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1. Киелі күндері vs. Танымал Мерекелер 

Христиан деуі көптеген топтардың, іс жүзінде барлық кейбір мейрамдарды немесе Киелі күндері 

сақтауға. 

Сіз Құдайдың Киелі күндері немесе жындардың мерекелер тойлауымыз керек? 

Бұл оңай жауап оңай мәселе сияқты. Ал Киелі кітапқа сенеміз дайын адамдар үшін, орнына түрлі 
қаптай, ол болып табылады. 

Қасиетті күндері және мереке күндері қайдан пайда болды? олар Киелі кітаптағы келіп ма немесе 

олар дәстүрлі пұтқа / жындардың байқаулар байланысты? 

Сіз мәсіхші деп есептесеңіз, сіз шынымен қандай күн, кез келген жағдайда білесің бе, сіз неге 

сақтауға және керек? 

Бұл қысқа кітап жылдық інжіл қасиетті күндері фокусталады және басқалар сақтауға жылдық 

мереке кейбір туралы ақпарат бар. 

Word Демалыс 

Гранаттың Сөздікке сәйкес, әлемдік мереке бастапқыда Ескі келді ағылшын hāligdæg. Адам қазір 

ойлаймын, меніңше, қандай қарамастан, бұл термин шын мәнінде қасиетті күні білдірді vacation- 
демалады уақыт өшіру білдірген жоқ. 

Әрине, барлық «каникул» діни қасиетті күн ретінде арналады. Ұлттық мерекелер міндетті діни 

болып саналады, тіпті Иса Шамасы сол (Жохан 10: 22-23) бір немесе одан да көп байқалған жоқ. 

Қаншалықты Иса жүріп, Киелі кітапта нақты Ол мұндай Құтқарылу мейрамы (: 41-42; 22: Лұқа 2 

7-19) ретінде інжіл Киелі күндері мен фестивальдар байқалады деп жазады, Шыбық күрке 

мейрамының (Жохан 7: 10-26), және Өткен Ұлы күні (Жохан 7: 37-38; 8: 2). Құтқарылу мейрамын 
сақтау Исаның елшілері үшін New Testament балл (Қорынттықтарға 1-хат 5: 7) Ашымаған нан, 

күндері (Елшілердің істері 20: 6; Қорынттықтарға 1-хат 5: 8), Алғашқы өнім мейрамында 

(Елшілердің істері 2: 1-14), құбырлар және Шыбық күрке ( бұр Леуіліктер 23: 24,33-37; 18:21 
Елшілердің істері 21: 18-24; 28:17), және Кешірім күні (Елшілердің істері 27: 9).Киелі кітапта 
Исаның да елшілер пұтқа Римдіктерге байқалады деп сияқты діни мерекелерді байқалады 

көрсеткендей ешқашан. Дегенмен, олардың дін ретінде христиан дейтіндердің көпшілігінде Киелі 

кітаптан тыс көздерден келіп діни мерекелер нұсқаларын сақтауға. 

Олар сақталуы тиіс? 

барлық ұлт адамдары Құдайдың Киелі күндері сақтауға немесе құрғақшылық пен пәледен (: 16-19 
Зәкәрия 14) байланысты болады кезі келеді Киелі кітапта пайғамбарлық. Егер солай болғандықтан, 

сіз мұны қазір істеуіңіз керек пе қарастыру керек емес пе? 

кем дегенде екі рет тұтасымен осы кітапты оқып шығыңыз. Кейбір Киелі кітап шоу оның аясында 

шешілуде туралы не көтердік белгілі қарсылығы. Екі-оқу үміттенемін сіз болуы мүмкін неғұрлым 

ауыр сұрақтарға жауап береді. 

шын мәнінде ашық ақыл осы тақырыпты зерттеп көріңіз. біз оған қарсы біздің сақ болмасақ, Ол 

нұқсан рухында осы жылдық Қасиетті күндері кез келген ұсынуы бойынша қарауға, барлық 
адамдар үшін табиғи болып табылады. Киелі кітапта бұл жерде осы заттар, сондықтан (Елшілердің 

істері 17:10, егер осылайша көру үшін ежелгі Bereans сияқты болуы, (Нақыл сөздер 18:13) 



«Тыңдамай бұрын мәселені жауап Ол, оған ақымақтық және ұят болып табылады» деп үйретеді -
11). 

біздің өз жолын артық шындықты, Құдайдың қасиетті және қасиетті Word бұрын дірілдеп ниет 

білдіре отырып, ашық санасы нұқсан тегін берді жүрегінде, бар, Құдай мен оның еркі дайын 
ұсыну, сондықтан, бізге берсін (Ишая 66: 2), Құдайдан сұрап кішіпейілділікпен киелі рухы бағыты 

бойынша. Және бұл, дұға ете отырып мойынсұнғыш, дайын, әлі мұқият және абай көзқарасы, осы 

мәселені зерттеу - барлық заттар (бұр Салониқалықтарға 1-хат 5:21, кигізіп / ДРБ) растайтын. 

Құдайдың Фестивальдар мен Қасиетті күндері 

Сіз Құдайдың фестивальдар Киелі кітапта келтірілген білесіз бе? Бұл ортақ сезім болуы тиіс, ал, 
көптеген осы сондықтан екенін түсінеді, не қою қайда оларды таба емес. 

Сонымен қатар, олармен бір мәселе адамдардың көпшілігі қазір пайдалануға қарағанда олар түрлі 
күнтізбе негізделген болып табылады. Құдайдың күнтізбелік негізінен Айдың-күн болып 

табылады. Сіз жақсы Құдайдың қасиетті күндері мерзімін түсінуге көмектесу үшін, інжіл күнтізбе 

мынадай салыстыру диаграмманы және Роман (Григориан) күнтізбені (олар жыл сайын бірдей рим 

күнтізбелік күні құлап жоқ) тексеру: 

(Қасиетті күндері бар заманауи Роман күнтізбелік Осы басылымның соңында көрсетілген.) 

 

Ай         саны  ұзындығы   Азаматтық тең 

Abib/Nisan  1  30 күн    наурыз - сәуір 

Ziv/Iyar   2 29 күн    сәуір - мамыр 

Sivan/Siwan  3  30 күн    мамыр - маусым 

Tammuz  4  29 күн    маусым - шілде 

Av/Ab   5  30 күн    шілде - тамыз 

Elul   6  29 күн    тамыз - қыркүйек 

Ethanim/Tishri 7  30 күн    қыркүйек - қазан 

Bul/Cheshvan  8  29 немесе 30 күн  қазан - қараша 

Kislev   9  30 немесе 29 күн  қараша - желтоқсан 

Tevet   10  29 күн    желтоқсан - қаңтар 

Shevat   11  30 күн    қаңтар - ақпан 

Adar   12  30 күн    ақпан - наурыз 

(Сондай-ақ, інжіл «кібісе жылдарда» жылы Адар 2 деп аталатын тағы бір ай бар)  

 



Қаншалықты Құдайдың қасиетті күндері ретінде, алғашқы протестант және католик аударма екі 

көрсететін, Жаратылыс кітабына сілтеме бастайық: 
14 Содан кейін Құдай түнде бастап күні бөлу үшін аспанда шамдар бар болсын «, деді. 

Олар белгілер болады және діни фестивальдар, күн және жыл толады. (Жаратылыс 1:14, 
Құдай Сөзі аударма, GWT) 
14 Құдай бар түнгі күніне бөлуге, және оларға фестивальдар, күн және жыл көрсету 

мүмкіндік аспан сейфте шамдары болсын «, деді. (Жаратылыс 1:14, New Jerusalem Bible, 

NJB) 

Өлеңдер 14 «орылған еврей сөзі діни фестиваліне жатады. 

Сіз Киелі кітапты өз өте бірінші кітабында діни мейрамдарды болуы туралы айтып берді білесіз 

бе? Забур жырының, сондай-ақ Құдай айды құрады, неге бұл негізінен растайды: 
19 Ол фестивальдар (Забур 104: 19, Holman христиан Standard Bible) белгілеу үшін айды 

құрады 

Бұл сіз бұрын естіген нәрсе ма? 

«Огни аспанда» Құдай белгілеу үшін болды орналастырылған діни фестивальдар қандай? 

Ал, ( «орылған) ресми тізімінде тұрған, және белгілі бір шамдары аталған барлық Қасиетті күндері 
Киелі кітапта бір орын бар. 

Ол көптеген тілегі ұмыта Киелі кітаптан бір бөлігі болып табылады, немесе жасасуға оның толық 

алыс атқарылды. Келесі Жаңа американдық Киелі кітапта (ЖАҒ), римдік католик аударма (ең 
протестанттар олар мұны күн көптеген қатысты Рим шіркеуі орындаңыз және қай жазба 

мемлекеттердің қарамастан, сақтауға емес, сондай-ақ Ұлттық академиялық кітапханасының 

төменде пайдаланылады) түскен көрсетіледі: 

2 ... мынадай сіз қасиетті күн жариялайды Жаратқан Иенің фестивальдар болып 

табылады. Бұл менің фестивальдар болып табылады: 
3 Алты күн бойы жұмыс жасалуы мүмкін; бірақ жетінші күні толық демалыс демалыс, 

жарияланған қасиетті күні болып табылады; Егер сіз ешқандай жұмыс істеу тиіс. Егер сіз 

өмір сүретін кез келген жерде, ол Жаратқан Иенің Демалыс күні болып табылады. 
4 Бұл, Сіз олардың уақтылы жариялайды қасиетті күн Жаратқан Иенің фестивальдар болып 

табылады. 5 Жаратқан Иенің Құтқарылу мейрамы кешкі ымырт кезінде, бірінші айдың он 

төртінші күні құлайды. 6 Осы айдың он бесінші күні Ашымаған нан Жаратқан Иенің 

мереке болып табылады. Жеті күн бойы ашытқысыз пісірілген нан жеңдер тиіс. Сіз 

жариялады қасиетті күні болады, осы күндері алғашқы 7; Егер сіз ешқандай ауыр жұмыс 

істеу тиіс. (Леуіліктер 23: 2-7, ҰАК) 
15 Демалыс күні өткеннен кейін күні, сіз биіктігі үшін бауды алып күннен бастап, сіз жеті 

апта санау тиіс; 16 Егер сіз елу күн, жетінші апта кейін күніне санау тиіс.(Леуіліктер 23: 15-
16, ҰАК) 



24 ... жетінші айдың бірінші күні сіз еске, жарияланған қасиетті күні ретінде керней отырып, 

демалыс демалады; (Леуіліктер 23:24, ҰАК) 

26 Жаратқан Ие Мұсаға былай деді: 27 Қазір осы жетінші айдың оныншы күніне Кешірім 

күні болып табылады. Сіз жариялады қасиетті күні болады. Сендер өздеріңе кішіпейіл 
және Жаратқан Иеге құрбандыққа ұсынуға тиіс. Искупление Жаратқан Иенің, сіздің Құдай 

алдында сендер үшін жасалған болса, онда ол, Кешірім күні, себебі сіз, кез келген 

жұмысты істеуге тиіс емес, бұл күні 28. Осы күні смирится емес, 29 адамдардың кесіп 

тиіс. 30 Кімде-кім осы күні қандай да бір жұмыс істейді, онда Мен адамдардың арасынан 
сол адамды жояды. 31 Сіз ешқандай жұмыс істеу керек; Егер сіз өмір сүретін кез келген 

жерде осы сіздің ұрпаққа мәңгілік жарғы болып табылады; 32 ол сіз үшін толық демалыс 

Демалыс күні болып табылады. Сендер өздеріңе кішіпейіл тиіс. айдың тоғызыншы кешке 
бастап, сіз кешке кешке сіздің діни демалыс күнін жүргiзедi. 

