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 . روز مقدس در مقابل تعطیالت محبوب1

 از گروه های متعدد که حرفه ای مسیحیت، تقریبا تمام برخی از تعطیالت و یا روز مقدس را مشاهده کند.

 باید روز مقدس خدا و یا در تعطیالت شیطانی شما را مشاهده؟

و برای کسانی که مایل به این باور کتاب مقدس، به جای جمعیت های  آن را مانند یک سوال آسان با پاسخ آسان به نظر می رسد.

 مختلف، آن است.

آیا آنها از کتاب مقدس آمده و یا آنها مربوط به بت پرست / مشاهدات سنتی شیطانی  که در آن روز مقدس و تعطیالت از کجا آمد؟

 هستند؟

 فکر می کنید که شما یک مسیحی هستند، آیا شما واقعا می دانیم چه روز، در صورت وجود، شما باید نگه دارید و چرا؟اگر 

این کتاب کوتاه در ساالنه روز مقدس کتاب مقدس متمرکز است و اطالعاتی در مورد برخی از تعطیالت ساالنه که دیگران را مشاهده 
 کند.

 تعطیالت کلمه

با وجود آنچه مردم در حال حاضر به نظر  .hāligdæg انگلیسی آمد قدیمی جهان در اصل از تعطیالت وبستر، گ لغتبا توجه به فرهن

 روز مقدس.به معنای -در واقع زمان معنا نیست کردن به یک تعطیالت  می رسد فکر می کنم، که آن اصطالح

تعطیالت ملی لزوما نظر گرفته می شود مذهبی، و حتی عیسی  به عنوان روز مقدس مذهبی در نظر گرفته شد.« تعطیالت»البته، همه 

 (.23-22: 10ظاهرا مشاهده یک یا بیشتر از آن )یوحنا 

: 2تا آنجا که به عیسی می رود، کتاب مقدس به طور خاص ثبت که او مشاهده کتاب مقدس روز مقدس و جشنواره مانند عید فصح )لوقا 

نقاط عهد جدید  (.2: 8؛38-37 :7(، و روز بزرگ تاریخ و زمان آخرین )یوحنا 26-10: 7 (، عید خیمهها )یوحنا19-7: 22؛ 41-42

(، پنطیکاست 8: 5قرنتیان  1؛ 6: 20(، روز عید فطیر )اعمال رسوالن 7: 5قرنتیان  1به رسوالن عیسی نگه داشتن عید فصح )
(، و در روز کفاره )اعمال 28:17؛ 24-188: 21؛ 18:21؛ اعمال 37-24،33: 23(، ترومپت و خیمه ) قس الویان 14-1: 2)اعمال 

 (.99: 27رسوالن 

کتاب مقدس هرگز نشان می دهد که عیسی و نه رسوالن تعطیالت مذهبی مانند آنهایی که رومیان بت پرست مشاهده مشاهده شده 

که از منابع خارج   ی تعطیالت مذهبیبا این حال، بسیاری از کسانی که ادعا مسیحیت را به عنوان دین خود را رعایت نسخه ها است.

 از کتاب مقدس آمده است.

 آیا آنها باید نگه داشت؟

: 14کتاب مقدس که زمان خواهد آمد که مردم از همه ملت ها روز مقدس خدا را حفظ خواهد کرد یا مشمول خشکسالی و آفت )زکریا 
 حال حاضر؟  نکه آیا شما باید این کار را دراز آنجا که این مورد است، باید به شما نمی نظر گرفتن ای (.16-19

اعتراض خاصی که برخی از آنها در مورد آنچه که نشان می دهد کتاب  لطفا این کتاب را در تمامیت خود را حداقل دوبار خواندم.
 ا پاسخ دهد.ر  دو به عنوان خوانده شده امیدوارم سواالت جدی تر ممکن است شما مقدس در داخل آن را خطاب مطرح شده است.

این طبیعی است برای همه انسان ها است، اگر ما در سپاه پاسداران ما در  لطفا سعی کنید به مطالعه این مطلب با یک ذهن واقعا باز.
کتاب مقدس تعلیم میدهد "او که پاسخ یک موضوع  برابر آن نیست، بر هر ارائه این روزها ساالنه مقدس در یک نگاه روح از تعصب.

(، به طوری که مانند اهالی بیریه قدیمی بود تا ببینید که اگر این 18:13)امثال « او آن را می شنود، آن حماقت و شرم به او استقبل از 

 (.111- 17:10چیزها در اینجا هستند تا )اعمال 

ذهن باز تمایل حقیقت بیش از راه  اجازه دهید ما، بنابراین، در تسلیم به خدا و اراده او، با قلب را به همراه داشت عاری از تعصب، با

و در این  (، از خدا بخواهید فروتنی برای جهت از روح القدس خود.2: 66خود ما، لرزش قبل از کلمه مقدس و مقدس خدا )اشعیا 

 (.KJV / DRBB 5:21تسالونیکیان  1اثبات همه چیز )رومیان  -نگرش دعا، مطیع، حاضر، هنوز دقیق و محتاط، مطالعه این زمینه 

 جشنواره خدا و روز مقدس



در حالی که این باید به حس مشترک، بسیاری از درک نمی کنند که این  آیا می دانید که جشنواره خدا در کتاب مقدس ذکر شده است؟

 چنین است، و نه که در آن به آنها را پیدا در کتاب مقدس.

تقویم خدا  مختلف از بسیاری از افراد در حال حاضر استفاده می شود. عالوه بر این، یک موضوع با آنها این است که آنها در یک تقویم

مقایسه زیر از تقویم   برای کمک به شما در درک بهتر زمان روز مقدس خدا، چک کردن جدول است که اساسا یک ماه خورشیدی.
 کتاب مقدس و )میالدی( تقویم رومی )آنها را در همان روز تقویم رومی هر سال سقوط(:

 )تقویم رومی مدرن با روز مقدس است که در پایان این کتابچه نشان داده شده است.(

 

 تا آنجا که به روز مقدس خدا، اجازه دهید اول با یک مرجع در کتاب پیدایش، نشان دادن هر دو پروتستان و کاتولیک ترجمه شروع:

سپس خدا گفت: "اجازه دهید وجود داشته باشد نور در آسمان برای جدا کردن روز از شب. آنها خواهد شد عالئم و مراسم  14

 (GWT، ورد ترجمه خدا، 01:14مت بزنید. )پیدایش مذهبی را، روز، و سال را عال

خدا گفت: اجازه دهید وجود داشته باشد نور در طاق آسمان به تقسیم روز از شب، و اجازه دهید آنها را نشان می دهد  14

 (NJB، اورشلیم جدید کتاب مقدس، 01:14)پیدایش  جشنواره ها، روزها و سال.

 مذهبی اشاره دارد. به مراسم 14آیه  درو در کلمه عبری

  معادل عمران    طول   عدد     ماه

Abib/Nisan   1   30 لیآور -مارس    روزها 

Ziv/Iyar   2  29 مئی- لیآور   روزها  

Sivan/Siwan   3   30 ژوئن -مئی   روزها 

Tammuz   4   29 یجوال -ژوئن    روزها 

Av/Ab    5   30 اوت - یجوال   روزها 

Elul    6   29 سپتامبر -اوت    روزها 

Ethanim/Tishri 7   30 اکتبر -سپتامبر    روزها 

Bul/Cheshvan  8   29 نوامبر -اکتبر    روزها 30 یا 

Kislev    9   30 دسامبر -نوامبر    روزها 29 یا 

Tevet    10   29 هیژانو -دسامبر    روزها 

Shevat   11   30 هیفور - هیژانو   روزها 

Adar    12   30 مارس - هیفور   روزها 

 وجود دارد( 2به نام ادار  گریماه د کیاست  سهیدر کتاب مقدس، سال کب نی)همچن

 



کتاب مزامیر نیز تایید می این است که  آیا می دانید که کتاب مقدس در مورد وجود اعیاد مذهبی در اولین کتاب خود صحبت کرده اید؟

 اساسا چرا خدا ساخته شده ماه:

 ، هولمن مسیحی استاندارد کتاب مقدس(19: 104او ماه به مناسبت جشنواره )مزمور  19

 چیزی است که شما قبل شنیده بود؟آیا این 

 مراسم مذهبی که "چراغ در آسمان" خدا قرار داده بودند به عالمت وجود دارد چیست؟

 ذکر شده است و چراغ های خاص ذکر شده است. )درو( خوب، یک مکان در کتاب مقدس که در آن تمام روز مقدس

در  پوشی، یا نتیجه گیری شده است دور در تمامیت آن انجام شده است.آن را در یک بخش از کتاب مقدس که بسیاری از آرزو به چشم 
عنوان بسیاری از   در زیر به NAB(، ترجمه کاتولیک رومی نشان داده شده است )در NABزیر از آمریکا کتاب مقدس جدید )

غم آنچه کشورهای کتاب مقدس پروتستان ها را دنبال کلیسای رم در خصوص بسیاری از روز انجام می دهند و مشاهده نشد، به ر

 استفاده می شود(:

 این جشنواره عبارتند از: زیر جشنواره از خداوند، جایی که شما باید روزهای مقدس اعالم شده است. ... 2

شما نباید  اما روز هفتمین، سبت استراحت کامل، یک روز مقدس اعالم شده است. شش روز کار ممکن است انجام شود. 3

 این سبت خداوند است هر کجا که می ماند. انجام دهد.هیچ کار 

فصح خداوند سقوط در  5 این جشنواره از خداوند، روز مقدس است که شما باید در زمان مناسب خود را اعالم می کنند. 4

نان به مدت هفت روز  روز پانزدهم این ماه جشن خداوند عید فطیر است. 6 روز چهاردهم ماه اول، در گرگ و میش شب.

شما باید هیچ کار سنگین را انجام  در اولین بار از این روز به شما خواهد یک روز مقدس اعالم کرده اند. 7 فطیر بخورید.

 (NAB، 7-2: 23)الویان  دهد.

 شما باید 16 با آغاز روز پس از روز سبت، روز که در آن بافه شما را برای ارتفاع، شما هفت هفته کامل به حساب میآیند؛ 15

 (NAB، 16-15: 23)الویان  به روز بعد از هفته هفتم، پنجاه روز حساب می کنند.

... در اولین روز از ماه هفتم شما یک استراحت سبت، با انفجار خط لوله به عنوان یک یادآوری، یک روز مقدس اعالم  24

 (NAB، 23:24)الویان  کرده اند.

شما یک روز مقدس اعالم کرده  دهم این ماه هفتم در روز کفاره است.در حال حاضر روز  27 خداوند به موسی گفت: 26

در این روز شما باید هر کار نیست، زیرا آن روز کفاره، هنگامی که  28 شما باید فروتنی و ارائه یک ثواب به خداوند. اند.
را در این روز فروتن نخواهد کسانی که خود  29 کفاره است را برای شما به حضور خداوند، خدای خود را ساخته شده است.

شما نباید  31 اگر کسی هر کار در این روز، من آن شخص از میان مردم حذف شده است. 30 بود خارج از مردم را کاهش دهد.

آن را به یک  32 این یک قانون همیشگی در طول نسل های خود را هر کجا که می ساکن است. هیچ کار را انجام دهد؛
ماه، شما باید سبت را از شب تا شب   شروع در شب نهم از  شما باید فروتنی. کامل برای شما است.استراحت و استراحت 

 نگه می دارد.

بنی اسرائیل بگو: روز پانزدهم این ماه هفتم جشن خداوند از غرفه، که باید برای هفت روز ادامه  34 خداوند به موسی گفت: 33

به مدت هفت روز شما باید  36 عالم کرد، شما باید هیچ کار سنگین را انجام دهد.در روز اول، یک روز مقدس ا 35 خواهد داد.

این  شما باید یک ثواب به خداوند است. یک ثواب به خداوند را، و در روز هشتم شما یک روز مقدس اعالم کرده اند.

 شما نباید هیچ کار سنگین را انجام دهد. اختتامیه این جشنواره است.

 ( هستند23الویان  NAB، 37-26این، بنابراین، جشنواره خداوند ... ):  37

با این حال، بسیاری از افراد که ادعا می شود مسیحیان واقعا  کتاب مقدس به وضوح لیست جشنواره خدا و روز مقدس خداوند است.

 نمی نگه داشتن روز مقدس که خدا فرمان.



؛ 6: 16؛ تثنیه 23:32؛ الویان 5: 1قدس فرار از غروب آفتاب به غروب آفتاب )پیدایش توجه داشته باشید: یک روز کامل در کتاب م

همچنین توجه  (، نه از نیمه شب تا نیمه شب روز امروز محسوب می شود.01:32؛ عالمت گذاری به عنوان 9: 8؛ جاشوا 23:11
تیق که برای مسیحیان تغییر یافته اند وجود دارد به عنوان داشته باشید که در حالی که جنبه های آئینهای مرتبط با روز مقدس در عهد ع

واقعیت این است که این روزها و جشنواره  - 14-1: 10عبرانیان  ؛30-26، 26:18متی  -عهد جدید کمک می کند تا به عنوان مثال 

 هنوز وجود دارند و توسط مسیحیان اولیه از جمله آنهایی که غیر یهودی نگاه داشته شد.

از خدا همان روزهای مقدس کتاب مقدس که عیسی مسیح، شاگردان خود، و پیروان وفادار خود را نگه داشته، از  مداوم کلیسایما در 

ما آنها را در شیوه ای که اوایل و بعد از مسیحیان آنها را نگه  جمله رهبران غیر یهودی مسیحی مانند پولیکارپ سمیرنا نگه می دارد.

در روش های خاصی از روز به همان پایه که یهودیان نگه دارید، به عنوان یهود به تعالیم عهد جدید در چه این تفاوت   داشته است.
 تمام این روزها معنی و یا چگونه آنها را به مسیحیان نگه داشته شود قبول نمی کند.

ه اول و دوم آمدن عیسی و همچنین نسبت ب کتاب مقدس بسیاری از مسیحیان که جشنواره های خدا رعایت متوجه است که روز مقدس
 کمک به طرح تصویر خدا برای نجات اشاره می کنند.

 . عید فصح: آیا این فقط درباره مرگ مسیح؟2

 آیا مسیحیان عید فصح را نگه دارید؟

در زمان بره،  خانواده و جو همانطور که بسیاری از آگاه هستند، بنی اسرائیل به طور خاص گفته به رعایت عید فصح در کتاب خروج.

( و 6: 12بره در چهاردهم در گرگ و میش قربانی شد )خروج  (.4-3: 12(، برای قربانی )خروج 5: 12بدون لکه دار کردن )خروج 

 (.7: 12برخی از خون خود را بر درب خانه خانواده قرار داده شد )خروج 

-28: 12که مردم مصر که این کار را نکردند بود )خروج کسانی که مراحل خدا دستور، گذشت بیش از 'شد از زمان مرگ، در حالی 

 ( است.30

( از زمان از جوانان خود را 13:10(: به عنوان بسیاری از درک، عیسی عید فصح )خروج 22:15و در طول تمام زندگی او )لوقا 

 ( نگه داشته در سال است.2لوقا  41-42)

آن را در  (.7: 3یا نیسان در استر  1به نام ابیب:  16؛ در تثنیه 5: 23)الویان عید فصح در روز چهاردهم ماه از ماه اول مشاهده شد 

 فصل بهار سال رخ می دهد.

( تغییر می کند، نجات دهنده ما نیز به شاگردانش 22لوقا  17-1: 13؛ یوحنا 22-19اگر چه عیسی چندین شیوه های مرتبط با آن ): 

نین عهد جدید روشن است، که به دلیل عیسی قربانی، کشتن گوسفند و قرار دادن خون در همچ (.13-7: 22گفت آن را نگه دارید )لوقا 

 (.28- 09:11؛ 27-13،26-12: 7( است دیگر مورد نیاز نیست )عبرانیان 7-6: 12باهوهای )خروج 

-23: 11؛ 8-7: 5ان قرنتی 1پولس رسول به طور خاص آموخت که مسیحی بودند به حفظ عید فصح را مطابق با دستورالعمل عیسی )

26.) 

: 13( به "بره کشته از پایه و اساس جهان" )مکاشفه 1:20پطرس  1کتاب مقدس تعلیم میدهد که عیسی "پیش از بنای جهان شد" )

بنابراین، نقشه خدا برای نجات از طریق روز و جشنواره، از جمله عیسی بودن "بره فصح،" مقدس او شناخته شده بود قبل از  (.8

 به همین دلیل است که برخی از اجرام آسمانی در آسمان قرار داده شد تا قادر به در این سیاره قرار گرفتند.انسان 

 محاسبه آنها را!

 تقریبا تمام کلیساها می دانیم که کتاب مقدس تعلیم میدهد که عیسی چیزی در ارتباط با عید فصح به وقوع پیوسته که او کشته شد.

( نبوت 03:15پس از حضرت عیسی )پیدایش  رداری از این فداکاری بزرگ حتی در باغ عدن بحث شده است.ما در پیدا کردن بهره ب

شد، خدا یک حیوان )احتماال یک گوسفند و یا بز(، به منظور پوشش عریانی )نمایشی از یک نوع گناه در این بروز( آدم و حوا از 

 ( قربانی را ببینید.4پیدایش  2/4عامل قربانی وقتی یک بره از گله خود را ): ما همچنین از این اصل  (.03:21پوست آن )پیدایش کشته 



موسی ثبت دستورات خدا در مورد  ( را نشان داد.12خروج  38-1فصح معروف در روزهای موسی رهایی بنی اسرائیل از مصر ): 

فصح اساسا اولین بار از این وقایع ساالنه به تصویر  (.23( و اعیاد او )الویان 1: 12؛ خروج 1: 2؛ 1:14این و همچنین تقویم )پیدایش 

 به فرزندان خدا طرح بزرگ نجات او شد.

اما، پیامبرانه، آن را نیز به سمت زمان که عیسی خواهد آمد  در عهد عتیق، عید فصح نجات تصویر را از اسارت مصر و خدا مداخله.
 (.177-16: 3؛ قس 01:29مد به دور از گناهان جهان )جان بره خدا که آ (.7: 5قرنتیان  1و بره فصح ما دنبال شد )

؛ 19-14: 22در آخرین عید فصح عیسی به عنوان یک انسان، او ادامه داد: آن را نگه دارید در زمان اواخر شب و شاگردان او )لوقا 

 (.54-52: 23؛ 22:14نیسان / ابیب )قس لوقا  هفتم 14( گفت آن را نگه دارید و بر روی 15-2،12: 13یوحنا 

عیسی نان فطیر و شراب بخشی جدایی ناپذیر از عید  عیسی، با این حال، چند تن از شیوه های مرتبط با برگزاری آن تغییر کرده است.

 (.17-12: 13( ساخته شده و اضافه عمل پاشویان )یوحنا 30-26، 26:18فصح )متی 

ح ساالنه نیست، و نه او را تغییر زمان روز از مشاهده خود را به صبح عیسی به هیچ وجه تدریس بود که آن را به عنوان یک عید فص

مسیحیان عید  دوم 2و  سنت1حتی محققان ارتدکس یونانی اعتراف است که قرن  روز یکشنبه مانند کسانی که به دنبال سنت فرنگی است.

خدا انجام  مداوم ( ما در کلیسای1992، بخش اول صلیب مقدس ارتدوکس -فصح در شب نگه داشته )ریشه های و هفته های بزرگ 

ژوئن  29-27رومیان  9:14؛ اعداد 00:48؛ خروج 10-3عید فصح است که تنها به توسط مسیحیان درستی تعمید ):؛:  .21 قرن دهید در

 قس( گرفته شده است. 11قرنتیان  1

ن آن( رسما می آموزد که آن را نگه می دارد فصح، هر احتماال باید اضافه کرد که کلیسای رم )و همچنین بسیاری از فرزندان پروتستا

چند آن را خواستار چیزی متفاوت در زبان انگلیسی و نگه داشتن آن به عنوان عیسی )تعلیم و دستور مذهبی کلیسای کاتولیک است. 
 (.332، ص NY ،1995دابل، 

 شراب، نه آب انگور

اشاره به  (oinos) ( و اصطالح یونانی مورد استفاده در عهد جدید10-3: 2)یوحنا با وجود این واقعیت که عیسی آب را به شراب تبدیل 

(، آنهایی که مختلف ادعا کرده اند که در آن انگور است آب، و نه شراب، که برای عید فصح استفاده 8: 3تیموتاؤس  1شراب )رومیان 

 (.535-532، ص 1907)یزنشتاین شراب. دایرة المعارف یهودیان. یهودیان، خود را هر چند، استفاده از شراب در عید پسح  شد.

 چگونه ما می دانیم که آب انگور بود احتماال توسط عیسی استفاده نمی شود؟

در روز  انگور به طور معمول در اطراف سپتامبر برداشت و عید فصح است که معموال در ماه تقویم رومی به نام ماه آوریل است.

از این رو، آب انگور می توانست بین زمان برداشت و عید فصح خراب شده  سازی مدرن و یا خنک کننده ندارد.عیسی، آنها عقیم 

 است.

دیگران نیز گفته اند که این غیر ممکن بود برای یهودیان آب انگور که به مدت طوالنی )به رجوع کندی. هیستینگز کتاب مقدس واژه 

بنابراین، تنها شراب، که می تواند برای سال حتی بسیاری از دست  به ذخیره می شود.( 974ص  1909. اسکرایبنر پسر، Cنامه. 

 ، اما الزم نیست.(26:14)استفاده از الکل، مانند شراب، تایید عید خیمهها در تثنیه  نخورده باقی می ماند که استفاده شده است.

فقط بسیار کمی از  (.KJV، 5:18نوان پولس نوشت )افسسیان مسیحیان نمی شود "مست شراب، در جایی که بیش از حد است" را به ع

 شراب در به طور معمول در عید فصح مصرف )حدود یک قاشق چای خوری پر یا کمتر(.

 15 نه 14 عید فصح بود. از

 بعضی از آنها در مورد تاریخ از عید فصح کتاب مقدس خلط شده است.

 (.5: 23از ماه اول تقویم خدا نگه داشته شود )الویان  هفتم روز 14کتاب مقدس تعلیم میدهد آن بود تا بر روی 

و جامعه انتشار یهودی  GWT، آن را بیان می کند که بره این است که "در هنگام غروب" کشته شود )12از خروج فصل  6 در آیه

و، بله به عنوان کسی که بره را کشته  ب.این است که به بوداده و خورده آن ش می گوید که آنها به خوردن گوشت آن شب. 8 آیه ترجمه(.

( بین غروب آفتاب و نیمه شب که اساسا چه بنی 5: 12است، به راحتی می توانید کشتن، کباب، و خوردن یک بره از سال اول )خروج 



ال حاضر کتاب در ح خورده اند. 12:10. و از لحاظ فنی، آنها تا صبح به آن در خروج 122اسرائیل در ثبت کرد عید فصح در خروج 

 رخ داده است. 14 (، همان شب از12:12مقدس روشن است که عید فصح فرشته "در آن شب" )خروج 

در عهد جدید،  (.14-10: 10؛ 09:28؛ عبرانیان 3:18پطرس  1کتاب مقدس تعلیم میدهد که عیسی تنها بود به یک بار قربانی شود )

کتاب مقدس نشان می دهد که عیسی را از خطر  ( نگه داشته، و کشته شد.16-14: 22روشن است که عیسی عید فصح نهایی او )لوقا 
: 23(، به طور خاص در اولین روز از نان فطیر )الویان 31-28: 19"روز باال" بود )یوحنا  15 از آنجا که چرا؟ برداشته شد. 15 قبل از

 است.برآورده شده  14 از این رو، عیسی را نگه داشته و از عید فصح در (.6

ماه نیسان توسط رهبران مسیحی یهودی و غیر یهودی وفادار در اول، دوم، و قرن  ام 14تاریخ کلیسای اولیه نیز ثبت که عید فصح در 
 ( نگهداری می شد و که آن را نگه داشته بود در شب .24، فصل Vسوم )یوسبیوس. تاریخچه کلیسای، کتاب 

 یت برخی نسخه از عید فصح، هر چند بسیاری از نام تغییر کرده است، تاریخ، زمان،اکثر رهبران که مسیح و حرفه ای را به رعا

 را ببینید(. 10نمادها، و معنای )بخش عید پاک در فصل 

 کتاب مقدس به وضوح تعلیم میدهد که عیسی مسیح بود بره پسح برای ما و ما برای حفظ آن جشن با نان فطیر قربانی:

طوری که شما ممکن است تبدیل به یک دسته ای تازه از خمیر، تا آنجا که شما در حال پاک کردن مخمر قدیمی، به  7
بنابراین اجازه دهید ما جشن جشن می گیرند، نه با مخمر قدیمی،  8 برای بره شرکت ما، مسیح، تا قربانی شده است. فطیر.

 (NAB، 8-7: 5ان قرنتی 1) مخمر از کینه توزی و شرارت، اما با نان فطیر از صداقت و حقیقت.

پولس رسول متوجه شدم که عیسی یک جایگزین  توجه داشته باشید که جشن است که با نان فطیر از صداقت و حقیقت نگه داشته شود.
 فصح.  او همچنین تعلیم داد که مسیحیان هنوز هم باید همچنان به رعایت برای بره پسح که یهودیان استفاده می شود.

 یان برای انجام این کار شد؟اما اساسا چگونه مسیح

 پولس رسول توضیح می دهد:

برای من از خداوند که که من هم به شما تحویل داده دریافت: که عیسی خداوند در همان شب نان را گرفت که در آن او  23

است جسد من که و هنگامی که او را برکت داده بود، او آن را شکست و گفت: "بگیرید و بخورید، این  24 خیانت کرده بود؛

این پیاله »در همان شیوه ای او همچنین در جام بعد از شام گرفت و گفت:  25 برای شما شکسته است؛ این کار را در یاد من"

برای عنوان اغلب  26 عهد جدید است در خون من است. این کار، به عنوان اغلب به عنوان شما آن را می نوشند، در یاد من."

 (29-23: 11قرنتیان  1) بخورید و نوشیدن این فنجان، شما موت خداوند را تا او می آید. به عنوان این نان را

بنابراین، پولس رسول آموخت که مسیحی بودند برای حفظ عید فصح در شیوه ای که عیسی عید فصح نهایی خود را با نان و شراب 

 بود.  در شب به عنوان یاد یا مراسم یادبود و که -یک بنای یادبود یک یک مراسم هفتگی ساالنه  مشاهده شده است.

به درستی اشاره می کند که "عیسی در زمان عید فصح را انتخاب کرد ... نان را گرفت و ... او  دستور مذهبی کلیسای کاتولیک و تعلیم

 آن را شکست" و همچنین به آن به خورده شود.

عیسی نیز شراب به پیروان خود  کرد و به پیروان او گذشت به غذا خوردن.این است که در کتاب مقدس مستند که عیسی نان فطیر پاره 

از درگاه خدا دعا، شکست و توزیع نان فطیر، و توزیع شراب برای  مداوم ما در کلیسای گذشت به نوشیدن یک مقدار کوچک است.

ند نان فطیر )آن را با استفاده یک کل میزبان( با این حال، کلیسای رم )مانند بسیاری دیگر( دیگر می شک پیروان وفادار او به مصرف.

شراب توزیع برای پیروان آن برای نوشیدن )توزیع شراب اختیاری با کلیسای رم در نظر گرفته است، و آن است که  معموال و نه آن

 اغلب در کلیساهای پروتستان انجام نمی شود(.

 چه درباره 'به عنوان اغلب به ... شما اعالم؟

 عید فصح باید انجام شود؟چگونه اغلب 

 آید." عنوان اغلب به عنوان این نان را بخورید و نوشیدن این فنجان، شما موت خداوند را تا او می "برای عیسی اظهار داشت:

 عیسی مسیح این است که این یادبود. مرگ در نظر بگیرید که در آن



-5: 5؛ عبرانیان 17-16: 3را برای نجات ما داد )یوحنا ( و عیسی زندگی خود 5:10مرگ مسیح به ما آشتی با خدا )رومیان 

مسیحی فصح  ( نیست.12-3: 6مرگ او به ما می آموزد که مسیحیان به سلطنت گناه بر بدن فانی ما )رومیان  (.11

 از مرگ عیسی مسیح است. ساالنه بزرگداشت

شما، تنها که هنگامی که شما آن را انجام دهید، شما اعالم عیسی می گویند برای انجام این مراسم به عنوان اغلب به عنوان مورد نظر 

این بدان معنی  یک زمان دیگر در عهد جدید استفاده می شود. ،hosakis ،11:26قرنتیان  1اصطالح یونانی برای اغلب در  مرگ او.

