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1. Рӯзҳои Муқаддас vs. Идҳои маъруф 

 

Аз гурӯҳҳои сершумори, ки менамоянд масеҳият, қариб дар тамоми баъзе аз рӯзҳои ид ва ё рӯзҳои 
муқаддас риоя намояд. 

Бояд Рӯзҳои Муқаддас Худо ё ид девҳо ба шумо мушоҳида мекунед? 

Ин мисли як саволи осон бо ҷавоб осон мерасад. Ва барои касоне, ки имон омодагӣ ба Китоби 

Муқаддас, ба ҷои мардум гуногун, аз он аст. 

Дар куҷо рӯз Рӯҳулқудс ва ид аз омад? Оё онҳо аз Китоби Муқаддас биёянд, ё ба онҳо вобаста ба 

бутпарастӣ / мушоҳидаҳои анъанавии девҳо мегарданд? 

Агар шумо имон, ки шумо дар як масеҳӣ, оё шумо медонед, ки чӣ рӯз, агар, шумо бояд риоя ва 

чаро? 

Ин китоб кӯтоҳ дар бораи солона Рӯзҳои Муқаддас Китоби Муқаддас таваҷҷӯҳ ва дорои маълумот 

дар бораи баъзе аз ид солона, ки ба дигарон риоя намоянд. 

 

Каломи Ид 

 

Бино ба луғат Вебстер, ҷашни ҷаҳонӣ ибтидо аз қадим омад забони англисӣ hāligdæg. Сарфи назар 
аз он чӣ мардум ҳоло ба назар мерасад, ба фикр, ки мӯҳлати кард аслан вақт маънои онро надорад, 

хомӯш ба як ҷашни vacation- маънои рӯзи муқаддас. 

Албатта, на ҳамаи «ид» рӯзҳои муқаддас динӣ пешбинӣ шуд. Идҳои миллӣ буданд, ҳатман ба 

назар гирифта намешавад, то ки диндор аст, ва ҳатто Исо аз афташ ба мушоҳида як ё якчанд аз 

онҳое, (Юҳанно 10: 22-23). 

Он жое, ки Исо меравад, Китоби Муқаддас махсус менависад, ки мушоҳида Китоби Муқаддас 

Рӯзҳои ва фестивалҳо ба монанди иди Фисҳ (Луқо 2: 41-42; 22: 7-19), ки иди хаймаҳо бошад аз 
(Юҳанно 7: 10-26), ва дар он рӯзи бузург қиёмат (Юҳанно 7: 37-38; 8: 2). Дар нуқтаҳои New 

Testament ба ҳаввориёни Исо нигоҳ Фисҳ (1 Қӯринтиён 5: 7), дар рӯзҳои иди Фатир (Аъмол 20: 6; 1 

Қӯринтиён 5: 8), Пантикост (Аъмол 2: 1-14), карнай ва масканҳои ( cf. Ибодат 23: 24,33-37; Аъмол 

18:21; 21: 18-24; 28:17), ва дар рӯзи кафорат (Аъм 27: 9). 

Дар Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки ҳеҷ гоҳ Исо ба ҳаввориён ва на идҳо ва маросимҳои 

динӣ ба монанди касоне ҳастанд, ки дар Румиён аз бутпарастӣ ба мушоҳида мерасад. Вале ба 
назари бисёриҳо, ки даъво масеҳият дини худро риоя шакл идҳои диние, ки аз манбаъњои берун аз 

Китоби Муқаддас меояд. 

 

Оё онҳо нигоҳ дошта шавад? 

 



Дар пешгӯӣ Китоби Муқаддас, ки вақти он фаро хоҳад расид, вақте ки мардум аз ҳамаи халқҳо 

Рӯзҳои Муқаддас Худо нигоҳ хоҳад кард ва ё итоат ба хушксолӣ ва дардҳо (Закарё 14: 16-
19). Азбаски ки дар сурати аст, на шумо бояд биандешед, ки оё шумо бояд ончунон ҳоло кор? 

Лутфан, ин китоб пурра дар на камтар аз ду маротиба хонед. эътирози боварӣ дорад, ки баъзе аз 
онҳо дар бораи чӣ гуна ҷамъбаст Китоби Муқаддас ҳастанд, дар он ҳал кард. A дукарата-ро хонед 

умедворем саволҳои ҷиддӣ бештар дошта мешавад ҷавоб. 

Лутфан, кӯшиш кунед, ки омӯзиши ин мавзӯъ бо ақли ҳақиқат кушода. Ин табиї, ки барои ҳамаи 
одамон аст, ки агар мо эҳтиёткор мо бар он нест, бар ҳар гуна муаррифии ин рӯз солонаи 

Муқаддас назар дар рӯҳи бадгумонӣ. Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки «ҳар кӣ посух медиҳад 

масъала пеш аз он мешунавад, онро ба беақлӣ ва нодоронро хиҷолат ба вай аст» (Масалҳо 18:13), 
бинобар ин мисли Bereans қадим бошад, барои дидани агар ин чизҳо дар ин ҷо ҳастанд, то (Аъмол 

17:10 -11). 

Биёед, ин рӯ, таслим бо омодагӣ ба Худо ва иродаи Ӯ, ки бо дили ҷон озод аз бадгумонӣ, ки бо 

ақли кушода ва мехоҳанд ба ҳақ аз роҳи худ, ларзон пеш аз Каломи муқаддас ва муқаддаси Худо 

(Ишаъё 66: 2), аз Худо хоҳиш фурӯтанона самти Ӯ Рӯҳулқудси худро. Ва дар ин рӯҳия дуо, мутеъ, 

тайёр, лекин эҳтиёт кунед ва парҳезгор, омӯзиши ин масъала - исбот ҳама чиз (cf. 1 Таслӯникиён 
5:21 Луқо / DRB). 

 

Фестивалҳо Худо ва Рӯҳулқудс Рӯзҳои 

 

Оё шумо медонед, ки идҳо Худо дар Китоби Муқаддас номбар? Дар ҳоле ки ин бояд маънои умумї 
бошад, бисёриҳо дарк намекунанд, ки ин тавр бошад, на онҳоро аз куҷо ёфтан дар оят. 

Ғайр аз ин, яке аз масъалаи бо онҳо буд, ки онҳо дар тақвими гуногун аз бештари мардум ҳоло 

истифода асос ёфтааст. тақвими Худо аст, асосан як афзудаанд-офтоб. Барои кӯмак ба шумо 
беҳтар фаҳмидани мӯҳлатҳои Рӯзҳои Муқаддас Худо, тафтиш аз муқоисаи нақшаи зерин тақвими 

Китоби Муқаддас ва (григорианӣ) тақвими Рум (онҳо дар ҳамон рӯз тақвими румӣ ҳар сол дохил 

намешавад): 

(A тақвими румӣ муосир бо Рӯзҳои Рӯҳулкудс аст, ки дар охири ин китобча Русия нишон дода шудааст.) 

Тавре дур Рӯзҳои Муқаддас Худо, биёед аввал бо истинод дар китоби Ҳастӣ, нишон ҳам 
протестантӣ ва тарҷумаи католикӣ оғоз: 

14 Он гоҳ Худо гуфт: «Бигзор бошад чароғҳои дар осмон ҷудо рӯз аз шаб. Онҳо аломатҳо 

зуҳур хоҳад ёфт ва идҳои мазҳабӣ, рӯз ва сол пур мешавад. (Ҳастӣ 1:14, Каломи Translation 

Худо, GWT) 

14 Худо гуфт: «Бигзор бошад чароғҳои дар анбор осмон ҷудо рўз аз шаб ва бигзор ба онҳо 

нишон фестивалҳо, рӯзҳои ва сол. (Ҳастӣ 1:14, Ерусалими нав, Китоби Муқаддас, NJB) 

Калимаи ибронӣ хомӯшгашта »дар ояти 14 ба як ҷашнвораи динӣ дахл дорад. 



 

Оё шумо медонед, ки дар Китоби Муқаддас дар бораи мавҷудияти ҷашнвораҳои динӣ дар аввалин 

китоби худ гуфтугӯ? Дар китоби Забур низ тасдиқ кард ин аст, асосан барои чӣ Худо моҳ 

19 моҳро ба муносибати идҳои (Забур 104: 19, Holman масеҳӣ Standard Китоби Муқаддас) 

Оё ин чизе, ки шумо пеш шунида буданд? 

Ба идҳои диние, ки ба «чароғҳои дар осмон« Худо ҷойгир буданд, ба муносибати он ҷо чӣ гуна 
аст? 

Хуб аст, як ҷо, дар Китоби Муқаддас, ки тамоми рӯз Худо (хомӯшгашта гардонидем), феҳрист ва 
чароғҳои муайян бурда нест. 

Он дар як қисми Китоби Муқаддас, ки бисёре аз хоіиши ба чашм бипӯшеду, ё хулоса кардааст, дур 
пурра анҷом дода шуданд аст. Дар зерин аз Амрико Китоби нав (NAB), тарҷумаи Рум католикӣ 

нишон дода шудааст (ба NAB зер чун аксари протестант пайравӣ Калисои Рим дар мавриди бисёре 

аз рӯз онҳо ва риоя намекунанд, сарфи назар аз он чӣ давлатҳои Навиштаҳо истифода бурда 

мешавад): 

2 ... Дар зер фестивалҳои Худованд, ки шумо бояд рӯзҳои муқаддас эълон мекунанд. Ин 

идҳо ман инҳо мебошанд: 

Моҳи        шумора  Дарозии  баробаркардашуда шаҳрвандӣ 

Abib/Nisan  1  30 рӯз   март - апрел 

Ziv/Iyar   2 29 рӯз   апрел - май 

Sivan/Siwan  3  30 рӯз   май - июн 

Tammuz  4  29 рӯз   июн - июл 

Av/Ab   5  30 рӯз   июл - август 

Elul   6  29 рӯз   август - сентябр 

Ethanim/Tishri 7  30 рӯз   сентябр - октябр 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 рӯз  октябр - ноябр 

Kislev   9  30 or 29 рӯз  ноябр - декабр 

Tevet   10  29 рӯз   декабр - январ 

Shevat   11  30 рӯз   январ - феврал 

Adar   12  30 рӯз   феврал - март 

(Also in biblical ‘leap years’ there is another month called Adar 2)  

 



3 Зеро шаш рӯз кор метавонад кардааст; балки дар рӯзи ҳафтум рӯзи шанбе истироҳат 

пурра, як рӯзи муқаддас эълон мешавад; Шумо, ҳеҷ кор мекунед. Ин шанбе Худованд аст, 

ҳар ҷо, ки шумо сокин. 

4 Ин идҳо аз Худованд, рӯзҳои муқаддас, ки шумо дар вақти худ ба эълон мекунанд. 5 Дар 

иди фисҳи Худованд меафтад дар рӯзи чордаҳуми моҳи аввал, дар бегоҳ. 6 Рӯзи 

понздаҳуми ин моҳ ид Худованд дар иди фатир аст. Зеро ки ҳафт рӯз ба шумо хоҳад нони 

фатир, бихӯред. 7 Дар аввал ин рӯз ба шумо хоҳад дар як рӯз муқаддас эълон дошта 

бошад; Шумо, ҳеҷ кори вазнин мекунад. (Ибодат 23: 2-7, NAB) 

15 Оғоз бо як рӯз пас аз рӯзи шанбе, дар рӯзе, ки ба Банди ту биёваранд, барои баланд, 

шумо бояд ҳафт ҳафтсола пурра ҳисоб; 16 Шумо ба як рӯз пас аз ҳафтаи ҳафтум панҷоҳ рӯз 

ҳисоб. (Ибодат 23: 15-16, NAB) 

24 ... Дар рӯзи якуми моҳи ҳафтум ба шумо хоҳад оромии шанбе бо инфиҷори карнай 
пандест, як рӯзи муқаддас эълон дошта бошад; (Ибодат 23:24, NAB) 

26 Худованд ба Мусо гуфт: 27 Акнун рӯзи даҳуми ин моҳ ҳафтум дар рӯзи кафорат 
аст. Шумо як рӯз муқаддас арзшударо талаб намояд. Шумо шавед фурӯтан ва пешниҳоди 

oblation ба Худованд. 28 Дар ин рӯз шуморо ягон кор накунед, зеро он дар рӯзи кафорат, 

вақте ки кафорат аст, ки барои шумо пеш аз Худованд, Худои ту дода мешавад. 29Касоне, 
ки худ дар ин рӯз зорӣ накарданд карда аз мардум бурида. 30 Агар касе кунад, ягон кор дар 

ин рӯз, Ман, ки шахсе аз миёни мардум хориҷ. 31 Шумо, ҳеҷ кор мекунем; ин ќонун ҷовид 

дар тамоми наслҳои худ ҳар ҷое, ки шумо сокин аст; 32 он рӯзи шанбе аз оромии комил 

барои шумо аст. Шумо шавед фурӯтан созад. Оғоз ба Шоми нӯҳум мох, ба шумо хоҳад 
шанбе аз шом то шом нигоҳ доранд. 

33 Худованд ба Мусо гуфт: 34 исроилиён бигӯ: Рӯзи понздаҳуми ин моҳ ҳафтум ид Худованд 
дар хаймаҳо, ки барои ҳафт рӯз идома дорад. 35 Дар рӯзи аввали, як рӯзи муқаддас эълон 

шумо, ҳеҷ кори вазнин мекунад. 36 Зеро ки ҳафт рӯз ба шумо хоҳад шахси oblation ба 

Худованд тақдим, ва дар рӯзи ҳащтум ба шумо хоҳад дар як рӯз муқаддас арзшударо талаб 
намояд. Шумо бояд як oblation ба Худованд пешниҳод намоянд. Ин баста ҷашнвора 

аст. Шумо, ҳеҷ кори вазнин мекунад. 

37 Инҳо, ки ин рӯ, дар фестивалҳои Худованд ... (: 26-37, NAB Ибодат 23) ҳастанд 

Китоби Муқаддас ба таври равшан номбар фестивалҳо Худо ва рӯзҳои муқаддас Худо. Бо вуҷуди 

ин, аксари одамоне, ки даъвои масеҳӣ Оё дар ҳақиқат нигоҳ Рӯзҳои Муқаддас, ки Худо фармон 
медиҳад. 

Эзоҳ: Дар рӯзи пурра дар Китоби Муқаддас гурехт аз ғуруби офтоб-ба-ғуруби (Ҳастӣ 1: 5; 
Ибодат 23:32; Такрори Шариат 16: 6; 23:11; Еҳушаъ 8: 9; Марқӯс 1:32), на аз нисфи шаб то 

нисфи шаб чун рӯзҳои имрӯз ҳисоб карда мешавад. Инчунин дар хотир доред, ки дар ҳоле ҳастанд, 

ҷанбаҳои observances марбут ба рӯзҳои муқаддас дар Аҳди Қадим, ки барои масеҳиён иваз карда 

шудааст ҷо мисли Аҳди кӯмак кунад clear- масалан Матто 26:18, 26-30; Ибриён 10: 1-14 - 

воқеият он аст, ки дар ин рӯзҳо ва фестивалҳо ҳам вуҷуд дорад ва аз тарафи масеҳиёни асри як 

аз ҷумла ғайрияҳудиён нигоҳ дошта мешуданд. 

Мо дар Калисои давомдор Худо ҳамон рӯзҳои муқаддас Китоби Муқаддас, ки Исо, шогирдони Ӯ, 

ва пайравони содиқи худро нигоҳ дошта, аз ҷумла, раҳбарони ғайрияҳудӣ масеҳӣ мисли Polycarp 



аз Исмирно нигоҳ дорем. Мо ба онҳо дар ба тавре, ки барвақт ва баъдтар масеҳиён ба онҳо нигоҳ 

нигоҳ доранд. Ин фарқ роҳҳои баъзе аз айёми асосӣ ҳамин, ки яҳудиён нигоҳ дорад, чунон ки 
яҳудиён Оё таълимоти New Testament чӣ ҳамаи ин рӯзҳо маъно, ё чӣ тавр онҳо аз тарафи масеҳиён 

нигоҳ дошта шавад, қабул накунед. 

Бисёр масеҳиён, ки фестивалҳо Худоро риоя дарк мекунанд, ки рӯзҳои Муқаддас Китоби 

Муқаддас ба самти якум ва дуюми омадани Исо, инчунин нақшаи кӯмак тасвир Худо наҷоти 

ишора мекунанд. 

2. Фисҳ: Оё он Танҳо бораи марги Масеҳ аст? 

Оё масеҳиён Фисҳ нигоҳ дошта метавонем? 

Тавре бисёр огоҳ ҳастанд, ки банӣ-Исроил махсусан гуфта шуд, ки ба масъалаи риояи Фисҳ дар 

китоби Хуруҷ. Оилаҳое, гирифта барра бе ҳеҷ осебе (Хуруҷ 12: 5), ки барои қурбонӣ (Хуруҷ 12: 3-

4). Дар барра дар чордаҳум дар шафақ қурбон шуд (Хуруҷ 12: 6) ва баъзе аз хуни он ки бар дари 

хонаи оила гузошта шуд (Хуруҷ 12: 7). 

Касоне, ки қадамҳои Худо дастур 'убур кард »буданд, аз марг гирифт, дар ҳоле, ки мисриён кард 

чунин коре накардааст буданд (Хуруҷ 12: 28-30) нест. 

Ва дар давоми тамоми ҳаёти ӯ (Луқ 22:15): Чи тавре, бисёр дарк, Исо Фисҳро (Хуруҷ 13:10) аз 

лањзаи ҷавонон Ӯ (41-42 Луқо 2) нигоҳ дошта сол. 

Фисҳро дар рӯзи чордаҳуми моҳи моҳи аввал ба қайд гирифта шуд (Ибодат 23: 5; дар Такрори 

Шариат 16 ном абиб: 1 ва ё нисон дар Эстер 3: 7). Ин дар мавсими баҳор сол рух медиҳад. 

Ҳарчанд Исо якчанд таҷрибаҳои алоқаманд бо он (: 19-22; Юҳанно 13: 22 1-17) тағйир ёфт, ки 

Наҷотдиҳандаи мост, низ ба шогирдонаш гуфт, ки ба он нигоҳ (Луқо 22: 7-13). Ҳамчунин Аҳди 

Ҷадид маълум аст, ки ба хотири Исо қурбонии кушта гӯсфандон ва гузоштани хун оид ба 

паҳлӯдариҳо (Хуруҷ 12: 6-7) аст, дигар лозим нест (cf. Ибриён 7: 12-13,26-27; 9:11 -28). 

Павлуси расул махсус медод, ки масеҳиён буданд, ки ба нигоҳ доштани иди Фисҳ мувофиқи 

дастуроти Исо (1 Қӯринтиён 5: 7-8; 11: 23-26). 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки Исо «пеш аз таъсиси ҷаҳон пешакӣ таъин шуда буд» (1 

Петрус 1:20) бошад, «Барра кушта ки аз офариниши олам аст» (Ваҳй 13: 8). Ҳамин тариқ, нақшаи 

Худо аз наҷот ёфтан ба василаи Рӯзҳои ва фестивалҳо, аз ҷумла, Исо будан "барраи фисҳро,« 

Рӯҳулқудси Худро маълум шуд, ки пеш аз одамон дар сайёра ҷойгир шуданд. Ин аст, ки чаро 

баъзе аз мақомоти осмонӣ дар осмон ҷойгир карда шуданд, то тавонанд 

ҳисоб ба онҳо! 

Хеле зиёд ҳамаи калисоҳо эътироф мекунанд, ки Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки Исо дар 
чизе бо Фисҳ иҷро вақте, ки кушта шуд. 

Мо пайдо кардани фаъолияти ин қурбонии бузург ҳатто дар боғи Адан баррасӣ намуданд. Баъди 

он ки Исо (Ҳастӣ 3:15) пайғамбар пешгӯӣ шуда буд, ки Худо ҳайвон (шояд як гӯсфанд ё буз), ба 

хотири пӯшонидани бараҳнагии (а намояндагии як намуди гуноҳро дар ин ҳодисаҳои) Одаму 

Ҳавво бо пӯстҳои худ (Ҳастӣ кушта 3:21). Мо инчунин ин принсипи фаъолияти қурбонии Ҳобил, 

вақте ки барраи аз рама (: 2-4 Ҳастӣ 4) қурбонӣ дид. 



Фисҳ ба маъруф, дар айёми Мусо, ки барои наҷоти банӣ-Исроилро аз Миср (: 1-38 Хуруҷ 12) 

нишон дод. Мусо навишта дастуроти Худо дар бораи ин, инчунин аз тақвим (Ҳастӣ 1:14; 2: 1; 

Хуруҷ 12: 1) ва зиёфатҳои Ӯ (Ибодат 23). Фисҳ, асосан дар аввал ин чорабиниҳо, ҳамасола рамзи 

ба фарзандони Худо нақшаи бузурги Ӯ наҷоти шуд. 

Дар Аҳди Қадим, Фисҳ наҷот тасвир аз бандагии фано халосй Миср ва Худо барнома. Вале, 

пешгӯӣ, он ҳам аз сӯи замон, ки Исо меояд ва аз барраи фисҳро мо ҷустуҷӯ карда шуд (1 

Қӯринтиён 5: 7). Барраи Худо, ки омад, то дур гуноҳҳои ҷаҳон (Юҳанно 1:29; cf. 3: 16-17). 

Дар бораи иди Фисҳи охирин, ки Исо чун инсон, Ӯ идома ба он нигоҳ дар замони охири шаб 

дармеоед ва ба шогирдони Худ (Луқо 22: 14-19; cf. Юҳанно 13: 2,12-15) гуфт, ба он нигоҳ ва 14-

уми нисон / абиб (cf. Луқо 22:14; 23: 52-54). 

Лекин, Исо якчанд таҷрибаҳои алоқаманд бо риояи он тағйир ёфт. Исо нони фатир ва шароб 

қисми ҷудонашавандаи Фисҳ (Матто 26:18, 26-30) ташкил дод ва афзуд, таҷрибаи footwashing 
(Юҳанно 13: 12-17). 

Исо ба ҳеҷ ваҷҳ медод, ки аз он буд, ки ба шавад Фисҳро сол нест, ва на ӯ тағйир додани вақти 
рӯзи нозирони он ба як субҳи рӯзи якшанбе, монанди касоне, ки пайравӣ анъанаҳои юнонӣ-румӣ 

мекунад. Ҳатто олимон православӣ юноние, иқрор шуд, ки асри 1-уми ва 2-юми масеҳиён Фисҳро дар 

шаб нигоҳ (Calivas, Alkiviadis C. пайдоиши Фасҳи ва ҳафтаи Бузург - Қисми I. Кросс православӣ 

матбуот, 1992) Ӯ монанди мо, дар калисои давомдор Худоро ба ҷо дар 21-уми асри. Фисҳ аст, танҳо ба 

тарафи масеҳиён дуруст таъмид (:;: 3-10; Хуруҷ 12:48; Ададҳо 9:14 Румиён 6 27-29 1 Қӯринтиён 11 

cf.) гирифта мешавад. 

Он, эҳтимолан, бояд илова карда шавад, ки дар Калисои Рим (инчунин ҳамчун бисёре аз насли 

протестантӣ он) расман нишон медиҳад, ки ба он нигоҳ медорад Фисҳ, ҳарчанд даъват ба он чизе 

гуногун дар забони англисӣ ва на нигоҳ доштани он Исо (Catechism калисои католикӣ кард. 
Doubleday, NY соли 1995, саҳ. 332). 

Шароб, на ангур шарбати 

Сарфи назар аз он, ки Исо обро ба шароб табдил кард (Юҳанно 2: 3-10) ва истилоҳи юнонӣ 

истифода бурда, дар Аҳди Ҷадид (oinos) ишора мекунад ба шароб (cf. 1 Тимотиюс 3: 8), шахсони 

гуногун иддао доранд, ки он ангур буд, шарбати, ва на шароб, ки барои Фисҳ истифода бурда 

шуд. Яҳудиён, ки худашон ҳарчанд, истифода шароб дар фисҳ (Hisrch масалан, Эйзенштейн JD. 

Шароб. Энсиклопедияи яҳудӣ. 1907, саҳ. 532-535). 

Мо аз куҷо медонем, ки шарбати ангур буд, эҳтимолан аз тарафи Исо истифода бурда шавад? 

Ангур одатан дар атрофи сентябри соли хосили ва Фисҳ аст, одатан дар моҳи тақвимӣ Рум даъват 

Апрел. Дар рӯзҳои Исо, онҳо безарар муосир ё refrigeration надоранд. Аз ин рӯ, шарбати ангур, 

намебуд миёнашон кор ба вақти дарав ва фисҳро вайроншуда. 

Дигарон таъкид кардаанд, ки дар он НОМУМКИН буд, зеро ки яҳудиён шарбати ангур, ки солҳои 

зиёд (ба Cf. Кеннеди ARS. Хастингс Китоби Муқаддас луғат. C. Scribner Писари, 1909, саҳ. 974) ба 

захира кардаанд. Аз ин рӯ, танҳо шароб, ки метавонад барои солҳои ҳатто бисёре аз беназири боқӣ 

мебуд, истифода бурда мешавад. (The истеъмоли машрубот, ба монанди шароб аст, тасдиқ иди 

хаймаҳо бошад, дар Такрори Шариат 26:14, вале талаб карда намешавад.) 



Масеҳиён бошанд нест »Масти шароб, ки дар он зиёда аст» мисли Павлус навишт (Эфсӯсиён 5:18, 

Луқо). Танҳо як хеле хурди шароб дар одатан дар Фисҳ истеъмол (тақрибан як қошуқи пурра ё 

камтар). 

Фисҳ буд дар 14-уми не 15-уми 

Баъзеҳо дар бораи санаи иди Фисҳ Библия омехт шудааст. 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки аз он буд, ки ба дар 14 рӯзи уми моҳи аввали тақвими Худо 
нигоҳ дошта шавад (Ибодат 23: 5). 

Дар ояти 6-уми Хуруҷ боби 12, аз он мегӯяд, ки барра аст, ки ба «нимторикӣ« кушта шавад (GWT ва 
Ҷамъияти Нашри яҳудӣ тарҷумаҳои). Дар ояти 8-ум, мегӯяд, ки онҳо ба хӯрдани ҷисм, ки шаб. Ин 

аст, ки ба бнпазад, ва задааст, ки дар шаб. Ва, бале он кас, ки монанди баррагон ба кушта, метавон 

ба осонӣ ба қатл расонанд, бирён ва бихӯр барраи »аз соли аввал» (Хуруҷ 12: 5) дар байни ғуруби 

офтоб ва шаб-, ки асосан он чӣ банӣ-Исроил дар бораи ба қайд кард Фисҳ дар Хуруҷ 12. Ва 
техникӣ, ки онҳо мекарданд, то субҳ он як Хуруҷ 12:10 хӯрдаанд. Акнун Китоби Муқаддас маълум 

аст, ки фисҳро фариштагон »дар он шаб» (Хуруҷ 12:12), ҳамон шаби 14-ум ба амал омад. 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки Исо фақат ин буд, ки ба як бор қурбонӣ (1 Петрус 3:18; 

Ибриён 9:28; 10: 10-14). Дар Аҳди Ҷадид, маълум аст, ки Исо Фисҳро ниҳоии худ (Луқо 22: 14-16) 

нигоҳ дошта, ва кушта шуд. Дар Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки Исо аз сутуни пеш аз 15-

уми хориҷ карда шуд. Чаро? Азбаски 15-уми «рӯзи баланд» буд (Юҳанно 19: 28-31), махсусан дар рӯзи 

аввали иди фатир (Ибодат 23: 6). Аз ин рӯ, Исо нигоҳ дошта ва фисҳро оид ба 14-уми анҷом дод. 

Таърихи калисо барвақт низ менависад, ки дар иди фисҳ дар 14-уми моҳи нисон аз ҷониби пешвоёни 
масеҳӣ яҳудӣ ва ғайрияҳудӣ амин дар якум, дуюм ва асрҳои сеюм (Eusebius. Калисои таърих, 

китоби V, боби 24) нигоҳ дошта шуд, ки он нигоҳ дошта шуд дар шом (Calivas). 

Аксари раҳбарони, ки Масеҳ менамоянд даъво риоя баъзе аз варианти фисҳ, гарчанде бисёре аз 

номи тағйир кардаанд, сана, вақт, 

рамзҳои, ва маънои (фасли Писҳо дар боби 10 нигаред). 

Китоби Муқаддас ба таври равшан таълим, ки дар Исои Масеҳ буд, барраи фисҳро барои мо ва, ки 
мо ба нигоҳ доред, ки ид бо нон фатири қурбон: 

7 Clear аз хамиртуруши кӯҳна, то ки шумо метавонад тарзи конвейерӣ тару тоза аз хамир, 

модоме ки шумо фатир. Зеро ки барра Фасҳ мо, Масеҳ, забҳ шудааст. 8 Пас, биёед, ид 
ҷашн, на бо хамиртуруши кӯҳна, аз хамиртуруши щарорат ва макр, балки бо фатири покӣ 

ва ростӣ. (1 Қӯринтиён 5: 7-8, NAB) 

Аҳамият диҳед, ки ид аст, ки бо фатири покӣ ва ростӣ ба нигоҳ дошта шавад. Павлуси ҳавворӣ 

дарк намуд, ки Исо ҷонишине барои барраи фисҳро, ки мардум яҳудиён истифода бурда буд. Ӯ 

ҳамчунин таълим медод, ки масеҳиён бояд ҳанӯз идома риоя Фисҳ. 

Вале асосан, ки чӣ тавр масеҳиён ба ин кор мекарданд? 

Павлуси ҳавворӣ мефаҳмонад: 

23 Зеро ман аз Худованд, ки ман низ ба шумо супурдаам, ба ҳузур пазируфт: ки Исои 

Худованд дар он шабе ҳамон нонро гирифт, ки дар он ӯ таслим шуд; 24 Ва чун шукргузорӣ 

дода буд, онро пора кард ва гуфт: «Бигиред ва бихӯред, ки ин Бадани Ман аст, ки барои 



шумо пора карда мешавад;. Ин корро дар ёди ман» 25 Дар ҳамон Ӯ ҳамчунин косаро баъд аз 

таоми шом гирифта, гуфт: «Ин коса аҳди ҷадид аст дар Хуни Ман аст. Ин кор, ҳар боре ки 

шуморо аз он менӯшед, ба ёди ман." 26 Зеро ҳар боре ки ин нонро мехӯред ва ин косаро 

менӯшед, шумо мамоти Худовандро эълон кард, то даме ки Ӯ биёяд. (1 Қӯринтиён 11: 23-

29) 

Пас, Павлус таълим медод, ки масеҳиён буданд, ки ба нигоҳ доштани иди Фисҳ ба тартиби ки Исо 

Фисҳро ниҳоии худ бо нон ва шароб ба мушоҳида мерасад. ёдоварии як, на як чорабинии ҳафта 

солона - Ва ин ки дар шаб чун ёди ё ёдгорӣ буд. 

Дар Catechism Калисои католикӣ дуруст қайд мекунад, ки «Исо дар вақти иди фисҳ баргузид ... 

нонро гирифта, ... ӯ онро шикаста» ва ҳамчунин дод он хӯрда мешавад. 

Ин аст, ки дар Китоби Муқаддас ҳуҷҷат, ки Исо нонро фатир шикастанд ва онро ба пайравони худ 

гузашт, то бихӯранд. Исо ҳамчунин шароб ба пайравонаш гузашт, то бинӯшад як миқдори 

ками. Мо дар Калисои давомдор Худо дуо гӯем, танаффус ва паҳн фатир ва паҳн шароб барои 

пайравони содиқаш ба истеъмол. Бо вуҷуди ин, Калисои Рим (ба монанди дигарон), акнун на 

канданиаш фатири (аз он истифода мебарад, тамоми «соҳиб») ва на он одатан шароб тақсим 

барои пайравони худ, то бинӯшад (тақсимоти шароби интихобӣ аз ҷониби Калисои Рим дар назар 

дорад, ва он вақт дар калисои протестантӣ анҷом надорад). 

Чӣ Дар бораи "Тавре вақт ... Шумо мавъиза»? 

Чанд маротиба иди Фисҳ бояд гирифта шавад? 

Исо гуфт: «Зеро ҳар боре ки ин нонро мехӯред ва ин косаро менӯшед, шумо мамоти 

Худовандро эълон кард, то даме ки Ӯ биёяд." 

Дида бароем, ки дар он марги Исо он аст, ки дар ин ҷашнгирӣ ширкат меварзад. 

Марги Масеҳ ба мо Худо (Румиён 5:10) Исо ҳаёти худро барои наҷоти мо дод (Юҳанно 3: 16-17; 

Ибриён 5: 5-11). Марги ӯ ба мо таълим медиҳад, ки масеҳиён ба Малакути гуноҳ бар ҷисмҳои 

мирандаи мо (Румиён 6: 3-12) нест. Дар масеҳӣ Фисҳ андарзе солонаи марги Исо мебошад. 

Исо на мегӯянд, ба кор дар ин маросим ҳар боре ки мехоҳанд, танҳо, ки вақте ки шумо ин корро, 

ба шумо мавъиза марги. Ибораи юноние, ки барои аксар вақт дар 1 Қӯринтиён 11:26,hosakis, аст, 

як бор дигар дар Аҳди Ҷадид истифода бурда мешавад. Ин маънои онро надорад, ҳар боре ки 

мехоҳанд, ки шумо агар дар мӯҳлати юнонӣ барои "мехоҳед," thelo ё ethelo, низ мазкур (ки он дар 

Ваҳй 11: 6; ягона ҷои дигари Китоби Муқаддас ин мӯҳлат махсус истифода бурда мешавад). Бо 

вуҷуди ин, аз ин, ки НЕ мазкур дар 1 Қӯринтиён 11:26, Павлус ба мо мегӯяд НЕСТ риоя Фисҳ 

Худованд ҳар боре ки МО бихоҳанд, балки барои он ки вақте ки мо барои риояи он Фисҳ, он аст, 

на танҳо 

маросими, он аст, зоҳир марги Масеҳ. 