33 Жаратқан Ие Мұсаға былай деді: 34 Исраилдіктерге мынаны айт: осы жетінші айдың он 
бесінші күні жеті күн бойы жалғаса бередi Күркелер Жаратқан Иенің мереке болып 

табылады. Бірінші күні 35, жарияланған қасиетті күні, сіз ешқандай ауыр жұмыс істеу 

тиіс. Сіз Жаратқан Иеге құрбандыққа ұсынуға тиіс, және сегізінші күні Сіз жариялады 

қасиетті күні болады жеті күн бойы 36. Сіз Жаратқан Иеге құрбандыққа ұсынуға тиіс. Бұл 
фестиваль жабу болып табылады. Сіз ешқандай ауыр жұмыс істеу тиіс. 

37 Бұл, сондықтан, Жаратқан Иенің фестивальдар (Леуіліктер 23: 26-37, ҰАК) ... болып 
табылады 

Киелі кітапта Құдайдың фестивальдар және Құдайдың киелі күндері тізімдейді. Дегенмен, мәсіхші 
болуға талап адамдардың көпшілігі шын мәнінде Құдай бұйырады деп Киелі күндері ұстап емес. 

Киелі кітапта толық күн бату үшін, күн батқаннан бастап жүгіріп (Жаратылыс 1: 5; 

Леуіліктер 23:32; Заңды қайталау 16: 6; 23:11; Ешуа 8: 9; Марқа 1:32) Ескерту емес, түн жылғы 

дейін күн ретінде Midnight бүгін есептеледі. Сондай-ақ, ал Жаңа өсиет тәуелді, мысалы Матай 

26:18, 26-30 көмектеседі ретінде мәсіхшілер үшін өзгертілген ескі өсиет қасиетті күндері 

байланысты сақталған аспектілері бар екенін атап өтеді; Еврейлерге 10: 1-14 - шындық осы 

күндері мен фестивальдар әлі бар және басқа ұлттан шыққан, соның ішінде Ертедегі мәсіхшілер 

сақталады деп табылады. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз Иса, шәкірттері, сондай-ақ олардың адал ізбасарлары Смирнов 

Поликарпа сияқты басқа ұлттан шыққан христиан көшбасшылары, соның ішінде сақталады сол 

інжіл қасиетті күн ұстаңыз. Біз ерте және кейінгі мәсіхшілер оларды сақтап, сол тәртіппен оларды 
ұстап. Еврейлер осы күндері барлық нені бойынша немесе олар қалай христиан сақталады тиіс 

New Testament ілімдерін қабылдай емес, сондай-ақ осы, еврейлер ұстап сол негізгі күннен бастап 

белгілі бір жолдармен ерекшеленеді. 

Құдайдың фестивальдар сақтауға Көптеген мәсіхшілер құтқарылу Құдайдың жоспары бірінші 

және екінші Исаның алдағы, сондай-ақ көмек суретте қарай інжіл Киелі күндері нүкте екенін 

түсінеді. 

2. Құтқарылу: Бұл тек Мәсіхтің өлімі туралы ма? 

Мәсіхшілер Құтқарылу мейрамын ұстауымыз керек? 

Көптеген білетіндей, исраилдіктер арнайы Мысырдан көшіп шығу кітабының Құтқарылу 

мейрамын тойлау үшін айтты. , Құрбандық үшін (Мысырдан шығу 12: 3-4): отбасы кемістігі (5 



Мысырдан шығу 12) жоқ, қозыны алып. Қозы (Мысырдан шығу 12: 6) ымырт он құрбан болды 

және оның қан кейбір отбасының үйінде (Мысырдан шығу 12: 7) есігіне бойынша 
орналастырылды. 

Бұлай етпеген мысырлықтар (: 28-30 Мысырдан шығу 12) болған жоқ, ал Құдай тапсырды 
қадамдар жасады, кім, өлімнен «өтті» болды. 

Және Оның бүкіл өмірі (Лұқа 22:15) бүкіл: көптеген түсінеді, Иса Оның жастар (41-42 Лұқа 2) 

кезден бастап жыл сайын (Мысырдан шығу 13:10) Құтқарылу мейрамын. 

(: 5; Заңды қайталау 16 Авив деп аталатын: Леуіліктер 23 Естер 3 1 немесе нисан: 7) Құтқарылу 

мейрамының бірінші айдың айдың он төртінші күні байқалды. Ол жылдың көктем мезгілінде 

жүреді. 

Иса онымен байланысты бірнеше тәжірибелерді (: 19-22; Жохан 13: Лұқа 22 1-17) өзгерген болса 
да, біздің Құтқарушымыз, сондай-ақ (Лұқа 22: 7-13), оны ұстап шәкірттеріне.Сондай-ақ, New 

Testament, өйткені Исаның құрбандығының анық, қой қаза тапты және есіктің жақтаулары 

(Мысырдан шығу 12: 6-7) қанды қою енді қажет емес (бұр Еврейлерге 7: 12-13,26-27; 9:11 -28). 

Апостол Пауыл арнайы мәсіхшілер Исаның нұсқауларын (:;: 23-26 11 7-8 Қорынттықтарға 1-хат 5) 

сәйкес Құтқарылу мейрамын өткізу үшін екенін үйретті. 

Киелі кітапта (Аян 13: 8) «дүниенің негізі қаланғаннан бастап Тоқты Slain» болуға (Петір 1:20 1) 

Иса «әлем жаратылмастан бұрын алдын ала белгіленіп қойған болатын» деп үйретеді. Адамдар 

планетада орналастырылды бұрын Осылайша, Оның қасиетті күндері мен Иса болып табылатын, 
оның ішінде фестивальдар арқылы құтқарылуға Құдайдың жоспары «Құтқарылу мейрамының 

тоқтысы,» белгілі болды. Аспан денелерінің кейбір мүмкіндігі болу үшін көктер орналастырылды 

Сол себепті 

оларды есептеу! 

Өте көп барлық шіркеулер Киелі кітапта ол өлтірілді кезде Иса Құтқарылу мейрамын байланысты 

нәрсе орындалды деп үйретеді мойындайды. 

Осы ұлы Құрбан операция тіпті Едем бағында талқыланды Біз табыңыз. Иса (Жаратылыс 3:15) 

пайғамбарлық кейін, Құдай оның терісін (Жаратылыс бар Адам мен Хауаның жалаңаш денесін 

(осы сырқаттанушылықтың күнә түріне ұсыну) жабу үшін, жануар (бәлкім қозы немесе ешкі) қаза 

3:21). Әбілдің қораның (: 2-4 Жаратылыс 4) қозыны сойған кезде Біз сондай-ақ құрбан 

операциялық бұл принцип қараңыз. 

Мұсаның күндерінде белгілі Құтқарылу мейрамы Египетте (: 1-38 Мысырдан шығу 12) 

исраилдіктердің азат көрсетті. Және Оның мерекелер (Леуіліктер 23) Мұса Құдайдың бұл туралы 

нұсқауларды, сондай-ақ күнтізбе (;: 1 Мысырдан шығу 12: 1, 2 Жаратылыс 1:14) 

жазылған. Құтқарылу мейрамы негізінен құтқарылу Құдайдың балалары Оның ұлы жоспарына 

бейнелейді жыл сайын осы іс-шаралар бірінші болды. 

Ескі өсиет, Құтқарылу Египет құлдық және Құдайдың араласу азат бейнелеген. Бірақ, 
пайғамбарлық, ол сондай-ақ (Қорынттықтарға 1-хат 5: 7) Иса біздің тоқтының келіп еді сол 

уақытта қарап өтті. әлемнің күнәларымызды алып тастауға келген Құдайдың Тоқтысы (Жохан 

1:29; бұр 3: 16-17). 



Адам ретінде Исаның соңғы Құтқарылу мейрамынан туралы, Ол кешке кезінде оны ұстап 

жалғастырды және оны ұстап шәкірттеріне (Лұқа 22: 14-19; бұр Жохан 13: 2,12-15) және нисан / 
абиб (;: 52-54 23 бұр Лұқа 22:14) 14-ші. 

Алайда Иса оның сақтаумен байланысты тәжірибелерді бірнеше өзгерді. Иса ашытқысыз 

пісірілген нан мен шарап Құтқарылу мейрамынан ажырамас бөлігі (Матай 26:18, 26-30) жасалған 

және (Жохан 13: 12-17) footwashing тәжірибесін қосылған. 

Ешқандай жолмен Иса ол жыл сайын Құтқарылу мейрамын болуы емес екенін үйретті, не ол грек-
рим дәстүрін орындаңыз кім сияқты жексенбі күні таңертең оның байқау Тәулік уақытын өзгерту 

жоқ. Құдай до үздіксіз шіркеуінің біз сияқты - Тіпті грек православ ғалымдар 1-ші және 2-ші ғасырдағы 

мәсіхшілер (I бөлім Қасиетті Крест православ Баспасөз, 1992 Calivas, Alkiviadis C. Пасха және Ұлы 

аптаның Origins) түнде Құтқарылу мейрамын екенін мойындауымыз 21 ғасырда. Құтқарылу 

мейрамы ғана дұрыс Шомылдыру рәсімінен өткен мәсіхшілер қабылдаған тиіс (бұр 

Қорынттықтарға 1-хат 11: 27-29; Римдіктерге 6: 3-10; Мысырдан шығу 12:48; Руларды 9:14). 

Бұл, бәлкім, Рим шіркеуі (сондай-ақ оның протестанттық ұрпақтары көптеген) ресми ағылшын 

тілінде түрлі нәрсе, оны шақыру мен Иса Католик шіркеуінің (Катихизис сияқты оны ұстап емес, 
бірақ ол, Құтқарылу мейрамын сақтайды деп үйретеді деп қосылған болуы тиіс. Дубледей, NY 

1995, б. 332). 

Шарап, жүзім шырыны емес 

(Тімотеге 3 бұр 1: 8) және Жаңа өсиет (oinos) пайдаланылатын грек термин шарап жатады, әр түрлі 

болып, ол жүзім болды деп мәлімдеді: Иса шарапқа (3-10 Жохан 2) су аударды болғанына 

қарамастан Құтқарылу мейрамын тойлау үшін пайдаланылған шырын емес, шарап,. Еврейлер, 

өздері дегенмен, Құтқарылу шарапты қолданатыны (Hisrch Е.Г., Эйзенштейн JD. Шарап. Еврей 

энциклопедиясы. 1907, с. 532-535). 

Қалай біз жүзім шырыны, мүмкін Иса пайдаланылған жоқ деп білеміз? 

Жүзім әдетте қыркүйек айналасында жиналды және Құтқарылу сәуір деп аталатын Рим 

күнтізбелік айда әдетте болып табылады. Исаның заманында, олар қазіргі заманғы 

зарарсыздандыру немесе тоңазытқышта жоқ. Демек, жүзім шырыны егін жинау және Песах уақыт 

арасындағы бүлдіріп еді. 

Басқа еврейлер бұл ұзақ (бұр Кеннеди ARS. Хастингс Bible Dictionary. C. Scribner Ұлы ның, 1909 

б. 974) сақталған жүзім шырыны болуы мүмкін емес екенін атап өтті. Сондықтан, тіпті көптеген 

жылдар бойы баспаған қалуы мүмкін ғана шарап, қолданылған еді. (Ішімдік, шарап сияқты, Заңды 

қайталау 26:14 жылы Кущей мақұлдады, бірақ талап етілмейді.) 

Мәсіхшілер Пауылдың (Ефестіктерге 5:18, кигізіп) ретінде жазған «артық болып, онда шарап ішіп, 

мас» болып емес. Шарап Тек өте кішкентай әдетте Құтқарылу мейрамы (толық немесе аз бір 

қасық туралы) тұтынылған жылы. 
Құтқарылу мейрамы 14-ші емес, 15-ші болды 

Кейбір інжіл Құтқарылу мейрамы күні туралы шатастырып болды. 