نیز وجود )که آن را در مکاشفه  ،  یا  نیست به عنوان اغلب به عنوان مورد نظر شما مگر این که واژه یونانی برای "مورد نظر شما،"

 1با این حال، از آنجایی که این نه در حال حاضر در  ؛ تنها جایی دیگر در کتاب مقدس این اصطالح خاص استفاده می شود(.66: 11

ما در حال مشاهده ، پل به ما می گوید نیست به رعایت فصح خداوند عنوان اغلب به عنوان ما تمایل، اما که زمانی که 11:26قرنتیان 
 آن در عید فصح، آن است که فقط

 مراسم، آن است که نشان مرگ مسیح.

 عالوه بر این، این نرم نوشت:

پس هرکه این نان یا نوشیدنی های این پیاله خداوند می خورد در بطور ناشایسته مجرم بدن و خون خداوند خواهد  27

زیرا هرکه 29 و بنابراین اجازه دهید او را از نان و از آن پیاله بنوشد خوردن. اما اجازه دهید یک مرد خود را بیازماید، 28 بود.

قرنتیان  1) میخورد و نوشیدنی ها در بطور ناشایسته می خورد و نوشیدنی قضاوت به خود، بدن خداوند را تشخیص نیست.

11 :27-29) 

است که قرار است به همراه فصح ما کمک می   بررسی کند. پل است که به وضوح تعلیم می داد که به این نان و شراب، باید خود را

به عنوان توانید  کند در گسل ها و گناهان ما تمرکز، و در نتیجه کمک می کند تا تحقق این دستور از پل به خودمان را بررسی کند.

 دن خمیر مایه هر روز یا هفته(.تعداد زیادی از تالش کنند، این برنامه همچنین از مفهوم معاینه ساالنه )مردم شد از بین بر

 و این یک مشاهده ساالنه بود. عهد جدید که هر دو ثبت عیسی و پولس تدریس به رعایت عید فصح در شیوه ای مسیحی است.

 پاشویان

 (.13:10پاشویان کمک می کند تا نشان دادن تواضع و حتی پیروان مسیح هنوز هم تمایل به مناطقی که نیاز به پاکسازی شود )یوحنا 

 عیسی تعلیم داد که پیروان او باید این کار:

پس اگر من که خداوند و معلم خود را، پای خود  14 شما مرا استاد و خداوند، و به شما می گویند خوب، برای چنین هستم. 13

باید انجام دهید که من به برای من به شما داده مثال، که شما  15 را شسته اند، شما همچنین باید به شستن پاهای یکدیگر است.

و نه او که بزرگتر از او که او  مسلما، من به شما می گویم، یک خادم است از ارباب خود بزرگتر است. 16 شما انجام داده اند.

 (17-13: 13اگر شما این چیزها، به برکت می دانم که شما اگر شما آنها را انجام دهد.)یوحنا  17 را فرستاده.

 ی پا شستشو مسیحیت مانند عیسی گفت: برای انجام.نسبتا کمی که ا

 از خدا دستورالعمل عیسی مسیح بر روی این ساالنه دنبال کنید. مداوم اما ما در کلیسای

 منابع خارج از کتاب مقدس

از زمان  14 سابقه که مومن در سال در این فقط در کتاب مقدس که ما می بینیم که عید فصح ساالنه توسط مسیحیان نگه داشته بود.

 عید فصح.  ( نگه داشته2016ناصری کتابها،  دوم. 2رسوالن اصلی و در طی اعصار )تیل ب مداوم تاریخ کلیسای خدا. نسخه 

)این سند به نظر می رسد بر نوشته در قرن دوم  زندگی پولیکارپ است برخی از اطالعات جالب در متن خراب شناخته شده به عنوان

موجود ما در حال حاضر حاوی اطالعات / تغییراتی که به نظر می رسد در قرن چهارم اضافه  می شود، اما نسخه های

چه جالب  کلیسای سمیرنا را ببینید. MS(: مونروی 31، ص 2015تاریخ و الهیات از اولیه مسیحی پیتر النگ نسخه،  دارد. وجود شود



ممکن است نه برای اولین بار به سمیرنا از رسول جان از پولس  است این است که آن نشان می دهد که مشاهده فصح در آسیای صغیر

 ( آمده است، اما حتی پیش از آن.2رسول )زندگی پولیکارپ، فصل 

این می گوید که  نشان می دهد که عهد جدید عید فصح با نان فطیر و شراب بود در طول فصل فطیر به مشاهده شود. زندگی پولیکارپ

 و نوشتن حمایت از این ایده که نان فطیر و شراب، گرفته شد و در سال گرفته شد است. گری است.بدعت گذاران را به شکل دی

و دیگران در سال  سابقه که رسوالن کتاب مقدس ذکر شده )از جمله فیلیپ و جان( و همچنین اسقف / شبان پولیکارپ، ، اید برای

روم، ارتدوکس شرقی، کاتولیک ها و آنگلیکان  (.7-2آیات  24فصل )یوسبیوس. تاریخچه موسی عید فصح کلیسا، کتاب پنجم،  14 در

 همه در نظر آن دسته از رهبران به قدیسین بوده است، اما هیچ کدام از این ادیان نمونه خود را در این دنبال کنید.

 :14 ظ عید فصح درمیالدی نوشت گفتن مسیحیان به حف 180اسقف / پاستور از هیراپولیس در فریگیا آسیای صغیر در حدود 

قربانی بزرگ، پسر خدا به جای گوشت بره، که محدود بود ... و کسی که در روز  روز چهاردهم، عید فصح واقعی خداوند.

 عید پسح به خاک سپرده شد، سنگ که بر قبر بودند.

نیست، و در سال از مرگ او، این  15 این در به خاک سپرده شد. 14 کشته شد، و در 14 نگه داشته، در 14 عیسی خوردند و عید فصح در

عیسی می توانست از عید فصح پس از غروب آفتاب در طول روز روشن گرفته و کشته شوند و قبل از غروب آفتاب  در یکشنبه بود.

 را دوباره تنظیم کنید )برای شروع یک روز جدید( به خاک سپرده شود.

مه ای به روم اسقف ویکتور که ویکتور سعی کردم به زور رعایت عید فصح در در اواخر قرن دوم، اسقف / پاستور افسس با ارسال نا

 :14 یکشنبه به جای

برای در آسیا هم چراغ بزرگ خواب کاهش  نه به اضافه کردن، و نه در نظر گرفتن دور. نوشت: "ما در رعایت دقیق روز؛

انی که او باید با شکوه از آسمان آمده، و باید به دنبال همه یافته است، که باید دوباره در روز افزایش یابد خداوند در آینده، زم

و دو دختر باکره ساله او، و دختر دیگر،  در این میان فیلیپ، یکی از دوازده رسول، که خواب در هیراپولیس افتاد؛ مقدسین.

که هر دو یک شاهد و  که در روح القدس زندگی می کردند و در حال حاضر در افسوس استوار است.و عالوه بر این، جان،

و پولیکارپ در  او در افسوس به خواب رفت. یک معلم، که بر سینه خداوند تکیه، و، یک کشیش بود، عینک صفحه کشیشی.

چرا شما نیاز به من اشاره اسقف  و ، اسقف و شهید از که از خواب در سمیرنا سقوط کرد. ازمیر، که یک اسقف و شهید شد.

ب در الئودیکیه سقوط کرد، و یا پر برکت یا  خواجه که در مجموع در روح القدس زندگی می و شهید اید برای که خوا

همه این روز چهاردهم فصح  کردند، و کسی که در سارد نهفته، در انتظار از آسمان، زمانی که او باید افزایش می یابد مرده؟

و من هم، ، حداقل از همه شما، با توجه به  ایمان است. مشاهده با توجه به انجیل، انحراف در هیچ احترام، اما زیر حاکمیت

و  و من هشتم هستم. برای هفت نفر از بستگان من اسقف بود. سنت از بستگان من، که برخی از آنها من نزدیک دنبال کرد.

خداوند  من، لهذا ای برادران، که شصت و پنج سال در بستگان من همیشه مشاهده آن روز که مردم را دور خمیر مایه.

زندگی می کردند، و با برادران در سراسر جهان را مالقات کرد، و از طریق هر کتاب مقدس رفته است، من با کلمات 

برای کسانی که بیشتر نسبت به من گفت "ما باید به اطاعت خدا و نه از انسان ... من می توانم اسقف  وحشتناک مترس است.

که نام، باید آنها را می نویسم، یک جمعیت زیادی را تشکیل می  ا احضار ذکر؛که حاضر بودند، که من در تمایل خود ر

و آنها، دیدن، من، رضایت خود را به نامه داد، دانستن که من موهای خاکستری رنگ من بیهوده را تحمل نمی کند، اما  دهند.

 همیشه زندگی من در عیسی خداوند اداره بود.

 توجه داشته باشید در نامه خود،:

  ( گفت که او پس از تعالیم در از رسول جان گذشت.1

  ( گفت که او وفادار به تعالیم انجیل بودن بود.2

  ( در موقعیت که آموزه های از کتاب مقدس باالتر از سنت رومی پذیرفته شد متکی بود.3

  ( گفت وفادار به آموزه های رهبران کلیسا در اوایل به او منتقل پایین بودن بود.4

  نشان داد که او پس از آن بود سخنگوی وفادار در آسیای صغیر.( 5

  ( گفت که او و پیشینیان خود مشاهده زمان فطیر.6



  ( از قبول اقتدار سنت روم غیر از کتاب مقدس بیش از کتاب مقدس است.7

  (.4: 18او ترجیح می شود جدا )مکاشفه  -( از قبول اقتدار اسقف رم 8
 گی خود را به توسط عیسی و نه نقطه نظرات مردان اداره می شود.( اظهار داشت که زند9

 دوست مثال عیسی و رسوالن مانند بود شما به دنبال؟

 توسط بسیاری از مورخان نشاندار شد. ( نگه داشته، آنها و افرادی که تا )التین برای 14 از آنجا که مسیحیان اولیه عید فصح در

میالدی، اسقف / پاستور سارد  180توجه داشته باشید که با  فصح تا به حال با طرح خدا برای نجات.مسیحیان اولیه متوجه شدم که عید 

 نوشته است:

در حال حاضر همراه رمز و راز از عید فصح، حتی عنوان آن می ایستد در قانون ... مردم نوشته شده است، در نتیجه، مدل 

ضیح قانون و تحقق آن شد، در حالی که کلیسا در انبار از واقعیت تبدیل اما انجیل تو برای کلیسا، و قانون طرح سهموی شد.

این یکی که با صبر و حوصله بسیاری از چیزها در بسیاری از مردم را تحمل ... این  شد ... این یکی فصح نجات ما است.

ک سپرده شد، که از میان یکی که بشر در یک باکره تبدیل شد، که بر روی درخت به دار آویخته شد، که در زمین به خا

این بره که کشته شد  مردگان برخاست است، و کسی که انسان مطرح شده است تا از قبر زیر به ارتفاعات از بهشت است.

 است.

دانشمندان کاتولیک )یوسبیوس، سقراط ، سینت  نیسان توسط وفادار و دیگران در قرن بعد نگه داشته شد. امین 14عید فصح در سال در 

های مختلف کلیسای نویسندگان خدا رعایت آن از زمان رسوالن به دوران  و قرن بعد رخ داده است. هفتم 8- 6 ،5 ،4 ضبط این در بید(

(، برمی گردد. تیل ب تاریخچه ادامه از 7)کلیسای خدا، روز  1972. اورشلیم، 3مدرن )به عنوان مثال داگر ، داد. تاریخ دین، اد 
 (.2016کتابها، کلیسای خدا. ناصری 

رومی می دانیم که جنبه های عید فصح، مانند پاشویان، نیز توسط کسانی که به نظر آنها مسیحیان وفادار اوایل -دانشمندان یونانی
 (. شستشو و دست و پا در دانشنامه کاتولیک(.1912 مشاهده شد )به عنوان مثال ترستون،

 ز الویان است.ا 23 عید فصح اولین جشن ساالنه ذکر شده در فصل

الزم به ذکر است که نوشته های اولیه مسیحی اغلب به آن به عنوان  عید فصح کمک می کند تا نجات تصویر و فضل برای مسیحیان.

 عید فصح و رجوع "شام خداوند."

رومی ها -نیدر حالی که برخی ممکن است 'روحانی' دور ضرورت رعایت عید فصح، رهبران نظر گرفته می شود قدیسین توسط یونا

 و کلیسای خدا آن را به معنای واقعی کلمه است.

 از خدا هنوز هم انجام این کار امروز. مداوم ما در کلیسای

 از خدا عید فصح حفظ و شامل تاریخی، و کتاب مقدس، عمل شستشو پاهای یکدیگر است. مداوم ما در کلیسای

 طرح از آغاز

( برای ارسال عیسی به خاطر گناهان ما مرد، که خدا 1:20پطرس  1از بنای جهان ) عید فصح را نشان می دهد که خدا یک طرح پیش

( را دوست دارد حال، که خدا می تواند ما را، و که پسر او رنج می برد و برای ما مرد.عید فصح را نشان می دهد 3:16به ما )یوحنا 

 ( باقی می ماند.5-1: 6ن که مسیحیان از گناه توسط مرگ او را آزاد کرد و نه در گناه )رومیا

 اما به سادگی پذیرش قربانی عیسی است همه این است که طرح نجات خدا وجود ندارد.

مردم مختلف را حفظ آغاز اعیاد خدا برای نجات توسط تا حدودی شناخت عید فصح و / یا پنطیکاست، اما هرگز در رفتن به دانستن 
 ( تصویر توسط دیگر اعیاد کتاب مقدس است.3:18پطرس  2)( از فضل خدا 11:33"عمق دولتمندی" )رومیان 

پیروان  (.9-1: 1پطرس  1؛ 2: 12(، اما همچنین دان نجات ما )عبرانیان 9: 5مسیح نه تنها نویسنده / مبتدی از نجات ما )عبرانیان 

 واقعی او را حفظ بهار او و پاییز روز مقدس.



 . شب به را مشاهده و با روز عید فطیر3

: 11؛ مکاشفه 3: 13مقدس نشان می دهد که مصر یک نوع گناه که از آن بنی اسرائیل بود تحویل داده می شود بود )قس خروج کتاب 

-1: 17کتاب مقدس نشان می دهد که مسیحیان امروز در جهان است که یک نوع از روحانی "بابل" زندگی می کنند )مکاشفه  (.8

خدا میریزد آفت خود را بر بابل  بعد از اینکه نسبتا به زودی از آن تحویل داده می شود کتاب مقدس نشان می دهد که مسیحیان (.6

تعدادی از آفت ذکر شده در کتاب مکاشفه شبیه به کسانی که یک بار در مصر استفاده می شود قبل از مردم خدا را  (.8-1: 18)مکاشفه 

 تحویل داده شد است.

 فطیر است.فرزندان اسرائیل مصر در روز اول عید 

مجلس مقدس" »(، NKJVمی آموزد که هر دو روز اول و آخر فطیر بار برای یک "مجلس" مقدس ) 8-7: 23کتاب مقدس، در الویان 

(NJB.می باشد )  شب پانزدهم نیسان )که آغاز می شود که روز مقدس( آغاز می شود عید فطیر، که شامل خوردن )قس خروج
 (.66: 23؛ الویان 00:16

 دس را ثبت و ضبط موارد زیر است:کتاب مق

این است که شب شود بسیار نزد خداوند برای آوردن آنها از زمین مصر مشاهده: این که شب خداوند به همه بنی اسرائیل  42

 (KJV، 00:42)خروج  را در نسل خود مالحظه قرار گیرد.

به ارمغان آورد: این شب همه بچه ها از  Ægyptاین شب قابل مشاهده پروردگار ما، زمانی که او آنها را بیرون از سرزمین 

 )اصلی( اسرائیل باید در نسل خود را مشاهده کند.

که باید باعث  این چیزی است -( 8: 11برای مسیحیان، شب به تصاویر مشاهده اکشن با توجه ما را به ترک مصر معنوی )مکاشفه 

 مسیحیان به شادی است.

 شام به طور معمول شامل بود، اما به، نان فطیر محدود نمی شود. از لحاظ تاریخی، شب به طور معمول مشاهده درگیر شام جشن.

 15 بخش عمده ای از یهودیان تماس فصح

برخی منابع خاخامی پیشنهاد این دلیل بود که  ر داد.رهبران یهودی تاریخ و برخی از شیوه های خود را در ارتباط با عید فصح را تغیی

. لغوی و کمک های تاریخی در کتاب مقدس و خاخامها عید Gآنها نمی خواستند که آن را نگه دارید همان مسیحیان وفادار )گرگ 
 (.19911فصح. گرگ، 

ی خاص، همراه با چگونه یهودیان تمایل به اما همچنین، احتماال به دلیل مصرف یک وعده غذایی در شب را قابل مشاهده و سنت ها
مقابله با روزهای مقدس زیرا از خارج از کشور )یهودیان خارج از سرزمین اسرائیل( و مسائل تقویم ) روز مقدس. دایرة المعارف 

از  15 ان آن شب از(، یهودیان تمایل به پاسخ شب به توان مشاهده کرد از عید فصح به عنوان بسیاری از یهودی1906یهودیان از سال 

 به عنوان عید فصح. هفتم 15و  14 برخی نگه داشتن هر دو نیسان / ابیب نگه می دارد.

)خاخام جفری دبلیو گلدواسر. چرا یهودیان در امریکا دو  15 و فریسیان در 14 در آن زمان عیسی، صدوقیان تمایل به حفظ عید فصح در

 عید فصح ؟(.

در عهد عتیق، عید فصح نشان می دهد که فرزندان  دو زمان های مختلف برای دو هدف متفاوت است.با این حال، کتاب مقدس تعلیم 

مسیحیان، که عیسی   عهد جدید عید فصح را نشان می دهد، برای اسرائیل محافظت می شدند و از فرشته مرگ رنج می برند نیست.

 جریمه گناهان ما را خود از طریق مرگ او با مته سوراخ.

( الزم به یاد 00:42ب به توان مشاهده یهودیان که آنها باید خدا را شکر برای نجات خدا می از اسارت برده داری مصر )خروج اما، ش

برای مسیحیان، شب به مشاهده می آموزد ما به شادی و خدا را شکر برای آزادی عیسی فراهم می کند از اسارت گناه باشد  آوری.
 (.366-34: 8)یوحنا 

 انشمندان یهودی متوجه است که کتاب مقدس لیست عید فصح به عنوان در تاریخ های مختلف از جشنواره نان فطیر:برخی از د



، با این حال، به نظر می رسد به تمایز بین عید فصح، که برای روز چهاردهم ماه تعیین می کنند، و )جشنواره XXIII.  لو.

)عید فصح.  : (، منصوب شده برای روز پانزدهم.3، بند 1وس،  ب ؛ یوسفXXII 1، لوقا ἑορτή τῶν ἀζύμωνعید فطیر؛ 
 (19066دایرة المعارف یهودیان از 

است کتاب مقدس نظر گرفته می شود بخشی  15 عنوان عید فصح را نگه دارید، 15 بنابراین، با وجود اکثر یهودیان خواستار آنچه که در

یهودیان تمایل به تاکید بر خروج از مصر و در برخی از سنت های غیر از کتاب از آنجا که  از این جشنواره هفت روز نان فطیر.

 مقدس تکیه می کنند، آنها تمایل به بیشتر فقط از تاریخ دوم را مشاهده کند.

مورد بحث عید فصح و با خدا آموزش موسی و هارون در مورد آنها چه می شد به مردم آموزش و همچنین آنچه اتفاق  12خروج فصل 

این آموزش شامل گرفتن از یک بره در روز دهم این ماه اول، به نام ابیب، و صرفه جویی در آن تا  واهد افتاد آغاز می شود.خ

 هفتم. 14آغاز  -هنگامی که آن را به در گرگ و میش کشته شود  14 روز

 توجه داشته باشید چیزی از دستورالعمل های زیر در مورد عید فصح:

همه مشایخ اسرائیل نامیده می شود و به آنها گفت: "انتخاب کردن و بره برای خودتان با توجه به خانواده پس موسی برای  21

و شما باید یک دسته از زوفا را، آن را شیب در خون است که است در حوضه، و حمله به  22 خود و کشتن بره پسح بود.

-21: 12ا باید از درب خانه اش تا صبح رفتن )خروج سردر و دو باهوهای با خون است که در حوضه و هیچ یک از شم

22.) 

 بیان "تا صبح" می آید از کلمه عبری به معنای "از طریق شکستن از نور روز"، "آینده از نور روز،" و یا "آمدن طلوع آفتاب."

 ی افتاد که در اوایل شب؟چه اتفاق رفتن نیست. 14 بنابراین، بنیاسرائیل را از خانه های خود را تا بعد از طلوع آفتاب در

و آن را به تصویب در نیمه شب که خداوند همه نخست زادگان در زمین مصر رخ داد، از نخستزاده فرعون که در تخت  29

و مصریان خواست مردم، که آنها ممکن  33 او را به نخستزاده از اسیر که در زندان بود نشسته، و همه نخست زادگان دام ...

 (29،33: 12)خروج  برای آنها گفتند: "ما باید همه مرده باشد." زمین در عجله ارسال.است آنها را از 

 که یک فرض نادرست که بسیاری از است: -موسی و هارون نمی بیرون رفتن در طول شب 

ن دید پس فرعون به او گفت: "از من دور شو! توجه کنند تا خود و دیدن چهره من نه بیشتر! برای در روز شما صورت م 28

 شما خواهد مرد!"

 (29-28: 10)خروج  شما به خوبی سخن گفته اند. من هرگز صورت خود را دوباره ببینید."»پس موسی گفت:  29

آنها به داخل خانه های خود بمانند تا صبح،  پس از مرگ نخستزاده، اسرائیل تعدادی از وظایف کامل قبل از خروج از مصر بود.

مانده از بره که بود خورده نشده است، رفتن به روستاها و شهرستانها که در آن به مردم مصر زندگی می  شکستن نور روز، رایت باقی

د را کردند و از آنها بخواهید به آنها نقره، طال، و لباس را، جمع آوری و بارگذاری تا هر آنچه اموال آنها را به انجام و با گله و گله خو

 اطالع:  آنجا که بیست مایل، به که در آن سفر سازمان یافته خود را از مصر بیرون بود برای شروع.با پای پیاده سفر، برای برخی از 

و از مردم در زمان خمیر خود را قبل از آن خمیر برسد، فرورفتگی و ورز خود در لباس های خود را بر شانه های خود  34

و آنها را از مصریان جواهرات نقره قرض گرفته، و  و بنیاسرائیل بود با توجه به کلمه موسی؛ 35 گره خورده است.

و خداوند به مردم در نزد مصریها، به طوری که آنها نزد آنها وام چیزهایی مانند آنها مورد نیاز  36 جواهرات طال، و جامه:

هزار پای  و بنیاسرائیل را از رامسس سفر به مردم سکوت، در حدود ششصد 37 و آنها به مردم مصر خراب شده است. است.

و آنها نان فطیر از  39 و گله و گله، حتی گاو بسیار. و بسیاری مخلوط نیز باال رفت با آنها؛ 38 پیاده که مرد، در کنار کودکان.

زیرا آنها را از مصر بیرون رانده شدند و نمی تواند  خمیر که آنها را از مصر بیرون آورد، برای آن نمک ترشی نشد پخته؛

 (KJV، 39-34: 12)خروج  آنها را برای خود آماده هر خواربار. درنگ، نه به حال

 در آن شب که در واقع مصر را ترک. شب به مشاهده شب که آنها رامسس باقی مانده است.

 پس از انجام آنچه خدا به آنها گفت به کار، آنها را ترک کرد.



با توجه به تعداد زیادی از مردم و « از سرزمین مصر است.به ما می گوید، "بنی اسرائیل در صفوف منظم رفت خارج  13:18خروج 

 محدوده سنی، آن را قابل توجه است که آنها قادر به انجام این بوده است که همه توسط شب بعد از عید فصح.

 نان بدون مخمر

کنند، به عنوان او، بدون گناه  ما مسیحیان می دانیم که عیسی جریمه گناهان ما را در عید فصح پرداخت و ما به تالش برای زندگی می

 (.1: 12و نفاق، که خمیر مایه نمادین می تواند نشان دهنده )لوقا 

 اواخر هربرت دبلیو آرمسترانگ در مورد این نوشته است:

( رفت، در وجد و سرور بزرگ و سرخوشی بیش از رستگاری خود را 3: 33و، به عنوان اسرائیلیان را با دست باال )اعداد 

چه اتفاقی   اما تا در ابرها از شادی و شادی. -رت، به طوری که به تازگی مولود مسیحی شروع زندگی مسیحی خود از اسا
 می افتد؟

و به زودی مسیحی و بی تجربه می یابد او پایین است  -شیطان و گناه بالفاصله پس از به تازگی پسر مولود خدا را دنبال کنند 
 رها کردن و ترک کنید.در اعماق دلسردی، و وسوسه به 

به محض آن که بنی اسرائیل این ارتش بزرگ دیدم پیگیری آنها، آنها شجاعت  - 10آغاز آیه  14توجه داشته باشید خروج 
آنها دیدند که آن را غیر ممکن بود برای آنها به دور از  آنها شروع به گله و شکایت کنید. ترس بر آنها آمد. خود از دست داد.

 پس از آن با ما است.  و آنها درمانده بودند. ریانش را، چرا که او برای آنها خیلی قدرتمند بود.فرعون و لشک

 قدرت ما کافی نیست!

اما توجه کنید که پیام خدا به آنها از طریق موسی: "شما هیچ نترسید، هنوز هم ایستاده، و نجات از خدا را ببیند ... برای 

 چه شگفت انگیز! اره بیشتر برای همیشه دیدن خداوند برای مبارزه با. شما"!مصری ها ... شما باید آنها را دوب

ما می توانیم شیطان و گناه را تسخیر کند، اما  او باید برای ما مبارزه کنند. درمانده، به ما گفته ماند، و نجات از خدا را ببیند.

که گفت او  -  تحویل ما -ما را تقدیس  -ا پاک خواهد شد که ما ر -کاهن اعظم ما  -این افزایش یافته مسیح است  او می تواند.
 هرگز ما را ترک و نه ما را رها!

ما باید به او در  اما مسیح را در ما می توانید آنها را نگه دارید! ما می توانیم فرمان در قدرت و قدرت خود ما را حفظ کند.
 (1976کلیسای جهانی خدا،  مقدس شرک؟تعطیالت که خدا روز و یا  آرمسترانگ. ایمان تکیه می کنند.

 هدف از جشنواره

اکنون به خروج  هدف بزرگ او چه بود؟ چرا خدا این روزها جشن مقرر شد؟ اما اجازه بدهید ما اهمیت کامل این یاد بگیرند.

: 66آیه  ابیب بود. 15: "...، موسی به مردم، به یاد داشته باشید این روز، که در آن آنچه از مصر آمد ..." این 3، آیه 13

هفت روز نباید خوردن نان فطیر، و روز هفتم جشن نزد ابدی شود ... دلیل این است که آنچه را که ابدی ]یک بنای یادبود[ »
" نزد تو بر دست تو، و برای یک -)اثبات معجزه آسا از هویت(  -آیا انجام می شود ... و آن را باید برای یک عالمت باشد "

 "که خداوند قانون ممکن است در دهان ... تو نباید بنابراین نگه داشتن این فرمان ..." - چرا؟ -ین چشمان تو "بنای یادبود ب

هنوز هدف خدا را می  هنوز اهمیت واقعی آن همه شما را درک؟ آه، ای برادران عزیز، آیا شما معنی فوق العاده را ببینید؟

باید مرتکب   پذیرش از خون او گناهان ما گناهان است که گذشته است.عید فصح تصاویر مرگ مسیح برای آمرزش  بینید؟

گناهان  -بنابراین هنگامی که ما آن را قبول، گناهان ما فقط تا آن زمان را ببخشند  -مجوز در گناه نمی دهد  -ببخش نمی کند 
 گذشته.

ما هنوز باید وسوسه رنج می  جودات گوشت.اما ما هنوز مو گناهان گذشته را ببخشند. اما باید ما را متوقف وجود دارد؟

ما  و ما ناتوان از ارائه خود را از آن! ما برده به گناه، در قدرت بوده است. -گناه ما را در کالچ را برگزار کرده است  برند.
جشنواره )آرمسترانگ. آنچه باید در مورد عید فصح و  معنی. -اجازه دهید ما تصویر درک  در اسارت به گناه بوده است.