Ғайр аз ин, Павлус дар ин навишт: 

27 Пас, ҳар кӣ ин нонро бихӯрад ё косаи Худовандро мехӯрад ба таври ношоиста айбдор 

Бадан ва Хуни Худованд хоҳад буд. 28 Лекин бигзор, одамизод бояд худро имтиҳон, ва ба 

ҳамин бояд нон ва биёшомед аз он коса, бихӯред. 29 Зеро ҳар кӣ мехӯрад ва менӯшад ба 



таври ношоиста бихӯрад ва нӯшокиҳои ба маҳкумияти худ, мақоми Худованд мулоҳиза 

накарда. (1 Қӯринтиён 11: 27-29) 

Павлус ба таври равшан таълим медиҳад, ки ба гирифтани ин нон ва шароб, яке бояд oneself дида 

бароем. Дар deleavening аст, ки бояд ба ҳамроҳӣ Фисҳ ба мо кӯмак дар бораи камбудиҳои ва 

гуноҳҳои моро равона шудааст, ва чунин кӯмак иҷрои ин амр аз Павлус ба тафтиш кунем. Тавре 

deleavening метавонад қуръа саъю мегирад, ки ин ҳам дастгирӣ мафҳуми экспертиза солона (нафар 

буданд, аз байн бурдани нест, хамиртуруши ҳар рӯз ё ҳафта). 

The New Testament менависад, ки ҳам Исо ва Павлус таълим медод, ки ба риоя кардани иди Фисҳ 

ба таври масеҳӣ. Ва, ки назорати солонаи буд. 

Пиёда шустан 

Пиёда шустан кӯмак фурӯтанӣ зоҳир ва ҳатто пайравони Масеҳ то ҳол майл ба соҳаҳое, ки лозим 
аст, ки пок бошад, (cf. Юҳанно 13:10). 

Исо таълим дода буд, ки пайравони ӯ бояд ин корро: 

13 Шумо Маро Ӯстод ва Худованд даъват, ва шумо мегӯед, инчунин, ба ҳамин Ман чунин 

ҳастам. 14 Агар Ман Пас, ки Устод ва Худованд шумо ҳастам, пойҳои шуморо шустаам, 

шумо ҳам бояд пойҳои якдигарро бишӯед: кард. 15 Зеро ки ба шумо додаем, намунае, ки 

шумо бояд чунон ки Ман бо шумо низ бикунед. 16 ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки 

ғулом бузургтар аз оғои худ нест; на касе аст, ки бузургтар аз он, ки ӯ фиристандаи худ 

нест. 17 Агар шумо ин корҳоро муборак, бидонед, шумо агар онҳоро ба кор.(Юҳанно 13: 13-

17) 

Нисбатан кам, ки менамоянд пойҳои мошиншӯйӣ масеҳияти мисли Исо гуфт: ба кор. 

Лекин мо дар Калисои давомдор Худо дастуроти Исо дар ин сол аз паи. 

Манбаъњои Берун аз китоб 

Ин аст, танҳо дар Китоби Муқаддас, ки мо мебинем, ки Фисҳ ҳар сол аз тарафи масеҳиён нигоҳ 

нест. Сабти Таърих, ки содиқ ҳар сол дар 14-уми аз замони ҳаввориён аслӣ ва дар тамоми асрҳои 

(Thiel Б. давомдор таърихи калисои Худо. Нашри 2-юми. Носирӣ Books, соли 2016) нигоҳ дошта 

Фисҳ. 

Аст, ки баъзе маълумоти ҷолиб дар матн фосид маълум Ҳаёти Polycarp (ин ҳуҷҷат назар мерасад, 

ки бар навиштаҳои дар асри дуюми асос ёбад, вале тафсири Казуарҳо ки мо ҳоло мебинем 
маълумоти / тағйирот, ки ба назар мерасад дар асри чоруми илова карда шавад нест; . Таърих ва 

Иллоҳиёт як ибтидоӣ масеҳӣ Community Петрус базавиро нашри, 2015, саҳ 31):.. Monroy MS The 

калисои Исмирно дид. Чӣ аҷоиб он аст, ки дар он нишон медиҳад, ки риояи Фисҳ дар Осиёи Хурд, 

мумкин аст аввал ба Исмирно аз паёмбар Яҳьё аз паёмбар Павлус (Pionius. Ҳаёти Polycarp, боби 2), 
балки ҳатто қабл. 

Дар Ҳаёти Polycarp пешниҳод менамояд, ки нав Аҳднома фисҳро бо фатири покӣ ва шароб буд, 

дар давоми мавсим иди фатир, ба мушоњида карда мешавад. Он мегӯяд, ки бидъаткорон аз он 

роҳи дигар кард. Ва ин ки навиштани дастгирӣ фикри, ки фатир ва шароб, гирифта шудаанд ва 

ҳамасола гирифта шуда мебошад. 



Сабти Таърих, ки ба ҳаввориён biblically-номбар шудаанд (аз љумла, Филиппус ва Юҳанно), 

инчунин епископҳои / пасторҳое Polycarp, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris, 
ва дигарон ҳар сол дар 14-ум (Eusebius. Таърихи нигоҳ фисҳ калисо, китоби V, боби 24 оятҳои 2-

7). Дар Рум, православӣ Шарқӣ ва католикҳои Anglican ҳамаи дида бароем, ки раҳбарони ба 

муқаддасон шуда, вале ҳеҷ яке аз касоне, динҳо мисол дар ин кунед. 

Бишоп / пастор Apollinaris аз Ҳирапӯлис дар Фриҷия аз Осиёи Хурд дар атрофи 180 мелодӣ 

навишта нақл масеҳиён нигоҳ фисҳ дар бораи 14-уми: 

Дар рӯзи чордаҳум аст, ки Фисҳ ҳақиқӣ аз Худованд чунин мекунад; қурбонии бузург, ки 

Писари Худо ба ҷои барра, ки баста шуда буд ... ва дар рӯзи иди фисҳ, дафн карда шудааст, 

ки санг шуда бар қабр ниҳод. 

Исо мехӯрданд ва фисҳро оид ба 14-уми нигоҳ дошта, дар 14-ум, кушта шуд, ва дар 14-уми дафн карда 

шуд. Ин буд, дар 15-уми нест, ва дар соли марги ӯ, ин на дар рӯзи якшанбе буд. Исо боз Фисҳ танҳо 

пас аз ғуруби офтоб дар давоми чошт, гирифта ва мехост кушта шаванд ва пеш аз офтоб аз нав 

танзим (барои оғози рӯзи нав) дафн карда мешавад. 

Дар охири асри дуюми, Усқуфи / пастор Polycrates аз Эфсӯс кас фиристода нома ба Рум Бишоп 

Виктор вақте Виктор кӯшиш маҷбур риояи Фисҳро дар рӯзи якшанбе ба ҷои 14-ум: 

Polycrates навишт: «Мо риоя рӯзи аниқи; на илова, бо назардошти на дур. Зеро ки дар Осиё 

низ чароғҳои бузург вафот кардаанд, ки бояд аз нав дар рӯзи эҳьё Худованд меояд, вақте 

ки ӯ бо ҷалол аз осмон омад, ва хоҳем хост ва аз ҳамаи муқаддасон. Дар байни ин 

Филиппус, ки яке аз он дувоздаҳ ҳаввориён, ки хоб дар Хирапӯлис афтод; ва ду духтари 

бокира сола худ ва духтари дигаре, ки дар Рӯҳулқудс зиндагӣ ва ҳоло дар Эфсӯс 

зиммаи; Ва, гузашта аз ин, Юҳанно, ки ҳам гувоҳӣ ва муаллим, ки бар оғӯши Худованд 

назди суфра, ва, як коҳин буд, намепӯшид табақро sacerdotal. Ӯ дар Эфсӯс гуфту ҷон 

дод. Ва Polycarp дар Исмирно, ки усқуф ва азобдида буд; ва Thraseas, усқуф ва шоҳиди аз 

Eumenia, ки дар хоби Исмирно афтод. Чаро набояд ман ёд усқуф ва азобдида Sagaris, ки 

хоб дар Лудкия афтод, ё муборак Papirius, ё Melito, хоҷасаро, ки ҳамагӣ дар Рӯҳулқудс 
зиндагӣ мекард, ва чӣ касе дар Сардис дурӯғ, мунтазири episcopate аз осмон, вақте ки аз 

эҳьё мурдагонро эҳьё мекунад? Ҳамаи ин рӯзи чордаҳум аз фисҳ ба мушоҳида мувофиқи 

ва Инҷилро, ки рост каҷраванд дар ҳеҷ эҳтиром, вале пас аз ҳукмронии имон. Ва ман низ, 

Polycrates, хурдтарини ҳамаи шумо, бар тибқи ривояти хешу табор, баъзеи онҳо ман тоқати 

мекунед. Зеро ки ҳафт аз хешовандони ман арз шуд; ва ман ҳаштуминашон ҳастам. Ва 

хешони ман ҳамеша ба мушоҳида он рӯз, ки мардум дур аз хамиртуруши. Пас, ман, эй 

бародарон, ки шасту панҷ сол дар Худованд зиндагӣ кардаанд ва бо бародарон дар тамоми 
ҷаҳон мулоқот, ва ба воситаи ҳар китоб Рӯҳулқудс рафт, ман бо суханони даҳшатовар 

ҳарос нест. Барои онон, бузургтар аз ман гуфт: «Мо бояд ба Худо итоат аз касе ... ман 

усқуфон, ки ҳузур доштанд, ки ман дар хоҳиши шумо даъват ёд; ки номашон, бояд ба онҳо 

менависам, як издиҳоми бузурге ташкил медиҳанд. Ва онҳо, аз дидани littleness ман 

розигии худро ба нома дод, чун медонанд, ки ман мӯйҳои хокистарӣ ман бар абас масъул 

намебошад, балки ҳамеша зиндагии ман аз ҷониби Исои Худованд ба танзим дароварда 
буд. 

Аҳамият диҳед, ки дар номаи худ, Polycrates: 



1) Гуфт зерин таълимот дар бораи аз паёмбар Юҳанно гузашт.  

2) Гуфт, ки ӯ содиқ ба таълимоти Инҷил будан буд.  
3) дар бораи мавқеи, ки ба таълимоти аз Китоби Муқаддас, болои анъанаи Рум-қабул 

буданд, таваккал мекунанд.  
4) Гуфт содиқ ба таълимоти аз тарафи роҳбарони калисо пештар ба ӯ будаанд ва поён шуда 

буд.  

5) нишон дод, ки ӯ баъд буд, ки сухангӯи барои мӯътамад дар Осиёи Хурд.  

6) Гуфт: Ва уқубяти Худо ӯро мушоҳида вақти фатир.  

7) Рад қабул ҳокимияти анъанаи Рум ғайридавлатӣ Китоби бар Китоби Муқаддас аст.  

8) Рад ки ба қабул кардани ваколати Бишоп Рум - ӯ бартарӣ ба алоҳида (cf. Ваҳй 18: 4).  
9) изҳор дошт, ки ҳаёти ӯ ин набуд, ки Исо ва на андешаи мардум танзим карда шавад. 

Оё намунаи Исо ва ҳаввориёни мисли Polycrates кард пайрави ту ҳастанд? 

Зеро масеҳиёни асри як иди фисҳ дар бораи 14-уми риоя мекарданд, онҳо ва дигарон, ки ин қадар 
Quartodecimans (лотинӣ барои fourteenths) аз ҷониби бисёре аз муаррихон нишонгузорӣ карда 

шуданд. 

Масеҳиёни асри як дарк намуд, ки Фисҳ буд, ба кор бо нақшаи Худо наҷоти. Аҳамият диҳед, ки аз 

тарафи 180 милодӣ, Усқуфи / пастор Melito аз Сардис навишта буд: 

Акнун меояд сирри фисҳ, чунон ки девораҳо дар қонун ... The мардум навишта шудааст, 

бинобар ин, модел барои калисо, ва қонун, як нащша parabolic шуд. Аммо Инҷил дар 

шарҳи қонун ва иҷрои он шуданд, дар ҳоле, ки калисо дар анбор ҳақиқатро шуд ... Ин яке 

аз иди фисҳ наҷоти мо мебошад. Ин яке аз он ки сабр бисёр чизҳои бисёр одамон тоб ... Ин 

кас, ки инсон дар бокира шуд, ки дар бораи он дарахт овехта шуд, ки дар замин дафн карда 

шудааст, ки аз мурдагон эҳё шуд, даст дорад кист ва инсоният зинда аст то аз қабри поён 

ба баландии осмон. Ин барраро, ки кушта шудааст. 

Фисҳ ҳар сол дар 14-уми нисон аз тарафи мӯътамад ва дигарон дар асрҳои баъд нигоҳ дошта 

шуд. Олимон католикӣ (Eusebius, Суқрот Scholasticus, Bede) сабт ин дар 4-ум ва 5-ум, 6-ум-8 ум ва баъд аз 

чандин аср ба амал омад. Гуногуни калисо аз нависандагони Худо риояи он аз замони ҳаввориён 

ба замони мо (масалан, Dugger AN, Dodd CO. A Таърихи ҳақиқии дин, ҚБ 3. Ерусалим, 1972 

(Калисои Худоро, рӯзи 7) бодиққат кардаанд. Thiel B. Таърих идома Калисои Худо. Носирӣ Books, 
соли 2016). 

Олимони юнонӣ-румӣ эътироф мекунанд, ки ҷанбаҳои иди фисҳ, чун пиёда шустан, инчунин аз 

тарафи касоне, ки назар ба масеҳиёни содиқ барвақт ба қайд гирифта шуданд (масалан, Thurston, Ҳ 
(1912). Шустани дастҳо ва пойҳои. Дар Энсиклопедияи католикӣ). 

Фисҳ аввал иди солона номбар шудаанд, дар боби 23-юм Ибодат аст. 

Фисҳ кӯмак наҷот расм ва файзи барои масеҳиён. Бояд қайд кард, ки навиштаҳои масеҳиёни асри 

аксар ба он ҳамчун иди Фисҳ ва на ишора «таоми шоми Худованд». 

Дар ҳоле ки баъзеҳо шояд 'spiritualize »дур зарурати риояи фисҳ, роҳбарони баррасӣ мешавад 

муқаддасон аз тарафи Юнону Рум ва Калисои Худо онро айнан нигоҳ доранд. 

Мо дар Калисои давомдор Худо то ҳол ин корро имрӯз. 



Мо дар Калисои давомдор Худо фисҳро нигоҳ ва дарбар таърихӣ ва Китоби Муқаддас, таҷрибаи 

шустани пойҳои якдигарро. 

Нақшаи аз ибтидо 

Фисҳ нишон медиҳад, ки Худо ба тарҳи пеш аз таъсиси ҷаҳон (1 Петрус 1:20) фиристодани Исо 

барои гуноҳҳои мо мурд, то ки Худо ба мо (Юҳанно 3:16) дӯст дошт, ки Худо ба мо таслим, ва 

Писари Ӯ азоб ва барои мо мурд. Фисҳ нишон медиҳад, ки масеҳиён аз гуноҳ мамот худ озод ва на 

дар гуноҳу (Румиён 6: 1-5) боқӣ мемонад. 

Аммо танҳо қабул қурбонии Исо аст, ҳама ба нақшаи Худо наҷоти вуҷуд надорад. 

Одамони гуногун нигоҳ оғози зиёфатҳои Худо наҷоти то ҳадде эътироф фисҳ ва / ё Пантикости, 

вале ҳеҷ гоҳ дар бораи рафтан ба донистани «умқи сарват» (cf. Румиён 11:33) файзи Худо (2 

Петрус 3:18) тасвир аз тарафи дигар болонишин Библия. 

Масеҳ аст, на танҳо муаллиф / сар наҷоти мо (Ибриён 5: 9), балки низ комилкунандаи наҷоти мо 

(Ибриён 12: 2; 1 Петрус 1: 1-9). Пайравони ҳақиқии ӯ нигоҳ баҳор ӯ ва биафтед Рӯзҳои Рӯҳулқудс 

аст. 

3. шаб ба мушоҳида ва рӯзҳои иди Фатир 

Дар Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки Миср як намуди гуноҳ, ки аз банӣ-Исроил буд, ки ба 

таслим карда хоҳад шуд (cf. Хуруҷ 13: 3; Ваҳй 11: 8). Дар Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки 

масеҳиён имрӯз дар ҷаҳоне, ки як намуди рӯҳонӣ «Бобил» зиндагӣ (Ваҳй 17: 1-6). Дар Китоби 

Муқаддас нишон медиҳад, ки масеҳиён нисбатан ба наздикӣ аз он таслим карда хоҳад пас, ки 

Худо дар дуо холӣ балоҳо бар Бобил (Ваҳй 18: 1-8). Якчанд балоҳое номбаршуда дар китоби Ваҳй 

монанд ба онҳое, як маротиба дар Миср бурда пеш аз халқи Худо таслим шудаанд. 

Ба банӣ-Исроил аз Миср дар рӯзи аввали иди фатир сафар кард. 

Дар Китоби Муқаддас, ки дар Ибодат 23: 7-8 нишон медиҳад, ки ҳам дар рӯзҳои аввал ва охир иди 

фатир маротиба барои «даъвати» муқаддас (NKJV), як «калисо муқаддас» (NJB) мебошанд. Дар 

Шоми аз понздаҳуми нисон (ки дар он рӯз оғоз муқаддас) оғоз ба иди Фатир, ки иштирок мехӯрад 
(cf. Хуруҷ 12:16; Ибодат 23: 6). 

Дар Китоби Муқаддас навишта шудааст, ки зайл муайян шудаанд: 

42 Ин аст, як шаб шавад ҳам назди Худованд барои овардани онҳоро аз замини Миср ба 

мушоҳида мерасад: ин, ки дар шаб Худованд ба ҳамаи банӣ-Исроилро дар наслҳои онҳо 

мушоҳида мешавад. (Хуруҷ 12:42, Луқо) 

Ин шаб мушоҳида Парвардигори мо, вақте ки онҳо берун аз замин Ægypt овард: ин шаб 

тамоми банӣ-Исроил бояд дар наслҳои худ риоя намояд. (Original Douay Rheims) 

Барои масеҳиён, ба шаб ба тасвирҳои мешавад мушоҳида амали гирифтани мо тарк рӯҳонӣ Миср 

(cf. Ваҳй 11: 8) - ин аст чизе, ки бояд боиси масеҳиён шодӣ аст. 

Таърихан, ки шаби бошад одатан ба мушоҳида ҷалб як зиёфати идона. Дар нашуст, одатан дохил, 

балки буд, фатир, маҳдуд нест. 

Қисми асосии яҳудиён занг Фисҳ 15-уми 



роҳбарони яҳудӣ сана ва баъзе равишҳои худ бо Фисҳ тағйир ёфт. Баъзе сарчашмаҳои rabbinical 

ишора ба ин сабаб буд, ки намехост, ки ба он нигоҳ ҳамон тавре ки масеҳиёни содиқ (Гург G. 
Lexical ва сањмгузорон таърихии дар Китоби Муқаддас навишташуда ва рӯирост Фисҳ. G. Гург, 

1991). 

Аммо ҳам, эҳтимол аз сабаби истеъмоли хӯрок дар шаб ба мушоҳида мерасад ва анъанаҳои 

муайян, дар якҷоягӣ бо чӣ тавр яҳудиён тамоили ба мубориза бо рӯзҳои муқаддас, зеро диаспораи 

(яҳудиён берун аз сарзамини Исроил) ва масоили тақвимӣ ( Рӯзҳои Рӯҳулқудс аст. Энсиклопедияи 

яҳудӣ 1906), яҳудиён одатан даъват шаб ба мушоҳида Фисҳ чун аксари яҳудиёни он шом аз 15-

уми нисон / абиб нигоҳ доранд. Баъзе нигоҳ ҳам 14-ум ва 15-ум ҳамчун иди Балогардонро. 

Дар замони Исо, саддуқиён тамоили нигоҳ фисҳ дар бораи 14-ум ва фарисиён дар 15-ум (Эй Ӯстод! 
Ҷеффри W. Goldwasser. Чаро яҳудиён дар Амрико ду Фисҳ Seders?). 

Лекин, Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки ду маротиба гуногун барои ду мақсадҳои гуногун 
мебошанд. Дар Аҳди Қадим Фисҳ нишон медиҳад, ки банӣ-Исроилро ҳифз карда шуданд ва аз 

фариштаи марг дар азоб намекашанд. The New Testament фисҳ нишон медиҳад, ки барои масеҳиён, 

ки Исо барои гуноҳҳои мо ҷазои Худ ба воситаи мамоти Ӯ бардошт. 

Аммо, ба шаб, ки ба мушоҳида яҳудиён, ки онҳо бояд сипосгузор барои наҷоти Худо аз бандагии 

фано халосй ғуломии Миср (Хуруҷ 12:42) бошад хотиррасон кард. Барои масеҳиён, ба шаб ба 

мушоҳида мерасад таълим медиҳад, ки мо ба шодӣ ва шукри барои озод Исо таъмин аз бандагии 
фано халосй гуноҳ бошад (Юҳанно 8: 34-36). 

олимон яҳудӣ баъзе оё дарк мекунанд, ки дар Китоби Муқаддас номбар Фисҳ будан дар санаи 
гуногун аз ҷашнвораи нон фатир: 

Ибд. . Xxiii, вале ба назар мерасад, ба фарқ байни фисҳ аст, ки барои рӯзи чордаҳум моҳи 
гузошт, ва (иди Фатир; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Луқо XXII 1;.. Josephus "Фамас" б 1, § 3 ), таъин 

карда барои рӯзи понздаҳуми. (Фисҳро. Энсиклопедияи яҳудӣ 1906) 

Аз ин рӯ, бо вуҷуди аксари яҳудиён даъват чиро ки онҳо дар 15-уми ҳамчун иди фисҳ нигоҳ, 15-уми аст, 

biblically баррасӣ ба қисми ҷашнвора ҳафт рӯзи иди фатир. Зеро ки яҳудиён майл ба таъкид аз 

рафтани аз Миср ва дар баъзе анъанаҳои ғайридавлатӣ Китоби Муқаддас такя, онҳо одатан ба 

асосан танҳо санаи дуюм риоя намоянд. 

Хуруҷ боби 12-уми баррасӣ Фисҳ ва бо Худо насиҳат Мусо ва Ҳорун дар бораи он чӣ буданд, ба 

мардум таълим, инчунин он чӣ буд, ба зудӣ рӯй оғоз меёбад. Ин супориши дохил назардошти аз 

барраи дар рӯзи даҳуми ин моҳ аввал, ном абиб, ва сарфаи онро то рӯзи 14-уми вақте ки аз он буд, то 

дар шафақ кушта шавад - аввали 14-ум. 

Аҳамият диҳед, ки чизе аз дастурҳои зерин дар бораи иди Фисҳ: 

21 Он гоҳ Мӯсо барои ҳамаи пирони Исроилро даъват карданд ва ба онҳо гуфт: «Чинанд, 

берун ва гирифтани барра барои худ мувофиқи хонаводаи худро, бикушад барраи 
фисҳро. 22 Ва ба шумо як хӯшаи най гирифта, тар он дар хун аст, ки аст, ки дар ҳавзаи, ва 

мардеро болодарии ва ду паҳлӯдариҳо бо хун аст, ки дар ҳавзаи ва ҳеҷ як аз шумо берун аз 

дари хонаи худ, то саҳар рафта (Хуруҷ 12: 21-22).. 

Ибораи «то субҳ» аз Калимаи иброние, ки маънояш «шикастани тавассути аз чошт», «омадани 

чошт," ё "омадани баромадани офтоб». 



Пас, исроилиён аз хонаҳояшон, то пас аз намози субҳгоҳро оид ба 14-уми наравад. Чӣ рӯй дод, ки қабл 

аз шаб? 

29 Ва аз он ба вуқӯъ омад, дар қарибии нисфи шаб, ки Худованд ҳамаи нахустзодагони 

раҳимкушо дар замини Миср зада, аз нахустзодаи Фиръавн, ки бар тахти ӯ ба нахустзодаи 
асир, ки дар зиндон буд, нишаст, ва тамоми нахустзодаи чорво ... 33 Ва мисриён даъват ба 

мардум, ки ба онҳо аз замини шитобон фиристед. Зеро ки гуфтанд: «Мо тамоми мурдагон 

аст.» (Хуруҷ 12: 29,33) 

Мусо ва Ҳорун нест берун рафта, дар давоми шаб - ки гумон нодуруст, ки бисёр дошта бошад: 

28 Ва Фиръавн ба ӯ гуфт: «Аз Ман дур шавед! Бохабар бош, то худ ва дидани рӯи маро 

нахоҳед! Зеро ки дар рӯзе ки рӯи маро мебинед хоҳед мурд!» 

29 Мӯсо гуфт: «Шумо хуб сухан ронда намешуд. Ман ҳаргиз рӯи худ ба дигар нахоҳед 

дид". (Хуруҷ 10: 28-29) 

Баъди марги нахустзода, исроилиён як ќатор вазифањои ба анҷом пеш аз баромадан аз Миср 

буд. Онҳо буданд, ки ба дохили хонаҳои худ бимонед, то саҳар, бо шикастани чошт, сӯхтан дар 

боқимондаи барраҳои, ки буд, хӯрдан мумкин нест шудааст, рафта, ба деҳот ва шаҳрҳо, ки 

мисриён зиндагӣ мекунанд ва аз онҳо бипурсӣ, ба онҳо нуқра, тилло, ва либос дод, гирд ва бор, то 

ҳар чӣ молу мулки онҳо буданд, ба анҷом ва бо Дороиву ва рамаҳои худро пиёда сафар, барои 

баъзе қадар бист километр, ба ҷое сафар Rameses ташкил худро аз Миср берун шуд ба 

сар. Аҳамият диҳед, ки: 

34 Ва мардум гирифта хамир худро пеш аз он хамир расид, ҳавз kneading онҳо дар ҷомаҳои 

худро бар дӯши худ баста, то. 35 Ва банӣ-Исроилро кард тибқи каломи Мусо; ва онҳо аз 

мисриён сангҳои нуқра қарз ва сангҳои тилло, ва либосаш: 36 Ва Худованд дод, мардум дар 

назди мисриён неъмат, то ин ки назди онҳо хеҷ он чи ки онҳо талаб карда мешавад. Ва 

мисриён вайроншуда. 37 Ва банӣ-Исроилро аз Rameses сайр ба Succoth, тақрибан шаш сад 

ҳазор пиёда, ки мардум буданд, ғайри кӯдакон. 38 Ва мардуми бисьёре аз омехта низ рафта, 

бо онҳо; ва рамаҳои, ва Дороиву, ҳатто чорпоён хеле зиёд. 39 Ва онҳо пирожни фатири 

хамир, ки берун аз Миср берун овард, зеро он хамир нашуда буд сиҷҷил; зеро ки онҳо аз 

Миср берун бадар шуданд, ва на метавонад даранг, на буд, ки онҳо барои худашон омода 

ягон victual. (Хуруҷ 12: 34-39, Луқо) 

Шаб ба мушоҳида мешавад, ба шаб, ки онҳо Rameses гузошта аст. Дар шаб дар асл Миср сафар 

кард. 

Баъд аз корҳое, ки Худо ба онҳо гуфт, ба кор, ки онҳо сафар кард. 

Хуруҷ 13:18 мегӯяд: «банӣ-Исроил, то дар як саф ба низом даромада аз замини Миср." Бо 

назардошти шумораи одамон ва синну, аз он назаррас, ки онҳо қодир ба иҷрои ин буданд, ҳама ва 

савганд ба шаб, пас Фисҳ. 

фатир 



Мо масеҳиён дарк мекунанд, ки Исо ба ҷазои барои гуноҳҳои мо Фисҳ пардохт ва мо кӯшиш ба 

зиндагӣ, чунон ки Ӯ мекард, бе гуноҳ ва риёкорӣ, ки аз он хамиртурушест рамзӣ метавонад 
намояндагӣ мекунанд (Луқо 12: 1). 

Дар охири Герберт W. Армстронг дар ин бора навишт: 

Ва, чунон ки исроилиён бо дасти баланд (Ададҳо 33: 3) рафт, ки сармасти ғурур ва инҳоянд 

бар халосии онҳо аз ғуломии, то тавр аз нав ба дуньё масеҳӣ оғоз аз ҳаёти масеҳӣ - то ки 

дар абрҳои хушбахтӣ ва хурсандӣ. Аммо чӣ воқеа рӯй медиҳад? 

Шайтон ва гуноҳ дарҳол баъд аз нав таваллуд ёфтааст писари Худост паи - ва ба зудӣ 

масеҳии нав ва бетаҷриба ёбад ӯ поён, дар қаъри рӯҳафтодагӣ, ва ба васваса дод ва 
безорам. 

Аҳамият диҳед, ки Хуруҷ 14, оғози ояти 10 - замоне, ки исроилиён ба ин артиши бузург 
дид, аз паи онҳо, онҳо далерӣ худро аз даст доданд. Тарс бар онҳо нозил шуд. Онҳо шикоят 

ва ғурғуркунӣ сар шикоят карданд. Онҳо диданд, ғайриимкон буд, барои онҳо ба даст дур 

аз Фиръавн ва лашкари ӯро, зеро ки Ӯ барои онҳо хеле тавоно буд. Ва онҳо нотавон 

буданд. Пас аз он ки бо мост. 

Нерӯманд мо кифоя нест! 

Лекин бинед, паёми Худо ба онҳо ба воситаи Мусо гуфт: «Оё наметарсед, биист, ва наҷоти 

Худованд дид ... барои мисриён ... хоҳед, боз онҳоро на бештар абад дидани Худованд 

барои ҷанг. ту "! Чӣ тавр олиҷаноб! 

Нотавон, мо гуфта истода ҳам, ва наҷоти Худованд дид. Ӯ барои мо биҷангед. Мо 

метавонем Шайтон ва гуноҳ ғолиб нест, балки метавонад. Ин эҳьё Масеҳ аст, - Саркоҳин 
мо - ки мо пок хоҳад кард - мо тақдис - моро - гуфт Ӯ ҳеҷ гоҳ моро тарк на моро тарк! 

Мо метавонем Аҳкоми дар қудрат ва қувват худ риоят намекунад. Аммо Масеҳ ДАР ИМА 

метавонад ба онҳо нигоҳ! Мо бояд дар бораи Ӯ бо имон, такя накунед. Армстронг 
Буши. Идҳои-кадом Худо Рӯзҳои ё Рӯҳулқудс бутпарастӣ? Калисои Worldwide Худо, соли 

1976) 

Мақсади Фестивали 

Лекин биёед ба таври пурра аз ин чӣ меомӯзем. ЧАРО Худо ин рӯзҳои ид, муқаррар 
кард? МАҚСАДИ бузурги худ чӣ буд? Тавба ҳоло ба Хуруҷ 13, ояти 3: "... Мӯсо гуфт 

мардум, ба ёд ин рӯз, ки дар он шумо БЕРУН аз Миср омад ..." Ин аст 15-уми абиб 

буд. Дар ояти 6-: «Ҳафт рӯз худат биҳӯр фатири, ва дар рӯзи ҳафтуми хоҳад зиёфат назди 
поянда бошад ... Ин аст сабаб аст, ки поянда [ёдоварии] намекардам ... ва он барои аломати 

бошад "- (исботи мӯъҷиза мушаххасот) -« ту бар дасти туст ва барои Шоми ёдбуд дар 

байни чашмони ту »- ЧАРО? - ", ки ба Худованд, қонун метавонанд кун даҳони БОШЕД ... 

накун Пас НИГОҲ ин ҳукми ..." 

Оҳ, эй бародарони маҳбуби, оё шумо ба маънои олиҷаноби мебинед? Оё аҳамияти ҳақиқӣ 

он ҳамаи шумо фаҳмида? Оё МАҚСАДИ Худо мебинед? Фисҳ ба тасвир марги Масеҳ 
барои омурзиши гуноҳҳо, ки охир мебошанд. Дар қабул кардани ХУН худ надорад 

гуноҳҳои мо ба содир афв накунад - он ЛИТСЕНЗИЯИ идома дар гуноҳ ноумед намешавем 

- ин рӯ, вақте ки мо онро қабул кунед, гуноххои мо танҳо то он вақт бахшида - гуноҳҳои 
дар гузашта. 



Лекин кунем қатъ вуҷуд дорад? гуноҳҳои гузашта бахшида. Вале мо то ҳол фурӯши 

гӯшт. Мо ҳам бояд васвасаҳо мекашанд. Гуноҳ ба мо дар узбакон баргузор кардааст, - мо 
бандагони гуноҳ, дар қуввати онро шудааст. Ва мо мекашем, барои наҷот додани худ аз он 

аст! Мо дар ғуломии гуноҳ шудааст. Биёед дар расм фаҳмидани - ба маънои. (Армстронг 

Буши. Чӣ Шумо бояд дар бораи фисҳ ва иди Фатир донед. Инҷили, моҳи марти соли 1979) 

Барои кадом андоза бояд масеҳиён дур гуноҳ бошад? Пурра, ҳамчунон ки Исо таълим медод, 

"Шумо, комил бошед, чунон ки Падари шумо дар осмон аст, комил аст» (Матто 

5:48).Хамиртуруши рамзӣ метавонад як намуди гуноҳ (cf. 1 Қӯринтиён 5: 7-8). Мисли гуноҳ, 

мағрур мегардонад, то хамиртурушест. 