Киелі кітапта ол Құдайдың күнтізбе (: 5 Леуіліктер 23) бірінші айдың 14-ші күні сақталуы тиіс екенін 

үйретеді. 



Мысырдан шығу 12-тараудың 6-шы аятта, бұл қозы «сумерках» қаза болады екенін (GWT және еврей 

жариялау Қоғам аудармалары) делінген. 8-ші аят Олар сол түні етін жеуге екенін айтады. Ол 
қуырылған және сол түні жеп болады. Ал, иә қозы қаза болды бірі ретінде, бір оңай (Мысырдан 

шығу 12: 5), қуырманы өлтіріп, және «бірінші жылының» қозыны жеп алады, күн батқан мен 

арасындағы исраилдіктер жазылған туралы не істегенін негізінен болып түн-ол Мысырдан шығу 

12 Құтқарылу мейрамы мен таңертең Мысырдан шығу 12:10 бір оны жеп дейін техникалық, олар 
болды. Енді Киелі кітапта періштелердің Құтқарылу «деген түнде» 14-ші сол түні (Мысырдан шығу 

12:12) орын екені түсінікті. 

Киелі кітапта Исаның тек бір рет құрбандық ретінде шалынатын деп үйретеді (Петірдің 1-хаты 

3:18; Еврейлерге 9:28; 10: 10-14). , Және өлтірілді: Жаңа Өсиетте, Иса соңғы Құтқарылу мейрамын 

(14-16 Лұқа 22) сақталады екені түсінікті. Киелі кітапта Исаның алдын ала 15 мың бағанаға 
жойылады деп көрсетеді. Неге? 15-ші «жоғары күні» болды, өйткені (Жохан 19: 28-31), Ашымаған 

нан арнайы бірінші күні (Леуіліктер 23: 6). Демек, Иса 14 мың Құтқарылу мейрамын және орындады. 

Ерте шіркеу тарихы, сондай-ақ Құтқарылу екінші, бірінші адал еврей және басқа ұлттан шыққан 

христиан жетекшілері нисан айының 14-ші сақталады, және үшінші ғасырлар (Евсевий. Шіркеуі 

тарихы, кітап V, 24-тарау) және ол сақталады болды деп жазады кешке (Calivas) қаласында. 

көптеген, уақыт күнді атауын өзгерді, бірақ, Құтқарылу мейрамы кейбір нұсқасын сақтауға Мәсіх 

шағымын деуі Ең басшылары, 

рәміздер, және мағынасы (10-тарауда Пасха бөлімін қараңыз). 

: Киелі кітапта анық Иса Мәсіх Құтқарылу мейрамының тоқтысы біз үшін құрбан және біз 
Ашымаған нан бар осы мейрамда сақтауға екенін болды деп үйретеді 

7 Clear жүзеге ескі ашытқы, сіз ашымаған жатқан себебі, қамырдың балғын пакеттік болуы 
мүмкін, сондықтан. Біздің пасхалық тоқтыға, Мәсіх, құрбан болды. 8 Сондықтан бізге, 

бірақ шынайылық және ақиқат Ашымаған нан бар, ескі ашытқы, ызадан және 

зұлымдықтың ашытқы, той емес тойлау көрейік. (Қорынттықтарға 1-хат 5: 7-8, ҰАК) 

мерекесі шынайылық және ақиқат Ашымаған нан сақталады екенін ескеріңіз. Елші Пауыл Иса 

яһуди халқы қолданғаны тоқтының алмастыра екенін түсіндім. Ол сондай-ақ мәсіхшілер әлі 

Құтқарылу мейрамын тойлау үшін жалғастыру қажет деп үйреткен. 

Бірақ негізінен бұл қалай істеу мәсіхшілер еді? 

Апостол Пауыл былай деп түсіндірді: 

; Иеміз Иса опасыздық болатын сол түні қолына нан алып, бұл: 23 Мен, сондай-ақ сізге 

жеткізіледі, ол Иеміздің алынған үшін 24 және ол алғыс кезде, Ол оны сындырып, былай 

деді: «Алыңдар, жеңдер, бұл сіз үшін сынған Менің орган;. Мені естеріңе түсіру үшін 

осылай істеу» Ол сондай-ақ, былай деп, кешкі астан кейін тостағанды да алып, сол жолмен 

жылы 25 «Мені естеріңе, жиі сіз оны ішіп ретінде, осы тостағанды Менің қаныма 

негізделген жаңа келісімді табылады. Бұл істеу». Ол келеді дейін 26-ақ жиі сіз осы нан жеп, 

тостағаннан ішкен сайын, сіз Иеміздің өлімін жариялай. (Қорынттықтарға 1-хат 11: 23-29) 

Сондықтан, елші Пауыл мәсіхшілер Иса нан мен шарап Оның соңғы Құтқарылу мейрамын 

байқалады деп тәртіппен Құтқарылу мейрамын өткізу үшін екенін үйретті. Ал бұл еске немесе 

мемориалдық ретінде түнде болды - мемориалдық жыл сайынғы емес, апта сайын іс-шара болып 
табылады. 



Католик шіркеуінің Катехизис дұрыс атап, «Иса Құтқарылу уақытын таңдады ... қолына нан алып, 

... ол оны сындырып», сондай-ақ жеп берді. 

Ол Иса ашытқысыз пісірілген нан мен жеп ізбасарларына оны өтті Киелі кітаптан 

құжатталған. Сондай-ақ Иса аз мөлшерін ішу ізбасарларына шарап 

өтті. Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз, дұға сынған және ашытқысыз пісірілген нан тарату, және 

адал ізбасарларын тұтынуға арналған шарап таратуға. Дегенмен, (шарап тарату Рим шіркеуі 

қосымша саналады (басқа да көптеген сияқты) Рим шіркеуі бұдан былай ашытқысыз пісірілген 

нан сындырып (бұл бүкіл «Хосттың пайдаланады) де, ол, әдетте, ішу, оның ізбасарлары үшін 

шарап таратуға істемейді және ол жиі) протестанттық шіркеулер жүзеге жоқ. 

Қандай «жиі ... Сіз жариялап 'туралы? 

Қаншалықты жиі қабылдануы Құтқарылу мейрамын керек? 

Иса: «Ол келеді дейін сіз Иеміздің өлімін жариялай, сондай-ақ жиі сіз осы нан жеп, 

тостағаннан ішкен сайын үшін.», Деп мәлімдеді 

Бұл туралы еске сол Исаның өлімі екенін қарастырайық. 

Мәсіхтің өлімі Құдайдың (Римдіктерге 5:10) бізге Шығыспен және Иса біздің құтқару (Жохан 3: 

16-17; Еврейлерге 5: 5-11) үшін Өз өмірін берді. Оның өлімі мәсіхшілер біздің ажалды 

органдарының (: 3-12 Римдіктерге 6) үстінен күнә патшалық болуы мүмкін емес екенін 

үйретеді. Христиан Құтқарылу Исаның өлімі жыл сайын еске болып табылады. 

Иса мұны кезде, сіз Оның өлімін жариялай ғана деп, жиі, сіз келсе осы рәсіміне істеу 

айтпаған. Қорынттықтарға 1-хат 11:26, hosakis жиі грек мерзімді, Жаңа Өсиетте басқа уақытта бір 

пайдаланылады. Ол сондай-ақ жиі thelo немесе ethelo, (: бұл, атап айтқанда, термин 

пайдаланылады Киелі кітапта ғана басқа орын 6 Аян 11 болып табылатын), сондай-ақ осы болып 

табылады «, сіз, қалаған» деп аударылған грек мерзімге ЕГЕР қалаған ретінде білдірмейді. Осы 

Қорынттықтарға 1-хат 11:26, осы емес, өйткені Дегенмен, Пауыл сияқты жиі Біз қалайтын сияқты 

Иеміздің Құтқарылу мейрамын тойлау үшін бізге айтып емес, бірақ біз Құтқарылу мейрамы оны 
сақтай кезде, ол жай ғана емес екенін 

рәсімі, ол Мәсіхтің өлімін көрсетіп отыр. 

Сонымен қатар, Пауыл былай деп жазды: 
27 Сондықтан осы нанды немесе сусындар жейді кім лайықсыз түрде Иеміздің осы 

тостағанды Иеміздің денесі мен қан кінәлі болады. 28 Бірақ адам өзін қарастырайық, және, 

осылайша, оған ыдыс нан және сусынның жейді көрейік. Өзіне үшін лайықсыз мәнерде ест 

және сусындар пікірі бойынша жейді және сусындар ол Иеміздің денесін Талғамы 

емес 29. (Қорынттықтарға 1-хат 11: 27-29) 

Пол анық осы нан мен шарап қабылдауға деп үйретіп, бір өзіндей тексеруге керек. Құтқарылу 

мейрамын жүруі үшін көзделіп отыр deleavening біздің кемшіліктер мен күнә баса назар 

көмектеседі, және, осылайша, өзімізді тексеріп Пауыл осы команданы орындауға 

көмектеседі. Deleavening күш көп алуға болады, бұл сондай-ақ жыл сайынғы сараптама (адамдар 

күн сайын немесе апта ашытқы алып тастау жоқ) тұжырымдамасын қолдайды. 



Жаңа өсиет Иса да, Пауыл да христиан түрде Құтқарылу мейрамын тойлау үшін үйретті деп 

жазады. Ал бұл жыл сайынғы байқау болды. 

Аяқ Жуу 

Аяқ Жуу кішіпейіл және Мәсіхтің тіпті ізбасарлары әлі де тазарып қажет салаларды (бұр Джон 

13:10) бар, әдетте бұл көмектеседі. 

Иса ізбасарларына осы істеу керек деп үйреткен: 
13 Сен Мұғалім және Жаратқан Ие маған қоңырау, және сіз сондай-ақ айтады, сондықтан 

Мен сенімдімін. Мен, содан кейін сіздің Иелерің әрі Ұстаздарың бола тұра, аяқтарыңды 

жусам болса 14, сендер де бір-біріңнің аяқтарыңды жууларың керек. Мен Сендерге жасадық 

ма тиіс деп, сізге мысал берді 15. 16 Ең сөзсіз, мен қызметшісі қожайынынан үлкен емес, 

сендерге айтамын; де ол оны жіберген кім одан артық жіберіледі кім болып табылады. Сіз 

оларды жасауға, егер батасын 17 Осыларды білсеңіз, болып табылады. (Жохан 13: 13-17) 

Иса сияқты христиан жуу аяқтарын кім салыстырмалы аз істеу деді. 

Бірақ Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің біз жыл сайын осы Исаның нұсқауларды орындаңыз. 

Киелі жазбалардың тыс көздерден 

Бұл біз Құтқарылу мәсіхшілер жыл сайын сақтап қалды деп көріп, бұл жай ғана Киелі кітапта 

емес. Адал бастапқы елшілерден кезден бастап және жастағы (Thiel Б. Үздіксіз Құдайдың 

Шіркеуінің тарихы. 2-ші басылым. Назареттік Кітаптар, 2016) бүкіл 14-ші жыл сайынғы Құтқарылу 

мейрамын тарихы жазбалар. 