 (19799عید فطیر بدانید. خبر خوب، مارس 



به طور کامل، به عنوان عیسی تعلیم داد، "شما باید کامل باشد، فقط به عنوان پدر خود را در  تا چه حد باید مسیحیان، گناه را محو؟

(.مانند گناه، پفک خمیر 8-7: 5 1خمیر مایه نمادین می تواند یک نوع از گناه )اول قرنتیان  (.05:48آسمان است کامل است." )متی 

 مایه است.

عید  معنا و نماد کامل تنها با عید فصح است. هفت است تعداد خدا نماد کامل، مسیحیان به پیروی از عید فصح با هفت روز نان فطیر.

 فصح تصاویر پذیرش خون مسیح برای آمرزش گناهان گذشته و مرگ عیسی مسیح.

شماره هفت روز نان فطیر زیر فصح کمک  (.3:13لق آویز بر روی درخت از مرگ او )غالطیان باید ما را ترک مسیح نمادین ح

 بعد از گناهان گذشته هستند در نتیجه فداکاری عیسی را ببخشند. -عکس به ما کامل قرار دادن دور از گناه، نگهداری از فرمان 

عیسی به تاج و تخت خدا که در آن او در حال حاضر به طور  ت.روز تصویر نان بدون مخمر زندگی و کار از عیسی افزایش یافته اس

( ارائه ما به طور کامل از قدرت 18-17: 2فعال در محل کار در طرف ما به عنوان کاهن اعظم ما، پاک کننده ما را از گناه )عبرانیان 

 خود را!

 اینجا برخی از آنچه مقدس عبری در مورد روز عید فطیر بگویم این است:

برای هر کس می  در روز اول شما باید از خانه های خود را خمیر مایه را حذف کنید. ت روز نان فطیر بخورید.هف 15

در روز اول باید یک  16 خورد نان نمک ترشی از روز اول تا روز هفتم، آن شخص خواهد بود را از اسرائیل را کاهش دهد.

هیچ کار باید بر روی آنها  حفل مقدس برای شما وجود داشته باشد.محفل مقدس وجود داشته باشد و در روز هفتم باید یک م

بنابراین شما باید جشن عید 17 که تنها ممکن است توسط شما آماده شده است. -اما آنچه همه باید غذا خوردن  انجام می شود.

بنابراین شما باید این  د.فطیر مشاهده، برای این همان روز من خواهد شد که ارتش خود را از زمین مصر به ارمغان آور

در ماه اول، در روز چهاردهم ماه در شب، شما باید  18 روز در طول نسل های خود را به عنوان فرمان ابدی را مشاهده کند.

برای هفت روز بدون هیچ خمیر مایه باید در خانه پیدا شده است، از  19 نان فطیر بخورید، تا روز بیست و یکم ماه در شب.

ر کس می خورد چه نمک ترشی است، آن شخص همان خواهد بود را از جماعت اسرائیل را کاهش دهد، که آیا او آنجا که ه

. در تمام خانه خود را شما باید نان فطیر  شما باید چیزی نمک ترشی خوردن؛ 20 یک غریبه یا یک بومی این سرزمین است.

 (20-15: 12خروج «)بخورند. 

نشان می دهد که انتظار می رفت به ارائه در روز عید فطیر،  16:16و تثنیه  را می آموزد و همچنین.در مورد آن  8-6: 23الویان 

 پنطیکاست، و سقوط مقدس روز داده می شود.

آنها به دلیل نافرمانی  (.07:22نوشته اصلی، هیچ "قربانی سوختنی و یا فداکاری" وجود دارد که خدا "آنها را از زمین مصر" )ارمیا 

: 9( و عهد جدید روشن است که ما الزم نیست به سوختنی یا قربانی های حیوانی در حال حاضر )عبرانیان 27-21: 7شد )ارمیا  اضافه

11-155.) 

همانطور که ما نان فطیر بخورید هر یک از روز، ما متوجه است که ما باید برای جلوگیری از گناه است که در جهان اطراف ما به 

 وفور.

 نگهداری می شود؟ انجام دور یا

 چیز دیگری که هربرت دبلیو آرمسترانگ نوشت در نظر بگیرید: بودند روز عید فطیر انجام دور؟

 لغو نشده با میثاق قدیمی

در حالی که  -و این دوره ایجاد شده است  رعایت این نکته که روز عید فطیر یک دوره، داشتن دو روز سبت باال روز است.

در برابر خدا حتی عهد قدیمی  -در مقابل قانون تشریفاتی موسی داده و یا نوشته شده بود  -صر بود بنی اسرائیل هنوز در م

ترجمه  17در ترجمه فنتون، آیه  چه قانون موسی، و یا عهد قدیم، را نمی یا موسسه، آنها نمی توانند به دور! پیشنهاد شده!

 کل دوره گنجانده شده است. اد ماندگار باشد."شده است: "در نتیجه نگه داشتن این دوره به عنوان یک نه

 الزام آور امروز، و برای همیشه! -و هفت روز عید فطیر  -این به تنهایی باید ثابت کند که روزهای مقدس 



اعمال می شود، به عنوان آنها مطمئنا انجام دهید، و در اینجا قطعی ثابت، پس از آن است  14، نه 15حال اگر این متون به 

در بند آغاز مهاجرت  اما این متون باال به جشن و نه از عید فصح مراجعه کنید. در واقع آن است که! فصح تاسیس؟عید 

 ... آن ایجاد! 24عید فصح است دوباره به آن اشاره شد، و آیه  0:21

به قبول خون مسیح، برای مشاهده فصح به تنهایی، و پس از آن موفق به رعایت هفت روز عید فطیر، یعنی، در نمادگرایی، 

می گویند ... قانون است دور انجام می شود، ما زیر فیض هستند ، به این معنی مجوز، در  -و برای ادامه بر روی در گناه 
 گناه!

)آرمسترانگ.  هفت روز عید فطیر تصویر نگهداری از فرمان است که یکی دیگر از راه گفت: قرار دادن دور از گناه است.

 (1979ورد عید فصح و جشنواره عید فطیر بدانید. خبر خوب، مارس آنچه باید در م

: 5قرنتیان  1پولس رسول تایید درستی نگه داشتن جشن با نان فطیر ) مسیحیان اولیه اعتقاد نداشت که روز عید فطیر دور انجام شد.

 مشاهده:او و دیگران هنوز هم مشخص شده اند / مشاهده و آن را در خارج از یهودیه  (.7

اما ما به دور از فیلیپی پس از روز عید فطیر سمت و در پنج روز آنها را در تروآس، که در آن ما هفت روز در آنجا ماند  6

 (6: 20)اعمال رسوالن  پیوست.

یک شهر فیلیپی حاال  اگر مسیحیان بودند روز عید فطیر نگه داشتن نیست، روح القدس نه این به مانند این ثبت شود الهام گرفته اند.

در نتیجه نگه داشتن این روز را نه به یک جایی مثل اورشلیم محدود  -این توسط رومی ها به اداره می شد  غیریهودی در مقدونیه بود.

 ؛ اعمال7: 5قرنتیان  1حداقل در دو مکان در عهد جدید، ما می بینیم که روز عید فطیر به در مناطق غیر یهودی نگه داشته شود ) بود.
20 :66.) 

از آنجا که نویسنده غیر یهودی لوقا در  .3"آن را در طول روز عید فطیر بود":  12همچنین در نظر بگیرید در بیانیه ای در اعمال 
ناشناخته به مسیحیان   (، چرا او این روزها ذکر کرده اند اگر آنها1: 1کتاب اعمال رسوالن خطاب به یکی دیگر از غیر یهودی )اعمال 

 ودی و هم دیگر وجود نداشت؟غیریه

ادعا می کند که عیسی تعلیم داد پیروان او باید روز عید فطیر نگه دارید تا زمانی که   سوم 3شاید آن را باید اضافه شود که ساختگی قرن 

گاه داشتن آن روز ن سوم 3در حالی که ما نمی توانیم در آن سند تکیه می کنند، آن را نشان می دهد که برخی از به قرن  برمی گردد.

 است.

اطالعات از خارج از کتاب مقدس گزارش می دهد که رسوالن پل، جان، و فیلیپ، همراه با پولیکارپ سمیرنا و دیگر مسیحیان اولیه، 

 (.2نگه روز از نان بدون مخمر ) زندگی پولیکارپ، فصل 

کسانی که در کلیسای  از نان بدون مخمر ممنوع است. ( مشاهده از روز364-363قرن چهارم )ج. شورای  از 38با وجود این، کانن 

 خدا نمی تواند با بسیاری از احکام این شورا که در برابر کتاب مقدس و اوایل سنت های وفادار رفت منطبق هستند.

، 1988المقدس، نگهبانان ادامه داد: برای حفظ روز نان بدون مخمر پس از آن )ناصری یهودی مسیحیت ، بیت -بنابراین، مختلف سبت

-117، ص 1987بریل،  07/09، 19، فصل 1( بخش 46-1؛ از ساالمیس: کتاب دوم )فرقه 58،62،63؛. جروم در ذکر، ص 35ص 

؛ قوش جان رد 62-61، ص 1993، (MI( و به قرون وسطی و فراتر از آن )در قرن شانزدهم. دانشگاه اندروز پرس، چشمه )119
. 2، نسخه 1800-1600ر که در توپ ب روز هفتم مردان اشاره نمود:... و در انگلستان و ولز، ، همانطو58-57جان  و رمان ، صص 

 (.50-49، صص 2009جیمز کالرک و شرکت، 

برای کلیسا مسیحی واقعی صحبت کرد، ما هنوز هم روز عید شورای  از خدا را قبول نمی کند که مداوم همانطور که ما در کلیسای
؛ 6: 13؛ 00:15برخی از نان فطیر برای هر یک از هفت روز به عنوان کتاب مقدس را اندرز )خروج ما خوردن  فطیر است.

 الزم نیست.-استفاده از گندم کتاب مقدس-این نان را می توان از دانه های مختلف ساخته شده است / آجیل  (.34:18؛ 23:15

ا فطیر در طول این جشن غذا خوردن، آن است که فقط بدون نان نمک )شاید الزم به ذکر است که می توان از غذاهای دیگر از نان تنه

ترشی هستند به خورده شود. همچنین، بر خالف عید فصح، اولین و آخرین روز عید فطیر روز هستند، مانند هفته سبت، که یکی به کار 

 نمی کند.(

دارد قطعا درک معنوی به روز مقدس است، نیز یکی در حالی که برخی به مثل زدن دور بخش بسیاری از کتاب مقدس، اگر چه وجود 

 و رعایت فیزیکی ما کمک می کند تا درک بهتری از درس های معنوی. از فیزیکی وجود دارد.



؛ لوقا 23:28؛ 12-6: 16روز عید فطیر کمک تصویر است که ما مسیحیان به تالش برای قرار دادن گناه و نفاق را از زندگی ما )متی 

 شده.  گه داشتن آنها از لحاظ جسمی، به ما کمک میکند تا بهتر درس های معنوی که خدا در نظر گرفتهبا ن (.1: 12

 . پنطیکاست: حقیقت درباره تماس خود را و هدیه باور نکردنی از خدا4

 یرند.بسیاری از درستی آن را از شروع کلیسای عهد جدید در نظر بگ اغلب کسانی که مسیح ای چیزی در مورد پنطیکاست.

 پس از مرگ عیسی، شاگردان او گفته شده بود که منتظر دریافت قدرت روح القدس:

و چون با آنها مونتاژ، او به آنها فرمان را ترک نکنند اورشلیم، اما برای وعده از پدر "، که،" او گفت، "شما از من شنیدی  4

-4: 1القدس نیست چند روز از هم اکنون تعمید داد. ")اعمال برای جان واقعا با آب تعمید، اما شما باید با روح  5 صبر کنید؛

5) 

 به طوری که آنها منتظر و:

 (.1: 2وقتی روز پنطیکاست به طور کامل آمده بود، همه آنها با یک توافق در یک مکان بود )اعمال  1

کتاب مقدس است و آن را  است. امل آمدهدر روز پنطیکاست به طور ک توجه داشته باشید که بیانیه تاکید می کند که این واقعیت که

و، آن  بود. مربوطدر روز پنطیکاست به طور کامل آمده بود روشن است که اتفاقاتی که به دنبال به طور مستقیم به این واقعیت است که

 را به شاگردان اتفاق افتاد چرا که همه آنها رعایت آن را با هم شد.

 و سپس:اینجا چیزی است که اتفاق افتاده است 

پس  3 و ناگهان آمد وجود دارد یک صدا از آسمان را، تا یک باد توانا عجله، و آن را پر کل خانه ای که آنها نشسته بودند. 2

و همه آنها را با 4 از آن ظاهر وجود دارد که آنها زبان تقسیم شده است، به عنوان آتش، و یکی بر هر یک از آنها نشسته است.

 ... شروع به با زبان های دیگر صحبت می کنند، به عنوان روح آنها گفته است.روح القدس پر شد و 

 توبه، و اجازه دهید هر یک از شما در نام عیسی مسیح برای آمرزش تعمید»آنگاه پطرس به آنها گفت:  38

ندان خود، و به همه برای وعده است به شما و به فرز 39 و شما باید هدیه ای از روح القدس دریافت خواهید کرد. گناهان؛

 کسانی که دور می باشد، به عنوان بسیاری به عنوان خداوند، خدای ما تماس بگیرید. "

پس کسانی که  41 و با بسیاری از به عبارت دیگر او شهادت داد و آنها را تشویق و گفت: "از این نسل منحرف نجات داد." 40

و آنها  42و در آن روز حدود سه هزار روح به آنها اضافه شده است. ؛با کمال میل کلمه خود را دریافت کرد تعمید یافتیم

ستایش خدا و نفع با همه مردم  47 ... صبورانه در دکترین و مشارکت رسوالن ادامه داد، در شکستن نان و در نماز است،

 (.47، 42-38 ،4-2: 2)اعمال  و خداوند به کلیسا روزانه کسانی که نجات یافته بودند اضافه شده است. است.

و این است که از آن به عنوان آغاز کلیسای مسیحی توسط کاتولیک، ارتدوکس شرقی،  آنها برخی از قدرت روح القدس را دریافت.

بنابراین روح القدس در یک زمان خاص )همان زمان که بسیاری از یهودیان  ترین پروتستان، شاهدان یهوه، و کلیسای گروه خدا.

 داده شد و شاگردان عیسی هنوز هم مشاهده آن شد.مشاهده پنطیکاست( 

 که یک تصادف نیست.

 است وجود دارد بیشتر به پنطیکاست؟

 بسیاری نمیدانند که پنطیکاست نمایندگی بیش از دادن روح القدس و از شروع کلیسای عهد جدید.

 معنای آن را فراهم می کند.با نگاهی به معابر در عهد قدیم و جدید اطالعات بیشتری در مورد این روز و 



پولس رسول در  جشن پنطیکاست پس از یکی از اولیه توسط مسیحیان نگه داشته شد، اما با هیچ اشاره ای به صحبت کردن در زبان.

توجه داشته باشید آنچه را که او  ادامه به حفظ دهه پنطیکاست پس از پنطیکاست در فصل دوم کتاب اعمال رسوالن ذکر شده است.

 میالدی: 56شته است، درباره نو

اما من امیدوارم که به ماندن در حالی که با شما، اگر اجازه  برای من نمی خواهم به شما ببینید در حال حاضر در راه؛ 8

 (.8: 16قرنتیان  1اما من در افسس تا پنطیکاست درنگ خواهد ) پروردگار.

س می کرد که قرنتیان باید بدانند زمانی که پنطیکاست بود، و افسسیان این نشان می دهد که پولس که پنطیکاست بود، که او احسا

 بنابراین، آن را ظاهرا توسط پل و امتها در افسس و قرنتس مشاهده شد. شناخته شده اند که در هنگام پنطیکاست بود.

 :60در یک سال دیگر، پولس رسول نیز آرزو را در اورشلیم برای پنطیکاست، حدود 

برای او با  صمیم گرفته بود به بادبان گذشته افسس، به طوری که او نمی خواهد که به صرف زمان در آسیا؛برای پل ت 16

 (.20:16عجله به در اورشلیم باشد، در صورت امکان، در روز پنطیکاست )اعمال 

این صورت، هیچ دلیل واضح در غیر  بنابراین، مسیحیان در اورشلیم هنوز هم مشاهده شد پنطیکاست و پل مشاهده شد بیش از حد.

 است که چرا پولس می خواست را در اورشلیم در روز پنطیکاست وجود دارد.

 که عبارت از شرح زیر عبری محاسبه تاریخ گرفته شده است: است. ام 50اصطالح پنطیکاست یک واژه یونانی به معنی 

روزی که شما بافه ارائه موج به ارمغان آورد: هفت و شما باید برای خودتان از روز بعد از روز سبت حساب کنید، از  15

 (.16-15: 23تعداد پنجاه روز به روز بعد از سبت هفتم )الویان  16 سبت باید تکمیل شود.

نام های دیگر کتاب مقدس آن  روز پنطیکاست دارای چندین نام، و از آنجا که، برخی از آنها در مورد آن اشتباه گرفته شده است.

 جشن برداشت، عید هفته ها و روز نوبر. عبارتند از:

 سنت یهودی و هنگامی که پنطیکاست است؟

 آواز اغلب برخاسته از جشنواره مقدس خدا، که آغاز شده در غروب آفتاب:

شما باید یک آهنگ همانطور که در شب زمانی که یک جشنواره مقدس نگه داشته است و شادمانی قلب به عنوان زمانی  29

 (30:29)اشعیا  وت می رود، برای آمدن به کوه خداوند، به قادر مطلق اسرائیل است.که یکی با فل

 شاووت. یهودیان مدرن تمایل به پاسخ پنطیکاست با اصطالح

از خدا آن را نگه می  مداوم کلیسای بسیاری از یهودیان آن را در همان روز که بعضی از آنها اشتباه بوده است که پنطیکاست است.

 کند. حفظرا  دارد

تورات،" ص "که  " )از 6صدوقیان یهودی به درستی گفت: با این حال "]من[ نفر پس از تلمود و ادبیات... پنطیکاست می افتد بر روی 

( تاریخ بسیاری از 1906؛ پنطیکاست دایرة المعارف یهودیان از 1861، وین،  212پنطیکاست همیشه در تاریخ یکشنبه، سقوط". 
اضر استفاده )که در ادبیات پس از تلمود که پس از عهد عتیق را با هم شد و کتاب نیست(، یک تغییر بعد و تاریخ یهودیان در حال ح

 از خدا روش کتاب مقدس را مشاهده کند. مداوم کلیسای کتاب مقدس است ما در

 همچنین توجه در بر داشت زیر از خاخام اعظم سابق پروردگار کیسه:

را به معنی، در اینجا، در اولین « سبت»ان و همچنین یک نوشته شده است را درک معتقد بودند که فریسیان، که در قانون ده

یک  صدوقیان که فقط در قانون نوشته شده بر این باور، متن به معنای واقعی کلمه صورت گرفت. نیسان(. 15روز از پسح )

، و شاووت آغاز می شود، پنجاه روز بعد، نیز همیشه بنابراین تعداد همیشه در یکشنبه روز پس از روز سبت یکشنبه است.

 .(2014ژوئن،  3. یهودیت: فکر برای شاووت آروتز شوا، L)کیسه  در یکشنبه افتد.



: 7مسیحیان باید به یاد داشته باشید که عیسی فریسیان برای تکیه بیش از حد در قانون دهان بیش از قانون نوشته شده محکوم )مرقس 

آنها گفت آنها "ساخت کالم خدا از هیچ اثر از طریق سنت شما که شما تحویل داده می شود. و بسیاری از این  عیسی به (.5-13

 (.7:13چیزهایی که شما انجام" )مرقس 

 و، به عنوان زیر نشان داده شده، پنطیکاست اشاره به زمان شمارش پنجاه عنوان با نوبر مرتبط:

شما باید از خانه خود را  17 پس از آن شما باید یک آردی جدید به خداوند است. ت هفتم؛تعداد پنجاه روز به روز بعد از سب 16

-16آنها نوبر به خداوند ):  آنها باید با خمیر مایه پخته. آنها باید از آرد مرغوب باشد. دو قرص موج از دو دهم یک ایفا کند.

 ( می باشد.23الویان  17

نجاه روز به روز بعد از سبت هفتم، شما دریابید که پنطیکاست این است که همیشه در یکشنبه آمده هنگامی که شما تعداد دفعات مشاهده پ

ایرنیوس، که ادعا می را مالقات کرده اید پولیکارپ  پنطیکاست اجرا می شود از غروب آفتاب تا غروب آفتاب شنبه یکشنبه. است.

 (.7قطعاتی از ایرنیوس سمیرنا نوشت که رسوالن پنطیکاست در یکشنبه نگه داشته )

 نوبر

 اشاره کرد: قیاز حد است که در عهد عت شیب نیو در واقع، ا استفاده از اصطالح "نوبر" نشان می دهد برداشت دوم.

و عید جمع در پایان سال، زمانی که شما در میوه  17 ... جشن برداشت، نوبر کارگر خود را که شما را در زمینه کاشته؛ 16

  ( جمع شده بودند.17-16: 23از میدان )خروج کارگر خود را 
 

 (.34:22و شما باید عید هفته ها مشاهده، از نوبر برداشت گندم و عید جمع در پایان سال )خروج  22

همچنین در روز نوبر، هنگامی که شما را به یک آردی جدید به خداوند در جشن خود را از هفته، شما باید یک محفل  26

 ( داشته باشد.28:26مقدس )اعداد 

در حالی که برخی از مفسران پروتستان به ارائه بافه موج عنوان جشن نوبر مراجعه )به عنوان مثال اد. نلسون مطالعه کتاب مقدس، 

در حالی که "یک دسته از نوبر" پس از آن ارائه شده بود  این اسم بی مسمی است. (،213، ص 1997توماس نلسون ناشران، نشویل، 

 (، به عنوان باال نشان داده شده، کتاب مقدس اشاره به عید هفته ها به عنوان زمان نوبر )نه به سادگی یکی بافه(.11-10: 23)الویان 

 چگونه این ایده از نوبر کمک به ما این روز را درک کنند؟

نوبر" برداشت معنوی، با روز ( ما یادآوری میکند که خدا اکنون خواستار تنها کوچک "34:22جشن پنطیکاست یا جشن نوبر )خروج 

برداشت بهار، در بسیاری از مناطق، در بسیار کوچکتر از  بزرگ تاریخ و زمان آخرین آینده عکسهایی که یک برداشت بیشتر بعد.

 برداشت پاییز بیشتر است، و این مطابق با طرح خدا برای نجات بشریت است.

 وبر نیست؟بود. او یک نوع از ن اما آنچه در مورد عیسی مسیح؟

 پل اشاره: بله، او قطعا.

سال توسط  21 اما در حال حاضر مسیح از مردگان برخاسته و نوبر کسانی که خواب کاهش یافته است تبدیل شده است. 20

و چنانکه در آدم همه می میرند، حتی در مسیح همه باید زنده ساخته  22 مرد آمد مرگ، توسط انسان نیز آمد رستاخیز مردگان.

 (.23-20: 15قرنتیان  1) اما هر یک در خود؛ مسیح نوبر، پس از آن کسانی که مسیح در آمدن او هستند. 23 است.شده 

او همچنین نقش به وقوع پیوسته که به آسمان در یکشنبه  او بافه نوبر است. است. 23: مسیح تحقق موج ارائه بافه در الویان 10-11

اما نه او و نه پیرو راستین او مشاهده آنچه در حال  ( قیام کرد.1،17: 20پس از او )یوحنا صعود )ارائه بافه موج در یکشنبه بود( 

 حاضر به نام عید پاک.

 همچنین، جیمز اشاره می کند که عیسی به ما آورد به یک نوع از نوبر نیز باشد:



ممکن است یک نوع از نوبر  از خود خواهد شد او به ما مطرح شده توسط کلمه از حقیقت به ارمغان آورد، که ما 18

 (.01:18مخلوقاتش )جیمز 

بنابراین در حالی که عیسی نوبر اصلی برای نشان موج ارائه بافه بود، مسیحیان واقعی یک نوع از نوبر، به نمایندگی از روز 

 -( 5: 11؛ 9:27؛ رومیان 32"نوبر" این معنی است که تنها چند خواهد بود بخشی از برداشت در این سن )قس لوقا: پنطیکاست هستند.

یک زمان که در آن همه کسانی که هرگز فرصت برای نجات حال  -اما آنها نیز نشان می دهد که وجود خواهد داشت برداشت بیشتر 

 بعد یک فرصت درست و واقعی خواهد داشت.

 توجه داشته باشید آنچه که پیتر اظهار داشت در پنطیکاست:

دهید من آزادانه صحبت به شما ایلخانی دیوید، که او مرده و مدفون شده است و گور او با ما را "مردان و برادران، اجازه  29

بنابراین، یک پیامبر، و دانستن که خداوند با قسم خورده بود سوگند به او که از میوه از بدن خود، با  30 به این روز است.
او، پیش بینی این، صحبت در مورد  31 ی تاج و تخت خود،توجه به گوشت، او را باال می برد تا مسیح به نشستن بر رو

این است عیسی خدا را مطرح کرده  32 رستاخیز مسیح، که روح او در جهنم را ترک نمی شد ، و نه گوشت او فساد را ببیند.

روح القدس، او  بنابراین از اینکه به دست راست خدا متعال، و پس از دریافت از پدر وعده 33 تا، که ما همه شاهدان است.
 (333-29: 2ریخت . این که شما هم اکنون ببینید و بشنوید )اعمال 

پنطیکاست را نشان می دهد که خدا این  توجه داشته باشید که پیتر، در پنطیکاست، به عیسی مسیح به عنوان میوه اشاره و او بزرگ شد.

اند غلبه بر، کارهای خود را انجام و رشد معنوی حتی اگر برداشت کوچک برکت با اعطای روح القدس خود به طوری که ما می تو

 (4: 1زندگی در "این سن شر حاضر" )غالطیان 

 عیسی نه تنها برای اولین بار از نوبر بود، او همچنین نخستزاده از برادران بسیار بود:

ه او ممکن است نخستزاده از برای آنها که او قبل شناخت، ایشان نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش درآیند، ک 29

  (.8:29برادران بسیار )رومیان 
 
 (.5: 1عیسی مسیح، شاهد امین، نخستزاده از مردگان )مکاشفه  5

بنابراین،  از آنجا که عیسی پسر بزرگتر است، قطعا این نشان می دهد که دیگران که هستند به مانند او وجود دارد تبدیل خواهد شد.

البته ایده تبدیل شدن به مانند مسیح در سراسر کتاب مقدس تعلیم داده است و  بخشی از پیام پنطیکاست است. شبیه شدن به عیسی مسیح

 توجه داشته باشید آنچه جان نوشته است: به پنطیکاست محدود نمی شود.

 (.2: 3یوحنا  1... ما باید مثل او باشد ) 2

در عهد عتیق، عید هفته ها،  (.16:16به یک سبت هفتگی، اما با ارائه )تثنیه از آنجا که آن محفل مقدس است، آن است که مشاهده شبیه 

 روز پس از روز سبت بعد از عید فصح نگه داشته شد. 50شامل نوبر، 

و در آن تاریخ، روح القدس ریخته شده بود به ارائه مسیحیان دسترسی  پس از مرگ مسیح، حواریون هم در آن تاریخ جمع شده بودند.

عیسی برای اولین بار از این نوبر و مسیحیان که در این سن و سال به نام به نوبر به عنوان او  به عنوان یک نوع از نوبر.به خدا 

 همچنین می بود )کسانی که به نام بعد از آن نیز به عنوان عیسی است، اما به سادگی نمی خواهد نوبر(.

 است؟می توانید روز مقدس در خارج از اورشلیم نگه داشته 

برخی نشان داده اند که روز مقدس کتاب مقدس نیست هم اکنون می توانید نگهداری شوند مستلزم آن است که هر کس که به اورشلیم 
 برود.

 اما این مورد در طول تاریخ، حتی با عیسی مسیح.

پنطیکاست  ( صحبت کرد.04:16)لوقا « به سوی آغاز وزارت او را در حالی که در ناصره، عیسی مسیح بر روی "روز از روز سبت

که لوقا به معنای جمع را می توان با نگاه کردن به مدت واقعی یونانی را  ( نامیده می شود.16تثنیه  10،16نیز عید هفته ها / سبت ): 



که در ، همانطور σαββάτω، جمع است )σαββάτωνاز کلمات مانند( برای روز سبت،  قوی نه بندی )گروه کلمه واقعی تایید کرد.