Тавре ҳафт аст, шумораи Худо рамзи мукаммалӣ, масеҳиён ба пайравӣ фисҳро бо ҳафт рӯз иди 

фатир. Маънои ва рамздории аст, пурра бо танҳо фисҳ аст. Фисҳ, рамзи қабули Хуни Масеҳ барои 

омурзиши гуноҳҳо гузашта ва аз марги Исо. 

Оё мо бояд тарк Масеҳ рамзӣ овезон дар бораи дарахти марги худ (cf. Ғалотиён 3:13)? , № Ҳафт 

айеми иди фатир зерин Фисҳ кӯмак расм ба мо пурра кизбро аз худ дур гуноҳ, риояи васият - пас 

аз гуноҳҳои гузашта шудаанд, ки дар натиҷаи қурбонии Исо омурзида. 

Дар рӯзҳои тасвир фатир ҳаёт ва фаъолияти Исои эҳьё. Исо рафт, ба тахти Худо дар куҷо аст, ки 

ҳоло фаъолона дар кори манфиати мо чун Саркоҳин мо, пок моро гуноҳ (Ибриён 2: 17-18) 

расонидани моро пурра аз қуввати худ! 

Дар ин ҷо баъзе аз он чӣ аз Навиштаҳо ибрӣ дар бораи рӯзҳои иди Фатир, мегӯяд: 

15 Ҳафт рӯз шуморо нони фатир, бихӯред. Дар рӯзи аввал ба шумо аз хонаҳои худ 

хамиртуруш тоза кунед. Зеро, ҳар кӣ мехӯрад нон хамир аз рӯзи аввал то рӯзи ҳафтум, ки 

шахс бояд аз Исроил бурида. 16 Дар рӯзи аввали хоҳанд даъвати муқаддас вуҷуд дошта 

бошад, ва дар рӯзи ҳафтум хоҳанд даъвати муқаддас барои шумо вуҷуд дошта бошад. Не 

тартиби кор бояд дар онҳо ба амал оварда; балки ҳамонро, ки ҳар кас, нахӯред - ки танҳо 

метавонад аз ҷониби шумо, омода кардааст. 17 Пас, шумо бояд ба иди Фатир, риоя, зеро дар 

ин ҳамон рӯз ман хоҳад лашкари худро аз замини Миср берун овард. Бинобар ин шумо ба 

ин рӯз дар тамоми наслҳои худ ба ҳайси ҳукми абадӣ риоя намоянд. 18 Дар моҳи аввали, 

дар рӯзи чордаҳум моҳи дар шом, ба шумо хоҳад нони фатир бихӯрад, то рӯзи бисту якуми 

моҳи дар шом. 19 Зеро ки ҳафт рӯз нест, аз хамиртуруши бояд дар хонаҳои худ ёфт, зеро ҳар 

кӣ мехӯрад чӣ хамир аст, ки шахс ҳамон мешавад, аз ҷамоати Исроил бурида, ки оё ӯ 

бегона ва ё як сокини ин сарзамин аст. 20 Шумо ҳеҷ чиз хамир, бихӯред; . дар тамоми 

хонаҳои худ аз шумо нони фатир бихӯрад "» (Хуруҷ 12: 15-20) 

Ибодат 23: 6-8 дар бораи он таълим медиҳад, инчунин. Ва Такрори Шариат 16:16 нишон медиҳад, 
ки назар ба ҳадия бар рӯзҳои иди фатир, Пантикост ва суқути Муқаддас рӯз дода мешавад. 

Аслан, ягон "Қурбонии сӯҳтанӣ ва ё қурбониҳо» вуҷуд дорад, вақте ки Худо «онҳоро аз замини 
Миср берун овард» (Ирм 7:22). Онҳо аз боиси беитоатӣ ҳамроҳ шуданд (Ирмиё 7: 21-27) ва Аҳди 

Ҷадид маълум аст, ки мо лозим нест, ки доранд, ҳадия сӯхт, ё қурбониҳои ҳайвонот имрӯз (Ибриён 

9: 11-15). 

Вақте ки мо нони фатир хӯрдани ҳар рӯз, мо дарк мекунем, ки мо ба канорагирӣ гуноҳ аст, ки дар 

ҷаҳон дар гирду атрофи мо сеҳру. 

Шуд дур ё нигоҳ дошта шавад? 



Буданд рӯзҳои иди Фатир анҷом шавад? Чизи дигаре, ки Герберт W. Армстронг навишт дида 

мебароем: 

Бекор накардаанд бо сола Аҳднома 

Бингаред, ки рӯзҳои иди Фатир як ДАВРАИ, ки дорои ду шанбе баланд-рӯз. Ва ин давраи 

то абад, таъсис дода шудааст - дар ҳоле, ки исроилиён ҳанӯз дар Миср буданд, - дар назди 

қонун ба ороиш додани Мусо ато ва ё навишта шуда буд - дар назди Худо ҳам аҳди сола 

пешниҳод! Чӣ Тавроти Мусо, ё аҳди қадим, оё биёварад ва ё донишкада, онҳо метавонанд 

на дур! Дар тарҷумаи Fenton кард, ояти 17 маънояш ин аст: «рӯ НИГОҲ дар ин давра 

ҳамчун муассисаи пойдорию бардавомии». Дар тамоми давраи дохил аст. 

Танҳо бояд исбот кунанд, ки дар рӯзҳои МУҚАДДАС - ва ҳафт рӯз иди фатир - ҳатмӣ 
имрӯз ва то абад! 

Акнун, агар ин матнҳои ба 15-, на 14 истифода мешаванд, ки онҳо ба зудӣ мекунед, ва дар 

ин ҷо conclusively исбот кардаанд, он гоҳ аст, ки Фисҳ таъсис БАРОИ-бор? Албатта аз он 

аст! Аммо ИН матнҳои боло ба ид ва на фисҳро ишора. Дар банди аввали Хуруҷ аз 12:21 

фисҳро боз ба номида мешавад, ва ояти 24 он муқаррар то абад! ... 

Барои риоя Фисҳ танҳо, ва он гоҳ ҳатман риоя ҳафт рӯз иди фатир, яъне, дар рамздории, 

қабул Хуни Масеҳ, ва идома дар гуноҳ - ба мегӯянд ... қонун аст, чи чузъӣ буд, ки мо зери 

файз ҳастед , ки маънояш иҷозатнома, идома дар гуноҳ! 

Ҳафт рӯз Фатир тасаввур риояи васият аст, ки роҳи дигари гуфт, кизбро аз худ дур 

гуноҳ. (Армстронг Буши. Чӣ Шумо бояд дар бораи фисҳ ва иди Фатир донед. Инҷили, 

моҳи марти соли 1979) 

Масеҳиёни барвақт бовар намекарданд, ки рӯзҳои иди Фатир дур карда шуданд. Павлуси ҳавворӣ 

тасдиқ дуруст нигоҳ доштани иди бо фатири (1 Қӯринтиён 5: 7). Ӯ ва дигарон то ҳол ишора / он 

мушоҳида ва аз он берун аз Яҳудо қайд намуд: 

6 Лекин мо аз Филиппӣ пас аз рӯзҳои иди фатир бо киштй рафтем ва дар панҷ рӯз ба Трӯос 

назди онҳо, он ҷо ҳафт рӯз истодем ҳамроҳ. (Аъмол 20: 6) 

Агар масеҳиён буданд рӯзҳои иди фатир риоят накунад, Рӯҳулқудс нест, ба ин монанди ин сабт 

шавад, илҳом бахшид. Акнун Филиппӣ шаҳр ғайрияҳудӣ дар Мақдуния буд. Он аз тарафи румиён 

ҳукмронӣ карда шуд - ин васила нигоҳ доштани ин рӯз на ба ҷои монанди Ерусалим маҳдуд 
буд. Дар аққалан дар ду ҷойи ки дар Аҳди Ҷадид, мо мебинем, ки дар рӯзҳои иди фатир буд, то дар 

минтақаҳои ғайрияҳудӣ нигоҳ дошта шавад (1 Қӯринтиён 5: 7; Аъмол 20: 6). 

Ҳамчунин дида мебароем, ки изҳороти дар Аъмол 12 «онро дар рӯзҳои иди фатир буд,": 3. Аз 

муаллиф ғайрияҳудӣ Луқо дар китоби Аъмол ба унвонии якдигар ғайрияҳудӣ (Аъмол 1: 1), чаро 

ки ӯ дар ин рӯзҳо зикр кардаанд, агар онҳо номаълум ба масеҳиёни ғайрияҳудӣ буданд ва ба вуҷуд 
қатъ карда буд? 

Шояд он бояд илова карда шавад, ки дар асри 3-юм spurious Epistula Apostolorum даъво Исо таълим 
дода пайравонаш бояд рӯзҳои иди Фатир нигоҳ, то бар мегардонад. Дар ҳоле, ки мо метавонем дар 

он санади таваккал кун, ки ба он ишора мекунад, ки баъзе ба асри 3-юм нигоҳ мекарданд, ки рӯз. 

Маълумот аз берун аз Китоби Муқаддас мегӯяд, ки ба ҳаввориён Павлус, Юҳанно ва Филиппус, 
дар якҷоягӣ бо Polycarp аз Исмирно ва дигар масеҳиёни асри як, нигоҳ ба айеми иди фатир 

(Pionius. Ҳаёти Polycarp, боби 2). 



Бо вуҷуди ин, Canon 38 Шӯрои Лудкия, ки дар асри чорум (в. 363-364) назорат аз айеми иди фатир, 

манъ аст. Онон, ки дар калисои Худо нест, метавонад бо бисёр қарорҳои мазкур Шӯрои ки бар 

Китоби Муқаддас ва аввали анъанаҳои мӯътамад рафт мувофиқ бошанд. 

Аз ин рӯ, рӯзи шанбе гуногун-нигаҳбонони идома нигоҳ айеми иди фатир баъд (Pritz Носирӣ 
яҳудӣ масеҳият Magnas, Ерусалим, соли 1988, саҳ 35;... Жером дар Pritz зикр, саҳ 58,62,63;. 

Ephiphanius The Panarion. аз Ephiphanius аз мавъиэа карданд:. китоб II (фирқа 1-46) Фасли 1, боби 

19, 7-9 Брилл, соли 1987, саҳ 117-119) ва ба асрҳои миёна ва берун аз он (Liechty D. Sabbatarianism 

дар асри шонздаҳум.. Донишгоҳи Andrews матбуот, Berrien Спрингс (MI), соли 1993, саҳ 61-62; 
Юҳанно Falconer A Breife Refutation Юҳанно Traskes Judaical ва роман Fantyces, саҳ 57-58, чунон 

ки дар Ball B. Ҳафтум рӯзи мардон зикр:... Sabbatarians ва Sabbatarianism дар Англия ва Уелс, 

1600-1800, нашри 2. Яъқуб Кларк & Co., соли 2009, саҳ. 49-50). 

Чӣ тавре ки дар калисои давомдор Худо мекунед қабул надорад, ки Шӯрои Лудкия барои калисои 

масеҳии ҳақиқӣ сухан, ки мо то ҳол ба рӯзҳои иди Фатир нигоҳ дорем. Мо хӯрдани нон фатири 
барои ҳар яке аз ҳафт рӯз тавре ки Китоби Муқаддас панд медиҳад (Хуруҷ 12:15; 13: 6; 23:15; 

34:18). Ин нон мумкин аст аз дона гуногун дода / чормащз-истифодаи гандум аст, biblically-талаб 

карда намешавад. 

(Ин шояд зикр аст, ки яке метавонад хӯроки дигар нон танҳо фатири дар ин ид, бихӯред, он аст, 

танҳо, ки ҳеҷ чӯҷабирён хамир ҳастанд хӯрда шавад. Инчунин, бар хилофи Фисҳ, ки аввалин ва 

охирин рӯзи иди фатир рӯз аст, мисли шанбе, ки яке аст, ки кор накунем.) 

Дар ҳоле, ки баъзе мисли allegorize дур қисмҳои бисёре аз Китоби Муқаддас, ҳарчанд он ҷо 

албатта фаҳмиши рӯҳонӣ ба рӯзҳои муқаддас аст, низ яке аз ҷисмонӣ нест. Ва риояи ҷисмонӣ ба 
мо кӯмак барои беҳтар фаҳмидани дарсҳои рӯҳонӣ. 

Дар рӯзҳои иди Фатир кӯмак расм, ки мо насронӣ ҳастем, ба кӯшиш ба гузошта гуноҳ ва риёкорӣ 

аз ҳаёти мо (cf. Матто 16: 6-12; 23:28; Луқо 12: 1). Бо нигоҳ доштани онҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ, он 
ба мо кӯмак мекунад, то беҳтар ёд дарсҳои рӯҳонӣ, ки Худо мехост. 

4. Пантикост: Ҳақиқат дар бораи даъват ва атои аҷоиби Худо 

Аксари, ки Масеҳ менамоянд медонам, чизе дар бораи Пантикост. Бисёр дуруст ба он аз оғози 

калисои Аҳди Ҷадид дида мебароем. 

Баъд аз марги Исо, шогирдони Худ гуфта шуд, интизор ба даст қуввати Рӯҳулкудс: 

4 Ва бо ҳам онҳоро ҷамъ карда, Ӯ ба онҳо фармуд, ки ба дур нашавад, аз Ерусалим, балки 

барои ваъдаи Падар », ки« Ӯ гуфт: «Шумо аз Ман шунидаед интизор кашанд; 5 Зеро ки 

Яҳьё дар ҳақиқат бо об таъмид медод, лекин шуморо бо Рӯҳи Муқаддас аз чанд рӯз, аз 

ҳоло таъмид ». (Аъмол 1: 4-5) 

Барои ҳамин онҳо ба интизор нишастед ва: 

1 Вақте ки рӯзи Пантикост фаро расид, ҳамаашон якдилона дар як ҷо ҷамъ омаданд (Аъмол 

2: 1). 

Диққат диҳед, ки изҳороти таъкид менамояд, ки он аст, ки рӯзи Пантикост фаро буд. Дар Китоби 

Муқаддас аст, қабули онро равшан, ки дар чорабиниҳои, ки аз паи бевосита ба он, ки рӯзи 



Пантикост фаро буд, алоқаманд мекарданд. Ва ба шогирдон рӯй дод, зеро ҳамаи онҳо риояи он 

ҷамъ шуда буданд. 

Дар ин ҷо аст, ки чӣ рӯй дод, пас: 

2 Баногоҳ ғулғулае, он ҷо садои аз осмон, мисли шамоли шитобон, ва он пур тамоми 

хонадони он ҷо нишаста буданд. 3 Он гоҳ ба онҳо зоҳир забонҳои тақсим, мисли забонаҳои 

оташ, ва яке бар ҳар яке аз онҳо нишаст. 4 Ва ҳама аз Рӯҳулқудс пур шуданд, ва сар ба бо 

дигар забонҳо сухан ронанд, чун Рӯҳ ба онҳо калом дод. ... 

38 Он гоҳ Петрус ба онҳо гуфт: «Тавба кунед, ва ҳар яке аз шумо ба исми Исои Масеҳ 

барои омурзиши таъмид 

гуноҳҳои; ва шумо аз атои Рӯҳулқудсро. 39 Зеро ки ин ваъда барои шумо ва фарзандони 

шумо ва барои ҳамаи онҳое, ки аз дур ҳастанд, хомӯш, онҳое ки Худованд Худои мо ӯро 
даъват хоҳам кард ». 

40 Ӯ бо бисьёр суханони дигар ба шаҳодат ва онҳоро насиҳат кард, гуфт: «Худро аз ин 

насли Шавад каҷрафтор, наҷот додем.» 41 Пас онҳое ки каломи ӯро бо хурсандӣ қабул 

таъмид ёфтанд; Ва ҳамон рӯз тақрибан се ҳазор нафар ба онҳо ҳамроҳ шуданд,. 42 Ва онҳо 

бо таълимоти суи мушоракати ҳаввориён идома, дар шикастани нон ва бо дуо 

гуфтан. ... 47 Худоро ҳамду сано мехонданд ва дар илтифот назди тамоми мардум. Ва 

Худованд ба калисо ҳар рӯз касонеро, ки наҷот меёфтанд, илова шуда. (Аъмол 2: 2-4, 38-

42, 47). 

Онҳо баъзе аз қуввати Рӯҳулқудсро кабул карданд. Ва ин ҳисобида мешавад, аз оғози калисои 

масеҳӣ аз тарафи католикҳои румӣ, православӣ Шарқӣ, аз ҳама протестант, Шоҳидони Яҳува, ва 

калисои гурӯҳҳои Худо. Пас, Рӯҳулқудс дар як вақти муайян (дар айни замон, ки бисёре аз 

яҳудиён ба мушоҳида Пантикост) дода шуд, ки шогирдони Исо ҳанӯз риояи он шуданд. 

Ин буд, тасодуф нест. 

Оё он ҷо бештар аз Пантикост? 

Бисёриҳо дарк намекунанд, ки дар Пантикости соли намояндагӣ беш аз додани Рӯҳи Муқаддас ва 

оғози калисои New Testament. 

Њангоме, оятҳои дар Қадим ва Аҳди адид маълумоти бештар дар бораи ин рӯз ва маънои он 

таъмин менамояд. 

Дар иди Пантикост пас аз як ибтидоӣ аз тарафи масеҳиён нигоҳ дошта шуд, балки бо зикр 

намешавад забонҳо сухан. Павлуси ҳавворӣ идома нигоҳ даҳсолаҳои Пантикост баъди Пантикости 

боби дуюми китоби Аъмоли зикр. Аҳамият диҳед, ки чӣ гуна ӯ навишт, дар бораи 56 мелодӣ: 

8 Зеро ки ман намехоҳам, ки ба шумо мебинед, ки ҳоло дар роҳ; балки умедворам, ки 

бимонам дар ҳоле, ки бо шумо, агар иҷозат Худованд. Лекин ман дар Эфсӯс то Пантикост 

даранг мекунад (1 Қӯринтиён 16: 8). 



Ин нишон медиҳад, ки Павлус медонист, вақте ки дар Пантикости буд, ки эҳсос, ки Қӯринтиён 

бояд донад, вақте ки дар Пантикости буд, ки дар Эфсӯсиён мебуд, медонед, вақте ки дар 

Пантикости соли шуд. Бинобар ин, аз афташ аз тарафи Павлус ва ғайрияҳудиён дар Эфсӯс ва 

Қӯринтус омад. 

Дар соли дигар, Павлуси ҳавворӣ низ мехост, ки дар Ерусалим бошад, барои Пантикост, тақрибан 

60 мелодӣ: 

16 Зеро ки Павлус қарор дошт аз паҳлуи Эфсӯс гузашта равад, то ки нахост, ки ба вилояти 

Осиё даранг накунад; зеро ки Ӯ буд, то фитнаангезӣ кунанд дар Ерусалим бошад, агар 

мумкин бошад, дар рӯзи Пантикост (Аъмол 20:16). 

Ҳамин тавр, масеҳиёни Ерусалим ҳам мушоҳида шуд Пантикост ва Павлус мушоҳида шуд, аз он 

низ. Дар акси ҳол, намебуд, ҳеҷ сабаб маълум, ки чаро Павлус мехост, ки дар Ерусалим бошад дар 

рӯзи Пантикост нест. 

Истилоҳи Пантикост мӯҳлати юнонӣ маънояш 50-ум аст. Ин истилоҳ аз тавсифи зерин Ибронӣ ҳисоб 

санаи ба даст: 

15 Ва шумо барои худ аз як рӯз пас аз рӯзи шанбе ҳисоб, аз рӯзе, ки шумо Банди қурбонӣ 

мавҷи овард: ҳафт шанбе бояд ба анҷом расонида шаванд. 16 Теъдоди панҷоҳ рӯз ба рӯз пас 

аз рӯзи шанбе ҳафтум (Ибодат 23: 15-16). 

Рӯзи Пантикост якчанд номҳо, ва аз ин сабаб, ки баъзе аз он омехт шудааст. Дигар номҳои он 

Китоби Муқаддас дар бар мегиранд: иди Ҳосили, ки иди Ҳафтаҳо ва рӯзи Масеҳанд. 

Анъана яҳудӣ ва Вақте ки Пантикости аст? 

Сурудхонӣ аксаран мушоият идҳои муқаддаси Худо, ки дар оғоз ғуруби офтоб 

29 Ва ту суруди тавре, ки дар шаб, вақте ки доранд, дар як ҷашнвораи муқаддас нигоҳ 

дошта мешавад, ва аз шодмонй дили мисли вақте ки яке бо най меравад, Барои омада, ба 

кӯҳи Худованд, ба яке пирӯзманду Исроил. (Ишаъё 30:29) 

Яҳудиён муосир майл ба даъват Пантикост бо истилоҳи Shavuot. 

Баъзеҳо ошуфтааст шудааст, вақте ки дар Пантикости аст. Бисёре аз яҳудиён ба он дар ҳамон рӯз, 

ки ба калисои Худо давомдор монеъи он риоят намекунад. 

Дар саддуқиён яҳудӣ дуруст гуфт: Аммо «[Ман] о баъди Talmudic ва адабиёти geonic ... Пантикост 
меафтад оид ба 6 Siwan» (Pineles "Darkeh shel Таврот" саҳ », ки дар Пантикости соли ҳамеша рӯзи 

якшанбе, афтод». 212 , Вена, 1861;.. Пантикост ба Википедиа яҳудӣ 1906) санаи ба бисёри яҳудиён 

ба имрӯз истифода (аст, ки дар адабиёти баъди Talmudic, ки пас аз Аҳди Қадим ҳам гузошта шуда 

ва Навишта надорад), як тағйирот дертар ва на санаи Китоби Муқаддас аст, . Мо 

дар Калисои давомдор Худо усули китоби муқаддас риоя намоянд. 

Диққат низ зерин аз раиси Эй Ӯстод! Собиқ Худованд кофтанро: 

Ва фарисиён, ки дар Қонуни шифоҳӣ, инчунин ба як хаттии фаҳмиданд, имон "рӯзи 

шанбе», ба маънои, дар ин ҷо, дар рӯзи аввали Pesach (15 нисон). Дар саддуқиён, ки танҳо 



дар Қонуни Ҷаҳоннамо ки имон овардаед, ба матни аслӣ гирифт. Дар як рӯз пас аз рӯзи 

истироҳат якшанбе аст. Ҳамин тариқ ҳисоб ҳамеша дар Якшанбе, ва Shavuot оғоз меёбад, 

панҷоҳ рӯз, ҳамчунин, ҳамеша дар бораи якшанбе меафтад. (Кофтанро L. яҳудӣ:. A Чунки 

андешаи Shavuot Arutz Беэр, 3 июни соли 2014) 

Масеҳиён бояд дар хотир дорем, ки Исо фарисиёнро барои такя аз ҳад зиёд дар бораи қонуни 

шифоњї бар қонун навишта шудааст, маҳкум (Марқӯс 7: 5-13). Исо ба онҳо гуфт, ки онҳо буданд, 

«Дар айни ҳол каломи Худоро ягон таъсир ба воситаи ривояти худ, ки ба шумо супорида поён. Ва 

бисьёр чунин коре, ки мекунед» (Марқ 7:13). 

Ва, чунон ки дар поён нишон дода шудааст, Пантикост ишора ба вақти ҳисоби панҷоҳ ҳамчун бо 

навбари алоқаманд: 

16 Теъдоди панҷоҳ рӯз ба рӯз пас аз рӯзи шанбе аз ҳафтум; Пас шумо қурбонии ғалла нав 

ба Худованд пешниҳод намоянд. 17 Шумо аз хонаҳои худ нон ду мавҷи ду tenths як ephah 

меорад. Онҳо аз орд бошад; ки онҳо бояд бо хамиртуруш аз сиҷҷил. Онҳо навбари ба 

Худованд (: 16-17 Ибодат 23) мебошанд. 

Вақте, ки шумо ҳисоб панҷоҳ рӯз ба рӯз пас аз рӯзи шанбе ҳафтум, шумо мефаҳмед, ки Пантикост 

аст, ҳамеша ба як якшанбе меояд. Пантикост нашрҳои аз ғуруби рӯзи шанбе то ғуруби рӯзи 

якшанбе. Irenaeus, ки меномиданд, мулоқот кардаанд Polycarp аз Исмирно навишт, ки ҳаввориён 

Пантикост дар рӯзи якшанбе нигоҳ (Тиккапорањои Irenaeus, 7). 

навбари 

Истифодаи истилоњи "навбари» пешниҳод ҳосили дуюм. Ва дар асл, ин ҳам аст, ки дар Аҳди 

Қадим изҳор дошт: 

16 ... Ва иди Ҳосили, навбари меҳнатҳо, ки ба шумо дар соҳаи кошта; 17 ва ид аз маҷозӣ дар 

охири сол, вақте ки шумо дар меваи меҳнати худро аз саҳро (Хуруҷ 23: 16-17) ҷамъ 

омаданд.  
 
22 Ва шумо аз иди Ҳафтаҳо риоя, аз навбари ҳосили гандум, ва иди маҷозӣ дар охири соли 

мекунад (Хуруҷ 34:22). 

26 Ҳамчунин дар рӯзи навбари, вақте ки назди шумо қурбонии ғалла нав ба Худованд дар 

иди худ Ҳафтаҳо, шуморо як даъвати муқаддас (Ададҳо 28:26) доранд. 

Дар ҳоле ки баъзе аз шореҳони протестантӣ ба қурбонии Банди мавҷи ҳамчун иди навбари ишора 

(масалан, Radmacher ҚБ Ed. Дар Нелсон Омӯзиши Китоби Муқаддас. Томас Нелсон Ноширон, 

Нашвил, соли 1997, саҳ. 213), Ин misnomer аст. Дар ҳоле ки "а Банди аз навбари« Пас пешниҳод 

карда шуд (Ибодат 23: 10-11), тавре ки дар боло нишон дода шудааст, дар Китоби Муқаддас 

ишора ба иди Ҳафтаҳо ҳамчун замони Масеҳанд (на танҳо як Банди). 

Чӣ тавр идеяи навбари ба мо кӯмак ба ин рӯз мефаҳмед? 

Дар иди Пантикост ё ид аз Масеҳанд (Хуруҷ 34:22) ба мо хотиррасон мекунад, ки ба Худо аст, ки 
ҳоло даъват танҳо хурд "навбари" дарави рӯҳонӣ, бо он рӯзи бузург қиёмат омада, ки рамзи 

ҳосили бештар дертар. Дар ҳосили баҳор, дар бисёр соҳаҳо, дар бисёр камтар аз ҳосили Фурӯпошӣ 

бузургтар, ва ин мутобиқ бо нақшаи Худо ба наҷоти башарият аст. 



Лекин Исо-пайғамбар чӣ? Буд, як намуди навбари нест? 

Бале, Ӯ буд. Павлус қайд мекунад: 

20 Аммо Масеҳ аз мурдагон эҳьё шудааст, ва навбари касоне, ки вафот кардаанд табдил 

ёфтааст. 21 Зеро ба воситаи инсон омад марг, аз тарафи Одам низ омада эҳьёи 

мурдагон. 22 Чунон ки дар Одам ҳама мемиранд, ончунон дар Масеҳ ҳама зинда 

мешаванд. 23 Аммо ҳар яке дар навбати худ: аввал Масеҳ, Масеҳанд, баъд онҳое ки дар 

Масеҳ дар вақти омадани Ӯ. (1 Қӯринтиён 15: 20-23). 

10-11: аввал Масеҳ, иҷрои мавҷи ҳадияи Банди дар Ибодат 23 аст. Ӯ Банди аз навбари аст. Ӯ 

ҳамчунин, ки нақши иҷро вақте, ки ба осмон сууд дар рӯзи якшанбе (ҳадияи Банди мавҷи дар 

якшанбе буд) пас аз ӯ (Юҳанно 20: 1,17) эҳё шуд. Аммо на ӯ ва на пайравони ҳақиқии худ 

мушоҳида он чӣ аст, ки ҳоло ном Писҳо. 

Ҳамчунин, Яъқуб қайд мекунад, ки Исо ба мо овард, ба як намуди хамирмоя низ: 

18 Аз худ хоҳад Ӯ моро ба василаи каломи ростй ба дуньб овард, то ки мо ба як навъ 

навбари офаридаҳои Ӯ (Яъқуб 1:18). 

Пас, дар ҳоле, ки Исо хамирмоя аслии намояндагӣ мавҷи ҳадияи Банди буд, масеҳиёни ҳақиқӣ як 

навъ навбари, намояндагӣ дар рӯзи Пантикости соли мебошанд. "Навбари" маънои онро дорад, 

танҳо чанд хоҳад буд қисми ҳосили дар ин синну сол (cf. Луқо 12:32; Румиён 9:27; 11: 5) - вале 

онҳо низ маъно бошад, ки он ҷо хоҳад буд ҳосили бузургтар - як замон, ки ҳамаи онҳое, ки ҳеҷ гоҳ 
имконият барои наҷоти буд, баъд аз як имконияти ҳақиқӣ ва воқеӣ доранд. 

Аҳамият диҳед, ки чӣ Петрус таъкид бар Пантикости: 

29 «Эй бародарон, ман озодона гап шумо аз падари мо Довуд, ки ӯ ҳам бар мурдагон ва 

ҳам, дафн карда шудааст, ва қабраш аст, ки бо мо ба ин рӯз. 30 Аз ин рӯ, Азбаски ӯ 

пайғамбар буд ва медонист, ки Худо бо қасам ёд карда буд қасам ба касе ки аз меваи 
бадани худ, ки ба ҳасби ҷисм, ки ӯ оварад, то ки Масеҳро нишаста бар тахти ӯ, 31 вай чун 

лешбинӣ намуд ин сухан дар бораи эҳьёи Масеҳ, ки ҷони ӯ дар дӯзах гузошта нахоҳад шуд 

, на ҷисми Ӯ фаноро надид. 32 Ҳамин Исоро Худо эҳьё кард, то, ки ҳамаи мо шоҳидони он 
ҳастем. 33 Пас, истодааст, ба ямини Худо боло, ва чун аз Падар ёфта, ваъдаи Рӯҳулқудсро, 

Ӯ рехт . ин, ки шумо ҳоло мебинед ва мешунавед (Аъмол 2: 29-33) 

Аҳамият диҳед, ки Петрус, дар Пантикост, ба Исо чун меваи номида ва Ӯ эҳьё шуд. Пантикост 

нишон медиҳад, ки Худо ин ҳосили хурд баракат аз тарафи додани Ӯ Рӯҳулқудси Худро, то ки мо 

метавонем ғолиб, кори худ ва рӯҳан ҳарчанд зиндагӣ дар «ин олами шарир» (Ғалотиён 1: 4) 

Исо на танҳо нахустин навбари буд, ӯ низ дар миёни бародарони бисьёр нахустзода буд: 

29 Зеро ҳар киро, пешакӣ, ҳамчунин, гирд омад, то ки ба сурати Писараш монанд шаванд, 

то ки Ӯ то нахустзода бошад дар миёни бародарони бисьёр (Румиён 8:29).  
 
5 Исои Масеҳ, ки шоҳиди амин, Нахустзода аз мурдагон (Ваҳй 1: 5). 

Азбаски Исо нахустзодаи аст, ин албатта ишора мекунад, ки ба дигарон, ки ҳастед, ба монанди Ӯ 

нест хоҳад шуд. Ҳамин тавр, табдил ба монанди Исои Масеҳ қисми паём Пантикост 



мебошад. Албатта фикри шудан ба монанди Исои Масеҳ аст, дар тамоми Китоби Муқаддас 

таълим ва ба Пантикост маҳдуд карда намешавад. Аҳамият диҳед, ки чӣ Юҳанно навишта буд: 

2 ... мо монанди Ӯ бошад (1 Юҳанно 3: 2). 

Зеро он як даъвати муқаддас аст, он аст, мушоҳида монанд ба рӯзи шанбе ҳар ҳафта, балки бо 

курбониҳои (Такрори Шариат 16:16). Дар Аҳди Қадим, ки иди Ҳафтаҳо, ҷалби навбари, 50 рӯз 

баъд аз рӯзи шанбе баъд аз иди фисҳ нигоҳ дошта шуд. 

Баъди марги Масеҳ, ҳаввориён якҷоя дар он санаи ҷамъ омаданд. Ва дар он сана, Рӯҳулқудс берун 

рехта буд, барои таъмин намудани дастрасӣ ба масеҳиён Худоро чун як навъ навбари. Исо аввал 

ин Масеҳанд ва масеҳиён, ки дар ин синну сол номида мешавад навбари ки Ӯ низ ҳастанд шуд 

(онҳое, ки ном дертар ҳам бошад, мисли Исо аст, вале танҳо не хоҳад навбари). 

Оё Рӯзҳои Рӯҳулқудс берун аз Ерусалим нигоҳ дошта шавад? 

Баъзеҳо ишора кардаанд, ки рӯзҳои муқаддас Китоби Муқаддас нест, ҳоло нигоҳ дошта шавад, 

тавре ки онҳо талаб мекунанд, ки ҳар мехоҳац ба Ерусалим биравад. 

Аммо ин дар сурати таърихӣ, ҳатто бо Исо. 

