებული. (ალკოჰოლის, ღვინო, მოწონებული დღესასწაული დე 26:14, მაგრამ არ არის 
საჭირო.) 

ქრისტიანები არ უნდა იყოს "მთვრალი ღვინო, რომელშიც ჭარბი", როგორც პავლე წერდა 
(ეფესოელები 5:18, KJV). მხოლოდ ძალიან მცირე ღვინის ჩვეულებრივ მოხმარებული პასექი 
(დაახლოებით ერთი ჩაის კოვზი სრული ან ნაკლები). 
პასექი მე -14 არ -15 

ზოგიერთი უკვე დაბნეული თარიღის შესახებ ბიბლიური პასექი. 

ბიბლია გვასწავლის, რომ ეს იყო უნდა იყოს დაცული მე -14 დღეს პირველი თვის ღვთის 
კალენდარი (ლევიანები 23: 5). 

მე -6 მუხლში გამოსვლა თავი 12, ნათქვამია, რომ ცხვრის უნდა მოკლა "შებინდებისას" (GWT და 
ებრაული საგამომცემლო საზოგადოების მეხსიერება). მე -8 მუხლში ნათქვამია, რომ ისინი 
ხორცს, რომ ღამით. ეს უნდა იყოს შემწვარი და შეჭამეს, რომ ღამით. და, დიახ, როგორც 
ერთი, რომელმაც მოკლა ბატკნის, შეიძლება ადვილად კლავს, შემწვარი, და ჭამა ცხვრის 



პირველ წელს "(გამოსვლა 12: 5) შორის ჩასვლა და - რომელიც ძირითადად, რა ისრაელის 
ძეებმა ჩაწერილი პასექი გამოსვლა 12. ტექნიკურად, მათ დილამდე არ შეჭამეს ეს პოსტი 
12:10. ახლა ბიბლია ნათლად ჩანს, რომ ანგელოზების პასექი მოხდა "იმ ღამეს" (გამოსვლა 
12:12), იმავე ღამეს მე -14. 

ბიბლია გვასწავლის, რომ იესო იყო მხოლოდ უნდა შეეწირა ერთხელ (1 პეტრე 3:18; 
ებრაელები 9:28; 10: 10-14). ახალ აღთქმაში, ნათელია, რომ იესო ინახება მისი საბოლოო 
პასექი (ლუკა 22: 14-16), და მოკლეს. ბიბლიაში წერია, რომ იესო ამოღებულ იქნა აქციების 
დაწყებამდე მე -15. რატომ? იმის გამო, რომ 15-ე იყო "მაღალი დღეს" (იოანე 19: 28-31), კერძოდ, 
პირველ დღეს უფუარი პური (ლევიანები 23: 6). აქედან გამომდინარე, იესო ინახება და 
შეასრულა პასექი მე -14. 

ადრეული ეკლესიის ისტორია მოგვითხრობს, რომ პასექი ინახება 14 ნისანი ერთგული 
ებრაელი და ქრისტიან ლიდერები პირველი, მეორე და მესამე საუკუნეებში (ევსები. 
ეკლესიის ისტორია, წიგნი V, თავი 24) და რომ იგი ინახება საღამოს (ცალივას). 

ყველაზე ლიდერები, რომლებიც აღიარებენ ქრისტეს აცხადებენ, რომ დაიცვან გარკვეული 
მობილური პასექი, თუმცა ბევრი შეიცვალა სახელი, თარიღი, დრო, 

სიმბოლოები და მნიშვნელობა (იხ აღდგომის მონაკვეთზე თავი 10). 

ბიბლია ნათლად გვასწავლის, რომ იესო ქრისტე იყო პასექი შეეწირა ჩვენთვის და ჩვენ უნდა 
შევინარჩუნოთ, რომ დღესასწაული უფუარი პური: 

7 გასარკვევად ძველი საფუარი, ასე რომ თქვენ შეიძლება გახდეს ახალი სურათების 
ცომი, ვინაიდან თქვენ უფუარი. ჩვენი ცხვრის, ქრისტე, უკვე შეეწირა. 8ამიტომ მოდით 
აღსანიშნავად დღესასწაული, არა ძველი საფუარი, საფუარი ღვარძლი და ბოროტება, 
მაგრამ უფუარი პური გულწრფელობისა და ჭეშმარიტების. (1 კორინთელთა 5: 7-8, 
NAB) 

ყურადღება მიაქციეთ, რომ სუფრა უნდა ინახება უფუარი პური გულწრფელობისა და 
ჭეშმარიტების. პავლე მოციქული მიხვდა, რომ იესო იყო შემცვლელი პასექი, რომ ებრაელი 
ხალხის გამოიყენება. მან ასევე ასწავლა, რომ ქრისტიანები მაინც უნდა გაგრძელდეს, პასექის 
აღსანიშნავად. 

მაგრამ, ძირითადად, როგორ ქრისტიანები უნდა გავაკეთოთ ეს? 

მოციქული პავლე ამბობს: 
23 მე მივიღე უფლისაგან, რაც თქვენც გადმოგეცით: რომ უფალი იესო იმავე ღამეს, 
რომელიც მას უღალატა, აიღო პური; 24 და როცა ჰმადლობდა, განტეხა და თქვა: 
"მიიღეთ, ჭამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, რომელიც გატეხილი თქვენთვის; ეს აკეთეთ 
ჩემ გასახსენებლად". 25 იმავე წესით მან ასევე აიღო სასმისი სერობის შემდეგ და თქვა: 
"ეს სასმისი არის ახალი აღთქმა ჩემს სისხლში. ეს გააკეთოს, როგორც ხშირად სვამენ, 
ჩემს მოსაგონებლად". 26 როგორც ხშირად, როგორც ამ პურს ჭამთ და ამ სასმისს, თქვენ 
აცხადებენ, უფლის სიკვდილს წლამდე იგი მოდის. (1 კორინთელები 11: 23-29) 



ასე რომ, პავლე მოციქული ასწავლიდა, რომ ქრისტიანებს იყო პასექი ისე, რომ იესო 
აკვირდებოდა მისი საბოლოო პასექი ერთად პური და ღვინო. და ეს იყო ღამით, როგორც 
ხსოვნის ან მემორიალური - მემორიალური არის ყოველწლიური, არ არის ყოველკვირეული 
ღონისძიება. 

კატეხიზმოს კათოლიკური ეკლესია აღნიშნავს, რომ "იესო აირჩია დროს პასექი ... აიღო 
პური, და ... გატეხა" და ასევე მისცა შეჭამეს. 

ეს არის დოკუმენტირებული ბიბლია, რომ იესო მა უფუარი პური და გავიდა მას მისი 
მიმდევრები ჭამა. იესო გაიარა თავის მოწაფეებს ღვინო დალევა მცირე 
რაოდენობით. ჩვენ გრძელდება ეკლესია ღვთის ლოცვა, შესვენების და გავრცელება უფუარი 
პური, და გავრცელება ღვინო ერთგული მიმდევრები მოიხმარენ. მიუხედავად ამისა, რომის 
ეკლესიის (როგორც ბევრი სხვა) აღარ არღვევს უფუარი პური (იგი იყენებს მთელი 
"მასპინძელი") და არც მას, როგორც წესი, გავრცელება ღვინო თავის მიმდევრებს სასმელი 
(გავრცელების ღვინო განიხილება სურვილისამებრ ეკლესია რომში, და ის ხშირად არ 
კეთდება პროტესტანტული ეკლესიები). 

რა შესახებ "ხშირად, როგორც თქვენ ... გამოაცხადეთ? 

რამდენად ხშირად უნდა იქნას მიღებული, პასექი? 

იესომ თქვა, ", როცა ამ პურს ჭამთ და ამ სასმისს, თქვენ აცხადებენ, უფლის სიკვდილს, სანამ 
არ მოვა". 

მიგვაჩნია, რომ ეს არის, რომ იესო, როგორც ეს იხსენებენ. 

ქრისტეს სიკვდილის მოიყვანს ჩვენს ღმერთს (რომაელები 5:10) და რომ იესომ საკუთარი 
სიცოცხლე ჩვენი გადარჩენისათვის (იოანე 3: 16-17; ებრაელები 5: 5-11). მისი გარდაცვალების 
გვასწავლის, რომ ქრისტიანები არ ცოდვა მეფობის ჩვენს მოკვდავ ორგანოების (რომაელთა 6: 
3-12). ქრისტიან აღდგომა არის ყოველწლიური ხსენების გარდაცვალების იესო. 

იესოს არ უთქვამს, რომ ამის გაკეთება ცერემონიას ხშირად, როგორც გსურთ, უბრალოდ, 
როდესაც თქვენ ამის გაკეთება, თქვენ მოვუწოდებთ მისი გარდაცვალების.ბერძნული 
ტერმინი ხშირად 1 კორინთელთა 11:26, hosakis, კიდევ ერთი მაგალითია, რომ ახალი 
აღთქმა. ეს იმას არ ნიშნავს, როგორც ხშირად, როგორც გსურთ, თუ ბერძნული ტერმინი 
"თქვენ გაქვთ სურვილი,"  ან , ასევე ესწრებოდა (რაც ეს გამოცხადების 11: 6, მხოლოდ სხვა 
ადგილი ბიბლიაში, ამ კონკრეტულ ტერმინი გამოიყენება), თუმცა, იმიტომ, რომ ეს არ არის 
იმყოფება 1 კორინთელთა 11:26, პავლე არ გვეუბნება, რომ პასექის აღსანიშნავად, როგორც 
ხშირად, როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამ პასექი, ეს არ არის მხოლოდ 

ცერემონიაზე, ეს გვიჩვენებს, ქრისტეს სიკვდილის. 

გარდა ამისა, პავლემ დაწერა ეს: 
27 ამიტომ, ვინც შეჭამს ამ პურს ან დალევს უფლის სასმისს უღირსად, იქნება 
დამნაშავე სხეული და სისხლი უფლისა. 28 მაგრამ მოდით კაცი შეამოწმოს საკუთარი 



თავი, და ასე რომ ჭამა პური და სასმელი თასი. 29 ვინც ჭამს და სვამს, ჭამს და სვამს, 
გადაწყვეტილება, რომ თავად არ მიხვდებოდნენ, უფლის სხეული. (1 კორინთელები 
11: 27-29) 

ნათლად გვასწავლის, რომ მიიღოს პური და ღვინო, ერთი უნდა შეამოწმოს თავს.  რომელიც 
თან უნდა ახლდეს პასექის გვეხმარება ფოკუსირება ჩვენი შეცდომები და ცოდვები, და ამით 
დაეხმაროს შეასრულოს ბრძანება პოლ შეისწავლოს საკუთარ თავს. როგორც შეუძლია ბევრი 
ძალისხმევა, ის მხარს უჭერს კონცეფცია ყოველწლიური მიმოხილვა (ხალხი არ მოხსნის 
საფუარი ყოველდღე ან კვირაში). 

ახალი აღთქმა მოგვითხრობს, რომ იესო და პოლ პასექის ქრისტიანული გზა. და ეს არის 
ყოველწლიური დაკვირვება. 

ფეხით სარეცხი 

სარეცხი ეხმარება თავმდაბალი და კიდევ ქრისტეს მიმდევრები მაინც, როგორც წესი, 
სფეროებში, რომლებიც უნდა გაიწმინდოს (შდრ13:10). 

იესომ თავის მიმდევრებს ასწავლა ეს უნდა გავაკეთოთ: 
13 დამირეკე მასწავლებელი და უფალი, და თქვენ ამბობთ კარგად, ასე რომ მე 
ვარ. 14 თუ მე, უფალმან და მოძღუარმან, გარეცხილი თქვენი ფეხები, თქვენც უნდა 
დაბანოთ ერთმანეთს ფეხები. 15 მივეცი თქვენ მაგალითად, რომ თქვენ უნდა 
გავაკეთოთ, როგორც მე არ კეთდება, რომ თქვენ. 16 ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად 
გეუბნებით თქვენ, მსახური არ არის უფრო მეტი, ვიდრე მისი უფალი არც ის, 
რომელიც ეგზავნება უფრო მეტი, ვიდრე ის, რომ მას გაუგზავნა. 17 თუ ეს იცით, 
ნეტარნი ხართ, უკუეთუ ჰყოფდეთ ამას. (იოანე 13: 13-17) 

შედარებით ნაკლები ხალხი, ვინც ამბობს, ქრისტიანობა სარეცხი ფეხზე, როგორც იესომ 
თქვა, რომ გავაკეთოთ. 

მაგრამ ჩვენ ვართ ღვთის ეკლესიას აგრძელებს დაემორჩილოს დავალებით იესო 
ყოველწლიურად. 

გარე წყაროების წერილი 

ეს არ არის მხოლოდ ბიბლიაში ჩვენ ვხედავთ, რომ პასექი ყოველწლიურად 
ქრისტიანები. ისტორიიდან, რომ ერთგული პასექი ყოველწლიურად 14 დროიდან 
ორიგინალური მოციქულთა და მთელი ასაკის ( მიმდინარე საეკლესიო ისტორია ღმერთი. მე -
2 გამოცემა. წიგნები , 2016). 

არსებობს რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას კორუმპირებული ტექსტი 
ცნობილია, როგორც სიცოცხლის პოლიკარპეს (დოკუმენტი, როგორც ჩანს, უნდა 
ეფუძნებოდეს ნაწერები, მეორე საუკუნეში, მაგრამ ვერსია ახლა ვხედავთ შეიცავს 
ინფორმაციას / ცვლილებები, რომელიც, როგორც ჩანს, უნდა დაემატოს მეოთხე საუკუნეში, 
ვხედავ ეკლესიის. ისტორია და თეოლოგია პრიმიტიული ქრისტიანული საზოგადოების 



გამოცემა, 2015, გვ 31) ... რა არის საინტერესო ის არის, რომ იგი ვარაუდობს, რომ პასექი 
დაკვირვება მცირე აზიაში ვერ მოვა პირველი სმირნაში ეხლა მოციქული იოანე, მაგრამ 
მაშინაც კი, ადრე რომ პავლე მოციქული ( ცხოვრება პოლიკარპე, თავი 2). 

ცხოვრება პოლიკარპე მიუთითებს, რომ ახალი აღთქმის პასექი უფუარი პური და ღვინო 
უნდა აღინიშნოს დროს უფუარი პური. იგი აცხადებს, რომ მწვალებლები გააკეთა ეს სხვა 
გზა. და, რომ წერილობით მხარს უჭერს ამ იდეას, რომ უფუარი პური და ღვინო გადაიყვანეს, 
და მიღებული ყოველწლიურად ისევე. 

ისტორიიდან, რომ ჩამოთვლილი მოციქული (ფილიპ და იოანე), ისევე როგორც ეკლესია / 
პოლიკარპეს, მელიტო, პოლიკარპე, აპოლინარიოსი, და სხვები პასექი ყოველწლიურად ე 
14 (ევსები. ისტორია ეკლესიის, წიგნი V, თავი 24 მუხლები 2-7). რომის, მართლმადიდებელი, 
ანგლიკანური და კათოლიკური ყველა მიიჩნევს, რომ ლიდერები, რომლებიც არ გახდეს 
წმინდანთა, მაგრამ არც ამ აღმსარებლობის დაიცვას მათი მაგალითი მოგვცა. 

ჰიერაპოლისელი ფრიგიის მცირე აზიაში დაწერა დაახლოებით 180 ეუბნება ქრისტიანებს, 
პასექი, 14: 

მეთოთხმეტე დღეს, ჭეშმარიტი პასექი უფლისა დიდი მსხვერპლი, ძე ღმრთისა 
ნაცვლად ცხვრის, რომელიც მიბმული ... და ვინ დაკრძალეს პასექის დღეს, ქვის 
განთავსებული საფლავი. 

იესო შეჭამა და პასექი 14, მოკლეს 14 და დამარხეს 14. ეს არ არის მე -15, და წელს მისი 
გარდაცვალების შემდეგ, ეს არ არის კვირა. იესომ აიღო პასექი მხოლოდ მზის ჩასვლის 
შემდეგ და გამორთულია დღისით და დაკრძალავენ სანამ მზე მითითებული ისევ (დაიწყოს 
ახალი დღე). 

გვიან მეორე საუკუნეში, პოლიკარპე ეფესოელი წერილი გაუგზავნა, რომის ეპისკოპოსი 
ვიქტორ ვიქტორ ცდილობენ აიძულონ დაცვით აღდგომის კვირა ნაცვლად 14: 

პოლიკარპე წერდა: "ჩვენ, რომ გაიგოთ ზუსტი დღე, არც დასძინა, არც წაიღეს.  აზიაში 
ასევე დიდი განათება არ დაიძინა, რომელიც უნდა აღდგეს დღეს ჩამოსვლის, ოდეს 
მოვიდეს დიდებითა სამოთხეში, და შეეცდება ყველა წმინდანი უფალი. მათ შორის 
არიან ფილიპ, ერთი თორმეტი მოციქულის, რომელიც დაეცა ეძინა და მისი ორი 
ასაკის ასული, და მეორე ქალიშვილი, ვინც ცხოვრობს სულიწმინდის და ახლა 
ეკისრება ეფესოში; და, მით უმეტეს, ჯონ, რომელიც ორივე მოწმე და მასწავლებელი, 
რომელიც მკერდზე მიყრდნობილი უფლისა, და, როგორც მღვდელი, მღვდელი 
ატარებდა. დაეცა ეძინა ეფესოში. და პოლიკარპე სმირნაში, რომელიც იყო ეპისკოპოსი 
და მოწამე და , ეპისკოპოსი და მოწამე ევმენეადან, ეძინა სმირნაში. რატომ მინდა 
აღვნიშნო, ეპისკოპოსი და მოწამე, რომელიც დაეცა ეძინა ლაოდიკეის, ან დალოცა, 
ან მელიტო, საჭურისი, რომლებიც ცხოვრობენ სულიწმინდის, და რომელიც იმაში 
მდგომარეობს, ელოდება ეპისკოპოსობა ზეცით, როდესაც ის გაიზრდება 
მკვდრეთით? ყველა ეს დაფიქსირდა მეთოთხმეტე დღეს პასექი სახარების მიხედვით, 
გადახრა არ მიმართ, მაგრამ შემდეგ უზენაესობის რწმენა. და მეც პოლიკარპე, რომ 



უმცირესი თქუენ ყოველთა შორის, ტრადიციის მიხედვით ჩემს ნათესავებს, 
რომელთაგან ზოგიერთი მე არ მოყვება მჭიდროდ. შვიდი ჩემი ნათესავი იყო 
ეპისკოპოსი; და მე ვარ მერვე. და ჩემი ახლობლები ყოველთვის დაცული დღეს, 
როდესაც ადამიანი უარს ამბობდა საფუარზე. ამიტომ მე, ძმანო, რომელიც 
ცხოვრობდა სამოცდახუთი წელი უფალო, და შეხვდა ძმები და დები მთელს 
მსოფლიოში, და განიცდიან ყველა წერილი, არ ეშინია დამაშინებელი 
სიტყვა. მათთვის უფრო მეტი, ვიდრე მე არ თქვა, რომ "ჩვენ უნდა დაემორჩილოს 
ღმერთს, ვიდრე მამაკაცი" ... მე შემიძლია დავასახელო ეპისკოპოსი იმყოფება, 
რომელსაც მე იგზავნება თქვენს სურვილი; სახელი, ჩავუწერ მათ, შექმნას დიდი 
გულშემატკივარი. ხოლო მათ, როდესაც ისინი ხედავენ ჩემი, მისცა თანხმობა 
წერილობით, იცის, რომ მე არ მოუტანს ჩემს ჭაღარას, მაგრამ ამაოდ, მაგრამ 
ყოველთვის რეგულირდება ჩემი ცხოვრების უფალი იესო. 

აღნიშნა თავის წერილში, პოლიკარპე: 

1) მან თქვა, შემდეგ სწავლებას გადაეცემა მოციქული იოანე.  
2) განაცხადა, რომ მას ერთგული სახარების სწავლებას.  
3) დაეყრდნონ თანამდებობაზე ბიბლიური სწავლებები დააწინაურეს -მიღებული 
ტრადიცია.  
4) იგი ერთგული სწავლებას გავიდა მას ადრე ეკლესიის ლიდერები.  
5) შემდეგ მას სპიკერმა ერთგული მცირე აზიაში.  
6) აქვს მას და მისი წინამორბედები შეიმჩნევა უფუარი პური.  
7) უარს უფლებამოსილების არასამთავრობო ბიბლიური რომაული ტრადიცია მეტი 
ბიბლია.  
8) უარს უფლებამოსილების ეპისკოპოსი რომში - მან არჩია იყოს ცალკე (გამოცხადება 
18: 4).  
9) მითითებულია, რომ მისი ცხოვრება უნდა რეგულირდება იესო და მოსაზრებები 
ადამიანი. 

გსურთ დაიცვას მაგალითად იესო და მოციქულები, როგორც პოლიკარპე გააკეთა? 

მას შემდეგ, რაც ადრეული ქრისტიანები პასექი მე -14, ისინი და სხვები, რომ შემდეგ შეაფასა 
(ლათინური ) ბევრი ისტორიკოსები. 

ადრეული ქრისტიანები მიხვდა, რომ აღდგომა უნდა გაეკეთებინათ 
გადარჩენისათვის. გაითვალისწინეთ, რომ 180, მელიტო სარდისელი წერდა: 

ახლა მოდის საიდუმლო პასექი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი დგას კანონში წერია, ... 
ადამიანი, აქედან გამომდინარე, მოდელი გახდა ეკლესია, და კანონის პარაბოლური 
ესკიზის. მაგრამ სახარება იყო ახსნა კანონის და მისი შესრულება, ხოლო ეკლესია 
გახდა საწყობი სიმართლე ... ეს არის პასექი ჩვენი ხსნა. ეს ერთი, რომ მოთმინებით 
ბევრი რამ, რომ ბევრი ადამიანი ... ეს არის ერთ-ერთი, რომელიც გახდა ადამიანის 
ქალწულს, რომელიც ჩამოახრჩვეს, მიმდინარეობს მიწაში, მკვდრეთით, და ვინც 



დააყენა კაცობრიობის იმ მძიმე ქვემოთ სიმაღლეებზე სამოთხეში. ეს არის ცხვრის, 
რომ მოკლეს. 

პასექის ყოველწლიურად 14 ნისანს ერთგული და სხვა მომდევნო საუკუნეებში. კათოლიკური 
მეცნიერები (ევსები, სოკრატე სქოლასტიკოსი, ბედე) ჩანაწერი მოხდა მე -4, მე -5,მე -6 -
8 ე საუკუნეში და მოგვიანებით. სხვადასხვა მწერლები ეკლესიის ღმერთმა დაადგინა, რომ 
ჰოლდინგი დროიდან მოციქულთა თანამედროვე ეპოქაში (მაგ, დოდი. ისტორია, მე -3 ედ. 
იერუსალიმში, 1972 (ღმერთი, მე -7 დღეს). გაგრძელდება ისტორია ეკლესიის ღმერთი. 
წიგნები, 2016). 

ბერძნულ-რომაული სწავლულის ასპექტები აღდგომა, როგორიცაა ფეხით სარეცხი, ასევე 
დაფიქსირდა იქნა განხილული დასაწყისში ერთგული ქრისტიანები (მაგ. (1912). სარეცხი 
ფეხები და ხელები. კათოლიკური ენციკლოპედია ). 

აღდგომის კვირა არის პირველი ყოველწლიური დღესასწაულის ჩამოთვლილი 23 თავი. 

პასექი ეხმარება ფოტოზე მადლი და ხსნა ქრისტიანები. აღსანიშნავია, რომ პირველი 
ქრისტიანული ნაწერები ყველაზე ხშირად ეხება, როგორც პასექი და არა "უფლის ვახშამი". 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი შეიძლება  აგარიდებთ საჭიროება პასექის 
დღესასწაულზე, ლიდერები ითვლება წმინდა მიერ ბერძნულ-რომაული და ეკლესიის 
ღმერთი დაიცავს მას ფაქტიურად. 

ჩვენ ვართ გრძელდება ღვთის ეკლესიას მაინც ამას ახლა. 

ჩვენ ვართ ღვთის ეკლესიას აგრძელებს პასექი და მოიცავს ისტორიას, და ბიბლიის სწავლება 
სარეცხი ერთმანეთს ფეხები. 

გეგმა გემო 

პასექი გვიჩვენებს, რომ ღმერთმა ადრე ფონდი მსოფლიოს (1 პეტრე 1:20) გაგზავნის იესო 
სიკვდილს ჩვენი ცოდვები, რომელსაც ვუყვარვართ (იოანე 3:16) ღმერთმა, რომლის ღმერთს 
შეუძლია გვიხსნას, და რომ მისი ძე იტანჯა და მოკვდა ჩვენთვის. პასექი გვიჩვენებს, რომ 
ქრისტიანები გათავისუფლდეს ცოდვა მისი სიკვდილი და არ გააგრძელებს ცოდვა 
(რომაელთა 6: 1-5). 

მაგრამ უბრალოდ მიიღოს თავგანწირვით იესო არ არის ყველა იქ არის გადარჩენისათვის. 

სხვადასხვა ხალხი დასაწყისში დღესასწაული ხსნა საკმაოდ აღდგომის საიდენტიფიკაციო ან 
/ და სულთმოფენობის, მაგრამ არ წავიდეთ, რომ ვიცი "სიღრმე სიმდიდრე" (შდრ 11:33) 
მადლი ღმერთი (2 პეტრე 3:18) აისახება სხვა ბიბლიური დღესასწაულები. 

ქრისტე არის არა მხოლოდ ავტორის / ჩვენი ხსნა (ებრაელები 5: 9), არამედ ჩვენი ხსნა 
(ებრაელები 12: 2; 1 პეტრე 1: 1-9). მისი ნამდვილი მიმდევრები მისი საგაზაფხულო და 
საშემოდგომო წმინდა დღეებში. 

3. ღამე უნდა იქნას გამოძიებული და უფუარობის დღე 



ბიბლიაში ნათქვამია, რომ ეგვიპტის ტიპის დანაშაული, რომელიც ბავშვებს ისრაელის უნდა 
გადაეცეს (შდრ გამოსვლა 13: 3; გამოცხადება 11: 8). ბიბლია გვიჩვენებს, რომ დღეს 
ქრისტიანები ვცხოვრობთ მსოფლიოში, რომელიც არის ერთგვარი სულიერი "ბაბილონი" 
(გამოცხადება 17: 1-6). ბიბლიაში ნათქვამია, რომ ქრისტიანები შედარებით ადვილად იქნეს 
მისგან შემდეგ ღმერთი უბედურება (გამოცხადება 18: 1-8). ზოგიერთი ჩამოთვლილი წიგნში 
გამოცხადება ანალოგიურია ერთხელ გამოყენებული იქნა ეგვიპტეში, სანამ ხალხს ღმერთი 
მიწოდება. 

ბავშვები ისრაელის ეგვიპტეში პირველ დღეს უფუარი პური. 

ბიბლიაში ლევიანები 23: 7-8 გვასწავლის, რომ როგორც პირველი და ბოლო დღეებში 
უფუარობის დრო იყო წმინდა "კრების" (NKJV), "წმინდა მოწვევის" (Njb). ღამის მეთხუთმეტე 
ნისანის (რომელიც იწყება წმინდა დღეში) იწყება დღესასწაული უფუარი პური, რომელიც 
ჩართული საკვები (შდრ გამოსვლა 12:16; ლევიანები 23: 6). 

ბიბლიამ შემდეგ: 
42 ეს არის ღამის უნდა აღინიშნოს, რომ უფალს მათი გამოყვანის ეგვიპტის მიწაზე: ეს 
არის იმ ღამეს უფალი იყოს დაფიქსირებული, ყველა ისრაელიანები 
თაობაში.(გამოსვლა 12:42, KJV) 

აღსანიშნავია, ღამით ჩვენი უფლის, როდესაც მან ისინი მიწაზე † gypt: ამ ღამით ყველა 
ისრაელიანები, უნდა დაიცვას მათი თაობებისათვის.  

ქრისტიანები, ღამე უნდა იქნას გამოძიებული სურათები ჩვენი არსს დატოვოს სულიერი 
ეგვიპტე (შდრ გამოცხადება 11: 8) - ეს არის ის, რაც უნდა ქრისტიანები. 

მისი თქმით, ისტორია, უნდა იქნას გამოძიებული, ჩვეულებრივ ჩართული საზეიმო 
ვახშამი. სადილი ჩვეულებრივ მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, უფუარი პური. 

ნაყარი ებრაელი ზარის -15 პასექი 

ებრაელი ლიდერები თარიღით და ზოგიერთი მათი პრაქტიკის ასოცირდება 
აღდგომა. ზოგიერთი წყარო ვარაუდობს, რომ ეს არის, რადგან მათ სურთ, რომ 
შევინარჩუნოთ ის იგივე როგორც ერთგულ ქრისტიანებს (გლექსიკური და ისტორიული 
წვლილი ბიბლიური და რაბინთა პასექი. 1991). 

არამედ, ალბათ, იმის გამო, რომ მოხმარების საკვები ღამე გამოძიებული და მათი 
ტრადიციები, ერთად როგორ ებრაელები იმას, რომ გაუმკლავდეთ წმინდა დღის დიასპორის 
(ებრაელებიმიწის ისრაელი) და საკითხები კალენდარი (წმინდა დღეებში. ებრაულ 
ენციკლოპედიაში 1906), ებრაელები, როგორც წესი, მოვუწოდებთ ღამით პასექი ყველაზე 
ებრაელები ის ღამეს მე -15 ნისანის / აბიბი. ზოგიერთი შენარჩუნება ორივე -14 და მე -15 სეზონი. 

იესოს დროს, სადუკეველნი იმას, რომ პასექი მე -14 და ფარისეველთა, მე -15 (რატომ ებრაელებს 
ამერიკაში აქვს ორი პასექი?). 



თუმცა, ბიბლია გვასწავლის, ორი სხვადასხვა დროს ორი სხვადასხვა მიზნებისათვის. ძველი 
აღთქმის პასექი გვიჩვენებს, რომ ბავშვები ისრაელის დაცული და არ განიცდიან ანგელოზი 
სიკვდილი. ახალი აღთქმა პასექი გვიჩვენებს, ქრისტიანები, იესო გამოიყენა ჩვენი ცოდვები 
თავად მეშვეობით მისი სიკვდილი. 

თუმცა, ღამის იქნას გამოძიებული შეახსენა იუდეველებს, რომ ისინი უნდა იყოს 
მადლობელი ღვთის ხსნა ტყვეობიდან ეგვიპტის მონობიდან (გამოსვლა 12:42). ქრისტიანები, 
ღამე დაათვალიერა გვასწავლის, რომ იყოს ბედნიერი და მადლობელი იესო შესრულება 
ცოდვის მონობაში (იოანე 8: 34-36). 