 عبور است به معنای واقعی کلمه ترجمه شرح زیر است: ، منحصر به فرد است(.1: 14لوقا 

و با توجه به سفارشی خود را، او در روز از روز سبت رفت، به کنیسه، و  و او را به ناصره جایی که او آورده بود، آمد. 16

 ، سبز(04:16)لوقا  ایستاد به خواندن.

کند تا نشان می دهد که یک نفر می تواند یک روز مقدس نگه دارید، به عنوان عیسی، در یک مکان دیگر از بنابراین، این کمک می 

، پدر بین زبانی یونانی JP)سبز  2-1: 6او همچنین به نظر می رسید احتماال حفظ روز مقدس دیگری در جلیل در لوقا  اورشلیم.

 (.2002انگلیسی عهد جدید، چاپ سوم بیکر کتابها، 

( محدود شود، 04:19اید الزم به ذکر است که هنگامی که زن سامری نشان داد که عبادت احتماال باید به منطقه بیت المقدس )یوحنا ش

 عیسی گفت این بود که محدودیت عبادت اورشلیم وجود ندارد:

در اورشلیم، پرستش ای زن، باور من، ساعت در حال آمدن است که شما نه در این کوه، و نه »عیسی به او گفت:  21

اما ساعت راه  23 شما از پرستش آنچه شما نمی دانید که؛ ما می دانیم چه ما را پرستش، برای نجات است . یهودیان 22 پدر
است، و در حال حاضر است، زمانی که پرستندگان حقیقی، از پدر در روح و راستی عبادت؛ برای پدر به دنبال چنین را به 

 (24-21: 4)یوحنا  است، و کسانی که او را پرستش باید پرستش در روح و حقیقت است. " خدا روح 24 پرستش او

؛ 10:23عهد جدید به وضوح نشان می دهد که روز مقدس و یا عبادت دیگر به اورشلیم محدود نمی )همچنین نگاه کنید به متی 
23:24.) 

( مراجعه 16-15: 23، گاهی اوقات به عنوان جشن هفته )الویان الزم به ذکر است که کلیساها فرنگی نیز تشخیص دهند که پنطیکاست
 های محدود نمی کند.  و آنها را رعایت آن به یکی از شهرستان ( در عهد عتیق، اهمیت مسیحی .28:26کرده و یا روز نوبر )شماره 

در اسرائیل باستان، یک  تایید شده است. (01:18در نظر بگیرید همچنین که این ایده از مسیحیان بودن نوبر است در عهد جدید )جیمز 
بهار مقدس روز پنطیکاست، هنگامی که به درستی درک شود،  برداشت کوچکتر در بهار و برداشت بزرگتر در پاییز وجود دارد.

( با 11:15؛ رومیان 01:26قرنتیان  1؛ 6:44کمک می کند تا تصویر که خدا تنها فراخوانی برخی در حال حاضر برای نجات )یوحنا 

 (.388 -37: 7برداشت بزرگتر آینده بعد )یوحنا 

با این حال، تا حدی از آنجا که آنها خاص دیگر روزهای مقدس کتاب  بسیاری از کلیساها فرنگی رعایت برخی از نسخه پنطیکاست.

برای ارائه به تمام نجات  مقدس رعایت نمی کند، آنها قادر به درک چرا خدا تنها برخی در حال حاضر تماس، و این که او یک طرح

 (.02:133پیروزی رحمت در مورد قضاوت ")جیمز  (.52:10؛ اشعیا 6: 3)لوقا 

 . جشن ترومپت: بازگشت مسیح و وقایعی که منجر به آن5

 با این حال این روز بسیاری از کلیساهای فرنگی از روزهای مقدس کتاب مقدس که به طور کلی در پاییز رخ می دهد را حفظ کند.

 مقدس به تصویر بکشد بسیاری از رویدادهای محوری در طرح خدا.

جشن ترومپت نه تنها تصاویر آمدن مسیح برای احیای نوبر از مردگان، آن را نیز تصاویر زمان وحشتناک از ویرانی فقط به جلو و 
 مداخله عیسی مسیح برای نجات زندگی از نابودی کل و برای ایجاد پادشاهی خدا در زمین.

 ایید درک چگونگی این جشنواره متناسب به طرح جامع بزرگ خدا.بی

از آنجا که کلیسای عهد جدید در  در نظر بگیرید این است که یک فاصله زمانی عمده بین روز پنطیکاست و جشن ترومپت وجود دارد.

(، به یک معنا 577-51: 15قرنتیان  1پنطیکاست آغاز شد و اساسا به پایان می رسد زمان بازگشت عیسی مسیح در آخرین خط لوله )
 مدت زمان بین پنطیکاست و جشن ترومپت می تواند به عنوان نمایندگی عصر کلیسا در نظر گرفته .

 (.25-23: 23اول ماه" )الویان  روز روز مقدس چهارم، جشن ترومپت است، در مشاهده "ماه هفتم، در

ن ماه تقویم خدا )در ماه سپتامبر و / یا اکتبر رخ می دهد( شامل چهار نهایی هفتمی عدد هفت در طرح خدا داللت تکمیل و کمال است.

این جشنواره که می افتد در روز اول این ماه را نشانه آغاز از آخرین  جشنواره، به تصویر اتمام طرح استاد بزرگ خدا برای ما.

 رویدادها در طرح خدا.



( است، و آن این بود که یک بنای یادبود از 23الویان  25-24طور منظم یکی ): این یکی دیگر از سبت ساالنه استراحت از کار به 

بسیاری از آنچه به فرزندان اسرائیل  (.7-1: 3؛ قس عزرا 3-2: 8این نیز یک زمان برای یادگیری راه خدا )نحمیا  دمیدن ترومپت.

 1نوشته شده بود، بر آنها پایان می رسد از سنین آمده اند" ) اتفاق افتاد برای ما نوشته شده است "مثال ها، و آنها را برای اندرز ما

 (.10:11قرنتیان 

 آن را از دمیدن ترومپت که جشن ترومپت تساوی نام آن است.

است مقدار زیادی از معنای نمادین با دمیدن از این ترومپت گره خورده است، به خصوص با توجه به پایان زمان که در آن زندگی 

الزم به ذکر است که نام یهودی مدرن برای این تاریخ، روش هشانا، است کتاب مقدس و نه حتی برای یهودیان  رد.هستید وجود دا

این چیزی است که آنها قرن ها تصویب رسید و پس خداوند آن را به آنها و پس از عهد عتیق نوشته شده بود داد )کرامر،  اصلی نیست.

 همه چیز را یهودی، شرکت(. 1999-1998© امی جی روشهاشانا ریشه کپی رایت 

 (.10، 3-1: 10کتاب مقدس تعلیم میدهد ترومپت اعالم اعیاد خدا، و همچنین به مردم به جمع آوری منفجر شد )اعداد 

 کتاب زندگی

 17خاخام چه چیزی در درون یک تبریک روش هشانا؟ هاآرتص، « ) کتاب زندگی»جالب توجه است، محققان یهودی جشن ترومپت با 

 چرا که مورد عالقه؟ ( گره خورده است.2012سپتامبر 

چه  (.23-22: 12( قیام )عبرانیان 5: 3؛ مکاشفه 3: 4خب، کتاب مقدس می آموزد که کسانی که در "کتاب زندگی 'ذکر شده )فیلیپیان 

 در ترومپت هفتمین و آخرین: زمانی؟

در یک لحظه، در چشم بر  52 -، اما ما همه باید تعویض شوند اینک، من به شما بگویم یک راز: همه ما باید خواب نیست 51

برای  53 برای شیپور به صدا خواهد شد، و مرده فاسد خواهد مطرح شود، و ما باید تغییر کند. هم زدنی، در آخرین ترومپت.

 (53-51: 15قرنتیان  1) این فساد باید در ناپذیری قرار داده، و این فانی باید در جاودانگی است.

( محافظت نمی کند، 4: 9(، مجازات می آید بر کسانی که از سوی خداوند )2: 8کتاب وحی وضوح می آموزد که هفتشیپور دمیده شود )

در نهایت آن را می آموزد که کسانی که نام آنها در کتاب زندگی نوشته  (.18-15: 11و پس از آن پادشاهی و داوری خدا خواهد آمد )

 ( را تجربه کنند.15-14: 20د مرگ دوم )مکاشفه شده است را نمی خواه

 لوله انفجار

در نظر بگیرید که کتاب مقدس نشان می دهد که در طول تاریخ اسرائیل، که به شدت با درگیری ها و شورش نشانه گذاری شد، 

 -نوان مقدمات به پیام های مهم ترومپت در ادامه به عنوان دستگاه های هشدار دهنده استفاده می شود، به تماس به اسلحه و یا به ع

 همیشه به عالمت یک رویداد واردات فوق العاده ای به کل ملت است.

خدا نیز پیامبران، در میان آنها اشعیا، حزقیال، هوشع و جوئل، برای هشدار به اسرائیل در مورد مجازات او بر آنها برای شورش ثابت 

این انبیا به استفاده از صدای خود را مانند ترومپت به صدا کردن هشدارهای خود را به  .خود را در برابر قوانین خود به ارمغان بیاورد

 مردم خدا را.

به قوم من گناه خود، و خاندان یعقوب گناهان  بلند کردن صدای خود را مانند ترومپت؛ گریه با صدای بلند، پوشی نمی 1

 (1: 58)اشعیا  خود.

ما شجاعانه از گناهان از  -که ما نیز در تالش برای توضیح  کار برای انجام این کار امروز.از خدا در حال  مداوم کلیسای ما در

 جامعه و چگونه رویدادهای جهان در حال هماهنگ با نبوت به درستی درک کنند.

اما  (.18-1: 9، 13-1: 8اما هم وجود دارد انفجار خط لوله تحت اللفظی در آینده خواهد بود به عنوان کتاب وحی می آموزد )مکاشفه 

 بیشتر خواهد شد کسانی که هشدارها را جدی بگیرد نیست.

امیدوارم بسیاری می توانید  -( دمیده می شود 23:24بسیاری از آنها در کتاب وحی دمیده، و بسیاری به در جشن ترومپت )الویان 

 اتصال را مشاهده کنید.



 اینجا چیزی است که وحی می آموزد که: .1/7، اما مهم ترین ترومپت، به یک معنا، می تواند گذشته

سپس فرشته هفتم صدا: و بود صدای بلند در آسمان وجود دارد، گفت: "پادشاهی از این جهان تبدیل شده  15

و بیست و چهار پیر که قبل از خدا بر تخت  16 خداوند ما و مسیح او، و او برای همیشه و همیشه باید سلطنت!" پادشاهی اند

ما شما را به لطف، ای خداوند متعال، کسی است که و که بود »پرستش کرد:  17 نشسته در چهره خود سقوط کرد و خدا،خود 
عصبانی بودند،   کشورهای 18 و چه کسی است که آمده، از آنجا شما هم از مرده قدرت بزرگ خود را گرفته اند و حاکم بود.

نظر گرفته شود، و که شما باید بندگان خود را پاداش پیامبران و قدیسین، و و خشم خود را آمده است، و، که آنها باید در 

سپس معبد خدا در آسمان  19کسانی که ترس نام شما، کوچک و بزرگ، و باید به کسانی که زمین از بین ببرد از بین ببرد. "

)مکاشفه  تگرگ بزرگ وجود دارد. و شد چراغ، سر و صدا، زلزله و گشوده شد، و تابوت عهد او در معبد او دیده می شد.

11 :15-19) 

خبر خوب از  جشن ترومپت تصاویر دمیدن آینده ترومپت و این واقعیت است که عیسی خواهد آمد و ایجاد پادشاهی خدا در زمین است.
( است، و 20-19 :28؛ 24:14آمدن پادشاهی خدا بخش بزرگی از آنچه عیسی می خواهد بندگان خود را به اعالم در حال حاضر )متی 

 جشن نقاط ترومپت را به پیروزی مسیح بر این جهان است.  (.24:14سپس در پایان خواهد آمد )متی 

ضد سامی جان زرین دهان به طور خاص اقدام به متوقف کردن مردم از نگه داشتن جشن ترومپت در اواخر قرن چهارم )جان زرین 

با این حال، کسانی که در تالش به آن وفادار ادامه داد: برای انجام این کار در  (.VII: 2؛ VI: 5؛ 5دهان جوابی من علیه یهودیان من: 

 از خدا بنابراین در حال حاضر. مداوم کلیسای طول تاریخ.

 . روز کفاره: شیطان می شود تبعید6

 سقوط بعدی روز مقدس در روز کفاره است:

ماه هفتم در روز کفاره شود این باید یک محفل مقدس برای شما باشد؛ "همچنین روز دهم این  27 و خداوند به موسی فرمود: 26

و شما باید هیچ کار در همان روز برای هر کسی که در  28 شما باید جانهای خود را ذلیل، و ارائه ارائه به بر آتش. خداوند.
قطع  29 ه حضور یهوه خدای خود را.روح در همان روز مبتال نباید انجام دهید، برای آن روز کفاره است، برای کفاره شما ب

شما باید  31 و هر کسی که هر کار می کند در همان روز، آن شخص من از میان قوم خود را از بین ببرد 30 از مردم خود را

این باید به  32 هیچ کار را انجام دهد؛.. آن را باید یک قانون برای همیشه در طول نسل های خود را در تمام خود را . خانه
شما یک سبت آرامی، و شما باید جانهای خود را ذلیل؛ تا شب را در روز نهم ماه در شب، از شب، شما باید سبت را جشن 

 (.322-26: 23)الویان  می گیرند "

: 29)اعداد  شما باید هر کار است. شما باید جانهای خود را ذلیل؛ 'در روز دهم این ماه هفتم شما باید یک محفل مقدس است. 7

7) 

روزه است به لحاظ تاریخی عمدتا چگونه عبارت "پریشان روح خود را" شده است توسط یهودی و تفسیر کلیسای جوامع خدا )این نیز 
( به معنی روزه، مگر اینکه یکی است به نحوی بیمار، و در 5: 58و اشعیا  69:10تایید؛  35:13توسط چنین معابر به عنوان مزمور 

 عصر تا شب به معنای از غروب آفتاب تا غروب آفتاب.  مبتال هستند. نتیجه در حال حاضر به آن

(، که نه تنها نشان می دهد که پولس رسول بود نگه داشتن آن 9: 27عهد جدید خود را در روز کفاره خواند، "سریع" )اعمال رسوالن 

س )مسیحی که کتاب اعمال رسوالن در اعمال به (، اما یونانی به نام تئوفیلو 28:17؛ 24-18: 21)که او را در اظهارات در اعمال 

 (، همچنین باید بوده است و یا یک دوره دیگر می توانست جایگزین شده است.1: 1خطاب شد 

افراد ناظر وابسته به کلیساهای خدا خواهد شد سریع از غروب آفتاب این شب تا غروب آفتاب شب بعد )در صورتی که از لحاظ جسمی 

این سازگار است با  -ان شیرده، کودکان کوچک، زنان باردار، و دیگران مختلف مبتال انتظار نمی رود که به سرعت مادر -قادر هستند 
 در این سرعت ما بدون غذا و نوشیدنی است.  شیوه های یهودی در این منطقه و همچنین(.

داشتن روز کفاره است چرا که هیچ معبد یهودی عجیب، یک گزارش پروتستان ادعا می کند که یکی از دالیل مسیحیان نیازی به نگه 

با این حال، واقعیت این کتاب مقدس است که بنی اسرائیل در روز  امروز وجود دارد ) باید پیروان مسیح به سرعت در روز کفاره؟(.

 1یان اکنون معبد خدا )کفاره برای قرن ها قبل از یک معبد وجود دارد و واقعیت دیگر این است که عهد جدید نشان می دهد که مسیح

 ( نگه داشته .177-16: 3قرنتیان 

 دو بز



مسیحیان خاصی شاهد این ارسال  ( ارسال شد.10-1: 16در عهد عتیق، روز کفاره شامل یک مراسم که در آن بز به به بیابان )الویان 

: 20ر سال در ته گودال محدود )مکاشفه از بز به دور به عنوان تصویر زمان در طول هزاره زمانی که شیطان می شود برای یک هزا
از آنجا که از قربانی عیسی، یک بز است قربانی  این به این معنی است که او نمی خواهد قادر به وسوسه و فریب در آن زمان. (.1-4

 (.100-1: 10به رعایت این روز )عبرانیان 

(، ما نیز یک زمان 9:28او تنها یک بار کشته شد )عبرانیان ( و 8-7: 5قرنتیان  1اگرچه عیسی بود بره فصح ما قربانی برای ما )

 دیگر از عید فصح که در آن عیسی است تشریفاتی کشته را ببینید.

 چرا؟

ق بسیاری از پیش بینی کرده اند، اما می تواند وجود داشته سرنخ همراه با این واقعیت است که این فداکاری قبل از انتشار از بز دوم اتفا

 می افتد.

در این سن، کسانی که مسیحیان واقعی هستند را قربانی  صح اصلی تنها در بنی اسرائیل منجر شدن بیش از گناهان آنها گذشته باشد.ف

اما مسیحیان واقعی یک اقلیت کوچک از جمعیت جهان هستند  عیسی در عید فصح زمینی نهایی او برای پرداخت جریمه گناهان ما را.

 (.5 :11؛ رومیان 00:32)لوقا 

(، بیشتر کور شده و هنوز توسط قربانی عیسی 4: 4قرنتیان  2از آنجا که در انجیل به شیطان "خدا از این سن" است که "کور" جهان )

یا در این سن و سال و یا عصر آینده )متی  -با این حال این خواهد برای نزدیک به همه کسانی که به نام اتفاق خواهد افتاد  نمی شود.

مایش فداکاری، تشریفاتی بعد از عصر کلیسا به پایان می رسد، کمک می کند تا نشان دهد که قربانی عیسی بود فقط برای ن (.12:32

 کسانی که به نام در عصر کلیسا نیست، به عنوان طرح خدا شامل ارائه نجات همه و منتخب نه فقط امروز است.

 ن نشان می دهد که عیسی بود مصرف به دور از گناهان شیطان.با نشان دادن قربانی قبل از بز دیگر که منتشر شد، ای

( و ما آمده 6:44اما آن چه برای انسان تا بعد از خدا به ما می نامد و اعطا ما توبه )یوحنا  عیسی مجازات همه انسان ها صورت گرفت.

و ما معتقدیم که پدر، این است که، به اعتقاد ما چه  نه تنها در عیسی مسیح، اما ما معتقدیم که پسر به مایل به توبه و ما باور نمی شود.

( و در واقع تالش برای زندگی به عنوان آنها 2:38همچنین، ما آن را اثبات کند توسط توبه، تعمید، اعطا روح القدس )اعمال  می گویند.

 (.6: 2یوحنا  1ما را زندگی می کنند )رومیان 

 نگه داشته در طول تاریخ

؛ 5به گفته جان زرین دهان که علیه آن موعظه نگه داشته شد )جان زرین دهان جوابی من علیه یهودیان من:  هفتم نقر 4روز کفاره در 

 (.VII: 2؛ 5ششم: 

سوری در نزدیکی این بار که سعی کردم به آن )ممنوعیت دیده می شود آزار و اذیت  پاپ کنون از 69/70این نیز می تواند در کانن 

، از انتشارات دانشگاه کانزاس: انسانی مطالعات دانشگاه کانزاس انتشارات، 30(، شماره 438-300امپراتوری روم )یهودیان در 

 (.355-34، صص 1952

یک سند مسلمان، به تاریخ از دوره در قرن پنجم دهم، آمده است که عیسی و شاگردانش سریع در همان روز به عنوان یهودیان 

 -روز  50رومی ها با -می دهد که مسیحیان یهودی هنوز هم نگه داشتن روز کفاره شد در حالی که یونانی این نشان نگهداری می شود.

 آمد

، 158مسیحی، جلد -پتری تصویر از یهودی-دوره روزه که عیسی در باستان ادبیات یهودی و مسیحی را حفظ کند )ارقام تامسون ص 

-34:. 1967( آوریل 1ر. . عبدالجبار مجله کالمی مطالعات، جلد هجدهم، )؛ استرن نقل قول از انجیل جعلی د72-70، صص 2003
عالوه بر این، گزارش های  ( پشتیبانی می کنند.34-32گزارش ها از دیگر مورخان این دیدگاه )به عنوان مثال سنبه، صص  (.57

 (.622-61ص نگه داشته شد را ببینید ) ص 166 قرن تاریخی که آن را هنوز هم در ترانسیلوانیا در

از خدا  مداوم ما در کلیسای مشاهده شده است. 20 قرن کلیسای قدیمی رادیو خدا در روز کفاره )و دیگر روزهای مقدس( در سراسر

 همچنان به امروز آن را مشاهده کند.

 . عید خیمه ها: نگاهی اجمالی از آنچه در جهان نظر می رسد مانند سلطنت تحت مسیح7



پس از حضرت عیسی برای گناهان ما مرد را برای استفاده از نوع  ک رویداد به اوج خود رسید در طرح خدا.عید خیمهها تصاویر ی

بشر، و بعد از او به ما ارسال گردیده روح القدس و برداشت از مردم برای نام او برای تبدیل شدن به شاهان و موبدان به سلطنت با او 
مدن دوم خود، و بعد از او در نهایت همه گناهان را بر سر شیطان جدا هر دو او و گناهان (، و بعد از آ5:100بر روی زمین )مکاشفه 

از حضور خدا و مردم او قرار داده شده )و ما در نهایت در یک با او، کفاره پیوست(، پس ما آماده برای سری نهایی هستند از حوادث، 

 از آغاز استقرار هزار ساله پادشاهی خدا در زمین است.

د خیمهها تصاویر فراوانی مادی و معنوی که در زمان سلطنت هزار ساله از عیسی مسیح رخ خواهد داد زمانی که مردم قوانین خدا عی

این در تضاد به آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد در جهان فریب  (.6-1: 20را بدون نیرنگهای شیطان را حفظ خواهد کرد )مکاشفه 

(، بخشی از چرا اغلب کسانی که حرفه ای 33-1: 20یب شیطانی، که پس از آن خواهد رفت )مکاشفه فر (.9: 12شیطان )مکاشفه 
-14گمراه شده است:  11قرنتیان  2مسیحیت توسط 'خوب وزرای نادرست و همچنین چرا بسیاری از کسانی که وزرای گمراه شده اند )

155.) 

 .26-10تدریس:  7در هر جان عیسی خود، عید خیمهها را نگه داشته، و همچنین آن را 

 در اینجا برخی از دستورالعمل در مورد آن را از متون مقدس عبری عبارتند از:

و خداوند به  33 در روز اول، روز پانزدهم این ماه هفتم عید خیمهها به مدت هفت روز برای خداوند باید وجود داشته باشد: 35

 مقدس. شما نباید هیچ کار مرسوم در آن انجام دهد. به بنیاسرائیل و گفت. ، محفل» 34 موسی فرمود،

آن را باید یک قانون برای همیشه در  شما باید آن را به عنوان یک جشن به خداوند برای هفت روز در سال نگه می دارد. 41

همه کسانی که  است.شما باید در غرفه به مدت هفت روز ساکن  42 شما باید آن را در ماه هفتم جشن می گیرند. نسل شما باشد.

 (42-35،41-33: 23بنی اسرائیل بومی باید در غرفه ساکن، )الویان 

و شما باید در جشن خود را شادی، تو و پسرت و دختر خود را، بنده مرد  14 "شما باید عید خیمه ها هفت روز مشاهده، ... 13

هفت روز می باشد. شما باید یک جشن  15 زه خود راو بنده زن خود را و الوی، غریبه و یتیمان و بیوهزنان، که درون دروا
مقدس به خداوند خدای خود را در مکانی که خداوند را نگه دارید، زیرا خداوند، خدای خود را به شما در تمام محصوالت 

 خود و در همه کار از دست شما برکت دهد، به طوری که است که شما قطعا خوشحال.

خود را باید به نظر می رسد به حضور یهوه خدای خود را در مکانی که او انتخاب: در جشن "سه بار در سال تمام مردان  16

هر انسان باید به او  17 عید فطیر، در عید هفته ها، و در عید خیمه ها؛ و آنها نباید قبل از به نظر می رسد خداوند دست خالی

 (.17-13: 16به شما داده است )تثنیه به عنوان قادر است، با توجه به برکت خداوند، خدای خود را که 

خدا به حال اسرائیل باستان ساکن در غرفه / مسکنهای )در زبان عبری( در بیابان برای چندین دهه قبل از آنها وارد سرزمین 

ه پادشاهی حتی در طول هزاره، زمانی ک کسانی که غرفه، به یک معنا، تصویر که آنها تنها وارثان به سرزمین موعود بودند. موعود.

آنها باید بر آن فائق و رشد در دانش و خرد به ارث می برند   خدا بر مردم، ملتها فانی حاکم، مردم فانی خواهد شد تنها وارث پادشاهی.
 وعده.

وز خدا افرایم )گاهی اوقات به تصویر کشیدن یک نوع از همه اسرائیل در کتاب مقدس( که آنها را "ساکن در خیمه، همانطور که در ر
 1اسرائیل، در بیابان، یک نوع از همه مردم هستند که باید از سختی ها و رفتن به ارث می برند وعده ) ( می گوید.12هوشع  9عید" ): 

 آنها و شد، در انتظار به ارث می برند وعده های خدا. ( بود.10:11قرنتیان 

ماندن در خانه موقت در طول  (.13:14یک آمده است )عبرانیان  ما مسیحیان به درک که ما هیچ شهرستان دائم در این سن و نگاهی به

مسیحیان باید خدمات کلیسا حضور، در صورت امکان، هر روز از عید خیمه ها به  عید خیمه ها کمک می کند تا به ما یادآوری از آن.

 ( .11: 12)رومیان ( فداکاری زندگی است، که "خدمات معقول" ما 18-17: 8؛ نحمیا 13-10: 31یادگیری )تثنیه 

استفاده از ده مرتبط )معموال به نام "ده دوم"( نشان می دهد که این است که به  ( است.14:26تثنیه  16:15)؛  شادی عید خیمهها هم به

عید  (.27گرفته شده است:  14(، اما همچنین که این وزارتخانه باید مراقبت در این سن )تثنیه 26-22: 14یک زمان فراوانی )تثنیه 

 این به ما می دهد یک نگاه اجمالی به زمان پس از بازگشت عیسی مسیح.  خیمهها کمک می کند تا تصویر زمان فراوانی هزار ساله.

جالب توجه است، هر هفت سال، این کتاب از قانون فرمان داده شد تا در عید خیمه  سال خدا. 7000هزاره نشان دهنده روز هفتم طرح 

این کمک می کند تا تصویر که قانون، از جمله ده فرمان، خواهد شد در هزاره نگه داشته، به  ( خوانده شود.13-10: 31ها )تثنیه 
، بیشتر در احکام را می توان در رایگان ما 3-2: 2عنوان کتاب مقدس نشان می دهد قانون خواهد شد پس از آن آموزش داده )اشعیا 

 فراوانی در طول هزاره را زندگی می کنند.  این است با توجه به قوانین خدا را که نعمت و  ده فرمان(. پیدا شده است آنالین بروشور



(، که آن هم از قیامت اول به نام رخ 15:52قرنتیان  1ما مسیحیان حال حاضر در انتظار هزاره آینده و تغییر که در آخرین خط لوله )

 می دهد:

سپس من روح کسانی که شاهد خود به عیسی مسیح  ت را به آنها متعهد شد.و تخت را دیدم، و بر روی آنها نشسته، و قضاو 4

و برای کالم خدا، که وحش و یا تصویر خود را پرستش بود سر بریده شده بود، و به حال عالمت خود را در پیشانی خود را 
: 20)مکاشفه  سال سلطنت نمود.و آنها زندگی می کردند و با مسیح برای یک هزار  و یا در دست خود را دریافت نکرده بود.

4) 

کتاب مقدس نشان می دهد که پس از حضرت عیسی جمع آوری کلیسای به خود، و پس از او تاج و تخت او که در آن ما خواهد شد با او 
 حاکم نشسته، او را به مردم جهان پیش او جمع آوری و به مسیحیان می گویند:

 طنتیبیا، شما را از پدر من برکت و وارث سل 34

 (.25:34برای شما آماده شده از پایه و اساس جهان: )متی 

 در حال حاضر، کسانی که عید خیمهها را نگه دارید نگاه به جلو به این عنوان آن کمک می کند تصویر به سلطنت هزار ساله.