Поликарпа өмір ретінде белгілі зақымдалған мәтінінде кейбір қызықты ақпарат бар (бұл құжат 

екінші ғасырда еңбектерінде сүйенуі тиіс, меніңше, бірақ біз қазір көріп сақталған нұсқасы 

төртінші ғасырда қосылады, меніңше, ақпарат / өзгерістер бар; . Тарих және қарабайыр христиан 
Қоғамдастыққа Теология Питер Тілі басылым, 2015, р 31):.. Monroy MS Ізмір шіркеуі 

қараңыз. Қандай қызықты, ол Кіші Азия Құтқарылу мейрамы байқау бірінші, тіпті бұрын Апостол 

Пауыл (Поликарпа Pionius. Өмір, 2-тарау) түскен елші Жохан бастап Ізмір келеді, бірақ болуы 
мүмкін деп болжайды, бұл. 

Поликарпа Өмір Ашымаған нан мен шарап Жаңа Уағдаластық Құтқарылу Ашымаған нан 

маусымы кезінде байқалады болды деп болжайды. Ол еретиков оны басқа жолмен жасады деп 

мәлімдейді. Ал бұл жазу, сондай-ақ тұщы нан мен шарап алынды, және жыл сайын қолға 

алынғаны идеяны қолдайды. 

Басқалары тарихы. Exagren (14 мың жыл сайын Құтқарылу мейрамын (Філіп пен Жохан қоса 

алғанда) Тауратша-тізімделген елшілер деп, сондай-ақ Bishops / Пасторы Поликарпа, Thraseas, 

Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris және тарихы жазбалар шіркеуі, кітап V, 2-7 аяттар 

тарау 24). Роман, Шығыс православ және Англикан католиктер барлық адамдарға басшылары 

ҚАСИЕТТІ болды деп санайды, әлі сол діндердің ешқайсысы осы олардың мысалдар орындаңыз. 

Кіші Азия Фригии в Памуккале епископы / Пастор Apollinaris 14-ші Құтқарылу мейрамын өткізу 

үшін 180 AD айтып мәсіхшілерге айналасында былай деп жазды: 



Он төртінші күні Жаратқан Иенің шынайы Құтқарылу мейрамы; үлкен байланған еді 

құрбан, орнына қой етінің Құдайдың рухани Ұлы, ... және кім тас қабірге бойынша 
орналастырылатын, Құтқарылу мейрамының күні жерленді. 

Иса жеп және 14 мың Құтқарылу мейрамын, 14-ші күні қаза тапты, және 14 мың жерленген. Бұл 

15 мың болған жоқ, ал ол қайтыс болған жылы, бұл жексенбі күні болған жоқ. Иса жай ғана күн 

батқан соң Құтқарылу мейрамын қабылданған еді және (жаңа күн бастау үшін), күндізгі жарық 

кезінде қаза болады және күн қайтадан орнату алдында жерленген болуы. 

Виктор орнына 14 мың жексенбі Құтқарылу мейрамы сақталуын мәжбүр тырысты кезде соңында 

екінші ғасырда, Эфес епископ / Пастор Polycrates рим епископ Виктор хат жолдады: 

Polycrates Біз дәл күн сақтауға «, деп жазды; қосу, не алып де. Азиядағы үшін, сондай-ақ 

үлкен шамдар ол көктен даңққа енеді, және All Saints жүзеге ұмтылады кезде Құдайға, 

алдағы күні қайта тіріледі, ол ұйықтап. Олардың арасында Филипп, Памуккале 

қаласындағы ұйықтап қалды он екі елшілердің, бірі болып табылады; және оның екі 

жастағы тұрмысқа шықпаған қыздары, мен Киелі Рухтың өмір сүрген және қазір Ефесте 

жүктеледі басқа қызы; және, сонымен қатар, екі Жаратқан Иенің лоне бойынша жантайды, 

және, діни қызметкер болып табылатын куә және мұғалім болды Джон, sacerdotal 

тақтайшаны киген. Ол Ефесте ұйықтап қалды. Ал епископ және шәһид болды Ізмір, жылы 

Поликарпа; және Thraseas, Ізмір қаласында ұйықтап қалды Eumenia, епископтары және 

азап. Неге мен Лаудікидегі немесе жарылқанған Papirius, немесе Melito, ол бастап 

көтеріледі кезде, Киелі Рухтың мүлдем өмір сүрген, және Сардтағы жатыр, көктен 

Епархиалық күтіп уәзір жылы ұйықтап епископ және мучеником Sagaris атап қажет 

өлі? Барлық осы жоқ қатысты ауытқу Евангелия сәйкес Құтқарылу он төртінші күні 

байқалады, бірақ сенімнің үстемдігін мынадай. Ал мен, сондай-ақ, Polycrates, сізге барлық 

дегенде, менің туыстарының дәстүр бойынша, олардың кейбір Мен жіті жоқ. Туыстарым 

жеті епископ еді; мен сегізінші сенімдімін. Ал менің туыстарым әрқашан адам ашытқы 

алып қоюға күні байқалады. Мен, сондықтан, Иеміздің алпыс бес жыл өмір сүрген, және 

бүкіл әлем бойынша бауырлары кездесті, және әрбір Қасиетті бастан бауырлары, сөздерді 

оқиғадан арқылы affrighted емес жатырмын. Мен Құдайды тыңдау гөрі адам керек «деді 

одан артық адамдар үшін ... Мен Сіздің қалауыңыз бойынша шақырылуы қатысқан 

епископ, еске алар; есімдері, Мен оларды жазу керек, үлкен көптеген құрайды еді. Және 

олар, менің littleness көріп, Мен бекер менің сұр шаштарды көтереді емес, бірақ әрқашан 
Иеміз Иса өмірімді реттеледі екенін біле тұра, хатқа өз келісімін берді. 

Өз хатында, Polycrates хабарлама: 

1) ол елші Жохан бастап өткен ілімдерін мынадай болды деді.  
2) ол Інжілдің ілімдері адал болып екенін атап өтті.  
3) Киелі кітаптағы ілімдер Роман-қабылдаған дәстүр сол жоғарыда екенін орынға 

сүйенеді.  
4) ол бұрын шіркеу басшылары оған төмен өтті ілімдері адал болып атап өтті.  
5) ол содан кейін Кіші Азия адал ресми өкілі болғанын көрсетті.  
6) ол және оның алдындағы Ашымаған нан уақытын байқалады Саид.  
7) Киелі кітапта астам емес інжіл рим беделі дәстүр қабылдаудан бас тартты.  



8) Рим епископы беделін қабылдаудан бас тартты, - деді ол жеке (бұр Аян 18 болуы 

артықшылықты: 4).  
9) өзінің өмір адамдар Иса емес, пікір реттеледі үшін екенін айтты. 

Polycrates жасады сияқты сіз Иса мен елшілері үлгі ме? 

Ертедегі мәсіхшілер 14 мың Құтқарылу мейрамын Себебі, олар және солай істеді де басқалар 

көптеген тарихшылар Quartodecimans (fourteenths үшін латын) деп белгіленген болатын. 

Ертедегі мәсіхшілер Құтқарылу құтқарылу Құдай жоспарына істеу керектігін түсіндім. : 180 AD 
арқылы, Сард епископ / Пастор Melito жазды екенін ескеріңіз 

Құтқарылу құпиясы, ол заңда жазылған стендтер тіпті ... адам, сондықтан, шіркеу үшін 

модель, және заң параболалық эскизін болды, келеді. Шіркеу ақиқат қоймасы болды, ал 

бірақ Інжілі Бұл бір біздің құтқару Пасха ..., заң және оның орындау түсіндіру болды. Бұл 

шыдамдылықпен көптеген адамдар көп нәрсені бастан бірі болып табылады ... Бұл өлі 

арасынан қайта тірілген жерге жерленген ағашында асылды девственницу адам болды бір, 

болып табылады, және кім адамзатты көтерді заңғар көкте үшін төмендегі ауыр 

шығып. Бұл өлтірілген болатын тоқтыны болып табылады. 

Құтқарылу мейрамы кейінгі ғасырларда адал және т.б. нисан 14-ші жыл сайын сақтап қалды. Католик 

ғалымдар (Евсевий, Сократ Scholasticus, қиыншылықта) осы жазып ші -8-ші және одан кейінгі 

ғасырларда 4-ші, 5-ші, 6-орын алды. Әртүрлі шіркеуі Құдайдың жазушылар (қазіргі заманның елшілер 

кезден бастап, мысалы Dugger А.Н., Dodd CO. True Religion, 3 бұйымдары А тарихы оның 

сақталуын зерттедім. Иерусалим, 1972 Құдайдың (шіркеуі, 7-ші күні). Thiel Б. жалғастыра 
Құдайдың шіркеуінің тарихы. назареттік Кітаптар, 2016). 

Грек-рим ғалымдар (мысалы, Thurston, H. (1912). Аяғы мен қолын жуу. Католик 
Энциклопедиясына жылы) Құтқарылу аспектілері, Аяқ Жуу сияқты, сондай-ақ, олар ерте адал 

мәсіхшілер ретінде қарастырылатын осы арқылы байқалды мойындайды. 

Құтқарылу мейрамы Леуіліктер 23-ші тарауында аталған бірінші жылдық мереке болып табылады. 

Құтқарылу мейрамы христиандар үшін сурет құтқарылуды және Благодать көмектеседі. Ол ерте 

христиандық еңбектерінде жиі Құтқарылу мейрамы емес, сондай-ақ оған қараңыз Айта кету керек, 

«Иеміздің кешкі асының». 

Кейбір алыс Құтқарылу мейрамының ның сақталуын қажеттілігін «spiritualize» мүмкін, ал грек-
Римдіктерге және Құдайдың шіркеуі Әулие болып саналады басшылары сөзбе оны ұстап алмады. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз әлі күнге дейін мұны. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз Құтқарылу мейрамын сақтауға және жуу бір-біріңнің 

аяқтарыңды тарихи, және інжіл, тәжірибесін қамтиды. 

Басынан бастап жоспарын 

Құтқарылу мейрамы Құдай бізді құтқара алады деп, Құдай бізді (Жохан 3:16) жақсы көреді деп, 

біздің күнәларымыз үшін өліп Исаны жібереді, және Оның Ұлы екенін (Петірдің 1-хаты 1:20) 

Құдай әлем жаратылмастан бұрын жоспарын екенін көрсетеді зардап шеккен және біз үшін 



өлді. Құтқарылу мейрамы мәсіхшілер Оның қайтыс күнә босатылады және күнә (: 1-5 Римдіктерге 

6) қала үшін емес екенін көрсетеді. 

Бірақ жай ғана Исаның құрбандығын қабыл барлық құтқару Құдайдың жоспарына бар емес. 

Әртүрлі адамдар Құдайдың рақымы туралы (бұр Римдіктерге 11:33) (Петірдің 2-хаты 3:18) 

біршама Құтқарылу мейрамын және / немесе Елуінші күн мейрамы тану арқылы құтқарылу 

Құдайдың мерекелер басталғанын ұстап, бірақ «байлыққа тереңдігін» білу барып ешқашан басқа 

інжіл мерекелер бейнеленген. 

(:;: 1-9 Питер 1 1 2 Еврейлерге 12): (Еврейлерге 5 9) Мәсіх ғана емес, біздің құтқару авторы / 

бастауыш болып табылады, сонымен қатар біздің құтқару әрлеуші болып табылады.Оның шынайы 
ізбасарлары Көктем сақтауға және Қасиетті күндері Fall. 

3. Түнгі байқалады және Ашымаған нан күн үшін 

Киелі кітапта Египет исраилдіктер жеткізілуі тиіс еді, оның күнә түрі (:; Аян 11: 3, 8 бұр 

Мысырдан шығу 13) екенін көрсетеді. Киелі кітапта бүгінгі мәсіхшілер рухани «Бабыл» (: 1-6 Аян 

17) бір түрі болып табылады әлемде өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Киелі кітапта Құдайдың 

Бабыл (: 1-8 Аян 18) бойынша Оның жазадан жүзеге төгіліп кейін мәсіхшілер салыстырмалы көп 

ұзамай одан жеткізіледі екенін көрсетеді. Аян кітабына енгізілген пәледен бірнеше Құдай халқы 

жеткізілді бұрын бір рет Мысырда пайдаланылатын ұқсас. 