ზოგიერთი ებრაელი მეცნიერები გააცნობიეროს, რომ ბიბლიაში მოხსენიებულია როგორც 
აღდგომის სხვადასხვა თარიღი ვიდრე უფუარობის: 

ლევ. . XXIII, თუმცა, როგორც ჩანს, რომ განასხვავოს პასექი, რომელიც არის 
მეთოთხმეტე დღეს თვეში, და (უფუარობის; á¼'Î¿Ï Ï "მე Î®" á¿¶Î½ Ã¼ Î¶Ï € Î ‰ Î½, 

ლუკა XXII 1, პუნქტი 3), დაინიშნა მეთხუთმეტე დღეს. (პასექი. ებრაულ 
ენციკლოპედიაში 1906) 

ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელთა უმრავლესობის მოუწოდებდა რა შენარჩუნება 
მათ მიმდინარე წლის 15 პასექი, მე -15 არის ითვლება ნაწილი შვიდდღიანი უფუარობის. მას 
შემდეგ, რაც ებრაელები წესი, ხაზი გავუსვა გამგზავრების ეგვიპტიდან და იმედი გარკვეული 
არასამთავრობო ბიბლიური ტრადიცია, ისინი, როგორც წესი, მხოლოდ დაიცვან მხოლოდ 
მეორე თარიღი. 

გამოსვლა თავი 12 განიხილავს პასექი და იწყება ღმერთი მოსე და აარონი, რაც მათ უნდა 
განათლებას, ისევე როგორც, რა მოხდება. სწავლება, რომელიც მოიცავს მიღების გარეთ 
ცხვრის მეათე დღეს ამ პირველ თვეს, მოუწოდა აბიბი და გადარჩენის ეს მანამ, სანამ 14-

ე დღე, როდესაც ის მოკლეს - დასაწყისში ე 14. 

შეამჩნია რაღაც შემდეგი ინსტრუქციების პასექი: 
21 მოსემ მოუწოდა ისრაელის უხუცესები და განაცხადა, რომ მათ "აირჩიეთ და 
მიიღოს ბატკნის თავი მიხედვით თქვენს ოჯახებს და კლავს პასექი. 22 რამეთუ მიიღოს 
უსუპი, დიპლომატიური ის სისხლი, რომელიც აუზის და გაფიცვის და ორი სისხლი 
აუზში და არც თქვენ უნდა გასვლა კარი მის სახლში დილამდე (გამოსვლა 12: 21-22 ) .. 

ტერმინი "დილამდე" მომდინარეობს ებრაული სიტყვა ნიშნავს "დარღვევას გათენდება", 
"მომავალი სინათლე", ან "მომავალი ამოსვლა". 

ამდენად, ისრაელები არ გასვლა მათი სახლებში, სანამ შემდეგ გამთენიისას მე -14. თუ რა 
მოხდა მანამდე, რომ ღამით? 

29 შუაღამისას უფალი დავხოცე ყველა პირმშო ეგვიპტის მიწაზე, პირმშოს ფარაონის 
რომ იჯდა თავის ტახტზე უთხრა პირმშო პატიმარი ციხეში; და ყველა 
პირმშო... 33 ეგვიპტელები მოუწოდა ხალხს, გააგზავნოთ. მათი თქმით, "ჩვენ ყველანი 
მკვდრები". (გამოსვლა 12: 29,33) 



მოსე და აარონი არ წავიდეთ ღამით - ეს არის ცრუ ვარაუდი, რომ ბევრი: 
28 უთხრა ფარაონმა თქმით, "მიიღეთ დაშორებით! გაუფრთხილდი თავს და ჩემი სახე, 
ამ დღეს, იხილავ ჩემს სახეს თქვენ უნდა მოკვდეს!" 
29 მოსემ თქვა: "შენ არ ლაპარაკობენ კარგად. მე არასოდეს შენს სახეს კიდევ 
ერთხელ." (გამოსვლა 10: 28-29) 

სიკვდილის შემდეგ პირმშო, ისრაელს აქვს რიგი ამოცანები დაასრულებს გამგზავრებამდე 
ეგვიპტეში. ისინი უნდა დარჩენა შიგნით საკუთარ სახლებში დილამდე, დარღვევის მზის 
დამწვრობა ნაშთები ბატკნის არ შეჭამეს, წასვლა სოფლები და ქალაქები დასახლებული 
ეგვიპტელები და მათ ვთხოვთ, მივცეთ ვერცხლი, ოქრო, და ტანსაცმელი, შედგენა და 
ჩატვირთვა ნებისმიერ აქტივების ისინი შეასრულოს და მათი ძროხა და გამგზავრება ფეხით, 
რაღაც ოცი მილის ხანგრძლივი, რომელიც მათი ორგანიზებული მოგზაურობის გარეთ 
ეგვიპტის დაიწყოს. შეტყობინება: 

34-მა ადამიანმა მიიღო მათი ცომი ადრე იყო საფუვრიანი, მათი სავალდებულო მათი 
ტანსაცმელი მათი. 35 ისრაელის ძეებმა სიტყვის თანახმად მოსეს; და ისინი ნასესხები 
ეგვიპტელთა სამკაულებს ვერცხლი და სამკაულებს ოქროს, და სამოსელი: 36 და 
უფალი მისცა მადლი წინაშე ეგვიპტელთა, ასე რომ მიავლინა უთხრა მათ ასეთი რამ, 
რადგან ისინი საჭირო. ისინი გაფუჭებული ეგვიპტელები. 37 ისრაელის ძეთა ეხლა 
სუქოთი, დაახლოებით ექვსასი ათასი ფეხით რომ მამაკაცი იყო, გვერდში 
შვილი. 38 შერეული სიმრავლე ავიდა მათთან ერთად; და და სთხოვს, კიდევ ძალიან 
ბევრი პირუტყვი. 39 ხოლო მათ გამომცხვარი უფუარი პურები ცომი, რომელიც მათ 
მოუტანა მეოთხე ეგვიპტიდან, ეს არ იყო საფუვრიანი; იმიტომ, რომ ისინი 
ეგვიპტიდან, და ვერ დაადგრეს არც გვქონდა ისინი მზად საკუთარი თავისთვის 
ნებისმიერი. (გამოსვლა 12: 34-39, KJV) 

ღამის უნდა აღინიშნოს არის ღამით, რომ მათ დატოვეს. ღამის ისინი რეალურად ეგვიპტე 
დატოვა. 

შემდეგ აკეთებს, რაც ღმერთმა უთხრა მათ ამის გაკეთება, მათ დატოვეს. 

გამოსვლის 13:18 გვეუბნება, "ისრაელის ძეთა ავიდა მოწესრიგებული რიგებში ეგვიპტის 
მიწაზე." იმის გათვალისწინებით, რაოდენობის ხალხი და ასაკის, აღსანიშნავია, რომ მათ 
შეძლეს ეს ყველაფერი ღამის შემდეგ პასექი. 

უფუარი პური 

ჩვენ ქრისტიანებმა იციან, რომ იესო ჯარიმა გადაიხადა ჩვენი ცოდვები და რომ ჩვენ ვართ 
ცდილობენ ცხოვრება, როგორც მან, უცოდველ და თვალთმაქცობა, რომელიც საფუარს 
სიმბოლურად შეიძლება წარმოადგენდეს (ლუკა 12: 1). 

გვიან წერდა: 



და, როცა ისრაელები გამოვიდა მაღალი მხრივ (რიცხვები 33: 3), დიდი სიხარულითა 
და მათი მონობიდან, ასე არ ახლად შობილი ქრისტიანი დაიწყოს მისი ქრისტიანული 
ცხოვრება - მდე ღრუბლებში ბედნიერება და სიხარული. მაგრამ რა ხდება? 

ეშმაკი და ცოდვა დაუყოვნებლივ განახორციელოს შემდეგ ახლად ძე ღვთისა - და 
მალე ახალი და გამოუცდელი აღმოაჩენს იგი ქვემოთ სიღრმეში გულგატეხილობა და 
ცდუნება დათმობას და გასვლა. 

ყურადღება მიაქციეთ გამოსვლა 14, დაწყებული ლექსი 10 - როგორც კი ისრაელები 
ვნახე ეს დიდი არმია მისდევდნენ, მათ დაკარგეს გამბედაობა. შიშმა მათზე. მათ 
დაიწყეს წუწუნი და უჩივიან. მათ დაინახეს, რომ ეს შეუძლებელი იყო, რათა მათ 
მიიღონ დაშორებით ფარაონი და მისი ჯარი, რადგან იგი ძალიან ძლიერი მათ. და 
ისინი უმწეო. ასე რომ, ეს არის ჩვენთან ერთად. 

ჩვენი ძალა არ არის საკმარისი! 

მაგრამ შეამჩნია გაგზავნა ღვთის მათ მოსეს მეშვეობით: "ნუ გეშინინ, რამეთუ არა, 
დადექით და უცქირეთ უფალი ... ეგვიპტელები ... მიხილოთ მათ კიდევ ერთხელ 
აღარ ოდესმე. უფალი ბრძოლა თქვენ "! რამდენად მშვენიერი! 

უმწეო, გვეუბნებიან, დადექით და უცქირეთ უფალი. მან უნდა იბრძოლოს. ჩვენ ვერ 
დაპყრობას სატანა და ცოდვა, მაგრამ მას არ შეუძლია. ეს არის აღსდგა ქრისტე - ჩვენი 
მღვდელმთავარი - ვინც გაწმენდის - წმიდაგვყავ - სიტყვით - რომელმაც განაცხადა, 
რომ იგი არასოდეს დაგვტოვებთ არც მიგვატოვებს! 

ჩვენ არ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ მცნება ჩვენი საკუთარი ძალა და სიმტკიცე. მაგრამ 
ქრისტე ჩვენში შეუძლია შეინახოს მათ! ჩვენ უნდა დაეყრდნოს მას რწმენა.  ღვთის 
წმინდა დღეები და დღესასწაულები-რომელი? მსოფლიო ეკლესიის ღმერთი, 1976) 

მიზანი ფესტივალი 

მაგრამ მოდით ვისწავლოთ სრული მნიშვნელობას ამ. რატომ ღმერთი იწვევს ამ 
დღესასწაულის დღეებში? რა იყო მისი დიდი მიზანი? ჩართეთ ახლა გამოსვლა 13, 
ლექსი 3: "... უთხრა მოსემ ხალხს, გახსოვდეთ, ამ დღეს, რომელიც რამეთუ გამოვიდა 
ეგვიპტიდან ..." ეს იყო მე -15 აბიბის. ლექსი 6: "შვიდი დღე შენ ჭამე უფუარი პური, და 
მეშვიდე დღეს უნდა იყოს დღესასწაული უთხრა მარადიული ... ეს კეთდება იმიტომ, 
რომ, რომელიც მარადიული გააკეთა... და ეს უნდა იყოს ნიშანი "- (სასწაულებრივი 
პირადობის დამადასტურებელი საბუთი) -" შენდა საფუძველზე შენი ხელით, და 
შორის შენი თვალები "- რატომ? - "რომ უფლის კანონმდებლობა შეიძლება შენი 
პირით ... სცე დაიცავით ეს განკარგულება ..." 

ოჰ, საყვარელო ძმანო, არ ხედავთ შესანიშნავი მნიშვნელობა? გესმით ჭეშმარიტ 
მნიშვნელობას ეს ყველაფერი? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ღვთის განზრახვის 
თანახმად? პასექის სურათები გარდაცვალების ქრისტესითა მისატევებელად 
ცოდვათა, რომლებიც წარსულში. მიღებიდან მისი სისხლი არ აპატიებს ცოდვები ჩვენ 
უნდა ჩაიდინოს - ეს არ იძლევა ლიცენზიას ცოდვაში - ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვიღებთ, 
რომ ჩვენი ცოდვები მხოლოდ იმ დროს - წარსული ცოდვები. 



მაგრამ რა ვქნათ მთავრდება? წარსული ცოდვების პატიება. მაგრამ ჩვენ მაინც ხორცი 
ვაჭრობის. ჩვენ ჯერ კიდევ უნდა განიცდიან ცდუნებას.  გამართა თავის - ჩვენ უკვე 
ცოდვის მონები, მისი ძალა. და უძლურნი ვართ სიტყვით თავს ეს! ჩვენ უკვე 
ცოდვისა. მოდით ესმის, სურათი - მნიშვნელობა. (რა უნდა იცოდეთ პასექი და 
უფუარობის. კარგი ამბები, 1979 წლის მარტში) 

რა დოზით უნდა ქრისტიანები მოშორებით ცოდვა? მთლიანად, როგორც იესომ გვასწავლა: 
"თქვენ უნდა იყოს სრულყოფილი, როგორც თქვენი ზეციერი მამა არის სრულყოფილი" 
(მათე 5:48). ცომისაგან სიმბოლურად შეიძლება იყოს ტიპის ცოდვა (შდრ 1 კორინთელთა 5: 7-
8).  ცოდვა, საფუარი. 
შვიდი არის ღვთის ნომერი სიმბოლურად სისრულის, ქრისტიანები დაიცვას შვიდი დღის 
განმავლობაში უფუარი პური. მნიშვნელობა და სიმბოლიზმი არ არის სრულყოფილი 
მხოლოდ.  სურათები მიღების ქრისტეს სისხლი რემისიის ცოდვები და იესოს სიკვდილი. 
თუ დავტოვებთ ქრისტეს სიმბოლურად ჩამოკიდებული ხის მისი სიკვდილი (შდრ 
გალატელები 3:13)?  შვიდი დღის უფუარობის შემდეგ დახმარება სურათი ჩვენთვის სრული 
აყენებს მოშორებით ცოდვა, შენახვა მცნება - მას შემდეგ, რაც გასულ ცოდვანი შედეგად 
იესოს მსხვერპლს. 
დღეები უფუარი პური სურათი ცხოვრება და მუშაობა, რომ იესო აღდგა. იესო ავიდა ტახტზე 
ღმერთი, სადაც ის აქტიურად მუშაობს ჩვენი სახელით, როგორც ჩვენი მღვდელმთავარი, 
წმენდის ცოდვა (ებრაელთა 2: 17-18) მიწოდების ჩვენს მთლიანად მისი ძალა! 
აქ არის გარკვეული, თუ რა ებრაული იტყვით დღეები უფუარობის: 

15 შვიდ დღეს შეჭამ უფუარი პური. პირველ დღეს თქვენ უნდა ამოიღონ ცომისაგან 
თქვენი სახლები. იყიდება ვინც შეჭამს საფუვრიანი პური პირველივე დღიდან, სანამ 
მეშვიდე დღეს, რომ ადამიანი უნდა მოიკვეთოს ისრაელიდან. 16 წლის პირველი დღე 
არ უნდა იყოს წმინდა შეკრება და მეშვიდე დღეს იქ უნდა იყოს წმინდა შეკრება 
თქვენთვის. არარის წესით სამუშაო უნდა გაკეთდეს მათ; მაგრამ, რაც ყველას უნდა 
ჭამა - რომ მხოლოდ შეიძლება მომზადდეს თქვენ. 17 ასე რომ, თქვენ უნდა დაიცვას 
დღესასწაული პური, იმავე დღეს მე არ მოიტანა თქვენი ჯარები გვიპტის 
მიწაზე. ამიტომ თქვენ უნდა დაიცვან ამ დღის თქვენს თაობებში, როგორც 
მარადიული განკარგულება. 18 პირველი თვის მეთოთხმეტე დღეს თვის საღამოს, 
შეჭამ უფუარი პური, სანამ ოცი პირველი დღე თვის საღამოს. 19 შვიდ დღეს არ 
ცომისაგან უნდა ი თქვენს სახლებში, რადგან ვინც შეჭამს საფუვრიანთან, რომ ერთი 
და იგივე პირი მოიკვეთება ისრაელის კრებულს, თუ ის არის უცხო და მშობლიური 
მიწა. 20 შეჭამ საფუვრიანი არაფერი; ყველა თქვენი საცხოვრებელი შეჭამ უფუარი 
პური. "(გამოსვლა 12: 15-20) 

ლევიანები 23: 6-8 გვასწავლის იგი ასევე. და მეორე რჯული 16:16 გვიჩვენებს, რომ 
შეთავაზება მოსალოდნელი იყო, რომ მიეცეს უფუარი პური, სულთმოფენობის, და დაცემა 
წმინდა დღეებში. 



თავდაპირველად, არ იყო "დასაწვავი შესაწირავი და მსხვერპლი" როცა ღმერთი "გამოიყვანა 
ისინი ეგვიპტის მიწაზე" (იერემია 7:22). მათ დაემატა ურჩობის გამო (იერემია 7: 21-27) და 
ახალი აღთქმის ნათელია, რომ ჩვენ არ უნდა აღსავლენი მსხვერპლი და ცხოველთა 
მსხვერპლზე ახლა (ებრაელები 9: 11-15). 

როგორც ჩვენ ჭამე უფუარი პური თითოეული დღე, ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ გვაქვს, რათა 
თავიდან ავიცილოთ ცოდვა, რომ იმდენად გავრცელებული მსოფლიოს გარშემო. 

გაუქმებულიყო ან ინახება? 

იყო დღეები, უფუარი პური გაკეთდეს მოშორებით? განვიხილოთ რაღაც რომ წერდა: 

არ გაუქმდა ძველი პაქტი 
დავაკვირდეთ, რომ უფუარი პური არის პერიოდი, რომელსაც ორი მაღალი დღეს 
შაბათები. და ამ პერიოდში შეიქმნა - მართალია, ისრაელებს ჯერ კიდევ ეგვიპტეში - 
ადრე საზეიმო კანონი მოსეს მიეცა ან წერილობითი - ღვთის წინაშე კი 
შემოთავაზებული ძველი აღთქმის! რა მოსეს კანონი, ან ძველი აღთქმის, არ მოიტანს 
და ინსტიტუტი, ისინი ვერ წართმევას!  ის თარგმანი, მე -17 მუხლში თარგმნა: "აქედან 
გამომდინარე, შენარჩუნება ამ პერიოდში მუდმივად გრძელდება 
დაწესებულება." მთელი პერიოდის შედის. 
მარტო ეს უნდა დაამტკიცოს, რომ წმინდა დღე - და შვიდი დღის უფუარობის - 
სავალდებულოა შესასრულებლად დღეს, და სამუდამოდ! 
ახლა, თუ ეს ტექსტები ვრცელდება მე -15 და არა მე -14, მათ დარწმუნებით ამის 
გაკეთება, და აქ საბოლოოდ დადასტურდა, მაშინ პასექის დადგენილი-?მართლაც, ეს 
არის! მაგრამ ეს ტექსტები ზემოთ ეხება დღესასწაული და არა პასექი. ამ მუხლის 
დაწყებული გამოსვლა 12:21 პასექის ისევ მოხსენიებული, და ლექსი 24 ადგენს ის! ... 
პასექის აღსანიშნავად მარტო, და მაშინ ვერ დაიცვან შვიდი დღის უფუარობის, 
საშუალებებით, სიმბოლიზმი, რომ ქრისტეს სისხლი და გააგრძელოს ცოდვა - ვთქვა ... 
ეს კანონი გაუქმებულიყო, ჩვენ მადლი რაც იმას ნიშნავს, ლიცენზია, ცოდვაში! 
შვიდი დღის უფუარობის ფოტოზე შენახვას მცნება, რომელიც კიდევ ერთი გზა რომ 
აყენებს მოშორებით ცოდვა. ( რა უნდა იცოდეთ პასექი და უფუარობის. კარგი ამბები, 
1979 წლის მარტში) 

ადრეული ქრისტიანები არ სჯერა, რომ დღეების უფუარობის გაკეთდა გადაურჩა. მოციქული 
პავლე დაამტკიცეს სათანადოდ შენახვა დღესასწაული უფუარი პური (1 კორინთელთა 5: 
7). ის და სხვები მაინც აღინიშნება / დაფიქსირდა და დაფიქსირდა გარეთ ჰურიასტანისასა 

6 მაგრამ ჩვენ აღმოჩნდა დაშორებით ფილიპეში დღეების უფუარი პური, ხუთ დღეში 
შეუერთდა მათ ტროაში, სადაც დავრჩით შვიდი დღის განმავლობაში. (საქმეები 20: 6) 

თუ ქრისტიანები არ იყვნენ შენახვა უფუარი პური, სულიწმინდის არ შთაგონებული ამ 
ჩაიწერება მოსწონს ეს. ახლა იყო ქალაქი მაკედონიაში. იგი მართავდა რომაელები - რითაც 
შენახვა ამ დღეებში არ შემოიფარგლება მსგავსი ადგილი იერუსალიმში. მინიმუმ ორ 



ადგილას ახალი აღთქმა, ჩვენ ვხედავთ, რომ უფუარი პური უნდა ინახება ტერიტორიები (1 
კორინთელები 5: 7; საქმეები 20: 6). 

განვიხილოთ განაცხადი "ეს იყო იმ დროს უფუარი პური" საქმეები 12: 3. მას შემდეგ, რაც 
ავტორი ლუკა წიგნი აქტები სხვა (საქმეები 1: 1), რატომ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დღეებში 
თუ ისინი უცნობი ქრისტიანები და შეწყდა არსებობს? 

ალბათ, არ უნდა დაემატოს, რომ ყალბი -3 საუკუნის  აცხადებს, იესომ თავის მიმდევრებს 
ასწავლა უნდა შევინარჩუნოთ დღეები უფუარობის სანამ იგი ბრუნდება. მიუხედავად იმისა, 
რომ ჩვენ არ შეგვიძლია იმედი, რომ დოკუმენტი, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ზოგიერთი 
შენახვა დღეები -3 საუკუნეში. 

ინფორმაცია გარედან ბიბლიიდან ვიგებთ, რომ პავლე, იოანე, ფილიპე, ერთად პოლიკარპე 
სმირნელი და სხვა ქრისტიანებიც, ინახება უფუარობის (ცხოვრება პოლიკარპე, თავი 2). 

მიუხედავად ამისა, 38 საბჭოს ლაოდიკეის მეოთხე საუკუნეში (გ. 363-364) აკრძალულია 
დაკვირვებით უფუარობის. იმ ეკლესიის ღმერთი ვერ მოახერხეს ბევრი განკარგულებების ამ 
საბჭოს რაც ეწინააღმდეგება ბიბლიას და ადრეულ ტრადიციების ერთგული. 

შესაბამისად, სხვადასხვა მეპატრონეთა გააგრძელა დღეების უფუარი პური შემდგომ 
(ებრაელი ქრისტიანობა. იერუსალიმი, 1988, გვ. 35; როგორც მოყვანილი, გვ. 58,62,63; 
სალამინის: II (სექტები 1-46) ნაწილი 1, თავი 19, 7-9. 1987, გვ. 117-119) და შუა საუკუნეების და 
მის ფარგლებს გარეთ (მეთექვსმეტე საუკუნეში. 1993, გვ. 61-62; დან. უარყოფა და რომანში, 
გვ. 57-58, რადგან მოყვანილი მეშვიდე დღის: და ინგლისსა და უელსში, 1600-1800, მე -2 
გამოცემა. 2009, გვ. 49-50). 

როგორც ჩვენ უწყვეტ ღვთის ეკლესიას არ მიიღოს, რომ საბჭოს ლაოდიკეის ისაუბრა 
ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია, ჩვენ ვრჩებით დღეების უფუარობის. ჩვენ შეჭამეთ 
უფუარი პური თითოეული შვიდი დღე, როგორც ბიბლია (გამოსვლა 12:15; 13: 6; 23:15; 
34:18). ეს პური შეიძლება დამზადებული სხვადასხვა მარცვლეული / თხილი-გამოყენება 
ხორბლის არ არის -საჭირო. 

(ეს, ალბათ, უნდა აღინიშნოს, რომ შეიძლება ჭამა საკვები გარდა მხოლოდ უფუარი პური ამ 
დღესასწაული, ის არის, რომ არ საფუვრიანი პური უნდა შეჭამეს. ასევე, განსხვავებით, 
პირველი და ბოლო უფუარობის დღე არის დღე, როგორც შაბათის, რომ ერთი არ მუშაობს). 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მოშორებით მრავალი ნაწილი ბიბლია, მიუხედავად 
იმისა, რა თქმა უნდა, სულიერი გაგებით წმინდა დღეები, არსებობს ასევე ფიზიკური 
ერთი. და ფიზიკური დაცვა გვეხმარება უკეთ სულიერი გაკვეთილები. 

დღეები უფუარობის დახმარება სურათს, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვცდილობთ, რომ ცოდვა და 
თვალთმაქცობა ჩვენი ცხოვრება (შდრ მათე 16: 6-12; 23:28; ლუკა 12: 1). შენახვა მათ 
ფიზიკურად, ეს გვეხმარება უკეთ სწავლობენ სულიერი გაკვეთილი, რომ ღმერთს. 

4. ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე: სიმართლე შენი 
მოუწოდებს და წარმოუდგენელი საჩუქარი ღვთის 



ყველაზე, ვინც ამბობს, ქრისტეს იცით რამე სულთმოფენობის. ბევრი სწორად მიგვაჩნია, რომ 
ეს დაწყების ახალი აღთქმის ეკლესია. 

მას შემდეგ, რაც იესო მოკვდა, მოწაფეებმა უთხრეს დაველოდოთ მიიღოს ძალა 
სულიწმინდის: 

4 მიმდინარეობს შეიკრიბნენ მათთან ერთად, და უბრძანა მათ, რომ არ გაემგზავრება 
იერუსალიმიდან, არამედ მოელოდეთ აღთქუმასა მამისასა, ", რომელიც," მან 
განაცხადა, "თქვენ არ ისმის; 5 იოანე ნათელ-სცემდა წყლითა, ხოლო თქვენ ნათელ-
იღოთ სულითა წმიდითა არა მრავალთა დღეთა შემდეგ ". (საქმეები 1: 4-5) 

ასე რომ, ისინი დაელოდა და: 
1 როდესაც დღეს სულთმოფენობის სრულად მოვიდა, ისინი ყველა ერთსულოვნად 
ერთ ადგილას (საქმეები 2: 1). 

გაითვალისწინეთ, რომ განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ის ფაქტი, რომ დღეს 
სულთმოფენობის სრულად მოვა. ბიბლია ცხადყო, რომ მოვლენები, რომელიც დაიცვას იყო 
პირდაპირ უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ დღეს სულთმოფენობის სრულად მოვა. და ეს მოხდა, 
რათა მოწაფეებს, რადგან ისინი ყველა აკვირდება ერთად. 

აქ არის ის, რაც მოხდა: 
2 და მოულოდნელად მოვიდა ხმა ზეცით, როგორც ჩქარობენ ძლიერი ქარის, და აავსო 
მთელი სახლი, სადაც ისინი ისხდნენ. 3 მაშინ ეჩუენა მათ გაყოფილი ენები, როგორც 
ცეცხლი, და ერთი დაჯდა თითოეული მათგანი. 4 აღივსო ყველა წმინდა სულით და 
დაიწყეს საუბარი ენათა, ვითარცა სული იგი მოსცემდა მათ სიტყუად. ... 
38 მაშინ პეტრემ უთხრა მათ: "მოინანიეთ და ყოველი თქვენგანი მოინათლოს იესო 
ქრისტეს სახელით, რომ რემისიის 

ცოდვები; და თქვენ უნდა მიიღოს საჩუქარი სულიწმინდის. 39 დაპირება, რომ თქვენ 
და თქვენს შვილებს, და ყველა, ვინც შორიდან, როგორც ბევრი როგორც უფალი, ჩვენი 
ღმერთი მოვუწოდებთ ". 
40 მრავალი სხვა სიტყვებით ის მოწმობს და ჰლოცვიდა განაცხადა, რომ "მოხერხდა ამ 
გულარძნილი." 41 მაშინ მათ, ვინც სიხარულით მიიღო მისი სიტყვა, მოინათლა;და იმ 
დღეს დაახლოებით სამი ათასი სული დაემატა. 42 ხოლო მათ იყვნეს განკრძალულ 
მოციქულთა "დოქტრინა და ზიარებასა პური და ლოცვა. ... 47ღმერთს აქებდნენ და 
აქუნდა მადლი ყოვლისა მიმართ ერისა. და უფალი ეკლესიის ყოველდღიური, ვინც 
იყო შენახული. (საქმეები 2: 2-4, 38-42, 47). 

მათ მიიღეს გარკვეული ძალა სულიწმინდის. და ეს ითვლება დაწყების ქრისტიანული 
ეკლესიის მიერ რომის კათოლიკე, მართლმადიდებელი, ყველაზე პროტესტანტები, იეჰოვას 
მოწმეები, და ღვთის ეკლესიას ჯგუფები. ასე რომ სულიწმინდის გადაეცა გარკვეული დრო 



(ამავე დროს, რომ ბევრი იუდეველი დაფიქსირდა სულთმოფენობის) და რომ იესოს 
მოწაფეები კვლავ აკვირდება მას. 

ეს არ იყო შემთხვევითი. 

იქ არის უფრო მეტი ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე? 

ბევრი არ ესმოდეს, რომ ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე წარმოდგენილი მეტი მიცემის 
სულიწმინდის და დაწყების ახალი აღთქმის ეკლესია. 

ეძებს პასაჟები ძველი და ახალი აღთქმის უზრუნველყოფს მეტი ინფორმაცია ამ დღეს და 
მისი მნიშვნელობა. 

სულთმოფენობის ინახებოდა ქრისტიანები მას შემდეგ, რაც პირველადი ერთი, მაგრამ არ 
არის ნახსენები საუბრისას. პავლე მოციქული, გააგრძელა ორმოცდამეათე დღის 
დღესასწაულზე ათეული წლის შემდეგ სულთმოფენობის ნახსენები მეორე თავში წიგნი 
აქტები. ყურადღება მიაქციეთ, რა დაწერა მან, დაახლოებით 56: 

8 მე არ მინდა, რომ თქვენ ახლა გზაზე; მაგრამ იმედი მაქვს დარჩება, ხოლო თქვენ, თუ 
უფალი ნებართვა. მაგრამ მე დაადგრეს ეფესოში სანამ სულთმოფენობის (1 
კორინთელთა 16: 8). 

ეს გვიჩვენებს, რომ პავლემ იცოდა, როცა ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე იყო, რომ მან 
იგრძნო, რომ კორინთელთა უნდა იცოდეს, როდესაც ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე 
იყო, და რომ ეფესელთა იქნებოდა ცნობილი, როდესაც ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე 
იყო. ასე რომ, ეს აშკარად შეინიშნება პოლ და წარმართთა ეფესოში და. 

მეორე წელი, პავლე მოციქული ასევე სურდათ იერუსალიმში დღესასწაულზე, დაახლოებით 
60: 

16 პავლეს გადაწყვეტილი ჰქონდა, აფრების წარსულში ეფესოში, ისე, რომ იგი არ უნდა 
დახარჯოს დრო აზიაში; ამისთვის იგი ჩქარობს იყოს იერუსალიმში, თუ 
შესაძლებელია, დღეს სულთმოფენობის (საქმეები 20:16). 

ამგვარად, ქრისტიანებს იერუსალიმში მაინც აკვირდება სულთმოფენობის და პავლე 
აკვირდებიან ეს ძალიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ იქნება აშკარა მიზეზი, რის გამოც მას 
სურდა, რომ იერუსალიმში ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე. 