 در اوایل قرن دوم، از هیراپولیس گفت:

رستاخیز مردگان، و این که پادشاهی مسیح خواهد شد تا در شکل در اینجا خواهد بود یک دوره برخی از هزار سال بعد از 

 مادی تنظیم شده در این زمین بسیار.

 رعایت از عید خیمه ها سایه ای از سلطنت هزار ساله آینده از خدا که مسیحیان وفادار از دوران عهد جدید نگه داشته است.

 که در آن می توانید آن را نگه داشت؟

( دوره، به معنی آن معموال شامل سفر به خارج از جامعه نرمال فرد 5-1: 84در اصل یک زیارت )مزمور عید خیمهها است که 

. بین JPمی توان در هر سبز  01:14کلمه یونانی در جان  ἐσκἠνωσενعیسی با انسان 'زمانی که او در اینجا بود )به عنوان  است.

 ترجمه(. 282، ص. 2002 5، چاپ 1996زبانی یونانی انگلیسی عهد جدید. بیکر کتابها، 

در حالی که برخی به دروغ ادعا می کنند که عید خیمه ها از گذشته از طریق زمان فعلی، باید فقط در اورشلیم نگهداری می شود، این 

زینه اولیه برای رو شد اورشلیم بود یک گ-ثبت 23فرزندان اسرائیل برای قرن ها پس از دستورات برای رعایت آن در الویان  در خطا.

کتاب مقدس نشان می دهد که عید خیمه ها را می توان در سایر شهرستانها از اورشلیم )نحمیا  آنها نیست حتی در اورشلیم است.

میالدی(، یهودیان اغلب آن را  70 -قبل از میالد  530در طول دوره معبد دوم ) ( نگهداری می شود.24-23: 14؛ قس تثنیه 08:15

ر جای دیگر )اشاره شد، جشنواره یهودی " یک جشنواره بزرگ حتی در خارج از اورشلیم بود.": راهنمای تاریخچه و نگه داشته د

 (.184.  ص. 1938رعایت آنها، سال 

.( و برخی دیگر در 19)زندگی پولیکارپ، فصل  دوم 2همچنین ممکن است از عالقه به توجه داشته باشید پولیکارپ سمیرنا در قرن 

 20 قرن و تحقیقات انجام شده توسط عید خیمهها در آسیای صغیر نگه داشته، نه بیت المقدس است. 4 غیر در اواخر قرنآسیای ص

التین  1542این است که با منابع مانند قدیس کاتولیک جروم ) -، کاردینال ژان ماری الهیات مسیحیت یهودی. )کاردینال ژان 

MPL025 3466-343، صص 1964ده توسط جان بیکر است. پرس، ( تایید . ترجمه ش1415آگهی   آب.) 

یک محقق قرن نوزدهم ضد هزاره به نام جیووانی باتیستا پاگانی نوشت به شرح زیر در مورد مصر اسقف قرن سوم و کسانی که 

 هزاره های پشتیبانی شده:

طول هزاره، قانون موزاییک ترمیم ... همه کسانی که تدریس یک هزاره قاب با توجه به ایده یهودی، اعالم کرد که در 

خواهد شد ... اینها به نام ، یهودیان را به عنوان موجود نیست، اما به عنوان اختراع و یک هزاره با توجه تایید ... اصل 
و ، که سنت  نویسندگان این خطا ، یک اسقف آفریقایی، در برابر آنها سنت دیونیسوس دو کتاب او در وعده های نوشته بود.

 (2533-252، صص 1855ج در کار خود را در برابر بدعت.)پاگانی، جیووانی باتیستا. منتشر شده توسط چارلز لباده، گی

این باید مورد توجه باشد که توجه داشته باشید که نه اسقف و نه یهودی بودند، اما برای داشتن یک مذهب بود که اعتقادات "یهودی" 
به نام قدیس کاتولیک، باید روشن شده باشد که رهبران مسیحی غیر یهودی احترام در اوایل قرن  و از آنجایی که است که محکوم شدند.



این واقعیت که آنها به "قانون موزائیک" برگزار شواهد است پس از   سوم به وضوح نگه دارید به ایده هایی که توسط محکوم شدند بود.

 داشته، اما با تأکید مسیحی است.عید خیمهها را نگه   آن که آنها هر دو معنای درک و

آموخت که عید خیمه ها دستور داده شد و آن درس  4 یا اوایل قرن سوم 3فرنگی اسقف و قدیس متودیوس کوه المپ در مقدونیه در اواخر 

 را برای مسیحیان به حال:

ت در روز هفتم از آثار او را که برای از در شش روز خدا ساخته شده آسمان و زمین، و تمام جهان به پایان رسید، و استراح

ساخته بود، و به برکت روز هفتم و آن را با یک شکل در هفتم تقدیس، بنابراین ماه، هنگامی که میوه ها را از زمین در جمع 

. آوری شده است، به ما فرمان برای حفظ جشن به پروردگار، ... آن فرمان داده است که عید خیمهها ما باید به خداوند جشن ..
برای مانند بنی اسرائیل، داشتن چپ از مرزهای مصر، برای اولین بار به خیمه ها آمد و از این رو، پس از دوباره مطرح 

برای من هم، گرفتن سفر من، و رفتن را از مصر   کردهاید، به سرزمین وعده داده شده بود، به طوری که هم کار می کنیم.

ت است، که جشن واقعی از خیمه ها، وجود دارد و پس از راه اندازی خیمه من، آراسته از این زندگی، برای اولین بار به قیام
با میوه فضیلت آمد، در اولین روز از رستاخیز است که در روز قیامت، جشن با مسیح هزاره استراحت، که در روز هفتم 

 (99)متودیوس. ضیافت ده باکره، گفتمان   نامیده می شود، حتی سبت واقعی.

کاتولیک و محقق جروم گفت که ناصری مسیحیان آن را نگه داشته و آنها معتقد بودند که آن را به سلطنت هزار ساله از عیسی کشیش 

این نگهداری از عید خیمهها توسط ناصری مسیحیان در اواخر قرن  ( اشاره کرد.1542 - 1415آب آگهی  MPL025مسیح )التین 

 قی قدیس ساالمیس تایید شد.چهارم نیز توسط کاتولیک و ارتدوکس شر

 تفاوت های مسیحی از بنی اسرائیل

 به طور عمده بر اساس متون مقدس عهد جدید، مسیحیان عید خیمهها کمی متفاوت تر از بنیاسرائیل است.

است، درس مدارک نشان می دهد که عید خیمه ها به نظر می رسد در اروپا در قرون وسطی )سفیر کالج مکاتبات دوره نگه داشته شده 

(، و همچنین به عنوان به طور خاص در ترانسیلوانیا 1968 6: 12. "و زن به بیابان، جایی که او خداوند جای ... فرار کرد" کشیش 51
و  1600برخی از شواهد نشان می دهد که آن را در آمریکا در  ( در مکان های بدون شاخه های نخل.62-61، صص ) 1500sدر 

1700s .نگه داشته  200 قرن این توسط کلیسای رادیو قدیمی از خدا و کلیسا در سراسر جهان از خدا در سراسر جهان در  به دادم است

 شد.

از خدا همچنان به نگه داشتن آن در مکان در سراسر جهان است و ما نیز می آموزند که جشن از نقاط خیمه ها به  مداوم ما در کلیسای

 ملکوت خدا.سلطنت هزار ساله از عیسی مسیح در 

و نه  - -عید خیمهها شده است توسط بسیاری از مسیحیان مدرن در هم چادر یا اتاق متل / هتل مشاهده عملکرد به عنوان "مسکنهای" 

: 8عهد جدید نشان می دهد که مسیحیان خیمه مختلف )عبرانیان  فقط در کلبه کف شاخه که بنی اسرائیل به طور معمول استفاده می شود.

کتاب مقدس نشان می دهد که بنی اسرائیل به  (، است که سازگار با داشتن نیست که شخصا برای ساخت یک کف غرفه.15-11: 9؛ 2
، خانه( در حالی که آنها را در 49-45: 4)و گاهی اوقات دیگر ظاهرا موقت، در تثنیه  88: 33طور عمده در چادر در خروج ساکن 

زندگی در چادر و یا اتاق متل   .23:43ی که به عنوان در نظر گرفته " مسکنهای "در الویان بیابان به مدت چهل سال بود و خدا کسان

 امروز است.  یک نوع مشابه موقت خانه / خیمه

( مانند قربانی سوختنی که بنی اسرائیل مورد استفاده در 9: 9کتاب مقدس نشان مسیحیان نیاز قربانی حیوانات را / ارائه )عبرانیان 

در عوض، ما به خودمان را به عنوان قربانی زندگی است که خدمات معقول و  (.37-36: 23یمه ها به ارائه )الویان طول عید خ

 که به طور معمول شامل به طور منظم حضور در مراسم کلیسا در طول عید خیمه ها.-( 11: 12منطقی ما )رومیان 

مام روز در عید خیمه ها انجام می شود، با این حال این است که برخی ممکن است تعجب کند که چرا خدمات شرکت است که برای ت

دلیل اصلی کتاب مقدس است که دستور می گوید، "شما باید عید خیمه ها را مشاهده هفت روز  برای روز عید فطیر مورد نیاز نیست.
( ، اما این است که تا بیان 13،155: 16ه ... هفت روز جشن مقدس به خداوند خدای خود را در مکانی که خداوند را نگه دارید" )تثنی

، 3: 16و تثنیه  6: 23دستورات برای آن را می گوید به نان فطیر بخورید به مدت هفت روز در الویان -نشده مربوط به روز عید فطیر

ک از هفت روز نان فطیر با خوردن نان فطیر در هر ی«به عنوان مخالف به رعایت جشن برای هفت روز )ما یک قربانی 
( شود، اما دولت که این مربوط به دیگر 23:422کتاب مقدس همچنین می گوید به در خانه موقت در طول عید خیمه ها )الویان   روز(.

 روزهای مقدس.



رفتن به دور  ( محدود، وجود خواهد داشت فریب کمتر از.2-1: 20از آنجا که شیطان خواهد شد برای سلطنت هزار ساله )مکاشفه 

در حال حاضر   ان از عید خیمهها و مالقات روزانه کمک می کند تا تصویر زمانی که جهان خواهد بود کامال متفاوت از آنبرای زم
 است.

 (.6:10"پادشاهی تو بیاید." )متی 

 کتاب مقدس تعلیم میدهد عید خیمهها خواهد شد در هزاره نگه داشته و خدا در نهایت، خیمه با ما

 می دهد که عید خیمه ها خواهد شد در هزاره نگهداری می شود: پیشگویی کتاب مقدس نشان

و این به تصویب خواهد آمد که هر کسی که از همه ملت که به اورشلیم برآمد باید تا سال به سال به عبادت رفتن به  16

از خانواده ها از زمین نمی  و آن را باید که هر کدام 17 پادشاه، خداوند قادر مطلق، و برای حفظ عید خیمه ها باقی مانده است.

اگر خانواده مصر نمی  18 آیند تا به اورشلیم به پرستش پادشاه، خداوند قادر مطلق، بر روی آنها وجود نخواهد داشت باران.

آنها باید طاعون با که خداوند اعتصاب کشورهایی که نمی آیند تا برای حفظ  خواهد آمد تا و در وارد کنید، آنها هیچ باران؛

-16این عذاب مصر و مجازات همه اقوامی که نمی آیند تا برای حفظ عید خیمه ها ):  19 د خیمه ها دریافت خواهید کرد.عی

 ( باشد.144زکریا  19

حتی مفسران کاتولیک تشخیص دهند که طرح  پس کتاب مقدس تعلیم میدهد که خدا انتظار همه برای حفظ عید خیمه ها در آینده است.

 ایالت: 14تفسیر کاتولیک در معابر در زکریا  یمهها.خدا شامل عید خ

در این زمان مانند قبل از آزار و اذیت قرار کلیسای باید تبدیل می شود، و با از خود گذشتگی بزرگ خواهد جشن جشن می 

عد از میالد )اصلی و واقعی عهد عتیق از ب گیرند، و ورزش مناسک مذهبی به خدایان افتخار: و باید پاداش بزرگ شایستگی.

 (824، ص. 2جلد  1610مسیح 

؛ 4: 18(، و این جشنواره کمک می کند تا تصویر این با جدا )مکاشفه 11:15ملکوت خدا جایگزین تمام پادشاهی از این جهان )مکاشفه 

 ( از زندگی عادی خود را.12-1: 2پطرس  1( زائران مسیحی )19-18: 2یوحنا  1

کتاب  دهد یک نگاه اجمالی در این سن از چه خواهد شد در به سلطنت هزار ساله آینده اتفاق می افتد. نگهداری از عید خیمهها به ما می

 (.3: 21و او با ساکن خواهد" ما )مکاشفه «مقدس همچنین نشان می دهد که بعد، "خیمه خدا" بر روی زمین باشد 

 پادشاهی خدا آمده است.نگه داشتن عید خیمه ها در حال حاضر یک پیش بینی از چیزهایی که در 

 . آخرین روز بزرگ: طرح شگفت انگیز نجات خدا برای نوع بشر8

 این روز هشتم، روز که بالفاصله بعد از هفت روز از عید خیمهها، تصاویر از اتمام این طرح از رستگاری است.

یهودیان  (.1: 21ید و زمین جدید )مکاشفه این درست قبل از آسمان جد (.20:12باز خواهد شد )مکاشفه  -از نجات  -"کتاب زندگی" 

روز از عید خیمهها روز مونتاژ شد(   که به معنی "جشن روز هشتم" )همچنین بیان که قبل از هفت ،Shemini ،Azeret این جشنواره

 تماس بگیرید.

 در اینجا بیشتر در روز هشتم از کتاب مقدس است:

در روز هشتم شما باید یک محفل مقدس  36 ... به مدت هفت روز به خداوند باشد.... روز پانزدهم این ماه هفتم عید خیمهها  34
 (34،36: 23)الویان  ... این یک مونتاژ مقدس است، و شما باید هیچ کار مرسوم در آن انجام دهد. است.

دلیل آنچه عهد جدید آمده است  اشاره شده است، به آخرین روز بزرگ در این روز است که اغلب به در کلیسای محافل خدا را به عنوان
 در مورد آن:

اگر کسی تشنه، به او اجازه دهید به من آید و »در آخرین روز، آن روز بزرگ عید، عیسی ایستاد و فریاد کرد و گفت:  37
-37: 7او که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب گفته است، از خود قلب رودخانه ها آب زنده جریان است. ")یوحنا  38 بنوشد.

38) 

 پس عیسی این روز است که بالفاصله پس از جشنواره به تصویر هزاره می آید نگه داشته، و بر روی آن تدریس می شود.



 پس از آغاز هزاره سوم، چه اتفاقی می افتد؟

 (.5: 20یک قیامت )مکاشفه 

رستاخیز هستند زمانی که عیسی را برمی  این مسیحیان واقعی را شامل نمی شود امروز، به عنوان ایستاده مرده در برابر خدا.
 کسانی که در این قیام باید کسانی که در جهل از طرح حقیقی خدا فوت کرد گرداند.

 این که روز داوری عیسی بارها و بارها ذکر شده است: در قرون گذشته.

را دریافت نمی و نه شنیدن  و هر کس شما 14 ... و به عنوان شما بروید، موعظه، گفت: 'پادشاهی آسمان نزدیک است. 7

مطمئنا، من به 15 کلمات خود را، زمانی که شما از آن خانه یا شهرستان ترک، لرزش خاموش گرد و غبار از پای خود را.

 (15-7،14: 10)متی  شما می گویم، از آن خواهد شد برای شهر سدوم و در روز قیامت برای آن شهرستان قابل تحمل تر!

برای اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سدوم انجام  ، که به به بهشت متعال، خواهد شد به جهنم آورد.و شما، کفرناحوم 23

اما من به شما می گویند که آن را باید برای شهر سدوم در روز قیامت برای  24 شده بود، آن را تا به امروز باقی مانده است.
 (24-23: 11)متی  شما قابل تحمل تر می شود.

( از 19:24داشته باشید که آن را در روز قیامت برای کسانی که خداوند نابود در سدوم و عموره قابل تحمل تر است )پیدایش  توجه
 برای کسانی که آگاهانه مسیح و پیام پادشاهی او را رد کرد.

عالمت گذاری به عنوان «)شودنی (، به جز، گناه نابخ03:28عیسی همچنین تعلیم داد که "تمام گناهان بخشوده خواهد بود." )مرقس 

شد، و تقریبا تمام   آن را با تحقق روز آخر بزرگ است که همه کسانی که فرصتی برای نجات بود واقعا که فرصت خواهد (.03:29
 خواهد شد که این پیشنهاد را قبول.

 تقریبا همه انسان ها که تا به حال زندگی ذخیره خواهد شد!

( 19یرنا بنا به گزارش در مورد عید خیمهها و روز بزرگ تاریخ و زمان آخرین )زندگی پولیکارپ، فصل پولیکارپ سم دوم، 2در قرن 

 تدریس می شود.

 حقیقت کتاب مقدس است که، به دلیل عشق به خدا را، عیسی مسیح آمد تا برای همه:

آورد هالک نگردد بلکه حیات جاودانی برای خدا عاشق جهان است که او داد او تنها پسر مولود، که هر کس به او ایمان  16

زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، اما این جهان از طریق او ممکن است ذخیره شده  17 یابد.

 (17-16: 3)یوحنا  است.

 بنابراین به خدا نداشت، دوست ارسال پسر خود را به مدت چند نسبی و یا جهان می میرند؟

نجات داد اما اکثریت قریب به اتفاق که تاکنون در عذاب  می تواند ، تمایل به تدریس که جهان03:16که اغلب قول جان  پروتستان،
( می 03:17آنها همچنین به نظر می رسد چشم پوشی است که عیسی مسیح آمد تا برای همه )یوحنا  برای همیشه رنج می برند.

آیا کتاب مقدس حمایت از این ایده که  که بر همه چیز داناست و عشق می آمد تا با است؟ این است که نوع طرح نجات که خدایی میرند.

 اگر نه، که عادالنه است؟  هر کس می تواند در حال حاضر ذخیره؟

می  ( است، خدا مقدر ترین اند که تا کنون به عذاب ابدی زندگی8،16: 4یوحنا  1از آنجا که خدا همه دانستن و همه قدرتمند و عشق )

 کردند؟

 شماره

 قطعا خدا به اندازه کافی عاقل به یک طرح که در واقع کار است.

 آمده است: 15-14: 9رومیان 

من به رحمت در هر کس من به »برای او به موسی میگوید:  15 قطعا نه! است ناراستی با خدا وجود دارد؟ چه گوییم؟ 14

 باشد." رحمت داشته اند، و من شفقت در هر کس من شفقت داشته



که عشق چگونه است اگر بقیه به شکنجه ابدی  ما می دانیم که خدا بخشی از اسرائیل در عهد عتیق، و چند نفر دیگر را انتخاب کرد.

 محکوم کرد؟

به این دلیل که در این سن و سال  (.4: 2تیموتاوس  1خدا "خواسته همه مردان به ذخیره شود و برای رسیدن به دانش از حقیقت" )

نیست تمام نامیده شدند زیرا او می دانست ترین نیست پاسخ و تحمل با حقیقت به پایان ذخیره شود )قس عالمت گذاری به عنوان 
 اما این به آن معنی نیست که کسانی به نام نه در حال حاضر همه قطع شده و از دست داده بودند.  (.15-5: 8؛ لوقا 13:13

یوحنا  42اشعیا  18-16)؛:  ( کور شده است.44:18؛ اشعیا 40-37: 12ها به عمد در این سن )یوحنا کتاب مقدس تعلیم که بسیاری از آن

 توجه داشته باشید همچنین: ( کسانی که در این سن کور شده بودند هنوز هم فرصت داشته باشد.09:41

وح اشتباه خواهد به درک می آیند، و این نیز که در ر 24 من دوباره انجام یک کار شگفت انگیزی در میان این مردم ... 14

 (14،24: 29)اشعیا  کسانی که شکایت خواهد دکترین یاد بگیرند.

وجود خواهد داشت یک فرصت برای همه به عنوان "همه به پایان می رسد از  ( وجود دارد.2:11است هیچ جانبداری با خدا )رومیان 

 (.52:10)اشعیا « زمین نجات خدای ما را

این معاد جسمانی  (، به زنده پس از هزاره پایان رسیده است.5: 20بخشی از این قیامت اول، به نام "بقیه مرده" )مکاشفه کسانی که نه 

 ( باشد.14-1: 37است و کسانی که احساس می کنید که امید خود را قطع شده است )حزقیال 

(، "پیروزی رحمت در مورد 04:17پیتر  1رومیان  ؛3:23؛ رومیان 20:12اگرچه آنها قضاوت خواهد شد به جرم گناه )مکاشفه 

( اعتراف خواهد کرد و بسیاری پاسخ خواهد داد )اشعیا 03:13؛ اشعیا 25:31خدا را با تمام گوشت )ارمیا  (.02:13قضاوت" )جیمز 

ل وجود داشته و به طور اگر چه نه همه که پیشنهاد خود را می پذیرند و این یک شانس دوم )کسانی که به واقع این احتما  (.65:24
بخشوده شود( نیست، بسیاری از  03:29کامل رد روح مقدس خدا خواهد شد که فرصت می کنید به ازای هر عالمت گذاری به عنوان 

 آخرین روز بزرگ کمک می کند تا نشان دهد که این.  توبه کنند.

 در نظر بگیرید همچنین موارد زیر است:

، پناه من در روز مصیبت، امتها به شما از اقصای زمین می آیند و می گویند، "دروغ مطمئنا ای خداوند، قدرت و قلعه من 19
"بنابراین ببین، من 21 یک مرد را خدایان برای خود، که خدایان؟ 20 پدران ما به ارث برده اند، بیارزش و چیزهایی بی سود."

د شد به دست من و قدرت من و خواهند دانست که نام من این را یک بار علت آنها را به می دانم، من آنها را باعث خواه

 (.21-19: 16خداوند است )ارمیا 

او قبل از آن به پایین می افتد و آن را پرستش، دعا می  و بقیه از آن او را به یک خدا، تصویر حک شده او را می سازد. 17

برای او چشمان خود را قلب خود را  دانند و نه درک.آنها نمی  18 کند به آن و می گوید: "من تحویل، برای شما خدای من!"

من محو کرده اند، مانند یک  22 ... بسته است، به طوری که آنها می توانید ببینید، و، به طوری که آنها نمی توانند درک کنند.
: 44)اشعیا  ه کردهاید.بازگشت به من، برای من به شما استفاد ابر ضخیم، خطاهای شما را، و مانند یک ابر، گناهان خود را.

17،18،222) 

( پذیرفته شده است، اولین فرصت واقعی خود 18-17: 44حتی کسانی که به سنت نادرست، از جمله کسانی که بت پرست بودند )اشعیا 

ام عیسی شنیده و میلیاردها در طول اعصار در آفریقا، اروپا، آسیا، آمریکا، و جزایر هرگز ن ( داشته باشد.44:22را برای نجات )اشعیا 

 (.22: 11انجیل واقعی از خدا پادشاهی و از قبل میداند و یک طرح بود )رومیان 

( و می آموزند که او یک طرح نجات است که در واقع 68:20خدا را قبول که "خدا ما خدای نجات است" )مزمور  مداوم ما در کلیسای

 برای بیش از فقط چند نسبی کار می کند.

( و عیسی مسیح 43:11؛ اشعیا 4:12ر آسمان است که توسط انسانها را می توان ذخیره وجود دارد )اعمال رسوالن تنها یک نام زی

از آنجا که بسیاری از انسان ها حقیقت را در مورد عیسی و انجیل از پادشاهی خدا را شنیده  (.3:18، یوحنا 4:10است )اعمال رسوالن 

(، و "تمام گوشت باید نجات را ببینید خدا ")لوقا www.ccog.orgدر  نجیل از پادشاهی خداا هرگز )برای جزئیات، جزوه رایگان ما
؛ لوقا 32-31: 12(، وجود خواهد داشت یک فرصت برای همه برای رسیدن به رستگاری، هم در این سن و یا عصر آینده )متی 66: 3

13 :29-300.) 

( و 6-5مطرح شده:  20مسیحیان واقعی در زمان در اولین رستاخیز در مکاشفه  سن آینده می آیند می رسد پس از قیام دوم )به عنوان

(، و همچنین به عنوان رومی و ارتدوکس 65:20اشعیا )اشعیا  (.12-11: 20شامل زمان از قضاوت تاج و تخت سفید )مکاشفه 



آمده خواهد بود حدود یکصد سال طوالنی  نشان داد که این سن خاص به  (،3،4-2، آیات 34، فصل Vکاتولیک قدیس ایرنیوس ) کتاب 

 است.

 5مفتش را، فصل )این ایده هنوز در قرون وسطی توسط کسانی که کلیسای رم مورد آزار و اذیت به عنوان توسط اسقف مفتش برنارد 

 برنارد رابط کاربری گرافیکی( گزارش برگزار شد.

 از خدا تعلیم. مداوم آموزش داده شد و هنوز هم توسط کلیسای 20 قرن این دکترین توسط کلیسای رادیو / در سراسر جهان از خدا در

 طرح خدا برای نجات

از خدا می فهمد که  مداوم کلیسای نگه داشتن روزهای مقدس کتاب مقدس به یاد مسیحیان واقعی از طرح درست خدا برای نجات.

 ( گذاشته شد.23:37چگونه طرح خدا در مورد این است که با رعایت اعیاد او )الویان 

 خدا به وضوح می آموزد که او نمی شیوه بت پرست با استفاده از او را پرستش:

هنگامی که خداوند، خدای خود را خاموش کاهش از قبل از شما ملت هایی که شما به خلع ید، و شما آنها را آواره و ساکن  29

تار به دنبال آنها، پس از آنها از پیش از شما را ، و این که را توجه به خود را که شما در حال گرف 30در زمین های خود، 

من هم به همین ترتیب انجام  شما پس از خدایان خود پرس و جو نیست، گفت، "چگونه این کشورها خدایان خود خدمت کرد؟
که او متنفر آنها به برای هر عمل شنیع به خداوند   شما باید خداوند، خدای خود را در آن راه پرستش نمی. 31 خواهد داد.

هر چه من به  32 برای آنها می سوزاند حتی دختران و پسران خود را در آتش برای خدایان خود. خدایان خود انجام داده اند.

 (322-29: 12)تثنیه  شما نباید به آن اضافه کنید و نه به دور از آن است.  تو فرمان، مراقب باشید به آن را مشاهده؛

شیوه های عبادت بت پرست با طرح آنهایی که کتاب مقدس مبهم خدا برای نجات و به طور کلی آن را درک نمی کسانی که ترکیب 

 کنند.

 1؛ 9: 27؛ 6،16: 20؛ 18:21عهد جدید نشان می دهد که پولس رسول مشاهده روزهای مقدس کتاب مقدس )به عنوان مثال اعمال 

 داب و رسوم نگه داشته خود مردم.( به عنوان او قانون و آ8: 16، 8-7: 5قرنتیان 

پل خود را در نزدیکی پایان  (.23-20: 10قرنتیان  1پل به طور خاص محکوم ترکیب شیوه های بت پرست با آئینهای کتاب مقدس )

و  (24-18: 21؛ قس اعمال 19-17: 28عمر خود اظهار داشت که او نگه داشته همه شیوه های یهودیان مورد نیاز برای حفظ )اعمال 

 .233خواهد بود که تا به حال به شامل تمام روزهای مقدس ذکر شده در الویان 

( تقلید و نه 1: 11قرنتیان  1به عنوان یک قاعده، کلیساهای فرنگی انجام اندرز پولس رسول پیروی نمی به او تقلید به عنوان او مسیح )

(، چرا که آنها تمام روز مقدس 19-18،  6: 2یوحنا  1راه می رفت )اندرز از رسول جان به ادامه به راه رفتن به عنوان او و عیسی 

همچنین، آن کلیساها به طور معمول ترکیب شیوه های بت پرست در تقویم عبادت خود را، که رسوالن مخالف  کتاب مقدس را حفظ کند.
 (.66: 2یوحنا  1؛ 12، 3/4؛ یهودا 18-14: 6قرنتیان  2؛ 23-20: 10قرنتیان  1)

داشتن نیست روز مقدس خدا، اما جایگزین به جای غیر از کتاب مقدس، بسیاری از آن گناه را درک نمی نیاز به واقعا خارج از  با نگه
زندگی ما، که خدا تنها برخی خواستار حال حاضر، که همه را به یک فرصت برای نجات در این سن و دارند سن آمده است، و تقریبا 

 برداشت بعد را نجات داد. تمام که تاکنون خواهد شد در

 این یک برنامه شگفت انگیز و دوست داشتنی است. روز مقدس خدا پخش کردن بخش هایی از نقشه نجات که بیشتر درک نمی کنند.