Сӯи оғози хизмати Ӯ дар ҳоле, ки дар Носира, ки Исо дар бораи «рӯзи шанбе» (Луқ 4:16) сухан 

ронд. Пантикост низ ба иди Ҳафтаҳо / шанбе (: 10,16 Такрори Шариат 16) номида мешавад. Ин 

Луқо маънои ба ҷамъ метавонад бо нигоҳ ба истилоҳи воқеии юнонӣ тасдиқ карда 

мешавад. Калимаи аrиrb (аз гурӯҳбандӣ, на тавонову кард калимаҳои монанди) барои рӯзи шанбе, 

σαββάτων, ҷамъ аст (σαββάτω, ки дар Луқо 14: 1, истифода бурдааст). Дар порча аст, айнан 

тарҷума аз инњо иборатанд: 

16 Ва Ӯ ба Носира, ки ӯ то оварда буд, омад. Ва аз рӯи одати Худ, ӯ дар дар рӯзҳои шанбе 

рафта, ба куништи, ва барои қироат бархост. (Луқо 4:16, Сабз) 

Пас, ин кӯмак мекунад, нишон медиҳад, ки яке метавонад дар як рӯзи Муқаддас нигоҳ дорад, 

мисли Исо, ки дар як макони дигар аз Ерусалим. Ӯ ҳамчунин чунин менамуд, ки ба қадри имкон 

нигоҳ рӯзи муқаддас дигар дар Ҷалил, дар Луқо 6: 1-2 (Green JP, Sr. ва мавқею юнонӣ-англисӣ 
New Testament, нашри сеюм Baker Books, соли 2002.). 

Шояд бояд ќайд кард, ки вақте ки зани сомарӣ нишон дод, ки ибодат эҳтимолан, бояд ба майдони 
Ерусалим (Юҳанно 4:19) маҳдуд карда шавад, Исо гуфт, ин буд, ки маҳдудият ибодати Ерусалим 

нест; 

21 Исо ба вай гуфт: «Эй зан, ба Ман имон, соате мерасад, вақте ки шумо на дар болои ин 

кӯҳ ва на дар Ерусалим Падарро парастиш 22 Шумо он чиро, ки шумо намедонед, мо 

медонем, ки чӣ ки мо ибодат мекунем, зеро ки наҷот аст . яҳудиён 23 Лекин соате мерасад, 

ва аллакай расидааст, ки парастандагони ҳақиқӣ Падарро ба рӯҳ ва ростӣ парастиш 
кунанд;. зеро ки Падар толиби ин гуна парастандагони Худ 24 Худо рӯҳ аст, ва онҳое ки 

Ӯро парастиш мекунанд, бояд ибодат ба рӯҳ ва ростӣ ». (Юҳанно 4: 21-24) 

The New Testament ба таври равшан нишон медиҳад, ки рӯзи Рӯҳулқудс ё ибодати дигар ба 

Ерусалим маҳдуд намешавад (Ҳамчунин нигаред ба Мат 10:23; 23:24). 



Бояд қайд кард, ки дар калисоҳои юнонӣ-румӣ низ эътироф мекунанд, ки Пантикост, баъзан 

ҳамчун иди ҳафта (Ибодат 23: 15-16) номида мешавад ва ё рӯзи Масеҳанд (Number 28:26) дар 
Аҳди Қадим, аҳамияти масеҳӣ буд, . Ва онҳо риояи он ба як шаҳр маҳдуд нест. 

Биёед инчунин ба он ки фикри масеҳиён будан навбари аст, ки дар Аҳди Ҷадид (Яъқуб 1:18) 
тасдиқ карда мешавад. Дар Исроили қадим, буд, ҳосили камтар дар баҳор ва ҳосили калон дар 

суқути нест. Дар баҳор Муқаддас рӯзи Пантикост, вақте ки дуруст фаҳмид, кӯмак расм, ки Худо 

танҳо даъват баъзе аз ҳоло барои наҷоти (Юҳанно 6:44; 1 Қӯринтиён 1:26; Румиён 11:15) бо 

ҳосили калон меояд, баъдтар (Юҳанно 7: 37- 38). 

Бисёр калисоҳои юнонӣ-румӣ мушоҳида баъзе аз версияи Пантикост. Бо вуҷуди ин, қисман, зеро 

онҳо баъзе аз рӯзҳои дигар рӯза муқаддас Китоби Муқаддас риоя намекунанд, онҳо ҳатман 
мефаҳмед, ки чаро Худо танҳо баъзе акнун даъват, ки мекунад, нақшаи пешниҳод ҳамаи наҷоти 

(Луқо 3: 6; Ишаъё 52:10). музаффариятҳои раҳмат бар доварӣ »(Яъқуб 2:13). 

5. ид аз карнай: Бозгашти Масеҳ ва рӯйдодҳо пешбар ба он 

Бештари калисоҳо юнонӣ-румӣ ба рӯзҳои муқаддас библиявие, ки умуман дар суқути сурат риоят 

намекунад. Бо вуҷуди ин, дар ин рӯз Муқаддас тасвир бисёр воқеаҳои муҳимми дар нақшаи Худо. 

Дар ид аз карнай на танҳо рамзи омадани Масеҳ барои эҳё кардани навбари аз мурдагон, ба он низ 

тасвир вақти мудҳиши харобиҳои танҳо пеш ва дахолати Исои Масеҳ наҷот Зиндаро аз кӯбем 

умумӣ ва ба роҳ мондани Малакути Худо дар бораи замин. 

Биё дарк, ки чӣ тавр ин ҷашнвора мувофиқ ба наќшаи генералии бузурги Худо.  

Биёед он аст, ки дар як фосила вақт калони байни рӯзи Пантикост ва ид аз карнай аст. Аз калисо 

New Testament дар Пантикости соли оғоз ва асосан меёбад, вақте ки Исо бармегардад садои карнаи 

охирин (1 Қӯринтиён 15: 51-57), дар як маънои давраи байни Пантикости ва ид аз карнай 
метавонад ҳамчун намояндагони синну соли калисо ба ҳисоб . 

Рӯзи Муқаддас чорум, ки иди аз карнай аст, ки дар ба мушоҳида «моҳи ҳафтум, дар рӯзи якуми 
моҳи» (Ибодат 23: 23-25). 

Рақами ҳафт дар нақшаи Худо маънои ба охир расидани ва такомули. Дар моҳи ҳафтуми тақвими 

Худо (дар моҳи сентябр ва / ё октябр рух) дорои ниҳоӣ чор фестивалҳо, рамзи анљоми наќшаи 

генералии бузурги Худо ба мо. Дар ҷашнвора, ки афтад, дар рӯзи аввали ин моҳ аз оғози 

ҳодисаҳои ниҳоӣ дар нақшаи Худо. 

Он дигар шанбе солонаи дигарон аз кори мунтазам як (: 24-25 Ибодат 23) аст, ва аз он буд, ки ба як 

ёдоварии вазанда аз карнай. Он, ҳамчунин, дар як вақт ба ёд роҳҳои Худо (Наҳемё 8: 2-3; cf. Эзро 

3: 1-7). Бисёре аз чизҳоеро, ки ба банӣ-Исроил рӯй дод, барои мо навишта шуда буд: «намунаҳои, 

ва онҳо панд мо навишта шудааст, ки бар ақсои абад омадаам» (1 Қӯринтиён 10:11). 

Аз Дамидани аз карнай, ки ба ид аз карнай ҷалб номи он мебошад. 

Аст, як созишномаи бузург аз маънои рамзии дар бо Дамидани ин карнай баста, махсусан бо 

назардошти маротиба охири ки дар он мо зиндагӣ ҳастед нест. Бояд қайд кард, ки номи яҳудӣ 

муосир барои ин сана ба синагога, аст, Китоби Муқаддас ва на ҳатто барои яҳудиён аслӣ 

намебошад. Он чизе, ки онҳо асрҳо қабул пас, ки Худо ба онҳо ва баъд аз Аҳди Қадим навишта 

буд, додем буд (Крамер, Ами J. Rosh Hashana пайдоиши. Copyright © 1998-1999 чиз яҳудӣ, Inc.). 



Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки карнай эълон болонишин Худо, инчунин даъват ба одамон 

гирд дамида буданд (Ададҳо 10: 1-3, 10). 

Китоби ҳаёт 

Ҷолиб аст, ки олимони Исроил иди карнай дар бо «китоби ҳаёт» (Peltz M Ӯстод!. Он чӣ дар дуруде 

синагога? Авигдор Либерман, 17 сентябри соли 2012) баста кардаанд. Чаро ин аст, ки таваҷҷӯҳи? 

Хуб, Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки онҳое, ки дар «дафтари ҳаёт» номбар кард (Филиппиён 
4: 3; Ваҳй 3: 5), эҳё хоҳанд шуд (Ибриён 12: 22-23). Кай? Дар карнай ҳафтум ва охирин: 

51 Инак, Ман ба шумо сирре мегӯям: ҳамаи мо наҳоҳем мурд, балки ҳама тағьир - 52, дар як, 
ки дар чашм бар ҳам занӣ, баробари садои карнаи охирин. Зеро карнай садо хоҳад дод, ва 

мурдагон ба таври бефано эҳьё хоҳанд шуд, ва мо тагьир хоҳем ёфт, карда мешавад. 53 Зеро 

ин фонӣ, бояд либоси бефаноӣ бипӯшад, ва ин миранда либоси ҷовидӣ бипӯшад, бояд. (1 
Қӯринтиён 15: 51-53) 

Дар китоби Ваҳй ба таври равшан таълим медиҳад, ки ҳафт карнай дамида шавад, (8: 2), азоб 
меояд, бар онон, ки аз ҷониби Худо (9: 4) ҳифз карда нашуда бошад, ва он гоҳ Малакути Худо ва 

доварии Худо фаро хоҳад расид (11: 15-18). Дар охир аз он таълим медиҳад, ки онҳое ки 

номҳошон дар дафтари ҳаёт навишта нашудааст, хоҳад мамоти дуюм (Ваҳй 20: 14-15) аз сар 

мегузаронанд. 

сур таркишҳо 

Дида бароем, ки дар Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки дар давоми таърихи исроилиён, ки сахт 

бо низоъҳо ва исён намойиш шуд, карнай идома ба сифати таҷҳизоти огоҳкунанда истифода 

шавад, ки ба даъват ба яроќ ё preludes ба паёмҳои муҳим - ҳамеша ба қайд як чорабинии воридот 
бузург ба тамоми миллат. 

Худо ҳамчунин ба анбиё, ки байни онҳо Ишаъё, Ҳизқиёл, Ҳушаъ ва Юил, истифода бурда 

битарсонад Исроил дар бораи ҷазо Ӯ бар онҳо саркашӣ доимии онҳо бар зидди қонунҳои худ 

биёварад. Ин набӣ буданд, ба истифода овози худро мисли карнай blare бимдиҳандагонро онҳо ба 

халқи Худо. 

1 бонги сахтро бо овози шунаво амон надод; Бардошта, овози шуморо монанди садои 

карнай; Эй қавми ман бигӯ, ки таҷовузи худ, ва хонадони Яъқуб ба гуноҳҳои худ. (Ишаъё 

58: 1) 

Мо дар Калисои давомдор Худо кор мекунем, ки имрӯз. , Ки мо ҳам кӯшиш баён - Мо далерона 

гуноҳони ҷомеа ва чӣ тавр рӯйдодҳои ҷаҳон буљетсозии бо пешгӯии дуруст фаҳмида мегӯям. 

Аммо дар он ҷо низ таркишҳо дар сур аслӣ меояд, ки дар оянда хоҳад буд, китоби Ваҳй таълим 

медиҳад (Ваҳй 8: 1-13, 9: 1-18). На, бештаринашон чизе хоҳад, он огоҳиҳое, гӯш нест. 

Бисёриҳо дар китоби Ваҳй дамида шавад, ва бисёр буданд дар бораи ид аз карнай (Ибодат 23:24) 

дамида мешавад, - умедворем бисёр метавонад пайвастшавӣ дид. 

Аммо аз ҳама муҳим дар сур, дар як маъное метавонад охир, яке ҳафтум. Дар ин ҷо аст, ки чӣ 

таълим медиҳад Ваҳй дар бораи ин: 



15 Он гоҳ, ки фариштаи ҳафтум карнай: буданд, фарьёди баланд дар осмон, гуфт: «Дар 

мамлакатҳои дунё табдил мамлакатҳои Худованди мо ва Масеҳи Ӯ, ва Ӯ то абад хоҳад 

салтанат ронем!» 16 Ва он бисту чор пир, ки дар пеши Худо бар тахтҳои худ нишастаанд 

бар рӯи худ афтода, ба Худо, 17 саҷда гуфтанд: «Мо Ту шукр гӯед, эй Худованд Худои 

Қодири Мутлақ, ки ҳаст ва буд ва ки бояд биёяд, зеро Шумо дар замони мурдагон қуввати 
бузурги худ амал карда ва ба тахти салтанат нишастй. 18 халқҳо ба ғазаб буданд, ва ғазаби 

Ту омад, ва, ки онҳо бояд ба доварӣ дучор шаванд, ва Шумо бояд бандагони Ту мукофот 

анбиё ва муқаддасон ва касоне, номи шумо метарсам, хурдон ва бузургонро, ва агар онон, 

ки заминро нобуд вайрон кунад. " 19 Он гоҳ, ки маъбади Худо дар осмон воз шуд, ва 

сандуқи аҳди Ӯ дар маъбади Ӯ зоҳир гардид. Ва барқҳо буданд пайбарӣ, раъдҳо ва 

заминҷунбй ва жолаи бузурге ба вуқӯъ омад. (Ваҳй 11: 15-19) 

Дар ид аз карнай тасвир Дамидани ояндаи карнай ва воқеият, ки Исо омада, таъсиси Малакути 

Худо дар замин аст. Дар хушхабар омадани Салтанати Худо қисми зиёди он чӣ Исо мехоҳад 

бандагони худ эълон акнун (Матто 24:14; 28: 19-20) аст, ва он гоҳ интиҳо фаро хоҳад расид (Матто 
24:14). Дар иди нуқтаҳои карнай пирӯзии Масеҳ бар ин ҷаҳон. 

таърихчиён юнонӣ-румӣ, ба монанди Жером ва Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De 
Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Латина Volumen MPL025 

AB Columna рекламавии Culumnam 1415 -. 1542A, саҳ 922, 930 ва Epiphanius (Ephiphanius The 

Panarion аз Ephiphanius аз мавъиэа карданд. китоб II (фирқа 1-46) Фасли 1, боби 19, 7-9 Франк 

Williams, муҳаррири воиз Брилл, соли 1987, саҳ 117-119), навишт, ки «Исои Носирӣ масеҳиён 
'идома нигоҳ Фурӯпошӣ Рӯзҳои Рӯҳулқудс аст... ба асрҳои чорум ва панҷум. онҳо инчунин аз 

тарафи масеҳиёни содиқ онҳое ки ба Ерусалим бинои масеҳӣ аслӣ дар Ерусалим ба асри чоруми 

иддао, то ки онҳо аз ҷониби мақомоти Заманиа (Б. Калисои Pixner аз ҳаввориён ёфт оид ба Mt. 
Сион боздошта шуданд нигоҳ дошта мешуданд. Китоби Муқаддас бостоншиносӣ Шарҳи май / 

июни соли 1990: 16-35,60). 

Дар зидди Semite Юҳанно Chrysostom махсусан кӯшиш барои боздоштани мардум аз доштани иди 

аз карнай дар охири асри чорум (Юҳ Chrysostom Homily Ман зидди яҳудиён Ман: 5; VI:. 5; VII: 

2). Аммо, касоне, кӯшиш ба содиқ идома корро дар тӯли таърих. Калисои давомдор Худо кунад, то 

ҳоло. 

6. рӯзи кафорат шайтон меорад, манфури 

Дар Фурӯпошӣ навбатӣ рӯзи муқаддас дар рӯзи кафорат аст: 

26 Ва Худованд ба Мусо сухан гуфт, гуфт: 27 «Ҳамчунин рӯзи даҳуми ин моҳ ҳафтум бояд 
дар рӯзи кафорат шавад он хоҳанд шуд, даъвати муқаддас барои шумо ва шумо хоҳад 

ҷонҳои шумо расад, пешниҳод қурбонӣ ба тарафи оташ. Худованд. 28 Ва шуморо, ҳеҷ кори 

ҳамон рӯз барои ҳар шахсе, ки дар замири он ҳамон рӯз афканда карда намешавад мекунед, 
зеро ки он дар рӯзи кафорат аст, ки кафорат барои шумо ба ҳузури Худованд Худои 

худро. 29 бурида, аз миёни қавмаш 30 Ва ҳар шахсе, ки ҳар амале кунад, дар ҳамон рӯз, ки ба 

шахси ман аз миёни қавми худ несту нобуд 31 шумо, ҳеҷ гуна кор мекунед;.. То он гоҳ, 

ќонун то абад дар тамоми наслҳои худ дар ҳар кунед . хонаҳои 32 он ба шумо гурӯҳе 
бошанд, рӯзи шанбе истироҳат тантанавӣ, ва шумо ҷонҳои худ расад;. то шом дар рӯзи 

нӯҳуми моҳи дар шом, ки аз шом, ба шумо хоҳад шанбе ид кунед " (Ибодат 23: 26-32). 

7 «Дар бораи рӯзи даҳуми ин моҳ ҳафтум шуморо ба даъвати муқаддас доранд. Шумо бояд 

ҷонҳои шумо уқубат; Шумо ягон кор намекунанд. (Ададҳо 29: 7) 



Рӯза аст, таърихӣ асосан тавр ибораи «расад ҷони хеш берун кунед» аз ҷониби яҳудӣ ва тафсир 

Калисои ҷамоатҳо Худо (ин аст, низ чунин матнҳои Забур 35:13 санҷида; 69:10 ва Ишаъё 58: 5) ба 
маънои рӯза бигирад, агар як аст навъе бемор, ва ба ин васила аллакай мерасид. Шоми то шом 

маънои онро дорад, ки аз ғуруби офтоб то ғуруби. 

The New Testament худ дар рӯзи кафорат меномад, ки «рӯза» (Аъм 27: 9), ки на танҳо нишон 

медиҳад, ки Павлус буд, нигоҳ доштани он (ки ӯ дар як изҳороти дар Аъмол 21 бошад: 18-24; 

28:17 ), балки барои он ки бо номи юнонӣ-Теофилуси (масеҳӣ, ки китоби Аъмол дар Аъмол ба 

баррасӣ шуд 1: 1), инчунин бояд шудааст ва ё мӯҳлати дигар мебуд, иваз шудаанд. 

шахсони мушоҳидакор вобаста бо калисоҳои Худо хоҳад, рӯза аз ғуруби офтоб дар ин шаб то 

ғуруби офтоб шаб оянда (агар онҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ тавони он доранд - модарони ширмакон, 
кўдакони хурд, занони ҳомила, ва дигарон гуногуни афкандед интизор намеравад, то рӯза - ин 

иборат аст, бо равишҳои яҳудӣ дар ин самт, инчунин). Дар ин рӯза ба мо бе ғизо ё нӯшидан 

меравад. 

Oddly, як гузориши протестантӣ иддаъо мекунад, ки яке аз сабабҳои масеҳиён лозим нест, ки ба 

нигоҳ доштани дар рӯзи кафорат аст, зеро ки ҳеҷ маъбади яҳудӣ Имрӯз (Cocherell BL. БОЯД БА 

пайравони Масеҳ босуръат дар рӯзи кафорат?). Бо вуҷуди ин, воқеият Китоби Муқаддас аст, ки 

банӣ-Исроил дар рӯзи кафорат барои аср пеш буд, ба маъбади нест ва воқеият дигар аст, ки Аҳди 

Ҷадид нишон медиҳад, ки масеҳиён имрӯз маъбади Худо (1 Қӯринтиён 3: 16-17) нигоҳ дошта . 

Ду Буз 

Дар Аҳди Қадим, дар рӯзи кафорат дохил маросими ки буз Azazel ба биёбон (Ибодат 16: 1-10) 

фиристода шуд. Масеҳиён баъзе дид, ин фиристодани буз Azazel дур ҳамчун рамзи вақти давоми 
ҳазорсолаи, вақте ки Шайтон барои ба муддати ҳазор сол дар варта занҷирбанд (Ваҳй 20: 1-4). Ин 

маънои онро дорад, ки ӯ ҳаргиз натавонед, ба васваса ва фиреб дар давоми он вақт.  Аз сабаби 

қурбонии Исо, як бузғола ҳам аст, қурбонӣ нест, риоя ин рӯз (cf. Ибриён 10: 1-10). 

Ҳарчанд Исо буд барраи фисҳро қурбонӣ моро барои мо (1 Қӯринтиён 5: 7-8) ва ӯ танҳо як 

маротиба кушта шуд (Ибриён 9:28), мо низ дигар вақти аз иди фисҳ Исо дар он ҷо аст, ceremonially 

кушта дид. 

Чаро? 

Бисёриҳо speculated кардаанд, вале метавонад вуҷуд дошта бошад меҷӯед, дар якҷоягӣ бо он, ки ба 

ин қурбонӣ пеш аз озод кардани буз дуюм рӯй медиҳад. 

Фисҳ аслӣ танҳо дар банӣ-Исроил дар натиҷаи шудан бар ҷазои гуноҳонашон гузашт. Дар ин 

синну сол, касоне, ки масеҳиёни ҳақиқӣ ҳастанд, мегӯянд, ки қурбонии Исо Фисҳро заминии 

ниҳоии худ барои пардохти ҷазо барои гуноҳҳои мо. Вале масеҳиёни ҳақиқӣ як ақаллияти хурди 

аҳолии ҷаҳон ҳастед (Луқо 12:32; Румиён 11: 5). 

Азбаски Китоби Муқаддас Шайтон «худои ин олами», ки дорад, "кӯр" дар ҷаҳон (2 Қӯринтиён 4: 

4), бештар кардаанд, кӯр шудааст ва ҳанӯз аз ҷониби қурбонии Исо фаро гирифта нашудаанд. Вале 

ин барои қариб ҳамаи онҳое номида рӯй хоҳад дод - ё дар ин синну сол, ё олами оянда (Матто 

12:32). Намоиши қурбонии, ceremonially пас аз синни калисо ба ҳак, кӯмак нишон медиҳанд, ки 

қурбонии Исо буд, танҳо барои онҳое, даъват дар синни калисо нестанд, чунон ки нақшаи Худо 
бар мегирад, пешниҳод наҷот ҳама, ва баргузидагони на танҳо имрӯз. 



Бо зоҳир қурбонии пеш аз буз дигар озодшавӣ, ин нишон медиҳад, ки Исо буд, бо назардошти худ 

дур макун гуноҳҳои шайтон. 

Исо ба ҷазои ҳар як инсон гирифт. Аммо он ки ба одамон то пас, ки Худо моро даъват мекунад ва 

ба мо грантҳо тавба (Юҳанно 6:44) ва мо омадаӣ, то бо омодагӣ ба тавба кунанд ва ба мо омада, 

имон амал намекунад. На танҳо дар Исо, балки мо, имон овардем Писар ва мо боварӣ дорем, ки 

Падар, яъне, мо бовар Онҳо мегӯянд. Ҳамчунин, мо онро исбот тарафи тавба, таъмид ёфта дода 

Рӯҳулқудс (Аъмол 2:38) ва дар асл талош барои зиндагӣ Онҳо моро ба зиндагӣ (cf. 1 Юҳанно 2: 6). 

Нигоҳ дошта тӯли таърих 

Рӯзи кафорат дар асри 4-ум аз рӯи Юҳанно Chrysostom ки бар зидди он мавъиза нигоҳ дошта шуд 
(Юҳ. Chrysostom Homily Ман зидди яҳудиён Ман: 5; VI: 5; VII: 2). 

Ин ҳам метавонад дар Canon 69/70 аз Apostolic қонунҳои Сурия наздик ин вақт, ки кӯшиш ба он 
(манъ дида мешавад Seaver Заря таъқиб яҳудиён дар империяи Рум (300-438), ин масъала 30 

Донишгоҳи нашрияҳо Канзас:. Гуманистӣ омӯзиши. Донишгоҳи Канзас Интишорот, 1952, саҳ. 34-

35). 

Ҳуҷҷати мусалмон, икистон аз давраи асри панҷум-даҳум, гуфта мешавад, ки Исо ва шогирдонаш 

дар рӯза дар рӯзҳои ҳамон яҳудиён нигоҳ дошта мешавад. Он нишон медиҳад, ки Judeo-масеҳиён 

ҳанӯз нигоҳ доштани рӯзи кафорат карда шуданд дар ҳоле, ки Юнону Рум то бо 50 рӯз Lenten- 
омад 

давраи рӯза, ки Исо дар қадим адабиёти яҳудӣ ва масеҳӣ риоят намекунад (Tomson P. Lambers-
Petry L. Дар сурати Judaeo-масеҳиён, ҷилди 158, соли 2003, саҳ 70-72;. Стерн С.М. иқтибос аз 

Apocryphal Инҷил дар '. . саллаллоҳу Al-Ҷаббор Маҷаллаи илоҳиётшиносии таҳқиқоти, Н.С. Vol 

XVIII, (1) апрели соли 1967:.. 34-57). Ҳисобот аз дигар муаррихони ин мақсад (масалан, 
роібаладіо, саҳ. 32-34) дастгирӣ мекунанд. Беш аз ин, мо ба гузориши таърихӣ, ки дар он ҳанӯз дар 

Transylvania дар 16-уми асри нигоҳ дошта шуда буд, дидан (Liechty, саҳ. 61-62). 

Калисои сола Радиои Худо дар рӯзи кафорат (ва дигар Рӯзҳои с) дар давоми 20-уми асри ба мушоҳида 

мерасад. Мо дар Калисои давомдор Худо минбаъд низ ба имрӯз ба он риоя намоянд. 

7. ид аз чодар: моҳиятеро чӣ ҷаҳон монанди Ҳазорсолаи Масеҳ 

Таҳти 

Иди хаймаҳо бошад, рамзи чорабинии авҷи дар нақшаи Худо. Баъди он ки Исо барои гуноҳҳои мо 
мурд, то наҷот диҳад инсоният, ва баъд Ӯ ба мо фиристод, ки Рӯҳулқудс ва ёфтанд, аз мардуме, ки 

барои исми Ӯ шудан подшоҳон ва коҳинони подшоҳй бо Ӯ дар рӯи замин (Ваҳй 5:10), ва баъд аз 

Каминг дуюми худ, ва баъд аз ӯ оқибат ҳамаи гуноҳҳои бар сари шайтон ҷудо ҳам ӯ ва гуноҳҳои аз 
ҳузури Яҳува ва халқи ӯ ҷойгир (қабули моро охир дар яке бо ӯ кафорат ҳамроҳ), пас мо омодаем, 

ки силсилаи ниҳоӣ мебошанд рӯйдодҳо, дар оғози таъсиси ҳазорсола Малакути Худо дар замин 

аст. 

Иди хаймаҳо бошад, рамзи фаровонии рӯҳонӣ ва моддӣ, ки дар давраи ҳукмронии Ҳазорсолаи 

Исои Масеҳ рӯй медиҳад, вақте ки мардум қонунҳои Худо бе фиреби Шайтон нигоҳ хоҳанд кард 

(Ваҳй 20: 1-6). Ин аст, ки дар муқоиса ба он чӣ аст, ки ҳоло рӯй медиҳад, дар як дунё фиребашон 
дод Шайтон (Ваҳй 12: 9). фиреби Шайтон, ки пас аз байн хоҳанд рафт (Ваҳй 20: 1-3), қисми чаро 

аксари ки менамоянд Масеҳият аз ҷониби «хуб» вазирони бардурӯғ, инчунин барои чӣ бисёре аз 

касоне, вазирони, гумроҳ шудаанд (2 Қӯринтиён 11 гумроҳ шуда аст: 14-15). 



Худи Исо, ки иди хаймаҳо бошад аз маҳбус аст, ва низ аз он як Юҳанно 7 таълим медод: 10-26. 

Дар ин ҷо баъзе аз дастурҳои дар бораи он аз оятҳои ибронӣ мебошанд: 

35 Дар рӯзи аввали "Рӯзи понздаҳуми ин моҳ ҳафтум бояд иди хаймаҳо бошад, барои ҳафт 
рӯз ба Худованд бошад, дар ҳар ҷо: 33 Сипас Худованд ба Мусо сухан гуфт, гуфт: 34«сухан 

гӯед ба банӣ-Исроил, гуфт. як даъвати муқаддас. Шумо, ҳеҷ кор одати дар он кор. 

41 Шумо, онро ҳамчун ид ба Худованд барои ҳафт рӯз дар соли нигоҳ доред. Он ќонун 
ҷовидона дар наслҳои шумо шавад. Шумо онро дар моҳи ҳафтум таҷлил менамояд. 42Шумо 

дар чодар барои ҳафт рӯз сокинони. Ҳамаи онҳое, ки исроилиён доштаашон ҳастанд, дар 

чодар сокин, (Ибодат 23: 33-35,41-42) 

13 «Ба зудӣ иди хаймаҳо бошад ҳафт рӯз мушоҳида ... 14 Ва шумо дар ид кунед, шодӣ кунед, 

ки шумо ва писаратон ва духтари худ, хизматгори мард ва хизматгори зан худ ва 
левизодае, ки бегона ва ятимон ва бевазан ки дар доираи дарвозаҳои худ 15 ҳафт рӯз 

мебошанд. хоҳед зиёфат муқаддас ба Худованд Худои худро дар ҷои ки Худованд ихтиёр 

риоят кунед, зеро ки Худованд Худои шумо шуморо дар тамоми маҳсулоти худ ва дар 

тамоми амали дастҳои худ баракат, то аз ин ҳамаи шумо шодӣ. 

16 «Се маротиба дар як сол ҳамаи мардони шумо зайл ба миён меоянд ҳузури Худованд 

Худои худро дар ҷои он меихтиёрад: дар иди Фатир, ки дар иди Ҳафтаҳо, ва дар ид аз 
некӯст; Ва ба ҳеҷ кас пеш аз пайдо Худованд холӣ баргардонданд 17 ҳар марде медиҳам, ки 

ӯ қодир аст, ба ҳасби баракати Худованд Худои худро, ки атоятон кардааст, (Такрори 

Шариат 16: 13-17).. 

Худо буд, Исроили қадим сокин дар ҳуҷраҳо / масканҳои ( 'sukkos »ба забони ибронӣ) дар биёбон 

барои даҳсолаҳо пеш аз дохил замин ваъда додааст. Касоне, чодар, дар як маънои, тасвир, ки онҳо 
танҳо ба ворисони ба замини ваъдашуда буданд. Ҳатто дар давоми Ҳазорсола, вақте ки Малакути 

Худо бар халқҳо миранда ҳукмрон, мардуми миранда танҳо ворисони Салтанат. Онҳо бояд мағлуб 

ва афзун кардани дониш ва хирад вориси ваъдаҳо мегарданд. 

Худо ба Эфроим (баъзан portraying як намуди тамоми Исроил дар оят), ки онҳо «сокин дар 

хаймаҳо, чӣ тавре ки дар айёми ид» (: 9, Douay-Rheims Ҳушаъ 12) мегӯяд. Исроил дар биёбон, як 

навъи аз ҳама одамоне, ки бояд тавассути озмоишҳои сахти ба вориси ваъдаҳо мегарданд (1 
Қӯринтиён 10:11) буд. Онҳо sojourners буданд, интизор, ба мерос ба ваъдаҳои Худо. 

Мо масеҳиён дарк кардам, ки мо на шаҳр доимӣ дар ин синну сол ва назар ба яке аз оянда (Ибриён 
13:14). Дар қилиш дар хонаҳои муваққатӣ дар давоми иди хаймаҳо бошад аз мо кӯмак мерасонад, 

ки ба худ хотиррасон. Масеҳиён бояд хадамоти калисо иштирок, агар мумкин бошад, ҳар рӯзи иди 

хаймаҳо бошад, ба ёд (Такрори Шариат 31: 10-13; Наҳемё 8: 17-18) қурбонӣ будан зиндагӣ аст, ки 

"Хадамоти оқилона" мо (Румиён 12: 1) . 

Иди хаймаҳо бошад дар як вақт ба шодӣ (; Такрори Шариат 16:15 14:26) аст. Истифодаи аз даҳяки 

дахлдор (одатан ба ном «даҳяки») нишон медиҳад, ки дар ин аст, ки мо вақти фаровонии (Такрори 
Шариат 14: 22-26), балки инчунин ба он ки хизмат бояд ба ғамхорӣ дар ин синну сол (Такрори 

Шариат 14 гирифта мешаванд: 27). Иди хаймаҳо кӯмак расм вақти фаровонии Ҳазорсолаи. Ин ба 

мо медиҳад, моҳиятеро ба вақти аз ақиби Исо бармегардад. 

Дар ҳазорсолаи намояндагӣ рӯзи ҳафтум нақшаи 7000 сол Худо. Ҷолиб аст, ки ҳар сол, дар китоби 

шариат амр карда шуд, то ки дар иди хаймаҳо бошад аз (Такрори Шариат 31: 10-13) хонда 

мешавад. Ин кӯмак тасвир, ки дар шариат, аз ҷумла, аз Даҳ Аҳком Худо хоҳад дар ҳазорсолаи 
нигоҳ дошта, тавре ки Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки шариат карда мешавад, пас таълим 



(Ишаъё 2: 2-3; бештар дар бораи аҳкоми мумкин аст дар озоди мо буклети онлайн The ёфт Даҳ 

аҳкоми). Ин аст, мувофиқи қонунҳои Худо, ки баракат ва фаровонӣ дар давоми ҳазорсолаи меорад 
зиндагӣ дорем. 