ტერმინი სულთმოფენობის ბერძნული ტერმინი 50-ე. ეს ტერმინი მომდინარეობს შემდეგ 
ებრაული აღწერა გაანგარიშების თარიღი: 

15 და თქვენ უნდა ითვლიან თავს დღის შემდეგ, იმ დღიდან, რომ თქვენ მოუტანა 
ტალღის შეთავაზება: შვიდი შაბათის უნდა დასრულდეს. 16  ორმოცდაათი დღის 
განმავლობაში დღის შემდეგ მეშვიდე შაბათის (ლევიანები 23: 15-16). 



დღეს სულთმოფენობის რამდენიმე სახელები და იმის გამო, რომ ზოგიერთი უკვე დაბნეული 
შესახებ. მისი სხვა ბიბლიური სახელები მოიცავს: დღესასწაული, დღესასწაული კვირა და 
დღეს პირველი ნაყოფი. 

ებრაული ტრადიცია და როდის არის ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე? 

სიმღერა ხშირად თან წმინდა ფესტივალების ღმერთი, რომელიც დაიწყო: 
29 უნდა ჰქონდეს სიმღერა იმ ღამეს, როდესაც წმინდა ფესტივალი ინახება, და 
სიხარულით გული როგორც, როდესაც ერთი მიდის ფლეიტა, მოვიდეს მთაზე 
უფალი, ისრაელის. (ესაია 30:29) 

თანამედროვე ებრაელები, როგორც წესი, მოვუწოდებთ ორმოცდამეათე დღის 
დღესასწაულზე ტერმინი. 

ზოგი დაბნეული, როდესაც სულთმოფენობის. ბევრი ებრაელი არ შეინახოს იგი იმავე დღეს, 
რომ გრძელდება ღვთის ეკლესიას ინახავს. 

ებრაელი სადუკეველნი სწორად განაცხადა, რომ "ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე 
ყოველთვის დაეცემა კვირა", თუმცა "პოსტ- და ლიტერატურა ... ორმოცდამეათე დღის 
დღესასწაულზე მოდის 6" (თორის", გვ. 212 ვენაში, 1861; სულთმოფენობის. ებრაულ 
ენციკლოპედიაში 1906). თარიღი ბევრი ებრაელი გამოიყენოთ (რომელიც პოსტ- 
ლიტერატურა, რომელიც ჩაიდო ერთად შემდეგ ძველი აღთქმის და არ არის ბიბლიური 
მუხლი), მოგვიანებით ცვლილება და არ არის ბიბლიური თარიღი . ჩვენ უწყვეტ ღვთის 
ეკლესიას დაიცვან ბიბლიური მეთოდი. 

განაცხადის ასევე შემდეგ ყოფილი მთავარი რაბი ტომრები: 

ფარისეველი, რომელიც სჯეროდა ზეპირი კანონის ისევე როგორც დაწერილი ერთი 
გაგებული " ნიშნავს, აქ, პირველ დღეს  (15 ნისანი). სადუკეველნი, ვინც ირწმუნა 
დაწერილი კანონი მხოლოდ, აიღო ტექსტი სიტყვასიტყვით. დღის შემდეგ  არის 
კვირა. ამდენად რაოდენობა ყოველთვის იწყება კვირა, და , ორმოცდაათი დღის 
შემდეგ, ყოველთვის მოდის კვირა. (ტომრები . იუდაიზმი: აზრის .  , 3 ივნისი, 2014) 

ქრისტიანები უნდა გვახსოვდეს, რომ იესომ დაგმო ფარისევლებს ეყრდნობოდა ძალიან 
ბევრი ზეპირი კანონის მეტი დაწერილი კანონი (მარკოზი 7: 5-13). იესომ უთხრა მათ, რომ 
ისინი "მიღების ღვთის სიტყვას არ ეფექტი თქვენი გადმოცემით, რომელსაც გადასცა ქვემოთ. 
და მრავალი ასეთი რამ გააკეთოს" (მარკოზი 7:13). 

და, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ, სულთმოფენობის ეხება დრო დათვლის ორმოცდაათი 
როგორც ასოცირდება პირველი ნაყოფი: 

16  ორმოცდაათი დღის განმავლობაში დღის შემდეგ მეშვიდე შაბათის; მაშინ უნდა 
შესთავაზოს ახალი მარცვლეული შესაწირავი უფალს. 17 მოვიყვან თქვენი 
საცხოვრებელი ორი ტალღა პური ორი მეათედი ეფა. მათ უნდა დაფქული 



ფქვილი; მათ უნდა გამომცხვარი საფუარზე. ისინი, ჩვეულებრივ, უფალს (ლევიანები 
23: 16-17). 

როცა იმედი ორმოცდაათი დღის განმავლობაში დღის შემდეგ მეშვიდე შაბათის, ნახავთ, რომ 
ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე ყოველთვის მოდის კვირა. ორმოცდამეათე დღის 
დღესასწაულზე გადის  შაბათი სანამ ჩასვლა კვირა. ირინეოსი, რომელმაც განაცხადა, რომ 
შეხვდა პოლიკარპე სმირნელი წერდა, რომ მოციქულთა ინახება ორმოცდამეათე დღის 
დღესასწაულზე კვირა (ფრაგმენტები ირინეოსი, 7). 

პირველი ნაყოფი 

გამოყენება ტერმინი "პირველი ნაყოფი" ვარაუდობს, მეორე მოსავალი. და რეალურად, ეს 
ძალიან აღნიშნა, რომ ძველი აღთქმის: 

16 ... დღესასწაული , პირველი ნაყოფი თქვენი ლეიბორისტები, რომელიც თქვენ არ 
დათესეს სფეროში; 17 და დღესასწაული შეკრება დასასრულს წელი, როცა შევიკრიბეთ 
ხილი თქვენი ლეიბორისტები სფეროში (გამოსვლა 23: 16-17).  
 
22 და თქვენ უნდა დაიცვას დღესასწაული კვირა, საქართველოს პირველი ნაყოფი 
ხორბლის მოსავალი, და დღესასწაული მოსავლის აღების დროს წლის ბოლოს 
(გამოსვლა 34:22). 
26 გარდა ამისა, დღეს პირველი ნაყოფი, როდესაც თქვენ მოუტანს ახალ მარცვლეულ 
შესაწირავს უფალს თქვენს დღესასწაული კვირა, თქვენ უნდა ჰქონდეს წმინდა 
შეკრება (რიცხვები 28:26). 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი პროტესტანტი კომენტატორები ეხება ტალღა  
შეთავაზებას, როგორც დღესასწაული პირველი ნაყოფი (მაგ   . ნელსონ სასწავლო ბიბლია. 
ტომას ნელსონის გამომცემლობა, , 1997, გვ. 213), ეს არ არის სწორი. მიუხედავად იმისა, რომ 
"ა   " შესთავაზეს შემდეგ (ლევიანები 23: 10-11), როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბიბლია 
დღესასწაული კვირაში დროს პირველი ნაყოფი (არ არის უბრალოდ ერთი ძნა). 

როგორ ამჯამად იდეა პირველი ნაყოფი დაგვეხმარება, გავიგოთ ამ დღეს? 

სულთმოფენობის ან დღესასწაული პირველი ნაყოფი (გამოსვლა 34:22) შეგვახსენებს, რომ 
ღმერთი არის მოუწოდებდა მხოლოდ მცირე "პირველი ნაყოფი" სულიერი მოსავალი, ბოლო 
დიდი დღე მოდის, რომელიც ნახატები დიდი მოსავლის შემდეგ. საგაზაფხულო მოსავალი, 
უმეტეს რაიონებში, ბევრად უფრო მცირეა, ვიდრე მეტია  მოსავალი და ეს შეესაბამება ღვთის 
გეგმა ხსნა კაცობრიობის. 

მაგრამ რა იესოს შესახებ? იყო თუ არა ტიპის პირველი ნაყოფი? 

დიახ, ის, რა თქმა იყო.  აღნიშნავს: 
20 ახლა ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, და გახდა ჩვეულებრივ, ვინც დაეცა ეძინა. 21 მას 
შემდეგ, რაც კაცი მოვიდა სიკვდილი,  გამოვიდა მკვდრეთით აღდგომა. 22,როგორც 



ადამ ყველა იღუპება, თუნდაც ამიტომ ქრისტეს ყველა უნდა გაკეთდეს 
ცოცხალი. 23 თითოეული თავისი წესით: ჯერ ქრისტე, პირველი ნაყოფი, შემდეგ კი 
ქრისტეს დროს მისი მომავალი. (1 კორინთელები 15: 20-23). 

ქრისტე არის შესრულების ტალღა  შეთავაზებას ლევიანები 23: 10-11. იგი არის   . მან ასევე 
შეასრულა, რომ როლი, როდესაც იგი ზეცად კვირა (ტალღა  შესაწირავი იყო კვირა) 
აღდგომის შემდეგ ის (იოანე 20: 1,17). მაგრამ არც მას და არც მისი ნამდვილი მიმდევრები 
დაფიქსირდა რა არის მოუწოდა აღდგომა. 

გარდა ამისა, ჯეიმს აღნიშნავს, რომ იესო მოგვიტანა მეოთხე ასევე იყოს ტიპის : 
18 საკუთარი ნების მოგვიყვანა მეოთხე მიერ ჭეშმარიტების სიტყვა, რომ შეიძლება 
იყოს ერთგვარი პირველი ნაყოფი მისი არსება (იაკობი 1:18). 

ასე რომ, ხოლო იესო იყო ორიგინალური  წარმოადგენს ტალღა  შეთავაზებას, ჭეშმარიტი 
ქრისტიანები ერთგვარი პირველი ნაყოფი, რომელსაც დღეს სულთმოფენობის. "პირველი 
ნაყოფი" ნიშნავს, რომ მხოლოდ რამდენიმე ნაწილი იქნება მოსავალი ამ ასაკში (შდრ ლუკა 
12:32; რომაელები 9:27; 11: 5), - მაგრამ ისინი ასევე ნიშნავს იმას, რომ იქნება უფრო მეტი 
მოსავალი -  დრო, როდესაც ყველა, ვინც არასდროს ჰქონია შესაძლებლობა გადარჩენისათვის 
მოგვიანებით აქვს ნამდვილი და რეალური შანსი. 

ყურადღება მიაქციეთ, რა პეტრემ აღნიშნა სულთმოფენობის: 
29 "კაცნო ძმანო, ნება მომეცით თავისუფლად საუბარი, თუ პატრიარქის დავით, რომ 
ის არის ორივე მოკვდა და დამარხეს და მისი სამარხი ჩვენთან ამ დღეს. 30 ამიტომ, 
როგორც წინასწარმეტყველი, და იცის, რომ ეფუცა ღმერთი რომელზეც ფიცის მას, რომ 
ნაყოფი მისი სხეული, ხორციელად, იგი დააყენებს  ქრისტე ზის ტახტზე, 31ის, ამის 
გათვალისწინებით, თქვა, რომ აღდგომა ქრისტე, რომ მისი სული არ დარჩა  , არც მისი 
სხეული ხილვად განსახრწნელი. 32 ეს იესო ღმერთმა აღადგინა, რომლის მოწმენიც 
ჩვენ ყველანი ვართ. 33 ამიტომ მიმდინარეობს აღაზევებს მარჯუენით ღმრთისა, და 
რომელმაც მიიღო მამისგან დაპირება სულიწმინდის, მან გადაისხა ამ, რომელიც 
თქვენ ახლა ხედავთ და გესმის. (საქმეები 2: 29-33) 

გაითვალისწინეთ, რომ პეტრე, სულთმოფენობის, რომ იესო ხილისა და რომ იგი 
დააყენა. ორმოცდამეათე დღის დღესასწაულზე გვიჩვენებს, რომ ღმერთი სწყალობს ეს მცირე 
მოსავალი მინიჭების მისი სულიწმიდის ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია გადავლახოთ, გააკეთოს 
მისი მუშაობა და სულიერად იზრდებიან მიუხედავად იმისა, რომ ვცხოვრობთ ", ამ ბოროტი 
ასაკი" (გალატელთა 1: 4) 

იესო არ იყო მხოლოდ პირველი ნაყოფი იგი ასევე იყო პირმშო მრავალ ძმათა 
29, რომელიც წინასწარ იცნო, მან ასევე განწირული შეეფერებოდა იმიჯი მისი ძე, რომ 
მან შეიძლება იყოს პირმშო მრავალ ძმები (რომაელები 8:29).  
 
5 იესო ქრისტე, ერთგული მოწმე, პირმშო მკვდრეთით (გამოცხადება 1: 5). 



მას შემდეგ, რაც იესო არის პირმშო, ეს, რა თქმა უნდა, გულისხმობს, რომ არ იქნება სხვა, 
რომლებიც უნდა იყოს, როგორიც მას. ამდენად, ხდება, როგორიც იესო ქრისტე არის ასევე 
ნაწილი გაგზავნა სულთმოფენობის. რა თქმა უნდა, იდეა ხდება, როგორიც ქრისტეს 
ისწავლება მთელი ბიბლია და არ შემოიფარგლება სულთმოფენობის. ყურადღება მიაქციეთ, 
რა იოანემ დაწერა: 

2 ... ჩვენ უნდა იყოს, როგორიც მას (1 იოანე 3: 2). 

იმიტომ, რომ ეს არის წმინდა შეკრება, ეს შეიმჩნევა მსგავსი შაბათის, მაგრამ შეთავაზება 
(მეორე რჯული 16:16). ძველი აღთქმის, დღესასწაული კვირა, ჩართვის ნაყოფი ინახებოდა 50 
დღის შემდეგ, შაბათის შემდეგ . 

სიკვდილის შემდეგ ქრისტეს მოციქულები შეკრიბა იმ დღეს. და იმ დღიდან, წმინდა სული 
გადმოვიდა, რათა უზრუნველყოს ქრისტიანები ღმერთთან, როგორც ერთგვარი პირველი 
ნაყოფი. იესო იყო პირველი ასეთი პირველი ნაყოფი და ქრისტიანები, რომლებიც ე.წ. ამ 
ასაკში არიან ასევე პირველი ნაყოფი, როგორც ის არის (იმ მოუწოდა მოგვიანებით ასევე უნდა 
იყოს, როგორც იესო არის, მაგრამ უბრალოდ არ იქნება პირველი ნაყოფი). 

შეუძლია წმინდა  იყოს დაცული გარეთ იერუსალიმში? 

ზოგიერთი არ მიუთითა, რომ ბიბლიური წმიდა დღეებში არ შეიძლება ინახება ახლა, 
როგორც ისინი მოითხოვენ, რომ ყველას, იერუსალიმში წასვლა. 

მაგრამ ეს ასე არ იყო, ისტორიულად, თუნდაც იესო. 

მიმართ დაწყების მისი სამინისტროს, ხოლო ნაზარეთის ისაუბრა "დღეს შინა" (ლუკა 
4:16). სულთმოფენობის ასევე მოუწოდა დღესასწაული  / შაბათის (კანონი 16: 10,16).რომ 
ლუკა იმას ნიშნავდა, რომ მრავლობითი შეიძლება დაადასტურა ეძებს ფაქტობრივი 
ბერძნული ტერმინი. ფაქტობრივი სიტყვა (და არა ძლიერი ის დაჯგუფება, როგორიცაა 
სიტყვა) შაბათი, σαββάτων, არის მრავლობითი (σαββάτω, როგორც ლუკა 14: 1, არის 
სინგულარული). გადასასვლელი სიტყვასიტყვით ითარგმნება შემდეგნაირად: 

16 იგი მოვიდა , სადაც იგი აღიზარდა. და მისი საბაჟო, მან დასძინა, რომ დღის 
განმავლობაში შაბათი, სინაგოგაში და დადგა წასაკითხავად. (ლუკა 4:16, ) 

ასე რომ, ეს ხელს უწყობს შოუ, რომელიც შეიძლება შეინარჩუნოს წმინდა დღეს, იესოს 
ადგილმდებარეობის გარდა იერუსალიმში. მან ასევე, როგორც ჩანს, შესაძლოა შეინახოს 
ერთი წმინდა დღეს გალილეაში ლუკა 6: 1-2 ( , .  ბერძნულ-ინგლისური ახალი აღთქმა, მესამე 
გამოცემა.  წიგნები, 2002). 

ალბათ, უნდა აღინიშნოს, რომ, როდესაც სამარიელ ქალს მითითებულია, რომ თაყვანისცემა 
არ უნდა იყოს შეზღუდული, იერუსალიმის მიდამოებში (იოანე 4:19), იესომ თქვა, რომ არ 
იყო იერუსალიმის ღვთისმსახურების შეზღუდვა: 

21 იესომ უთხრა მას: "ქალი, მერწმუნეთ, მოდის საათი, როცა თქვენ არც ამ მთაზე და 
არც იერუსალიმში თაყვანს სცემენ მამას. 22 თქვენ თაყვანი რას არ ვიცი, ჩვენ ვიცით, რა 



თაყვანი ხსნის ებრაელები. 23 მაგრამ მოდის საათი, და ახლა არის, როცა ჭეშმარიტი 
თაყვანისმცემელნი თაყვანს სცემენ მამას სულითა და ჭეშმარიტებით, რადგან მამა 
ეძებს ასეთი თაყვანი სცეს მას. 24 ღმერთი არის სული, და ვინც თაყვანი სცეს მას უნდა 
თაყვანი სულითა და ჭეშმარიტებით ". (იოანე 4: 21-24) 

ახალი აღთქმა ნათლად ჩანს, რომ წმინდა  ან სხვა თაყვანისცემა არ არის შეზღუდული 
იერუსალიმში (იხილეთ მათეს 10:23; 23:24). 

აღსანიშნავია, რომ ბერძნულ-რომაული ეკლესიები ასევე აღიარებს, რომ სულთმოფენობის, 
ზოგჯერ მოხსენიებული, როგორც დღესასწაული კვირის (ლევიანები 23: 15-16) და დღეს 
პირველი ნაყოფი (პუნქტების 28:26) ძველი აღთქმის, ჰქონდა ქრისტიანული მნიშვნელობა 
. და ისინი არ ზღუდავს თავის დაცვა ერთ ქალაქში. 

გაითვალისწინეთ ისიც, რომ იდეა ქრისტიანებმა, რომ პირველი ნაყოფი დადასტურდა, რომ 
ახალი აღთქმა (იაკობი 1:18). ძველ ისრაელში, იყო მცირე მოსავალი გაზაფხული და უფრო 
დიდი მოსავალი შემოდგომაზე. საგაზაფხულო წმიდა  დღესასწაულზე, როდესაც სწორად 
მიხვდა, ეხმარება სურათი, რომ ღმერთი მხოლოდ დარეკვით ზოგიერთი ახლა 
გადარჩენისათვის (იოანე 6:44; 1 კორინთელები 1:26; რომაელები 11:15) უფრო დიდი 
მოსავალი მოდის შემდეგ (იოანე 7: 37- 38). 

ბევრი ბერძნულ-რომაული ეკლესია დაიცვან გარკვეული მობილური 
სულთმოფენობის. მიუხედავად ამისა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ისინი არ დაიცვან 
გარკვეული სხვა ბიბლიური წმიდა დღეებში, ისინი ვერ გამიგია, რატომ ღმერთი მხოლოდ 
დარეკვით ზოგიერთი ახლა, და რომ მას აქვს გეგმა შესთავაზოს ყველა ხსნა (ლუკა 3: 6; ესაია 
52:10).  ტრიუმფალურ განაჩენი "(იაკობი 2:13). 

5. დღესასწაული საყვირებით: ქრისტეს მეორედ მოსვლას და 
მოვლენები მას 

ყველაზე ბერძნულ-რომაული ეკლესიები არ შეინახოს ბიბლიური წმიდა დღეებში, რომ 
ზოგადად მოხდეს შემოდგომა. თუმცა, ეს წმინდა დღეები წარმოაჩინოს ბევრი 
მნიშვნელოვანი მოვლენების ღვთის გეგმა. 

დღესასწაული საყვირებით არა მხოლოდ სურათები მომავალ ქრისტეს მკვდრეთით პირველი 
ნაყოფი მკვდრეთით, ასევე ნახატები საშინელი დრო განადგურებას მხოლოდ წინ და 
ინტერვენციის იესო ქრისტეს გადარჩენა საცხოვრებელი  სულ განადგურება და შექმნას 
ღვთის სამეფოს დედამიწა. 

მოდით გავიგოთ, თუ როგორ ამ ფესტივალის ჯდება ღვთის დიდი გეგმის ნაწილი. 

მიიჩნევს, რომ დიდი დრო უფსკრული დღეს სულთმოფენობის და დღესასწაული 
საყვირებით. მას შემდეგ, რაც ახალი აღთქმის ეკლესია დაიწყო სულთმოფენობის და 
ძირითადად დამთავრდა, როდესაც იესო ბრუნდება უკანასკნელ საყვირზე (1 კორინთელები 
15: 51-57),  გრძნობა პერიოდს სულთმოფენობის და დღესასწაული საყვირებით შეიძლება 
ჩაითვალოს წარმოადგენს ეკლესია ასაკის . 



მეოთხე წმიდა დღე, დღესასწაული საყვირებით, შეინიშნება "მეშვიდე თვის 
პირველ დღეს თვეში" (ლევიანები 23: 23-25). 

რიცხვი შვიდი ღვთის გეგმა ნიშნავს დასრულების და სრულყოფას. მეშვიდე თვეს ღვთის 
კალენდარი (ხდება სექტემბერში ან / და ოქტომბერი) შეიცავს საბოლოო ოთხი 
ფესტივალების, ამსახველი დასრულების ღვთის დიდი გეგმა . ფესტივალი, რომელიც მოდის 
პირველ დღეს ამ თვეში აღნიშნავს დასაწყისში საბოლოო მოვლენები ღვთის გეგმა. 

ეს არის კიდევ ერთი წლიური  დანარჩენი ერთი რეგულარული მუშაობა, და ეს იყო, რომ 
მემორიალის აფეთქება საყვირებით (ლევიანები 23: 24-25). ეს არის ასევე დრო უნდა 
ვისწავლოთ ღვთის გზები (ნეემია 8: 2-3; შდრ ეზრა 3: 1-7). ბევრი რამ, რაც მოხდა ბავშვების 
ისრაელის დაიწერა ჩვენი "მაგალითები, და ისინი დაწერილი დასაფიქრებელი, ვისზეც შაბათ 
ასაკის არ მოვა" (1 კორინთელები 10:11). 
ეს არის აფეთქებით საყვირი, რომ დღესასწაული საყვირებით ამახვილებს მისი სახელი. 

არსებობს დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა მიბმული აფეთქებით ამ საყვირი, 
განსაკუთრებით ბოლომდე ჯერ რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. აღსანიშნავია, რომ 
თანამედროვე ებრაული სახელი ამ თარიღის, როშ ჰაშანა, არ არის ბიბლიური არც კი 
ორიგინალური ებრაელები. ეს იყო ის, რაც მათ მიიღეს საუკუნის შემდეგ ღმერთმა მისცა მათ 
და შემდეგ ძველი აღთქმის დაიწერა (,  . როშ á .  © 1998-1999 ყველაფერი ებრაელი, .). 

ბიბლია გვასწავლის, რომ საყვირი ააფეთქეს აცხადებს, ღვთის დროსტარების, ასევე 
მოვუწოდებთ ადამიანი შეიკრიბება (რიცხვები 10: 1-3, 10). 

წიგნი ცხოვრება 

საინტერესოა, ებრაელი მეცნიერები მიბმული დღესასწაული საყვირებით ერთად "  " ( , რაბი. 
რა არის როშ ჰაშანა მისალოცი? , 17 სექტემბერი, 2012). რატომ არის, რომ ინტერესი? 

ისე, ბიბლია გვასწავლის, რომ ისინი, ვინც ჩამოთვლილი "  " (ფილიპელები 4: 3; გამოცხადება 
3: 5) აღდგებიან (ებრაელთა 12: 22-23). როდესაც? მეშვიდე და უკანასკნელი საყვირი: 

51 აჰა, მე გეტყვით საიდუმლო: ჩვენ არ უნდა ყველა ძილის, მაგრამ ჩვენ უნდა ყველა 
უნდა შეიცვალოს - 52 მომენტი, თვალის დახამხამებაზე, უკანასკნელ 
საყვირზე. იყიდება საყვირის ხმა და მკვდრები აღდგებიან უხრწნელი, და ჩვენ უნდა 
შეიცვალოს. 53 ეს ხრწნადი უნდა დააყენოს , და ეს მოკვდავი უკვდავებით უნდა 
შეიმოსოს. (1 კორინთელები 15: 51-53) 

წიგნში გამოცხადება ნათლად გვასწავლის, რომ შვიდი საყვირი იქნება აფეთქდა (8: 2), 
სასჯელი მოდის მათ, ვინც არ არის დაცული ღმერთი (9: 4), და შემდეგ ღვთის სამეფო და 
გადაწყვეტილება მოვა (11: 15-18). ბოლოს ის გვასწავლის, რომ, რომელთა სახელები არ წერია 
წიგნში ცხოვრება განიცდიან მეორე სიკვდილი (გამოცხადება 20: 14-15). 

საყვირების ხმა 

მიიჩნევენ, რომ ბიბლია გვიჩვენებს, რომ ისრაელის ისტორიაში, რომელიც მძიმედ არღვევდა 
კონფლიქტებთან და აჯანყება, საყვირი აგრძელებდა იქნას გამოყენებული როგორც 



გაფრთხილება მოწყობილობები, ზარი იარაღის ან როგორც პრელუდია, რომ მნიშვნელოვანი 
გზავნილები - ყოველთვის აღსანიშნავად ღონისძიება უზარმაზარ იმპორტი მთელი ერი. 

ღმერთი ასევე გამოიყენება წინასწარმეტყველებს, მათ შორის ესაიას, ეზეკიელისა ოსია 
იოელი, გავაფრთხილო ისრაელის სასჯელთა იგი მოუტანს მათ მუდმივი წინააღმდეგ 
აჯანყების კანონები. ეს წინასწარმეტყველები გამოიყენონ მათ ხმა როგორც საყვირი უნდა  
მათი გაფრთხილება, რომ ღვთის ხალხი. 

1 იყვირებს, სათადარიგო არა; აიმაღლეთ ხმა როგორც საყვირი; უთხარი ჩემს ხალხს 
მათი დანაშაული, და იაკობის სახლს მათი ცოდვები. (ესაია 58: 1) 

ჩვენ უწყვეტ ღვთის ეკლესიას ვმუშაობთ უნდა გავაკეთოთ, რომ დღეს. ჩვენ თამამად 
გითხრათ ცოდვების საზოგადოება და როგორ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს ისეთ 
სწორად ესმოდა წინასწარმეტყველება - რომელიც ჩვენ ასევე ვცდილობთ ასახსნელად. 

მაგრამ ასევე იქნება ლიტერატურული საყვირების ხმა მოდის, რომ მომავალში, როგორც 
წიგნში გამოცხადება გვასწავლის (გამოცხადება 8: 1-13, 9: 1-18). მაგრამ ყველაზე არ აღიქვამს 
იმ გაფრთხილებას. 

ბევრი აფეთქებული წიგნში გამოცხადება, და ბევრი უნდა ნაღმზე დღესასწაული საყვირები 
(ლევიანები 23:24) - იმედია ბევრი ვხედავთ კავშირი. 

მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, საყვირი, ამ თვალსაზრისით, შეიძლება იყოს ბოლო, 
მეშვიდე. აქ არის ის, რაც გამოცხადება გვასწავლის, რომ: 

15 მაშინ მეშვიდე ანგელოზმა ჩაჰბერა: და იყო ხმამაღალი ხმა ზეცით, განაცხადა, რომ 
"სამეფო ამ მსოფლიოში გახდა სამეფო ჩვენი უფლისა და მისი ქრისტეს, და მან უნდა 
ზეიმობდეს სამუდამოდ და ოდესმე!" 16 ოცდაოთხი უხუცესი, რომელიც იჯდა ღვთის 
წინაშე თავიანთ ტახტებზე, პირქვე დაემხვნენ, თაყვანი სცეს ღმერთს, 17 და უთხრა: 
"ჩვენ გაძლევთ მადლობა, უფალო, ყოვლისშემძლე ღმერთი, ვინც არის და ვინც იყო 
და ვინც მოდის, იმის გამო, რომ თქვენ არ შენი დიდი ძალა და მეფობდა. 18ერები იყო 
გაბრაზებული, და შენი რისხვა მოვიდა, და იმ დროს გარდაცვლილი, რომ ისინი უნდა 
იქნას შეფასებული, და რომ თქვენ უნდა დააჯილდოებს თქვენი მსახურთა, 
წინასწარმეტყველთა და წმინდანთა, ხოლო მათ, ვინც მეშინოდეს შენი სახელის, 
მცირე და დიდი, და უნდა განადგურება, ვინც ანადგურებს დედამიწაზე ".19 ღვთის 
ტაძარი გაიხსნა სამოთხეში, და კიდობანი მისი შეთანხმება ნახეს მისი ტაძარი. და იქ , 
, , მიწისძვრა, და დიდი სეტყვა. (გამოცხადება 11: 15-19) 

დღესასწაული საყვირებით სურათები მომავალში აფეთქებით საყვირისა და რეალობა, რომ 
იესო მოვა და შექმნას ღვთის სამეფო დედამიწაზე. კარგი ამბავი მოდის ღვთის სამეფო არის 
დიდი ნაწილი, რაც იესოს სურს, რომ მისი მსახურები აცხადებენ ახლა (მათე 24:14; 28: 19-20), 
და მაშინ მოვა აღსასრული (მათე 24:14). დღესასწაული საყვირებით რაოდენობა ქრისტეს 
გამარჯვება ამ სამყაროში. 

ბერძნულ-რომაული ისტორიკოსები, როგორიცაა  და ეპიფანე (ეკლესია მატერია      
მოცულობა 025  სვეტი რეკლამა  1415 - 1542, გვ. 922, 930 და ეპიფანე (სალამინის წიგნი  



(სექტები 1-46) ნაწილი 1, თავი 19, 7-9. ფრენკ უილიამსი, რედაქტორი. გამომცემლობა , 1987, 
გვ. 117-119), ჩაიწერა, რომ " ქრისტიანები" განაგრძო შენარჩუნება  წმინდა დღეები მეოთხე და 
მეხუთე საუკუნეებში. ისინი ასევე დაცული ერთგულ ქრისტიანებს იერუსალიმში, რომელიც 
ამტკიცებდა, ორიგინალური ქრისტიანული შენობა იერუსალიმში შევიდა მეოთხე 
საუკუნეში, სანამ ისინი გააჩერა საიმპერატორო ხელისუფლების ( . ეკლესია მოციქულთა 
ნაპოვნია . სიონში. ბიბლიური არქეოლოგიის მიმოხილვა მაისი / ივნისი 1990: 16-35,60). 