 . غلط و سبت9

نابجا  عالوه بر احساسات ضد یهودی و سازش، جهل، و ایده های چرا اکثر که عیسی و حرفه ای روز مقدس کتاب مقدس را حفظ کند؟

 خدا نیست.  در مورد سنت، 'غلط یک دلیل بسیاری از به نظر می رسد حاضر به پذیرش آنها که نیاز به رعایت جشنواره

 که روز مقدس کتاب مقدس دور با انجام قرار دارد.« دالیل»معموال چند اشتباه ترجمه / معابر اشتباه است که مردم تمایل به نقطه را به 

 17-16: 2کولسیان 



: احتماال، بخش شایع ترین کتاب مقدس است که اغلب به عنوان "اثبات" است که در روز سبت و روزهای مقدس کتاب مقدس 16-17

 بنابراین، اجازه دهید یک ترجمه غلط کمی از آن را بررسی: است. 2دور انجام استناد کولسیان 

در نوشیدن، یا در احترام به ، یا از ماه جدید، و یا از روز بنابراین اجازه دهید هیچ مردی شما را قضاوت در گوشت، و یا  16

 (.KJV، 17-16: 2مسیح )کولسیان  است اما بدن کدام یک سایه از چیزهای آینده، 17 سبت:

حروف  با است قرار داده KJVباال ترجمه نزدیک است، با این حال، آن اضافه شده است کلمه "است" )همین دلیل است که مترجمان 
 است که در متن اصلی یونانی است. یک(ایتال

و کلمات  قوی است تطابق اعداد توجه داشته باشید که ترجمه تحت اللفظی واقعا آن را از ترک آن را به عنوان در آن وجود دارد.

 :17مرتبط برای آیه 

3739 .2076 4639  ...3588  ...3195  ....1161 4983 9999 3588 3588 5547  

   بدن ............ از ... مسیح. ….ولی و .... چیزهای آینده،که سایه ای از 

 کتاب مقدس کلمه وجود دارد "است" در این کتاب مقدس است.-معنی بود که هیچ کلمه ای در متن 9999الزم به ذکر است که 

آنها را به عنوان "بدن  KJV ( چهار بار دیگر در عهد جدید و در آن زمان5547، و 3588، 4983)#  قوی کلمه از آنجا که همان سه

 NKJVبه عنوان نشانی از  -( 4:12؛ افسسیان 00:27قرنتیان  1؛ 10:16قرنتیان  1؛ 4: 7مسیح" ترجمه استفاده می شود )رومیان 

 .KJVچندان باید از 

)و شامل پرانتز یا کاما از  به دولت 17-16: 2بنابراین، اگر آن مترجمان با خود را به سادگی سازگار بودند، آنها را ترجمه کولسیان 

 هم(:

پس هیچکس قاضی مرد شما در خوردن و آشامیدن یا در رابطه با یک جشنواره یا یک رعایت ماه جدید و یا یک روز  16

 )برای کسانی که همه چیز سایه ای از چیزهایی که می آیند(، اما بدن مسیح است. 17 سبت

( قاضی شما در مورد روز مقدس اجازه نمی دهد، اما خود 1:18بدن مسیح )کلیسا، کولسیان یا به عبارت دیگر، آیا کسانی را خارج از 

 می گوید که سبت و مقدس روز دور انجام می شود. 17-16: 2کولسیان  را تنها کلیسا درست است.

به "بدن مسیح" را به عنوان  بود که با اشاره 2:17حتی اوایل ارتدوکس اسقف آمبروز میالن به رسمیت شناخته شده است که کولسیان 
 او می نویسد در بر داشت زیر اظهار نظر در این آیه:

)آمبروز میالن. کتاب دوم. در اعتقاد به  پس بیایید، به دنبال در بدن مسیح ... که در آن بدن مسیح است، حقیقت وجود دارد.

 (107معاد، بخش 

 ه بیان واقعا به معنای نادیده گرفت.این غم انگیز است که مترجمان مدرن از یونانی اغلب آنچ

 این تفسیر ضعیف )تفسیر کتاب مقدس( به تکیه بر یک ترجمه ی اشتباه ادعا می کنند که روز مقدس دور با انجام است.

 8/10: 4غالطیان 

این می گویند که هیچ برخی از پروتستان تمایل به استفاده از  .10-8: 4یکی دیگر از اعتراض است به نگه داشتن روز مقدس غالطیان 

 بنابراین اجازه دهید در چه کسانی که کتاب مقدس در واقع آموزش نگاه: تاریخ کتاب مقدس به مشاهده شود.

اما در  9 اما پس از آن، در واقع، هنگامی که شما خدا را نمی دانم، شما آنانی را که طبیعت خدایان نمی خدمت کرده است. 8

شده خدا، یا بلکه خدا شناخته شده است، چگونه است که شما به نوبه خود دوباره به عناصر حال حاضر پس از شما شناخته 

 شما روز و ماه و فصل و سال را مشاهده کند. 10 ضعیف و گدامنش، که مورد نظر شما دوباره به بندگی کنید؟

 چند مشکل با این استدالل ضد مقدس روز در اینجا وجود دارد.



تها )برخی از یهودیان در آیه بعد خطاب اگر چه ظاهرا وجود دارد( بودند و نه نگه داشتن روز مقدس کتاب یکی این که غالطیان ام

 مقدس قبل از تبدیل.

به عالوه، هیچ راهی که کتاب مقدس را مورد نیاز کتاب مقدس به عنوان پاسخ "عناصر گدامنش." پل به وضوح در برابر آئینهای بت 

 ن غالطیان بود "آنانی را که طبیعت بودند خدایان خدمت کرده است."پرست هشدار می داد به عنوا

دیگر این است که کاتولیک / پروتستان / ارتدکس شرقی باید در نظر بگیرید که آنها اغلب مشاهده روزها و سال های مختلف )یکشنبه، 

نها احساس می کنند که هیچ روز مذهبی می شود عید پاک، کریسمس، سال نو(، به طوری که آنها باید هر چیزی را مشاهده کنید اگر آ

 مشاهده شده.

در حال انجام نیست دور با روز مقدس کتاب مقدس، اما به جای هشدار در برابر چسبیده به آئینهای غیر از کتاب  10-8: 4غالطیان 

 مقدس است.

 چه روز هفتم سبت؟

است حتی اگر آن یک هفته است، نه روز ساالنه مقدس، برخی از . 23روز هفتم سبت اول از جشنواره های خدا ذکر شده در الویان 

 نظرات کوتاه به نظر می رسد در جهت.

اگرچه یکشنبه است در تقویم خاص به عنوان روز هفتم از هفته نشان  روز هفتم از هفته، کتاب مقدس سبت، در حال حاضر به نام شنبه.

؛ 6: 6؛ 21، 4:16عهد جدید وضوح نشان می دهد که عیسی )لوقا  ز از هفته است.داده شده است، واقعیت این است که یکشنبه اولین رو

( در روز هفتم سبت 111-9: 4؛ عبرانیان 4:  18؛ 4-1: 17؛ 44-42، 15-13: 13( و همچنین رسوالن و مؤمنان )اعمال 13:10

 نگهداری می شود.

اما  روف نیست، بنابراین الزم نیست امروز نگه داشته می شود.بسیاری ادعا می کنند که در روز هفتم سبت در عهد جدید امر به مع

اصل یونانی، اصلی   اگر نگاهی به اعتقاد بر این است که چه به تنها راه برای ایجاد این ادعا است که تکیه بر غلط از کتاب مقدس.
را که در روز هفتم سبت برای مسیحیان امر به زبان آرامی است، و اصلی التین زبان عامیانه به نظر می رسد، آن را در تمام آن زبان 

 معروف روشن است.

حتی با توجه به برخی از کاتولیک و پروتستان ترجمه از کتاب مقدس، هفتم استراحت روز سبت بود برای مردم مسیحی مطیع خدا باقی 

 می ماند:

و  5 هفتم از همه آثار خود استراحت"؛و خدا در روز »برای او جایی در مورد روز هفتم در این روش صحبت کرده است،  4

از آن باقی مانده است که برخی از آن وارد  ،6 دوباره، در وهله قبال ذکر شد، بنابراین "آنها نباید به آرامی من را وارد کنید."

سبت هنوز هم  بنابراین، استراحت 9 خواهد شد، و کسانی که قبال خبر خوب را به دلیل نافرمانی را وارد کنید دریافت کرد، ..

و هر کس وارد استراحت خدا، استوار از آثار خود را به عنوان خدا از خود را انجام  10 برای مردم از خدا است.
بنابراین، اجازه دهید ما در تالش برای ورود به که استراحت، به طوری که هیچ کس ممکن است پس از همان مثال  11 داد.

 (NABB، 11-6،9-4: 4)عبرانیان  نافرمانی قرار می گیرند.

و دوباره در متن  5 برای جایی که او در مورد روز هفتم در این سخنان: "و در روز هفتم خدا از همه کار خود استراحت." 4

 آن هنوز باقی مانده است که برخی از که بقیه را وارد کنید، و کسانی که قبال 6 باال او می گوید، "آنها هرگز آرامی من داخل."

وجود دارد باقی می ماند، پس از آن، سبت بقیه  9 انجیل را موعظه به آنها داشتند، در رفتن نیست، به دلیل نافرمانی خود ...
برای هر کسی که هم استراحت خدا وارد استوار از کار خود را، فقط به عنوان خدا از خود را انجام  10 برای مردم از خدا؛

این، هر تالش برای ورود به آن استراحت، به طوری که هیچ یک از های زیر به عنوان مثال خود اجازه دهید ما، بنابر 11 داد.

 (NIVV، 11-6،9-4: 4را از نافرمانی سقوط )عبرانیان 

عالوه بر اجازه دادن برای رشد معنوی و دوباره جوان  عهد جدید وضوح می گوید که مسیحیان به نگه داشتن روز سبت روز هفتم.

 ، سبت نیز تصاویر یک زمان آمدن بقیه هزاره خدا.سازی شخصی

؛ اشعیا 8: 20؛ خروج 3: 23در حالی که بسیاری را در نظر نمی که در روز هفتم سبت یک روز مقدس است، کتاب مقدس )الویان 

ا "کلمات خالی" (، و در عین حال بسیاری از دلیل ب11-4: 4عهد جدید هشدار می دهد در برابر آن حفظ نمی )عبرانیان  (.58:13

 (.5:266)افسسیان 



شاید هم الزم به ذکر است که با وجود غلط اشاره در غیر این صورت، در قرن دوم اسقف ایگناتیوس انطاکیه بود جایگزین نیست روز 

سبت سبت  و تیل ب بیشتر در ایگناتیوس و 2016،  21-18(: 3) 69هفتم سبت با یکشنبه )تیل ب ایگناتیوس و سبت سبت نگهبان، جلد 
، 20-19، 10(: 2) 69)تیل ب دیداکه و سبت سبت نگهبان، جلد  دیداکه و نه سند باستانی به نام (.2017، 17-15(: 2) 70نگهبان، جلد 

20166.) 

تاریخچه مداوم از  و واقعی کلیسای مسیحی امروز کجاست؟ برای اطالعات بیشتر بر روی مستند تاریخ کلیسا، چک کردن جزوات
 .www.ccog.orgدر  خداکلیسای 

 . تعطیالت شیطانی بسته بندی10

 چه در مورد کریسمس، عید پاک، و دیگر روزهای مذهبی که بسیاری از اساتید مسیح را مشاهده؟

 آیا مهم است، با توجه به کتاب مقدس، اگر شما آنها را نگه دارید؟ اگر نه، از کجا آمده است؟ آیا آنها از کتاب مقدس آمده است؟

در طول تاریخ،  هستند تعطیالت متعدد است که کلیساها در جهان حمایت وجود دارد، البته نه همه آنها توسط همه آنها تایید شده است.
 برخی از کلیساها گاهی اوقات تایید، و همچنین گاهی اوقات محکوم کرد، کسانی که تعطیالت است.

تن به تمام جزئیات در مورد هر یک از تعطیالت و ریشه های خود است، واقعیت در حالی که آن فراتر از محدوده این کتابچه برای رف
این است که بسیاری از آنهایی که شیطانی بسته بندی به عنوان آنها اغلب در اصل به افتخار یک بت پرست خدا / الهه در نظر گرفته 

 اد.شد قبل از کلیساهای مختلف به تصویب رسید و / و یا آنها را تغییر نام د

بسیاری می شود جای تعجب به یاد بگیرند که متکلمان فرنگی گاهی این تعطیالت به عنوان بت پرست و نامناسب برای محکوم 

 حمایت می کنند. 21 قرن مسیحیان با وجود این واقعیت است که کلیساهای مختلف فرنگی آنها را در

 روز سال نو افتخار ادم )خدای زمان( و )الهه تصفیه و رفاه(

در تقویم مدرن  ST ژانویه 1اما آنچه که معموال به نام روز سال نو است در  (،2 :12 )خروج کتاب مقدس سال در بهار آغاز می شود

قرن، متکلم فرنگی ترتولیان کسانی که مسیح را که جشن گرفتند یک نسخه از آن استادانی را محکوم  دوم 2در اواخر  مشاهده شده است.

 بسیاری از کسانی که می خواستم برای جشن متوقف نمی شود.اما، که  کرد.

 کاتولیک: دانشنامه گزارش

نویسندگان و شوراهای مسیحی مجالس بت پرست و افراط در ارتباط با جشنواره محکوم ... در آغاز سال جشن: ترتولیان 

به  -( 90-185و ریاست )قس اوید، به الهه ، که بیش از روز سال ن -سرزنش مسیحیانی که ارائه مرسوم در نظر گرفته 

 (1911، 11. سال نو. دانشنامه کاتولیک. ج J)روز تیرنی  عنوان نشانه صرف مقاربت دوستانه )د بت چهاردهم(.

این، با این حال، تمام فعالیت های بت  خیابان. 1رومی ها به نظر می رسید به اتخاذ "جشن ختنه" در ژانویه -میالدی، یونانی 487حدود 
 پرست را متوقف کند.

 یادداشت دایره المعارف کاتولیک:

حتی در روز خود ما از ویژگی های سکوالر از افتتاح در سال جدید تداخل با مراسم مذهبی از ختنه، و تمایل به ایجاد یک 

سنت آگوستین اشاره می کند که تفاوت بین بت پرست و شیوه  تعطیالت صرف که باید شخصیت مقدس یک روز مقدس است.

 1024ای مسیحی جشن روز: جشن گرفتن بت پرست و افراط قرار بود توسط روزه مسیحی و نماز شود ) بیست وهشتم، 
sqq ؛SERM cxcvii ،cxcviii.)  )همانجا( 

 پس از آن نیز آمده است:

 . ع مسیحیان... در اواخر قرن ششم شورای اوسر )می. من( من

تقریبا از التین به انگلیسی ترجمه به عنوان "مشاهده زمان جدید از شیطان است." این احتمال وجود دارد که قطعنامه سال نو به   بیان

 نماز و اعمال یک بار برای الهه بت پرست داده مرتبط است.



 از ویژگی های آن به عنوان شیطانی حرام کرده است.است یک روز تعطیل کتاب مقدس نیست، و حتی کلیسای رم برخی  ST 1ژانویه 

 روز ولنتاین افتخار / پان )خدای گله و باروری(

 کتاب مقدس یک روز تعطیل مانند روز ولنتاین ندارد، اما بسیاری از مردم آن را مشاهده کند.

 اینجا چیزی است که یک منبع کاتولیک است در مورد آن نوشته شده است:

سال رومیان جشن  800. فوریه برای 15فوریه، که در  15ولنتاین در جشنواره روم باستان از روز  ریشههای روز سنت

فوریه، یک مرد جوان به نام یک زن جوان در یک قرعه کشی  15در روز  گرفته شد این روز به خدای اختصاص داده بود.

 ...قرعه کشی و پس از آن زن به عنوان یک همدم جنسی برای سال نگه دارید 

)ریشه های روز سنت  کاتولیک. کلیسای کاتولیک دیگر رسما به افتخار سنت ولنتاین، اما تعطیالت هر دو ریشه رومی و

 (HTTP: //www.american catholic.orgولنتاین 

برابر در این نوع رفتار در  یک روز از ریشه بت پرست و مجوز جنسی است که قطعا یک روز برای مسیحیان به رعایت نمی کنند.

 (.4؛ یهودا 06:18قرنتیان  1عهد جدید هشدار داده شده بود )

 توجه داشته باشید برخی از نظرات اسالم در مورد روز ولنتاین:

تجلیل از روز ولنتاین جایز نیست، زیرا: اوال، آن را یک تعطیالت ابداع است ... مسیحیان از ریشه شرک از روز ولنتاین 
ما باید چیزی مرتبط با شیوه  ... است برای مسلمانان اتخاذ روز سنت ولنتاین باید درس عبرتی راه مسیحیان آگاه بودند.

.. عشق بین خانواده، دوستان و افراد متاهل می کند الزم نیست که در یک روز با چنین  های غیر اخالقی بت پرست اجتناب

 .(http: // www contactpakistan.comm  )حاکم در جشن روز ولنتاین جشن گرفته می شود. ... ریشه.

 توجه داشته باشید که مسلمانان مرتبط روز ولنتاین با مسیحیت )بدیهی است که نوع خطر انداختن نادرست( و گناه است.

؛ اشعیا 2:24مسیحیت( به میان امتها کفر شود )رومیان »به عبارت دیگر، روز ولنتاین باعث می شود که نام مسیح )از طریق اصطالح 

 ( نگه داشتن تعطیالت بت پرست.2:24الزم نیست "به نام خدا به خاطر تو کفر" )رومیان  (.5: 52

 ( حفظ کند.10:21 1مسیحیان واقعی تعطیالت شیطانی بسته بندی )اول قرنتیان 

 مردی: کارناوال شیطان

 فوریه در زیر( از بت پرستی آمد: 15کارناوال مانند مردی و روز ولنتاین )به نام روز 

در گرامیداشت تجدید از زندگی در  یکی از موارد ثبت شده از یک جشنواره بهار ساالنه جشنواره ازیریس در مصر است.
سال قبل از میالد، جشن ساالنه به  .6در آتن، در طول صد  مورد آن توسط سیالب های ساالنه رود نیل به ارمغان آورد.

آن را در طول امپراطوری روم بود که کارناوال اوج  استفاده از یک شناور بود.افتخار دیونیسوس اولین نمونه ثبت شده از 

 15کارناوال عمده روم جشن و شادمانی پر سر و صدا، به خدای زحل، و روز   بی نظیر از اختالل مدنی و رسیده است.

که کارناوال ها عمیقا در خرافات بت در اروپا سنت جشن باروری بهار به خوبی به بار مسیحی ادامه ... از آنجا   فوریه بود.
پرست و فرهنگ عامه از اروپا ریشه دارد، کلیسای کاتولیک روم قادر به فرونشاندن بود و در نهایت بسیاری از آنها را به 

 .(20155 6)کارناوال. دایره المعارف کلمبیا، اد  عنوان بخشی از فعالیت های کلیسا پذیرفته شده است.

او خدای برداشت انگور، آب گیری و شراب، از جنون مراسم، باروری،  همچنین دیونیسوس نامیده می شود. به خدای شراب بود،

فحشاء جنسی بخشی از جشن بود.پرستش او توسط رهبر فرنگی در قرن سوم محکوم شد  تئاتر، و خلسه مذهبی در اساطیر یونانی بود.

 (.44نیقیه، جلد -)در مسیحی رشته از پدران آنته

، به خصوص شراب، نقش مهمی در فرهنگ یونانی با دیونیسوس به عنوان یک دلیل مهم برای یک سبک زندگی خشن بازی )هر الکل

 مربوط می شود.  گراس و کارناوال به نظر می رسد به این  (.11، ص. 2008نوشیدنی. گاتهام کتابها، 

یوس پیروان والنتینوس مرتد برای شرکت در جشنواره خوردن در اواخر قرن دوم، رومن کاتولیک اسقف و ارتدوکس شرقی قدیس ایرن

 گوشت بت پرست به او نوشت محکوم کرد:



چرا آن را نیز فرا رسد، که "ترین کامل" در میان آنها خود را بدون ترس معتاد به تمام کسانی که انواع اعمال ممنوع که 

برای مثال، آنها هیچ  ا انجام باید وارث پادشاهی خدا است."کتاب مقدس به ما اطمینان می دهم که "آنها که چنین کارهایی ر

وسواس داشتن در مورد گوشت خوردن ارائه شده در قربانی به بتها، تصور کنید که آنها می توانند در این قرارداد هیچ راه 

را تسلیم کردن به  دیگران از آنها خود . . سپس، دوباره، در هر جشنواره بت پرست جشن به افتخار از بت ها،. آلوده.

شهوات از گوشت با حرص نهایت، حفظ که همه چیز نفسانی باید به ماهیت نفسانی اجازه، در حالی که چیزهای روحانی 

برخی از آنها، عالوه بر این، در این عادت از بی حرمتی آن دسته از زنان را به آنها دکترین  برای روحانی ارائه شده است.

وان بارها توسط دسته از زنان که گمراه شده توسط برخی از آنها، در بازگشت خود را به کلیسای خدا باال آموخته اند، به عن

منجر شده است اعتراف شده است، و اذعان به این همراه با بقیه از اشتباهات خود را.)ایرنیوس علیه ارتدادهایی در این 

 (3، آیه 6، فصل 1مذهب. کتاب 
 ( در برابر نوع روزه که مشرکان حال هشدار داد:330افع )درگذشت پس از آن، ارتدوکس کاتولیک مد

ذهن مشتاق به دانستن چه کلمات شما دفاع از آنچه آن  چه، شما شهروندان مینروا؟ شما چه می گویند، ای پسران عاقالنه از ؟

ت و علل بنابراین مرگباری را بسیار خطرناک است که برای حفظ، و یا چه هنر شما است که توسط آن به ایمنی را به شخصی

این هیچ بی اعتمادی نادرست است، و نه شما را با اتهامات دروغ هزینههای: رسوایی خود را هر دو با آغاز  زخمی است.

پایگاه خود و سوابق از ادبیات کهن است اعالم کرد، توسط نشانه های بسیار در خوب است، که شما با استفاده از هنگام سوال 

من در خارج از عارف گرفته شده است، قرار داده و  "من روزه گرفته اند و مست پیش نویس؛ -مه چیز مقدس، در دریافت ه

). در مقابل وحشی، کتاب  من دوباره دریافت کرده اند، و به قفسه سینه کمی منتقل شده است. به ترکه یا چوب کوتاه سبد،

 (26پنجم، فصل 
 مردی '، با سریع هشدار می دهند: حتی به نظر می رسید در مورد یک ضیافت،

مشتری، به گمان من، ، و باید با ضیافت بزرگ سیر شود، و بلند مدت با هوس مشتاق برای مواد  جشن مشتری فردا است.

 (32) در برابر بت پرست، کتاب هفتم، فصل  غذایی با روزه پر شده است، و گرسنه پس از فاصله معمول است.

اوایل تعطیالت که صدا بسیار شبیه کارناوال / مردی به دلیل روابط خود را به بت پرستی بت پرست را محکوم بنابراین، نویسندگان 

 کرد.

 کتاب مقدس تعلیم:

اجازه دهید ما به درستی راه رفتن، و در روز، نه در عیاشی و مستی، نه در کار زشت و شهوت، نه در نزاع و  13
: 13)رومیان  سیح خداوند، و هیچ مقرراتی برای گوشت، به انجام شهوات آن است.اما قرار داده و در عیسی م 14 حسادت.

13-14) 

در بولیوی آنها آن را "کارناوال  در حالی که کتاب مقدس شادی را محکوم نمی، مردی و آئینهای مرتبط خالف کتاب مقدس است.

 شیطان" و آشکارا پرستش شیطان به عنوان خدای خود!

بهار، در می رود به حالت کارناوال ... یکی از نکات برجسته رقصندگان شیطان، سنت است که از کارناوال شیطان هر 

در یک شهر معدنی است و مردم محلی، صرف زمان زیادی   عجیب و غریبی از پرستش شیطان مشتق شده است.

یطان و اورورو وفادار به این سنت مسیحی حکم می کند که این باید ش زیرزمینی، تصمیم به اتخاذ یک خدای عالم اموات.

  /Frommes. http://events.frommers.com/sispترتیب به تصویب رسید شیطان، یا شود، به عنوان خدای خود / )
INDEX.HTM ؟FX  رویداد و =EVENT_ID = 5769) 

وفادار اولیه اش بود نگه داشته  این توسط عیسی نه هیچ یک از پیروان کارناوال / گراس تعطیالت شیطانی و مطمئنا یک مسیحی است.
 است.

 پرهیز: انحراف از روز عید فطیر و پنطیکاست؟

 چه در مورد لنت؟

 به معنی فصل بهار، در حال حاضر به طور عمده در زمستان درست پس از مردی مشاهده شده است.« روزه»اگرچه واژه 

 آمده است: دانشنامه جهان کتاب



روز قبل از عید پاک آغاز می شود، به جز یکشنبه  40بهار ... آن را در چهارشنبه، لنت است یک فصل مذهبی مشاهده در 

 (.1966. 50ها، و به پایان می رسد در یکشنبه عید پاک )رام ب لنت. دایره المعارف کتاب جهانی، اد 

 چه در مورد چهارشنبه؟

 خوب، آن است که یک مسیحی اصلی و نه روز کتاب مقدس مقدس است.

 کاتولیک: شنامهدان گزارش

)روز از خاکستر( که آن را در کتاب نماز روم خرس در اولین نسخه های موجود از میالدی پیدا شده میرد  نام چهارشنبه

 است و احتماال از حداقل قرن هشتم می گردد.

دارد کشیش،  در این روز همه مؤمنان طبق رسوم کهن هستند ترغیب به نزدیک شدن به محراب قبل از شروع توده، و وجود

 (. 1907فرو بردن انگشت شست خود را به خاکستر قبال پر برکت، نشانه پیشانی )ترستون. چهارشنبه. دانشنامه کاتولیک، 

 به تصویب رسید. 8 بنابراین، کلیسای رم آن را رسما در قرن

ز عبادت خدای خورشید و دیگر اشکال از همچنین الزم به ذکر است که این ایده از قرار دادن یک صلیب از خاکستر بر روی پیشانی ا
 الحاد آمد:

شباهت را به صلیب از خاکستر ساخته شده بر روی پیشانی در  آغاز ... از این پس باید خورشید صلیب بر روی پیشانی خود.
دیگران  قه ؛برخی پیشنهاد کرده اند این را به یک مثال از مسیحیان اولیه استقراض از فر مسیحی چهارشنبه قابل توجه است.

)ص اسرار میترا: اعتقاد به بت پرست که دنیای مسیحیت به شکل  نشان می دهد که هر دو فرقه بر نمونه همان رسم شد.

 (366، ص 2005داخلی سنت / خرس و شرکت، 

تر بذر خدای خاکس چهارشنبه این گفته جشنواره مسیحی از الحاد روم، که به نوبه خود آن را از ودایی هند و جو در زمان آمد.

آتش آگنی، به تبرئه تمام گناهان ... در سال نو جشن رم کفاره در ماه مارس در نظر گرفته با قدرت شدند، مردم پالس 

سپس عنوان در حال حاضر، شب سال نو جشنواره ای برای خوردن،  پوشیدند و غرق در خاکستر به کفاره گناهان خود.
به عنوان خدای مرگ از ماه مارس، مریخ   اهان می شود از بین برود و روز بعد بود.آشامیدن، و گناه، در تئوری که تمام گن

در زبان انگلیسی، این سه  بنابراین کارناوال افتاد در می میرد ، روز مریخ. گناهان بندگانش در نزد او به اعدام محکوم کرد.

ال گراس نامیده می شد، "چربی سه شنبه،" روز در فرانسه روز کارناو  بود، چرا که مریخ با خدای ساکسون همراه بود.
 (677-66، صص 1983. دانشنامه زن از اسطوره ها و اسرار است. هارپر کالینز، B)واکر  شادمانی قبل از چهارشنبه.