Исраилдіктер Ашымаған нан бірінші күні Мысырды тастап. 

Леуіліктер 23 Киелі кітап: 7-8 Ашымаған нан бірінші және соңғы күндері екі қасиетті 

«шақырылған» (бергендіктен рухани), «қасиетті құрастыру» (NJB) үшін есе деп үйретеді. (Бұл 

қасиетті күні басталады) нисан он кешкі жеп тартылған Ашымаған нан, мерекесі басталады (бұр 
Мысырдан шығу 12:16; Леуіліктер 23: 6). 

Киелі кітапта мынадай жазады: 

42 Ол көп Мысырдан оларды тарту үшін Жаратқан Иеге сақталуға жататын түнгі: бұл 

олардың ұрпақ Израиль барлық балалардың байқалады Иеміздің сол түні болып 
табылады. (Мысырдан шығу 12:42, кигізіп) 

ол Ægypt Жер шығып, оларды әкелді кезде осы, Раббымыздың бақыланатын түн: осы түні 

Исраилдің бүкіл балалар өз ұрпаққа сақтауға тиіс. (Original Дуэ Киелі) 

Бұл мәсіхшілер қуантатын тиіс нәрсе -: мәсіхшілер үшін, Түнгі рухани Египет (8 бұр Аян 11) 

қалдыру суреттерді біздің қабылдау іс-қимыл байқалады үшін. 

Тарихи, әдетте байқалады үшін Түнгі мерекелік кешкі тартылған. кешкі ас әдетте енгізілген, бірақ 

ашытқысыз пісірілген нан, шектелген жоқ. 

Яһудилердің Bulk 15-ші Құтқарылу мейрамын Call 

Яһуди дінбасылары күні мен Құтқарылу мейрамынан байланысты олардың тәжірибесін кейбір 

өзгерді. Кейбір раввинском көздері олар адал мәсіхшілердің бірдей оны ұстап келеді емес, өйткені 

бұл айтады (Қасқыр Г. лексикалық және інжіл және раббылық Құтқарылу мейрамынан туралы 

тарихи жарналары. Г. Вольф, 1991). 



Бірақ, сонымен қатар, бәлкім, өйткені яһудилер өйткені диаспорасының (Исраил еліне тыс 

еврейлер) мен күнтізбе мәселелері (қасиетті күн күресуге үрдісі қалай ұштастыра сақталуға 
жататын түнде тамақтан тұтынудың және белгілі бір дәстүрлері Қасиетті күндері 1906 жылғы. 

еврей энциклопедиясы), еврейлер ең еврейлер бұл нисан / Авив 15 мың кешкі ұстап ретінде 

Құтқарылу мейрамын сақталуы керек Түнгі қоңырау бейім. Кейбір Құтқарылу мейрамы ретінде 14-

ші және 15-ші екі ұстаңыз. 

Иса уақытта, саддукейлер 15 мың 14-ші мен парызшылдар бойынша Құтқарылу мейрамын үрдісі 

(Америкада еврейлер екі Құтқарылу мейрамы Seders бар неге. Раввині Джеффри W. 
Гольдвасера?). 

Алайда Киелі кітапта екі түрлі есе екі түрлі мақсаттарға арналған үйретеді. Ескі өсиет Құтқарылу 
исраилдіктер қорғалды және өлім періштесіне зардап шегеді емес, екенін көрсетеді. Жаңа өсиет 

Құтқарылу Иса өлгеннен арқылы біздің күнәларымыздың өзі үшін жазасын туып, бұл мәсіхшілер 

үшін, көрсетеді. 

Бірақ, сақталуға жататын Түнгі олар Египет құлдық (Мысырдан шығу 12:42) құлдық Құдайдың 

құтқаруын ризамыз болуы тиіс екенін яһудилерге еске салды. Мәсіхшілер үшін, сақталуы керек 

Түнгі біз қуанамыз және Иса күнә (: 34-36 Жохан 8) құлдық қамтамасыз босату үшін 
ризашылығымызды бар үйретеді. 

Кейбір яһуди ғалымдары Киелі кітапта Ашымаған нан фестивалі қарағанда түрлі күніндегі ретінде 
Құтқарылу мейрамын тізімдейді деп түсінеді: 

Лев. . XXIII, алайда, айдың он төртінші күні орнатылады Құтқарылу мейрамы, және 
Ашымаған нан (фестивалі ажырата меніңше; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Лұқа XXII 1;. Иосиф, «BJ» 

II § 3, 1. ), он бесінші күні тағайындалады. (1906 Құтқарылу мейрамы. Еврей 

энциклопедиясы) 

Сондықтан, ең еврейлер олар Құтқарылу мейрамына ретінде 15 мың ұстап қандай қоңырау 

қарамастан, 15-ші Тауратша Ашымаған нан жеті күндік фестиваль бөлігі болып саналады.Еврейлер 

Мысыр шығатын атап бейім және белгілі бір емес інжіл дәстүрлері сүйенеді, өйткені, олар 
негізінен тек екінші күні сақтауға бейім. 

Мысырдан шығу 12-тарау Құтқарылу мейрамын талқылайды және Құдай олар орын не болып 
жатқанын үйрету, сондай-ақ болды, бұл туралы Мұса мен Һаронды нұсқама басталады.14-

шы жылдардың басында - Бұл нұсқаулық Авив деп аталатын, осы бірінші айдың оныншы күні 

Тоқтының әкеткен, және бұл кештің арасында қаза керек еді 14-ші күніне дейін оны үнемдеу 
енгізілген. 

Құтқарылу мейрамы жайлы мынадай нұсқаулар нәрсе Ескерту: 
21 Содан кейін Мұса Исраилдің барлық ақсақалдары шақырды және «таңдап және өздерің 

сіздің әулеттері бойынша арналған тоқтыларды алуға, және тоқтының өлтіріп, оларға 

былай деді:. 22 Ал сіз иссоп Бір байлам қабылдайды, бұл қан оны батырыңыз бассейнінде 
болып табылады, және бассейнінде болып табылады қан жақтаулары және екі есіктің 

жақтаулары соққы Ал сізді ешкім таң атқанша өз үйінің есік шығып (Мысырдан шығу 12: 

21-22).. 

«Таң атқанша» өрнек, күндізгі алдағы «немесе» Восход алдағы «», күндізгі арқылы жеңеміз 

«білдіретін еврей етістігінен шыққан.» 



Сондықтан, исраилдіктер 14-ші күні таң ата кейін дейін өз үйлерінде шығып жоқ. Қандай бұрын сол 

түні болды? 
29 Жаратқан Ие темнице болды тұтқынға тұңғышы және мал барлық тұңғышы оның 

тағына отырды перғауынның тұңғыш бастап, Мысыр елінде тұңғыш соққы деп түн өтуге 
келді ... 33 мысырлықтар олар тездетіп жер оларды жіберуге мүмкін екенін, адам 

шақырды. Олар, деді үшін «Біз барлық өлі болып табылады.» (Мысырдан шығу 12: 29,33) 

Мұса мен Һарон түнде шығып жоқ - бұл көптеген бар екенін дұрыс жорамал болып табылады: 
28 Сонда перғауын «Өзіңе Байқаңдар, ешқандай артық жүзімді көріп! Менен аулақ 

кетіңдер! Үшін күні сіз өледі жүзімді көріп!» Деп, оған 
29 Мұса «Сіз-ақ айтқан. Мен қайтадан жүзіңді көріп ешқашан.», Деді (Мысырдан шығу 10: 

28-29) 

тұңғышы қайтыс болғаннан кейін, исраилдіктер Мысырдан шыққаннан бұрын аяқтау бірқатар 

міндеттер болды. Олар, таң атқанша олардың үйлердің ішіндегі қалуға күндізгі сынуы, жеп болған 

жоқ тоқты қалдықтары өртеп, мысырлықтар өмір сүрген ауылдар мен қалаларға барып, оларға 

алтын-күміс, киім-кешек және беруге, оларды сұрауға болды олар асыруға және олардың табынын 

және үйірлер Мысырдан олардың ұйымдасқан саяхат бастау болды Rameses үшін, кейбір ретінде 

көп жиырма-ақ шақырым, жаяу саяхат отырып кез келген дүние-мүлкін жинап және жоғары 

қаратып салыңыз. Ескерту: 

Ол Ашыған бұрын 34 адам, олардың илеу астауларды олардың иығына соң өздерінің киім 

дейін міндетті болып, олардың Қамырды алды. 35 Ал исраилдіктер Мұсаға айтқан сөзіне 

сәйкес жасады; және олар Мысырлықтар күміс зергерлік бұйымдар мен алтын зергерлік 

бұйымдар мен Қымбат қарызға: 36 және Жаратқан Иенің олар талап ретінде олар былай 

мұндай нәрселерді несиеге берілген, сондықтан, адам мысырлықтардың көз алдында 

пайдасына берді. Және олар мысырлықтарды бүлдіріп. 37 Ал исраилдіктер, Ис Rameses 

шамамен алты жүз мың бала жанында, ерлер болды жаяу жолға. 38 Ал аралас жұрт олармен, 

сондай-ақ көтерілді; және малым, және табынын, тіпті өте ірі қара мал. 39 Ал олар бұл 

Ашыған емес еді олар, Мысырдан інген қамырдың нанды пісірілген; Мысырдың созып, ал 

осында емес еді, олар да өздері үшін қандай да бір victual дайындалған болды, 

өйткені. (Мысырдан шығу 12: 34-39, кигізіп) 

Сақталуға жататын түні олар Rameses қалдырды түн. Түні олар шын мәнінде Мысырды тастап. 

Құдай оларды жасауға айтқанын істеп болған соң, олар кетіп қалды. 

Мысырдан шығу 13:18, «исраилдіктер Мысыр елінен ұйымдасқан қатарында көтерілді.» Халық 
санын және жасы ауқымын ескере отырып, олар кейін барлық түнде арқылы жасалады қабілетті 

екен бізге айтады Құтқарылу мейрамы. 

ашымаған нан 

(: 1 Лұқа 12) білдіретін болады Біз мәсіхшілер Иса Құтқарылу мейрамын біздің күнәларымыздың 

құнын төледі деп тануға және біз ол сияқты күнә мен екіжүзділік жоқ, өмір сүру үшін көріңіз 
екенін, символикалық ашытқыны оның. 



кеш Герберт W. Армстронг бұл туралы былай деп жазды: 

Ал, исраилдіктер жоғары қолмен шығып ретінде: - бақыт пен қуаныш бұлттарда жоғары 

(Руларды 33 3), құлдығынан азат астам үлкен қуаныш және үндеу жылы, сондықтан 

жаңадан рухани мәсіхші христиан өмір бастау істемейді. Бірақ не болады? 

шайтан және күнә бірден қуып жаңадан рухани Құдайдың ұлы - жақын арада жаңа және 

тәжірибесіз мәсіхші төмен Көңілімізді тереңдігі болып табады, және беруге және шығу 

ырқына. 

аятты 10 басталатын хабарлама Мысырдан шығу 14, - сондай-ақ жақын арада исраилдіктер 

оларды жүргізіп осы ұлы әскер көріп, олар батылдық жоғалған. Қорқыныш олардың 
үстінен келді. Олар ворчала және шағым бастады. Олар алыс перғауын мен оның әскерін 

алуға арналған, ол олар үшін тым күшті болды, өйткені ол, мүмкін емес еді көрдім. Және 

олар дәрменсіз болды. Сондықтан, бұл бізбен бірге. 