ანტისემიტური იოანე ოქროპირი სპეციალურად შეეცადა შეწყვიტოს ადამიანების შენახვა 
დღესასწაული საყვირებით მეოთხე საუკუნის მიწურულს (იოანე ოქროპირი. ქადაგებაზე მე 
იუდეველთა წინააღმდეგ  5; 5; 2). თუმცა, იმ ცდილობს იყოს ერთგული განაგრძობდა მთელი 
ისტორიის მანძილზე. გრძელდება ეკლესია ღმერთი აკეთებს ასე რომ, ახლა. 

6. გამოსყიდვის დღეს: სატანა იღებს აკრძალული 

მომავალ შემოდგომაზე წმინდა დღეს არის დღე გამოსყიდვის: 

26 ელაპარაკა უფალი მოსეს: 27 "ასევე მეათე დღეს მეშვიდე თვის უნდა იყოს 
გამოსყიდვის დღეს. ეს უნდა იყოს წმინდა შეკრება თქვენთვის; თქვენ უნდა 
დაიმდაბლეთ, და გთავაზობთ შეთავაზებას ცეცხლში უფალი. 28 და თქვენ უნდა არ 
მუშაობს იმავე დღეს, ეს არის გამოსყიდვის დღეს, განსაწმედად, სანამ უფალი, თქვენი 
ღმერთი. + 29 ნებისმიერი პირი, რომელიც არ შედეგად დაზარალებულ სული იმავე 
დღეს უნდა იყოს მოწყვეტილი თავის ხალხს. 30 ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს 
რაიმე მუშაობა, რომ იმავე დღეს, რომ პირი მოვსპობ თავისი ხალხიდან. + 31 თქვენ 
უნდა გავაკეთოთ არ მანერა მუშაობა; ეს უნდა იყოს სამარადისო თქვენს თაობებში 
ყველა თქვენი საცხოვრებელი. 32 ეს უნდა იყოს, თუ შაბათს საზეიმო დანარჩენი, და 
თქვენ უნდა დაიმდაბლეთ; მეცხრე დღეს თვის საღამოს, საღამოს საღამოს, თქვენ 
უნდა აღვნიშნოთ თქვენი შაბათს ". (ლევიანები 23: 26-32). 

7 'მეათე დღეს მეშვიდე თვის თქვენ უნდა ჰქონდეს წმინდა შეკრება. თქვენ უნდა 
დაიმდაბლეთ; თქვენ არ უნდა რაიმე სამუშაოს. (რიცხვები 29: 7) 

სამარხვო ისტორიულად ძირითადად როგორ ფრაზა "დაიმდაბლეთ" ინტერპრეტაციას 
ებრაელი და ღვთის ეკლესიას თემებში (ეს ასევე დამოწმებული მოცემულია ფსალმუნის 
35:13; 69:10 და ესაია 58: 5) ნიშნავს მარხვა, თუ არც ერთი რატომღაც ავად, და, შესაბამისად, 
უკვე დაზარალებულ. საღამოდან საღამომდე იმას ნიშნავს, მზის ჩასვლის შემდეგ ჩასვლა. 

ახალი აღთქმა თავად უწოდებს გამოსყიდვის დღეს, "სწრაფი" (საქმეები 27: 9), რომელიც არა 
მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, რომ პავლე მოციქული შენახვა (რომელიც, ის იქნება ერთ 
განცხადებები საქმეები 21: 18-24; 28:17 ), მაგრამ ბერძნული სახელწოდებით თეოფილეს 
(ქრისტიან რომელიც წიგნი აქტები მიმართა საქმეები 1: 1), ასევე უნდა ყოფილიყო ან სხვა 
ტერმინი იქნებოდა შეცვალეს. 

დაკვირვებული პირებს შედის ეკლესიები ღვთის იმარხვიდენ მზის ჩასვლის ამ ღამეს, სანამ 
ჩასვლა შემდეგი ღამით (თუ ისინი ფიზიკურად შეუძლია - მეძუძური დედები, პატარა 
ბავშვები, ორსული ქალებისა და სხვადასხვა დაზარალებულ სხვა მოსალოდნელი არ არის 



სწრაფი - ეს არის თანმიმდევრული ებრაული პრაქტიკის ამ ტერიტორიაზე). ამ სწრაფი 
მივდივართ გარეშე საკვები ან სასმელი. 

უცნაური, ერთი პროტესტანტული ანგარიშში ნათქვამია, რომ ერთ-ერთი მიზეზი 
ქრისტიანები არ უნდა შეინარჩუნოს გამოსყიდვის დღეს არის, რადგან არ არსებობს ებრაული 
ტაძარი დღეს ( . თუ ქრისტეს მიმდევრების სწრაფად გამოსყიდვის დღეს?). მიუხედავად 
ამისა, ბიბლიური რეალობა ის არის, რომ ბავშვები ისრაელის ინახება გამოსყიდვის დღეს 
საუკუნეების ადრე იყო ტაძარი და სხვა რეალობა ის არის, რომ ახალი აღთქმა გვიჩვენებს, 
რომ ქრისტიანები ახლა ღვთის ტაძარი (1 კორინთელთა 3: 16-17) . 

ორი თხა 

ძველი აღთქმის, გამოსყიდვის დღეს შედის ცერემონია, სადაც  თხა გაიგზავნა უდაბნოში 
(ლევიანები 16: 1-10). ზოგიერთი ქრისტიანი ვნახე ეს გაგზავნის  თხა მოშორებით როგორც 
ამსახველი დროს ათასწლეულში, როდესაც სატანა იქნება ვალდებული ათასი წლის უძირო 
ორმოს (გამოცხადება 20: 1-4). ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ვერ შეძლებს ცდუნებას და მოტყუება 
იმ დროს. იმის გამო, რომ იესოს მსხვერპლმა, თხა არ შეეწირა დაიცვან ამ დღის (შდრ 
ებრაელთა 10: 1-10). 

მიუხედავად იმისა, რომ იესო იყო ჩვენი პასექი შეეწირა ჩვენთვის (1 კორინთელთა 5: 7-8) და 
იგი მოკლეს მხოლოდ ერთხელ (ებრაელთა 9:28), ჩვენ ასევე ვხედავთ, დროის გარდა  სადაც 
იესო საზეიმოდ მოკლეს. 

რატომ? 

ბევრი არ ვარაუდობდა, მაგრამ არ შეიძლება იყოს  ერთად იმისა, რომ ეს მსხვერპლი ხდება 
ადრე გათავისუფლებას მეორე თხა. 

ორიგინალური  მხოლოდ შედეგად ისრაელის ძეთა გაიარა მათი ცოდვები. ამ ასაკში, ვინც 
ჭეშმარიტი ქრისტიანები ამბობენ, თავგანწირვით იესო მისი საბოლოო მიწიერი  გადახდის 
ჩვენი ცოდვებისათვის. მაგრამ ნამდვილი ქრისტიანები ვართ პატარა უმცირესობა მსოფლიოს 
(ლუკა 12:32; რომაელები 11: 5). 

მას შემდეგ, რაც ბიბლია სატანას "ღმერთი ამ ასაკში", რომელსაც "ბრმა" მსოფლიო (2 
კორინთელები 4: 4), ყველაზე უკვე ბრმა და არ უკვე დაფარული თავგანწირვით 
იესო.მიუხედავად ამისა, ეს მოხდება თითქმის ყველა, ვინც ეწოდოს - არც ამ ასაკის ან ასაკის 
მოვა (მათე 12:32). ჩვენება მსხვერპლი, საზეიმოდ შემდეგ ეკლესიის ასაკში მთავრდება, 
ეხმარება დემონსტრირება, რომ თავგანწირვით იესო იყო არა მხოლოდ იმ მოუწოდა 
ეკლესიაში ასაკის, როგორც ღვთის გეგმა მოიცავს სთავაზობს ხსნა ყველა, და არა მხოლოდ 
დღევანდელ არჩეული. 

უჩვენებს მსხვერპლი ადრე სხვა თხა გაათავისუფლეს, ეს გვიჩვენებს, რომ იესო არ მიჰყავთ 
ცოდვები სატანა. 

იესომ აიღო ჯარიმა ყველა ადამიანის. მაგრამ ეს არ ვრცელდება ადამიანებში, სანამ შემდეგ 
ღმერთი მოგვიწოდებს და გვაძლევს მონანიება (იოანე 6:44) და მივალთ უნდა იყოს მზად, 
რომ მოინანიოს და მივალთ მჯერა. არა მხოლოდ იესო, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ძე და ჩვენ 



გვჯერა, რომ მამა, რომ, ჩვენ გვწამს, რას ამბობენ. გარდა ამისა, ჩვენ დაამტკიცოს, რომ ის, 
მონანიებით, ნათლობით მინიჭება სულიწმიდის (საქმეები 2:38) და რეალურად ცდილობს 
იცხოვროს, როგორც ისინი უნდა ვიცხოვროთ (შდრ 1 იოანე 2: 6). 

ინახება მთელი ისტორიის მანძილზე 

გამოსყიდვის დღეს ინახება -4 საუკუნეში მიხედვით იოანე ოქროპირი ვინც ქადაგებდა 
წინააღმდეგ (იოანე ოქროპირი. ქადაგებაზე მე იუდეველთა წინააღმდეგ : 5; : 5; : 2). 

ეს ასევე შეიძლება ჩანს  69/70 სირიის სამოციქულო  ახლოს ამ დროს, რომელიც ცდილობდა 
აკრძალვის ეს ( . ებრაელთა დევნის რომის იმპერიის (300-438),  30 უნივერსიტეტის  
პუბლიკაციები: ჰუმანისტური კვლევები. კანზასის უნივერსიტეტის გამოცემები, 1952, გვ. 34-
35). 

მუსულმანური დოკუმენტი, დათარიღებული პერიოდში მეხუთე მეათე საუკუნეში, 
აცხადებს, რომ იესო და მისი მოწაფეები ინახება სწრაფი იმავე დღეებში, როგორც 
ებრაელები. ეს მიუთითებს, რომ -ქრისტიანები იყვნენ და დღესაც გამოსყიდვის დღეს, ხოლო 
ბერძენ-რომაელები გამოვიდა 50 დღეში - 

სამარხვო პერიოდში, რომ იესო არ შენარჩუნება (იმიჯი  ქრისტიანები ძველი ებრაული და 
ქრისტიანული ლიტერატურა, ტომი 158, 2003, გვ. 70-72;  ციტატები აპოკრიფულ სახარებებში  
' აბდ ალ-ჯაბარი.  სასულიერო კვლევები, . . , (1) აპრილი 1967: 34-57). ანგარიშები სხვა 
ისტორიკოსები ამ თვალსაზრისს (მაგ , გვ. 32-34). გარდა ამისა, ჩვენ ისტორიულ ანგარიშები, 
რომ ეს ჯერ კიდევ ინახება  მე -16 საუკუნეში (გვ. 61-62). 

ძველი რადიო ეკლესია ღვთის დაფიქსირდა გამოსყიდვის დღეს (და სხვა წმიდა დღეებში) 
მთელი მე -20 საუკუნეში. ჩვენ უწყვეტ ღვთის ეკლესიას გააგრძელებს დაიცვან დღეს. 

7. დღესასწაული ტალავარ: შევხედოთ რა მსოფლიოს ჰგავს 
ქრისტეს იზეიმოს 

დღესასწაული კარვებს ნახატები კულმინაციური მოვლენა ღვთის გეგმა. მას შემდეგ, რაც 
იესო მოკვდა ჩვენი ცოდვებისათვის გამოისყიდოს კაცობრიობის, და შემდეგ მან აშშ 
სულიწმინდის და აიყვანეს ხალხი, მისი სახელი გახდა მეფეთა და მღვდელთა ზეიმობდეს 
მასთან დედამიწაზე (გამოცხადება 5:10), და შემდეგ მისი მეორე მოდის, მას შემდეგ, რაც მან 
საბოლოოდ განთავსებული ყველა ცოდვები, თავზე სატანა ჰყოფს როგორც მას და ცოდვები 
თანდასწრებით ღმერთი და მისი ხალხი (რაც საბოლოოდ შეუერთდა ერთ-ერთი მასთან, ), 
მაშინ ჩვენ მზად ვართ, რომ ფინალური სერია მოვლენების, დაწყების დამყარების 
ათასწლიანი სამეფოს ღმერთი დედამიწაზე. 

დღესასწაული კარვებს სურათები სულიერი და მატერიალური სიმდიდრე, მოხდება 
ათასწლიანი მეფობის დროს იესო ქრისტე, როდესაც ხალხი დაიცავს ღვთის კანონების 
გარეშე სატანის  (გამოცხადება 20: 1-6). ეს არის განსხვავებით, თუ რა ხდება ახლა 
მსოფლიოში მოტყუებული სატანა (გამოცხადება 12: 9).  მოტყუებით, რომელიც იქნება 
წასული შემდეგ (გამოცხადება 20: 1-3), არის ნაწილი, რის გამოც ყველაზე, ვინც ამბობს, 



ქრისტიანობა შეცდომაში შეიყვანა "ლამაზი" ცრუ მინისტრებს, ასევე, რის გამოც ბევრი იმ 
მინისტრები უკვე შეცდომაში შეიყვანა (2 კორინთელები 11: 14-15). 

იესო, ინახება დღესასწაული კარვებს და ასევე ისწავლება ეს პოსტი იოანე 7: 10-26. 

აქ არის გარკვეული ინსტრუქციები შესახებ ებრაული : 

33 მაშინ ელაპარაკა უფალი მოსეს და უთხრა: 34 "უთხარი ისრაელის ძეებს და უთხრა:" 
მეთხუთმეტე დღეს მეშვიდე თვის უნდა იყოს დღესასწაული კარვებს შვიდი დღის 
განმავლობაში უფალს. 35 წლის პირველი დღე არ უნდა იყოს წმინდა შეკრება. თქვენ 
უნდა გავაკეთოთ არ ჩვეულებითი მუშაობა. 

41 თქვენ უნდა შევინარჩუნოთ ის, როგორც დღესასწაული უფალს შვიდი დღის 
განმავლობაში. ეს უნდა იყოს წესდების სამუდამოდ თქვენი თაობებისათვის. თქვენ 
უნდა აღვნიშნოთ ის მეშვიდე თვეში. 42 თქვენ უნდა არენაზე კარვებში შვიდი დღის 
განმავლობაში. ყველა, ვინც მოჰქონდა უნდა არენაზე კარვებში, (ლევიანები 23: 33-
35,41-42) 

13 "თქვენ უნდა დაიცვას დღესასწაული კარვებს შვიდი დღის განმავლობაში, ... 14 და 
გაიხარებს თქვენი დღესასწაული, თქვენ და თქვენი შვილი და თქვენი ქალიშვილი, 
თქვენი მამრობითი მოსამსახურე და თქვენი ქალი მსახური და ლევიანი, უცხო და 
მამა და ქვრივი, რომლებიც შენი კარიბჭეების შიგნით. 15 შვიდ დღეს თქვენ უნდა 
შეინარჩუნოს წმინდა დღესასწაული უფალი, შენი ღმერთი იმ ადგილას, რომელიც 
უფლის ირჩევს, რადგან უფალი, შენი ღმერთი გაკურთხებს ყველა თქვენი 
პროდუქციის და ყველა სამუშაო თქვენს ხელშია, ასე რომ თქვენ აუცილებლად 
გაიხარებს. 

16 "წელიწადში სამჯერ ყველა მამაკაცი უნდა გამოცხადდეს უფალი, შენი ღმერთი იმ 
ადგილას, რომელიც მან ირჩევს:  დღესასწაული უფუარი პური, იმ კვირის 
დღესასწაულზე, და დღესასწაული კარვებს და ისინი არ უნდა გამოცხადდეს  
ხელცარიელი. 17 ყველა ადამიანი ვალდებულია, როგორც მას შეუძლია, შესაბამისად 
კურთხევით უფალი, თქვენი ღმერთი, რომელიც მან მოგცათ. (კანონი 16: 13-17) 

ღმერთმა ძველ ისრაელში არენაზე სტენდის / კარვებს ( " ' ) უდაბნოში ათწლეულების 
განმავლობაში, სანამ ისინი შევიდნენ აღთქმულ მიწაზე. იმ ჯიხურების, გრძნობა, სურათები, 
რომ ისინი მხოლოდ მემკვიდრეები დაპირებული მიწა. დროსაც ათასწლეულის, როცა ღვთის 
სამეფო იმმართველებს  ერები, მოკვდავი ადამიანი იქნება მხოლოდ მემკვიდრეები 
სამეფოს. ისინი უნდა დავძლიოთ და იზრდება ცოდნა და სიბრძნე მემკვიდრეობით 
დაპირებები. 

ღმერთი ამბობს ეფრემის (ზოგჯერ ამსახველი ტიპის ყველა ისრაელის წერილი), რომ ისინი 
"არენაზე კარვები, როგორც დღის დღესასწაული" (ოსია 12: 9, -). ისრაელი, უდაბნოში, იყო 
ტიპის ყველა ადამიანი, ვინც უნდა გაიაროს ქარტეხილი მემკვიდრეობით დაპირებები (1 
კორინთელები 10:11). ისინი , ელოდება მემკვიდრეობით ღვთის დაპირებები. 

ჩვენ ქრისტიანები უნდა გააცნობიეროს, რომ ჩვენ არ გვაქვს მუდმივი ქალაქი ამ ასაკში და 
ვუყურებთ ერთი მოვა (ებრაელები 13:14). დარჩენის დროებითი საცხოვრებელი დროს 



დღესასწაული კარვებს ეხმარება შეგვახსენოს, რომ. ქრისტიანები უნდა დაესწროს საეკლესიო 
მსახურებას, თუ ეს შესაძლებელია, ყოველ დღე დღესასწაული კარვებს ვისწავლოთ (მეორე 
რჯული 31: 10-13; ნეემია 8: 17-18), რომ ცოცხალი მსხვერპლი, რომელსაც ჩვენი "გონივრული 
მომსახურება" (რომაელები 12: 1) . 

დღესასწაული კარვებს არის დრო, რომ გაიხარონ (კანონი 14:26; 16:15). გამოყენება 
დაკავშირებული  (ხშირად წოდებული "მეორე მეათედი") გვიჩვენებს, რომ ეს უნდა იყოს 
დრო სიმრავლის (მეორე რჯული 14: 22-26), არამედ ის, რომ სამინისტრომ უნდა იქნას 
მიღებული ზრუნვა ამ ასაკში (მეორე რჯული 14: 27). დღესასწაული კარვებს ეხმარება 
სურათი დროს  სიუხვით. ეს გვაძლევს  შევიდა მას შემდეგ, რაც იესო ბრუნდება. 

ათასწლეულის წარმოადგენს მეშვიდე დღეს ღვთის 7,000 წლის გეგმა. საინტერესოა, რომ 
ყოველი შვიდი წლის წიგნი კანონი უბრძანა, წაკითხვის დროს დღესასწაული კარვებს (მეორე 
რჯული 31: 10-13). ეს ხელს უწყობს სურათი, რომ კანონი, მათ შორის ათი მცნება, დაცული 
იქნება ათასწლეულის, როგორც ბიბლია გვიჩვენებს კანონის შეასწავლიან შემდეგ (ესაია 2: 2-
3; უფრო მცნება გვხვდება ჩვენს უფასო ონლაინ ბუკლეტი ათი მცნება). ეს არის ცოცხალი 
ღვთის კანონები, რომ მოუტანს კურთხევებს და სიმრავლის დროს ათასწლეულში. 

ჩვენ ქრისტიანები ახლა დაელოდება მომავალი ათასწლეულის და ცვლილება, რომელიც 
ხდება უკანასკნელ საყვირზე (1 კორინთელთა 15:52), რომელიც ასევე მოუწოდა პირველი 
აღდგომა: 

4 ვიხილე ტახტები და ისინი იჯდა მათ, და გადაწყვეტილება იქნა ჩადენილი 
მათ. მაშინ ვნახე სულები, რომლებმაც თავი მოჰკვეთეს მათი მოწმე იესო და ღვთის 
სიტყვას, რომელიც არ თაყვანს ლამაზმანი მისი იმიჯი, და არ მიიღო მისი ნიშნის 
შუბლზე ან ხელში. და ცხოვრობდნენ და მეფობდა ქრისტეს ათასი წლის 
განმავლობაში. (გამოცხადება 20: 4) 

ბიბლია, რომ მას შემდეგ, რაც იესო აგროვებს ეკლესიის თავი, და შემდეგ იგი მჯდომარე 
ტახტზე სადაც ჩვენ იქნება მმართველი თქმით, იგი შეიკრიბება ერების წინაშე და აცხადებენ, 
რომ ქრისტიანებს: 

34 მოდით, კურთხეულნო მამისა ჩემისანო, მემკვიდრეობით სამეფოს 

მომზადებული თქვენ საფუძველი მსოფლიოში: (მათე 25:34). 

ახლა, ვინც შენარჩუნება დღესასწაული კარვებს მჯერა, რომ ეს, როგორც ეს ეხმარება სურათი 
ათასწლიანი სამეფოს. 

ადრეულ მეორე საუკუნეში, პაპიუსი ჰიერაპოლისელი განაცხადა: 

[] აქ იქნება პერიოდში რამდენიმე ათასი წლის შემდეგ მკვდრეთით აღდგომა, და რომ 
ქრისტეს სამეფო შეიქმნება მატერიალური სახით სწორედ ამ დედამიწაზე. 

დაცვით დღესასწაული კარვებს არის ჩრდილოვანი მომავალი ათასწლიანი სამეფოს ღმერთი, 
რომ ერთგული ქრისტიანები არ ინახება წლიდან ახალი აღთქმის ჯერ. 

სად შეიძლება ინახება? 



დღესასწაული კარვებს არსებითად 'მომლოცველები (ფსალმუნი 84: 1-5) პერიოდში, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ როგორც წესი, მოიცავს მგზავრობის გარეთ ერთი ნორმალური 
თანამეგობრობას. Ⴈესოს “ადამიანები, როდესაც იგი აქ (როგორც ბერძნული სიტყვა ἐσκἠνωσεν 

იოანე 1:14 შეიძლება ითარგმნოს პოსტი.  ბერძნულ-ინგლისური ახალი აღთქმა.  წიგნები, 
1996, მე -5 ბეჭდვა 2002, გვ. 282). 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი აცხადებენ, რომ დღესასწაული კარვებს წარსულში 
მეშვეობით მიმდინარე ჯერ მხოლოდ უნდა იყოს დაცული იერუსალიმში, ეს არის 
შეცდომა. Ⴁავშვები ისრაელის კი არ იერუსალიმში საუკუნის შემდეგ ბრძანებები მისი 
დაცვით 23 დაფიქსირდა აქედან იერუსალიმი არ იყო თავდაპირველი ვარიანტი 
მათთვის. ბიბლია გვიჩვენებს, დღესასწაული კარვებს შეიძლება ინახება სხვა ქალაქებში 
იერუსალიმში (ნეემია 8:15; შდრ მეორე რჯული 14: 23-24). მეორე ტაძარი პერიოდში (530 წ - 
70 ), ებრაელები ხშირად ინახება იგი სხვაგან ( აღნიშნა, " იყო დიდი ფესტივალი კი 
იერუსალიმის გარეთ".  . ებრაელი ფესტივალები: გზამკვლევი მათი ისტორია და დაცვა, 1938 
, გვ. 184). 

მას ასევე შეუძლია იყოს აღსანიშნავია, პოლიკარპე სმირნელი, მე -2 საუკუნეში ( პოლიკარპეს, თავი 19) 
და სხუანი მცირე აზიაში გვიან მე -4 საუკუნეში ინახება დღესასწაული კარვებს მცირე აზიაში, 
არ იერუსალიმში. ეს დასტურდება ისეთი წყაროებიდან, როგორიცაა კათოლიკე წმინდანი  (  
მოცულობა 025  სვეტი რეკლამა  1415 - 1542) და მიერ ჩატარებული კვლევის -20 საუკუნეში 
კარდინალმა ჟან დანიელუ (დანიელუ, კარდინალ ჟან--. თეოლოგია ებრაელი ქრისტიანობა . 
თარგმნა ჯონ ა .   964, გვ. 343-346). 

მეცხრამეტე საუკუნის ანტი-ათასწლოვანი მეცნიერი სახელად ჯოვანი ბატისტა  წერდა 
შემდეგ ეგვიპტის ეპისკოპოსი  მესამე საუკუნეში და, ვინც მხარი დაუჭირა ათასწლეულში: 

... ყველა, ვინც ასწავლიან ათასწლეულის კარკასის მდგომარეობაში მიხედვით 
ებრაული იდეები და განაცხადა, რომ დროს ათასწლეულის, მოსეს კანონის აღდგება ... 
ეს ეწოდება  , არა როგორც ებრაელები, მაგრამ, რომელმაც გამოიგონა და ძალაში 
დატოვა ათასწლეულის მიხედვით ... ძირითადი ავტორები ეს შეცდომა იყო , აფრიკის 
ეპისკოპოსი, რომლის ქ დიონისე დაწერა ორი წიგნი დაპირებები; და , რომელსაც 
ეპიფანე ანგრევენ მისი მუშაობა მწვალებლობების წინააღმდეგ. ( ჯოვანი ბატისტა. 
გამოქვეყნდა ჩარლზ , 1855, გვ. 252-253) 

ეს უნდა იყოს აღსანიშნავია, რომ არც ეკლესია  არც  იუდეველები იყვნენ, დაგმეს რომელსაც 
რელიგია, რომელიც ჰქონდა "ებრაელი" რწმენა. მას შემდეგ, რაც  ეწოდება კათოლიკე 
წმინდანი, ნათელი უნდა იყოს, რომ პატივცემული არასამთავრობო ებრაული ქრისტიან 
ლიდერები ადრეულ მესამე საუკუნეში აშკარად არ გამართავს იდეები, რომლებიც დაგმო . ის 
ფაქტი, რომ გაიმართა "მოსეს კანონის" მტკიცებულება მაშინ, რომ ორივე ესმოდა და ინახება 
დღესასწაული კარვებს, მაგრამ ქრისტიანი აქცენტი. 

ბერძნულ-რომაული ეპისკოპოსი და წმიდა მეთოდე   გვიან -3 ან ადრეულ მე -4 საუკუნეში 
ასწავლიან, რომ დღესასწაული კარვებს უბრძანა და, რომ მას ჰქონდა გაკვეთილებს 
ქრისტიანები: 



ვინაიდან ექვს დღეში შექმნა ღმერთმა ცა და დედამიწა, და დასრულდა მთელ 
მსოფლიოში, და დაისვენა მეშვიდე დღეს ყველა მისი ნამუშევრები, რომელიც მან 
გააკეთა, და დალოცა მეშვიდე დღეს და ეკურთხა, ასე რომ, ფიგურა მეშვიდე თვეში, 
როდესაც ნაყოფი დედამიწაზე უკვე შეიკრიბა, გვიბრძანეს შენარჩუნება 
დღესასწაული, უფლის ... ეს უბრძანა, რომ დღესასწაული ჩვენი კარვებს უნდა 
აღინიშნება უფალს ... იყიდება ისევე, როგორც ისრაელის, რომელსაც დატოვა 
ეგვიპტის საზღვრებამდე, პირველი მოვიდა კარვებს, და აქედან გამომდინარე, 
რომელმაც კიდევ ერთხელ დადგენილი, მოვიდა ქუეყანად დაპირება, ასევე 
ჩვენ. რამეთუ მეცა, აღების ჩემი მოგზაურობა და მოივლის ეგვიპტის ამ ცხოვრებაში, 
მოვიდა პირველი აღდგომას, რომელიც არის ჭეშმარიტი დღესასწაული კარვებს, და იქ 
რომელმაც შეიქმნა ჩემი კარავი, მორთული ნაყოფი ძალით, იმ პირველი დღე, 
აღდგომა, რომელიც დღეს გადაწყვეტილება, აღსანიშნავად ქრისტეს ათასწლეულის 
დასვენების, რომელსაც მეშვიდე დღეს კი ნამდვილი . (მეთოდეს. საბანკეტო ათ 
ქალწულზე, დისკურსი 9) 

კათოლიკე მღვდელი და მეცნიერი  განაცხადა, რომ  ქრისტიანები დაცული და რომ 
სჯეროდათ, რომ ის აღნიშნა, რომ ათასწლიანი მეფობის იესო ქრისტე (  მოცულობა 025  
სვეტი რეკლამა  1415 - 1542). ეს შენახვის დღესასწაული კარვებს მიერ  ქრისტიანები მეოთხე 
საუკუნის მიწურულს დაადასტურეს კათოლიკური და მართლმადიდებელი  ეპიფანე 
სალამინში წავიდნენ. 

ქრისტიან განსხვავებები ისრაელები 

ძირითადად ეფუძნება ახალი აღთქმის წიგნთა, ქრისტიანებმა დღესასწაული კარვებს ცოტა 
განსხვავებული, ვიდრე ებრაელი. 

ჩანაწერები მიუთითებს, რომ დღესასწაული კარვებს, როგორც ჩანს, უკვე ინახება ევროპაში 
შუა საუკუნეებში (ელჩი კოლეჯის მიწერ კურსი, გაკვეთილი 51. "ქალი გაიქცა უდაბნოში, 
სადაც იგი აქუნდეს ადგილი ..." გამოცხ 12: 6 , 1968), ასევე, კონკრეტულად  ამ 1500 (, გვ. 61-
62), ადგილებში გარეშე პალმის ტოტები. არსებობს რამდენიმე მტკიცებულება, რომ იგი 
ინახება ამერიკის წელს 1600 და 1700. იგი ინახება ძველი რადიო ღვთის ეკლესიას და 
მსოფლიოს ეკლესიის ღმერთი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 20-ე საუკუნეში. 

ჩვენ უწყვეტ ღვთის ეკლესიას გააგრძელოს ის ადგილები მთელს მსოფლიოში და ჩვენ ასევე 
ასწავლიან, რომ დღესასწაული კარვებს რაოდენობა ათასწლიანი მეფობის იესო ქრისტე 
ღვთის სამეფოს შესახებ. 

დღესასწაული კარვებს შეინიშნება მრავალი თანამედროვე ქრისტიანები ან კარვებში ან  / 
სასტუმრო ოთახი ფუნქციონირებას, როგორც "კარვებს" - - და არა მხოლოდ პალმის 
ფილიალი ფაცხებს, რომ ისრაელები ჩვეულებრივ გამოიყენება. ახალი აღთქმა გვიჩვენებს, 
რომ ქრისტიანები აქვს სხვადასხვა კარავი (შდრ ებრაელთა 8: 2; 9: 11-15), რაც შეესაბამება არ 
მქონე პირადად ავაშენოთ პალმის კაბინაში. ბიბლია გვიჩვენებს, რომ ბავშვები ისრაელის 
ცხოვრობდნენ ძირითადად კარვებში პოსტი გამოსვლა 33: 8 (და ზოგჯერ სხვა, როგორც ჩანს, 
დროებითი, თითო კანონი 4: 45-49, სახლები), ხოლო ისინი უდაბნოში ორმოცი წლის 
განმავლობაში და რომ ღმერთი ითვლება იმ როგორც " კარვებს "თითო  23:43. კარვებში 
ცხოვრობს და  ოთახში არის მსგავსი ტიპის დროებითი საცხოვრებელი / კარავი დღეს. 