Мо масеҳиён имрӯз интизор ҳазорсолаи меояд ва дигаргуниҳое, ки дар баробари садои карнаи 
охирин (1 Қӯринтиён 15:52) аст, ки он низ дар эҳьёи якум номида рух медиҳад: 

4 Ва тахтҳо дидам, ва бар онҳо нишаста буданд, ва доварии онҳо содир шуда буд. Пас аз он 

ман ҷонҳои касонеро, ки барои шаҳодати онҳо ба Исо ва барои каломи Худо, ки ба 
ҳайвони ваҳшӣ ё тасвири худро саҷда накарда буданд, сар бурида шуда буданд, ва ӯ буд, 

тамғаи бар пешонии худ ё бар дасти худ қабул накарданд дид. Ва онҳо зиндагӣ карда, бо 

Масеҳ ҳазор сол салтанат рондакд. (Ваҳй 20: 4) 

Дар Китоби Муқаддас нишон медиҳанд, ки баъди он ки Исо ҷамъ Калисои Худ, ва баъд Ӯ дар 

тахти худ он ҷо мо бо Ӯ ҳоким нишаст, Ӯ ба халқҳо дар назди Ӯ гирд ва ба масеҳиён мегӯянд: 

34 Биёед, аз Падари Ман, баракат дода, вориси Малакути Худо 

барои шумо муҳайё шудааст, аз ибтидои офариниши олам: (Матто 25:34). 

Акнун, онон, ки ба иди хаймаҳо бошад аз нигоҳ бесаброна ин ҳамчун он кӯмак мекунад, тасвир 

подшоҳии ҳазорсола. 

Дар аввали асри дуюми Papias аз Хирапӯлис гуфт: 

[T] ҷо хоҳад муддати чанд ҳазор сол баъд аз эҳьёи мурдагон, ки Малакути Масеҳ хоҳад 

шуд, то ки дар шакли моддӣ танзим дар замин бисёр. 

Дар риояи иди хаймаҳо бошад аз сояи салтанати ҳазорсола меояд Худо, ки аз масеҳиёни содиқ аз 

замони маротиба New Testament нигоҳ дошта мешавад. 

Аз куҷо метавонам онро нигоҳ дошта шавад? 

Иди хаймаҳо аст, моҳиятан як «Ҳаҷ» (Забур 84: 1-5) давра, яъне он одатан мегирад сафар берун аз 

ҷомеаи муқаррарӣ яке. Исо бо одамон 'tabernacled', вақте ки Ӯ дар ин ҷо буд (Тавре ки аз 

ἐσκἠνωσεν калимаи юнонии дар Юҳанно 1:14 мумкин аст дар як сабз JP. Мавқею юнонӣ-англисӣ 

New Testament. Baker Books, соли 1996, чопи 5 соли 2002, саҳ. 282 тарҷума). 

Дар ҳоле, ки баъзе дурӯғ мегӯянд, ки дар иди хаймаҳо бошад аз аз гузашта ба воситаи замони ҷорӣ 

танҳо бояд дар Ерусалим нигоҳ дошта, ба ин ки дар гумроҳии аст. Ба банӣ-Исроил тӯли асрҳо 

баъд аз фармонҳои барои риояи он дар Ибодат 23 сабт-ин рӯ шуданд Ерусалим буд, хосият 

ибтидоӣ барои онҳо набуд буданд, ҳатто дар Ерусалим нест. Дар Китоби Муқаддас нишон 

медиҳад, ки иди хаймаҳо бошад аз мумкин аст дар шаҳрҳои дигар аз Ерусалим (Наҳемё 8:15; cf. 

Такрори Шариат 14: 23-24) нигоҳ дошта мешаванд. Дар давраи маъбади дуюм (530 то милод - 70 

милодӣ), яҳудиён аксаран дар он нигоҳ дигар (Hayyim Schausse қайд кард, Schausse Ҳ идҳои яҳудӣ 

"Sukkos ид бузурге, ҳатто берун аз Ерусалим дур буд.»: Дастур ба таърих ва риояи онҳо, 1938. 

Schocken, саҳ. 184). 

Он ҳамчунин метавонад мавриди таваҷҷӯҳи ба қайд Polycarp аз Исмирно дар асри 2-юм (аз ҳаёт 

Polycarp, Боби 19.) ва баъзе дигар дар Осиёи Хурд дар охири асри 4-уми иди хаймаҳо бошад, дар 

Осиёи Хурд нигоҳ дошта, на ба Ерусалим. Ва тадқиқот, ки аз ҷониби 20-уми кардинол Жан Danielou 

(Danielou, кардинол Жан-Guenole-Мари The Иллоҳиёт масеҳият яҳудӣ. - Ин бо сарчашмаҳои 



монанди муқаддас католикӣ Жером (1542A Patrologia Латина Volumen MPL025 AB Columna 

Culumnam Од 1415) тасдиќ . тарҷума аз ҷониби Юҳанно A. Baker. Дар Westminister матбуот, соли 
1964, саҳ. 343-346). 

Як олими асри нуздаҳум зидди Ҳазорсолаи номи Giovanni Battista Pagani навишт зеринро дар 
бораи Миср Бишоп Nepos асри сеюм ва онон, ки ҳазорсолаи дастгирӣ: 

... ҳамаи онҳое, ки таълим дар ҳазорсолаи ҳошиякашӣ мувофиқи ақидаҳои яҳудӣ, гуфт, ки 

дар давоми ҳазорсолаи, қонуни Мусо барқарор карда мешавад ... Ин ном Judaical 
Millenarians, яҳудиён ҳамчун будан нест, балки чун дурӯғ ва ҳазорсолаи тибқи дастгирӣ 

намуд ... Комитент муаллифони ин хато Nepos, як Бишоп Африқо, бар зидди ҳар касро, 

Санкт Диёнисиюси ду китобҳои ӯ дар бораи ваъдаҳои навишт буданд; ва Apollinaris, ки 
Санкт Epiphanius огоҳед, ки дар кори худ нисбат ба бидъатҳои. (Pagani, Giovanni Battista. 

Нашр шудааст аз тарафи Чарлз Dolman, 1855, саҳ. 252-253) 

Он бояд мавриди таваҷҷӯҳи бошад, ба қайд кард, ки на епископҳои Nepos на Apollinaris яҳудиён, 

балки барои доштани як дине, ки дошт, эътиқоди «яҳудӣ» маҳкум шуданд. Ва азбаски Apollinaris 

номида авлиё католикӣ, он бояд равшан бошад, ки раҳбарони масеҳӣ ғайри яҳудӣ, эҳтиром дар 

аввали асри сеюм равшан нигоҳ доред, ба ғояҳои, ки аз тарафи allegorists маҳкум шуданд 
кард. Далели он, ки онҳо ба «шариати Мусо» баргузор далели аст, он гоҳ, ки онҳо ҳам ба маънои 

фаҳмида мешавад ва ба иди хаймаҳо бошад нигоҳ дошта, вале бо диққати масеҳӣ. 

Дар юнонӣ-румӣ усқуф & муқаддас Methodius аз Olympus дар охири 3-юм ё аввали асри 4-уми таълим 

дод, ки иди хаймаҳо бошад аз фармон шуд, ки дар он дарс барои масеҳиён дошт, гуфт: 

Зеро, дар шаш рӯз Худо осмон ва замин, ва тамоми ҷаҳон тамом кард, ва истироҳат дар 

рӯзи ҳафтум аз ҳамаи корҳои Худ, ки дода буд ва ту низ неъматаш дар рӯзи ҳафтум ва он 

аз ҷониби Раќам дар ҳафтум тақдис карда, то моҳ, вақте ки аз меваҳои замин дар ҷамъ 

шуда, ба мо фармон нигоҳ ид ба Худованд ... он аст, амр дод, ки ба иди хаймаҳо бошад аз 
мо бояд ба Худованд ҷашн ... Зеро, монанди исроилиён, ки дорои монда марзҳои Миср, 

аввал ба масканҳои омада, аз ин ҷо, чун боз берун оварда, ба замини мавъуд, омад, 

ончунон мо низ мекунед. Зеро ки ман ҳам, бо назардошти сафар ман, ва берун аз Миср ин 
ҳаёт, аввал ба эҳьёи аст, ки иди ҳақиқии масканҳои, ва дар он ҷо, чун то хаймаи худро тарк 

кунам, арӯсе ки бо меваҳои Оне, омада, дар бораи рӯзи аввали эҳьёи аст, ки дар рӯзи 

доварӣ, ҷашн бо Масеҳ ҳазорсолаи истироҳат аст, ки рӯзи ҳафтум ном, ҳатто дар рӯзи 
шанбе ҳақиқӣ. (Methodius. Банкетҳо аз даҳ бокирае хоҳад, сухан 9) 

Саркоҳин католик ва олими Жером гуфт, ки Носирӣ масеҳиён ба он нигоҳ, ки имон оварданд, ки 

ба Малакути Ҳазорсолаи Исои Масеҳ (Patrologia Латина Volumen MPL025 AB Columna 
рекламавии Culumnam 1415 - 1542A) ишора кард. Ин нигоҳ ба иди хаймаҳо бошад аз тарафи 

Носирӣ масеҳиён дар охири асри чоруми низ аз ҷониби католикӣ ва Шарқӣ православӣ муқаддас 

Epiphanius аз мавъиэа тасдиқ карда шуд. 

Тафовут масеҳӣ аз исроилиён 

Асосан дар асоси оятҳои New Testament, масеҳиён иди хаймаҳо бошад як каме фарқ аз исроилиён 

кард нигоҳ доранд. 

Сабтҳо нишон медињад, ки иди хаймаҳо бошад аз назар мерасад, ки дар Аврупо дар давоми 

асрҳои миёна (Сафир College мукотиба Форум нигоҳ дошта шуда, Дарси 51. «Ва он зан ба биёбон, 

ки дар он вай аз ҷои ... гурехтанд» Ваҳй 12: 6 1968),., инчунин махсусан дар Transylvania дар 1500s 

(Liechty, саҳ. 61-62) дар ҷойҳои бе шохаҳои нахл. аст, ки баъзе далелҳо пешниҳод мекунанд, ки ба 



он дар Амрико, дар 1600 ва 1700s нигоҳ дорад. Он аз тарафи калисои Радиои сола аз Худо ва 

калисо Worldwide Худо дар саросари ҷаҳон дар 20-уми асри нигоҳ дошта шуд. 

Мо дар Калисои давомдор Худо идома ба он нигоҳ дар ҷойҳои дар саросари ҷаҳон ва мо низ 

таълим медиҳанд, ки иди хаймаҳо бошад, ба нуқтаҳои Малакути Ҳазорсолаи Исои Масеҳ, дар 
бораи Салтанати Худо. 

Иди хаймаҳо бошад шудааст, бисёр масеҳиёни муосир ё чодар ва ё утоқҳои мотель / меҳмонхонаи 

мушоҳида фаъолият чун «чодар» -temporary dwellings- ва на танҳо дар huts хурмо филиал, ки ба 
исроилиён одатан истифода бурда мешавад. The New Testament нишон медиҳад, ки масеҳиён як 

хайма гуногун (cf. Ибриён 8: 2; 9: 11-15) аст, ки пайваста бо доштани нест, шахсан барои сохтани 

як хурмо Хаймаи. Дар Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки аз банӣ-Исроил асосан дар хаймаҳо 
як Хуруҷ маскан 33: 8 (ва баъзан дигар зоҳиран муваққатӣ, як Такрори Шариат 4: 45-49, хонаҳои) 

дар ҳоле, ки онҳо дар биёбон чиҳил сол буданд, ки Худо ба онон, чун баррасӣ " некӯст »як Ибодат 

23:43. Зиндагӣ дар хайма ва ё биноҳои мотель як навъи ҳамин муваққатӣ манзил / хаймаи имрӯз 
аст. 

Дар Китоби Муқаддас нишон медиҳад, масеҳиён набояд қурбониҳои ҳайвонот водор накардам / 

ҳадия (Ибриён 9: 9) монанди қурбонии сӯхтанӣ, ки аз банӣ-Исроил истифода бурда дар давоми 
иди хаймаҳо бошад барои таъмин намудани (Ибодат 23: 36-37). Ба ҷои ин, мо ба худамон 

пешниҳод низ қурбониҳои зинда аст, ки ибодати оқилонаи мо (Румиён 12: 1) -which одатан бар 

мегирад, мунтазам ташриф хизматгузориҳои калисо дар давоми иди хаймаҳо бошад. 

Баъзеҳо фикр кардан мумкин аст, ки чаро хадамоти ташриф барои тамоми рўз дар иди хаймаҳо 

бошад кардааст, вале дар ин аст, ки барои рӯзҳои иди Фатир талаб карда намешавад. Сабаби 
асосии оятҳо аз Китоби Муқаддас аст, ки фармони мегӯяд: «Ба зудӣ иди хаймаҳо бошад мушоҳида 

ҳафт рӯз ... ҳафт рӯз шуморо зиёфат муқаддас ба Худованд Худои худро дар ҷои ки Худованд 

ихтиёр нигоҳ» (Такрори Шариат 16: 13,15) , балки барои он ки аст, то мураттаб нашудаанд, 

вобаста ба рӯзҳои иди фатир-аҳкоми он мегӯяд, ки хӯрдани нон фатири барои ҳафт рӯз дар Ибодат 
23: 6 ва Такрори Шариат 16: 3, ҳамчун мухолифат риоя ид барои ҳафт рӯз (мо як қурбонии 'ҳафт 

айеми иди фатир аз тарафи нон мехӯрад ва фатири ҳар яке аз ин рӯз). Китоби Муқаддас ҳамчунин 

мегӯяд, ки дар хонаҳои муваққатӣ дар давоми иди хаймаҳо бошад аз (Ибодат 23:42) бошад, аммо 
тасдиқ нашудааст ба ин вобаста ба дигар Рӯзҳои Рӯҳулқудс аст. 

Азбаски Шайтон барои Малакути Ҳазорсолаи (Ваҳй 20: 1-2) баста, он ҷо хоҳад фиреби 
камтар. Рафта, барои дар вақти иди хаймаҳо бошад ва мулоқот рӯз кӯмак расм замоне ҷаҳон хеле 

фарқ аз ҳозир аст. 

«Салтанати Ту биёяд!» (Матто 6:10). 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки иди хаймаҳо бошад аз хоҳад шуд, дар ҳазорсола дошт 

ва Худо Хоҳад ниҳояти «хаймаи» дар назди Мо: 

Пешгӯиҳои Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки иди хаймаҳо бошад аз мешаванд ҳазорсолаи 

нигоҳ дошта: 

16 Ва он фаро хоҳад расид, ки ба ҳар кас аст, ки аз ҳамаи халқҳо, ки бар зидди Ерусалим 

омада хоҳад, то аз сол ба сол рафта ибодат Подшоҳ, Худованди лашкарҳо, ва ба нигоҳ 

доштани иди аз масканҳои сафар кард. 17 Ва чунин хоҳад шуд, ки ба кадоме аз қабилаҳои 

рӯи замин кор омадаам, ки на ба Ерусалим барои ибодат кардани шоҳ, Худованди 

лашкарҳо, бар онҳо, он ҷо хоҳад, ҳеҷ борон. 18 Агар оила Миср нест, хоҳад омад, то ки дар 

дохил шавед, онҳоро ҳеҷ борон диҳанд; онҳо балои ки Худованд расад халқҳое, ки 



омадаам, ки на, то ки ба нигоҳ доштани иди хаймаҳо бошад мегиранд. 19 Ин аст азоби Миср 

ва азоби ҳамаи халқҳое ки омадаам, ки на, то ки ба нигоҳ доштани иди хаймаҳо бошад аз (: 
16-19 Закарё 14) бошад. 

Пас, Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки Худо интизор ҳама нигоҳ иди хаймаҳо бошад дар 

оянда. Ҳатто шореҳони католикӣ эътироф мекунанд, ки нақшаи Худо бар мегирад, ки иди хаймаҳо 

бошад аз. Як тафсири католикӣ дар оятҳои дар Закарё 14 гуфта шудааст: 

Дар назар вақт ба монанди пеш таъқиб калисо хоҳад руҷӯъ накунанд, то & диндорӣ бузург 

хоҳад тантанаҳои ҷашни, ва амалӣ оинҳои динӣ Худоро ҷалол, ва, савобашонро Худо 

бузург сазовори. (The тоҷикӣ ва ҳақиқӣ Douay Аҳди Қадим аз Anno Domini 1610 ҷилди 2, 

саҳ. 824) 

Дар бораи Салтанати Худо ба ҷои тамоми салтанатҳои ин ҷаҳон (Ваҳй 11:15), ва ин ҷашнвора 

кӯмак мерасонад тасвири ин ҷудо карданд (cf. Ваҳй 18: 4; 1 Юҳанно 2: 18-19) ҳоҷиён масеҳӣ (1 
Петрус 2: 1-12) аз реҷаи муқаррарии худ. 

Пешбурди иди хаймаҳо бошад ба мо медиҳад, моҳиятеро дар ин синну сол чӣ хоҳад кард, дар 

Малакути Ҳазорсолаи оянда рӯй медиҳад. Китоби Муқаддас ҳамчунин нишон медиҳад, ки дертар, 

ки «хаймаи Худо», дар рӯи замин бошад »ва Ӯ бо сокин хоҳад шуд» ба мо (Ваҳй 21: 3). 

Нигоҳ доштани иди хаймаҳо бошад ҳоло бифаҳмем чи дар Малакути Худо биёяд аст. 

8. рӯзи қиёмат бузург: Нақшаи аҷиб Худо наҷот барои инсоният 

Ин рӯзи ҳащтум, рӯзе, ки фавран пайравӣ ҳафт рӯз аз иди аз хаймаҳо, рамзи анҷом додани нақшаи 

халосии. 

Дар «китоби ҳаёт" - typifying наҷот - кушода мешавад (Ваҳй 20:12). Ин аст, танҳо пеш аз осмони 

нав ва замини нав (Ваҳй 21: 1). Яҳудиён ба ин ҷашнвора Shemini 'Azeret, ки маънои «рӯзи ҳаштуми 
ҷамоат» (Ҳамчунин ишора кард, ки дар гузашта ҳафт рӯз аз иди хаймаҳо бошад аз айёми калисо 

буд) меноманд. 

Дар ин ҷо бештар дар рӯзи ҳащтум аз Китоби Муқаддас аст: 

34 ... »Дар рӯзи понздаҳуми ин моҳ ҳафтум хоҳад иди хаймаҳо бошад аз ҳафт рӯз ба 

Худованд бошад. ... 36 Дар рӯзи ҳащтум шумо хоҳанд шуд, даъвати муқаддас доранд. ... Ин 
як калисои муқаддас аст, ва шумо, ҳеҷ кор одати дар он кор. (Ибодат 23: 34,36) 

Ин рӯз аст, аксар вақт дар Калисои доираҳои Худо чун рӯзи қиёмат бузург номида мешавад, ба 
сабаби он чӣ Аҳди Ҷадид гуфта мешавад дар бораи он: 

37 Дар рӯзи охир, ки рӯзи бузурги ид, Исо истода, нидо кард ва гуфт: «Агар касе ташна, 
бигзор ба Ман биёяд ва бинӯшад. 38 Ҳар кӣ ба Ман имон оварад, чунон ки дар Навиштаҳо 

гуфта кардааст, аз ӯ дили наҳрҳои оби ҳаёт ҷорӣ ». (Юҳанно 7: 37-38) 

Барои ҳамин, Исо ба ин рӯз, ки дарҳол баъд аз ин ҷашнвора рамзи ҳазорсолаи меояд нигоҳ дошта, 
ва дар бораи он таълим медод. 

Баъд аз ҳазорсолаи, чӣ воқеа рӯй медиҳад? 

A эҳёшавӣ (Ваҳй 20: 5). 



Дар мавқеи мурдагон дар пеши Худо. Ин масеҳиёни ҳақиқӣ дар бар намегирад, имрӯз, чунон ки 

онҳо эҳё мешаванд, вақте ки Исо бар мегардонад. Онҳое, ки дар ин эҳё бояд онҳоеро, ки ба нодонӣ 
содиркунандаи нақшаи ҳақиқии Худо ба ҳалокат мешавад 

дар синну соли гузашта. Ин, ки ба рӯзи қиёмат Исо такрору ба зикр аст: 

7 Ва чунон ки шумо меравед, мавъиза карда, мегуфт: "Ба Малакути Осмон наздик 

аст». ... 14 Ва ҳар кӣ шуморо қабул накунад, ва на сухани шумо гӯш надиҳад, вақте ки аз он 

хона ва ё шаҳр берун рафта, ғубори, ғубори пойҳои худро биафшонед. 15 ростӣ ба шумо 
мегӯям, ки аз он хоҳад буд, барои ҳолати замини Садӯм ва Амӯро дар рӯзи доварй аз он 

шаҳр саҳлтар! (Матто 10: 7,14-15) 

23 Ва ту, эй Кафарнаҳум, ки сар ба осмон афрохтаӣ, мешавад ба дӯзах овард; Зеро, агар 

мӯъҷизоте ки дар шумо зоҳир шуд, дар Садӯм зоҳир мешуд, вай мебуд, то имрӯз боқӣ 

мемонд. 24 Лекин Ман ба шумо мегӯям, ки дар он барои ҳолати сарзамини Садӯм аз дар 
рӯзи доварй аз шумо сабуктар хоҳад буд. (Матто 11: 23-24) 

Аҳамият диҳед, ки дар рӯзи доварӣ барои касоне, ки Худо ба ҳалокат ки дар Садӯм ва Амӯро 

саҳлтар аст (Ҳастӣ 19:24) аз барои касоне, ки дидаю дониста Масеҳ ва паёми подшохии ӯ рад кард. 

Исо ҳамчунин таълим медод, ки «ҳамаи гуноҳонро ХОҲАД бахшида шавад» (Марқ 3:28), ба ғайр 

аз "гуноҳ unpardonable» (Марқӯс 3:29). Он бо иҷро намудани рӯзи қиёмат бузург аст, ки ба ҳамаи 
онҳое, ки имконият барои наҷоти буд, нест, дар ҳақиқат, ки имконият доранд, ва тақрибан ҳамаи 

хоҳад кард, ки пешниҳод қабул фармоед. 

Қариб ҳамаи одамонеро, ки мурда наҷот хоҳад ёфт! 

Дар асри 2-юми, Polycarp аз Исмирно гузориш дар бораи ид аз хаймаҳо ва рӯзи бузург қиёмат (ҳаёти 
Polycarp, боби 19) медод. 

Дар ҳақиқат Китоби Муқаддас аст, ки, аз сабаби муҳаббати Худо, ки Исо омад, то ки бимирам 

ALL: 

16 Зеро Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт, ки ба ӯ дод Писари ягонаи Худро, то ҳар кӣ ба Ӯ 

имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад. 17 Зеро Худо Писари Худро ба 
ҷаҳон барои он нафиристод, ки бар ҷаҳон доварӣ кунад, балки барои он ки ҷаҳон ба 

воситаи Ӯ наҷот ёбад. (Юҳанно 3: 16-17) 

Пас ба Худои пурмуҳаббат фиристед Писари Худро барои чанд хешовандон ё ҷаҳон бимирад? 

Протестант, ки аксар вақт иқтибос Юҳанно 3:16, майл ба таълим медиҳанд, ки ин 
ҷаҳон метавонад наҷот балки барои он ки аксарияти, ки ҳамеша зиндагӣ дар азоби абадӣ азоб 

хоҳанд кашид. Онҳо ҳамчунин ба назар мерасад, ки чашм бипӯшеду гуноҳашон Исо омад, то ки 

барои ҳамаи (Юҳанно 3:17) бимирад. Он аст, ки намуди нақшаи наҷот, ки Худое, ки ҳамаи аст, 

донову муҳаббат омад, то бо мешавад? Оё Китоби Муқаддас дастгирии идеяи, ки ҳар кас 
метавонад ҳоло наҷот ёбад? Агар не, ки одилона аст? 

Азбаски Худо донову тавоност ва муҳаббат (1 Юҳанно 4: 8,16) аст, Худо мехостам бештар гирд 
кардаанд, ки ҳамеша ба азоби дӯзах зиндагӣ мекарданд? 

, № 

Албатта Худо кофӣ оқилона дошта бошанд, ки дар асл нақшаи кор аст. 



Румиён 9: 14-15 гуфта мешавад: 

14 чй гӯем? Магар назди Худо беинсофй ҳаст? Албатта, не! 15 Зеро ки Ӯ ба Мусо мегӯяд: 

"Ман хоҳам, марҳамат ҳар кӣ хоҳам, раҳмат хоҳад кард, ва ман раҳм ҳар касро, хоҳам, 

раҳм дошта бошанд." 

Мо медонем, ки Худо ба қисми Исроил дар Аҳди Қадим, ва дигарон интихоб кардем. ки муҳаббат 

чӣ хел аст, агар дигарон ба шиканҷа абадӣ маҳкум? 

Худо «мехоҳад, ки ҳамаи одамон наҷот ёбанд ва ба омад, ба дониши ростӣ» (1 Тимотиюс 2: 

4). Сабаби, ки дар ин синну сол на ҳама номида шуданд, зеро Ӯ медонист, бештар нест, вокуниш 

ва сабр ба ҳақ то ба охир барои наҷот (cf. Марқӯс 13:13; Луқо 8: 5-15). Аммо ин маънои онро 
надорад, ки онҳое номида нашавад акнун ҳамаи бурида шудаед ва талаф ёфтанд. 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки бисёр дидаю дониста дар ин синну сол (Юҳанно 12: 37-40; 
Ишаъё 44:18) кунд шудааст. (;: 16-18 Ишаъё 42 cf. Юҳанно 9:41) Касоне, ки дар ин синну сол боқй 

сангдил шуданд, ҳанӯз ҳам имконият доранд. Аҳамият диҳед, ки инчунин: 

14 кунам, боз кор, кори аҷибе миёни ин қавм ... 24 Инҳо низ, ки дар рӯҳи каҷ хоҳад фаҳмиши 

омад, Ва касоне, ки шикоят таълимоти омӯхта метавонем. (Ишаъё 29: 14,24) 

аст, рӯйбинӣ надорад, бо Худо мебошад (Румиён 2:11) нест. Он ҷо хоҳад имконият барои ҳама чун 
«тамоми ақсои замин наҷоти Худои мо мебинем» (Ишаъё 52:10). 

Касоне, қисми на дар ин эҳьёи якум, ном "боқии мурдагон аст» (Ваҳй 20: 5), ки эҳё пас аз 
ҳазорсолаи аст, бар. Ин эҳёшавӣ ҷисмонӣ аст ва касоне, ки фикр мекунанд, ки умеди худро дорад, 

бурида шудааст, хомӯш (Ҳизқиёл 37: 1-14) дар бар мегирад. 

Ҳарчанд онҳо ҳукм карда муртакиби гуноҳ мешаванд (Ваҳй 20:12; Румиён 3:23; 1 Петрус 4:17 cf.), 

«комёбиҳо раҳмат бар доварӣ» (Яъқуб 2:13). Худои худро бо тамоми ҷисм (Ирмиё 25:31; Ишаъё 

3:13) ҷонибдорӣ кунад ва бисёре посух хоҳанд кард (Ишаъё 65:24). Ҳарчанд на ҳама иродаи 

пешниҳоди худ қабул кунед, ва ин аст, ки имконияти дуюм (касоне, ки дар ҳақиқат як имконияти 
дошт ва пурра рад рӯҳулқудси Худо хоҳад, ки имконияти ба даст нест, дар як Марқӯс 3:29 

омурзида мешавад) нест, бисёр тавба хоҳанд кард. Дар рӯзи қиёмат бузург кӯмак нишон аз ин. 

Биёед низ зеринро иҷро кунед: 

19 Эй Парвардигори, қуввати ман ва қалъаи ман, паноҳ мебарам ман дар рӯзи ранҷе, ки 
гайрияҳудиён ба Шумо аз ақсои замин омад ва мегӯянд: «дурӯғ Албатта падарони мо 

мерос, ботил ва чизҳои бефоида." 20 Оё касе кунад худоёни барои худ, ки худоёни 

нест? 21 «Бинобар ин инак, Ман ин бор онҳоро ба бидонед, ман ба онҳо сабаб хоҳад шуд, то 
бидонед, дасти ман ва азоби Ман; Ва хоҳанд донист, ки исми Ман Худованд аст (Ирмиё 16: 

19-21). 

17 Ва дигарон аз он Ӯ ба худои, насоз худро медиҳад. Ӯ пеш аз он афтад ва онро 
мепарастад, дуо ба он ва мегӯяд: «Ба ман наҷот, зеро ки Худои ман Ту ҳастӣ!» 18 Онҳо 

намедонанд, на намефаҳманд; Зеро ки чашмони худ дилашон баста дорад, то ки онҳо 

натавонанд дид, ва, ба тавре ки онҳо наметавонанд бифаҳманд. ... 22 Ман нобуд кард берун, 
ба монанди абри ғафси, ҷиноятҳои худ, ва мисли абре, гуноҳҳои худ. Бозгашт ба Ман, ки 

барои шумо наҷот диҳад. (Ишаъё 44: 17,18,22) 

Ҳатто онҳое, ки анъанаҳои бардурӯғ, аз ҷумла онҳое, ки мушрикон буданд (Ишаъё 44: 17-18) 

қабул, аввалин имконияти воқеии худ барои наҷоти (Ишаъё 44:22) доранд. Миллиардҳо тамоми 



асрҳо дар Африқо, Аврупо, Осиё, Амрико ва ҷазираҳои ҳаргиз овозаи Исоро шунида ва Инҷил 

ҳақиқӣ Худои Малакут ва пешакӣ ба ин ва нақшаи буд (Румиён 11: 2). 

Мо дар Калисои давомдор Худо розӣ ҳастанд, ки «Худои мо Худои наҷот аст» (Забур 68:20) ва 

таълим, ки Ӯ дорад, нақшаи наҷот, ки амалан барои бештар аз танҳо як чанд нисбӣ кор мекунад. 

аст, танҳо як ном дорад дар зери осмон тавассути он одамон метавонад наҷот вуҷуд дорад (Аъмол 

4:12; cf. Ишаъё 43:11) ва, ки Исои Масеҳ мебошад (Аъмол 4:10; Юҳанно 3:18). Азбаски бештари 

башарият дорад, ҳақиқатро дар бораи Исо ва Инҷили Малакути Худо шунидам, ҳаргиз (Барои 
тафсилот нигаред рисола озоди мо Инҷили Малакути Худо дар www.ccog.org), ва «ҳар башар 

наҷоти дид Худо »(Луқо 3: 6), он ҷо хоҳад имконият барои ҳама, то наҷот ёбем-ё дар ин синну сол, 

ё олами оянда (cf. Матто 12: 31-32; Луқо 13: 29-30). 

Синну соли оянда хоҳад омад меояд баъд аз эҳьёи дуюм (тавре ки масеҳиёни ҳақиқӣ дар вақти 

доранд, дар эҳьёи якум як Ваҳй 20 эҳьё: 5-6) ва бар мегирад, ки замони ҳукми тахти сафед (Ваҳй 
20: 11-12). Ишаъё (Ишаъё 65:20), инчунин дар Рум ва православӣ католикӣ муқаддас Irenaeus 

(haereses Adversus, китоби V, боби 34, оятҳои 2-3,4), нишон дод, ки дар ин синну сол аз ҷумла 

омада бошад тақрибан сад сол дароз. 

Ин андешаи ҳанӯз дар асрҳои миёна аз ҷониби онҳое, ки дар Калисои Рим, таъқиб аз тарафи усқуф 

^ eVg Бернард Guidonis (: дастӣ ^ eVg ДОРАД, боби 5 Бернард GUI) гузориш баргузор гардид. 

Ин таълимоти тарафи Калисои Радиои / Worldwide Худо дар 20-ум асри таълим ва он ҳам аз тарафи 

Калисои давомдор аз Худо таълим. 

Нақшаи Худо наҷот 

Нигоҳ доштани рӯзҳои муқаддас Китоби Муқаддас хотиррасон масеҳиёни ҳақиқӣ нақшаи ҳақиқии 
Худо наҷоти. Калисои давомдор Худо дарк, ки чӣ тавр нақшаи Худо дар бораи ин аст, ки аз 

тарафи риояи зиёфатҳои худ (Ибодат 23:37) гузошт. 

Худо ба таври равшан таълим медиҳад, ки ӯ намехоҳад, ки таҷрибаҳои бутпараст истифода аз 
парастиши Ӯ сар: 

29 Ва Худованд Худои худро хомӯш ќатъ пеш аз шумо умматҳое, ки шумо рафта, ба 
dispossess, Ту ба онҳо омехта кардан ва сокин дар замини худ, 30 Бохабар ба худ, ки ба 

шумо доранд, ба доми он нест, ки ба пайравӣ аз онҳо пас аз он ки аз пеш аз шумо буданд, 

ҳалок , ки шумо пас аз худоёни худро суроғ надорад, гуфт: "Чӣ гуна ин халқҳо, худоёне, 
хизмат мекард? Ман низ мисли Ӯ рафтор хоҳанд кард ». 31 Ва ту Худованд Худои худро, 

ки дар роҳи ибодат нест; барои ҳар палиданд ба Худованд, ки нафрат ба худоёни худ 

кардаанд; зеро ки онҳо сӯзонд ҳатто писарон ва духтарони худро дар оташ ба худоёни 

худ. 32 Ҳар Ба ту амр мефармоям, эҳтиёт ба он риоя; шумо нест, ба он илова ва на дур аз 
он. (Такрори Шариат 12: 29-32) 

Касоне, ки якҷоя таҷрибаи ибодати бутпарастӣ бо нақшаи шахсони Китоби пӯшида Худо наҷот ва 
умуман онро намефаҳманд. 

Аҳди Ҷадид нишон медиҳад, ки Павлус ба мушоҳида рӯзҳои муқаддас Китоби Муқаддас (масалан, 
Аъмол 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 Қӯринтиён 5: 7-8, 16: 8) чунон ки Ӯ қонун ва гумрукии нигоҳ худ 

одамон. 