Біздің беріктігі жеткіліксіз! 

әлі күнге дейін тұра, ал мысырлықтар ... Жаратқан Иенің өздеріңді құтқаруын көресіңдер, 

қорқыныш сендер емес «... Сендер ешқашан үшін ешқандай артық Лорд үшін күресуге тиіс 

оларды қайта қараңыз тиіс: Бірақ Мұса арқылы оларға Құдайдың хабарын байқайсыз. Егер 

сіз «! Қалай тамаша! 

Дәрменсіз, біз әлі күнге дейін тұрып, Жаратқан Иенің құтқаруын көру үшін айтылған. Ол 

біз үшін күресетін боламыз. Біз Шайтан мен күнә жеңіп мүмкін емес, бірақ ол мүмкін. Бұл 
тірілген Мәсіх болып табылады - біздің Первосвященником - бізге тазартуға болады - бізге 

қасиетті - бізді құтқарады - Ол бізді тастап де бізді ешқашан қалдырмайды айтты кім! 

Біз өзіміздің билік пен күш-өсиетін орындауға алмайсыз. Бірақ АҚШ-та Мәсіх оларды 

ұстап алады! Біз оған сеніммен арқа сүйеуіміз керек. Армстронг HW. Құдайдың киелі 

күндері немесе Языческие Мерекелер-қайсысы? Құдайдың Дүние жүзі шіркеуі, 1976) 

Фестиваль мақсаты 

Бірақ бізге осы толық маңызын білу мүмкіндік береді. Неге Құдай осы мереке күндері 
айқындайды болды? Оның ұлы мақсаты қандай болды? Мысырдан шығу 13, өлеңдер 3 

қазір қосыңыз: «... Мұса осы күні есімде, адамдар былай деді Мысыр шығып, онда сендер 

...» Бұл Авив 15 болды. 6-тармақ: Сен ашытқысыз пісірілген нан жеңдер қоясың, және 
жетінші күні ... бұл салдарынан Мәңгілік [мемориалдық] жасады, бұл мәңгілік былай 

мейрамы жасалады тиіс ... және бұл белгі болуы тиіс «Жеті күн «- (сәйкестілік кереметтер 

PROOF) -» саған сенің қолыңнан бойынша, және сенің көз арасындағы мемориалдық үшін 

«- НЕГЕ? - «... Иеміздің әрқашан аузыңда мүмкін екенін Сен сондықтан ... осы Жарлықтан 
БЕР» 

О, сүйікті бауырластарым, сіз тамаша мағынасын көріп тұрсың? Сіз бұл барлық шынайы 
маңыздылығын ұқтың ба? Сіз Құдайдың ниеті көріп тұрсың ба? Құтқарылу мейрамын 

соңғы болып күнәлары кешірілу үшін Мәсіхтің өлімін бейнелейді. Оның қан қабылдау біз 

жасаған ТИІС күнәларды кешіруге емес, - біз оны қабылдаймыз Сондықтан, біздің 
күнәларымыз тек осы уақытқа дейін кешірілді - - өткен күнә ол күнә жалғастыру үшін 

лицензия бермейді. 

Бірақ біз мұнымен тоқтап тиіс? Өткен күнәларың кешірілді. Бірақ біз әлі күнге дейін 

тіршілік біртұтас. Біз әлі күнге дейін азғыруларға шегеді тиіс. Күнә оның муфталар бізге 



өтті - біз оның билік күнәнің құлы болды. Ал біз оған өзімізді жеткізуге әлсіз! Біз күнә 

құлдықта болған. АҚШ көріністі түсінуі болсын - мәні. (Армстронг HW. Сіз Ашымаған 
нан Құтқарылу мейрамы мен фестивалі туралы не білуге тиістісіз. Жақсы Жаңалықтар, 

наурыз 1979) 

Қандай дәрежеде мәсіхшілер күнәсін қоюға тиіс? Иса үйреткен сияқты толық, «Сіз көктегі 

Әкелерің кемелді, дәл сол сияқты тамаша болуы тиіс» (Матай 5:48). Символикалық күнә (: 7-8 бұр 

Қорынттықтарға 1-хат 5) бір түрі болуы мүмкін ашытқы. Күнә, ашытқы затяжек дейін сияқты. 
Жеті толықтығы бейнелейтін Құдайдың саны болғандықтан, мәсіхшілер Ашымаған нан жеті күн 

бірге Құтқарылу мейрамын ұстануға болып табылады. Мағынасы мен символизм ғана Құтқарылу 

мейрамынан толық емес. Құтқарылу мейрамы өткен күнәлары кешірілу және Исаның өліміне 

Мәсіхтің қаны қабылдауды бейнелейді. 
Біз символикалық Оның қайтыс (бұр Ғалаттықтарға 3:13) ағаштың ілулі Мәсіхті қалдыру керек 

пе? Бізге Құтқарылу мейрамы көмек суретті мына ашытқысыз пісірілген нан, № жеті күн күнә 

алыс қою толық, өсиетін сақтау - бұрынғы күнәлары Исаның құрбандығының нәтижесінде 

кешірілді кейін. 
Ашымаған нан сурет күндері көтерілді Исаның өмірі мен шығармашылығы. Оның биліктен 

толығымен бізді жеткізу: Иса (17-18 Еврейлерге 2) күнә бізді тазартып, біздің Бас діни қызметкер 

ретінде біздің игілігіміз белсенді жұмыста Ол қазір Құдай тағының көтеріліп! 
Мұнда Еврей жазбаларының Ашымаған нан мейрамынан туралы айтады кейбір болып табылады: 

Ашытқысыз пісірілген нан жеңдер тиіс 15 Жеті күн. Бірінші күні сіз өз үйлерінен ашытқы 

алып тастайды. Жетінші күнге дейін бірінші күнінен бастап Ашыған нанды жесе, кімде-
кім үшін, бұл тұлға Израиль кесіп тиіс. 16 бірінші күні қасиетті шақырылған жерде болуы 

тиіс, және жетінші күні сендер үшін қасиетті шақырылған болуы тиіс. Жұмыс жоқ тәртібі 

оларға жүзеге асырылады; бірақ бұл ол әркім жеуге тиіс - тек сізге дайындаған болуы 

мүмкін екенін. 17 Осы сол күні Мен сендерді Мысыр елінен шығып сіздің әскерін алып 

келді болады Сондықтан Сіз, Ашымаған нан мейрамының сақтауға міндетті. Сондықтан 

сіз мәңгілік өкімімен ретінде сіздің ұрпаққа осы күні сақтауға міндетті.Бірінші 
айда 18 кешке айдың он төртінші күні, сіз кешке айдың жиырма бірінші күніне дейін, 

ашытқысыз пісірілген нан жеңдер тиіс. Кімде-кім Ашыған қандай жейді, өйткені жеті күн 

жоқ ашытқы 19 сол адам ол бөтен немесе жер ана болып табылады ма, Исраил қауымынан 

кесіп тиіс екенін, сіздің үйлердің табылған тиіс. 20 Сіз Ашыған ештеңе жейді тиіс; Сіздің 

барлық тұрғын ашытқысыз пісірілген нан жеңдер тиіс «(Мысырдан шығу 12: 15-20). 

Леуіліктер 23: 6-8, сондай-ақ бұл туралы үйретеді. Ал Заңды қайталау 16:16 құрбандығы 
Ашымаған нан, Елуінші күн мейрамында, және күзгі Қасиетті күндерінің беріледі деп күтілуде 

екенін көрсетеді. 

Құдай (Еремия 7:22) «Мысыр елінен алып шыққан» қашан. Алғашында, жоқ «түгелдей өртелетін 

құрбандықтар немесе құрбандықтары» болды Олар, өйткені бағынбау (Еремия 7: 21-27) қосылған 

және жаңа өсиет біз қазір (Еврейлерге 9: 11-15) өртелетін немесе жануарларды құрбандыққа болуы 
қажет емес екені түсінікті. 

Ашымаған нан мейрамынан күн әрбір жеп болсақ, біз айналамыздағы әлемде кең етек болып 
күнәдан аулақ бар екенін түсінеміз. 



аулақ Дайын немесе сақталады? 

Ашымаған нан мейрамынан алыс жасалды? Герберт W. Армстронг жазған тағы бірдеңе 

қарастырайық: 

Ескі пактіге бірге жойылған жоқ 
Ашымаған нан мейрамынан екі жоғары күндік Демалыс күн бар, кезең екенін 

қадағалаңыз. Және осы кезең МӘҢГІ белгіленеді - Исраилдіктер Мысыр әлі болған, ал - 
Мұса салтанатты құқық берілген немесе жазылған болатын дейін - Құдай тіпті ескі өсиет 

ұсынды бұрын! Мұса заңы, немесе ескі өсиет әкеледі немесе институт не ұнамады, олар 

қашып кетуі мүмкін емес! Фентон ның аударма, 17-ші аят аударылады: «демек барған 

тұрақты институты осы кезеңде САҚТАП.» Бүкіл кезеңі кіреді. 
Бұл жалғыз қасиетті күндері дәлелдеуге тиіс - және Ашымаған нан жеті күн - бүгін түптеу, 

және мәңгі жатыр! 
Осы мәтіндер олар сөзсіз сияқты, 15 емес, 14 қолданылады, ал мұнда дәлелденуге Қазір, 

егер, содан кейін ҮШІН рет құрылған Құтқарылу болып табылады? Шынында да, ол 

болып табылады! Бірақ бұл мәтіндер жоғарыда FEAST емес, Құтқарылу мейрамын 

қараңыз. Мысырдан шығу 12:21 басталатын тармақта Құтқарылу мейрамын қайтадан 

аталады, және 24-тармақта мәңгі белгілейді! ... 
Жалғыз Құтқарылу мейрамын тойлау, содан кейін Ашымаған нан жеті күн сақтауға 

сәтсіздікке, символизм жылы, Мәсіхтің қаны қабылдауға, және күнә туралы жалғастыру 

білдіреді - айтуға ... ЗАҢ алыс жасалады, біз Құдайдың рақымымен жатыр , лицензия, яғни 

күнә жалғастыру! 
Ашымаған нан Суреттің жеті күн күнә алыс қою былай тағы бір жолы болып табылады 

өсиетін сақтау. (Армстронг HW. Сіз Ашымаған нан Құтқарылу мейрамы мен фестивалі 

туралы не білуге тиістісіз. Жақсы Жаңалықтар, наурыз 1979) 
Ертедегі мәсіхшілер Ашымаған нан мейрамынан алыс жасалды деп санайды жоқ. Апостол Пауыл 

дұрыс Ашымаған нан (: 7 Қорынттықтарға 1-хат 5) жинаушылармен сақтай мақұлдады. Ол әлі 
күнге дейін / белгіленген басқалары оны байқалады және Яһудея тыс оны байқалады: 

6 Бірақ біз Ашымаған нан мейрамынан кейін Філіпіден кемемен шығып, бес күнде біз жеті 
күн қалды Троя, оларды қосылды. (Елшілердің істері 20: 6) 

Мәсіхшілер Ашымаған нан мейрамынан сақтай емес болса, Киелі Рух осы сияқты жазылады осы 

киелі рухтың жетелеуімен жазылған жоқ еді. Енді Філіпі Македонияның басқа ұлттан шыққан 
қала болды. осылайша Иерусалимде сияқты жерге шектелген жоқ, бұл күндері сақтай - Ол 

Римдіктерге басқарды. Жаңа өсиет кем дегенде екі орындарда, біз Ашымаған нан мейрамынан 

Gentile аудандарында сақталуы тиіс екенін көріп (Қорынттықтарға 1-хат 5: 7; Елшілердің істері 20: 
6). 