ბიბლია გვიჩვენებს, ქრისტიანები არ უნდა მიიღოს ცხოველური მსხვერპლზე / შეთავაზება 
(ებრაელები 9: 9), როგორც დასაწვავი შესაწირავი, რომელიც ბავშვებს ისრაელის აწვდიდნენ 
დროს დღესასწაული კარვებს (ლევიანები 23: 36-37). ამის ნაცვლად, ჩვენ ვართ შესთავაზოს 
საკუთარ თავს, როგორც ცხოვრების მსხვერპლი, რომელიც ჩვენი გონივრული მომსახურება 
(რომაელები 12: 1) რომელ ჩვეულებრივ მოიცავს რეგულარულად ესწრება ეკლესიის 
მომსახურება დროს დღესასწაული კარვებს. 

ზოგიერთი რატომ დამსწრე მომსახურება კეთდება ყველა დღის დღესასწაული კარვებს, 
მაგრამ ეს არ არის საჭირო დღეების უფუარობის. ძირითადი ბიბლიური საფუძველი ის არის, 
რომ ბრძანება ამბობს: "თქვენ უნდა დაიცვას დღესასწაული კარვებს შვიდი დღის 
განმავლობაში ... შვიდ ვალდებულია შეინახოს წმინდა დღესასწაული უფლის, თქვენი 
ღმერთის იმ ადგილას, რომელიც უფლის ირჩევს" (კანონი 16: 13,15) , მაგრამ ეს ასე არ არის, 
განაცხადა დაკავშირებული დღეების უფუარობის- ბრძანებები იგი აცხადებს, რომ ჭამე 
უფუარი პური შვიდ დღეს ლევიანები 23: 6 და მეორე რჯული 16: 3, განსხვავებით დაიცვან 
დღესასწაული შვიდი დღე (ჩვენ ა "მსხვერპლის" შვიდი დღის უფუარი პური ჭამა უფუარი 
პური თითოეული დღე). ბიბლია ასევე აცხადებს, რომ დროებითი საცხოვრებელი დროს 
დღესასწაული კარვებს (ლევიანები 23:42), მაგრამ არ არის, ეს დაკავშირებული სხვა წმიდა 
დღეებში. 

სატანა შებოჭილი იქნება ათასწლიანი მეფობის (გამოცხადება 20: 1-2), არ იქნება ნაკლებად 
მოტყუებით შემდეგ. მიდის იმ დროს დღესასწაული კარვებს და შეხვედრის ყოველდღიური 
ეხმარება სურათი დრო, როდესაც მსოფლიოში განსხვავებული იქნება, ვიდრე ახლა არის. 

"შენი სამეფო მოდი!" (მათე 6:10). 

ბიბლია გვასწავლის, რომ დღესასწაული კარვებს იქნება დაცული ათასწლეულის და ღმერთი, 
საბოლოოდ "კარავს ჩვენთან ერთად 

ბიბლიური წინასწარმეტყველება გვიჩვენებს, რომ დღესასწაული კარვებს იქნება დაცული 
ათასწლეულის: 

16 ეს უნდა მოხდეს, რომ ყველას, ვინც დარჩა ყველა ერს, რომელიც იერუსალიმში 
გავიდეს წლიდან წლამდე, რათა თაყვანი მეფე, ცაბაოთ უფალი, და შენარჩუნება 
დღესასწაული კარვებს. 17 და ეს უნდა იყოს რომ რომელი ოჯახებს დედამიწაზე არ 
ამუშავება იერუსალიმში თაყვანი მეფე, ცაბაოთ უფალი, მათ არ იქნება წვიმა. 18თუ 
ეგვიპტის არ ამუშავება და შევა, მათ არ აქვთ წვიმა; ისინი მიიღებენ ჭირი, რომელიც 
უფლის დარტყმები იმ ერებს, რომლებიც არ ამუშავება, რათა დღესასწაული 
კარვებს. 19 ეს იქნება სასჯელი ეგვიპტის და დასჯის ყველა ერს, რომ არ ამუშავება, 
რათა დღესასწაული კარვებს (ზაქარია 14: 16-19). 

ასე რომ, ბიბლია გვასწავლის, რომ ღმერთი, რომ ყველა, რათა დღესასწაული კარვებს 
მომავალში. მაშინაც კი, კათოლიკური კომენტატორები აღიარებს, რომ ღვთის გეგმა მოიცავს 
დღესასწაული კარვებს. კათოლიკური კომენტარში პასაჟები ზაქარია 14-ში ნათქვამია: 

იმავდროულად, როგორიცაა ადრე დევნილი ეკლესიის უნდა მოაქცია, და დიდი 
ერთგულება აღსანიშნავად ზეიმი, და განახორციელოს რელიგიური რიტუალები 



ღმერთებს პატივი და უნდა დამსახურებაა დიდი ჯილდოები. (ორიგინალური და 
ჭეშმარიტი  ძველი აღთქმის   1610  2, გვ. 824) 

ღვთის სამეფოს ჩაანაცვლებს ყველა სამეფოს ამ სამყაროში (გამოცხადება 11:15), და ამ 
ფესტივალის ეხმარება სურათი ამ ჰყოფს (შდრ გამოცხადება 18: 4; 1 იოანე 2: 18-19) ქრისტიან 
მომლოცველთა (1 პეტრე 2: 1-12) ჩვეულ სიტუაციიდან. 
შენახვის დღესასწაული კარვებს გვაძლევს  ამ ასაკში, რა მოხდება მომავალში ათასწლიანი 
სამეფოს. ბიბლია ამბობს, რომ მოგვიანებით, "კარვის ღმერთი" იქნება დედამიწაზე "და იგი 
არენაზე" ჩვენთვის (გამოცხადება 21: 3). 
შენახვა დღესასწაული კარვებს ახლა არის აჩრდილია რამ მოდის ღვთის სამეფოს. 

8. ბოლო დიდი დღე: ღვთის საოცარი გეგმა ხსნა 
ადამიანებისთვის 

ეს მერვე დღეს, რომელიც დაუყოვნებლივ შემდეგნაირად შვიდი დღის დღესასწაული , 
სურათები დასრულების გამოსყიდვის გეგმა. 

"წიგნი " -  ხსნა - გაიხსნება (გამოცხადება 20:12). ეს არის უბრალოდ ადრე ახალი ცა და ახალი 
დედამიწა (გამოცხადება 21: 1). ებრაელები ამ ფესტივალის  ", რაც ნიშნავს" მერვე დღეს 
კრების "(ასევე გულისხმობს, რომ წინა შვიდი დღის დღესასწაული  იყო დღეები, შეკრებისა). 

აქ უფრო მერვე დღეს ბიბლიიდან: 

34 ... "მეთხუთმეტე დღეს მეშვიდე თვის უნდა იყოს დღესასწაული  შვიდი დღის 
განმავლობაში უფალს. ... 36 მერვე დღეს თქვენ უნდა ჰქონდეს წმინდა შეკრება. ... ეს 
არის წმინდა ასამბლეის, და თქვენ უნდა გავაკეთოთ არ ჩვეულებითი 
მუშაობა. (ლევიანები 23: 34,36) 

ეს დღე ხშირად არის მოხსენიებული ღვთის ეკლესიას წრეების როგორც ბოლო დიდი 
დღე, რის გამოც ახალი აღთქმის აცხადებს, რომ: 

37 წლის ბოლო დღეს, რომ დიდი დღე დღესასწაული დადგა იესუ და ღაღადებდეს, 
ამბობდა, "თუ ვინმეს სწყურია, მოვიდეს ჩემთან და დალიოს. 38 ვისაც სწამს ჩემი, 
როგორც წერილშია ნათქვამი, რომ მისი გულის შემოვა ცოცხალი წყლის მდინარეები 
". (იოანე 7: 37-38) 

ასე რომ, იესო ინახება ამ დღეს რომ მოდის შემდეგ დაუყოვნებლივ ფესტივალის ამსახველი 
ათასწლეულში, და ასწავლა მას. 

მას შემდეგ, რაც ათასწლეულის, რა ხდება? 

აღდგომა (გამოცხადება 20: 5). 

მკვდარი ღვთის წინაშე. ეს არ მოიცავს დღეს ჭეშმარიტი ქრისტიანები, რადგან ისინი 
მკვდრეთით აღადგინა, როცა იესო ბრუნდება. ისინი ამ აღდგომა უნდა იყოს, ვინც 
გარდაიცვალა იგნორირება ღვთის ჭეშმარიტი გეგმა 



გასულ საუკუნეებში. ეს არის ის, რომ განაჩენი დღეს იესო არაერთხელ აღნიშნა: 

7 როგორც თქვენ გადასვლა, იქადაგეთ, "სასუფეველი ცათა არის ხელთ. ... 14 და ვინც არ 
მიიღებს თქვენ და არც მოვისმინოთ თქვენი სიტყვებით, როდესაც თქვენ გამგზავრება, 
რომ სახლი ან ქალაქის,   მტვერი თქვენი ფეხები. 15 ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ეს 
იქნება უფრო  მიწის   და  იმ დღეს სასჯელისასა, ვიდრე ქალაქი! (მათე 10: 7,14-15) 

23 თქვენ კი, კაპერნაუმში, რომლებიც ამაღლდა ზეცად, იქნება დაყვანილი ; თუ ძალნი, 
რომელიც გაკეთდა თქვენ გაკეთდა , რომ ეს არ დარჩა ამ დღეს. 24ხოლო მე გეუბნებით 
თქვენ, რომ ეს უმოლხინეს იყოს მიწის    დღეს გადაწყვეტილება, ვიდრე 
თქვენთვის. (მათე 11: 23-24) 

გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის უფრო ასატანი იმ დღეს გადაწყვეტილება მათთვის ღმერთი 
განადგურდა სოდომი და გომორა (დაბადება 19:24), ვიდრე მათ, ვინც შეგნებულად უარყვეს 
ქრისტე და გაგზავნა თავისი სამეფო. 

იესომ აგრეთვე ასწავლა, რომ "ყველა ცოდვა იქნება ეპატიება" (მარკოზი 3:28), გარდა " 
ცოდვა" (მარკოზი 3:29). ეს არის შესრულებას ბოლო დიდი დღე, რომ ყველა, ვინც არ ჰქონდა 
საშუალება გადარჩენისათვის ნამდვილად აქვს, რომ შესაძლებლობა, და თითქმის ყველა 
მიიღებს, რომ შეთავაზება. 

თითქმის ყველა ადამიანს, რომელიც ოდესმე ცხოვრობდა იქნება შენახულია! 

მე -2 საუკუნეში, პოლიკარპე სმირნელი გავრცელებული ასწავლიან შესახებ დღესასწაული  და 
უკანასკნელი დიდი დღე (ცხოვრება პოლიკარპე, თავი 19). 

ბიბლიური ჭეშმარიტება ის არის, რომ, რადგან ღვთის სიყვარული მოვიდა იესუ  ყველა: 

16 ვინაიდან ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყანა, რომ მისცა თავისი მხოლოდშობილი ძე, 
რათა არავინ, ვინც მას ირწმუნებს, არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო 
სიცოცხლე. 17 რამეთუ არა მოავლინა ღმერთმან ძე ამ ქვეყნად, რათა განესაჯა ქვეყანა, 
არამედ ის, რომ მსოფლიო მას შეიძლება იყოს შენახული. (იოანე 3: 16-17) 

ასე რომ, არც მოსიყვარულე ღმერთმა თავისი ძე მოკვდეს ნათესავი რამდენიმე ან მსოფლიოს? 

პროტესტანტები, რომლებიც ხშირად ციტირებას 3:16, როგორც წესი, ასწავლის, რომ 
მსოფლიო ვერ მოხერხდა, მაგრამ, რომ დიდი უმრავლესობა, რომელიც ოდესმე ცხოვრობდა 
განიცდიან ტანჯვა სამუდამოდ. მათ ასევე, როგორც ჩანს, შევჩერდეთ, რომ იესო უნდა 
მომკვდარიყო ყველა (იოანე 3:17). ის არის, რომ ტიპის გეგმა ხსნა, რომ ღმერთი, რომელიც 
ყველა იცის და სიყვარული ამუშავება? უჭერს ბიბლია მხარს იმ აზრს, რომ ყველას შეუძლია 
იყოს შენახული ახლა? თუ არა, ის არის, რომ სამართლიანი? 

რადგან ღმერთი არის ყველა იცის და ყველა ძლიერი და სიყვარული (1 იოანე 4: 8,16), რომ 
ღმერთი არ განწირული საუკეთესო, რომელიც ოდესმე ცხოვრობდა რომ მარადიული 
ტანჯვა? 

. 



რა თქმა უნდა, ღმერთი არის ბრძენი, რომ გვაქვს გეგმა, რომელიც რეალურად მუშაობს. 

რომაელთა 9: 14-15-ში ნათქვამია: 

14 რას ვიტყვით მაშინ? არსებობს უმართლობა ღმერთთან? რა თქმა უნდა, არა! 15 მოსეს 
ეუბნება: "შევიწყალებ  ვისაც შევიწყალებ, და მექნება თანაგრძნობა  მექნება 
თანაგრძნობას". 

ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთმა აირჩია ნაწილი ისრაელში ძველი აღთქმის, და რამდენიმე 
სხვა. როგორ არის, რომ სიყვარული, თუ დანარჩენი დაგმო მარადიული წამება? 

ღმერთი "სურს ყველა მამაკაცი უნდა იყოს შენახული და მისვლა ცოდნა სიმართლე" (1 
ტიმოთე 2: 4). იმ მიზეზით, რომ ყველა არ დაიბარეს ამ ასაკში იყო, რადგან მან იცოდა, 
ყველაზე არ უპასუხებს და სიმტკიცის, სიმართლეს ბოლომდე შეინახება (შდრ  13:13; ლუკა 8: 
5-15). მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არ მოუწოდა, რომლებიც ახლა ყველაფერი შეწყვიტა 
და დაკარგა. 

ბიბლია გვასწავლის, რომ ბევრი უკვე შეგნებულად ბრმა ამ ასაკში (იოანე 12: 37-40; ესაია 
44:18). მათ, ვინც ბრმა ამ ასაკში ჯერ კიდევ აქვს შესაძლებლობა (შდრ იოანე 9:41; ესაია 42: 16-
18). ყურადღება მიაქციეთ ასევე: 

14 მე კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ საოცარი მუშაობა ამ ხალხს ... 24 ეს ასევე ვინც შეცდა 
სული მოვა გაგება, ხოლო მათ, ვინც დაიჩივლა შეისწავლიან დოქტრინა. (ესაია 29: 
14,24) 

არ არსებობს ღმერთი მიუკერძოებელია (რომაელები 2:11). იქნება შესაძლებლობა, რადგან 
"ყველა მთავრდება დედამიწის უნდა ხსნას ჩვენს ღმერთს" (ესაია 52:10). 

ისინი ნაწილი არ არის ამ პირველი აღდგომა, სახელწოდებით "დანარჩენი მკვდრები" 
(გამოცხადება 20: 5), მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ ათასწლეულის დასრულდა. ეს არის 
ფიზიკური აღდგომა და ჩაერთვება, ვინც ფიქრობს, რომ მათი იმედი უკვე შეწყვიტა 
(ეზეკიელი 37: 1-14). 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეფასდება დამნაშავე ცოდვა (გამოცხადება 20:12; რომაელები 
3:23; შდრ 1 პეტრე 4:17), " ტრიუმფალურ განაჩენი" (იაკობი 2:13). ღმერთი აღიარებს ყველა 
ხორცს (იერემია 25:31; ესაია 3:13) და მრავალი უპასუხებს (ესაია 65:24). მიუხედავად იმისა, 
რომ ყველა არ მიიღებს მისი წინადადება, და ეს არ არის მეორე შანსი (მათთვის, ვინც 
ნამდვილად ჰქონდა შანსი და სრულად დააკმაყოფილა ღვთის სულიწმინდის ვერ მიიღებენ 
შესაძლებლობა, რომ გვეპატიება პოსტი მარკოზი 3:29), ბევრი შეინანონ. ბოლო დიდი  
ეხმარება ნახოთ ეს. 

განვიხილოთ შემდეგი: 

19 უფალო, ჩემი ძალა და ციხე, ჩემი თავშესაფარი იმ დღეს, სენია, წარმართთა უნდა 
მოვიდეს თქვენ მთავრდება დედამიწაზე და ამბობენ, "რა თქმა უნდა, ჩვენი მამა 
მემკვიდრეობით მდგომარეობს, უღირსობის და წამგებიანი რამ." 20 იქნება კაცი, რათა 
ღმერთები თავად, რომლებიც არ არიან ღმერთები? 21 "ამიტომ, აჰა, მე ეს კიდევ ერთხელ 



იწვევს მათ ვიცი, მე გამოიწვევს მათ იცოდნენ, ჩემი მხრივ და ჩემი ძლევამოსილება და 
ისინი უნდა იცოდეს, რომ ჩემი სახელი არის უფალი. (იერემია 16: 19-21) 

17, დანარჩენი კი იგი იღებს შევიდა ღვთის, მისი ქანდაკებებს. მან მოდის ქვემოთ ადრე, 
თაყვანს სცემს, ლოცულობს, ამბობს, "მიხსენი, რადგან შენ ჩემი ღმერთი!" 18მათ არ 
იციან, არც ესმით; რამეთუ მან თვალის დახუჭვა, რომ მათ ვერ ვხედავ, და მათი 
გული, ასე რომ, არ მესმის. ... 22 მე არ წაშალა, სქელი ღრუბელი, თქვენი ცოდვები, და, 
როგორც ღრუბელი, თქვენი ცოდვები. დაბრუნება მე, რამეთუ გამოსყიდული 
თქვენ. (ესაია 44: 17,18,22) 

მათ კი, ვისაც მიღებული ცრუ ტრადიციები, მათ შორის, კერპთაყვანისმცემლები იყვნენ 
(ესაია 44: 17-18), მოუწევს მათი პირველი რეალური შანსი გადარჩენისათვის (ესაია 
44:22). მილიარდობით მთელი ასაკის აფრიკაში, ევროპაში, აზიაში, ამერიკაში და 
კუნძულებზე არასოდეს მსმენია იესო და ჭეშმარიტი სახარება სამეფოს და ღვთის იცოდა ეს 
და გეგმა ჰქონდა (რომაელები 11: 2). 

ჩვენ უწყვეტ ღვთის ეკლესიას თანხმდებიან, რომ "ჩვენი ღმერთი არის ღმერთი ხსნა" 
(ფსალმუნი 68:20) და ასწავლიან, რომ მას აქვს გეგმა ხსნა, რომელიც რეალურად მუშაობს 
უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ ნათესავი რამდენიმე. 

არსებობს მხოლოდ ერთი სახელია ცის ქვეშ, რომლითაც ადამიანები შეიძლება გადაარჩინა 
(საქმეები 4:12; შდრ ესაია 43:11) და ეს არის იესო ქრისტე (საქმეები 4:10; იოანე 3:18). მას 
შემდეგ, რაც კაცობრიობის არასოდეს მსმენია რომ იესოს შესახებ ჭეშმარიტება და სახარება 
სამეფოს ღმერთი (დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი ბროშურა სახარება 
სამეფოს ღმერთი ..) და "ყოველი ხორცი იხილავს ხსნა ღმერთი "(ლუკა 3: 6), იქნება 
შესაძლებლობა ყველა მივიდეს ხსნა ან ამ ასაკის ან ასაკის (შდრ მათე 12: 31-32; ლუკა 13: 29-
30). 

მომავალი ასაკი მოსვლა ჩამოდის მეორე აღდგომა (როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანები დროს 
წამოიჭრება პირველ აღდგომა პოსტი გამოცხადება 20: 5-6) და მოიცავს დროს თეთრი ტახტი 
გადაწყვეტილება (გამოცხადება 20: 11-12). ესაია (ესაია 65:20), ისევე როგორც რომის და 
მართლმადიდებელი კათოლიკე წმინდანი ირინეოსი ( , წიგნი , თავი 34, ლექსები 2-
3,4), მითითებულია, რომ ამ კონკრეტულ ასაკი მოსვლა იქნება დაახლოებით ასი წლის 
ხანგრძლივი. 

ეს იდეა ჯერ კიდევ ჰქონდა შუა საუკუნეებში ის, რომ რომის ეკლესია დევნიან იტყობინება 
ინკვიზიტორი ეპისკოპოსი   ( : დეტექტივი სახელმძღვანელო, თავი 5). 

ეს დოქტრინა ასწავლიან რადიო / მსოფლიოს ეკლესიის ღმერთი მე -20 საუკუნეში და იგი 
დღესაც ისწავლება მიერ გრძელდება ღვთის ეკლესიას. 

ღვთის გეგმა ხსნა 

შენახვა ბიბლიური წმიდა დღეებში შეახსენებს ჭეშმარიტი ქრისტიანები ღვთის ჭეშმარიტი 
გეგმა ხსნა. გრძელდება ღვთის ეკლესიას ესმის, თუ ღვთის გეგმა ამ საკითხთან 
დაკავშირებით არის ასახული მიერ დაცვით მისი  (ლევიანები 23:37). 



ღმერთი ნათლად გვასწავლის, რომ მას არ სურს წარმართული პრაქტიკა გამოიყენება თაყვანი 
სცეს მას: 

29 როცა უფალი, თქვენი ღმერთი ჩამოაჭრა ეხლა სანამ ერები სადაც წახვალ, 
საკუთრებას და ჩაანაცვლოს ისინი და არენაზე მათი მიწა, 30 გაუფრთხილდი თავს, 
რომ თქვენ არ ცდუნდეს, დაიცვას მათ, მას შემდეგ, რაც განადგურდა, სანამ და, რომ 
თქვენ არ დაუსვამს მათი ღმერთები, და უთხრა: "როგორ მოხდა ეს ერები ემსახურება 
მათ ღმერთებს? მეც მსგავსად. 31 შენ არ უნდა თაყვანი უფალი, შენი ღმერთი, რომ 
გზა; ყველა საძაგელია უფლის, რომელიც მას სძულს ისინი არ კეთდება მათი 
ღმერთები; ამისთვის ისინი დამწვრობის კი მათი ვაჟები და ასულები თავიანთ 
ღმერთებს. 32-ესე გამცნებ თქუენ, ფრთხილად დაიცვან იგი; თქვენ არ უნდა 
დამატებას არც მიიღოს დაშორებით. (მეორე რჯული 12: 29-32) 

ისინი, ვინც გაერთიანდება წარმართული თაყვანისცემა პრაქტიკის ბიბლიური პირობა 
ბუნდოვანი ღვთის გეგმა ხსნა და საერთოდ არ მესმის. 

ახალი აღთქმა გვიჩვენებს, რომ პავლე მოციქული დაფიქსირდა ბიბლიური წმიდა დღეებში 
(მაგ საქმეები 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 კორინთელები 5: 7-8, 16: 8), რადგან იგი ინახება კანონით 
და საბაჟო მისი ადამიანი. 

პავლე დაგმო უყრის წარმართული პრაქტიკა ბიბლიური  (1 კორინთელები 10: 20-23). პავლე 
განაცხადა დასასრულს მის ცხოვრებაში, რომ იგი ინახება ყველა პრაქტიკის ებრაელები 
საჭირო შენარჩუნება (საქმეები 28: 17-19; შდრ საქმეები 21: 18-24) და რომ ექნებოდა მოიცავს 
ყველა წმინდა დღის ჩამოთვლილი  23. 

როგორც წესი, ბერძნულ-რომაული ეკლესიები არ მოჰყვება პავლე მოციქულის შეგონება, რომ 
მივბაძოთ მას, როგორც მან იმიტირებული ქრისტე (1 კორინთელთა 11: 1) და არც იოანე 
მოციქულის შეგონება გააგრძელოს ფეხით როგორც მან და იესო დადიოდა (1 იოანე 2: 6 , 18-
19), რადგან მათ არ შეინახოს ყველა ბიბლიური წმინდა დღეებში. გარდა ამისა, იმ ეკლესია 
ჩვეულებრივ გაერთიანდება წარმართული პრაქტიკა მათი თაყვანისცემა კალენდარი, 
რომელიც მოციქულთა ეწინააღმდეგებოდა (1 კორინთელები 10: 20-23; 2 კორინთელთა 6: 14-
18;  3-4, 12; 1 იოანე 2: 6). 

არ შენახვა ღვთის წმინდა დღეები, არამედ არასამთავრობო ბიბლიური შემცვლელი, ბევრი არ 
აცნობიერებენ, რომ ცოდვა უნდა იყოს ჭეშმარიტად  ჩვენი ცხოვრება, რომ ღმერთი მხოლოდ 
დარეკვით ზოგიერთი ახლა, რომ ყველა შესაძლებლობა ექნებათ, გადარჩენისათვის ამ ასაკის 
ან ასაკი მოსვლა, და თითქმის ყველა, ვინც ოდესმე ცხოვრობდა იქნება შენახული 
მოგვიანებით მოსავალი. 

ღვთის წმინდა  ჩაუყარა  ნაწილების მისი გეგმა ხსნა, რომ ყველაზე არ მესმის. ეს არის 
საოცარი სიყვარულით და გეგმა. 

9. მეხსიერება და შაბათს 

რატომ ყველაზე, ვინც ამბობს, რომ იესო არ შეინახოს ბიბლიური წმიდა დღეებში? გარდა 
იმისა, რომ ანტი-ებრაული განწყობა, კომპრომისი, უმეცრება და უადგილოა იდეები 



"ტრადიციას" მეხსიერება არის მიზეზი ბევრი არ ჩანს სურვილი მიიღოს, რომ მათ უნდა 
დაიცვან ღვთის ფესტივალებში. 

არსებობს, როგორც წესი რამდენიმე არასწორ / არასწორად , რომ ადამიანები, როგორც წესი, 
აღვნიშნო, რომ როგორც უნდა "მტკიცებულება", რომ ბიბლიური წმიდა დღეებში კეთდება 
გადაურჩა. 

კოლასელთა 2: 16-17 

ალბათ, ყველაზე გავრცელებული ბიბლიის, რომ ხშირად ეწოდება "მტკიცებულება", რომ 
შაბათს და ბიბლიური წმიდა დღეებში კეთდება მოშორებით არის კოლასელთა 2: 16-17. ასე 
რომ, მოდით, შევხედოთ ერთი უმნიშვნელო მეხსიერება ეს: 

16 ნურავინ გაგასამართლებთ ხორცი, ან სასმელი, ან პატივისცემა დღესასწაულის, ან 
ახალი მთვარე, და შაბათს დღის 17 რომლებიც  რამ მოვა; მაგრამ სხეული ქრისტეს 
(კოლოსელები 2: 16-17 ). 

აღნიშნული თარგმანი ახლოს არის, თუმცა, დასძინა სიტყვა "არის" (რის გამოც   
დააყენა არის კურსივით), რომელიც არ არის ბერძნულ ორიგინალში. 

ჭეშმარიტად ლიტერატურული თარგმანი დატოვებენ, როგორც ეს არ არის 
იქ. გაითვალისწინეთ, რომ ძლიერი ის მუხლები ნომრები და მასთან დაკავშირებული 
სიტყვები ლექსი 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
რომლებიც  რამ მოვა; რომ .... მაგრამ .... სხეულის ............  ... ქრისტე.   

აღსანიშნავია, რომ 9999 იმას ნიშნავს, რომ არ არსებობს სიტყვა ბიბლიური ტექსტის სიტყვა 
"არის" არ არის ეს მუხლი. 

იმის გამო, რომ იგივე სამი ძლიერი სიტყვები (# 4983, 3588, და 5547) გამოიყენება ოთხი ჯერ 
ახალი აღთქმა და იმ დროს  ითარგმნება, როგორც "ქრისტეს სხეული" (რომაელები 7: 4; 1 
კორინთელები 10:16; 1 კორინთელთა 12:27; ეფესოელები 4:12) - ასევეა  ისე უნდა ჰქონდეს . 

ამიტომ, თუ იმ  უბრალოდ შეესაბამება საკუთარ თავს, რომ არ თარგმნა კოლასელთა 2: 16-17 
სახელმწიფო (და შედის მრგვალ ან მძიმეები): 

16 ამიტომ ნურავინ გაგასამართლებთ საჭმლისა და სასმელი ან მიმართებაში ან 
დღესასწაულის დაცვით ახალი მთვარე თუ შაბათის 17 (იმ რამ არის ჩრდილში რამ 
მოდის), მაგრამ ქრისტეს სხეულის. 

ანუ, არ მისცეს იმ გარეთ "ქრისტეს სხეული" (ეკლესია, კოლასელთა 1:18) გაგასამართლებთ 
დაკავშირებით წმინდა დღეები, მაგრამ მხოლოდ ჭეშმარიტი ეკლესია თავად.კოლასელთა 2: 
16-17 არ ვამბობ, რომ შაბათს, წმიდა დღეებში კეთდება მოშორებით. 

კი ადრე მართლმადიდებელი ეპისკოპოსი ამბროსი მილანში აღიარა, რომ კოლასელთა 2:17 
გულისხმობდა "ქრისტეს სხეული", რადგან ის წერდა შემდეგ კომენტირებისას, რომ ლექსი: 



მოდით, მაშინ, შეეცდება ქრისტეს სხეულის ... სადაც ქრისტეს სხეულის, არის 
სიმართლე. (ამბროსი მილანში. წიგნი . რწმენა, აღდგომა, სექცია 107) 

სამწუხაროა, რომ თანამედროვე  ბერძნული ხშირად იგნორირებას გამოხატვის ნამდვილად 
ნიშნავდა. 

ეს არის ცუდი  (ბიბლიური ინტერპრეტაცია) დაეყრდნოს  აცხადებენ, რომ წმინდა დღეებში 
კეთდება გადაურჩა. 

გალატელთა 4: 8-10 

კიდევ ერთი საერთო შეკამათება შენახვა წმინდა დღეების გალატელთა 4: 8-10. ზოგიერთი 
პროტესტანტი, როგორც წესი, გამოიყენოთ ეს ვთქვა, რომ ბიბლიური ვადები უნდა 
დაფიქსირდა. მოდით შევხედოთ, თუ რა ეს მუხლები რეალურად: 

8 მაგრამ შემდეგ, მართლაც, როდესაც თქვენ არ იცით, ღმერთი, თქვენ მსახურობდა 
ისეთებიც, რომლებიც ბუნებით ღმერთები არ არიან. 9 მაგრამ ახლა, როცა იცი 
ღმერთი, უფრო სწორად ცნობილია ღმერთი, არის ის, რომ თქვენ აქციოს ისევ სუსტი 
და  ელემენტები, რომელიც თქვენ გაქვთ სურვილი კვლავ იყოს დაბმული? 10 თქვენ 
დაიცვან დღე და თვე და სეზონის და წლის განმავლობაში. 

არსებობს რამდენიმე პრობლემა საწინააღმდეგო წმიდა  არგუმენტი აქ. 

ერთი ის, რომ  იყო წარმართთა (მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ჩანს, ზოგი ებრაელი 
მიმართა მოგვიანებით ლექსები) და არ იყო შენახვა ბიბლიური წმიდა დღით ადრე 
კონვერტაცია. 