Павлус хусусан маҳкум якҷоя гузаронидани таҷрибаҳои бутпарастӣ бо observances Китоби  

Муқаддас (1 Қӯринтиён 10: 20-23). Павлус дар бораи худаш наздик дар охири ҳаёташ ӯ изҳор 



дошт, ки ӯ пайваста дар тамоми равишҳои яҳудиён лозим нигоҳ (Аъм 28: 17-19; cf. Аъмоли 21: 18-

24) ва, ки лозим буд, ки аз ҷумла дар тамоми айёми муқаддас номбар Ибодат 23. 

Чун қоида, калисоҳои юнонӣ-румӣ Оё насиҳати Павлус пайравӣ ба ӯ пайравӣ карда чунон ки 

Масеҳ (1 Қӯринтиён 11: 1) пайравӣ ва на панд Расул Юҳанно, ки минбаъд роҳ чун Исо роҳ (1 
Юҳанно 2: 6 , 18-19), зеро онҳо дар тамоми айёми муқаддас Библия риоят намекунад. Ҳамчунин, 

онҳое, калисоҳои одатан якҷоя таҷрибаҳои халқҳо дар тақвими ибодати худ, ки ҳаввориён 

мухолифат (1 Қӯринтиён 10: 20-23; 2 Қӯринтиён 6: 14-18; Яҳудо 3-4, 12; 1 Юҳанно 2: 6). 

Бо нигоҳ доштани не Рӯзҳои Худо аст, балки ивазкунанда ба ҷои ғайридавлатӣ Китоби Муқаддас, 

бисёр, ки ба гуноҳ дарк намекунанд, бояд ба ҳақиқат бошад, аз зиндагии мо, ки Худо танҳо баъзе 

даъват акнун, ки ҳама имконият барои наҷот ёфтан дар ин синну сол ё доранд синну соли оянда, ва 
қариб ҳамаи онҳое, ки то абад зиндагӣ хоҳад дар ҷамъоварии дертар захира карда мешаванд. 

Рӯзҳои Муқаддас Худо фидо аз қисматҳои нақшаи Ӯ наҷот аст, ки бештари дарнамеёбанд. Ин 

нақшаи аҷиб ва бо муҳаббат аст. 

9. НИИ-тарҷумаҳо ва шанбе 

Чаро аксарияти ки Исоро менамоянд рӯзҳои муқаддас Китоби Муқаддас риоят намекунад? Илова 

бар ин, ба эҳсосоти зидди Judaic, созиш, ҷаҳолат ва ақидаҳои беасос дар бораи «анъана» 
mistranslations як сабаби бисёр ба назар омодагӣ ба қабул, ки онҳо бояд ба риоя фестивалҳои Худо 

нест. 

одатан як ҷуфти mistranslated / оятҳои намефаҳманд, ки майл ба қайд ҳамчун "далели", ки рӯзҳои 
муқаддас Китоби Муқаддас дур бо анҷом гумон аст. 

Қӯлассиён 2: 16-17 

16-17: Шояд, ки қисми умумӣ бештар аз Китоби Муқаддас аст, ки бисёр вақт чун «далели», ки 

рӯзи шанбе ва рӯзҳои муқаддас Китоби Муқаддас дур анҷом зикр Қӯлассиён 2 аст. Пас, биёед як 

mistranslation ночиз аз он дида бароем: 

16 Бинобар ин ҳеҷ кас ба шумо ҳукм дар гӯшт, ё дар менӯшед, ё нисбат ба шахси holyday, ё 

моҳтоб нав, ё аз рӯзҳои шанбе: 17 Инҳо сояи чизҳои оянда аст; аммо ҷисм 

аз они Масеҳ аст (Қӯлассиён 2: 16-17). 

Ба боло тарҷумаи наздик аст, вале он илова як калимаи «аст» (аст, ки чаро дар тарҷумонҳо Луқо 

гузошта аст, ки дар курсив) аст, ки дар забони юнонӣ аслӣ намебошад. 

Дар тарҷумаи дар ҳақиқат аслӣ он берун тарк мисли он аст, ки дар он ҷо нест. Аҳамият диҳед, 

ки тавонову мекунад рақамҳои ризоият ва суханони марбут ба ояти 17: 

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

Инҳо сояи чизҳои оянда аст; ки .... Аммо .... мақоми ............ аз ... Масеҳ аст.   

Бояд қайд кард, ки 9999 маънои онро дошт, ки ҳеҷ сухане дар матн-аз Китоби Муқаддас калимаи 
вуҷуд "аст," дар ин оят нест. 

Азбаски ҳамон се суханони тавонову кард (# 4983, 3588, 5547 &) ба чор маротиба дигар дар Аҳди 

Ҷадид ва дар он баробар Луқо онҳоро чун «бадани Масеҳ» тарҷума истифода бурда мешавад 



(Румиён 7: 4; 1 Қӯринтиён 10:16; 1 Қӯринтиён 12:27; Эфсӯсиён 4:12) - ҳамчун мекунад, ки NKJV-, 

то бояд ба Луқо. 

Бинобар ин, агар онҳое ки тарҷумонҳо бо худ танҳо пайваста буданд, боз ҳам тарҷума Қӯлассиён 

2: 16-17 ба давлат (ва дохил қавс ва вергулҳо): 

16 Бинобар ин, мабод, судя кас ШУМО дар кя мехӯрад ва менӯшад, ё нисбат ба як фестивал 

ё риояи ин моҳро ё шахси шанбе 17 (барои он чи Инҳо сояи чизҳои оянда), аммо ҷисм аз 

они Масеҳ аст. 

Ё ба ибораи дигар, оё онҳое, ки берун аз «бадани Масеҳ» (ба калисо, Қӯлассиён 1:18) судя ба шумо 

оид ба Рӯзҳои Рӯҳулкудс бигзор, балки худи танҳо калисо ҳақиқӣ. Қӯлассиён 2: 16-17 мегӯяд, ки 

рӯзи шанбе ва Рӯҳулқудс Рӯзҳои дур анҷом дода мешавад. 

Ҳатто аввали Православии усқуф Ambrose Милан фаҳмиданд, ки Қӯлассиён 2:17 ишора шуд, ба 
«бадани Масеҳ» чунон ки Ӯ навишт зерин шарҳ аст, ки ояти: 

Пас, биёед, биҷӯед, ки бадани Масеҳ ... ки бадани Масеҳ аст, ба ҳақ нест. (Ambrose Милан. 

Китоб II. Дар имон доштан ба қиёмат, боби 107) 

Ин ғамгин аст, ки тарҷумонҳои муосири юнонӣ бисёр вақт чӣ гуна баён дар асл маънои аҳамият 
намедиҳанд. 

Ин exegesis камбизоатон (тафсири Китоби Муқаддас) такя бар mistranslation ба даъво, ки рӯзҳои 

муқаддас дур бо амал аст. 

Ғалотиён 4: 8-10 

Боз як эътироз маъмул аст, ки ба нигоҳ доштани рӯзҳои муқаддас Ғалотиён 4: 8-10. Баъзе 

протестант майл ба истифода бурдани ин ба мегӯянд, ки ҳеҷ санаи Китоби Муқаддас ба мушоњида 

карда мешавад. Пас, биёед ба он чӣ, ки оятҳои дар асл таълим назар: 

8 Аммо баъд, дар ҳақиқат, вақте ки шумо ба Худо медонам, шумо онҳое, ки бо табиат 

худоёни нест, хизмат мекард. 9 Аммо алҳол, пас ба шумо маълум ба Худо, ё на аз ҷониби 

Худо маълум, ки чӣ тавр ба он аст, ки ба шумо рӯй боз ба унсурҳои заиф ва beggarly, ки ба 

он мехоҳед боз ба онҳо ғулом кардан бошад? 10 Шумо рӯз ва моҳ ва фаслҳои сол ва 

солҳои риоя намоянд. 

Мушкилоти якчанд бо далели зидди Рӯҳулкудс Рӯзи дар ин ҷо нест. 

Яке аз он аст, ки Ғалотиён ғайрияҳудиён (баъзе яҳудиён, ки дар оятҳои баъд аз баррасӣ, ҳарчанд 
буданд, аз афташ нест) буданд ва буданд, нигоҳ доштани НЕ Рӯзҳои Муқаддас Китоби Муқаддас 

пеш аз табдили. 

Плюс ҳаст, ҳеҷ роҳе, ки Китоби Муқаддас боз ба талаботи Китоби Муқаддас ҳамчунин даъват 

«аносир beggarly». Павлус ба таври равшан бар зидди observances бутпараст огоҳ шуд Ғалотия буд, 

"онҳое, ки бо табиат буданд, худоёни нест, хизмат мекард." 

Дигар он аст, ки католик / протестант / Шарқӣ православӣ бояд ба назар гирифт, ки ба онҳо бисёр 

вақт кор риоя рӯз ва солҳои гуногун (Якшанбе, Писҳо, Мавлуди Исо, Соли Нав), то ки онҳо бояд 
ба чизе риоя намекунанд, агар онҳо фикр мекунанд, ки ягон рӯз динӣ доранд, ба мушоњида карда 

мешавад. 



Ғалотиён 4: 8-10 корро дур макун бо Рӯзҳои Муқаддас Китоби Муқаддас, балки ба ҷои он огоҳӣ 

бар зидди часпида ба observances ғайридавлатӣ Библия аст. 

Чӣ дар бораи рӯзи ҳафтум шанбе? 

Дар рӯзи ҳафтум шанбе аввали ин идҳо Худо номбар Ибодат 23 аст, ҳарчанд он ҳафта аст, на ҳар 

сол дар Рӯзи Муқаддас баъзе шарҳҳои кӯтоҳ назар ба хотири бошад. 

Дар рӯзи ҳафтум ҳафта, ки Китоби Муқаддас рӯзи шанбе аст, ки ҳоло номи Шанбе. Ҳарчанд рӯзи 
якшанбе дар тақвими муайян ҳамчун рӯзи ҳафтум ҳафта нишон дода шудааст, воқеият ин аст, ки 

рӯзи якшанбе, рӯзи аввали ҳафта аст. The New Testament ба таври равшан нишон медиҳад, ки Исо 

(Луқ 4:16, 21; 6: 6; 13:10), инчунин ҳаввориён ва содиқ (Аъм 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; 
Ибриён 4: 9-11) дар рӯзи ҳафтум шанбе нигоҳ дошта мешавад. 

Бисёриҳо мегӯянд, ки рӯзи ҳафтум шанбе аст, ки дар Аҳди Ҷадид ба намозу нест, то он лозим нест, 
имрӯз ба ҳабс нигоҳ дошта шавад. Аммо танҳо роҳи кунад, ки даъвои аст, такя кардан ба 

mistranslations аз Китоби Муқаддас аст. Агар яке дар, имон аст, чӣ мешавад, ки асли юнонӣ, асли 

арамӣ ва аслии Vulgate Лотинӣ назар, он дар ҳамаи онҳоеро, ки ба забони рӯзи ҳафтум шанбе аст, 

ки барои масеҳиён ба намозу равшан аст. 

Ҳатто тибқи баъзе католик ва протестантӣ тарҷумаҳои Китоби Муқаддас, ҳафтум дигарон рӯзи 

шанбе буд, ки барои мардуми масеҳӣ итоаткор аз Худо: 

4 Зеро ки ӯ дар ҷое дар бораи рӯзи ҳафтум ба ин тариқ гуфта кардааст, "Ва Худо дар рӯзи 

ҳафтум аз ҳамаи корҳои Худ ором гнрифт"; 5 Ва боз дар ҷои зикр Бинобар ин «Онҳо ба 
оромии Ман дохил дохил». 6, зеро он мемонад, ки баъзе ба он дохил хоҳад кард, ва онҳое ки 

пештар хабари хуб кард, аз боиси беитоатӣ дохил нашуданд гирифта, .. . 9 Бинобар ин, 

оромии шанбе ҳанӯз барои қавми Худо боз боқӣ мемонад. 10 Ва хар кӣ ба оромии Худо, ба 
зиммаи аз корҳои худ, чунон ки Худо аз корҳои Худ кард. 11 Аз ин рӯ, биёед кӯшиш кунем, 

то ба он оромӣ дохил, то ки ҳеҷ кас пас аз намунаи ҳамин беитоатии афтод. (Ибриён 4: 4-

6,9-11, NAB) 

4 Зеро ки дар ҷое ки Ӯ дорад, дар бораи рӯзи ҳафтум бо ин суханон гуфта: "Ва дар рӯзи 

ҳафтум Худо аз ҳамаи корҳои Худ ором гнрифт". 5 Ва боз дар ин порча дар боло Ӯ мегӯяд: 

"Онҳо ҳеҷ гоҳ ба оромии Ман дохил нахоҳанд." 6 Он ҳам мемонад, ки баъзе ба он оромӣ 
дохил хоҳад кард, ва онҳое ки пештар башорат ба онҳо дошт, дод, дар нашавед, ба сабаби 

беитоатии онҳо ... 9 ҷо боқӣ мемонад, он гоҳ, ки шанбе-истироҳат барои қавми Худо; 10 Зеро 

ҳар касе, ки низ ба оромии Худо дохил ба зиммаи аз кори худ, чунон ки Худо аз корҳои 
Худ кард. 11 Биёед, ин рӯ, тамоми саъю талоши дохил ба он оромӣ, то ки ҳеҷ кас аз рӯи 

намунаи онҳо беитоатии афтод (Ибриён 4: 4-6,9-11, Қитоби) 

The New Testament ба таври равшан гуфта мешавад, ки масеҳиён ҳастанд, ки ба нигоҳ доштани 
шанбе рӯзи ҳафтум. Илова ба роҳ барои рушди рӯҳонӣ ва rejuvenation шахсӣ, рӯзи шанбе низ 

тасвир вақти омадани оромии Ҳазорсолаи Худо. 

Дар ҳоле ки бисёриҳо фикр намекунанд, ки рӯзи ҳафтум шанбе дар як рӯзи Рӯҳулкудс аст, ки 

Китоби Муқаддас на танҳо (Ибодат 23: 3; Хуруҷ 20: 8; Ишаъё 58:13). The New Testament огоҳ он 

риоят накунад (Ибриён 4: 4-11), вале бисёре аз сабаби атрофи бо «суханони холӣ» (Эфсӯсиён 5:26 
cf.). 

Ин шояд низ бояд қайд кард, ки сарфи назар аз mistranslations hinting тартиби дигаре, ки дар асри 

дуюми Бишоп Ignatius Антиохия кард иваз НЕСТ рӯзи ҳафтум шанбе бо пахши (Thiel Б. Ignatius ва 
шанбе Шанбе еї, ҷилди 69 (3):. 18-21 , солҳои 2016 ва Thiel B. Муфассалтар дар Ignatius ва шанбе 



шанбе еї, ҷилди 70 (2):. 15-17, 2017). Ва кард ҳуҷҷати қадим номида Didache (Thiel B. The Didache 

ва шанбе Шанбе еї, ҷилди 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Барои маълумоти бештар дар бораи њуљљатї ба таърихи калисо, тафтиш аз китобчаҳо ҳақиқии 

калисои масеҳӣ имрӯз дар куҷост? ва таърихи давомдор Калисои Худоро дар www.ccog.org. 

10. Идҳои девҳо аз нав бастабандишуда 

Дар бораи Мавлуди Исо, Писҳо ва рӯзҳои дигар динӣ, ки бисёре аз омӯзгорони Масеҳ мушоҳида 

мекунед? 

Оё онҳо аз Китоби Муқаддас омадааст? Агар не, ки он ҷо онҳо аз меоянд? Оё он аҳамият, 

мувофиқи Китоби Муқаддас, ки агар шумо аз онҳо нигоҳ дошта метавонем? 

ҳастанд, ид сершумор, ки дар калисоҳо ба ҷаҳон дастгирӣ нест, ҳарчанд на ҳамаи онҳо аз тарафи 
ҳамаи онҳо тасдиқ шудааст. Дар тӯли таърих, баъзе калисоҳо баъзан тасдиқ намуданд, инчунин 

баъзан маҳкум, касоне, идҳо ҳамин. 

Дар ҳоле, ки берун аз доираи ин китобча рафтан ба ҳамаи тафсилотҳои дар бораи ҳар як ид ва асли 

худ аст, воқеият ин аст, ки бисёриҳо шахсони девҳо repackaged онҳо аксаран дар ибтидо барои 

ҷалол додани як бутпарастӣ худое / олиҳаи пешбинӣ шуда пеш аз калисоҳои гуногун қабул ва / ё 
онҳоро номгузорӣ. 

Бисёриҳо шояд ҳайрон ба ёд, ки дин юнонӣ-румӣ баъзан аз ин ид ба сифати бутпарастӣ ва 

номуносиб барои маҳкум масеҳиёни сарфи назар аз он, ки ба калисоҳои гуногун юнонӣ-румӣ онҳо 
дар асри 21, мусоидат менамояд. 

Рӯзи Соли нав шоистаи Янус (худои вақт) ва Пуршиддат (олиҳаи тоза ва инчунин будан) 

Дар Китоби Муқаддас сол дар баҳор оғоз (Хуруҷ 12: 2), вале он чӣ аст, ки одатан номида рӯзи 

Соли нав дар январ 1-уми оид ба тақвими муосир ба мушоҳида мерасад. Дар охири асри 2-

юми милодӣ, фақеҳи юнонӣ-румӣ Tertullian касоне, ки Исои Масеҳ, ки ҷашни буданд, як нусхаи он 

меномиданд маҳкум менамояд. Аммо, ки бисёриҳо, ки мехост, ба ҷашн манъ намекунад. 

Ҳисоботҳо Энсиклопедияи католикӣ: 

Нависандагон ва шўроњои масеҳӣ orgies халқҳо ва ё аз ҳад вобаста ба фестивал маҳкум 
кард ... дар аввали сол ҷашн: Tertullian муттаҳам масеҳиён, ки тӯҳфаҳои одати баррасї - 

ном strenae (étrennes Fr.) аз олиҳаи Strenia, ки беш аз рӯзи Соли Нав presided (cf. Ovid, Fasti, 

185-90) - ҳамчун оина оддии алоқаи дӯстона (De бут XIV.). (Рӯзи Tierney J. Соли Нав. 

Энсиклопедияи католикӣ. С. 11, 1911) 

Тақрибан 487 милодӣ, дар Юнону Рум менамуд, ки ба қабул кардани «ид аз Хатна» январи соли 1-

уми. Ин Вале, оё ҳамаи халқҳо фаъолияти манъ намекунад. 

Дар ёддошт Энсиклопедияи католикӣ: 

Ҳатто дар рӯзҳои мо хусусиятҳои дунявии ифтитоҳи Соли нав халал бо риояи динии 

Хатна, ва майл ба як ҷашни оддӣ, ки аз он бояд хусусияти муқаддаси он рӯзи Рӯҳулқудс 

доранд. Августини қайд кард, фарқи байни бутпарастӣ ва тартиби масеҳӣ ҷашни рӯзи: 
ишрат аз бутпарастӣ ва зиёдаравиҳои буданд, то ки аз рӯза масеҳӣ ва дуо expiated шавад (. 

PL, XXXVIII, 1024 sqq .; СЭРМ cxcvii, cxcviii). (Ҳамон ҷо) 



Пас аз он ҳамчунин мегӯяд: 

... нисбат ба охири асри шашуми Шӯрои Auxerre (метавонад. I) манъ масеҳиён strenas 

observare diabolicas. 

Diabolicas Ибораи strenas observare тақрибан аз лотинӣ ба англисӣ тарҷума ҳамчун «риояи вақти 

нави Иблис». Эҳтимол аст, ки қатъномаҳои Соли нав ба дуо ва амалияи як бор барои олиҳаи 

бутпарастӣ дода вобаста аст. 

Январи соли 1-уми аст, ки иди Китоби Муқаддас нест, ва ҳатто калисои Рум баъзе аз хусусиятҳои он 

ҳамчун девҳо ҳаром кардааст. 

Рӯзи Валентин шоистаи Faunus / пантуркист (худои Дороиву ва ҳосилхезии) 

Дар Китоби Муқаддас ҷашни мисли иди ошиқон надоранд, вале бисёре аз мардум аз он риоя 
намоянд. 

Дар ин ҷо аст, манбаи католикӣ дорад, дар бораи он навишта шудааст: 

Дар решаҳои дурӯғ рӯзи Санкт ошиқон дар ҷашнвораи Рум қадим Lupercalia, ки дар 15-

Feb. барои 800 сол румиён ҷашн гирифта шуд ин рӯз ба худои Lupercus бахшида буд.Дар 

бораи Lupercalia, як ҷавон мехоҳад, ки номи як зани ҷавон дар лотерея ҷалб ва мехост, пас 
зан ба сифати як ёри ҷинсӣ барои соли нигоҳ ... 

Калисои католикӣ, дигар расман эҳтиром Санкт Валентин, балки ҷашни дорад, ҳам реша 

Рум ва католикӣ. (Пайдоиши рӯзи Валентин Санкт HTTP:. //www.american catholic.org) 

Як рӯз решаҳои бутпарастӣ ва иҷозатнома ҷинсӣ аст, албатта як рӯз барои масеҳиён ба риоя 
намекунанд. Ин навъи рафтори зидди ки дар Аҳди Ҷадид огоҳ карда буд (1 Қӯринтиён 6:18; Яҳд 

4). 

Аҳамият диҳед, ки баъзе шарҳҳои исломӣ дар бораи Рӯзи Валентин: 

Таҷлили Рӯзи ошиқон аст, ҷоиз нест, чунки: Якум, он ҷашни навовариҳо, ки ... масеҳиён аз 

решаҳои бутпарастӣ Рӯзи ошиқон огоҳ буданд. Дар роҳи масеҳиёни қабул рӯзи Санкт 

ошиқон бояд дарси барои мусулмонон бошад ... Мо бояд чизеро бо бадахлоқона 

бутпарастӣ канорагирӣ .. Love дар байни оилаҳо, дӯстон ва одамони оиладор лозим нест 

дар як рўз бо чунин таҷлил мегардид. ... пайдоиши. (Алайкам Таҷлили Рӯзи ошиқон HTTP:. 
// WWW contactpakistan.com.) 

Аҳамият диҳед, ки мусулмонон шарики Рӯзи ошиқон бо масеҳият (баръало гуна созиш бардурӯғ) 
ва гуноҳ. 

Ба ибораи дигар, Рӯзи ошиқон боиси исми Масеҳ (ба воситаи истилоҳи «масеҳият») ба миёни 

ғайрияҳудиён ба куфр карда мешавад (Румиён 2:24; Ишаъё 52: 5). Лозим нест, ки «ба исми Худо, 

чунки ба туфаӣли шумо» (Румиён 2:24) нигоҳ ид бутпарастӣ. 

Масеҳиёни ҳақиқӣ чӣ ид девҳо repackaged (cf. 1 Қӯринтиён 10:21) риоят намекунад. 

Рақсҳои нораво: Карнавал Иблис 

Carnivals мисли рақсҳои нораво ва иди ошиқон (номида Lupercalia поён) аз бутпарастӣ омада: 



Яке аз ҳолатҳои бори аввал ба қайд гирифта ҷашни солонаи фестивали Osiris дар Миср 

аст; онро ҷашн ба барқарорсозии ҳаёти дар бораи аз ҷониби обхезӣ солона дар Нил 
оварданд. Дар Афина, дар давоми 6 фоиз. То милод, дар як ҷашни солона ба ифтихори 

худои Dionysus аввалин Масалан сабт намудани истифодаи як шино буд. Он дар давоми 

империяи Рум буд, ки carnivals як қуллаи беҳамто бетартибиҳо шаҳрвандӣ ва licentiousness 

расид. Дар carnivals асосии Рум ба Bacchanalia, ки Saturnalia ва Lupercalia буданд. Дар 
Аврупо ривоятҳои идҳои ҳосилхезии баҳор, инчунин ба бор масеҳӣ давом ... Азбаски 

carnivals сахт дар хурофот бутпарастӣ ва фолклор Аврупо реша, Калисои римӣ-католикӣ 

натавонист онҳоро несту буд, ва дар охир бисёре аз онҳо дар доираи фаъолияти калисо 
қабул кард. (Карнавал. Энсиклопедияи Columbia, ҚБ 6 2015). 

Дар Baccanalia ба худои Bacchus буд, низ Dionysus номида мешавад. Ӯ худои ҳосили ангур, 
winemaking ва шароб, аз девонагӣ маросими, ҳосилхезии, театр, ва экстазӣ динӣ дар мифология 

юнонй буд. фаҳшо ҷинсӣ қисми таҷлили Baccanalia буд. ибодати ӯ аз ҷониби раҳбари юнонӣ-румӣ 

Commodianus дар асри сеюми маҳкум шуд (Commodianus. Дар масеҳӣ интизоми. Аз падарон 

беœбудии ёрї Nicene, с. 4). 

Спиртӣ, хусусан шароб, нақши муҳимро дар фарҳанги юнонӣ бо Dionysus будан сабаби муҳиме, 

ки барои тарзи зиндагии raucous бозид (Gately бинӯшед I.. Gotham Books, соли 2008, саҳ. 
11). Mardis рақсҳои нораво ва Carnaval назар ба ин вобаста аст. 

Дар охири асри дуюм, Роман католикӣ Бишоп ва Шарқӣ православӣ муқаддас Irenaeus пайравони 
ин Valentinus heretic барои иштирок дар гӯшт мехӯрад ҷашнвораҳо халқҳоро ба вай навишт 

маҳкум: 
Бинобар ин ҳам азоб ба вуқӯъ пайвандад, ки "аксари комил» дар миёни онҳо бе ҳаросе 
нашъамандӣ ба ҳамаи онҳое ки намуди корҳои ҳаром он Муқаддас моро бовар мекунонад, 

ки «онҳое ки чунин корҳо Малакути Худоро мерос нахоҳанд гирифт». Масалан, онҳо 

кунад нест scruple дар бораи хӯрок мехӯрад пешниҳод дар қурбонӣ ба бутҳо, ба гумони он, 

ки онҳо метавонанд, дар ин шартнома роҳ нест наҷосат. Сипас, боз, дар ҳар як ҷашнвора 

халқҳо ҷашн ба ифтихори бутҳо. . . Дигарон бошанд, аз онҳо худашон надеҳ то ба 

ҳавасҳои ҷисм, бо рағбати хоса, нигоҳ, ки ба чизҳои ҷисмониро бояд ба хусусияти ҷисмонӣ 

иҷозат дода, дар ҳоле, чизҳои рӯҳонӣ, ки барои рӯҳонӣ таъмин карда мешавад. Баъзе аз 

онҳо, илова бар ин, ки дар одати одатҳои касоне, занон ба ҳар касро, ки онҳо ба таълимоти 

боло таълим мебошанд, чунон ки зуд-зуд аз тарафи касоне, заноне, ки гумроҳ кардаанд, аз 

тарафи баъзе аз онҳо, ки дар бораи бозгашти онҳо ба калисои Худо оварда шудааст, 

эътироф шуда, ва эътироф ба ин дар якҷоягӣ бо дигарон аз хатоҳои худ. (Irenaeus. Бар 

зидди бидъатҳои. Китоби 1, боби 6, Verse 3) 
Баъдтар, православии католикӣ apologist Arnobius (вафот 330) бар зидди намуди рӯза, ки 

мушрикон буд, огоҳ карда гуфт: 
Шуморо чӣ мегӯянд, Эй писарони оқилона Erectheus? Чӣ, шумо шаҳрвандони 

Minerva? Дар хотир хоҳиши донистани бо кадом суханони шумо дифоъ чӣ қадар хатарнок 

аст, ки ба нигоҳ, ё чӣ санъат шумо бо он ба дод бехатарии ба personages ва сабабњои то 

mortally захмӣ мешавад. Ин нест, нобоварӣ, бардурӯғ аст, ва на бо айбдоркуниҳои хобида 

assailed: ба infamy аз Eleusinia шумо ҳам аз тарафи ибтидои пойгоҳи онҳо ва аз ҷониби 

баҳисобгирии адабиёти қадим эълон мешавад, аз тарафи оёти хеле, ки дар нек, ки шумо 

истифода ҳангоми пурсиш дар гирифтани чизҳои ҳаром, - «ман рӯза, ва масти лоиҳаи; Ман 

аз cist асроромезе гирифта, ва ба wicker-сабади; Ман боз қабул карданд ва ба сандуқе каме 

гузаронида мешавад. (Arnobius. Бар зидди халқҳо, китоби V, боби 26) 
Arnobius ҳатто чунин менамуд, ки дар бораи як зиёфати 'рақсҳои нораво »пас аз рӯза бим: 



Дар иди Зевс фардо мебошад. Зевс, ба гумонам, dines, ва бояд бо бологузар бузург satiated 

шавад, ва тӯлонӣ бо ақлу сахт барои ғизо рӯза пур мешуд, ва гурусна пас аз фосилаи 

маъмулӣ. (Arnobius, зидди халқҳо, китоби VII, боби 32) 

Ҳамин тавр, нависандаи аввали ид, ки ба садои зиёде ба монанди Carnaval / рақсҳои нораво, зеро 
робитаҳои он бутпарастист, бутпарасти маҳкум карданд. 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад: 

13 Биёед дуруст рафтор, чӣ тавре ки дар рӯз, на дар ишрат ва мастигарй, на дар фаҳшо ва 

шаҳват, на бо низоъ ва ҳасад. 14 Аммо бар Худованди мо Исои Масеҳ, ва нест ризқи ҷисм, 

ки ба ҳавасҳои иҷро мекунад. (Румиён 13: 13-14) 

Дар ҳоле, ки Китоби Муқаддас хурсандй маҳкум накунед, рақсҳои нораво ва observances вобаста 

хилофи оят аст. Дар Боливия Онҳо ба он даъват ба «Карнавал Иблис» ва дар ниҳону ошкоро 

ибодат Шайтон чун худои худ! 

Карнавал Иблис (La Diablada) Ҳар баҳор, Oruro меравад, ба ҳолати карнавал ... Яке аз 
фикрҳои муфид аз dancers иблис, ки анъанаи, ки аз як навъ хоси ибодати шайтон натанњо 

мебошанд. Oruro шаҳр истихроҷи аст ва аҳолии маҳаллӣ, сарф қадар вақти зиёд 

зеризаминӣ, қарор қабул худое аз underworld. Анъанаи масеҳӣ дикта мекунад, ки ин бояд 

иблис ва Oruro содиқ тавр қабул Шайтон, ё Supay бошад, чун худои худ / (Frommes. 

Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = чорабинии & event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis рақсҳои нораво ҷашни девҳо ва албатта на як масеҳӣ мебошад. Он аз тарафи Исо 

на аз пайравони содиқи аввали ӯ буд, нигоҳ дошта аст. 

Наҷотбахш: ғайритабиӣ аз рӯзҳои иди фатир ва Пантикости? 

Дар бораи наҷотбахш? 

Ҳарчанд калимаи "наҷотбахш" маънои онро дорад, мавсими баҳор, он аст, ки ҳоло асосан дар 

зимистон дуруст пас аз рақсҳои нораво ба мушоҳида мерасад. 

Дар як энсиклопедия ин китоб гуфта мешавад: 

Наҷотбахш аст, ки мавсими динӣ мушоҳида дар баҳори ... Ин дар Хокистар Чоршанбе, 40 
рӯз пеш аз иди шурӯъ мешавад, ба истиснои якшанбе, оғоз меёбад ва якшанбе Писҳо 

(Ramm B. наҷотбахш. Энсиклопедияи китоб Ҷаҳонӣ, ҚБ 50. 1966). 

Дар бораи Хокистар Чоршанбе? 

Хуб, он аст, масеҳии аслӣ ва на дар рӯзи Библия Рӯҳулқудс аст. 

Ҳисоботҳо Энсиклопедияи католикӣ: 

Хокистар Чоршанбе Номи мемирад cinerum (рӯзи хокистар), ки он дар Missal Рум ба 

зимма аст, ки дар пешинаи нусхаи амалкунандаи григорианӣ Sacramentary ёфт ва эҳтимол 

аз ҳадди ақал асри ҳаштуми Санаҳои. 



Дар ин рӯз тамоми содиқ аз рӯи одати қадим ташвиқ ба назди қурбонгоҳ пеш аз оғози зист, 

ва дар он ҷо саркоҳин, dipping ангушти худро ба хокистар қаблан баракат, Таҷлили ба 
пешонии (Thurston H. Хокистар Чоршанбе. Энсиклопедияи католикӣ, 1907 ). 

Ҳамин тавр, Калисои Рим аз он расман дар асри 8-ум қабул кард. 