3: Елшілердің істері 12 «, ол Ашымаған нан мейрамынан кезінде болды», сондай-ақ өтініш 
қарастырайық. , Неге ол олар басқа ұлттан шыққан мәсіхшілерді белгісіз болды және өз жұмысын 

тоқтатты, егер осы күндері бұл елді мекен үшін еді: басқа ұлттан шыққан автордың бастап Лұқа 

басқа ұлттан шыққан (1 актілеріне 1) Елшілердің істері кітабында атына? 



Мүмкін, бұл жалған 3-ші ғасырдың Epistula Апостольским Иса қайтарғанша Оның ізбасарлары 

Ашымаған нан мейрамынан сақтауға тиіс үйретті мәлімдегенін қосылған болуы тиіс. Біз осы 
құжатта сенуге болмайды, ал, ол кейбір 3-ші ғасырда сол күндерді сақтай деп көрсетеді. 

Киелі кітаптан тыс алынған ақпарат Елші Пауыл, Жохан, Філіп, Ізмір қаласының Поликарпа және 
басқа ертедегі мәсіхшілердің бірге, (Поликарпа, 2-тарау Pionius. Өмір) Ашымаған нан мейрамынан 

сақталады хабарлаған. 

Осыған қарамастан, төртінші ғасырдың Лаудікидегі Кеңесінің Canon 38 (с. 363-364) Ашымаған нан 

мейрамынан сақталуын тыйым. Құдай шіркеуі жүрген Киелі кітапты және адал ерте дәстүрлері 

қарсы аттанды, осы кеңестің көптеген жарлықтарына сәйкес келуі мүмкін емес. 

Сондықтан, әр түрлі діни демалыс күні-сақтаушылар Pritz (кейіннен Ашымаған нан мейрамынан 

ұстап жалғастырды назареттік еврей, христиан Magnas, Иерусалим, 1988, б 35;... Иероним Pritz, ҚБ 

келтірді ретінде 58,62,63;. Ephiphanius Panarion. Кітап II (секталар 1-46) 1-бөлімде, 19-тарауында, 
7-9 Брилл, 1987, р 117-119) және Орта ғасырларда ішіне және он алтыншы ғасырда (Liechty D. 

Sabbatarianism тыс: Саламиса Ephiphanius туралы... Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 

1993, с 61-62; Фалконер Джон Джон Traskes Judaical және Роман Fantyces, ПП А Breife Терiске 

шығару 57-58, Бал Б. Жетінші күні Ерлерге келтірілген ретінде:... Sabbatarians және Англия мен 
Уэльсте Sabbatarianism, 1600-1800, 2-ші басылым. James Clark & Co., 2009, с. 49-50). 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің біз Лаудікидегі Кеңесі шынайы христиан шіркеуі үшін айтқан 
қабылдаймыз емес болғандықтан, біз әлі күнге дейін Ашымаған нан мейрамынан ұстаңыз. Киелі 

кітапта былай деп ескертеді Біз (Мысырдан шығу 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18) жеті күн әрқайсысы 

үшін кейбір ашытқысыз пісірілген нан жеңдер. Бұл нан түрлі дәндер / жасалуы мүмкін жаңғақ-
бидай пайдалану Тауратша-талап етілмейді. 

(Бұл, бәлкім, бір осы мейрам күндері ғана Ашымаған нан басқа тағамдарды жеуге болады деп атап 

өткен жөн, ол ешқандай ашытқы нандар жеп болады жай ғана болып табылады. Сондай-ақ, 
Құтқарылу мейрамынан айырмашылығы, Ашымаған нан бірінші және соңғы күні күн болып 

табылады, сияқты бір жұмыс істеуге емес екенін аптаның Демалыс күні.) 

Кейбір Киелі кітаптың көптеген бөліктерін алыс allegorize өткім ал әрине қасиетті күндері үшін 

рухани түсінік бар, дегенмен, физикалық бір-ақ бар. Және физикалық сақтау жақсы рухани сабақ 

түсінуімізге көмектеседі. 

Біз мәсіхшілер біздің өміріміздің тыс күнә мен екіжүзділігін қоюға ұмтылу болып табылады 

Ашымаған нан көмек Суреттің күндері (бұр Матай 16:; 23:28; 6-12 Лұқа 12: 1). физикалық сақтай 
отырып, олардың, ол жақсы Құдай арналған рухани сабақ көмектеседі. 

4. Алғашқы өнім мейрамында: Сіздің шақыру туралы 

Шындық және Құдай керемет сыйлық 

Мәсіхті кім Ең Алғашқы өнім мейрамынан туралы бірдеңе біледі. Көптеген дұрыс Жаңа өсиет 

бастау қарастыру. 

Иса өлгеннен кейін, шәкірттері Киелі Рухтың күші алуға күте айтты: 
4 және олармен бірге жиналған жатқан, Ол Иерусалимнен ешқайда кетпеу бұйырды, бірақ 

«,» Ол сіз Менен естіген «, деді Әке, уәде күте; Жохан 5 шын мәнінде суға шомылдырса, 



бірақ Егер сіз қазір емес, көптеген күн киелі рухпен шомылдыру рәсімінен тиіс. 

« (Елшілердің істері 1: 4-5) 

Сондықтан олар күтті және: 
1 Елуінші күн мейрамында толығымен келді, олар бір жерде (: 1 Елшілердің істері 2) бір 

келісім барлық болды. 

Бұл мәлімдеме Елуінші күн мейрамында толығымен келді деп фактіні атап ескеріңіз. Киелі 

кітапта ол анық орындаңыз оқиғалар тікелей Елуінші күн мейрамында толығымен келді, бұл 

шын мәнінде байланысты деп отыр. Олардың барлығы бұл бірге бақылады, өйткені, ол 

шәкірттеріне болды. 

Мұнда, содан кейін не болғанын табылады: 
2 Ал кенеттен көктен бір дыбыс бір асығатын, күшті жел сияқты, келіп, онда олар болған 

бүкіл үйді алып кетті. 3 Содан кейін өрт ретінде, оларға бөлінген тілдері пайда, және бір 

олардың әрқайсысы бойынша отырды. 4 Олар барлық киелі рухқа кенеліп және Рух оларға 

айтылуды берді ретінде, басқа тілдерде сөйлей бастады. ... 
38 Сонда Петір: «Әзірге, оларға былай деді, мен саған әр бір босату үшін Иса Мәсіхтің 

атымен шомылдыру рәсімінен өтіңдер! 

күнәлар; және сіз Киелі Рухтың сыйын алады. 39 Себебі бұл уәде сендерге, балаларыңа, және, 

алыстан біздің Құдайымыз деп атайық Иемізге сияқты көптеген кім барлық болып 

табылады. « 
40 Ал ол куәлік және, оларға былай деп шақырған басқа да көптеген сөздер бар «осы 

жолмен бүлдiруге ұрпақтан сақталады.» 41 Содан кейін сөз ықыласпен қабылдаған оның 

кім шомылдыру рәсімінен өтті; және үш мың жандарың жайында сол күні оларға 

қосылды. 42 Ал олар елшілердің доктринада және қарым-, сыну нан, және 

мінәжаттарыңызда. ... 47 Құдайды мадақтап және барлық адамдармен ықыласына ие. Ал 

Жаратқан Ие күнделікті сол құтқарылған шіркеуге қосылады. (Елшілердің істері 2: 2-4, 38-
42, 47). 

Олар Киелі Рухтың күші кейбір алды. Және бұл католиктер, православие ең протестанттар, Ехоба 

куәгерлерінің, және шіркеуі Құдай топтары бойынша христиан шіркеуінің бастау болып 

саналады. Сондықтан Киелі Рух белгілі бір уақыт (яһудилердің көбі Елуінші күн мейрамы 

байқалады сол уақытта) және Исаның шәкірттері әлі күнге дейін оны бақылады деп берілді. 

Бұл кездейсоқ емес еді. 

Елуінші күн мейрамына дейін Толығырақ бар ма? 

Көптеген Алғашқы өнім мейрамында Киелі Рухтың бере отырып және Жаңа өсиет басында артық 

ұсынылған бұл түсінбейді. 

Ескі және жаңа өсиет үзінділерді қарап осы күні және оның мағынасы туралы қосымша ақпаратты 

қамтамасыз етеді. 



Алғашқы өнім мейрамы бірақ тілдерде сөйлеу жоқ еске отырып, бастапқы бір кейін, мәсіхшілердің 

сақтап қалды. Алғашқы өнім мейрамында істері кітабындағы екінші тарауда айтылған соң 

Апостол Пауыл Алғашқы өнім мейрамында ондаған ұстап жалғастырды. Ол былай деп жазды не 

айтылғанына назар, шамамен 56 AD: 

Мен жолында қазір сені көруге келмейді, 8; Құдай жол берсе, бірақ мен сенімен бірге біраз 

уақыт тоқтап үміттенемін. Бірақ мен Елуінші күн мейрамында (: 8 Қорынттықтарға 1-хат 

16) дейін Ефестегі осында болады. 

Бұл ол Қорынттықтарға Алғашқы өнім мейрамында болған кезде білемін, және Алғашқы өнім 

мейрамында болған кезде Ефестіктерге белгілі еді керек екенін сезіп, Пауыл Алғашқы өнім 

мейрамында болған кезде білген екенін көрсетеді. Осылайша, ол, шамасы, Ефестегі және 

Қорынттағы Пауыл мен басқа ұлттарға арқылы байқалады болды. 

Басқа жылы елші Пауыл сондай-ақ 60-AD айналасында, Елуінші күн мейрамында Иерусалимде 
болуы тіледі: 

Пауыл үшін 16 Ол Азиядағы уақыт жұмсауға тиіс емес еді, сондықтан, Ефеске өткен жүзіп 

шешім қабылдады; Ол Иерусалим, егер мүмкін болса, Елуінші күн мейрамында күні 

(Елшілердің істері 20:16) болуы асыққан еді. 

Осылайша, Иерусалимде мәсіхшілер әлі Елуінші күн мейрамы бақылады және Пауыл да, оны 

сақтай алды. Әйтпесе, Пауыл Елуінші күн мейрамында Иерусалимде болуы келеді неге ешқандай 

негіз жоқ болар еді. 

Мерзімді Алғашқы өнім мейрамында 50-ші білдіретін грек термин болып табылады. Яғни мерзімді 

күнді есептеу мынадай еврей сипаттамасы алынған: 
15 Ал сіз толқыны орналастыру бауды әкелді күннен бастап, демалыс күні кейін күннен 

бастап өздеріңе санау тиіс: жеті Демалыс күні аяқталуы тиіс. Жетінші демалыс күні 

(Леуіліктер 23: 15-16) кейін елу күн күніне 16 Count. 

Елуінші күн мейрамында бірнеше атауы бар, және осыған байланысты, кейбір бұл туралы 

шатастырмау болды. Оның басқа да інжіл атаулары кіреді: егін мерекесі, седмин және алғашқы 

күні жеміс. 

Алғашқы өнім мейрамында еврей дәстүрлері мен Қашан болып табылады? 

Жиі күн батқанда басталған Құдайдың, әулие фестивальдар сүйемелдеуімен ән: 

Бір Исраилдің силен үшін, Жаратқан Иенің тауға келіп үшін, флейта үйлеседі кезде-
ақ 29 Сіз қасиетті фестивалі сақталады кезде түнде ретінде ән бар, Ал жүрек қуаныш 

тиіс.(Ишая 30:29) 

Қазіргі заманғы еврейлер мерзімге Шавуот арқылы Елуінші күн мейрамы қоңырау бейім. 

Алғашқы өнім мейрамында кезде Кейбір шатастырып болды. Көптеген 

яһудилер Құдайдың Үздіксіз шіркеуі оны ұстап сол күні оны ұстап емес. 