, არ არსებობს გზა, რომ ბიბლია, რომ მოვუწოდებთ ბიბლიურ მოთხოვნებს, როგორც " 
ელემენტები." პავლე ნათლად აფრთხილებს, წარმართული  როგორც  ჰქონდა "მსახურობდა 
ისეთებიც, რომლებიც ბუნებით არ იყო ღმერთები." 

სხვა არის, რომ კათოლიკეები / პროტესტანტები / მართლმადიდებელი უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ მათ ხშირად დაიცვას სხვადასხვა დღე და წლის განმავლობაში 
(კვირა, აღდგომა, შობა, ახალი წელი), ასე რომ, ისინი არ უნდა დააკვირდეს არაფერი 
ფიქრობს, რომ რელიგიური დღე უნდა დაფიქსირდა. 

გალატელთა 4: 8-10 არ აკეთებს გადაურჩა ბიბლიური წმიდა დღეებში, არამედ არის 
გაფრთხილება წინააღმდეგ შენარჩუნებისათვის არასამთავრობო ბიბლიური ჩატარება. 

რაც შეეხება მეშვიდე დღეს შაბათს? 

მეშვიდე დღე შაბათს არის პირველი ფესტივალების ღვთის ჩამოთვლილი  23. მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს არის ყოველკვირეული, არა წლიური წმინდა დღეს, რამდენიმე მოკლე 
კომენტარი, რომ როგორც ჩანს, რათა. 

მეშვიდე დღე კვირაში, ბიბლიური შაბათს, ახლა მოუწოდა შაბათს. მიუხედავად იმისა, რომ 
კვირას ნაჩვენები გარკვეული კალენდრები, როგორც მეშვიდე დღეს, კვირას, რეალობა ის 
არის, რომ კვირა პირველი დღე კვირაში. ახალი აღთქმა ნათლად ჩანს, რომ იესო (ლუკა 4:16, 



21; 6: 6; 13:10), ისევე როგორც მოციქულთა და ერთგული (საქმეები 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18  
4; ებრაელთა 4: 9-11) ინახება მეშვიდე დღეს შაბათს. 

ბევრი ამბობს, რომ მეშვიდე დღეს შაბათს არ ვალდებულია ახალ აღთქმაში, ისე, რომ არ 
უნდა იყოს დაცული დღეს. მაგრამ ერთადერთი გზა, რომ სარჩელი უნდა დაეყრდნოს 
ბიბლია. თუ რომელიმე უყურებს რა ითვლება ბერძნულ ორიგინალში ორიგინალური  და 
ორიგინალური ლათინური ვულგატა, ცხადია, ყველა იმ ენაზე, რომ მეშვიდე დღე შაბათის 
ვალდებულია ქრისტიანები. 

მაშინაც კი, შესაბამისად გარკვეული კათოლიკური და პროტესტანტული ბიბლიის 
თარგმანები, მეშვიდე დღეს შაბათს, დანარჩენი კი რჩება მორჩილი ქრისტიანი ხალხი 
ღმერთს: 

4 ლაპარაკობს სადღაც დაახლოებით მეშვიდე დღეს ამ გზით, "დაისვენა ღმერთმა 
მეშვიდე დღეს ყოველი საქმისგან"; 5 და ისევ, ადრე აღნიშნული ადგილი, "ვერ 
შემოვლენ ისინი ჩემს დასვენებაში". + 6 ამიტომ, რადგან ის რჩება, რომ ზოგიერთი 
შევა, და მათთვის, ვინც ადრე მიიღო კარგი ამბავი არ შევა, ურჩობის გამო .. . 9ამიტომ, 
შაბათს დანარჩენი ჯერ კიდევ რჩება, ღვთის ხალხისთვის. 10 და ვინც შედის ღვთის 
დასვენების ისვენებს საკუთარი ნამუშევრები როგორც ღმერთმა მისი. 11ამიტომ, 
მოდით ვცდილობთ დადოს, რომ დანარჩენი, ისე, რომ არავინ შეიძლება დაეცემა 
შემდეგ იგივე მაგალითად დაუმორჩილებლობა. (ებრაელთა 4: 4-6,9-11, ) 

4 სადღაც ისაუბრა მეშვიდე დღეს ეს სიტყვები: "ხოლო მეშვიდე დღეს ღმერთმა 
დაისვენა ყველა თავისი მუშაობა." 5 და ისევ გავლის ზემოთ მისი თქმით, "ისინი 
არასოდეს შევა ჩემი დანარჩენი." 6, დღემდე, რომ ზოგიერთი შესვლის, რომ დანარჩენი, 
და ვინც ადრე ჰქონდა სახარება მათ არ წავიდეს, რადგან მათი დაუმორჩილებლობა 
... 9 რჩება, მაშინ, შაბათის დანარჩენი ხალხს ღმერთი; 10 ვინც შემოდის ღვთის 
დასვენების ასევე ეკისრება მისი ნამუშევარი, როგორც ღმერთმა მისი. 11 მოდი,, 
ვცდილობთ შესვლის, რომ დანარჩენი, ისე, რომ არავინ დაეცემა შემდეგ მათ 
მაგალითზე დაუმორჩილებლობის (ებრაელთა 4: 4-6,9-11, ) 

ახალი აღთქმა ნათლად წერია, რომ ქრისტიანები მეშვიდე დღე შაბათს. გარდა ამისა, 
საშუალებას აძლევს სულიერი ზრდა და პირადი გაახალგაზრდავების, შაბათს, ასევე 
სურათები მოდის დრო ღვთის ათასწლიანი დანარჩენი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არ ფიქრობს, რომ მეშვიდე დღეს შაბათს არის წმინდა დღეს, 
ბიბლია (ლევიანები 23: 3; გამოსვლა 20: 8; ესაია 58:13). ახალი აღთქმა აფრთხილებს, არ 
შენახვა მას (ებრაელთა 4: 4-11), ჯერ კიდევ ბევრი მიზეზი გარშემო "ცარიელი სიტყვები" 
(შდრ ეფესოელები 5:26). 

ეს, ალბათ, უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა,  მან მიანიშნა, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, მეორე საუკუნის ეპისკოპოსი ეგნატე ანტიოქიელი არ შეცვლის მეშვიდე დღეს 
შაბათს კვირა ( .  და შაბათს. შაბათს ,  69 (3): 18-21 , 2016 და  . უფრო  და შაბათს. შაბათს ,  70 
(2): 15-17, 2017). არც უძველესი დოკუმენტი უწოდა  ( ბ  და შაბათს. შაბათს ,  69 (2): 10, 19-20, 
2016). 



დამატებითი დოკუმენტალურად დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ეკლესიის ისტორია, 
შეამოწმეთ ბუკლეტები სად არის ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია დღეს? და აგრძელებს 
საეკლესიო ისტორია ღვთის www.ccog.org. 

10. დემოკინური დღესასწაულების რეპუტაცია 

რაც შეეხება საშობაო, აღდგომას და სხვა რელიგიურ დღესასწაულებს, რომლებიც ქრისტეს 
მრავალი პროფესორს აკვირდებიან? 

ისინი ბიბლიადან მოდის? თუ არა, სად არიან ისინი? მაშინაც კი, მნიშვნელოვანია, ბიბლია, 
თუ ისინი ინახება? 

უამრავი დღესასწაულია, რომ მსოფლიოს ეკლესიები მხარს უჭერენ, თუმცა ყველა მათგანი 
არ არის მოწონებული ყველა მათგანის მიერ. მთელი ისტორიის მანძილზე, ზოგი ეკლესია 
ხანდახან მოწონებულია, ისევე როგორც ზოგჯერ დაგმო იმავე დღესასწაულები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბუკლეტის ფარგლებს სცდება ყოველ დღესასწაულზე და მათი 
წარმოშობის შესახებ ყველა დეტალზე, სინამდვილეში ის არის, რომ ბევრნი არიან დემონური 
ადამიანების რეპუტაცია, რადგან ისინი ხშირად თავდაპირველად აპირებდნენ წარმართულ 
ღმერთს / ქალღმერთს პატივი სცენ სხვადასხვა ეკლესიების წინაშე და / ან დაარქვეს ისინი. 

ბევრი იქნება გაგიკვირდეთ, ბერძნულ-რომაული თეოლოგები ზოგჯერ დაგმო ამ 
დღესასწაულების, როგორც წარმართული და შეუფერებელი ქრისტიანები, მიუხედავად 
იმისა, რომ სხვადასხვა ბერძნულ-რომაული ეკლესიები ხელი შეუწყოს მათ 21-ე საუკუნეში. 

საახალწლო დღე პატივს სცემენ იანუსს (დროში) და სტენუას (გამწმენდი და კეთილდღეობის 
ქალღმერთი) 

ბიბლია იწყება წლის გაზაფხულზე (გამოსვლა 12: 2), მაგრამ უწოდებენ საახალწლო დღე 
აღინიშნება წლის 1 იანვრიდან ქ თანამედროვე კალენდრები. გვიან მე -2 საუკუნეში, ბერძნულ-
რომაული ტერტულიანე დაგმო, ვინც ეგრეთ ქრისტე, რომელიც ზეიმობდნენ მობილური 
იგი. მაგრამ ეს არ შეჩერდა ბევრს, ვისაც სურდა აღსანიშნავად. 

კათოლიკური ენციკლოპედია, ნათქვამია: 

ქრისტიანმა მწერლებმა და საკრებულომ დაგმეს ფესტივალთან დაკავშირებული 
მოვლენები და ექსცესები ... წლის დასაწყისში აღინიშნა: ტერტულიანი ქრისტიანებს 
ადანაშაულებს, რომლებიც ჩვეულებრივ საჩუქრებს განიხილავდნენ - ქალწული 
სრენიასგან, რომელსაც უწოდებენ შარდენის (წმ.- როგორც უბრალო სიმბოლოების 
მეგობრული ურთიერთობა. (ტიერნე ჯ. საახალწლო დღე კათოლიკური 
ენციკლოპედია, ტომი 11, 1911) 

დაახლოებით 487 , ბერძენ-რომაელები, როგორც ჩანს, უნდა მიიღოს "დღესასწაული უფალ" 
წლის 1 იანვარს ქ. თუმცა, ეს არ შეაჩერა ყველა წარმართული საქმიანობა. 

კათოლიკური ენციკლოპედია აღნიშნავს: 



ჩვენი დღეც კი, ახალი წლის გახსნის სეკულარული თავისებურებები ხელს უშლის 
შუამდგომლობის რელიგიურ დაცვას და, როგორც წესი, წმინდა დღესასწაულის 
წმინდა ხასიათს ატარებს. წმიდა ავგუსტინე აღნიშნავს დღესასწაულსა და 
ქრისტიანულ ტრადიციებს შორის განსხვავებას: წარმართული დღესასწაული და 
ექსცესები ქრისტიანობის მარხვისა და ლოცვისგან (, , 1024 კვადრატული მემორიალი, 
ქექსი), . (იდიდი) 

ასე რომ, ის ასევე ამბობს: 

... ბოლოს მეექვსე საუკუნეში საბჭოს   აუკრძალა ქრისტიანები   . 

გამოხატვის    უხეშად ითარგმნება ლათინური ინგლისური, როგორც "აკვირდებიან  დროს 
ეშმაკი." ეს არის გამორიცხული, რომ საახალწლო რეზოლუციები, რომლებიც 
დაკავშირებულია ლოცვა და პრაქტიკის ერთხელ ეძლევა  წარმართული ქალღმერთი. 

წლის 1 იანვრიდან არ არის ბიბლიური დღესასწაული, და კიდევ ეკლესია რომში აუკრძალა მისი 
ზოგიერთი ატრიბუტები, როგორც დემონური. 

ვალენტინობის დღესასწაული დაჯილდოვდა ფაუნუს / პან (ღმერთი ნაყოფისა და 
ნაყოფიერების) 

ბიბლია არ ჰყავს დღესასწაული, როგორიც ვალენტინობის დღეა, მაგრამ ბევრი ადამიანი 
დააკვირდება მას. 

აქ არის რა კათოლიკური წყარო დაიწერა ეს: 

წმიდა ვალენტინობის დღე ფურცლებზე ძველ რომაულ ფესტივალზე ლუპერკალია, 
რომელიც 15 თებერვალს აღინიშნება. 800 წლის განმავლობაში რომაელები ამ დღეს 
ღმერთმა ლუფერუსს მიუძღვნა. ლაპერკალიაზე ახალგაზრდა მამაკაცი ლატარიაში 
ახალგაზრდა ქალბატონის სახელს მიაპყრობდა და შემდგომ ქალს, როგორც 
სექსუალურ კომპანიას, წელიწადში შეენარჩუნებინა. 

კათოლიკური ეკლესია აღარ არის ოფიციალურად წარჩინებით ვალენტინობას, მაგრამ 
დღესასწაული ორივე რომაული და კათოლიკური ფესვები. (ვალენტინობის დღის 
ორიგინალები http: //www.american catholic.org) 

დღევანდელი წარმართული ფესვები და სექსუალური ლიცენზია, რა თქმა უნდა, არ არის 
ქრისტიანები, რომ დაიცვან. ამგვარი საქციელი გააფრთხილა წინააღმდეგ ახალი აღთქმა (1 
კორინთელთა 6:18; იუდას 4). 

ყურადღება მიაქციეთ ზოგიერთ ისლამურ კომენტარს ვალენტინობის დღესთან 
დაკავშირებით: 

ვალენტინობის დღესასწაული არ არის დასაშვები, რადგან: პირველ რიგში, ეს არის 
ინოვაციური დღესასწაული ... ქრისტიანებმა იცოდნენ ვალენტინობის დღისადმი 
წარმართული ფესვები. გზა ქრისტიანები მიღებული ვალენტინობას უნდა იყოს 
გაკვეთილი მუსულმანები ... ჩვენ უნდა თავიდან არაფერი დაკავშირებული 
წარმართული უზნეობისა .. სიყვარულის შორის ოჯახი, მეგობრები და 



დაქორწინებული ადამიანები არ უნდა აღინიშნება დღეში ასეთი. ... 
წარმოშობა. (ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებათა შესახებ 
http: // www contactpakistan.com) 

გაითვალისწინეთ, რომ მუსულმანები ვალენტინობას დღეს ქრისტიანობასთან (აშკარად 
ყალბი კომპრომისული სახით) და ცოდვას ანიჭებენ. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვალენტინობის დღე იწვევს ქრისტეს სახელს (ქრისტიანობის 
ტერმინით), რათა უცხოტომელთა შორის გმობდნენ (რომაელები 2:24, ესაია 52: 5).არ 
გექნებათ "ღვთის სახელი, რადგან გმობენ" (რომაელები 2:24). 

ნამდვილი ქრისტიანები დემონურ დღესასწაულებს არ ახდენენ (კორინთელები 10:21). 

მარდი გრასი: ეშმაკის კარნავალი 

კარნავალები, როგორიცაა მარდი გრასი და ვალენტინობის დღე (ქვემოთ მოხსენიებული 
ლოპერკალია) 

ყოველწლიური საგაზაფხულო ფესტივალის ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა 
ოსირისი ფესტივალი ეგვიპტეში; იგი აღინიშნა ცხოვრების განახლების შესახებ, 
რომელიც ნილოსის ყოველწლიურ წყალდიდობას მოჰყვა. ათენში, მე -6 საუკუნეში. , 
ყოველწლიური ზეიმი ღვთის დიონესის პატივსაცემად იყო პირველი ჩაწერილი 
გამოყენების . რომაული იმპერიის დროს იყო, რომ კარნავლები სამოქალაქო 
უწესრიგობისა და ლიცენზიანობის უპრეცედენტო პიკს მიაღწიეს. ძირითადი რომან  
იყო ,  და . ევროპაში ტრადიციული გაზაფხულის ტრადიცია ქრისტიანულ დროში 
კვლავ გრძელდებოდა ... იმის გამო, რომ კერპების უძველესი წარმოშობის ფესვები 
ევროპასა და ფოლკლორში, კათოლიკურმა ეკლესიამ ვერ შეძლო მათ შტამპი და 
საბოლოოდ ბევრი მათგანი ეკლესიის საქმიანობის ნაწილი იყო. (კარნავალი 
კოლუმბიის ენციკლოპედია, მე -6 ნომერი 2015) 

 იყო ღმერთი , ასევე მოუწოდა . ის ბერძნულ მითოლოგიაში ღვინისა და ღვინის ღვინო, 
რიტუალის სიგიჟე, ნაყოფიერება, თეატრი და რელიგიური ექსტაზი იყო. სექსუალური 
ხასიათის იყო ნაწილი  დღესასწაული. მისი თაყვანისმცემლობა დაგმეს ბერძნულ-რომაული 
ლიდერის, კომედიანუსის მიერ მესამე საუკუნეში ("ქრისტიანულ დისციპლინაში", ანტი-
ნიკენ მამათა, ტომი 4). 

ალკოჰოლი, განსაკუთრებით ღვინო, მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საბერძნეთის 
კულტურაში დიონისეში, რომელიც გამოირჩეოდა საზიანო ცხოვრების სტილის 
მნიშვნელოვანი მიზეზით (2008, გვ 11).   და , როგორც ჩანს, დაკავშირებულია ამ. 

მეორე საუკუნის მეორე ნახევარში კათოლიკე ეპისკოპოსმა და აღმოსავლეთ 
მართლმადიდებელმა ირინეომ დაგმო საჰერცოგო ვალენტინოსის მიმდევრები, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ ხორცის ჭამაში მონაწილეობისთვის, რადგან მან დაწერა: 

ამიტომაც მოდის, რომ "ყველაზე სრულყოფილი" მათ შორის შიშის გარეშე თავს 
იკავებს ყველა იმ სახის აკრძალულ საქმეებზე, რომელთაგან წმინდა წერილები 
გვარწმუნებს, რომ "ვინც არ ასრულებს, არ დაიმკვიდროს ღვთის 
სამეფო". მაგალითად, ისინი არ იღებენ კერპებს ჭამაში შესწირულ ჭურჭელში, 



რომლებიც წარმოიდგენენ კერპებს, წარმოიდგენენ, რომ მათ შეუძლიათ ამ გზით 
ხელი შეუშალონ. შემდეგ კვლავ ყველა წარწერის დღესასწაულზე აღინიშნება 
კერპების პატივსაცემად. . . სხვები კი თავიანთი თავიანთი სიხარბით ხრწნიან 
თავიანთ სიხარულს, რამაც შეინარჩუნოს  ბუნება, და სულიერი რამ მიეწოდოს 
სულიერი.ზოგიერთი მათგანი, უფრო მეტია, რომ ქალების დეფინიციის ჩამორთმევის 
ჩვევად იქცა, რადგან ისინი ხშირად ასწავლიდნენ ზემოხსენებულ დოქტრინად, 
როგორც ხშირად აღიარებენ იმ ქალებს, რომლებმაც თავი მოიყარეს ზოგიერთ 
მათგანს, ღვთის ეკლესიაში დაბრუნებისას, და აღიარებს ამ დანარჩენს მათი 
შეცდომები. (   წიგნი 1, თავი 6, ლექსი 3) 

მოგვიანებით, მართლმადიდებელი კათოლიკური აპოლოგის არნობიუსი (330 წლის 
გარდაცვალება) გააფრთხილა, 

რას გეუბნები, ტერქოს ბრძენი ვაჟები? რა, თქვენ, მინერვა? გონება სურს იცოდეს, თუ 
რა სიტყვებით დაიცავს, რა არის ისეთი საშიშროება, თუ რა ხელოვნება გაქვთ, 
რომლითაც დაცულია პიროვნების უსაფრთხოება და დაჭრილები. ეს არ არის ყალბი 
უნდობლობა და არ იძიებთ ცრუ ბრალდებებთან: თქვენი ელეუსინიას 
უპატივცემულობას უწოდებენ როგორც ბაზის დასაწყისში, ასევე უძველესი 
ლიტერატურის ჩანაწერებით, ძალიან ნიშნებით, კარგად, რომელიც იყენებთ კითხვის 
დროს წმინდა ნივთებს, - "მე ვიმედოვნე და დავრჩი; მე ამოვიღე ჩემი საიდუმლო 
ციტირება და ამოვარდნილი კალათაში; მე კიდევ ერთხელ მივიღე და პატარა 
მკერდზე გადამიყვანეს. ( წინააღმდეგ , წიგნი , თავი 26) 

 კი თითქოს გაფრთხილება შესახებ ' ' საბანკეტო მოჰყვა სწრაფად: 

იუპიტერის დღესასწაულია ხვალ. იუპიტერი, ვფიქრობ, სვამს და დიდი ბატკნებით 
უნდა დაკმაყოფილდეს და დიდი ხანია სავსეა მშიერი საკვების მარაგი და მშიერი 
ჩვეულებრივი ინტერვალის შემდეგ. (, წინააღმდეგ , წიგნი , თავი 32) 

ამდენად, ადრეული მწერლები დაგმეს დღესასწაულები, რომ გასწავლოთ ბევრი მოსწონს  /   
გამო კავშირების წარმართული კერპთაყვანისმცემლობა. 

ბიბლია გვასწავლის: 
13 ვიაროთ სწორად, როგორც დღეს, არ პარპაში და ლოთობა, არა გარყვნილების და 
ვნების, არა დავითა და შური. 14 შეიმოსეთ უფალი იესო ქრისტე, და არ 
ითვალისწინებს ხორცი, შეასრულოს თავისი ვნებებს. რომაელები 13: 13-14) 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლია არ გმობს სიხარულს, მარდი გრასი და მასთან 
დაკავშირებული დაკრძალვები ეწინააღმდეგება მუხლს. ბოლივიაში ისინი "ეშმაკის 
კარნავალს" ეძახით და ღიად თაყვანს სცემენ სატანას, როგორც მათი ღმერთი! 

'  ( ) ყოველ გაზაფხულზე,  შედის კარნავალი რეჟიმში ... ერთი მაჩვენებლები არიან 
ეშმაკი მოცეკვავეები, ტრადიცია, რომელიც გამომდინარეობს თავისებური ეშმაკი 
თაყვანისცემა.  არის სამთო ქალაქი და ადგილობრივები, ხარჯვის იმდენი დრო 
მიწისქვეშა, გადაწყვიტა მიიღოს ღმერთი . ქრისტიანული ტრადიცია გულისხმობს, 
რომ ეს უნდა იყოს ეშმაკი და  ერთგული ამგვარად მიღებული სატანა, ან , როგორც 



მათი ღმერთი (Frommes http://events.frommers.com/sisp/  
Index.htm? Fx = მოვლენა & event_id = 5769) 

კარნაავალი / მარდის გრასი დემონური დასვენებაა და, რა თქმა უნდა, ქრისტიანი არ არის. ეს 
არ იცავდა იესომ და არც ერთმა მისმა ერთგულმა მიმდევარმა. 

მარხვისა: უგუნური პური და სულთმოფენობის დღეები 

რაც შეეხება მარხვის? 

მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა "მარხვის" ნიშნავს საგაზაფხულო სეზონი, ახლა ძირითადად 
შეინიშნება ზამთრის უფლება მას შემდეგ, რაც მარდი გრასი. 

    ნათქვამია: 

მარცვლეული არის გაზაფხულზე დაკრძალული რელიგიური სეზონი ... იგი იწყება 
შაჰ ოთხშაბათს, აღდგომის 40 დღით ადრე, კვირაობით გარდა, დაასრულებს 
აღდგომის დღეს (ვერძი,ენციკლოპედიის) 

რა ეშმაკი ოთხშაბათს? 

კარგად, ეს არ არის ორიგინალური ქრისტიანი და არც ბიბლიური წმინდა დღე. 

კათოლიკური ენციკლოპედია, ნათქვამია: 

ფერფლის ოთხშაბათს სახელი კვდება  (დღეს ), რომელიც მას ეკისრება რომის  
გვხვდება ადრეული არსებული ასლები გრიგორიანული  და ალბათ თარიღდება 
მინიმუმ მერვე საუკუნეში. 

ამ დღეს ყველა უძველესი ტრადიციის თანახმად, გამოცხადებულია სამსხვერპლოს 
წინ დაწყებული მასა და იქ მღვდელი, რომლის წინამძღოლის წინამძღვარმა გადაიღო 
შუბლზე წამოაყენა შუბლზე ( .  ოთხშაბათი, კათოლიკური ენციკლოპედია, 1907 ). 

ასე რომ, რომის ეკლესიის მიიღო ოფიციალურად მე -8 საუკუნეში. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ შუბლზე ჯვავის ჯვრის დემონსტრირება მოხდა მზის ღმერთის 
თაყვანისცემასა და წარმართულობის სხვა ფორმებზე: 

 ... იწყებს ... ამიერიდან მზე ჯვარი მათ შუბლზეა. ქრისტიანული - ის ოთხშაბათს 
შუბლის ჯვრის მსგავსება მსგავსებაა. ზოგიერთი მათგანი მიუთითებს, რომ პირველი 
ქრისტიანების მაგალითია მითრატის კულტიდან სესხი; სხვები კი ვარაუდობენ, რომ 
ორივე ცივილიზმი იმავე პროტოტიკით ხატავდა. ( . - ის საიდუმლოებები: 
წარმართული რწმენა, რომელიც ქმნიდა ქრისტიანულ სამყაროს, შიდა ტრადიციები / 
დათვი და კომპანია, 2005, გვ .36) 

შაბათი ოთხშაბათს ეს სავარაუდოდ ქრისტიანული ფესტივალი მოვიდა რომაული 
კერპთაყვანისმცემლობადან, რომელიც, თავის მხრივ, მიიღო ვედური 
ინდოეთიდან. მწვავე ცეცხლოვანი ღმერთი აგნოს თესლი ითვლებოდა, რომ ყველა 
ცოდვა გათავისუფლდა ... რომაელთა საახალწლო დღესასწაულზე მარტის თვეში 



ხალხმა ჯვარს აცვიათ და სუნთქავდა მათში ცოდვებისთვის. შემდეგ კი, საახალწლო 
იყო ფესტივალი ჭამა, სასმელი და ცოდვა, თეორიაში, რომ ყველა ცოდვა მომდევნო 
დღეს წაიშლება. როგორც მარტის მკვდარი ღმერთი, მარსმა თავის თაყვანისმცემელთა 
ცოდვები მასთან სიკვდილამდე წაიყვანა. ამიტომ კარნავალი დაეცა ცრემლსადენი, 
მარსის დღე. ინგლისურად, ეს იყო სამშაბათი, რადგან მარსის ასოცირდება საქსონიის 
ღმერთი აფრანგეთში კარნავალი დღე ეწოდებოდა "სამშაბათს," შობა 
ოთხშაბათს. (ქალთა ენციკლოპედია მითები და საიდუმლოებები , 1983, . 66-67) 

სად წავიდა ორმოცი დღე მარცვლეული სწრაფი? 

ბიბლია მოგვითხრობს 50 დღიანი პერიოდის დათვლა, სადაც არის სახელით 
სულთმოფენობის დასახელება. მეოთხე-მეექვსე საუკუნეების განმავლობაში ბერძნულ-
რომაელები 50-დღიანი ხომალდის შენახვა იყო, რომლებსაც ჰქონდა რამამანის ისლამური 
სწრაფვა (პაინსი, გვ .32). დროთა განმავლობაში ეს შეცდა ორ ან მეტ (ნორმალურად საკვების) 
ერთეულების ორმოცდახუთი აბსტინენციაზე. 

ადრეული ქრისტიანები, რა თქმა უნდა, არ შეინარჩუნეს მარცვლეული, როგორც კი 
კათოლიკე წმინდა აბოტ ჯონ კასიანმა მეხუთე საუკუნეში მიხვდა: 

არამედ ესე უნდა იცოდეს, რომ მანამ, სანამ პირველი ეკლესია შეინარჩუნა თავისი 
სრულყოფის უწყვეტ, უფლის მარხვის არ არსებობს. (კასიან იოანე 21, კონფერენციის 
პირველი კონფერენცია, რომელიც აღინიშნება ხუთშაბათის ჩათვლით 30) 

ამგვარად, მან აღიარა, რომ მარცვლეული დაემატა და თავდაპირველი ერთგული არ 
შეინარჩუნეს. 

პავლე მოციქულმა აღადგინა პასექი და დღესასწაული პური (1 კორინთელები 5: 7-8). თუმცა 
ის ამას არ აკეთებდა იმას, რასაც მარხვილის სახელი ჰქონდა. თუმცა, იმის გამო, რომ 
დღესასწაული პური ითვალისწინებს შვიდდღიანი "სწრაფი" ცხიმიდან, ხანდახან ბევრი 
სადღესასწაულო აღდგომა, შესაძლოა, რომის და ეგვიპტესთან დაკავშირებული ზოგიერთები 
ფიქრობდნენ, რომ აბსტინენციის პერიოდი სათანადო იქნებოდა, მაგრამ დროის , ისევე, 
როგორც მათ თავი შეიკავა, განსხვავებული. 

სოკრატე  წერდა მე -5 საუკუნეში: 

აღდგომის წინა დღესასწაული სხვადასხვა ხალხში განსხვავდება. იმ დროს რომში 
სწრაფი სამი კვირაა აღინიშნება, გარდა შაბათისა და კვირის გარდა. ილარიკას და 
საბერძნეთისა და ალექსანდრიის მთელ ექვს კვირას მკაცრი მეთვალყურეობის მქონე 
პირები, რომელთაც ტერმინი "ორმოცი დღე" უსწრებენ. სხვები იწყებენ აღდგომის 
დაწყებამდე მეშვიდე კვირას, ხოლო სამდღიანი დღე მხოლოდ მარხვისა და 
ინტერვალებით, ჯერჯერობით "ორმოცი დღე" სწრაფად იწოდებენ. ... ზოგი მათთვის 
ერთი მიზეზის გამო, და სხვები კიდევ ერთი, მათი რამდენიმე . ასევე შეიძლება 
დაინახოს ასევე უთანხმოება საკვებიდან მოშორების წესის შესახებ, ისევე როგორც 
დღეების რაოდენობა. ზოგს უარს იტყვის სიცოცხლედან: სხვები თევზისგან მხოლოდ 
ცხოველთა საკვებისკენ იცხოვრებენ: ბევრი თევზითა და ჭამითაც ფრინველს ჭამენ და 
ამბობდნენ, რომ მოსეს მსგავსად ესეც წყალში იყო. ზოგი თავს არიდებს კვერცხებს და 



ყველა სახის ხილს: სხვები მხოლოდ მშრალი პურის მიღებას; ჯერ კიდევ სხვებიც კი 
არ ჭამენ: სხვები კი ღამე მეცხრამეტე საათში შედიან, შემდეგ კი რაიმე სახის საკვები 
განსხვავებული არ არის ... ვინაიდან არავის შეუძლია წარმოადგინოს წერილობითი 
მითითება, როგორც ავტორიტეტი ... (სოკრატე შოლლაციუსი, საეკლესიო ისტორია, 
მოცულობა , თავი 22) 

მოციქულები, რასაკვირველია, არ განსხვავდებოდა განსხვავებული მოთხოვნებით (. 1 
კორინთელთა 1:10; 11: 1). ორმოცდაათდღიანი ლენტის შუამავლები არ არიან ისეთები, 
რომლებიც ბიბლიაში ნახსენები ორმოცი დღეა, რომლებიც საკვებისა და წყლისგან არ იყვნენ 
(გამოსვლა 34:28; ლუკა 4: 2). 