Ҳамчунин, лозим ба зикр аст, ки ғояи ҳизберо, салиби хокистар оид ба пешонӣ аз ибодати худои 

офтоб ва дигар шаклҳои бутпарастӣ омада: 

Mithratic ... ташаббускори ... боз минбаъд доранд, Sun Салиби бар пешонии шуд. Дар 

монандии ба салиб хокистар дод оид ба пешонӣ дар бораи масеҳӣ Хокистар Чоршанбе 

мезананд аст. Баъзе пешниҳод кардаанд, ки ин ба намунаи масеҳиёни асри як қарз аз 
парастиши Mithratic; ба дигарон нишон медиҳанд, ки ҳам cults бар прототипи ҳамон шудан 

шуданд. (Nabarz P. The асрори Mithras:.. Эътиқод бутпарастӣ, ки ҷаҳонро такон масеҳӣ 

Inner анъана / хирс & ширкат, соли 2005, саҳ 36) 

Хокистар Чоршанбе Ин гӯё ҷашнвораи масеҳӣ аз бутпарастӣ румӣ дошт, ки дар навбати 

худ онро аз Vedic Ҳиндустон гирифта омад. Хокистари насли худои оташ Агни, ба absolve 

ҳамаи гуноҳонро ... Дар Соли Нав ид Рум кард кафорат дар моҳи март ба ҳисоб бо 
иқтидори шуда, одамон палос намепӯшид ва ғусл дар хокистар ба бахшиши гуноҳҳо 

худ. Он гоҳ чун имрӯз арафаи Соли Нав дар як ҷашнвора барои мехӯрад, нӯшидан ва 

гуноҳ, оид ба назарияи, ки ҳамаи гуноҳҳои шавад хушконид аз рӯзи дигар буд. Тавре ки аз 
худои мурдан март, Mars гуноҳҳои парастандагони Худ », бо вай ба қатл 

гирифтанд. Бинобар ин карнавал афтод мемирад martis, рӯзи Mars. Дар забони англисӣ, ки 

ин Сешанбе, чунки Mars бо худои Saxon Tiw алоқаманд буд. Дар Фаронса рӯзи карнавал 
дар Mardis рақсҳои нораво хонда шуд: «Fat Сешанбе,« рӯзи merrymaking пеш Хокистар 

Чоршанбе. (Уокер B. Википедиа Зан кард, ривоятҳо ва сирри. HarperCollins, 1983, саҳ. 66-

67) 

Ҳар куҷо чил-рӯзи lenten рӯза Аз Биё Оё? 

Дар Китоби Муқаддас мегӯяд, як давраи 50 рӯз ба ҳисоб аст, ки он ҷо исми Пантикост ба 

даст. Тақрибан дар асрҳои чорум-шашуми, дар Юнону Рум нигоҳ доштани баъзе намуди рӯза 50 

рӯз, ки ин меваҳо монанд ба рӯза Исломии Рамазон (роібаладіо, p.32) буд, шуд. Бо гузашти вақт, 

ин ба Худдории чил рӯз як ё якчанд (одатан хӯрок) адад тағйир ёфт. 

Масеҳиёни барвақт, албатта, оё давом чун ҳатто католикӣ Abbot муқаддас Юҳанно Cassian дар 

асри панҷум амалӣ наҷотбахш намешавад: 

Лекин шумо бояд, ки то даме ки медонем, чӣ тавре ки Калисо ибтидоӣ нигоҳ такомули 

он unbroken, ин риояи наҷотбахш вуҷуд надошт. (Юҳанно Cassian. Конфронси 21, ДАР 

КОНФРОНСИ аввали ABBOT THEONAS. ДАР истироҳат ДАР панҷоҳ РУЗИ. Боби 30) 

Ҳамин тавр, ӯ иқрор шуд, ки наҷотбахш илова карда шуд, ки аз мӯъминон аслии онро риоят 

намекунад. 

Павлуси ҳавворӣ дуъо нигоҳ фисҳ ва рӯзҳои иди Фатир (1 Қӯринтиён 5: 7-8). Вале ӯ чизе даъват 

наҷотбахш корро намекунанд. Вале, зеро ки рӯзҳои иди Фатир дар бар мегирад, ки ҳафт рӯз "рӯза» 

аз хамиртуруш, дар атрофи он вақт бисёр Писҳо бихонед, шояд, ки баъзе марбут ба Рум ва Миср, 

фикр мекарданд, ки як давраи Худдории бамаврид мебуд, вале ба андозаи аз вақт , инчунин он чӣ 

аз, гуногун худдорӣ. 



Суқрот Scholasticus дар асри 5 навишта буд: 

Дар рӯза пеш аз иди хоҳад ёфт шавад гуногун дар байни одамони гуногун ба мушоҳида 

мерасад. Онҳое, ки дар Рум рӯза се ҳафта пеш аз иди пай дар пай, ба истиснои шанбе ва 

якшанбе. Касоне, ки дар Illyrica ва дар тамоми Юнон ва Искандария мушоҳида рӯза шаш 

ҳафта, ки истилоҳи «Дар давоми чиҳил рӯз 'рӯза». Дигарон оғози рӯза аз ҳафтаи ҳафтум 

пеш аз иди ва рӯза се-панҷ рӯз танҳо, ки дар фосилаи, вале он вақт даъват 'Дар давоми чил 

рӯз' рӯза ». ... ки баъзе қоил яке аз сабабҳои он, ва дигарон дигар, тибқи якчанд орзуи 

онҳост. Яке метавонед низ ихтилоф дар бораи ба таври наёмезанд, озуқаворӣ, инчунин дар 

бораи шумораи рӯзҳои дид. Баъзе аз пурра аз он чи, ки дар ҳаёти парҳез: дигарон моҳӣ 

таъом танҳо махлуқотро зинда: бисёр якҷоя бо моҳӣ, бихӯред паррандаеро низ гуфт, ки аз 

рӯи Мусо, аз ин низ берун аз обҳо дода шуд. Баъзе аз парҳез аз тухм, ва ҳар навъ мева: 

дигарон танҳо нон хушк бихӯранд; ҳам ба дигарон мехӯранд, ҳатто ба ин намешавад: дар 

ҳоле ки дигарон инро то соати нӯҳум рӯзадорӣ машғул буданд, баъд ҳар гуна ғизо мегирад 

бидуни тафовуте ... Аз вале, ҳеҷ кас наметавонад дар як фармон навишта ҳамчун мақоми ... 
(Суқрот Scholasticus истеҳсол таърихи Ecclesiastical, ҷилди. V, боби 22) 

Ҳаввориён ростӣ лозим набуд, рӯза гуногун бо талаботи гуногун (cf. 1 Қӯринтиён 1:10; 11: 1). Дар 

рӯза Lenten чилу Имрӯз рӯза чиҳил рӯз дар Китоби Муқаддас зикр, ки ҷалб набудани аз ғизо ва об 

дӯст надорад (Хуруҷ 34:28; Луқо 4: 2). 

Дар бораи пайдоиши наҷотбахш аст, пай кадом як олим чунин навишт: 

A наҷотбахш аз чиҳил рӯз аз ҷониби ходимони аз Бобил Иштар ба қайд гирифта шуд ва аз 

тарафи ходимони худои meditorial Миср бузург Адонис ё Osiris ... Дар байни мушрикон 
назар мерасад, дар ин давра ба наҷотбахш, бошад, муњимтарин пешакӣ ба бузург солона 

(одатан баҳор шуд ) фестивалҳо. (Фестивалҳо Bacchiochi С. Худо дар китоб ва таърихи 

Қисми 1. Китоби Муқаддас Perspectices, Berrian Спрингс (MI), соли 1995, саҳ. 108) 

Эҳтимол аст, ки идеяи як рӯз чиҳил рӯза аз Искандария дар Миср ва ё аз Юнон омад ва ба олиҳаи 

Иштар аз бутпарастӣ вобаста аст. Аз бобилиён бар юнониён ва мисриён гирифт, ки шояд вақте ки 

онҳо ба ин амал сар шуд. 

Аз масеҳиёни асри як кард риоя Рӯзҳои иди фатир, рӯза аз бутпарастӣ repackaged аз афташ бо 
роҳҳои гуногун аз ҷониби Юнону Рум иваз карда шуданд. 

Аҳамият диҳед, ки Павлус огоҳ дар observances бутпарастона иштирок: 

14 Оё худро дар дастаи нобаробар бо кофирон фаъолонаи нест; чӣ тавр метавонем ба ростӣ 

ва шариат-шикастани шарикони, ё чӣ нуре ва зулмот умумияте доранд? 15 Чӣ тавр Масеҳ ба 

шартнома бо Beliar омада ва чӣ мубодилаи, метавонед дар мобайни мӯъминеро ва беимон 

бошад, вуҷуд дорад? 16 маъбади Худо нест, метавонанд бо худоёни козиб созиш, ва он аст, 

ки мо мебошанд - маъбади Худои Ҳай. (2 Қӯринтиён 6: 14-16, NJB) 

19 Ин чӣ маъно дорад? Ин бахшида озуқа ба худоёни козиб ба баробар ба чизе? Ё, ки ба 

худоёни козиб худро ба чизе ташкил? 20 Не, ин тавр нест; танҳо, ки вақте ки қурбонии 

бутпарастон, он чӣ аст, аз ҷониби онҳо қурбонӣ аст, ба девҳо, ки ҳастанд, Худо нест, 

қурбон. Ман намехоҳам, ки шумо ба дигарон бо дев р. 21 Шумо метавонед косаи 



Худовандро ва косаи девҳоро инчунин тозагӣ риоя намешавад; шумо наметавонед дар як 

ҳиссаи дар суфраи Худованд ва мизи девҳо '-ро дошта бошад, инчунин. 22 Оё мо дар 

ҳақиқат мехоҳед, ки ба шавқи рашки Худованд; ҳастанд, ки мо аз Ӯ пурзӯртарем аст? (1 

Қӯринтиён 10: 19-22, NJB) 

Новобаста аз он ки аз Миср, бутпарастӣ Рум, ё манбаъњои дигари девҳо, ки як ҷо наҷотбахш 

наомадаам, аз Китоби Муқаддас буд. Ва онро аз анъанаҳои аввали пайравони аввали Исо омад. 

Баъзеҳо фикр мекунанд, ки онҳо кофӣ қавӣ ҷиҳати рӯҳонӣ то ки онҳо метавонанд бутпарастӣ 

омехта мебошанд, вале дар асл онҳо ба шаҳватангезро ғазаби Худо мувофиқи Павлус. 

Пасха 

Бисёр одамон дарк намекунанд, ки Писҳо (Иштар) гумон буд, ки бошад, фисҳ, ба рӯзи якшанбе 

барангехт, чунки тарсу ҳаросро ва нафрат яҳудиён (Ҳамон ҷо, саҳ. 101-103). 

Аҳамият диҳед, ки чӣ гуна олими протестантӣ J. Gieseler гузориш дар бораи асри дуюми эҳтиром: 

Аз ҳама муҳим дар ин ҷашнвора дар рӯзи иди фисҳ, ки 14-уми нисон, ... Дар он фатир хӯрда буд, 

эҳтимол ба монанди яҳудиён, ҳашт рӯз тавассути ... аст беолоиш аз як ҷашнвораи солона ба 

эҳёшавӣ дар миёни онҳо ... масеҳиёни Осиё вуҷуд дорад Ноболиғ ба тарафдории solemnity фисҳ 

худ дар нисон 14 Юҳанно шикоят кард. (Gieseler, Johann Карл Людвиг. A Text-китоби Таърих 

Church. Харпер & бародарон, 1857, саҳ. 166) 

Ҳарчанд масеҳиёни Фисҳ нигоҳ оид ба 14-уми нисон, ба сабаби мехоҳанд худро дур аз сабаби 

шӯришҳои яҳудиён дар назари мақомоти Рум, бисёре аз Юнону Рум дар Ерусалим, Рум ва 
Искандария (вале на Осиёи Хурд) қарор кард, ки гузаштан фисҳ ба якшанбе. Дар аввал, онҳо як 

варианти фисҳро нигоҳ дошта ва ба он шуд, иди эҳёи нигоҳ нест. 

Аҳамият диҳед низ зерин аз Г. Snyder: 

Дар аввал масеҳиён аз марги Исо бо хӯроки Фасҳи (eucharist) дар рўзи афзудаанд аз иди 
Фисҳи яҳудиён (.: 7-8, эзоҳи 1 Қӯр 5) ҷашн гирифта мешавад. 

Дар аввал нест, ҷашни солонаи эҳё нест. Оқибат, дар ҷаҳони ғайрияҳудиён, дар рӯзи 

қиёмат ба фестивал Фасҳи илова карда шуд. Ин рӯз рӯзи якшанбе буд. (Snyder Глобалӣ 

Ирландия Исо, Роман Исои... Ташаккули аввали Ирландия масеҳият Сегона 

байнулмилалии матбуот, соли 2002, саҳ 183) 

Зеро баъзе аз Осиёи Хурд ва дигар ҷойҳо кард дар якҷоягӣ бо тағйири санаи ба якшанбе набошад, 

Mithras ибодат император Константин Шӯрои Саду, ки рӯзи якшанбе барои Юнону Рум эълон 

номида мешавад. Константин худи он гоҳ эълон кард: 

Бигзор он гоҳ мо ҳеҷ умумияте бо мардум яҳудӣ зишт; Зеро мо аз Наҷотдиҳандаи мо ба 

таври гуногун ба ҳузур пазируфт. (Ҳаёт Eusebius »-и Константин, китоб III боби 18). 

Масеҳиён бояд яҳудиён нафрат ва на риоя намекунанд рӯзи Муқаддас Худо, танҳо аз сабаби бисёр 

яҳудиён кунад кӯшиши ин корро. 

Исо ҳеҷ гоҳ қайд намуд, ки насли яҳудӣ зишт буд, (Ӯ яҳудӣ буд) на он ки Ӯст, ки санаи Фисҳро 

тағйир ёфт. Вале офтоб-парастандагони Константин тартиби дигаре баста шавад. Ва риояи 



якшанбе аст, ки ҳоло ҳамчун Пасха маълум аст. Лекин бо сабаби таҷрибаҳои офтоб-ибодат ва 

худдорӣ аз таҷрибаи, ки низ «яҳудӣ» ба ҳисоб аст, дар ҳақиқат, ки чаро Писҳо мушоҳида мешавад, 
вақте ки аз он аст. 

Бисёре аз корҳои он монанди тухм Писҳо, ки харгӯш Писҳо, ва оташ Писҳо аз бутпарастӣ тибқи 
сарчашмаҳои католикии Рум (масалан, Holweck FG Писҳо. Энсиклопедияи католикӣ, ҷилди V. 

Роберт Эпплтон ширкати. 1909) ба кор омад. 

Дар усқуф Anglican JB Lightfoot навишта буд: 

... ба Калисоҳо дар Осиёи Хурд ... фестивал Пасха онҳо аз ҷониби иди Фисҳи яҳудиён бе 

робита ба рӯзи ҳафта ба танзим дароварда, вале ... касоне, Рум ва Искандария ва Gaul 

ҳукмронии дигар мушоҳида; Ҳамин тавр канорагирӣ ҳатто чунин меваҳое бархурдор аз 

дини яҳудӣ. (Lightfoot, номаи Юсуф Барбер Saint Павлус ба Ғалотиён:... A Text таљдиди 

бо Муқаддимаи Заметки ва рисолаҳои нашр Macmillan, 1881, саҳ 317, 331) 

Ва номи Писҳо? Ин respelling аз олиҳаи баромадани офтоб ва «Маликаи осмон» Иштар аст: 

Иштар, ӯ ҳам таваллуд ва як оиларо ҷанг буд. ... Писҳо ё Astarte дар асл ҳамон ибодати як 

дини ҷинсӣ Бобил сола таъсис аз тарафи Семирамида Маликаи ҷанговари ба ки шаҳват 

барои хун буд, мебошад. (Ҳиндукуш Ҳ чеҳраи аз Hamitic Мардумии. Xlibris Corporation, 

соли 2010, саҳ. 164) 

Иштар ҳамчун таҷассуми сайёраи Зӯҳра ба зоҳир шуд, ва дар якҷоягӣ бо Син, худои офтоб, 

ва гуноҳ, худои моҳ, аз ӯ қасди аз сегонаҳои astral. (Littleton CS. Худоро, сӯяшон ва 

мифология, ҷилди 6. Маршалл Кавендиш, 2005, саҳ. 760) 

Дар Китоби Муқаддас огоҳ адои «Маликаи осмон: 

17 Оё надидаӣ, Он чӣ инҳо дар шаҳрҳои Яҳудо ва дар кӯчаҳои Ерусалим 

мекунед? 18 кӯдакон ҳезум гирд, ки падарони афрӯхтанд оташ, ва занони хамир мудохила 
кардан, ба пирожни барои малика осмон; ва онҳо рехт берун ҳадия шаробе дигар худоёни, 

то ки Ман ба ғазаб ба хашм. (Ирмиё 7: 17-19) 

Дар пирожни монанд ба «buns салиби гарм» (Платт C. The Психологияи ҳаёт иҷтимоӣ. Dodd & 

ҷаннат, 1922, саҳ. 71) буданд ». Маликаи осмон? 

Ирмиё 7 ... пирожни ба маликаи осмон (ояти. 18). Шояд як истинод ба Бобил ҳосилхезии-
олиҳаи Иштар, олиҳаи сайёра Venus. (The Шарҳу Уиклиф Китоби Муқаддас, Махзани 

маълумоти электронӣ. Copyright (с) 1962 аз тарафи Moody матбуоти) 

Масеҳиён бояд иди баъд аз як олиҳаи бутпарастӣ, ки таҷрибаҳои Китоби Муқаддас маҳкум ном 

нашудаанд. Бо вуҷуди ин, аксари касоне, динеро Масеҳият ба назар намерасанд ки масъаларо бо 

он дошта бошад. 

Maundy Панҷшанбе ва мизбони Eucharistic 

Тавре ки якдигарро иваз "барои иди фисҳ, чун баъзе нигоҳ 'Maundy Панҷшанбе. Дар ин ҷо баъзе аз 

он чӣ Энсиклопедияи католикӣ таълим дар бораи он аст: 

Дар иди Maundy (ё с) Панҷшанбе ботантана ҷашнгирӣ институти ба Eucharist ва 
қадимтарин аз observances хоси ба ҳафтаи Муқаддас мебошад. Дар Рум маросимҳои 



гуногун лавозимоти барвақт ба ин андарзе илова карда шуданд ... гирди солгарди 

институти ба Liturgy меорад. ... 

Панҷшанбе Рӯҳулкудс бо ворисони маросимҳо дорои хусусияти шодиомез гирифта 

шуд. таъмиди neophytes, мусолиҳа аз penitents, ки consecration аз равғани муқаддас, 
шустани пойҳои, ва то худопарастон ҳамеша ба Eucharist Хушо ... (Leclercq Ҳ Maundy 

Панҷшанбе Энсиклопедияи католикӣ Vol 10. New York:... Роберт Эпплтон Ширкат, 1911) 

Дар «Ташкилот аз Eucharist» моҳиятан гумон аст, ки ба ишора ба тағйирёбии Исо рамзҳои бо иди 
Фисҳ. Калисои Рим иқрор шавад, ки аз он маросимҳои ба он илова, ки он чорабинии солона буд, 

ки footwashing амал буд. Калисои Рим дигар иқрор шавад, ки laypeople коре, ки мекардаанд 

footwashing, балки барои он ки акнун танҳо нест амалияи он (Thurston Ҳ шустани дастҳо ва пойҳои 
Энсиклопедияи католикӣ Vol 15. New York:... Роберт Эпплтон Ширкати, 1912). 

Дар «соҳиб Eucharistic», ки ҳоло аз тарафи Калисои Рим истифода аз он чӣ масеҳиёни аслии кард 
фарқ мекунад. 

Энсиклопедияи католикӣ таълим медиҳад: 

Ноне хостем, ки ба гирифтани Eucharistic Consecration одатан номида соҳиб, ва ҳарчанд ин 

истилоҳ низ метавонад ба нон ва шароб аз қурбонии истифода бурда мешавад, он аст, 

махсусан бештар ба нон ҳифз шудаанд. Бино ба Ovid калимаи меояд, аз hostis, душмани: 
«Hostibus як domitis hostia nomen habet» аст, чунки пешиниён душманони мағлуб онҳо 

ҷабрдидагон ба худоёни пешниҳод. Бо вуҷуди ин, мумкин аст, ки hostia аз hostire ба даст 

омада, ба мезанам, ки дар Pacuvius .... масеҳиёни аввалин пайдо ... фақат ба ноне, ки ғизо 
хизмат истифода бурда мешавад. Чунин ба назар мерасад, ки шакли ихтилоф ғайри андаке 

аз он чӣ дар он дар рӯзҳои мо аст. (Leclercq H. "Мизбон" Энсиклопедияи католикӣ. С. 7. 

Nihil Obstat. 1 июни соли 1910) 

Масеҳиёни аввали иди фатир, нест, мизбони даври, ки назар ба монанди «офтоб», ки дар 

бутпарастӣ истифода бурда шуд бурда мешавад. 

Гумони Марям 

Масеҳиёни барвақт аслан Исо модари Марям venerate нест. Пас ба куҷо андешаи гумони Марям аз 
пайдо шуд? 

Асосан, аз адабиёти apocryphal дар асри чорум (ё шояд зудтар охири асри сеюм) -but асосан ҳатто 
дертар аз он. Ҳарчанд католикӣ Epiphanius кӯшиш ба он тањќиќ, ӯ номуайян ба вақте ки он дар 

ҳақиқат аввал таҳия-он ба таври равшан ба заноне, ки ба ибодати олиҳаи бутпарастӣ (Panarion аз 

Epiphanius, 78.11.4) баргузор вобаста буд. 

Дар Румиён қадим дар як ҷашнвора 1-3 рӯз барои олиҳаи Диана дошт. Дар рӯзи аввал ӯ гӯё ба 

замин омад, ва дар рӯзи сеюм, 15-уми август, онҳо аз афташ ба гумони вай ба осмон ҳамчун 

маликаи осмон ҷашн гирифта мешавад. Ин ҳамон рӯзи ид католикӣ аз гумони Марям аст 
(Yoknapatawpha Kerr E. William Faulkner мекунад: «а. Гуна инти олдиœанда дар ҷаҳониён» 

Fordham Univ матбуот, соли 1985, саҳ 61.). Баъзе оё фикр намекунанд ки ин ба садама ё тасодуфӣ 

бошад (Green CMC дини Рум ва парастиши Диана дар Aricia, ҷилди 0, Донишгоҳи Масъалаҳои 
521-85150 Кембриҷ матбуот, соли 2007, саҳ 62;.... Frazer JG The Magic санъат ва эволютсияи 

Подшоҳон V1, ҷилди 1. Kessinger Publishing, 2006, саҳ. 14-17). 

аст, ки робита миёни Диана ва сӯяшон гуногуни дигар ва чанд Бознигарии Марям (Фишер-Хансен, 

саҳ. 49) нест. Бо вуҷуди ин, муқаддас католикӣ Августин махсусан ба Диана ҳамчун яке аз чанд 



"ва худоҳои дурӯғин ва ба паҳлӯ хуфта» (Августин. Дар Мувофиқи аз Инҷил, китоби ман, боби 25) 

номида мешавад. 

Ин аст, ки ин гумонбар расман дар калисои Рум на камтар аз ќисман аз сабаби таъсири ислом 

қабул гардид чун Муҳаммад "бокира" духтари Фотима гӯё низ ба осмон сууд накардааст. Дар 
'гумони' аст, рӯзи Библия Рӯҳулқудс аст. , Carryover бутпараст: Ин як «Маликаи осмон» repackaged 

(17-19 Ирмиё 7) аст. 

Рӯзи Halloween / Ҳамаи Китоби Муқаддас » 

Дар ҳоле, ки идеяи ҳурмату эҳтироми хотираи ҳаёт ва марги шахсе мисли авлиё аст, ки ба китоби 

мухолифат нест, (Доварон cf. 11: 38-40), хушкухолӣ муқаддасон ва қурбонӣ кардан барояшон ба 
таълимоти apostolic ба мухолифат бархостанд. 

Шайтон мехост, ки Масеҳ ба руқӯъ кунед ва Ӯро ибодат (Матто 4: 9), вале Исо рад (Матто 
4:10). Шимъӯни Magus (Аъмол 8: 9-23) гузориш пайравонашро ташвиқ venerate / Ӯро парастиш 

(haereses Irenaeus Adversus, китоби 1, боби 23, оятҳои 1-5.). 

Петруси ҳавворӣ на танҳо маҳкум Шимъӯн Magus, ӯ ғайрияҳудӣ аз таъзим ва ё пардохти саҷда 

вайро манъ кардем (Аъм 10: 25-26). Павлуси ҳавворӣ ғайрияҳудиён ҳаром аз қурбонӣ ба ӯ ва 

Барнаббо (Аъмол 14: 11-18). Расулон, асосан ҳам баҳс, ки онҳо мард буданд ва ин бояд анҷом 

намешавад. Масеҳиёни барвақт ин фаҳмида мешавад ва ба чунин кард нест. Бо мурури замон, вале 
баъзе аз бидъаткорон оғоз ба venerate боқии дар охири асри дуюм. 

Дар хушкухолӣ муқаддасон даъво сар ба мушкилоти назарраси бо калисоҳои юнонӣ-румӣ дар 
асрҳои чорум ва дертар, сарфи назар аз он буд, таҷрибаи apostolic нест. 

Аҳамият диҳед, ки зеринро иҷро кунед: 

Бо дарбаргиранда тасвирҳо бутпараст шинос, ба мисли худоёни Celtic, ки Одам сабз, ва 

роҳбарони bicephalic дар дохили калисоҳо ва cathedrals, намояндагони калисо ба аҳолии 

бигзаред ду анъанаҳои рӯҳонӣ дар афкори онҳо гӯё осонгардонии қабули онҳо аз дини нав 
ва ҳамворкунии гузариш аз рӯҳбаланд роҳҳои кӯҳна ба нав. (Pesznecker С. Gargoyles:.. Аз 

хазинаи Мактаби Грей аз Wizardry такмили ихтисос матбуот, соли 2006, саҳ 85) 

Дар як китоб, дар изҳороти боло пеш аз версияи truncated зерин, ки Попи "Григорий" бузург "дар 

атрофи 600 мелодӣ навишта буд: 

Августин бигӯ, ки Ӯ бояд ҳеҷ ваҷҳ ҳалок маъбадҳои худоёни, балки аз бутҳо дохили 

касоне, маъбадҳои. Бигзор, ки пас аз онҳо бо оби муқаддас, Анбиёи ҷойгоҳ ва боқии 

мероси муқаддасон дар онҳо пок. Зеро, агар онҳое ки маъбадҳои хуб сохта, ки онҳо 

бояд аз ибодати девҳо ба хизмати Худои ҳақиқӣ табдил. ... Бигзор Бинобар ин, дар бораи 

рӯзи бахшидани калисоҳо худ ё дар бораи иди шаҳидон, ки боқии дар онҳо нигоҳ, сохтани 

худ huts атрофи маъбадҳои як вақт онҳо ва таҷлили ҷашни бо ишрат динӣ. Онҳо қурбонӣ 

ва хӯрдани ҳайвонот ба ҳеҷ бештар ҳамчун қурбонӣ барои иблис, балки барои ҷалоли 

Худо ҳар касро, чунон ки сахй бошад ҳама чиз, онҳо шукр барои доштани satiated шудааст 

дод. (Григорий I:. Нома ба Abbot қанд Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Попи Григорий љорї оид ба амалияи бутпарастӣ ҳимоят карданд. Лекин, Китоби Муқаддас ин ва 

дар ин навъи қурбонӣ ҳамчун девҳо (: 20-21 1 Қӯринтиён 10) муқобилат мекунад. Ғайр аз ин, 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки пас аз қурбонии Исо он аст, ки ҳеҷ зарурате нест 
қурбониҳои ҳайвонот (Ибриён 10: 1-10) вуҷуд доранд. Оё мегузоред, ки дар боло ҷамъбаст 

«муқаддасон рӯз», ки дар ин аст, низ relic аз бутпарастӣ ва онҳо ба ҳақиқат ид девҳо.  



Бисёре аз либос biblically номуносиб (cf. 1 Тимотиюс 2: 9) ва баъзан чун witches (ки Китоби 

Муқаддас condemns- Хуруҷ 22: 8) дар бораи Halloween. Ин аст, ки ҷашни biblically-мувофиқ нест 
ва албатта буд, ки як масеҳӣ аввали нест. 

Ҳамаи Китоби Муқаддас «Рӯзи дар асри ҳафтуми эълон шуд, ва баъдтар ба ноябри соли 1-уми ва 
шоми пеш аз ҳамчун Halloween (Mershman Ф. Ҳамаи Китоби Муқаддас маълум шуд кӯчонида 

'рӯзи. Энсиклопедияи католикӣ. С. 1. Nihil Obstat. 1 марти соли 1907 ). 

31 октябр дар як санаи Druids қадим мушоҳида шуд: 

Дар Druids ва тартибот коҳинон дар Gaul қадим ва Бритониё, ки имон овардаанд, ки дар 

бораи Halloween, ghosts, арвоҳи, fairies, witches, ва elves берун омад, то ки мардум зарар 
расонад. ... Аз ин эътиқод Druid истифодаи имрӯза рӯзи witches, ghosts, ва гурба дар 

тантанаҳои Halloween омад ... The одати истифодаи барг оварад, pumpkins, ва ғӯзапоя 

ҷуворимакка ҳамчун зебу Halloween меояд, аз Druids. Дар халқҳои аввали Аврупо низ дар 
як фестивали монанд ба ҷашни Druid ... Дар 700s, Калисои католикӣ ба номи 1-уми ноябр 

ҳамчун Рӯзи Ҳамаи Китоби Муқаддас ». Дар гумрукї бутпарастӣ сола ва дар рӯзи ид 

масеҳӣ ба иди Хелоуин якҷоя карда шуданд. (Halloween энсиклопедияи китоб, vol 9. 

Чикаго, соли 1966:. 25-26) 

Ин метавонад мавриди таваҷҷӯҳи бошад, ба назар кадом як нависандаи католикӣ навишта буд: 

Чаро як Папаи гузошта ҷашни католикӣ мурдагон дар болои таҷлили мушрикон 

'мурдагон? Азбаски зиёфатҳои католикӣ дар муттасилии ва иҷро маънои касонанд, 

бутпарастӣ. (Killian Брайан. Halloween, ҳамчун ҷашни тирамоҳ, номи панд Худо покӣ аст 
католик Online International News. 10/31/06.) 

Ин далел, ки бисёре бо Калисои Рим нонхӯри- алоқаманд ва фахр дар бораи пайвастагиҳои 
бутпарастӣ барои имон аст. Ин Китоби аст, ки онҳо, ва аз ҳама, бояд ба сифати сарчашмаи 

таълимоти (cf. 2 Тимотиюс 3:16) назар аз он маҳкум истифода аз шаклҳои бутпарастӣ ибодати 

(Такрори Шариат 12: 29-32; Ирмиё 10: 2-6; 1 Қӯринтиён 10:21; 2 Қӯринтиён 6: 14-18). 

мавлуди Исо 

Дар Китоби Муқаддас ҳеҷ гоҳ ҷашни рӯзи таваллуд, аз ҷумла, ки ба Исо тасдиқ. Дар аввали 

Калисои Рим кард Мавлуди Исо на ҳар гуна зодрӯз дигар ҷашн намегиред. Зодрӯзе ҳам дар охири 

асри 3-юм аз тарафи Arnobius маҳкум шуданд (зидди халқҳо, китоби ман, боби 64). 

Ғайр аз ин, Tertullian огоҳ кард, ки барои иштирок дар ҷашни зимистон бо пос ва яке дод атои-

додан дидани худоёни бутпарастӣ. Буд, яке аз ҷашни чунин маъруф бо Saturnalia, ки аз ҷониби 

халкхр, дар охири моҳи декабри соли ҷашн гирифта шуд нест. 

Дар даъво «падари Иллоҳиёт лотинӣ,« Tertullian идҳои зимистон, ба монанди Saturnalia маҳкум (аз 

худое бутпарастӣ, ки ба номи маънои фаровон), ки ба Мавлуди morphed чунон ки Ӯ навишт: 

Дар Minervalia ҳастанд, зиёд мекунад Minerva, ҳамчун Saturnalia Сатурн мекунад; Сатурн 

кард, ки ҳатман бояд ҳам аз ҷониби ғуломон каме дар замони Saturnalia таҷлил карда 

шавад. Тӯҳфаҳо нав-соли низ бояд дар бурда ва Septimontium нигоҳ дошта мешавад; ва 

ҳамаи тӯҳфаҳои аз Midwinter ва иди Kinsmanship азиз бояд ҳатмӣ шавад; Дар мактаб бояд 

бо гул wreathed карда шавад; занони flamens »ва aediles қурбонӣ; мактаб аст, дар таъин 

муқаддас-рӯз гиромн ҳастанд. Дар ҳамон чизе сурат мегирад оид ба зодрӯзи бут 



мекунад; ҳар ҳашамати шайтон frequented аст. Кист, гумон кунад, ки аз ин чиз Насазад ба 

устоди масеҳӣ, магар он касе ки онҳоро муносиб низ ба як фикр аст, ки як устоди 

нест? (Tertullian. Дар бутпарастӣ, боби X) 

Наздик ба вақти Tertullian, дар Рум епископҳои Zephyrinus (199-217) ва Callistus (217-222) буд, 
нуфузу эътибори созиш ва коррупсия (ва ин аст, ки чунин муқаддасон католикии Рум ба монанди 

Hippolytus (Hippolytus. Refutation ҳама бидъатҳои тасдиқ, китоб IX, Боби VI) ва одамон иҷозат дар 

калисои онҳо, ки бо бутпарастӣ осеб ва ғайра 

Ки аз парастиши сирри Бобил қадим - The Роман Saturnalia ва Mithraism форсии худ мутобиқсозӣ 

як дин, ҳатто қабл аз бутпарастӣ буданд. Бобулиён қадим Нимрӯд наёфт ҳамчун Tammuz навзод 

бо ибодат дарахти ҳамешасабзи ҷашн гирифта мешавад. Дар Китоби Муқаддас ибодати ҷалби 

дарахтони ҳамешасабзи (2-6:;; Ирмиё 3:13 10 2-3 Такрори Шариат 12) маҳкум мекунад. 