 که در آن چهل روز روزه بی از کجا آمد؟

حدود دو قرن چهارم و ششم،  پنطیکاست را دریافت کنید.روز به تعداد است که که در آن ما نام  50کتاب مقدس می گوید از یک دوره 

در آن زمان، این به  ( داشتند.32روز است که شباهتی به سریع رمضان )سنبه، 50رومی ها نگه داشتن برخی از نوع سریع -به یونانی

 پرهیز چهل روز از یک یا چند )به طور معمول مواد غذایی( مورد تغییر کرد.

 البته، را حفظ حتی به عنوان کاتولیک ابوت سن جان به در قرن پنجم متوجه لنت نیست:مسیحیان اولیه، 

تا زمانی به عنوان کلیسا بدوی حفظ کمال آن ناگسستنی، این رعایت لنت وجود  باوجود این شما باید مطمئن شوید که

 (30ز. فصل ، اولین همایش راهب بزرگ. بر آرامش در طول پنجاه رو21)به جان کنفرانس  نداشت.

 بنابراین، او اعتراف کرد که لنت اضافه شد و که مومن اصلی آن را حفظ کند.

با این  با این حال، او برای چیزی به نام لنت انجام این کار نیست. (.8-7: 5قرنتیان  1پولس رسول استناد حفظ فصح و روز عید فطیر )

ر مایه، در سراسر زمان بسیاری از عید پاک پاسخ، ممکن است که برخی حال، به دلیل روز عید فطیر شامل هفت روز "سریع" از خمی
از ارتباط با روم و مصر احساس کردند که یک دوره پرهیز مناسب خواهد بود، اما مقدار زمان ، و همچنین آنچه که آنها از، متنوع 

 ممتنع دادند.

 نوشته است: 5سقراط در قرن 



کسانی که در رم سریع سه  نه ای متفاوت در میان افراد مختلف مشاهده شده است.روزه قبل از عید پاک خواهد یافت به گو

کسانی که در و در سراسر یونان و اسکندریه مشاهده سریع  هفته متوالی قبل از عید پاک، به استثناء روزهای شنبه و یکشنبه.

-3هفته هفتم قبل از عید پاک، و روزه  دیگران شروع سریع خود را از چهل روز در سریع.»از شش هفته، که آنها اصطالح 

... برخی از اختصاص یک دلیل برای  روز تنها، و این که در فواصل زمانی، هنوز پاسخ که زمان 'چهل روز در سریع. 5

در واقع می توان همچنین اختالف نظر در مورد نحوه پرهیز از مواد  آن، و دیگران دیگر، با توجه به چندین آرزوی آنهاست.

برخی به طور کامل از چیزهایی که زندگی پرهیز: دیگران در ماهی تغذیه  ی، و همچنین در مورد تعداد روز را ببینید.غذای

تنها از تمام موجودات زنده: بسیاری با هم با ماهی، خوردن مرغ نیز، اعالم کرد که با توجه به موسی، این نیز از آب ساخته 

بعضی دیگر هم خوردن حتی این:  واع میوه ها: دیگران فقط نان خشک شریک؛برخی پرهیز از تخم مرغ، و ان شده است.

در حالی که دیگران داشتن تا ساعت نهم روزه، پس از آن هر نوع مواد غذایی را بدون تمایز ... از آنجا که این حال هیچ کس 

 (22ی، جلد. پنجم، فصل می توانید یک دستور نوشته شده به عنوان یک قدرت ... )سقراط تولید تاریخچه کلیسای

روزه بیسکویت ساده چهل روز می روزه چهل  (.1: 11؛ 01:10 1رسوالن قطعا نمی روزه متفاوت با الزامات متفاوت )اول قرنتیان 

 (.2: 4، لوقا 34:28روز ذکر شده در کتاب مقدس که شامل غیبت از تمام مواد غذایی و آب را دوست ندارد )خروج 

 ت را، متوجه چه یک محقق نوشته است:در مورد ریشه های لن

لنت چهل روز از سوی پرستش از بابل ایشتار مشاهده شد و توسط پرستش خدای بزرگ مصر آدونیس و یا ازیریس ... از 

جمله مشرکان، به نظر می رسد این دوره لنت به ضروری اولیه برای بزرگ ساالنه )معموال بهار است ( 

 (108، ص. 1995، (MI. کتاب مقدس ، چشمه )1اب مقدس و تاریخ، قسمت )جشنواره. خدا در کت جشنواره.

این احتمال وجود دارد که این ایده از یک روز چهل سریع از اسکندریه در مصر و یا از یونان آمد و به الهه بت پرست ایشتار مربوط 

 ی که آنها این عمل آغاز شده است.از آنجا که بابلی ها بر یونانیان و مصریان در زمان، که ممکن است زمان می شود.

رومی ها -از آنجا که مسیحیان اولیه بود مشاهده روز عید فطیر، روزه بت پرست بسته بندی ظاهرا در شیوه های مختلف توسط یونانی
 جایگزین شد.

 توجه داشته باشید که پولس رسول هشدار در مراسم بت پرست درگیر:

چگونه می تواند درست و قانون شکنی شرکای، و یا چه می  با کافران مهار نیست.آیا خودتان را در یک تیم ناهموار  14

چگونه می توانید مسیح به یک توافق با می آیند و آنچه به اشتراک گذاری می  15 توانید نور و تاریکی در مشترک دارند؟

 -غین سازش کرد و این چیزی است که ما معبد خدا نمی تواند با خدایان درو 16 توانید بین مؤمن و کافر وجود داشته باشد؟

 (NJB، 16-14: 6قرنتیان  2) معبد خدای زنده.

یا که خدایان دروغین خود را به  که فداکاری از مواد غذایی را به خدایان دروغین مقدار به هر چیزی؟ این به چه معنی؟ 19

چیزی است که توسط آنها را قربانی به شیاطین که  به سادگی که که قربانی مشرکان، نه، آن را نمی کند؛ 20 هر چیزی مقدار؟

شما می توانید پیاله خداوند و فنجان از  21 است. من نمی خواهم برای به اشتراک گذاشتن با شیطان خدا نیست قربانی کرد.

ما واقعا  آیا 22 شما نمی توانید یک سهم را در جدول خداوند و جدول شیاطین، نیز هست. شیاطین و همچنین نوشیدن نیست؛

 (NJB، 22-19: 10قرنتیان  1) ما از او قویتر است؟ می خواهید به بیدار حسادت خداوند؛

و نه آن را از سنت های اولیه پیروان  آیا از مصر، الحاد روم، و یا دیگر منابع شیطانی، یک مکان لنت نمی آمد از کتاب مقدس بود.

 اول عیسی آمده است.

کافی قوی معنوی به طوری که آنها می توانید الحاد مخلوط هستند، اما آنها واقعا برانگیختن خشم خدا با بعضی فکر میکنند به اندازه 
 توجه به پولس رسول.

 عید پاک

بسیاری از مردم نمی دانند که عید پاک )ایشتار( قرار بود عید فصح، به یکشنبه منتقل دلیل بزدلی و برای نفرت از یهودیان )همان، ص 

101-103.) 



 گزارش در مورد قرن دوم احترام: توجه کنید چه محقق پروتستان

از نیسان ... در آن آنها نان فطیر خوردند بود، احتماال مانند یهودیان، هشت روز از طریق  14مهم ترین در این جشنواره روز فصح که 

ود دارد صغیر به نفع هیبت عید فصح خود را بر ... هیچ اثری از یک جشنواره ساالنه از رستاخیز در میان آنها ... مسیحیان آسیا وج

 (166، ص 1857) یوهان کارل لودویگ. متن کتاب تاریخ کلیسا. هارپر و برادران،  به جان درخواست کرد. 14روی نیسان 

رومی، نیسان، به دلیل مایل به فاصله گرفتن خود به دلیل شورش توسط یهودیان در چشم مقامات  امین 14گرچه مسیحیان فصح در 
در ابتدا، آنها   رومی ها در اورشلیم، رم، و اسکندریه )اما نه آسیای صغیر( تصمیم به تغییر عید فصح به یکشنبه.-بسیاری از یونانی

 یک نسخه از عید فصح نگه داشته و آن شد یک روز تعطیل رستاخیز نگه داشته است.

 همچنین توجه در بر داشت زیر از اسنایدر:

 1توجه داشته باشید  8-7مرگ عیسی با یک وعده غذایی )عشای ربانی( در تاریخ ماه از عید فصح یهود )اولین مسیحیان 
 ( را جشن گرفتند.5قرنتیان 

آن  در نهایت، در جهان غیریهودی، روز قیامت به جشنواره اضافه شده است. در ابتدا هیچ جشن ساالنه از معاد وجود دارد.

لندی عیسی مسیح، عیسی روم:. شکل گیری اولیه ایرلندی مسیحیت تثلیث مطبوعات بین )اسنایدر ایر روز یکشنبه بود.

 (183، ص 2002المللی، 

از آنجا که برخی در آسیای صغیر و جاهای دیگر را همراه با تغییر تاریخ به یکشنبه رفتن نیست، میترا پرستش امپراتور کنستانتین 

 کنستانتین خود پس از آن اعالم کرد: اعالم نامیده می شود. رومی ها-شورای ، که روز یکشنبه برای یونانی

برای ما از نجات دهنده ما راه های مختلف دریافت  اجازه دهید و سپس به ما هیچ چیز مشترکی با جمعیت یهودی مکروه؛

 (.18)زندگی یوسبیوس از کنستانتین، کتاب سوم فصل  کرده است.

عایت نمی روز مقدس خدا، فقط به خاطر اینکه بسیاری از یهودیان را تالش برای انجام آن مسیحیان باید یهودیان نفرت نیست و نه ر
 است.

با این  عیسی هرگز نشان داد که نژاد یهود نفرت انگیز بود )او یک یهودی بود( نه این که ایشان از تاریخ )عید پاک( تغییر کرده است.

و رعایت یکشنبه حال حاضر به عنوان عید پاک شناخته شده  نتیجه رسیدند.حال پرستش خورشید کنستانتین در غیر این صورت این 

اما از آنجا که شیوه پرستش خورشید و اجتناب از شیوه های که بیش از حد "یهودی" در نظر گرفته شد است که واقعا چرا عید  است.

 پاک مشاهده شده است که آن است.

، خرگوش عید پاک، و آتش عید پاک از الحاد با توجه به منابع کاتولیک روم )به بسیاری از شیوه های آن مانند تخم مرغ عید پاک

 ( آمد.1909. رابرت اپلتون شرکت. Vعنوان مثاعید پاک. دانشنامه کاتولیک، جلد 

 اسقف کلیسای آنگلیکان پلیسی نوشت:

توجه به روز هفته تنظیم شده است،  ... از کلیساهای آسیای صغیر ... جشنواره عید پاک خود را با عید فصح یهودیان بدون

)پلیسی،  یهودیت.اجتناب حتی در ظاهر بنابراین اما ... کسانی که از رم و اسکندریه و گلهای یکی دیگر از حکومت مشاهده؛

رساله جوزف باربر سنت پل به غالطیان: یک متن اصالح شده با مقدمه، یادداشت ها و پایان نامه ها منتشر شده توسط مک 

 (331، 317، صص 1881میالن، 

 این الهه طلوع آفتاب و ملکه بهشت ایشتار است: و نام عید پاک؟

های بابل  جنس ... عید پاک یا آستارته در اثر همان پرستش یک فرقه ایشتار، او هر دو باروری و یک الهه جنگ بود.

هره مربوط به نژاد حام مردم. شرکت، )کش. چ برقرار شده توسط سمیرامیس ملکه جنگجو که شهوت خون داشتند است.

 (164، ص 2010

ایشتار به عنوان تجسم از سیاره زهره دیده می شد، و همراه با شمش، خدای خورشید، و گناه، خدای ماه، او تشکیل سه گانه 

 (760ص  2005. مارشال کاوندیش، 6. خدایان، الهه، و اسطوره شناسی، جلد CS)لیتلتون  اختری.



 ار خدمت "ملکه بهشت:کتاب مقدس هشد

پسران، هیزم جمع، پدران بیاور و  18 آیا شما نمی بینید آنچه را که در شهرستانها یهودا و کوچه های اورشلیم را انجام دهد؟ 17

و آنها ریخت و نوشیدنی به خدایان دیگر، که آنها ممکن است من به  آتش و زنان خمیر خمیر، به کیک برای ملکه آسمان؛

 (19-17: 7)ارمیا  ک کند.خشم را تحری

 ملکه آسمان؟ ( بودند.71، ص. 1922کیک شبیه به "نان متقابل داغ )پالت. روانشناسی زندگی اجتماعی است. داد و مید، 

)تفسیر کتاب مقدس، پایگاه  احتماال اشاره به بابلی باروری ، الهه، الهه سیاره زهره. (.18) کیک به ملکه آسمان ... 7ارمیا 
 توسط مودی پرس( 1962الکترونیکی. کپی رایت )ج( سال 

با این حال، بیشتر که  مسیحیان باید یک روز تعطیل بعد از یک الهه بت پرست که شیوههای کتاب مقدس را محکوم به نام نکرده اند.
 حرفه ای مسیحیت به نظر نمی رسد یک مشکل با آن را داشته باشد.

 میزبان پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی و 

دانشنامه  اینجا برخی از آنچه به عنوان یکی دیگر از جایگزین برای عید فصح، برخی از نگه داشتن پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی.
 آموزد که در مورد آن است که: کاتولیک

اشت عجیب و جشن هفته عذاب ورنج عیسی )یا کریم( پنجشنبه رسما یادآور نهاد عشای ربانی و قدیمی ترین مراسم بزرگد

در رم مراسم مختلف و لوازم جانبی در اوایل در این بزرگداشت اضافه شد ... آن را در اطراف  غریب به هفته مقدس است.

 ...  سالگرد نهاد مناجات نامه به ارمغان می آورد.

تبرک از روغن مقدس، تعمید در، آشتی توبه،  مقدس پنجشنبه تا با یک توالی از مراسم از یک شخصیت شاد گرفته شده است.

. نیویورک:. 10شستن پا، و بزرگداشت عشای ربانی خوبان ... )از. پنجشنبه هفته عذاب ورنج عیسی دانشنامه کاتولیک جلد 
 (19111رابرت اپلتون شرکت، 

ان می کند که آن را کلیسای رم اذع وی نهاد عشای ربانی "اساسا قرار است برای اشاره به تغییر عیسی از نمادهای مرتبط با عید فصح.
کلیسای رم در جای دیگر اذعان می کند که مردم  در مراسم به آن اضافه شده، که آن را یک رویداد ساالنه بود، و پاشویان تمرین شد.

. 15اما این است که دیگر عمل خود را )ترستون. شستشو و دست و پا دانشنامه کاتولیک جلد  عادی مورد استفاده برای انجام پاشویان،

 (.19122نیویورک:. رابرت اپلتون شرکت، 

 وی میزبان ، در حال حاضر توسط کلیسای رم استفاده از مسیحیان اصلی بود متفاوت است.

 می آموزد: دانشنامه کاتولیک

 نان به مقصد به دریافت تقدیس است که معموال به نام میزبان، و هر چند این مدت نیز ممکن است به نان و شراب از قربانی

اسم "، چرا که از عهد  با توجه به کلمه می آید از ، دشمن: " اعمال شود، آن است که به خصوص بیشتر به نان می باشد.
با این حال، ممکن است که از مشتق شده است،  باستان دشمنان مغلوب خود را به عنوان قربانیان به خدایان ارائه شده است.

حیان پیدا شده است ... به سادگی نان که به عنوان مواد غذایی خدمت استفاده می به اعتصاب، به عنوان در.... اولین مسی

. 7)از "میزبان" دانشنامه کاتولیک. جلد  به نظر می رسد که شکل متفاوت اما کمی از آنچه در آن در روز ما است. شود.
 (11ژوئن  1910مانعی ندارد. 

نظر می رسد مانند خورشید که در بت پرستی مورد استفاده قرار گرفت استفاده می مسیحیان اولیه نان فطیر، نه یک میزبان دور که به 
 شود.

 مریم فرض

 بنابراین که در آن ایده فرض ماری از کجا آمد؟ مسیحیان اولیه در اصل عیسی مادر مریم احترام نیست.

اگر چه  نه اینکه به طور عمده حتی بعد از آن است.در واقع، از ادبیات جعلی در قرن چهارم )یا احتماال در اوایل اواخر قرن سوم( و 
آن را به وضوح به زنانی که به -کاتولیک سعی به بررسی آن، او نامشخص به عنوان زمانی که آن را واقعا برای اولین بار توسعه

 ( برگزار شد مربوط بود.78.11.44پرستش الهه بت پرست )از  



اوت، آنها ظاهرا فرض  15در اولین روز او گفته به زمین آمد و در روز سوم،  ا الهه بود.روز برای دیان 1/3رومیان باستان جشنواره 

این همان روز جشن کاتولیک مریم فرض است )کر. ویلیام فاکنر: "یک نوع از  او را به آسمان به عنوان ملکه آسمان را جشن گرفتند.
در نظر نمی این را به یک حادثه یا تصادفی )سبز مذهب رومی و برخی را  .(.61، ص 1985در جهان" فوردهام مطبوعات دانشگاه، 

، V1سحر و جادو هنر و تکامل پادشاهان  JG؛. فریزر 62، ص 2007کمبریج،  85150-521فرقه دیانا در ، جلد ، دانشگاه مسائل 

 (.177-14، صص 2006. انتشارات، 1جلد 

با این حال، قدیس  ( وجود دارد.49هانسن، ص -سیاری از دیدگاه مری )فیشراست ارتباط بین دیانا و الهه های مختلف دیگر و چگونه ب

کاتولیک آگوستین به طور خاص به دیانا به عنوان یکی از چندین "خدایان دروغین و دروغ" )آگوستین. هماهنگی از انجیل، کتاب اول، 

 ( نامیده می شود.255فصل 

حداقل تا حدی به دلیل نفوذ اسالم به تصویب رسید به عنوان محمد 'ویرجین' این است که مظنون این به طور رسمی در کلیسای رم 

، انتقال بت پرست: این یک ملکه بهشت  وی فرض "یک روز کتاب مقدس مقدس است. فاطمه دختر گفته نیز به آسمان صعود کرد.
 ( است.77ارمیا  19-17بسته بندی )

 روز هالووین / همه مقدسین مسیحی

: 11ده گرامیداشت خاطره از زندگی و مرگ یک فرد مانند یک قدیس است به کتاب مقدس مخالف نیست )داوران قس در حالی که ای

 (، ستایش از قدیسین و قربانی کردن برای آنها به آموزه رسالتی مخالف است.38-40

: 8شمعون مجوسی )اعمال  (.04:10(، اما عیسی را رد کرد )متی 9: 4شیطان می خواست مسیح را به تعظیم و او را پرستش )متی 

 (.55-1، آیات 23، فصل 1( بنا به گزارش پیروان خود را تشویق به ستایش و احترام / او را پرستش )ایرنیوس ، کتاب 9-23

-25: 10پطرس رسول نه تنها محکوم کرد شمعون مجوسی، او یک غیر یهودی از رکوع یا ادای احترام به او را منع کردند )اعمال 

رسوالن اساسا هر دو استدالل میکند که آنها مرد  (.18-11: 14پولس رسول امتها منع از قربانی کردن برای او و برنابا )اعمال  (.26

اما با گذشت زمان، برخی از بدعت گذاران شروع به   مسیحیان اولیه این موضوع را درک و چنین نیست. بودند و این نباید انجام شود.
 در اواخر قرن دوم. ستایش و احترام آثار

 ستایش مقدسین ادعا شروع به یک مشکل مهم با کلیساها فرنگی در قرون چهارم و بعد، با وجود این واقعیت آن عمل رسالتی است.

 توجه داشته باشید موارد زیر است:

مات کلیسا مردم به با ترکیب تصاویر شرک آشنا، مانند خدایان سلتیک، مرد سبز، و سر در کلیساها و کلیساهای بزرگ، مقا

درآمیزند دو سنت های معنوی در ذهن خود را ظاهرا کاهش پذیرش دین جدید و صاف گذار از تشویق روش های قدیمی به 

 (855، ص 2006) جانورمی: از آرشیو از مدرسه جادوگری خاکستری حرفه،  جدید است.

 میالدی نوشته است: 600ریگوری" بزرگ "در حدود در یک کتاب، بیانیه فوق که یک نسخه ناقص از موارد زیر که پاپ "گ

به او اجازه دهید، پس از او آنها را  آگوستین بگویید که او باید به هیچ وجه از بین بردن معابد خدایان بلکه بت در آن معابد.

شده است، آنها  برای، اگر آن معابد به خوبی ساخته با آب مقدس، محراب مکان و آثار از مقدسین در آنها تصفیه می شود.

... اجازه دهید آنها را در نتیجه، در روز فداکاری از  را به خدمت خدای حقیقی تبدیل شده است. از پرستش شیاطین باید

کلیساهای خود را، و یا در جشن شهدا که آثار در آنها حفظ شده است، ساخت خود کلبه در اطراف معابد یک بار و جشن به 

آنها قربانی خواهد شد و خوردن حیوانات نمی شود به عنوان یک ارائه به شیطان،  ی است.مناسبت با جشن گرفتن مذهب

به آنها، به عنوان دهنده از همه چیز، آنها را برای داشتن سیر شده است.)گرگوری من: نامه به راهب  اما برای جالل خدا
 (PL 77: 1215-1216، 76بزرگ قندی 

-20با این حال، کتاب مقدس این و این نوع فداکاری به عنوان شیطانی ):  رست حمایت کرد.پاپ گرگوری اختالط در شیوه های بت پ
عالوه بر این، کتاب مقدس می آموزد که پس از قربانی عیسی این است که بدون نیاز به قربانی  ( مخالف است.10قرنتیان  1 21

نشان می دهد، قدیسین روز که این نیز یادگاری از بت پرستی و  اجازه می دهد که در باال  ( وجود دارد.10-1: 10حیوانی )عبرانیان 

 که آنها واقعا تعطیالت شیطانی است.

خروج  -( و گاهی اوقات نیز به عنوان جادوگران )که کتاب مقدس 9: 2تیموتاوس  1بسیاری از لباس کتاب مقدس نامناسب )رومیان 

 و قطعا یک مسیحی است. مناسب نیست-این یک جشن کتاب مقدس ( در هالووین.8: 22



و شب قبل از هالووین )همه پرستاران شناخته شد نقل مکان کرد  ،1 همه مقدسین مسیحی روز در قرن هفتم اعالم شد، و بعد از تا نوامبر

 (. 1907مارس  1. مانعی ندارد. 1روز دانشنامه کاتولیک. جلد 

 تاریخ اقوام سلتی باستان مشاهده شد: 31اکتبر 

منظور از کشیش در گلهای باستان و بریتانیا، معتقد بودند که در هالووین، ارواح، ارواح، جن، جادوگران، و الف کاهنان، و 

... از این باورها کاهن استفاده امروزی از جادوگران، ارواح، و گربه در جشن  ها بیرون آمد و به مردم آسیب برساند.

مردم  و تنبل، و ساقه ذرت به عنوان دکوراسیون های هالووین می آید از به.هالووین می آیند ... سفارشی استفاده از برگ، کد

نوامبر به  1، کلیسای کاتولیک رومی به نام 700SSاوایل از اروپا نیز تا به حال جشنواره شبیه به تعطیالت کاهن ... در 
واره هالووین ترکیب آداب و رسوم بت پرست قدیمی و روز جشن مسیحی به جشن روز همه مقدسین مسیحی. عنوان

 (266-25: 1966. شیکاگو، 9)هالووین دایره المعارف جهانی کتاب، ج  شدند.

 این ممکن است از عالقه به در نظر گرفتن یک نویسنده کاتولیک نوشته است:

و تحقق  از آنجا که اعیاد کاتولیک در تداوم چرا پاپ قرار دادن جشن کاتولیک از مرده در باالی جشن مشرکان، از مرده؟

)کیلیان برایان. هالووین، به عنوان جشن پاییز، نام یادآوری خدا مقدس است کاتولیک اینترنتی  معنای از آنهایی که کافر.

 .(10/31/066اخبار بین المللی. 

د را این یک واقعیت است که بسیاری از با کلیسای رم رغبت مرتبط و به رخ کشیدن در مورد اتصاالت بت پرست برای ایمان خو

( نگاه کنند و آن را محکوم با استفاده از 3:16تیموتاوس  2این کتاب مقدس است که آنها، و همه، باید به عنوان منبع دکترین )قس  است.

 (.188-14: 6قرنتیان  2؛ 10:21قرنتیان  1؛ 6-2: 10؛ ارمیا 32-29: 12فرم بت پرست از عبادت )تثنیه 

 کریسمس

اوایل کلیسای رم بود کریسمس و نه هیچ روز تولد دیگر را جشن نمی  جمله این که عیسی تایید. کتاب مقدس هرگز جشن تولد، از

 (.644توسط محکوم شدند )علیه بت پرست، کتاب اول، فصل  3 سوم مراسم تولد هنوز هم در اواخر قرن گیرند.

اهدا و ساخته شده هدیه دادن دیدن، به خدایان بت عالوه بر این، ترتولیان هشدار داد که برای شرکت در جشن زمستان با تاج های گل 

 یکی جشن از جمله شناخته شده به عنوان خدای زحل که توسط بت پرست در اواخر ماه دسامبر جشن گرفته شد وجود دارد. پرست.

ه نام به معنای ادعا کرد "پدر الهیات التین،" ترتولیان جشن زمستان، مانند خدای زحل را محکوم کرد )از یک خدای بت پرست ک
 فراوان( که به کریسمس بدل به او نوشت:

زحل، که لزوما باید حتی توسط بردگان در آن زمان از خدای زحل  به همان اندازه است مینروا، به عنوان خدای زحل زحل؛

ب زمستانی و عید و تمام ارائه از انقال هدیه سال جدید به همین ترتیب باید در گرفتار، و نگه داشته، جشن گرفته می شود.

همان چیزی که  مدرسه بر منصوب مقدس روز افتخار. و قربانی؛«همسران  مدارس باید با گل شود. عزیز باید تحمیل شود.

چه کسی فکر می کنم که این کارها در خور به یک استاد  هر پمپ از شیطان آباد است. می گیرد در روز تولد یک بت است.

)ترتولیان در بت  ود او که باید آنها را مناسب نیز به یکی فکر می کنم که یک استاد نیست؟مسیحی، مگر اینکه از آن می ش

 پرستی، فصل(

( به حال شهرت سازش و فساد )و این با چنین قدیسین 222-217)و کالیستوس 217-199در سراسر زمان ترتولیان، روم اسقف 
تدادهایی در این مذهب را تایید کرد، کتاب نهم، فصل ششم( و به مردم کاتولیک رومی مانند هیپولیتوس )هیپولیتوس. ابطال همه ار

 اجازه داده در کلیسا که با الحاد به خطر بیافتد، و غیره

روم خدای زحل و میترائیسم فارسی خود سازگاری از یک مذهب حتی پیش از آن بت پرست  -که از فرقه رمز و راز باستان بابلی 

کتاب مقدس عبادت شامل  دوباره متولد عنوان تموز نوزاد با پرستش یک درخت همیشه سبز را جشن گرفتند.بابلی باستان نمرود  بودند.

 ( محکوم می کند.12اکتبر تثنیه  03-02 03:13::.، ارمیا 2/6درختان همیشه سبز )

در نهایت به عنوان تاریخ تولد  فتمه 25دسامبر  بابلی ها نیز تولد دوباره خورشید در طول فصل از نقطه انقالب زمستانی جشن گرفتند.

 عیسی مسیح انتخاب شد، چرا که خدای زحل و دیگر عبادت خدای خورشید در آن زمان رخ داد:



. او احتماال این تاریخ را انتخاب کرد زیرا 25میالدی، اسقف رم دستور داد مردم را برای جشن گرفتن در دسامبر  354در 

ان جشن زحل مشاهده شده، جشن تولد خورشید است.) کریسمس. دایره المعارف جهانی مردم رم در حال حاضر آن را به عنو
 (417-408، صص 1966. درست شرکت آموزشی شرکت، شیکاگو، 3کتاب، جلد 

هلیوس میترا یک خدا است ... یکشنبه به افتخار میترا مقدس نگهداری می شد، و شانزدهم هر ماه را به او را به عنوان 

دسامبر به عنوان روز تولد او،  این تولد دوباره زمستان خورشید، فتح شده توسط سختی های فصل  25 ود.میانجی مقدس ب

 (1911، 1. مانعی ندارد، اکتبر X) میترائیسم دانشنامه کاتولیک، جلد  شد. مشاهده

یکی از سنگ متولد شده در یک غار امپراتور کنستانتین پیرو خدای خورشیدی میترا، که به خورشید فتح در نظر گرفته شده است و 
زمین زیر به دنیا   شاید به دلیل این، مادر خود را هلنا تصمیم به باور اسطوره که عیسی در یک غار سنگی زیر زمینی، بوده است،

 آمد.