მარხვის წარმოშობის შესახებ შეამჩნია, რომ ერთი მეცნიერი წერდა: 

ბაბილონის იშტარის თაყვანისმცემლებმა ორმოცი დღე აღნიშნეს და დიდი ეგვიპტის 
ღვთისმშობლის ღვთისმშობლის ანონსიის თაყვანისმცემლების მიერ ... პაგანებს 
შორის, ამ გვიანდელი პერიოდი, როგორც ჩანს, ) ფესტივალები. (ბაჩიჩი ს. ღვთის 
ფესტივალები ბიბლიისა და ისტორიის ნაწილში, ნაწილი 1. ბიბლიური 
პერსპექტივები, ბერიანული წყაროები (), 1995, გვ. 108) 

სავარაუდოა, რომ ორმოცდახუთი დღის იდეა ალექსანდრიიდან ეგვიპტეში ან 
საბერძნეთიდან მოდიოდა და უკავშირდება წარმართულ ქალბატონ იშტარს. მას შემდეგ, რაც 
ბაბილონელებმა აიღეს ბერძნები და ეგვიპტელები, შესაძლოა, ეს პრაქტიკა დაიწყეს. 

ვინაიდან ადრეული ქრისტიანები დაიცავდნენ დღესასწაული პურის დღეს, ბერძნულ-
რომაელთაგან განსხვავებულად წარმართული წარმართული ნიჭი იყო. 

გაითვალისწინეთ, რომ მოციქული პავლე აფრთხილებს, 
14 ნუ აღკაზმულობა თავი არათანაბარი გუნდი ურწმუნოებთან; როგორ შეიძლება 
სამართლიანობა და სამართალდამცავები იყოს პარტნიორები, ან რა შეიძლება იყოს 
სინათლისა და სიბნელის საერთო? 15 როგორ შეიძლება ქრისტეს მოვიდა შეთანხმებას  
და რა საერთო შეიძლება იყოს შორის მწამს და ურწმუნოსთან? 16 ღვთის ტაძარი ვერ 
კომპრომისი ცრუ ღმერთები, და ეს არის ის, რაც ჩვენ ვართ - ტაძარი ცოცხალი 
ღმერთი. (2 კორინთელთა 6: 14-16, ) 
19 რას ნიშნავს ეს? რომ ცრუ ღმერთების საკვების მიძღვნა არაფერს ნიშნავს? ანუ ცრუ 
ღმერთები თავად არიან? 20 არა, ეს არ არის; უბრალოდ, როდესაც  მსხვერპლს, რა არის 
შესწირა მათ მიერ მსხვერპლშეწირვა დემონებს, რომლებიც არ არიან ღმერთი. მე არ 
მინდა, რომ გაგიზიაროთ  . 21 თქვენ არ სვამს უფლის სასმისს და თასის დემონებს 
ისევე, თქვენ არ შეგიძლიათ წილი უფლის მაგიდასთან და დემონების 
მაგიდასთან. 22 ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რომ გამოეწვია უფლის ეჭვიანობა; ჩვენ 
უფრო ძლიერია, ვიდრე ის? (1 კორინთელთა 10: 19-22, ) 



ეგვიპტის, რომან კერპთაყვანისმცემლობისა თუ სხვა დემონური წყაროებისგან, ერთი 
ადგილიდან მორჩილი არ ყოფილა ბიბლია. არც იესოს პირველი მიმდევრების ადრეული 
ტრადიციებიდან არ მოდიოდა. 

ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ისინი სულიერად ძლიერნი არიან, ამიტომ მათ შეუძლიათ ააშენონ 
კერპთაყვანისმცემლობა, მაგრამ ისინი ნამდვილად ღვთის რისხვას მოციქული პავლე მოაქვს. 

აღდგომა 

ბევრს არ ესმოდეს, რომ აღდგომის (იშტარის) სავარაუდოდ პასექი უნდა ყოფილიყო, 
კვირიანი სიბნელისა და იუდეველთა სიძულვილის გამო, გადავიდა კვირას (იბდი, გვ. 101-
103). 

გაითვალისწინეთ რა პატივცემული პროტესტანტი მკვლევარი ჯ. გისელერის შესახებ მეორე 
საუკუნის შესახებ: 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ფესტივალი იყო პასექის დღე, ნისანის მე -14 ... მასში შეჭამეს 
პური, ალბათ, ებრაელებივით, რვა დღის განმავლობაში ... მათ შორის აღდგომის 
ყოველწლიური ფესტივალის კვალი არ არის ... აზიის ქრისტიანები უმცირესობამ მათ პასექის 
საზეიმო შუამდგომლობა იესოს მე -14 - ში გაასაჩივრა. (გისელერი, იოჰან კარლ ლუდვიგი, 
ისტორიის ტექსტური წიგნი, ჰარპერი და ძმები, 1857, გვ .166) 

მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანები ინახება  მე -14 ნისანის, რადგან მსურველი გაემიჯნონ 
გამო აჯანყებები მიერ ებრაელები თვალში რომის ხელისუფლებას, ბევრი ბერძენ-რომაელები 
იერუსალიმში, რომში,  (მაგრამ არა მცირე აზია) სჭირო პასექის კვირა. პირველ რიგში, ისინი 
ინახება მობილური  და ეს არ იყო დაცული აღდგომა დღესასწაული. 

განაცხადის ასევე შემდეგ ეხლა . : 

პირველი ქრისტიანები აღინიშნება იესოს სიკვდილი ერთად გადმოვიდა კვება 
(ევქარისტია) მთვარის თარიღი პასექის დღესასწაულის (შენიშვნა 1 კორ. 5: 7-8). 

თავდაპირველად არ იყო ყოველწლიური დღესასწაული აღდგომა. საბოლოოდ,  
მსოფლიოში, დღეს აღდგომა დაემატა გადმოვიდა ფესტივალი. რომ დღეს კვირა იყო. ( 
იესო, რომან იესო: ფორმირების ადრეულ  ქრისტიანობა.   , 2002, გვ. 183) 

იმის გამო, რომ რამდენიმე მცირე აზიაში და სხვაგან არ წავიდეთ ერთად თარიღი 
ცვლილების კვირა,  თაყვანს იმპერატორის კონსტანტინე მოუწოდა საბჭოს ნიკეის, რომელმაც 
კვირას ბერძენ-რომაელები. კონსტანტინე თავად მაშინ განაცხადა: 

მოდით, მაშინ არაფერი გვაქვს საერთო  ებრაელი ერია ამისთვის ჩვენ მივიღეთ ჩვენი 
მაცხოვრის სხვაგვარად. (ევსები კესარიელის  კონსტანტინე, წიგნი  თავი 18). 

ქრისტიანები არ უნდა სიძულვილის ებრაელები და არც არ დაემორჩილება ღვთის წმინდა 
დღე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ბევრი ებრაელი მცდელობა ამის გაკეთება. 

იესო არ იყო მითითებული, რომ ებრაელი რასის იყო  (იუდეველი იყო) და არც, რომ მან 
შეცვალა თარიღი . მიუხედავად ამისა, მზის  კონსტანტინე დადებული სხვაგვარი. და კვირა 



დაცვით არის ცნობილი როგორც აღდგომა. არამედ იმიტომ, რომ მზე სალოცავი პრაქტიკა და 
თავიდან აცილების პრაქტიკა, რომელიც ითვლება ძალიან "ებრაელი" მართლაც, რატომ 
აღდგომის დაფიქსირდა, როდესაც ის არის. 

ბევრი მისი ქმედებებით, როგორიცაა სააღდგომო კვერცხები, სააღდგომო კურდღელი, და 
აღდგომის ცეცხლი მოვიდა კერპთაყვანისმცემლობა რომის კათოლიკე წყაროები (მაგ   
აღდგომა. კათოლიკური ენციკლოპედია, ტომი . რობერტ  კომპანია. 1909). 

ანგლიკანური ეკლესიის ეპისკოპოსი   წერდა: 

... ეკლესიები მცირე აზიაში ... რეგულირდება მათი სააღდგომო ფესტივალი ებრაელი  
განურჩევლად დღე კვირაში, მაგრამ ... იმ რომში და ალექსანდრიისა და  დაფიქსირდა 
კიდევ ერთი წესი; ამით თავიდან კი ნიშნის იუდაიზმი. (, ჯოზეფ . წმინდა პავლეს 
ეპისტოლე გალატელთა: შესწორებული ტექსტი შესავალი, შენიშვნები და 
დისერტაციები. გამომცემლობა მაკმილანი, 1881, გვ. 317, 331) 

და სახელი აღდგომა? ეს არის  ამოსვლა  და "დედოფალი ზეცაში" : 

, იგი, როგორც ნაყოფიერების და ომის ქალღმერთი. ... აღდგომის ან  არის ეფექტი 
იგივე თაყვანისცემა ძველი   საკულტო მიერ დაწესებული  მეომარი დედოფალი, 
რომელიც ჰქონდა ვნების სისხლი. ( . სახეები  ხალხი.  2010, 164) 

 განიხილებოდა როგორც პერსონიფიკაციის პლანეტა ვენერა, და ერთად , მზე ღმერთი 
და ცოდვა, მთვარეზე ღმერთი, იგი ჩამოყალიბდა  .( . ღმერთების, ქალღმერთების და 
მითოლოგია, ნაწილი 6.  , 2005, გვ. 760) 

ბიბლია გვაფრთხილებს, რომ ემსახურება "დედოფალი ზეცაში ': 

17, ხომ არ ხედავთ რას აკეთებს იუდას ქალაქებში და იერუსალიმის 
ქუჩებში? 18 ბავშვები იკრიბებიან ხის, მამათა გაღვივებაში ცეცხლი და ქალთა  ცომი, 
რათა ნამცხვრები დედოფალი ზეცაში; და ისინი დაასხით დასაღვრელ შესაწირავს 
სხვა ღმერთებს, რომ ისინი შეიძლება გამოიწვიოს  აღშფოთება. (იერემია 7: 17-19) 

ნამცხვრები მსგავსი იყო "ცხელი ჯვრის  ( ფსიქოლოგიის სოციალური ცხოვრება. დოდი და 
მიდის, 1922, გვ. 71). დედოფალი "? 

იერემია 7 ... ნამცხვრების დედოფალი ზეცაში (. 18). ალბათ მინიშნება  ნაყოფიერების 
ქალღმერთი ,  პლანეტა ვენერა. (  ბიბლია კომენტარი, ელექტრონული ბაზა.  1962  ) 

ქრისტიანები არ უნდა დაასახელა დღესასწაული შემდეგ წარმართული ქალღმერთი, 
რომლის პრაქტიკა ბიბლია გმობს. მიუხედავად ამისა, ყველაზე, ვინც ამბობს, ქრისტიანობა 
არ ჩანს, რომ აქვს პრობლემა, რომ. 

დიდ ხუთშაბათს და  მასპინძელი 

როგორც სხვა "შემცვლელი" , გარკვეული შენარჩუნება "დიდ ხუთშაბათს. აქ არის 
გარკვეული, თუ რა კათოლიკური ენციკლოპედია ასწავლის შესახებ: 



დღესასწაული დიდ (ან წმინდა) ხუთშაბათი საზეიმოდ იხსენებენ ინსტიტუტი  და 
უძველესი  თავისებური ვნების კვირა. რომში სხვადასხვა აქსესუარები ცერემონიალი 
დასაწყისში დაემატა ამ ხსენების ... ეს მოაქვს გარშემო წლისთავთან დაკავშირებით 
დაწესებულების ლიტურგია. ... 

წმიდა ხუთშაბათი გადაიყვანეს ერთად ზედიზედ ცერემონიების მხიარული 
ხასიათი. ნათლის , შერიგების , კურთხევა წმინდა ზეთები, სარეცხი საქართველოს 
ფეხზე და ხსენების ნეტარ  ... ( . დიდ ხუთშაბათს. კათოლიკური ენციკლოპედია. ტ. 
10.  :   კომპანია, 1911) 

 'ინსტიტუტი  "არსებითად უნდა მიმართოს იესოს შეცვლას სიმბოლოები ასოცირდება 
. რომის ეკლესია აღიარებს, რომ დაემატა ცერემონიალი ის, რომ ეს იყო ყოველწლიური 
ღონისძიება, და რომ  პრაქტიკულად. რომის ეკლესია სხვაგან აღიარებს, რომ  გამოყენებული 
უნდა გააკეთოს , მაგრამ რომ აღარ არის მისი პრაქტიკაში ( . სარეცხი ფეხები და ხელები. 
კათოლიკური ენციკლოპედია. ტ. 15  :   კომპანია, 1912). 

 ' მასპინძელი რომ არის გამოყენებული ეკლესია რომში განსხვავდება რა ორიგინალური 
ქრისტიანებს. 

კათოლიკური ენციკლოპედია გვასწავლის: 

პური განკუთვნილი მიიღეთ   საყოველთაოდ მოუწოდა მასპინძელი, და მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს ტერმინი შეიძლება ასევე გამოყენებული იქნება პური და ღვინო 
მსხვერპლი, ეს უფრო განსაკუთრებით დაცულია პური. მისი თქმით, ოვიდიუსი 
სიტყვა მომდინარეობს , მტერს: "   სახელი არ აქვს", რადგან ძველი შესთავაზა მათი 
დამარცხებულთა მტრები, როგორც მსხვერპლი ღმერთებს. თუმცა, შესაძლებელია, 
რომ  მომდინარეობს , გაფიცვის, როგორც ნაპოვნი  .... პირველი ქრისტიანები ... 
უბრალოდ პური, რომელიც მსახურობდა საკვები. როგორც ჩანს, ფორმა მცირედით 
განსხვავდებოდა, რა არის დღეს. ( . "მასპინძელი" კათოლიკური ენციკლოპედია. ტ. 7.  
1 ივნისი, 1910) 

ადრეული ქრისტიანები უფუარი პური, არ მრგვალი მასპინძელი რომ ჰგავს "მზე", რომელიც 
გამოიყენება კერპთაყვანისმცემლობა. 

მიძინების მერი 

პირველი ქრისტიანები თავდაპირველად არ  იესოს დედა მარიამი. ასე რომ, სად იდეა 
მიძინების მოდის? 

ძირითადად, აპოკრიფული ლიტერატურის მეოთხე საუკუნეში (ან შესაძლოა, ჯერ კიდევ 
გვიანი მესამე საუკუნის) აბა ძირითადად კი მოგვიანებით, ვიდრე. მიუხედავად იმისა, რომ 
კათოლიკური ეპიფანე გამოძიებას ცდილობდა, იგი იყო გაურკვეველი, როდესაც ეს 
ნამდვილად პირველად შემუშავდა ის ნათლად დაკავშირებული ქალები, რომლებიც 
ტარდება წარმართული ქალღმერთი თაყვანისცემა (  ეპიფანე 78.11.4). 

უძველესი რომაელები 1-3 დღეში ფესტივალი ქალღმერთი დიანა. პირველ დღეს მან თითქოს 
მოვიდა დედამიწაზე და მესამე დღეს, 15 აგვისტოს, როგორც ჩანს აღინიშნება მისი ვარაუდი 



ზეცად, როგორც დედოფალი ზეცაში. ეს არის იმავე დღეს კათოლიკური დღესასწაული 
მიძინების მერი ( . უილიამ ფოლკნერის : "ერთგვარი  სამყარო".   , 1985, გვ. 61). ზოგიერთი არ 
მიგვაჩნია, რომ ეს უბედური შემთხვევის ან დამთხვევაა ( . რომაული რელიგიის და 
საკულტო დიანა  ,  0, საკითხთა 521-85150.   , 2007, გვ. 62; ფრეზერის .    და ევოლუცია  1, 
ტომი 1.  გამომცემლობა, 2006, გვ. 14-17). 

არსებობს კავშირი დიანა და სხვა ღვთაებების და რამდენი კალენდარი  (-, . 49). მიუხედავად 
ამისა, კათოლიკე წმინდანი  კონკრეტულად , როგორც ერთ-ერთი "ყალბი და ცრუ 
ღმერთების" (. ჰარმონია სახარება, წიგნი , თავი 25). 

არსებობს ეჭვი, რომ ეს ოფიციალურად მიღებულ იქნა რომის ეკლესია ნაწილობრივ მაინც 
იმიტომ, რომ ისლამის გავლენა როგორც მუჰამედის "ქალიშვილი" ქალიშვილი ფატიმა, 
სავარაუდოდ, ასევე ამაღლდა ზეცად. 'მიძინების "არ არის ბიბლიური დღესასწაული. ეს არის  
"დედოფალი ზეცაში" (იერემია 7: 17-19), წარმართული . 

 ყველა წმინდანის დღე 

მიუხედავად იმისა, რომ იდეა შესასრულებლად ხსოვნას ცხოვრებისა და სიკვდილის პირი, 
როგორიცაა წმინდანი არ არის წინააღმდეგი წერილი (შდრ მსაჯულები 11: 38-40), 
თაყვანისცემა წმინდანთა და სწირავდნენ მათ ეწინააღმდეგებოდა სამოციქულო სწავლებას. 

სატანას სურდა ქრისტეს სცეს თაყვანი მას (მათე 4: 9), მაგრამ იესომ უარი თქვა (მათე 4:10).   
(საქმეები 8: 9-23) გავრცელებული თავის მიმდევრებს, რომ  / თაყვანი სცეს მას (ირინეოსი.  , 
წიგნი 1, თავი 23, ლექსები 1-5). 

მოციქული პეტრე არა მხოლოდ დაგმო სიმონ , მან აუკრძალა წარმართი ეხლა თაყვანს 
სცემდა ან გადახდის მის პატივსაცემად (საქმეები 10: 25-26). მოციქული პავლე აუკრძალა 
წარმართთა ეხლა სწირავდნენ მას და ბარნაბა (საქმეები 14: 11-18). მოციქულთა ძირითადად 
ორივე ამტკიცებდა, რომ ისინი იყვნენ კაცები და ეს არ უნდა გაკეთდეს. პირველი 
ქრისტიანები ესმოდა ეს და არ არის. დროთა განმავლობაში, თუმცა, ზოგიერთი ერეტიკოსები 
დაიწყო  სიწმინდე გვიან მეორე საუკუნეში. 

თაყვანისცემა განაცხადა, წმინდანთა დაიწყო მნიშვნელოვანი პრობლემა ბერძნულ-რომაული 
ეკლესიები მეოთხე და შემდგომ საუკუნეებში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო 
სამოციქულო პრაქტიკა. 

გავითვალისწინოთ შემდეგი: 

უყრის ნაცნობი  სურათებით, როგორიცაა კელტური ღმერთები,   და  
ხელმძღვანელები ეკლესიები და ტაძრები, ეკლესია ხელისუფლებამ 
მოსახლეობისთვის,  ორი სულიერი ტრადიციების მათი აზრით, სავარაუდოდ, 
გამარტივების მათი მიღების ახალი რელიგიის და დამარბილებელ გადასვლას ძველი 
გზა ახალი. ( არქივში რუხი სკოლის . კარიერა , 2006, გვ. 85) 

წიგნი, აღნიშნული განცხადება წინ უსწრებდა შეკვეცილი ვერსია შემდეგ, რომ რომის პაპი 
"გრიგოლ" დიდი "წერდა გარშემო 600 : 



ვუთხრა  რომ იგი უნდა იყოს არავითარ განადგურება ტაძრების ღმერთები, არამედ 
კერპებს ფარგლებში იმ ტაძრების. დაე, მას შემდეგ გაწმენდილი მათ წმინდა წყლის, 
ადგილი სამსხვერპლოები და წმინდანების ნაწილები მათ. იყიდება, თუ იმ ტაძრების 
კარგად აგებული, მათ უნდა მოაქცია საწყისი თაყვანისცემა დემონები სამსახურში 
ჭეშმარიტი ღმერთი. ... დაე მათ, შესაბამისად, დღეს მიძღვნის მათი ეკლესიები, ან 
დღესასწაული მოწამე, რომლის ნაწილები ინახება მათ, ავაშენოთ თავს ფაცხებს 
გარშემო მათი ერთჯერადი ტაძრების და აღსანიშნავად შემთხვევა რელიგიური 
. ისინი მსხვერპლი და ჭამა ცხოველები აღარ როგორც შეთავაზებას ეშმაკი, მაგრამ 
დიდება ღმერთს, რომელსაც, როგორც გამცემი ყველაფერი, მათ მისცემს მადლობა 
რომელსაც დაკმაყოფილდა. (გრიგოლ : წერილი  დიაბეტი.  76, 77: 1215-1216) 

პაპი გრიგოლ მხარს მქონე  წარმართული პრაქტიკა. მიუხედავად ამისა, ბიბლია 
ეწინააღმდეგება და ამ ტიპის მსხვერპლი, როგორც დემონური (1 კორინთელები 10: 20-
21). გარდა ამისა, ბიბლია გვასწავლის, რომ მას შემდეგ, რაც თავგანწირვით იესო, რომ არ 
არის საჭირო ცხოველური შესაწირავი (ებრაელები 10: 1-10). საშუალებას აძლევს ზემოთ 
"წმინდანთა დღის გვიჩვენებს, რომ ეს არის ასევე რელიქტური წარმართული და რომ ისინი 
მართლაც დემონური დღესასწაულები. 

ბევრი კაბა  არამიზნობრივად (შდრ 1 ტიმოთე 2: 9) და ზოგჯერ ასევე როგორც ჯადოქრებს 
(რომელიც ბიბლიის - გამოსვლა 22: 8)  . ეს არ არის  შესაბამისი დღესასწაული და რა თქმა 
უნდა, არ იყო ადრეული ქრისტიანული ერთი. 

ყველა წმინდანის დღე გამოცხადდა მეშვიდე საუკუნეში, და მოგვიანებით 
გადავიდა 1 ნოემბერს და საღამოს ადრე ცნობილი გახდა, როგორც  ( . ყველა წმინდანის დღე. 
კათოლიკური ენციკლოპედია. ტ. 1.  1 მარტი, 1907). 

31 ოქტომბერს იყო თარიღი უძველესი  დაფიქსირდა: 

, და იმისათვის, მღვდლები ძველ  და ბრიტანეთის, სჯეროდა, რომ ჰელოუინი, 
მოჩვენებები, სულები, ფერიების, ჯადოქრებს და ხალხი გამოვიდა ზიანი მიაყენოს 
ხალხს. ... აღნიშნული  რწმენა მოდის დღევანდელ გამოყენების ჯადოქრებს, 
მოჩვენებები, და კატა ჰელოუინი დღესასწაულს ... საბაჟო გამოყენებით ფოთლები, , 
და სიმინდის  ჰელოუინის დეკორაციები მომდინარეობს . ადრეული ევროპის 
ხალხებს ასევე ჰქონდა ფესტივალის მსგავსი  დღესასწაული ... იმ 700, რომის 
კათოლიკური ეკლესია დაასახელა წლის 1 ნოემბერს, როგორც ყველა წმინდანის 
დღე. ძველი წარმართული საბაჟო და ქრისტიანული დღესასწაული იყო შერწყმული 
შევიდა  ფესტივალი. ( ტ 9. 1966: 25-26) 

ეს შეიძლება იყოს საინტერესო განიხილოს, თუ რა კათოლიკოსი მწერალი წერდა: 

რატომ პაპი ბოლო კათოლიკური დღესასწაული მკვდარი თავზე  "ზეიმი 
მკვდარი? იმის გამო, რომ კათოლიკური  რომლებიც უწყვეტობა და შეასრულოს 
მნიშვნელობით წარმართული მიიჩნიეს. (როგორც შემოდგომაზე დღესასწაული, 
შეხსენება ღვთის სახელი წმინდა. კათოლიკური   . 10/31/06) 

ფაქტია, რომ ბევრი უკავშირდება ეკლესია რომში სიამოვნებით და ტრაბახობენ წარმართული 
კავშირები მათი რწმენა. ეს არის ბიბლია, რომ ისინი, და ყველა, უნდა გამოიყურებოდეს, 



როგორც წყარო დოქტრინა (შდრ 2 ტიმოთე 3:16) და ის გმობს გამოყენებით წარმართული 
ფორმის თაყვანისცემა (კანონი 12: 29-32; იერემია 10: 2-6; 1 კორინთელები 10:21; 2 
კორინთელთა 6: 14-18). 

საშობაო 

ბიბლია არ ეთანხმება დაბადების დღეების აღნიშვნა, მათ შორის იესო. ადრეული ეკლესია 
რომში არ აღვნიშნოთ შობა და არც სხვა დაბადების დღე. დაბადების დღე აღენიშნათ კვლავ 
დაგმო გვიან -3 საუკუნეში  (წინააღმდეგ წარმართულ, წიგნი , თავი 64). 

გარდა ამისა, ტერტულიანე გააფრთხილა, რომ მონაწილეობა ზამთრის ზეიმი შეამკო და 
საჩუქარი მომცემი ერთ-ერთი, რადგან ხედავდა, რომ წარმართული ღმერთები. იყო ერთ-
ერთი ასეთი ზეიმი ცნობილია როგორც სატურნალიის რომელიც აღინიშნება წარმართებიც 
დეკემბრის ბოლოს. 

განაცხადა, "მამა ლათინური თეოლოგია" ტერტულიანე დაგმო ზამთრის დღესასწაულები, 
როგორიცაა  (საწყისი წარმართული ღვთაების, რომლის სახელი ნიშნავდა მეტნი), რომელიც 
გადაიქცნენ შობა, როგორც მან დაწერა: 

 იმდენი  ის, როგორც   ს; სატურნის, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნება 
თუნდაც პატარა მონები დროს სატურნალიის. ახალი წლის საჩუქარი ანალოგიურად 
უნდა იყოს დაჭერილი, და  ინახება; და ყველა საჩუქრების ზამთრის და 
დღესასწაული ძვირფასო  უნდა განსაზღვრულს; სკოლებში, უნდა  ყვავილებით;  
ცოლები და  მსხვერპლი; სკოლა პატივი დანიშნულ -დღე. იგივე ხდება კერპი 
დაბადების დღე; ყველა პომპეზურად ეშმაკი ხშირად. ვინ იფიქრებს, რომ ეს 
ყველაფერი შეეფერება ქრისტიანულ , თუ ეს იქნება ის, ვინც უნდა დაფიქრდეს მათ 
შესაფერისი ანალოგიურად, ერთი, რომელიც არ არის სამაგისტრო? (ტერტულიანე. 
კერპების, თავი ) 

დაახლოებით იმ დროს ტერტულიანეს, რომის ეპისკოპოსთა ზეფირინუსის (199-217) და  
(217-222) ჰქონდა რეპუტაცია კომპრომისი და კორუფციის (და ეს დასტურდება ასეთი რომის 
კათოლიკური წმინდანთა როგორიცაა იპოლიტე (იპოლიტე. უარყოფა ყველა მწვალებლობა, 
წიგნი , თავი ) და მისცა ადამიანებს მათი ეკლესია, რომელიც კომპრომეტირებული 
კერპთაყვანისმცემლობა, და ა.შ. 

რომაული სატურნალიებიც და სპარსეთის  თავად იყვნენ ადაპტაცია უფრო ადრე 
წარმართული რელიგია - რომ ძველი ბაბილონის საიდუმლო კულტი. ძველად ბაბილონში 
აღინიშნება  ნიმროდი, როგორც ახალშობილი  თაყვანისცემით მარადმწვანე ხე. ბიბლია 
გმობს თაყვანისცემა ჩართვის მარადმწვანე ხეები (მეორე რჯული 12: 2-3; იერემია 3:13; 10: 2-
6). 

ბაბილონელებს ასევე აღინიშნება აღორძინების მზე სეზონზე ზამთრის 
მზედგომის. 25 დეკემბრიდან საბოლოოდ დღედ იესოს დაბადების დღე, რადგან სატურნალიის და 
სხვა მზე ღმერთი თაყვანისცემა იმ დროს წელი: 



354 ,   რომში უბრძანა ხალხს აღსანიშნავად 25 დეკემბერს მან ალბათ აირჩია ეს 
თარიღი, რადგან ადამიანი რომში უკვე შეინიშნება, როგორც დღესასწაული , 
დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ, მზე. (  შობა.   ტომი 3.   საგანმანათლებლო , , 1966, გვ. 
408-417) 

  ერთი ღმერთი ... კვირა ინახებოდა წმინდა საპატივცემულოდ მითრა და 
მეთექვსმეტე ყოველი თვის იყო წმინდა მას, როგორც შუამავალი. 25 დეკემბერს 
აღინიშნება მისი დაბადების დღე,  , აღორძინების ზამთრის მზე,  მიერ  სეზონი. ( . . 
კათოლიკური ენციკლოპედია, ტომი .  , 1 ოქტომბერი, 1911) 

იმპერატორმა კონსტანტინე იყო მიმდევარი მზის ღმერთი , რომელიც ითვლებოდა 
უძლეველი მზის და ერთ-ერთი დაიბადა კლდის მიწისქვეშა მღვიმეში. ალბათ იმიტომ, რომ 
ეს, მისი დედა  გადაწყვეტს მჯერა მითია, რომ იესო დაიბადა მიწისქვეშა კლდოვან 
გამოქვაბულში. 

რომში ახლა ასწავლის ამ (და ამ ავტორს ჩანს, რომ "შობის" ნაჩვენები რამდენჯერმე 
ვატიკანი), მაგრამ მესამე საუკუნის ერთ-ერთი მისი მხარდამჭერი,  დაგმო  : 

უძლეველი დაიბადა როკ-, თუ იგი განიხილება, როგორც ღმერთი. ახლა გვეუბნებიან, 
მაშინ, მეორეს მხრივ, რომელიც არის პირველი ამ ორი. როკ გადალახა ღმერთი მაშინ 
შემოქმედი  უნდა ცდილობდა შემდეგ. გარდა ამისა, თქვენ მაინც ასახავს მას ასევე 
როგორც ქურდი; მიუხედავად იმისა, რომ, თუ ის იყო ღმერთი, ის რა თქმა უნდა არ 
ცხოვრობს ქურდობა. ჭეშმარიტად იყო იგი დედამიწაზე, და ამაზრზენი ბუნება. და 
იგი აღმოჩნდა სხვა ადამიანების ხარი თავის მღვიმეები; ისევე როგორც გააკეთა , რომ 
ძე . (. ქრისტიან დისციპლინური) 

იესო არ დაბადებულა როკ-, მაგრამ, რომელიც ნაწილობრივ როგორ მისი დაბადების 
წარმოჩენას. იგი ასევე არ არის ჭეშმარიტი ასწავლიან, რომ იგი დაიბადა 25 
დეკემბერს ე.მეცნიერები აღიარებენ, რომ მწყემსები არ იქნებოდა  მათი  სფეროში (როგორც 
ბიბლია გვიჩვენებს, ლუკა 2: 8) როგორც გვიან, როგორც 25 დეკემბრიდან და რომ  აღნიშნული (ლუკა 
2: 1-5) "საყოველთაო აღწერის ექნება შეუძლებელი იყო ზამთარში "(საშობაო. კათოლიკური 
ენციკლოპედია, 1908). 