Бобулиён ҳамчунин эҳёи офтоб дар давоми мавсими solstice зимистон ҷашн гирифта 

мешавад. Декабри соли 25-уми оқибат ба сифати санаи зодрӯзи Исо интихоб шуд, зеро ки Saturnalia ва 

дигар ибодати худои офтоб дар он вақт сол рӯй дод: 

Дар 354 милодӣ, Усқуфи Liberius Рим, ки мардумро амр ба ҷашн 25-уми декабр вай шояд 

ин сана баргузид, зеро мардуми Рум, аллакай онро ҳамчун иди аз Сатурн ба мушоҳида 

мерасад, ҷашни мавлуди офтоб. (Sechrist EH. Мавлуди. Энсиклопедияи китоб, ҷилди 3. 

Field корхонаҳои таълимӣ Corporation, Чикаго, соли 1966, саҳ. 408-417) 

Helios Mithras як худои аст ... Якшанбе ифтихори Mithra муқаддас нигоҳ дошта шуд, ва 

шонздаҳуми ҳар моҳ ба ӯ чун миёнарав муқаддас буд. Дар 25-уми декабр чун рӯзи 

таваллуди худ, invicti natalis, аз ба эҳёи зимистон-офтоб, unconquered аз ҷониби 

пурмашаққати мавсими ба қайд гирифта шуд. (Arendzen J. Mithraism. Энсиклопедияи 

католикӣ, ҷилди X. Nihil Obstat, 1 октябри соли 1911) 

Императори Константин пайрави офтоб-худои Mithras, ки ба офтоб unconquered дониста шуд ва 

яке аз санг таваллуд дар ғор хоки зер буд, буд. Шояд ба ин сабаб, модари Ӯ Хелена қарор имон 
афсона, ки Исо дар ғор санглох хоки зер таваллуд шудааст. 

Рум ҳоло ин таълим медиҳад, (ва ин муаллиф дидааст, ки «Мавлуди» якчанд маротиба дар 
Ватикан намоиш дода), вале дар асри сеюми яке аз тарафдорони худ, Commodianus, маҳкум худое 

рок: 

Дар яке аз unconquered аз санг буд, ки агар вай аст, ҳамчун худои баррасї карда 

мешавад. Акнун ба мо бигӯ, Пас, аз тарафи дигар, аст, ки пеш аз ин ду. Ба санг ғолиб омад 

худои: он гоҳ, ки офарандаи он санг дорад, пас, ба дарёфт карда шавад. Ғайр аз ин, шумо 

ба ҳар ҳол ба ӯ тасвир низ, чунон ки дузд; гарчанде, ки агар ӯ Худое буданд, албатта аз 

тарафи дуздии зиндагӣ намекунанд. Албатта ӯ аз замин буд, ва дорои хусусияти бузург. Ва 

барзаговон одамони дигар ба мағораҳо худ табдил дод; чунон ки Cacus, ки писари Vulcan 

кард. (Commodianus. Дар масеҳӣ интизоми) 

Исо аз санг таваллуд нашуда буд, вале, ки қисман, ки чӣ тавр Ӯ таваллуд ҳоло тасвир. Ин аст, низ 

рост нест ба таълим, ки 25 декабри соли ум таваллуд шудааст. Олимон эътироф мекунанд, ки 
чӯпонон намешавед, бо рамаҳои худ дар саҳро шудааст (ба монанди Китоби Муқаддас нишон 

медиҳад, ки дар Луқо 2: 8) дар охири моҳи декабри соли ҳамчун 25-ум ва ки biblically зикргардида 



(Луқо 2: 1-5) «барӯйхатгирии доранд имконнопазир дар фасли зимистон шудааст »(Мавлуди. дар 

католикӣ ба Википедиа, 1908). 

Бисёре аз таҷрибаҳои ва гумрук марбут бо Мавлуди Исо аз бутпарастӣ омадед, ҳамчунон ки 

олимони воқеӣ дохилашон хоҳад кард. На ҳаввориёни Исо ва на аз пайравони аввалаи худ 
мушоҳида Мавлуди. 

Идҳои бутпарастона аз нав бастабандишуда 

Дар ҳоле, ки Китоби Муқаддас ид дунявӣ (мисли рӯзи истиқлолияти ҳушьёр observances) манъ 

намекунад, масеҳиёни пешин кард, ки ба муқаддасон дуо мурдагон нест ва на чизе монанди риоя 

рӯзи Ҳамаи Saint мекунад ва на Мавлуди. Бисёре аз худоёни бутпараст аслан аз будан 'худои чизе 
ба истодааст ном иваз карда шуданд' муқаддас чизеро ». 

Баъзе аз таҷрибаҳои бутпараст шояд тағйир ёфт, вале девҳо ид repackaged то ҳанӯз ҳастанд масеҳӣ, 
на онҳо касонеро, ки Исо ва пайравонаш аввали худ нигоҳ доранд. Бисёре аз ид, ки ба одамон 

нигоҳ аз бутпарастӣ омада, ва ҳатто равобити ба дин сирри Бобил қадим доранд. Вақте ки Худо 

Наҳемё фиристод, то барои кӯмак ба банӣ-Исроил, ки аз тарафи Бобил таъсири шуда буд, пай чӣ 

Наҳемё гуфт ӯ: 

30 Ман ба онҳо чизе аз бутпарастӣ пок. (Наҳемё 13:30) 

The New Testament огоҳ як имон осеб ва «Асрори Бобили бузург» (Ваҳй 17: 5). Аҳамият диҳед, ки 

чӣ гуна Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки халқи Худо бояд дар робита ба «Бобили бузург» ин 

корро 

4 Аз вай берун оед, эй қавми Ман, то ки шумо дар гуноҳҳояш шарик, ва мабод ба балоҳояш 

мегиранд. (Ваҳй 18: 4) 

, Он бар нагирад ва на мусоидат мекунад; масеҳиён бояд озмоиш ва гуноҳ (2 Тимотиюс 2:22 1 

Қӯринтиён 6:18) гурехт. Онҳо бояд равишҳои бутпарастӣ дар бо ибодати Худои ҳақиқӣ якчояги 

намешавад (1 Қӯринтиён 10: 19-21; 2 Қӯринтиён 6: 14-18), ҳатто аз он анъанаи (Матто 15: 3-9) 

мебошад. 

11. Рӯзҳои Муқаддас Худо ё дурӯғи? 

Кадом рӯз бояд аз тарафи содиқ нигоҳ дошта шавад? 

Беш аз 1600 сол пеш, Рӯзҳои Муқаддас Худо ба ҷониби зидди Semite, Юҳанно Chrysostom аст, ки 

ҳоло баррасӣ мешавад, авлиё католикӣ ва православӣ маҳкум шуданд. Чанд сол 

пеш, нашрияи протестантӣ масеҳият Имрӯз дар асл номи Ҷон Chrysostom ба «бузургтарин воизи 

калисо барвақт кард» (Юҳанно бузургтарин воизи Chrysostom барвақтии калисо. Масеҳият Имрӯз, 

8 август, 2008). 

Юҳанно Chrysostom ошкоро бар зидди Фурӯпошӣ рӯзҳои муқаддас дар 387 

милодӣ мавъиза мекарданд, чунки баъзе касоне, ки Масеҳ меномиданд буданд, риояи онҳо. Вай 

махсусан зикр иди карнай, дар рӯзи кафорат ( 'рӯза ... дар хона »), ва иди хаймаҳо бошад: 

Дар фестивалҳои яҳудиёни риққатангез ва бадбахт мебошанд қарибӣ март бар мо яке пас 

аз дигаре ва пай дар пай зуд: иди карнай, ки иди хаймаҳо бошад, рӯза. Бисёр дар як саф ба 

мо, ки мегӯянд, онҳо фикр мекунанд мисли мо ҳастанд. Вале баъзе аз ин ба зудӣ ба 

тамошои ин идҳо ва дигарон яҳудиён дар нигоҳ доштани зиёфатҳои худ ва риояи рӯза онҳо 



ҳамроҳ. Ман мехоҳам ба меронем ин одат каҷрафтор, аз калисо имрӯз ... Агар маросимҳои 

яҳудӣ солхӯрда ва бузург аст, барои мо дурӯғ ... Оё Худо фестивалҳо худ нафрат ва бо 

шумо дар онҳо иштирок? Ӯ ин ё он ид, вале ҳамаи онҳо бо ҳам намегӯяд. 

Дар рӯза шарир ва палид аз яҳудиён аст, ки ҳоло дар дарҳои мо. Фикр он аст, ки рӯза 

медоред, тааҷҷуб накунед, ки ман аз он палид даъват кардаанд ... Вале акнун, ки даъват 
шайтон занони худро ба ид аз карнай ва рӯй ба гӯш омода ба ин занг, шумо онҳоро 

боздорад нест. Шумо бояд ба онҳо худро дар айбдоркуниҳои маъсият мепечад, шумо бояд 

ба онҳо барканда шавад, ба роҳҳои licentious кашид. (Юҳ Chrysostom Homily II зидди 

яҳудиён I:. 1; III:. 4 мавъиза дар Антиёхия, Сурия рӯзи якшанбе, 5-уми сентябр, 387 

милодӣ) 

Ќайд кардан зарур аст, ки ба ақл, ки Юҳанно Chrysostom бояд дарк кардаанд, ки дар калисо асри 

дуюм дар минтақаи худ Фисҳро дар айни замон яҳудиён кард маҳбус аст, ва Калисои католикӣ ҳам 

нигоҳ Пантикост. Ҳамин тавр, кори мавъиза чӣ кор мекард, Юҳанно Chrysostom бар зидди 

калисои худ мавъиза мисли Рум ва католикҳои православӣ даъвои нигоҳ ҳам иди фисҳ ва 
Пантикости-њам касоне, идҳо мебуд, қисми «ҳамаи онҳо якҷоя". 

Илова бар ин, Ҷон Chrysostom дар асл як бор ба манфиати як «ид яҳудиён» Пантикост (: дар бораи 
Аъмоли ҳаввориён Chrysostom J. The homilies С. Юҳанно Chrysostom, Архиепископ аз ваҳйи) 

навишт. Ҳамин тавр, ӯ иқрор шуд, ки баъд аз эҳё шудани Исо, ки содиқ бояд ба чӣ сипас баррасӣ 

шуд мешавад мазкур бошад, «иди яҳудиён». 

Агар Худо ба ҳама айём мухолифат шуд, чаро ҳаввориён ба онҳо нигоҳ? Сабаби аён аст, ки онҳо 

аз паи ба намунаи Исо ва ҳеҷ далеле барои бовар мекунанд, ки гӯё дур ба амал омад буд. 

Чӣ тавре ки пештар зикр гардид, Аҳди Ҷадид яке аз ба ном рӯзҳои муқаддас »яҳудӣ» меномад 

Аҳамият диҳед, ки зерин аз тарҷумаи католикӣ «бузург.»: 

37 Ва дар охир, ки рӯзи бузурги festivity Исо истода, нидо кард ва (Юҳанно 7:37, Rheims 

New Testament). 

Пас, кӣ ҳақ аст? 

Онон, ки таҷрибаи Исо ё шахсоне, ки онҳоро маҳкум пайравӣ карда метавонем? 

Ба ёд оред, ки Яҳьё Chrysostom, дар ин ҳолат, то ҳадде дуруст қайд кард: 

«Агар маросимҳои яҳудӣ солхӯрда ва бузург аст, мо дурӯғ аст.» 

Пас кадом як рӯз бояд риоя шаванд? Кадом як «рӯзи бузург» мувофиқи Китоби Муқаддас? 

Кадом рӯз дурӯғ аст? 

Юҳанно Chrysostom рӯз бо робитаҳои аз бутпарастӣ, ба монанди Мавлуди Исо ва Пасха дастгирӣ 

намуд. Мантиқи ӯ барои Мавлуди оид ба 25-уми декабр низ ба таври равшан нодуруст ва бар 

асоси дурӯғ ва ғалат (буд Аддис МО, Арнолд Т. A католикӣ Луғат: дорои Баъзе суратҳисоб аз 

таълимот, интизоми, оинҳои мардумӣ, ҷашну маросимҳои, шӯроҳои ва Фармонҳо дин Калисои 
католикӣ . Benziger бародарон, 1893, саҳ. 178). 

Бояд ошкоро бошад, ки ба рӯзҳои Худо ҳастанд дурӯғ нест, балки аз Юҳанно Chrysostom кард (ва 
касоне, калисоҳои, ки он айём, ки ӯ мусоидат қабул) ба таври равшан буданд, вогузошта 



шудааст. Ҳатто муқаддас католикӣ Томас Aquinas навишт, ки рӯзи шанбе ва асосан ҳамаи Рӯзҳои 

Муқаддас Китоби Муқаддас буд,  
маънои масеҳиёни (The Summa Theologica Санкт Томас Aquinas.). 

Ҷолиб Энсиклопедияи католикӣ бар мегирад, ин гузориш, ки «Paulicians бисёр вақт шудааст, 
ҳамчун зинда барвақт ва покиза масеҳият (Fortescue А. Paulicians) тавсиф карда шудаанд. Дар 11-

уми асри юнонӣ-румӣ навишт, ки Paulicians »намояндагӣ ибодати мо ба Худо чун ибодати 

бут. Чунон ки гӯё мо, ки аломати салиб ва тасвирҳои муқаддас эҳтиром, то ҳол дар ибодати девҳо 

»(Conybeare ФК Addend IX III машѓул буданд дар: Калиди ҳақ:. Дастур калисои Paulician 
Арманистон Clarendon матбуот, Оксфорд, соли 1898, саҳ. 149). 

Татбиқи, ки бисёре аз касоне, ки Масеҳ меномиданд номувофиқ мушоҳида ид девҳо нав нест ва аз 
тарафи баъзе аз тамоми асрҳо маҳкум шудааст. 

Анъана ва / ё дар Китоби Муқаддас? 

Нисбатан чанд нафар сокини сайёраи мо ҳатто кӯшиш барои нигоҳ Рӯзҳои Муқаддас 

Худо. Бештари ки мепиндоранд, ки ба як дин бо Китоби Муқаддас шарики нигоҳ рӯзҳои дигар. 

Баъзе идҳо ва маросимҳои динӣ нигоҳ ғайридавлатӣ Китоби Муқаддас аз сабаби фишор аз љониби 

аъзои оила. Баъзе хоҳад Рӯзҳои Муқаддас Китоби Муқаддас аз сабаби фишор аз ҷониби ҷомеа ва / 

ё корфармоён риоят намекунад. 

Исо огоҳ кард, ки онҳое ки аз Ӯ пайравӣ набояд интизор доранд, мушкилоти бо аъзоёни оила 

(Матто 10:36) ва ҷаҳон. Ӯ ба онҳо мегӯям, на ба созиш бо ҷаҳони, ки пайравони ҳақиқии ӯ 
(Юҳанно 15: 18-19) адоват дошта бошад, лекин ба ҷиҳод барои комил (Матто 5:48). 

The New Ҳаёти Тарҷумаи зеринро дар бораи халқи Худо таълим медиҳад: 

3 Онҳо бо бадӣ созиш нест, ва онҳо танҳо ба роҳҳои Ӯ равона шавем. (Забур 119: 3) 

Оё шумо бо омодагӣ ба созиш бо бадӣ кардан? Шайтон мекӯшад, то гуноҳ назар хуб (Ҳастӣ 3: 1-

6) ва чун «фариштаи нур» (2 Қӯринтиён 11: 14-15) пайдо мешавад. Оё шумо нигоҳ ид СИТ, ҳатто 

агар онҳо пайдо ба ту некӣ? 

Дар динҳо юнонӣ-румӣ майл ба чунин мешуморанд, ки риояи онҳо ид аст, дар асоси ривояти-, 

вале аксар вақт онҳое, ки дар анъанаҳои бутпарастӣ оғоз ёфт. Азбаски бисёре аз гузашта (ва 

ҳозира), раҳбарони динҳо худ тасдиқ ин анъанаҳои, бисёр амали чунон ки агар он ба Худо писанд 
мебошанд. 

Дар ҳоле, анъана, ки бо каломи Худо ҳастанд нек (cf. 1 Қӯринтиён 11: 2; 2 Таслӯникиён 2:15) 
онҳое, ки дар низоъ бо Китоби Муқаддас бояд нигоҳ дошта намешавад. Аҳамият диҳед, ки Аҳди 

Ҷадид медиҳад, ки баён 

8 Бохабар бошед, ки касе шуморо фиреб бо фалсафа ва фитнаи холӣ, бар тибқи ривояти 
инсонӣ, бар тибқи ба принсипҳои асосии ҷаҳон, на бар тибқи Масеҳ нест. (Қӯлассиён 2: 8) 

3 Ӯ ба ҷавоби онҳо гуфт: «Чаро шумо ҳам ба таҷовуз ҳукми Худоро ба хотири ривоятҳои 
худ ... 7 мунофиқон Ишаъё дар бораи шумо, гуфтанд?!: 

8 «Ин одамон ба Ман наздик бо забони худ баМан ва эҳтиром бо лабони худ Маро, вале 
дилашон аз Ман дур аст 9 Ва пас Маро бар абас парастиш мекунанд, зеро ки таълимоту ки 

таълимоту аҳкоми». »(Мат. 15: 3 , 7-9) 



Каломи Худо ишора мекунад, ки бисёр урфу, ки онҳо бояд, на ба он бармеангезад, ки тавбаи 

касоне, як бор ба онҳо дар ин дарк ќабул кардаанд: 

19 Эй Парвардигори, қуввати ман ва қалъаи ман, паноҳ мебарам ман дар рӯзи ранҷе, ки 

гайрияҳудиён ба Ту, агар аз ақсои замин омад ва мегӯянд: «дурӯғ Албатта падарони мо 
мерос, ботил ва чизҳои бефоида." (Ирмиё 16:19) 

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки мушоҳидаҳои динии хориҷӣ девҳо аз инњо иборатанд: 

16 Онҳо Ӯро ба хашм оварданд, то ки рашки бо худоёни хориҷӣ; Бо қабоҳат онҳо Ӯро ба 

хашм ба шавқ овард. 17 Онҳо ба девҳо қурбонӣ, на ба Худо, ба худоёни онҳо 

намедонистанд, ки, ба худоёни нав, нав воридшудаи ки падарони шумо кард 
матарс. (Такрори Шариат 32: 16-17) 

тасдиқи Пайхас кардани ин мафҳум аз дер Рум католикӣ Фаронса кардинол Жан-Мари Guenole-
Daniélou: 

Дар ҷаҳон бутпарастӣ ва калисои масеҳӣ тамоман номувофиқ аст; як наметавонад дар як 
вақт ба Худо ва ба бутҳо хизмат. (Daniélou J. пайдоиши масеҳият Лотинӣ. Тарҷума Дэвид 

Smith ва Юҳанно Остин Baker. Westminster матбуот, соли 1977, саҳ. 440) 

Ба ростӣ, ки ҷаҳон аз бутпарастӣ ва калисои масеҳӣ тамоман номувофиқ аст; як наметавонад дар 
як вақт ба Худо ва ба бутҳо хизмат. 

Вале ба назари бисёриҳо, аз ҷумла дар калисо худ, ин корро имрӯз, вақте ки идҳо аз бутпарастӣ, ки 
бо шартҳои масеҳӣ ва баъзе тағйирот ба амал дигаргун карда шудааст. Мефаҳмем, ки Исо ба вай 

гуфт: «Агар шумо дар каломи Ман бимонед, ҳақиқатан шогирдони Ман ҳастед. Ва шумо 

ҳақиқатро шинохт, ва ростӣ шуморо озод хоҳад кард». (Юҳанно 8: 31-32). рӯзҳои муқаддаси Худо 
моро аз бутпарастӣ озод. 

Дида бароем, ки Павлуси ҳавворӣ огоҳ кард: 

14 Оё мешавад unequally якҷоя бо якҷоягии беимонон сар юғи бегона нест. Барои чӣ 

умумияте дорад, адолат бо шарорат? Ва чӣ умумияте дорад, нур бо зулмот? 15 Ва чӣ 

якдилона дорад, Масеҳ бо блияал чӣ? Ё кадом қисми дорад имондор бо беимон? 16 Ва чӣ 
мувофиқат дорад маъбади Худо бо бутҳо? Зеро ки шумо маъбади Худои Ҳай ҳастӣ. Тавре 

ки Худо гуфт: 

«Ман дар онҳо сокин хоҳад шуд ва роҳ миёни онҳо. Ман Худои онҳо хоҳам буд, ва 

онҳо хоҳанд қавми Ман». 

17 Пас, 

«Берун ой, ки аз миёни онҳо ва алоҳида бошад, мегӯяд Худованд. Оё нарасонед, ки 

чӣ палид аст, ва Ман шуморо қабул хоҳам кард». 

18 «Ман мешавад Падари шумо, ва шумо писарон ва духтарони Ман хоҳед буд, мегӯяд 

Худованди Қодири Мутлақ. (2 Қӯринтиён 6: 14-18) 

Аҳамият диҳед, ки Худо бошад, Падарро ба касоне, ки қисми амалияҳои бутпарастӣ. Ҳатто як 

Падар ба касоне, ки ба онҳо ҳамчун қисми ибодати фаро гирифтааст. 

Гарчанде дар баъзе санади мисли доштани таҷрибаи, ки мушрикон буд, ба Худо бихоҳад, ки онҳо 

deluding худ: 



32 Шумо, мегӯянд: «Мо мехоҳем, ки ба халқҳое монанд бошанд, мисли халқҳои ҷаҳон, ки 

чӯб ва санг хизмат мекунам». Лекин дар хотир доранд, ки шумо ҳеҷ гоҳ рӯй хоҳад 
дод. (Ҳизқиёл 20:32, Қитоби) 

26 коҳинон вай кор зўроварї ба қонуни Ман ва палид чи муқаддас ман; онҳо байни муқаддас 
ва умумӣ фарқ нест; онҳо таълим медиҳанд, ки ҳеҷ тафовуте дар миёни палид ва пок 

бошад; ва чашмони худро ба риояи шанбе ман баст, то ки Ман дар миёни онҳо ҳастам 

палид. (Ҳизқиёл 22:26, Қитоби) 

Худо мегӯяд, аз он медиҳад, фарқияти. Ба ҷои он ки ба ин писанд Ӯ, аз ҷумла, таҷрибаи аз 

бутпарастӣ ва хашму (Ҳизқиёл 30:13) биёвар! Ҳимоя таҷрибаҳои дунё нафсонӣ девҳо (: 13-15 cf. 

Яъқуб 3) мебошад. 

Худо Рӯзҳои Рӯҳулқудс ё чӣ? 

Дар Китоби Муқаддас ишора ба зиёфатҳои Худоро ҳамчун "даъват муқаддас» (масалан, Ададҳо 

28:26; 29:12) ё 'идҳои муқаддас »(cf. Ишаъё 30:29). 

Дар Китоби Муқаддас такрор маҳкум observances бутпарастӣ ҳамчун нодуруст ва девҳо (1 

Қӯринтиён 10: 20-21; 1 Тимотиюс 4: 1). Китоби Муқаддас мегӯяд, ки ба якчояги НЕСТ тантанаҳои 

ғайридавлатӣ Китоби Муқаддас ба ибодати Худо (Такрори Шариат 32; Ирмиё 10; 1 Қӯринтиён 10: 

20-21). 

Вале бисёре қарор доданд, то риоя кардани тақвими ибодат, ки Китоби Муқаддас 

мекунад, дастгирӣ намекард. Бо истифода аз таҷрибаҳои, ки паёмбар Юҳанно ширк бо шудаакд (1 

Юҳанно 2: 18-19). 

Дар рӯзҳои ид ғайридавлатӣ Китоби Муқаддас аз ҷониби девҳо мусоидат ва нақшаи пӯшида Худо 

миллиардҳо бар абад кӯмак кардаанд. 

Исо гуфт, ки Худо мехост ба ростӣ саҷда карда мешавад: 

24 Худо рӯҳ аст, ва онҳое, ки парастиш мекунанд, бояд ба рӯҳ ва ростӣ парастиш 

кунанд. (Юҳанно 4:24, NJB) 

Идҳои девҳо Repackaged Оё Худои ҳақиқӣ эҳтиром нест. Худо ба шумо мехоҳад, ки ба Ӯ таваккал 

кардаам ва он чи мекунед, роҳи Ӯ, аз они шумост (Масалҳо 3: 5-6) нест. 

Дар Китоби Муқаддас Рӯзҳои Муқаддас кӯмак тасвир нақшаи Худо наҷоти. Оѓози кор бо 

қурбонии Исо дар иди фисҳ ба кӯшиш зиндагӣ »фатир» зиндагӣ мекунад, ба даъвати навбари дар 
ин синну сол (Пантикост) ба карнайҳо Ваҳй ва ба эҳьёи, ба зикри нақши Шайтон дар гуноҳони 

моро ва кафорат ба қурбонии Масеҳ, ба рамзи Малакути Ҳазорсолаи Худо дар рӯи замин (иди аз 

чодар), ба татбиқи, ки Худо хоҳад наҷот ҳама (рӯзи қиёмат Кабир) пешниҳод, қисмҳои нақшаи 
Худо ҳастанд, ошкор ва моддӣ бештар ба масеҳиёни дод. 

Китоби Муқаддас мегӯяд, масеҳиён пайравӣ паёмбар Павлус чун Исоро пайравӣ (1 Қӯринтиён 11: 

1). 

Исо нигоҳ дошта, ки Китоби Муқаддас Рӯзҳои Муқаддас (Луқо 2: 41-42; 22: 7-19; Юҳанно 7: 10-

38; 13). Оё шумо нест, намунаи ӯ пайравӣ ки Ӯ (Юҳанно 13: 12-15) таълим медод? 



Павлуси ҳавворӣ нигоҳ Рӯзҳои Муқаддас Китоби Муқаддас (Аъмол 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 

9; 28: 17-18; 1 Қӯринтиён 5: 7-8; 16: 8). Павлус аз касоне, ки онҳоро бо амалияи девҳо (: 19-21 1 

Қӯринтиён 10) созиш огоҳ кард. Одамоне, ки мепиндоранд, ки ба пайравӣ Худои Китоби 

Муқаддас бояд аз бутпарастӣ (cf. Наҳемё 13:30; 2 Петрус 1: 9) пок. 

Юҳаннои расул нигоҳ дошта, ки Китоби Муқаддас Рӯзҳои Муқаддас, балки огоҳ мардум 

талабгори худро ба масеҳият таҷрибаҳои худ буданд зерин намешавад: 

18 фарзандон, он ки соати охирин аст; Ва чунон ки шунидаед, ки зиддимасеҳ меояд, ва 

ҳоло зиддимасеҳони зиёде пайдо шудаакд расид, ки тавассути он мо медонем, ки соати 

охирин аст. 19 Онҳо аз мо берун омадаанд, аммо онҳо аз они мо буданд, нест; зеро, агар 

онҳо аз они мо мебуданд, ey уми мебуд бо мо идома; лекин онҳо берун омаданд, ки онҳо 

то ошкор бошад, ки ҳеҷ яке аз онҳо аз мо буданд. (1 Юҳанно 2: 18-19) 

Оё масеҳиён нигоҳ ҳамин рӯз Муқаддас Китоби ки мисли ҳаввориёни худ, ба монанди Юҳанно 

нигоҳ дошта шавад? Юҳанно навишта буд, ки онҳое, ки ба дурӯғ даъвои масеҳӣ, ки пайравӣ 

макунед таҷрибаҳои худ фаъолият доранд чун шудаакд. 

Вақте ки он ба Рӯзҳои Муқаддас ва ҷашни меояд, ки мо ба гӯш? Каломи Худо ё анъанаҳои 

мардум? Дар ҳоле ки метавонад барои анъанаи бошад ҷойҳои дуруст нест, ҳеҷ кас бояд анъана аст, 

ки дар ҷанг бо каломи Худо қабул фармоед. 

Аз каломи Худо барои таълимоти (2 Тимотиюс 3:16) фоиданок аст, шояд мо бояд аз Петрус гиред 

ва вокуниш ба дигар ҳаввориён »ба сарварони динии он рӯз онҳо: 

29 Мо бояд мардумро ба Худо, на ба итоат кунем. (Аъмол 5:29) 

Оё намунаи Исо ва ҳаввориён ба шумо пайравӣ кунед ва нигоҳ Муқаддас Рӯзҳои Худо роҳи Ӯ ва 
имкон намедиҳад анъанаи шўроњои мардум ба шумо бас? 

Оё шумо ба онҳое, ки «башорат бошад, даъват муқаддас» гӯш (Ибодат 23: 8,21,24,27,35,36), ки 
идҳои Китоби Худо (Ибодат 23:37) мебошанд? 

Исо гуфт: 

21 бародарони Ман онҳое ки каломи Худоро мешунаванд ва ба ҷо меоваранд. (Луқо 8:21) 

Оё шумо дар ҳақиқат яке аз бародарони Исо? Масеҳиён гумон доранд, шавад (Румиён 8:29). Мо ба 

ғайри аз тарафи рост (Юҳанно 17:19) муқаррар карда мешавад. 

Оё каломи Худо ба шумо ва / ё хонаи худ гӯш кунанд ва аз он чӣ? Оё шумо нигоҳ Рӯзҳои 

Муқаддас Худо ё урфу, ки demonically-илҳоми? 

"14 Хизмат Худованд! 15 Ва агар он бадӣ мерасад, ба шумо ба хизмат Худованд, ки ин рӯз 
барои худ интихоб кунед, ки ба шумо хизмат хоҳад кард », мисли худоёни бутпарастӣ ба« 

ки дар замин ба шумо сокин. Аммо барои ман ва хонаи ман, мо Худованд »(: 14-15 Еҳушаъ 

24) хизмат мекунанд. 

Рӯзҳои Муқаддас Худо интихоб кунед. 

 



Рӯзи Рӯҳулқудс Солнома 

рӯзи муқаддас *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

фатир  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

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

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

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

Иди хаймаҳо бошад  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

охирин рӯзе бузург   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Ҳамаи рӯз Муқаддас оғоз шоми пеш, дар ғуруби офтоб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идома Калисои Худо 
 

Идораи ИМА Калисои давомдор Худо аст, ки дар воқеъ: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

California, 93433 USA. 
 

Калисои давомдор Худо (CCOG) Сомонаҳои 
 

CCOG.ASIA Ин сомона дорад, таваҷҷӯҳ ба Осиё ва дорои мақолаҳои гуногун дар якчанд забон 
Осиё, инчунин баъзе чизҳои дар забони англисӣ. 

CCOG.IN Ин сомона аз сӯи касоне, мероси Ҳиндустон суроѓавии. Он дорои маводҳои забони 

англисӣ ва забонҳои гуногуни Ҳиндустон. 
CCOG.EU Ин сомона ба Аврупо ҳадаф. Он дорои маводи бо забонҳои гуногун Аврупо. 

CCOG.NZ Ин сомона аз сӯи Зеландияи Нав ва дигарон заминаи Бритониё-нузул ҳадаф. 

CCOG.ORG Ин сомонаи асосии калисои давомдор Худо аст. Он одамон тамоми китъахо ба 
хизмат мекунад. Он дорои мақола, пайвандҳо, ва видеоҳо, аз ҷумла, дар намозҳои ҳафта ва рӯзи 

Рӯҳулқудс аст. 

CCOGAFRICA.ORG Ин сомона аз сӯи касоне, ки дар Африқо ҳадафи. 

CCOGCANADA.CA Ин сомона аз сӯи касоне, ки дар Канада ҳадафи. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ин сомонаи забони испанӣ барои калисои 

давомдор Худо аст. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ин сомонаи Филиппин бо маълумоти англисӣ ва Тагалогӣ 
аст. 
 

Хабарҳо таърихи Сомонаҳои 
 

COGWRITER.COM Ин сомона воситаи асосии эълон аст ва ахбор, таълимоти, мақолаҳои 

таърихӣ, видеоҳо ва навсозиҳои пешгӯии. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Ин аст, ки осон ба ёд сомона бо мақолаҳо ва маълумот дар 
бораи таърихи калисо. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Ин сомонаи радиои онлайн, ки бар мегирад ахбор ва мавзӯъҳои 

Китоби Муқаддас аст. 
 

Роњњои Видео YouTube барои мавъизаҳои & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy канал. CCOG Видео sermonette. 
CCOGAfrica канал.  CCOG Паёмҳои забонҳои Африқо. 

CDLIDDSermones канал. CCOG паёмҳо дар забони испанӣ. 

ContinuingCOG канал. CCOG мавъизаро видео. 

 

 

 

 

 

 



Худо Рӯзҳои Рӯҳулқудс ё Идҳои девҳо? 

 Вақте, ки шумо аз ид фикр, он чӣ меояд ба ёд? Оё шумо дар бораи ҳамешасабзи дарахтон, пос, 

харгўш, тухм, buns гарм-салиб, ва либосҳои witches 'фикр доред? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аммо ҳеҷ яке аз онҳое, рамзҳо дар Китоби Муқаддас тасдиқ карда шуд. Оё ту медонӣ, ки чӣ Китоби 

Муқаддас дар асл таълим медиҳад? 

Павлуси расул навишта буд: 

19 Чӣ ман гуфт: пас? Ин бут чизе аст, ва ё чӣ ба бутҳо чизе аст? 20 Баръакс, ки он чиро, ки 

халқҳо қурбонӣ ба девҳо ва на ба Худо қурбонӣ, ва ман намехоҳам, ки шумо ба мушоракат 

бо девҳо. 21 Шумо метавонед косаи Худовандро ва косаи девҳоро бинӯшед нест; Шумо 

метавонед аз суфраи Худованд ва дар суфраи девҳо бихӯранд. 22 Ё ба мо Худованд ба 

хашм рашки? Оё мо аз Ӯ пурзӯртарем? (1 Қӯринтиён 10: 19-22) 

 

Оё Рӯзҳои Рӯҳулқудс ё девҳо ид Худо шуморо нигоҳ дорад? 

 