داده شده(، اما در رم در حال حاضر این می آموزد )و این نویسنده دیده است که تولد عیسی مسیح، چندین بار در شهر واتیکان نمایش 

 قرن سوم یکی از حامیان آن، ، محکوم خدای سنگ:

حاال به ما بگویید، پس از آن، از سوی دیگر،  یکی فتح از یک سنگ به دنیا آمد، اگر او به عنوان یک خدا محسوب می شود.

عالوه بر این، شما هنوز هم  .سنگ غلبه بر خدای: پس از آن خالق سنگ است بعد از به دنبال که برای اولین بار از این دو.

هر چند، اگر او یک خدا بود، او قطعا انجام شده توسط سرقت زندگی  او را به تصویر می کشد همچنین به عنوان یک دزد؛

فقط به عنوان ،  و او گاو افراد دیگر به غارهای خود تبدیل شده است. مطمئنا او از زمین بود، و از طبیعت هیوال. نمی کنند.

 )در مسیحی رشته( ولکان بود. که پسر

این نیز درست نیست به یاد  عیسی از یک سنگ متولد نشده بود، در عین حال که تا حدی چگونه از تولد او، هم اکنون به تصویر کشیده.

زمینه است )مانند دانشمندان تشخیص دهند که چوپان را نداشته اند با گله های خود در این  متولد شد. هفتم دسامبر 25می دهد که او در 

( "سرشماری باید غیر 5-1: 2و این که کتاب مقدس به آن اشاره شد )لوقا  25 ( در اواخر دسامبر8: 2کتاب مقدس نشان می دهد در لوقا 

 (.19088ممکن در فصل زمستان بوده است ")کریسمس. دایره المعارف کاتولیک، 

نه رسوالن عیسی و  از الحاد به عنوان دانشمندان واقعی اعتراف خواهد کرد.بسیاری از شیوه های و آداب و رسوم مرتبط با کریسمس 

 نه پیروان اولیه خود را مشاهده کریسمس.

 تعطیالت شرک بسته بندی

در حالی که کتاب مقدس تعطیالت سکوالر )مانند روز استقالل هوشیار آئینهای( ممنوع نیست، مسیحیان اولیه به قدیسین مرده دعا و نه 

به نام تغییر شد «چیزی   بسیاری از خدایان بت پرست اساسا از بودن خدای هر چیزی شبیه به روز تمام سنت و نه کریسمس.رعایت 

 'سنت از چیزی.

برخی از شیوه های بت پرست ممکن است تغییر کرده، اما تعطیالت شیطانی بسته بندی هنوز هم مسیحی، و نه آنها کسانی که عیسی و 

بسیاری از تعطیالت که مردم را از بت پرستی آمد، و حتی روابط به دین رمز و راز باستان بابلی  را نگه داشته است.پیروان اولیه خود 

 وقتی خدا نحمیا ارسال برای کمک به کودکان اسرائیل که توسط بابل متأثر بود، متوجه چه نحمیا گفت که او انجام داد:  است.

 (13:30)نحمیا  .من آنها را از همه چیز بت پرست پاک 30

توجه داشته باشید تعلیم کتاب مقدس  (.5: 17عهد جدید هشدار می دهد از یک ایمان به خطر بیافتد و "رمز و راز بابل بزرگ" )مکاشفه 

 که قوم خدا باید در رابطه با "بابل بزرگ" را انجام دهید:

)مکاشفه  د، و مبادا شما از طاعون او دریافت خواهید کرد.بیا از او، مردم من، مبادا شما را در گناهان او به اشتراک بگذاری 4
18 :4) 

آنها باید شیوه های  ( فرار می کنند.6:18قرنتیان  1 2:22تیموتاوس  2، آن را در آغوش و نه ترویج آن؛ مسیحیان باید وسوسه و گناه )

: 15(، حتی آن را یک سنت )متی 18-14: 6قرنتیان  2؛ 21-19: 10قرنتیان  1بت پرست در با پرستش خدای حقیقی ترکیب نیست )

 ( است.3-99

 . روز مقدس خدا و یا دروغ؟11



 که روز باید توسط وفادار نگه داشته است؟

سال پیش، روز مقدس خدا توسط ضد یهود، جان زرین دهان، که در حال حاضر به عنوان یک قدیس کاتولیک و  1600بیش از 

در واقع به نام جان زرین دهان را "بزرگترین واعظ کلیسای  امروز پروتستان مسیحیت انتشار پیش،چند سال  ارتدوکس محکوم شدند.

 (.2008اوت  8)بزرگترین واعظ جان زرین دهان کلیسای اولیه است. مسیحیت امروز، « اولیه است

او به طور  که مسیح بودند رعایت آنها.زیرا برخی از استادانی  موعظه، میالدی 387در  علیه پاییز روز مقدس جان زرین دهان علنی

 خیمهها: خاص ذکر جشن ترومپت، روز کفاره ) 'سریع ... در درب'(، و عید

جشنواره از یهودیان رقت انگیز و پر از بدبختی به زودی به راهپیمایی بر ما یکی پس از دیگری و در جانشینی سریع: جشن 

ما که می گویند آنها فکر می کنم که ما انجام وجود دارد.با این حال، بسیاری از در صفوف  ترومپت، عید خیمهها، روزه.

من آرزو  برخی از این می خواهید به تماشای جشنواره ها و دیگر یهودیان را در حفظ اعیاد و مراسم یهودیان خود بپیوندید.

م و بزرگ هستند، ما دروغ ... می کنم به درایو این سفارشی منحرف از کلیسای در حال حاضر ... اگر مراسم یهودی محتر

او این یا آن جشنواره است، اما همه آنها با هم می  آیا خدا جشنواره آنها متنفر هستند و شما را در آنها به اشتراک بگذارید؟

 گویند نیست.

آن را فکر آن است سریع، آیا جای تعجب نیست که من  سریع شریر و ناپاک از یهودیان در حال حاضر در درهای خود را.

نجس نامیده اند ... اما حاال که احضار شیطان همسران خود را به جشن از ترومپت و آنها به نوبه خود گوش برای این پاسخ، 

شما اجازه دهید آنها خودشان را در اتهام بیدینی گرفتار، شما اجازه دهید آنها شود به راه های هرزه  شما آنها را مهار نیست.

 5موعظه در انطاکیه، سوریه در روز یکشنبه،  4؛ سوم: 1ین دهان جوابی دوم علیه یهودیان من: )جان زر کشیده میشوند.

 م( 387سپتامبر، 

این مهم است که به درک که جان زرین دهان باید متوجه شده اند که کلیسا قرن دوم در منطقه خود عید فصح در همان زمان یهودیان 

بنابراین، با موعظه آنچه او آن را، جان زرین دهان در  ک هنوز هم نگه داشته پنطیکاست.بود نگه داشته، و است که کلیسای کاتولی

برابر کلیسا خود را موعظه به عنوان رومی و کاتولیک ارتدوکس را برای حفظ هر دو عید فصح و پنطیکاست به عنوان هر دو از آن 
 جشنواره می تواند بخشی از "همه آنها با هم."

زرین دهان در واقع یک بار به نفع یک "جشنواره یهودیان" به نام پنطیکاست ): در اعمال رسوالن زرین دهان جی  عالوه بر این، جان

بنابراین، او اعتراف کرد که پس از قیام عیسی مسیح، مؤمنان مورد  . جان زرین دهان، اسقف اعظم قسطنطنیه( نوشت.Sموعظه از 

 ده بود به یک وجود داشته باشد "جشن یهودی."نیاز است به آنچه پس از آن در نظر گرفته ش

دلیل آن واضح است که آنها دنبال می کردند به عنوان  اگر خدا به همه آن روزها مخالف بود، چرا که رسوالن آنها را نگه داشته اند؟

 مثال عیسی مسیح و هیچ دلیلی برای باور که آنها به نحوی دور انجام شد بود.

عهد جدید یکی از به اصطالح روز مقدس "یهودی" می نامد توجه در بر داشت زیر از ترجمه کاتولیک  همانطور که قبال اشاره،
 "بزرگ است.":

 ، عهد جدید(.7:37عیسی ایستاد و گریه کرد )یوحنا  جشن بزرگ روز و در آخرین، 37

 بنابراین چه کسی است؟

 کسانی که شیوه عیسی و یا کسانی که آنها را محکوم دنبال؟

 یاد بیاورید که جان زرین دهان، در این مورد، تا حدودی درست اظهار داشت:به 

 است." مراسم یهودی محترم و بزرگ هستند، ما دروغ "اگر

 با توجه به کتاب مقدس؟ بزرگ" "روز که بنابراین که روز باید رعایت شود؟

 که روز دروغ است؟



ماه  25منطق او برای کریسمس در تاریخ  ید پاک پشتیبانی می شود.جان زرین دهان روز با روابط بت پرست مانند کریسمس و ع

دسامبر نیز به وضوح اشتباه و بر اساس دروغ و اطالعات غلط بود )آدیس ما، آرنولد اتولیک واژه نامه: شامل برخی از حساب از 
 (.178، ص. 1893رادران، دکترین، رشته تحصیلی، مناسک، مراسم، شوراها، و دستورات مذهبی کلیسای کاتولیک . همه ب

این باید واضح باشد که روز خدا دروغ نیست، اما جان زرین دهان )و کسانی که از کلیساها که آن روزهای که او تبلیغ به تصویب 
  حتی قدیس کاتولیک توماس آکویناس نوشت که سبت و اساسا تمام روز مقدس کتاب مقدس داشتند رسید( به وضوح نهفته است.

 برای مسیحیان )این جامع االهیات سنت توماس آکویناس(.به معنی  

شامل گزارش، "به کرده اند که اغلب به عنوان یک بقای اولیه و خالص مسیحیت  توصیف  دایره المعارف کاتولیک جالب توجه است
که عالمت صلیب و تصاویر همانطور که اگر ما،  فرنگی نوشت که "نشان دهنده عبادت ما خدا را به عنوان پرستش بت. قرن 11 کرد.

ارمنستان   مشغول بودند در: کلید حقیقت: یک دستی از کلیسای IX IIIمضاعف  مقدس افتخار، هنوز هم در پرستش شیاطین ")

 (.1499، ص. 1898کالرندون مطبوعات، آکسفورد، 

جدید نیست و توسط برخی از در طول تحقق است که بسیاری از کسانی که مسیح استادانی نادرست مشاهده تعطیالت شیطانی است که 

 قرن ها محکوم شده است.

 سنت ها و / یا کتاب مقدس؟

اغلب کسانی که ادعا می کنند به یک دین  تعداد نسبتا اندکی از مردم در این سیاره حتی سعی کنید برای حفظ روز مقدس خداوند است.

 آنها با کتاب مقدس مرتبط نگه روز دیگر.

برخی را به روز مقدس کتاب مقدس به دلیل  بی غیر از کتاب مقدس به دلیل فشار از اعضای خانواده.برخی حفظ تعطیالت مذه
 فشارهای از جامعه و / یا کارفرمایان خود را حفظ کند.

گویم او به آنها می  ( و جهان است.10:36عیسی هشدار داد که کسانی که او را به دنبال باید انتظار مشکالت با اعضای خانواده )متی 
 (.05:48( متنفر است، اما به تالش برای کمال )متی 19-18: 15به سازش با جهان که پیروان واقعی او )یوحنا 

 جدید زندگی ترجمه زیر را در مورد مردم خدا را می آموزد:

 (3: 119)مزمور  آنها با شر سازش نیست، و فقط در راه او راه بروم. 3

قرنتیان  2( و به عنوان "یک فرشته از نور" )6-1: 3)پیدایش  تالش می کند تا گناه نگاه خوب شیطان آیا شما مایل به سازش با بد؟

 خوب به شما؟ به نظر می رسد آیا شما حفظ تعطیالت خود را حتی اگر آنها ( به نظر می رسد.14-15: 11

از آنجا  اغلب آن سنت ها در بت پرستی آغاز شد.ادیان فرنگی تمایل به در نظر بگیرید که رعایت تعطیالت خود را بر اساس سنت اما 
 به خدا قابل قبول است.  که بسیاری از گذشته )و حال( رهبران در ادیان آنها را تایید کرده این سنت، بسیاری از عمل به عنوان اگر آنها

(، کسانی که در تضاد با 2:15کیان تسالونی 2، 2: 11 1در حالی که سنت است که سازگار با کالم خدا هستند خوب است )اول قرنتیان 
 توجه داشته باشید که عهد جدید باعث می شود که روشن است: کتاب مقدس باید نگه داشته شود.

هشدار که مبادا کسی شما را فریب طریق فلسفه و فریب خالی، با توجه به سنت از مردان، با توجه به اصول اساسی جهان،  8
 (8: 2ن )کولسیا و با توجه به مسیح است.

منافقان خوب اشعیا پیشگویی در  7 پاسخ داد و به آنها گفت: "چرا شما نیز تجاوز از فرمان خدا را به خاطر سنت خود را ... 3
 مورد شما انجام داد، گفت!:

ده آنها و بیهو 9 "این افراد قرعه کشی نزدیک به من با دهان خود، و افتخار من با لب خود، اما قلب خود را از من دور است 8

 (9-7،  3: 15)متی « را من عبادت، آموزش به عنوان آموزه های احکام از مردان.

کالم خدا اشاره می کند که بسیاری از سنت های که آنها باید و نه آن را تشویق می کند توبه را از کسانی که یک بار آنها این را درک 

 پذیرفته اند:

ر روز مصیبت، امتها به شما از انتهای زمین آمده اند و می گویند، "دروغ مطمئنا ای خداوند، قدرت و قلعه من، پناه من د 19

 (16:19)ارمیا  پدران ما به ارث برده اند، بیارزش و چیزهایی بی سود."



 کتاب مقدس تعلیم میدهد مشاهدات مذهبی خارجی شیطانی هستند:

آنها به شیاطین قربانی، نه  17 آنها او را به خشم را برانگیخت.با اعمال زشت  آنها او را برانگیخت به غیرت خدایان بیگانه؛ 16

 (17-16: 32به خدا، برای خدایان آنها نمی دانستند، برای خدایان جدید، تازه واردان که پدران شما را از ترس نیست.)تثنیه 

 ماری:-تایید توجه از این مفهوم از اواخر کاتولیک رومی فرانسه کاردینال ژان

)ریشه  نمی توان به طور همزمان هم خدا و هم بت خدمت می کنند. پرست و کلیسای مسیحی کامال ناسازگار است؛جهان بت 

 (4400، ص. 1977های مسیحیت التین است. ترجمه شده توسط دیوید اسمیت و جان آستین بیکر. وست پرس، 

 به طور همزمان هم خدا و هم بت خدمت می کنند.نمی توان  به راستی، جهان بت پرست و کلیسای مسیحی کامال ناسازگار است؛

با این حال، بسیاری، از جمله خود را در کلیسا، این کار را امروز هنگام مشاهده تعطیالت بت پرست که با شرایط مسیحی و برخی از 

من در واقع می باشد. و اگر شما در کالم من بمانید، شما شاگردان »درک می کنم که عیسی گفت:  تغییرات از عمل اصالح شده است.

 روز مقدس خدا ما را از الحاد آزاد.  (.32-31: 8)یوحنا  شما باید حقیقت را می دانم، و حقیقت شما را آزاد کند."

 در نظر بگیرید که پولس رسول هشدار داد:

و چه صمیمیت  ی قانونی؟برای چه هزینه تحصیلی است عدالت با ب آیا نمی شود نابرابر با ایمانان پیوند و همبستگی است. 14

و آنچه در شرایط  16یا چه بخشی است مؤمن با کافر؟ و آنچه در توافق است مسیح با را؟ 15 و همدلی است نور با تاریکی؟

 به عنوان خدا گفته است: برای شما معبد خدای زنده. است معبد خدا با بت؟

 ی خود را، و ایشان قوم من.""من در آنها ساکن خواهد شد و راه رفتن در میان آنها. من خدا

 بنابراین 17

 "بیا از میان آنها و جدا باشد، خداوند میفرماید. لمس نکنید چه نجس است، و من از شما دریافت خواهد کرد."

 (18-14: 6قرنتیان  2) من به یک پدر به شما، و شما باید پسران و دختران من، می گوید: خداوند متعال.» 18

یک پدر به کسانی که آنها را به عنوان  خدا خواهد بود پدر به کسانی که نمی خواهد بخشی از شیوه های بت پرست.توجه داشته باشید 
 بخشی از عبادت در آغوش.

 اگر چه برخی از عمل مانند در اختیار داشتن شیوه های که مشرکان حال خدا را خشنود، آنها خودشان را فریب میدهند:

واهیم به مانند امتها و مانند مردم جهان است، که چوب و سنگ است." اما آنچه در ذهن شما شما می گویند، "ما می خ 32

 (NIV، 20:32)حزقیال  هرگز رخ نخواهد داد.

آنها آموزش می دهند که  آنها بین مقدس و رایج تشخیص نیست. کشیش او خشونت در قانون من بیحرمت چیز مقدس من 26

و آنها چشمان خود را به نگهداری از روز سبت مرا بسته، به طوری که من در  دارد؛هیچ تفاوتی بین نجس و پاک وجود 

 (NIV، 22:26)حزقیال  میان ایشان بیحرمت.

( به 30:13به جای این دل انگیز او، از جمله شیوه های بت پرست خواهد خشم او )حزقیال  خدا می گوید آن را می سازد تفاوت.

 ( است.3قس جیمز  15-13ای دنیوی نفسانی شیطانی ): دفاع از شیوه ه ارمغان بیاورد!

 خدا روز مقدس و یا چه؟

( یا "جشنواره مقدس )اشعیا 29:12؛ 28:26را )به عنوان مثال اعداد « مقدساجتماع  »کتاب مقدس اشاره به اعیاد خدا به عنوان 

30:29.) 

کتاب  (.1: 4تیموتاؤس  1؛ 21-20: 10قرنتیان  1شیطانی ) کتاب مقدس بارها و بارها محکوم آئینهای بت پرست به عنوان اشتباه و

 (.21-20: 10قرنتیان  1؛ 10، ارمیا 32مقدس می گوید به ترکیب نه جشن غیر از کتاب مقدس به عبادت خدا )تثنیه 

 با این حال بسیاری تصمیم گرفته اند برای مشاهده تقویم عبادت است که کتاب مقدس



 (.19-18: 2یوحنا  1استفاده از روش ها است که رسول جان مرتبط با دجال )با  را تایید نمی کند.

 تعطیالت غیر از کتاب مقدس توسط شیاطین ترویج و طرح مبهم خدا برای میلیاردها بیش از سنین کمک کرده است.

 عیسی گفت خدا می خواست به در حقیقت عبادت شود:

 (NJB، 04:24)یوحنا  و راستی عبادت. خدا روح است، و کسانی که عبادت باید در روح 24

خدا شما را می خواهد به او اعتماد و انجام کارهای راه او، مال شما )امثال  تعطیالت شیطانی بسته بندی از خدای حقیقی افتخار نیست.

 ( است.5-6: 3

ح، به تالش برای زندگی می شروع با قربانی عیسی در عید فص کتاب مقدس روز مقدس به کمک تصویر نقشه خدا برای نجات است.

کنند 'فطیر، زندگی می کند، به دعوت نوبر در این سن )پنطیکاست(، به ترومپت وحی و قیامت، به یادآوری نقش شیطان در گناهان ما 

ته و کفاره قربانی مسیح، به تصویر سلطنت هزار ساله خدا بر روی زمین )عید خیمه ها(، به تحقق است که خدا نجات همه )روز گذش

 بزرگ( ارائه، بخش هایی از طرح خدا هستند نشان داد و ملموس تر به مسیحیان ساخته شده است.

 (.1: 11قرنتیان  1کتاب مقدس می گوید مسیحیان به تقلید از پولس رسول به عنوان او عیسی تقلید )

باید به شما نمی مثال او را دنبال عنوان او  (.13؛ 38-10: 7؛ یوحنا 19-7: 22؛ 42-41: 2عیسی نگه کتاب مقدس روز مقدس )لوقا 

 ( تدریس می شود؟15-12: 13)یوحنا 

؛ 8-7: 5قرنتیان  1؛ 18-17: 28؛ 9: 27؛ 24-18: 21؛ 6،16: 20؛ 18:21پولس رسول نگه داشته روز مقدس کتاب مقدس )اعمال 

افرادی که ادعا به دنبال خدای  سازش هشدار داد. (10قرنتیان  1 21-19پل از کسانی که آنها را با شیوه های شیطانی ):  (.8: 16

 ( پاک.9: 1پطرس  2؛ 13:30کتاب مقدس باید از بت پرستی )قس نحمیا 

 یوحنای رسول نگه کتاب مقدس روز مقدس، اما هشدار داد از مردم ادعا می شود مسیحی شیوه خود شد زیر باشد:

وان شما شنیده ام که دجال در حال آمدن است، حتی در حال و به عن ای فرزندان من، آن را یک ساعت گذشته است. 18

آنها از ما رفت، اما  19 حاضر بسیاری از افراد ضد مسیح آمده اند، که توسط آن ما می دانیم که آن را یک ساعت گذشته است.

که آنها ممکن است آشکار  اما آنها به بیرون رفت اگر آنها از ما بوده است، ای ام را با ما ادامه داشت. آنها از ما نیست؛

 (19-18: 2یوحنا  1) ساخته شده، که هیچ یک از آنها از ما بودند.

جان نوشتن شد که کسانی که به دروغ  آیا مسیحیان را همان روز مقدس کتاب مقدس به عنوان رسوالن خود، مانند جان نگه داشته است؟

 فراد ضد مسیح.ادعا می شود مسیحی که پیروی نمی شیوه خود به عنوان در ا

در حالی که می  کالم خدا یا سنت از مردان؟ هنگامی که آن را به روز مقدس و تعطیالت می آید، که ما که هستیم برای گوش دادن به؟

 توانید برای سنت باشد مکان های مناسب وجود دارد، هیچ باید سنت است که در تضاد با کالم خدا را بپذیرید.

( سود آور است، شاید ما باید از پیتر و یادگیری پاسخ رسوالن دیگر به رهبران 3:16تیموتاوس  2دکترین ) از آنجا که کالم خدا برای

 مذهبی از روز خود:

 (05:29)اعمال  ما باید مردان خدا و نه از اطاعت کنند. 29

نمی دهد که سنت شوراهای مردان به  آیا نمونه هایی از عیسی و رسوالن شما به دنبال، و نگه داشتن مقدس روز خدا راه او، و اجازه

 شما را متوقف کند؟

(، که جشنواره کتاب مقدس خدا 8،21،24،27،35،36: 23مقدس" گوش دادن )الویان اجتماع آیا شما به کسانی که "اعالم می شود 
 ( هستند؟23:37)الویان 

 عیسی مسیح گفت:

 (8:21)لوقا  هد.برادران من کسانی که کالم خدا را بشنود و آن را انجام د 21



( تنظیم 17:19ما به هم جدا شده توسط حقیقت )یوحنا  (.8:29مسیحیان تصور می شود )رومیان  آیا شما واقعا یکی از برادران عیسی؟

 شود.

 نگه خواهد روز مقدس خدا و یا سنت های است که الهام گرفته؟ آیا کالم خدا شما و / یا خانه خود را بشنود و آن را انجام دهد؟

و اگر آن را شر به نظر می رسد شما برای خدمت به خداوند، این روز را برای خود انتخاب کنید چه کسی  15 خداوند را! 14"

)  «اما برای من و خانه من، ما را به خداوند است  به شما در خدمت "مانند خدایان بت پرست" که در زمین شما ساکن شود.

 ( خدمت می کنند.24جاشوا  14-15

 قدس خدا را انتخاب نمایید.روز م
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 خدا یسایادامه کل
 

متحده  االتیا 93433 ا،یفرنیکال چ،یبزرگ، گروور ب ابانیخ ویدبل 1036 :مداوم از خدا است که در واقع یسایمتحده کل االتیدفتر در ا

 است.
 

 تی( وب ساCCOGمداوم از خدا ) یسایکل
 

CCOG.ASIA  از اقالم در  یبرخ نیو همچن ،ییایمختلف آس یو مقاالت مختلف در زبان ها ایتمرکز بر آس یدارا تیسا نیا
 .یسیانگل

CCOG.IN  مختلف هند یو زبان ها یسیمواد در زبان انگل نیهند هدف قرار دادند. ا راثیاز م ینسبت به کسان تیسا نیا. 
CCOG.EU است ییمختلف اروپا یمواد در زبان ها نیبه اروپا هدف قرار دادند. ا تیسا نیا. 
CCOG.NZ  فرود هدف قرار دادند ایتانیبر نهیپس زم کیرا با  گرانیو د لندیوزیاست که نسبت به ن تیسا نیا. 

CCOG.ORG  نکیشامل مقاالت، ل نیکند. ا یمردم در همه قاره ها عمل م نیمداوم از خداوند است. ا یسایکل یاصل تیوب سا نیا 

 .و روز مقدس یها، از جمله موعظه هفتگ لمیها، و ف
CCOGAFRICA.ORG  هدف قرار دادند. قایکه در آفر یاست که نسبت به کسان تیسا نیا 
CCOGCANADA.CA  در کانادا هدف قرار دادند. ینسبت به کسان تیسا نیا 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Diosمداوم از خداوند  یسایکل یبرا ییایبه زبان اسپان تیوب سا نیا ۔

 است.
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosو تاگالوگ است یسیبا اطالعات به زبان انگل نیپیلیف تیوب سا نیا ۔. 

 

 تیسا خچهیاخبار و تار
 

COGWRITER.COM  یها، و به روز رسان لمیف ،یخیمقاالت تار ن،یابزار عمده اعالم است و اخبار، دکتر کی تیوب سا نیا 

 .ینبو
CHURCHHISTORYBOOK.COM  خیبا مقاالت و اطالعات در تار تیوب سا دیاست که آسان به خاطر داشته باش نیا 

 .سایکل
BIBLENEWSPROPHECY.NET  دهد که اخبار و مطالب کتاب مقدس است یپوشش م نیآنال ویراد تیوب سا نیا. 

 

 سرمنیٹسخطبه و  یبرا وبیوتی ییویدیو یکانال ها
 

BibleNewsProphecy  ۔کانال CCOG سرمنیٹس لمیف. 
CCOGAfrica  ۔کانال  CCOG ییقایآفر یبه زبانها امیپ. 

CDLIDDSermones  ۔کانال CCOG ییایها در زبان اسپان امیپ. 
ContinuingCOG ۔کانال CCOG ییدئویو یخطبه ها. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؟یطانیش التیتعط ایخدا روز مقدس و 

گل اهدا، خرگوش، تخم  یسبز درختان، تاج ها شهیشما در مورد هم ایآ د؟یآ یکنم، چه به ذهن م یفکر م التیکه شما از تعط یهنگام 

  کنم؟ یمرغ، نان داغ متقابل، و لباس جادوگران فکر م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزد؟ یچه کتاب مقدس در واقع م دیدان یم ایکردند. آ دیینمادها در کتاب مقدس را تأ نیاز ا کی چیحال ه نیبا ا

 رسول نوشت: پولس

نه، که از  20است؟  یزیآنچه که به بتها ارائه هر چ ایاست، و  یزیهر چچه هستم من گفت پس از آن؟ که بت  19

 21. نیاطیخواهم شما را به مشارکت با ش یو من نم ،یو نه به خدا قربان نیاطیآنها را به ش یکه امتها را قربان ییزهایچ

 نیاطیاز جدول خداوند و از جدول از ش دیتوان ی. شما نمدیمصرف نکن را نیاطیخداوند و فنجان از ش الهیپ دیتوان یشما م

 (22-19: 10 انیقرنت 1تر از او؟ ) یما قو ایآ رت؟یبه غ کیما خداوند را تحر نکهیا ایو  22کنند.  یباز

 

 د؟یخدا شما را نگه دار التیتعط یطانیش ایروز مقدس  دیبا

 