ბევრი პრაქტიკა და საბაჟო ასოცირდება საშობაო მოდის კერპთაყვანისმცემლობა, როგორც 
რეალური მეცნიერები აღიარებენ. არც იესოს მოციქულებს და არც მათი მიმდევრების 
დაფიქსირდა შობა. 

  დღესასწაულები 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლია არ კრძალავს საერო დღესასწაულები (როგორც ფხიზელი 
დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის), ადრეული ქრისტიანები არ უნდა ვილოცოთ მკვდარი 
წმინდანთა არც დააკვირდეს არაფერი იგრძნობა ყველა წმინდანის დღე და არც 
საშობაო. ბევრი წარმართული ღვთაებების არსებითად შეიცვალა, რომ "ღმერთი რაღაც 
მიმდინარეობს მოუწოდა" წმინდანი რამე. 



ზოგიერთი წარმართული პრაქტიკა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ  დემონური 
დღესასწაულების ჯერ კიდევ არ არის ქრისტიანი, არც ისინი, ვინც, რომ იესო და მისი 
მიმდევრები ინახება. ბევრი დღესასწაულების, რომ ხალხი მოვიდა კერპთაყვანისმცემლობა, 
და კიდევ აქვს კავშირები უძველესი  საიდუმლო რელიგიის. როცა ღმერთმა  დავეხმაროთ 
ბავშვებს ისრაელის გავლენით , შეამჩნია რა  განაცხადა მან: 

30 მე გაწმენდა მათ ყველაფერი წარმართული. (ნეემია 13:30) 
ახალი აღთქმა აფრთხილებს იკარგება რწმენა და " დიდი ბაბილონი" (გამოცხადება 17: 
5). ყურადღება მიაქციეთ იმას, რასაც ბიბლია გვასწავლის, რომ ღვთის ხალხმა უნდა 
გააკეთოს დაკავშირებით "დიდი ბაბილონი": 

4 გამოვიდეთ მისი, ჩემი ხალხი, რათა თქვენ გაიზიარონ მისი ცოდვები, და რათა 
მიიღოთ მისი . (გამოცხადება 18: 4) 

ქრისტიანები უნდა დაეტოვებინა ცდუნება და ცოდვა (1 კორინთელები 6:18; 2 ტიმოთე 2:22), 
არ იკისროს ეს არც პოპულარიზაციას. ისინი არ უნდა დააკავშიროთ წარმართული პრაქტიკა 
ერთად ჭეშმარიტი ღმერთი (1 კორინთელები 10: 19-21; 2 კორინთელთა 6: 14-18), მაშინაც კი, 
ეს ტრადიცია (მათე 15: 3-9). 

11. ღვთის წმინდა დღეები ან სიცრუე? 

რომელ დღეებში უნდა დარჩეს ერთგული? 

1600 წელზე მეტი ხნის წინ, ღვთის წმინდა დღეები დაგმო ანტისემიტი, ჯონ ქრიოსტომი, 
რომელიც ახლა კათოლიკური და მართლმადიდებელი წმინდანია. რამდენიმე წლის წინ, 
პროტესტანტი გამოცემა ქრისტიანობა დღეს რეალურად მოუწოდა იოანე ოქროპირი, რომ 
"ადრეული ეკლესიის დიდი მქადაგებელი" (იოანე ოქროპირი ადრეული ეკლესიის დიდი 
მქადაგებელი. ქრისტიანობა დღეს, 8 აგვისტოს, 2008). 

იოანე ოქროპირი საჯაროდ ქადაგებდა წინააღმდეგ  წმინდა დღეებში 387 , რადგან 
ზოგიერთი, ვინც ეგრეთ ქრისტე იყო აკვირდება მათ. მან სპეციალურად აღნიშნული 
დღესასწაული საყვირები, გამოსყიდვის დღეს ( "სწრაფი ... კართან"), და დღესასწაული : 

სავალალო და უმძიმესი ებრაელების ფესტივალები მალე მალე ერთმანეთისკენ 
მიდიან ერთმანეთისა და სწრაფი ზედიზედ: საყვირის სადღესასწაულო, 
ტაბერულსკის დღესასწაული. ბევრია ჩვენი რიგები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ 
ვფიქრობთ, როგორც ჩვენ. თუმცა ზოგი მათგანი ფესტივალებზე მიდის და სხვები 
იუდეველებს შეუერთდებიან თავიანთ დღესასწაულებზე და შეინარჩუნებენ თავიანთ 
შუამდგომლობას. მე მინდა წასვლა ეკლესიის მხრიდან ამ მწვავე საბაჟო წესით ... თუ 
ებრაული ცერემონია პატივცემული და დიდია, ჩვენი ტყუილია ... ღმერთი სძულს 
თავიანთი ფესტივალები და მათში მონაწილეობ? მან არც ეს ფესტივალი არ თქვა, 
არამედ ყველა ერთად. 
ბოროტი და უწმინდური ფესვები ახლა ჩვენს კარებთან არის. ფიქრობდი, რომ ეს არის 
სწრაფი, არ მაინტერესებს, რომ მას უწმინდური ვუწოდე ... მაგრამ ახლა, რომ ეშმაკი 
თქვენს ცოლებს სთხოვს საყვირის დღესასწაულს და მზად იყვნენ ამ ზარისთვის მზად 



ყურს, არ შეზღუდავენ. თქვენ მათ თავიანთ უღრმესი ბრალდებებში ჩავარდეთ, ნება 
მიეცი მათ ნებაყოფლობითი გზებით გაათრიეს. (იოანე ოქროპირმა : იუდეველთა 
წინააღმდეგ : 1: : 4) ქადაგებდა ანტიოქიაში, სირიაში, 5 სექტემბერს, 387 ) 

მნიშვნელოვანია გავიგოთ, რომ იოანე ოქროპირმა უნდა გააცნობიეროს, რომ მეორე საუკუნის 
ეკლესია თავის რეგიონში ინახავდა პასექის დროს იუდეველებს და კათოლიკური ეკლესია 
კვლავ ინარჩუნებდა ორმოცდაათიანეს. ამგვარად, იოანე ოქროპირმა იოანე ოქროპირმა 
მოიწონა თავისი ეკლესიის წინააღმდეგ, როგორც რომის და მართლმადიდებლური 
კათოლიკეები აცხადებენ, რომ ორივე პასექი და ორმოცდაათიანი დარჩეს, რადგან ორივე 
ფესტივალი იქნება "ყველა ერთად". 

გარდა ამისა, იოანე ოქროპირმა იწერებოდა "იუდეველთა ფესტივალი" პენტეკოტის 
("ქრისტეოსტომ ჯ."), კონსტანტინეპოლის არქიეპისკოპოსი ს. იოანე ოქროპირის 
მემორიალები: მოციქულთა საქმეების შესახებ). ამგვარად, მან აღიარა, რომ იესოს 
მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ ერთგული უნდა ყოფილიყო "ებრაული დღესასწაული". 

თუ ღმერთი ეწინააღმდეგებოდა ყველა იმ დღეებს, რატომ იქნებოდა მოციქულები? აშკარა 
მიზეზი ისაა, რომ ისინი იესოს მაგალითს მიჰყვებოდნენ და არავითარი საფუძველი არ 
ჰქონდათ იმის დაჯერება, რომ ისინი რაღაცის გაკეთებას აპირებდნენ. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ახალი აღთქმა ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ "ებრაულ" წმინდა 
დღეებს უწოდებს. "გაითვალისწინეთ კათოლიკური თარგმანიდან: 

37 ხოლო ბოლო, დიდი დღე ზეიმი დადგა იესუ, ღაღატ-ყო და (იოანე 7:37, რეიმსში 
ახალი აღთქმა). 

ვინ არის სწორი? 

ისინი, ვინც იესოს პრაქტიკას ასრულებენ, ან მათ, ვინც მსჯავრს აყენებს? 

შეგახსენებთ, რომ ჯონ ქრიზოსტომ, ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად სწორად განაცხადა: 

"თუ ებრაელი ცერემონიალი მხცოვანი და დიდი, ჩვენი ტყუილი." 

რა დღეებში უნდა შეინიშნოს? რომელსაც აქვს "დიდი დღე" ბიბლიის თანახმად? 

რომელ დღეებში მდგომარეობს ტყუილი? 

იოანე ოქროპირმა მხარი დაუჭირა წარმართულ კავშირებს, როგორიცაა შობა და აღდგომა. 25 
დეკემბერს საშობაო მისი ლოგიკა ასევე აშკარად არასწორია და სიცრუისა და 
დეზინფორმაციის საფუძველზე ( , არნოლდ თ. კათოლიკური ლექსიკონი: კათოლიკური 
ეკლესიის დოქტრინის, დისციპლინის, წესების, ცერემონიების, საბჭოების და რელიგიური 
ბრძანებების შედგენა ბენიგერი ძმები, 1893, გვ .178). 

ცხადი უნდა იყოს, რომ ღვთის დღეები არ არის სიცრუე, მაგრამ იოანე ოქროპირის (და ის 
ეკლესიები, რომლებმაც იმ დღეებში ჩააბარეს), აშკარად იტყუება. თუნდაც კათოლიკე წმინდა 



თომას  წერდა, რომ  და ძირითადად ყველა ბიბლიური წმიდა დღე ჰქონდა  
მნიშვნელობა ქრისტიანები (სმ თომას    ). 

საინტერესოა კათოლიკური ენციკლოპედია მოიცავს ანგარიში, რომ " ხშირად მოიხსენიებენ, 
როგორც გადარჩენის ადრეული და სუფთა ქრისტიანობა ( . ). 11-ე საუკუნის ბერძნულ-
რომაული წერდა, რომ  "წარმოადგენს ღვთის თაყვანისცემას, როგორც თაყვანისცემა 
კერპი. თითქოს ჩვენ, ვისაც პატივი ეძლევა ჯვრის ნიშანს და წმიდა სურათებს, კვლავ 
ეშვებოდა თაყვანისცემას ეშმაკთა თაყვანისმცემლობაში "(    : სიმართლის გასაღები: 
სომხეთის პოლკისტური ეკლესიის სახელმძღვანელო,  , , 1898, გვ. 149). 

რეალიზება, რომ ბევრმა, ვინც ქრისტემ აღიარა, დემონური დასვენების დღე არ არის ახალი 
და უკვე რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში დაგმო. 

ტრადიციები და / ან ბიბლია? 

შედარებით ცოტა ადამიანი პლანეტაზე კი ცდილობენ, რომ შევინარჩუნოთ ღვთის წმიდა 
დღეები. ყველაზე მეტად, ვინც აცხადებენ, რომ რელიგია აქვთ ბიბლიის სხვა წევრებს, 

ზოგი ოჯახის წევრების მხრიდან ზეწოლის გამო არაბიბლიური რელიგიური 
დღესასწაულების შენარჩუნებაა. ზოგიერთი არ დაიცავს ბიბლიურ წმიდა დღეებს, რადგან 
მათი საზოგადოებისა და / ან მათი დამსაქმებლების ზეწოლის გამო. 

იესომ გააფრთხილა, რომ მის მიმდევრებს უნდა ველოდოთ ოჯახის წევრებს (მათე 10:36) და 
ქვეყნიერებას. მას არ უთქვამს, რომ ქვეყნიერებასთან შეუთანხმებლად, რომ მისი ნამდვილი 
მიმდევრების სიძულვილი შეეძლო (იოანე 15: 18-19), არამედ სრულყოფილებისკენ სწრაფვას 
(მათე 5:48). 

ახალი ქვეყნიერების თარგმანი გვასწავლის ღვთის ხალხს: 

3 ისინი კომპრომისზე არ წავა ბოროტი, და ისინი ფეხით მხოლოდ მისი 
ბილიკები. (ფსალმუნი 119: 3) 

გისურვებთ კომპრომისს ბოროტთან? სატანა ცდილობს, ცოდვა ლამაზად (დაბადება 3: 1-6) და 
როგორც ჩანს, "სინათლის ანგელოზის" (2 კორინთელები 11: 14-15).  თქვენ გაქვთ 
დღესასწაულები მაშინაც კი, თუ ისინი, როგორც ჩანს კარგი თქვენთვის? 

ბერძნულ-რომაული მრწამსი ფიქრობენ, რომ მათი დღესასწაულების დაცვა ეფუძნება 
ტრადიციებს, მაგრამ ხშირად ტრადიციები დაიწყო კერპთაყვანისმცემლობაში. წარსული (და 
დღემდე) ლიდერები თავიანთ რწმენებში თავიანთ ტრადიციებს ამტკიცებდნენ, ბევრი 
მოქმედებს, თითქოს ისინი ღვთისთვის მისაღებია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ღვთის სიტყვის შეესაბამება ტრადიციები, კარგია (1 კორინთელთა 
11: 2; 2 თესალონიკელთა 2:15), რომლებიც ბიბლიის კონფლიქტში არ უნდა იყვნენ 
დაცული. გაითვალისწინეთ ახალი აღთქმა, რომ ნათელია: 

8 ფრთხილად მცირეოდენ ვინმეს მოტყუებას თქვენ მეშვეობით ფილოსოფიითა და 
ფუჭი მოტყუებით, ტრადიციის მიხედვით მამაკაცი, იმ ძირითად პრინციპებს, 
მსოფლიოს, და არა ქრისტეს. (კოლოსელები 2: 8) 



3 მან მიუგო და უთხრა მათ: "რატომ ასევე არღვევს ღვთის მცნებას თქვენი ტრადიცია? 
... 7 ორგულნო, კეთილად თქუა ესაია წინაწარმეტყუელმან თქვენ, განაცხადა: 

8 "ეს ადამიანები მიაპყროს ახლოს  მათი პირით, და პატივი ჩემთვის მათი ტუჩები, 
მაგრამ მისი გული შორსაა ჩემგან. 9 ამაოდ მადიდებენ, რადგან ასწავლიან ადამიანურ 
მოძღურებასა და მცნებასა კაცთასა." (მათე 15: 3 7-9) 

ღვთის სიტყვა აღნიშნავს, რომ ბევრმა მიიღო ტრადიციები, რომ არ უნდა და ეს მათგანისგან 
მოინანიებს ერთხელ, როდესაც ისინი იცნობენ ამას: 

19 უფალო, ჩემი ძალა და ციხე, ჩემი თავშესაფარი იმ დღეს, სენია, წარმართთა უნდა 
მოვიდეს თქვენ მთავრდება დედამიწაზე და ამბობენ, "რა თქმა უნდა, ჩვენი მამა 
მემკვიდრეობით მდგომარეობს, უღირსობის და წამგებიანი რამ." (იერემია 16:19) 

ბიბლია გვასწავლის, რომ უცხოური რელიგიური დაკვირვებები დემონურია: 

16 ისინი პროვოცირებული მას შურს უცხო ღმერთები; განუკითხაობებდნენ ისინი 
რისხვას. 17 ისინი შეეწირა დემონები, და არა ღმერთს, უფალი მათ არ იციან, რომ 
ახალი ღმერთები, ახალი ლიტერატურა ეს თქვენი მამები არ ეშინიათ. (მეორე რჯული 
32: 16-17) 

ამ კონცეფციის დადასტურება დაგვიანებით კათოლიკური ფრანგი კარდინალ ჟან გუენოლე-
მარი დენიელუსგან: 

წარმართული სამყარო და ქრისტიანული ეკლესია სრულიად 
შეუთავსებელია; ვერავინ ვერ შეასრულებს ღმერთსა და კერპებს. (é . ლათინური 
ქრისტიანობის ორიგინალები     და ჯონ   ვესტმინსტერის პრესა, 1977, გვ .440) 

ჭეშმარიტად, წარმართული სამყარო და ქრისტიანული ეკლესია სრულიად 
შეუთავსებელია; ვერავინ ვერ შეასრულებს ღმერთსა და კერპებს. 

მიუხედავად ამისა, ბევრმა, მათ შორის ეკლესიამ, დღეს ისე გააკეთა, როდესაც ისინი 
დააკვირდებიან წარმართულ დღესასწაულებს, რომლებიც შეცვლილია ქრისტიანული 
ტერმინებით და პრაქტიკაში გარკვეული ცვლილებებით. გესმის, რომ იესომ თქვა: "თუ ჩემს 
სიტყვაში დაიცავი, ჩემი მოწაფეები ხარ, ხოლო ჭეშმარიტება იცი, და ჭეშმარიტება 
გაგათავისუფლებთ". (იოანე 8: 31-32). ღვთის წმინდა დღეები კერპებისგან თავისუფალია. 

განვიხილოთ, რომ პავლე მოციქულმა გააფრთხილა: 

14 ნუ არათანაბრად უღელში ურწმუნოებთან. რა სტიპენდიები აქვს სიმართლეს 
უკანონობას? და რა ზიარებას აქვს სინათლის სიბნელე? 15 რა აკორდი აქვს ქრისტეს 
? ან რა ნაწილი აქვს მწამს ურწმუნო? 16 რა კავშირი აქვს ღვთის ტაძარს კერპებთან? შენ 
კი ცოცხალი ღვთის ტაძარია. როგორც ღმერთმა თქვა: 

"მე ვცხოვრობ მათში და დავდივარ მათ შორის, მე ვიქნები მათი ღმერთი და 
ისინი ჩემი ხალხი იქნება". 

17 ამიტომ, 



"გამოვიდეთ მათ შორის და იყავით ცალკე, ამბობს უფალი, არ შეეხოთ, რა არის 
უწმინდური და მე მიგიღებ". 

18 "მე ვიქნები მამა, და თქვენ უნდა იყოს ჩემი ძეები და ასულები, ამბობს უფალი 
ყოვლისმპყრობელი. (2 კორინთელთა 6: 14-18) 

ყურადღება მიაქციეთ, რომ ღმერთი მამა იქნება მათთვის, ვინც წარმართული პრაქტიკის 
ნაწილი არ იქნება. არც მამა, ვინც მათ თაყვანს სცემს თაყვანისცემას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ისეთი ქმედება, როგორიც იყო პრაგებს, რომლებსაც 
ღმერთები სასიამოვნო ჰქონდათ, ისინი თავს იკავებენ: 

32 ამბობენ, "ჩვენ გვინდა, რომ იყოს, როგორც ერს, ისევე როგორც მსოფლიოს ხალხთა, 
რომელიც ემსახურება ხის და ქვის." მაგრამ რა გაქვთ მხედველობაში არ 
მოხდება. (ეზეკიელის 20:32, ) 

26 მისი მღვდლები გააკეთოს ძალადობის ჩემს კანონს და შებღალონ ჩემი წმინდა 
რამ; ისინი არ გამოირჩევიან წმინდა და საერთო შორის; ისინი ასწავლიან, რომ არ 
არსებობს სხვაობა უწმინდური და სუფთა შორის; და დაამტვრეს მათი თვალები ჩემი 
შაბათის დაცვაში, რათა მათ შეურაცხყავი მათ შორის. (ეზეკიელის 22:26, ) 

ღმერთი ამბობს, რომ ეს სხვაობაა. ამის ნაცვლად მას, როგორც წარმართული პრაქტიკა 
მოუტანს მისი რისხვა ( 30:13)! სენსუალური სამყაროს პრაქტიკის დაცვა დემონურია (.  3: 13-
15). 

ღვთის წმინდა დღეები ან რა? 

ბიბლია ეხება ღვთის სადღესასწაულო ღონისძიებებს, როგორც "წმინდა შეკრებები" (მაგ. 
რიცხვები 28:26; 29:12) ან "წმინდა ფესტივალების" (ფსალმუნები 30:29). 

ბიბლია არაერთხელ გმობს წარმართულ დღესასწაულებს, როგორც არასწორი და დემონური 
(1 კორინთელთა 10: 20-21; 1 ტიმოთეს 4: 1). ბიბლიაში ნათქვამია, რომ არაბიბლიური 
დღესასწაული ღმერთის თაყვანისმცემლობაში არ გაერთიანდება (მეორე რჯული 32, იერემია 
10; 1 კორინთელთა 10: 20-21). 

ბევრმა გადაწყვიტა, დაენახა თაყვანისმცემლობის კალენდრის დაკვირვება ბიბლიაში 

არ ადასტურებს. მოციქული იოანე ანტიქრისტებთან ასოცირებული პრაქტიკის გამოყენებით 
(1 იოანე 2: 18-19). 

არაბიბლიური დღესასწაულები დემონების მიერ არის დაწერილი და დაეხმარა გაურკვეველ 
ღმერთის გეგმაზე ათასწლეულების განმავლობაში. 

იესომ თქვა, რომ ღმერთს სურდა თაყვანისცემა ჭეშმარიტებაში: 

24 ღმერთი არის სული და ვინც თაყვანი უნდა სცემდნენ სულითა და 
ჭეშმარიტებით. (იოანე 4:24, ) 



რეპერირებული დემონური დღესასწაულები არ პატივს ჭეშმარიტი ღმერთი. ღმერთს სურს, 
რომ ენდოთ მას და გააკეთოს ყველაფერი მისი გზა, არა თქვენი (იგავები 3: 5-6). 

ბიბლიური წმიდა დღეები დახმარებას უწევს ღვთის გადარჩენის გეგმას. იესოს მსხვერპლის 
გაღება იწყება პასექის დღესასწაულზე, რათა გაცოცხლებული სიცოცხლე, ამ ასაკში 
(ორმოცდამეათე დღის დასაწყისში), გამოცხადების საყვირებისა და აღდგომის სადიდებლად, 
ჩვენი ცოდვებისა და სატანის როლის შეხსენება ქრისტეს გამოსყიდვის მსხვერპლისთვის, 
რომ დედამიწაზე ათასწლიანი სამეფოს ღვთისმშობლის (ტაძრის დღესასწაული) გამოსახვა, 
რომ ღმერთი ყველაფერს გადარჩენას შესთავაზებს (ბოლო დღე), ღვთის გეგმების ნაწილი 
გამოვლინდა და ქრისტიანებს უფრო ხელსაყრელ პირობებს უთმობს. 

ბიბლია ქრისტიანებს ეუბნება პავლე მოციქულის მსგავსად, იესოს მსგავსად (1 
კორინთელები 11: 1). 

იესო დაიცავდა ბიბლიურ წმიდა დღეებს (ლუკა 2: 41-42; 22: 7-19; იოანე 7: 10-38; 13). არ უნდა 
დაიცვას მისი მაგალითი, როგორც მან ასწავლა (იოანე 13: 12-15)? 

მოციქულმა პავლემ განაგრძო ბიბლიური წმიდა დღეები (საქმეები 18:21; 21: 18-24; 27: 9; 28: 
17-18; 1 კორინთელთა 5: 7-8; 16: 8). პავლემ გააფრთხილა ისინი, ვინც დემონსტრირებას 
ახდენდა მათთან (1 კორინთელთა 10: 19-21). ადამიანები, რომლებიც აცხადებენ, რომ 
დაიცვან ბიბლიის ღმერთი უნდა განწმენდილი წარმართული (. ნეემია 13:30; 2 პეტრე 1: 9). 

მოციქულმა იოანემ ბიბლიური წმინდა დღეები განაგრძო, მაგრამ გააფრთხილა ხალხი, რომ 
ქრისტიანები არ იყვნენ: 

18 შვილებო, ეს არის ბოლო საათი; და როგორც თქვენ გსმენიათ, რომ  მოდის, ახლაც 
ბევრი  მოვიდა, რომლითაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ბოლო საათი. 19 ისინი ჩვენგან 
გავიდნენ, მაგრამ არ იყვნენ ; თუ ისინი იყო ჩვენთვის, ე  გააგრძელებდა 
ჩვენთან; არამედ გამოვიდეს, ვითარმედ: ცხონდეს, რამეთუ არავინ იყო ჩვენგანი. (1 
იოანე 2: 18-19) 

უნდა იცავდეს ქრისტიანები იმავე ბიბლიური წმიდა დღეების მსგავსად, როგორც 
იოანე. იოანე წერდა, რომ ისინი, ვინც სიცრუეში აცხადებენ, რომ ქრისტიანები არიან, 
რომლებიც არ ასრულებენ მის საქმიანობას, ანტიქრისტები არიან. 

როდესაც საქმე ეხება წმიდა დღეებსა და დღესასწაულს, ვინ უნდა მოვუსმინოთ? ღვთის 
სიტყვა ან მამაკაცთა ტრადიციები? მართალია, ტრადიციები ტრადიციული უნდა იყოს, არ 
უნდა მიიღოს ტრადიცია, რომელიც ღვთის სიტყვას ეწინააღმდეგება. 

ვინაიდან ღვთის სიტყვა მომგებიანია დოქტრინისთვის (2 ტიმოთე 3:16), ალბათ, უნდა 
ვისწავლოთ პეტრე და სხვა მოციქულთა პასუხი მათი რელიგიური წინამძღოლების მიმართ: 

29 ჩვენ უნდა დაემორჩილოს ღმერთს, ვიდრე მამაკაცი. (საქმეები 5:29) 

იესოს და მოციქულების მაგალითებს მიჰყვებით და დაიცავით ღვთის წმიდა დღეები და არ 
დაუშვებთ ხალხის საბჭოს ტრადიციებს? 



მოუსმინე მათ, ვინც "აცხადებენ, რომ იყვნენ წმინდა შეკრებები" (ლევიანები 23: 
8,21,24,27,35,36), რომლებიც ღვთის ბიბლიური ფესტივალები არიან (ლევიანები 23:37)? 

იესომ თქვა: 
21 ჩემი ძმები არიან, ვინც ისმენს ღვთის სიტყვას და ამის გაკეთება. (ლუკა 8:21) 

ნამდვილად იესოს ძმა ხარ? ქრისტიანები უნდა იყვნენ (რომაელები 8:29). ჭეშმარიტება უნდა 
განვსაჯოთ (იოანე 17:19). 

შენ და / ან შენი სახლი ისმენს ღვთის სიტყვას და ამას აკეთებთ? შეინარჩუნებთ ღვთის 
წმინდა დღეებს ან ტრადიციებს, რომლებიც დემონიკურად შთაგონებულნი არიან? 

"14 ემსახურება უფალს! 15 და თუ ეს, როგორც ჩანს, ბოროტი, რომ თქვენ ვემსახუროთ 
უფალს, აირჩიეთ ამ დღეს, ვის ემსახურებით ", როგორც წარმართული ღმერთები", 
რომელთა მიწაზეც არენაზე. მაგრამ მე და ჩემი სახლი, ჩვენ ვემსახურებით უფალს 
"(იესო ნავეს ძე 24: 14-15). 

აირჩიეთ ღვთის წმინდა დღეები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



წმიდა დღე კალენდარი 

წმინდა დღე *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

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

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

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

ბოლო დიდი დღე  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* ყველა წმინდა დღეები იხსნება საღამოს ადრე, ჩასვლა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



გრძელდება ღვთის ეკლესიას 
 
ამერიკის შეერთებული შტატების ოფისი უწყვეტი ეკლესია ღვთის მდებარეობს: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

უწყვეტი ღვთის ეკლესიას (CCOG) საიტები 
 

CCOG.ASIA ეს საიტი აქვს აქცენტი აზიის და აქვს სხვადასხვა სტატიები მრავალი აზიური 
ენების, ისევე როგორც ზოგიერთი საკითხი ინგლისურ ენაზე. 
CCOG.IN ამ საიტიდან ორიენტირებულია იმ ინდური მემკვიდრეობა. მას აქვს მასალები 
ინგლისურ ენაზე და სხვადასხვა ინდური ენებზე. 
CCOG.EU ეს საიტი არის მიზანმიმართული მიმართ ევროპაში. მას აქვს მასალები სხვადასხვა 
ევროპულ ენაზე. 
CCOG.NZ ამ საიტიდან ორიენტირებულია ახალი ზელანდია და სხვ ბრიტანეთის გამოიტანა 
ფონზე. 
CCOG.ORG ეს არის მთავარი ვებ უწყვეტი ღვთის ეკლესიას. იგი ემსახურება ადამიანი ყველა 
კონტინენტზე. ეს სტატიები, ბმულები და ვიდეოები, მათ შორის ყოველკვირეული და 
წმინდა დღე ქადაგებას. 
CCOGAFRICA.ORG ამ საიტიდან ორიენტირებულია იმ აფრიკაში. 
CCOGCANADA.CA ამ საიტიდან ორიენტირებულია იმ კანადაში. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ეს არის ესპანური ენის ვებ გრძელდება ღვთის 
ეკლესიას. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ეს არის ფილიპინები ვებ-ინგლისურ და ტაგაში შესვლა. 
 

ახალი ამბები და ისტორია საიტები 
 

COGWRITER.COM ეს საიტი არის ძირითადი გამოცხადების ინსტრუმენტი და ახალი 
ამბები, დოქტრინა, ისტორიული სტატიები, ვიდეო და წინასწარმეტყველური განახლება. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ეს არის მარტივი უნდა გვახსოვდეს ნახვა სტატიები და 
ინფორმაციის ეკლესიის ისტორია. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ეს არის ონლაინ რადიო ნახვა, რომელიც მოიცავს 
საინფორმაციო და ბიბლიური თემები. 
 

YouTube ვიდეო არხების ქადაგებები და Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy არხი. CCOG sermonette ვიდეო. 
CCOGAfrica არხი.  CCOG შეტყობინებები აფრიკულ ენაზე. 
CDLIDDSermones არხი. CCOG შეტყობინებები ესპანური ენა. 
ContinuingCOG არხი. CCOG ვიდეო ქადაგებას. 

 

 

 

 



ღვთის წმინდა დღის ან დემონური დღესასწაულები? 

 როცა ფიქრობთ, დღესასწაულების, რა მოდის იბადება? მიგაჩნიათ თუ არა, მარადმწვანე 
ხეები, შეამკო, კურდღელი, კვერცხი, ცხელი ჯვარი ფუნთუშა და ჯადოქრებს "კოსტიუმები? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიუხედავად ამისა, არც ერთი ეს სიმბოლოები, მოწონებული ბიბლია. იცით, რა ბიბლია ასწავლის? 

მოციქული პავლე წერდა: 

19 რა ვარ მე ამბობდა მაშინ? რომ კერპი არაფერი, ან, თუ რა შესთავაზა კერპებს არის 
არაფერი? 20 ნაცვლად, რომ ყველაფერს, რასაც წარმართთა სწირავენ, დემონებს სწირავენ და 
არა ღმერთს, და მე არ მინდა, რომ თქვენ გაქვთ სტიპენდია დემონები. 21 თქვენ არ ვსვავ ჭიქა 
უფალი და დემონების სასმისსაც თქვენ ვერ მიიღოს უფლის მაგიდა და მაგიდასთან 
დემონები. 22 თუ ჩვენ პროვოცირებას შური? ვართ ჩვენ უფრო ძლიერია, ვიდრე მას? (1 
კორინთელები 10: 19-22) 

 

უნდა შევინარჩუნოთ ღვთის წმინდა დღე ან დემონური დასვენებას? 

 