Еврей Саддукейлер дұрыс (Pineles, «Darkeh шель Таурат,» б «[Мен] N кейінгі талмудического 

және geonic әдебиеті ... Алғашқы өнім мейрамында Сиване 6 тиесілі», алайда «, Алғашқы өнім 
мейрамында әрқашан жексенбі күні құлап еді» деді. 212 , Вена, 1861;.. 1906 жылғы Алғашқы өнім 

мейрамында еврей энциклопедиясы) көптеген яһудилер қазір) Ескі өсиет кейін бірге берілді 

кейінгі талмудического әдебиет болып табылады және Киелі жазбалардың емес болып табылатын 

(пайдалануға күні, кейінірек өзгеруі емес, інжіл күні болып табылады 

. Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз інжіл әдісін сақтауға. 

Ескерту Сондай-ақ, бұрынғы бас раввині Иеміз қаптар келесі: 

Ауызша Заңда сондай-ақ жазбаша бір сенді парызшылдар, мұнда, Песах (15 нисан) бірінші 

күні білдіреді «Демалыс күнін» түсінді. Тек жазбаша Заңда сенген саддукейлер, сөзбе 

мәтінді алды. Демалыс күні өткеннен кейін күн жексенбі. Осылайша саны әрқашан 

жексенбі күні басталады, және Шавуот, елу күн өткен соң, сондай-ақ, әрқашан жексенбі 

тиесілі. (Қаптар L. иудаизм:. Шавуот Arutz Шева, 3 маусым, 2014 жылға арналған A Ой) 

Мәсіхшілер Иса жазбаша заң (: 5-13 Марқа 7) астам ауызша құқық бойынша тым көп сүйене 

отырып үшін парызшылдарды сотталған екенін есте ұстауымыз керек. Иса олар «Сіз төмен табыс 

етті сіздің дәстүр арқылы ешқандай әсер Құдай сөзін қабылдау. Ал сіз істеу көптеген осындай 

нәрселер» (Марқа 7:13) деп айтқан. 

Төменде көрсетілгендей және, Алғашқы өнім мейрамында алғашқы өнім байланысты ретінде елу 

санау уақыты жатады: 

Жетінші демалыс күні кейін күніне 16 Count елу күн; содан кейін сіз Жаратқан Иеге жаңа 

астық тартуын ұсынуға тиіс. 17 Сіз тұрғын пұттың пұттың оннан екі бөлігі екі толқыны 

бөлке жеткiзедi. Олар сапалы ұн болуы тиіс; олар Ашытқы пісірілген тиіс. Олар Жаратқан 

Иенің (: 16-17 Леуіліктер 23) үшін алғашқы өнімі болып табылады. 

Сіз жетінші демалыс күні кейін күніне елу күн санау кезде, сіз Алғашқы өнім мейрамында 

жексенбі келіп әрқашан екенін табыңыз. Алғашқы өнім мейрамында Sunset сенбі бату жексенбі 

дейін жалғасады. Смирнов Поликарпа кездесті бекітеді Ирина айтқанымдай, елшілер жексенбі 

(Ирина, 7 фрагменттері) бойынша Елуінші күн мейрамы сақталады деп жазды. 

алғашқы өнім 

Термин «алғашқы жемісі» пайдалану екінші астық ұсынады. Ал шын мәнінде, бұл тым ескі өсиет 

атап отыр: 
16 ... егін мерекесі, сіз саласындағы егілді сіздің еңбектерінің алғашқы өнімі; 17 және сіз 

саласындағы (Мысырдан шығу 23: 16-17) сіздің еңбектерінің жемісі жиналып жылдың 

соңында тойлайтын мерекесі.  
 
22 Ал сен апта, бидай астығының алғашқы мейрамын сақтауға, және жыл соңында 

тойлайтын мерекесі (Мысырдан шығу 34:22) тиіс. 

Сіз апта сіздің мейрамы кезінде Жаратқан Иеге жаңа астық тартуын алып кезде 26 Сондай-
ақ, алғашқы өнім күні, сіз қасиетті шақырудан (Руларды 28:26) болуы тиіс. 



Кейбір протестанттық комментаторлар (мысалы Radmacher ED қаржыландырылады. Нельсон 

зерттеу Киелі кітапта. Томас Нельсон Publishers, Нэшвилл, 1997, б. 213) алғашқы өнім мейрамы 

ретінде толқыны байламы құрбандыққа қараңыз, ал Осы дұрыс болып табылады. «Алғашқы өнім 

болып пучком», содан кейін (Леуіліктер 23: 10-11) ұсынылды, ал жоғарыда көрсетілгендей, Киелі 

кітапта алғашқы өнім уақыты (ғана емес, бір байламы) ретінде седмин жатады. 

Қалай алғашқы өнім идеясы бізге осы күні түсінуге көмектеседі? 

Алғашқы өнім Алғашқы өнім мейрамынан немесе мерекесі мерекесі (Мысырдан шығу 34:22) 
Құдай қазір үлкен егін жинау кейінірек бейнелейді алдағы Өткен Ұлы күнімен, рухани егін жинау 

ғана шағын «алғашқы жемісі» қоңырау шалып екенін есімізге салады. Көктем ең аудандарда астық 

жинау, көп егін құлау қарағанда әлдеқайда аз, ал осы адамзат үшін құтқарылу Құдай жоспарына 
сай келеді. 

Бірақ қандай Иса туралы? Ол алғашқы өнім түрі емес пе еді? 

Иә, Ол, әрине, болды. Paul атап: 
20 Бірақ қазір Мәсіх өлімнен қайта тірілді, ал ұйықтап жатқандардың алғашқы өнімі 

айналды. Адам адам арқылы, өлім келді, өйткені 21 Өлгендердің қайта тірілуі де келді.Адам 

сияқты 22 барлық тірі жүзеге асырылады тіпті Мәсіхке, сондықтан өлуге. 23 Бірақ өз 

мақсатында әрқайсысы: Мәсіх алғашқы өнімі, кейінірек Исаның Оның келуіне 

тұрғандардың. (Қорынттықтарға 1-хат 15: 20-23). 

Мәсіх Леуіліктер 23 толқындық байламы құрбандыққа орындау болып табылады: 10-11. Ол 

алғашқы өнім пучок. Ол жексенбі күні көкке көтеріліп кезде Ол (: 1,17 Жохан 20) қайта тірілген 

соң, ол сондай-ақ, (толқын байламы тартулары жексенбі болды), бұл рөлін орындады. Бірақ оның 

өзі де, шынайы ізбасарлары де енді Пасха деп аталады байқалады. 

Сондай-ақ, Джеймс Иса сондай-ақ firstfruit түрі болуымызға інген атап: 

Өз 18 Ол біз Оның жаратылыстарына (Жақып 1:18) бойынша алғашқы өнім түрі болуы 

мүмкін, ақиқат сөз арқылы бізге шығарды болады. 

Иса толқыны байламы тартуын білдіруге бастапқы firstfruit болды, ал Сондықтан, шынайы 

мәсіхшілер күні Пятидесятницы ұсынылған алғашқы өнім түрі болып табылады. «Алғашқы 

жемісі» тек бірнеше осы жаста (; Римдіктерге 9:27; бұр Лұқа 12:32 11: 5) егін бөлігі болады дегенді 
білдірмейді, - бірақ олар сондай-ақ қазіргідей көп болады деп болжайды - бұл құтқару үшін 

мүмкіндік алды ешқашан кім барлық кейінірек шынайы және нақты мүмкіндігіне ие болады 

уақыты. 

Питер Алғашқы өнім мейрамында көрсетілген қандай Ескерту: 
29 «Ерлер мен бауырлары, маған ол өлі және жерленген болып табылады, және оның 

зираты осы күнге дейін бізбен бірге екенін, рубасы Дәуіт саған еркін сөйлей 

берсін. 30Сондықтан, пайғамбар, және Құдай бар ант бергенін біле оның денесінің жеміс, 

тәннің айтуынша, ол өз тағына отыруға Мәсіхті көтеріп еді, бұл оған ант, 31 ол, бұл алдын 
ала біліп, оның жаны молада қалған жоқ деп, Мәсіхтің қайта тірілуі туралы әңгімеледі де, 

тәні шірімейді көрген. 32 Осы Исаны Құдай, біз барлық куәміз, дейін көтерілді. 33Сондықтан 



Құдай құдіретімен көкке көтеріліп жатқан, және Әкеден Киелі Рухтың уәде алған, Ол төкті 

Бұл енді сіз көріп, естіп, ол (Елшілердің істері 2: 29-33). 

Ескерту Петір Алғашқы өнім мейрамында бойынша, жеміс ретінде және ол көтерілген болатын 

Иса аталады. Алғашқы өнім мейрамында (Ғалаттықтарға 1: 4), біз, жеңуге Оның жұмыс істеу және 

тіпті «осы зұлым жастағы» өмір сүріп, бірақ рухани өсе алады, сондықтан Құдай киелі рухын беру 

арқылы осы шағын егін батасын беретіні анық көрінеді 

Енді Иса алғашқы өнім бірінші ғана емес, Ол сондай-ақ көптеген бауырластар арасында тұңғыш 
болып: 

29 Ол foreknew кімге үшін, Ол сондай-ақ ол көптеген ағайынды (Римдіктерге 8:29) 

арасында тұңғыш болуы мүмкін, Ұлына ұқсасын сай болуы алдын ала.  
 
5 Иса Мәсіх, адал куәгер, өлімнен тұңғышы (Аян 1: 5). 

Иса тұңғышы болғандықтан, бұл, әрине, Оған ұқсауға болып басқалары бар деп 

болжайды. Осылайша, Иса Мәсіх сияқты болуды, сондай-ақ Пятидесятницы хабарламаның бөлігі 

болып табылады. Әрине Мәсіх сияқты болуды идеясы Киелі кітапта бүкіл оқытылады және 

Елуінші күн мейрамына дейін шектелмейді. Жохан былай деп жазды қандай Ескерту: 
2 ... біз Оған ұқсас болуы тиіс (Жохан 3 1: 2). 

Бұл қасиетті шақырылған болғандықтан, ол бірақ ұсыныстары (Заңды қайталау 16:16) отырып, 

апта сайын демалыс күні ұқсас байқалады. Ескі өсиет, алғашқы өнім қатысуымен апта мерекесі, 50 

күн Құтқарылу мейрамынан кейін демалыс күні кейін сақтап қалды. 

Мәсіхтің өлімінен кейін, елшілер сол күні жиналды. Ал сол күні, Киелі Рух алғашқы өнім түрі 

ретінде Құдайға мәсіхшілер қол жеткізуді ұсыну үшін төгілді. Иса осы жаста деп аталады кім осы 

алғашқы өнім бірінші және мәсіхшілер болды (кейінірек деп аталатын сол Иса болып болу үшін, 

сондай-ақ бар, бірақ жай ғана алғашқы өнімі болуы мүмкін емес болады) Ол, сондай-ақ алғашқы 
өнімі болуы, сондай-ақ бар. 

Қасиетті күндері Иерусалимде тыс сақтауға болады? 

Кейбір олар әркім Иерусалимге барып еді талап еді інжіл Киелі күндері қазір сақталады мүмкін 

емес екенін көрсеткен. 

Бірақ бұл тіпті Исамен бірге, тарихи оқиға болған жоқ. 

Назарет қаласында, ал Оның қызметін бастаған қарай, Иса (Лұқа 4:16) «сенбі күні» тақырыбында 

баяндама жасады. Алғашқы өнім мейрамында, сондай-ақ Апталар / сенбі (: 10,16 Заңды қайталау 

16) мейрамын деп аталады. Лұқа көпше нақты грек термин қарап расталуы мүмкін білдіреді, 

бұл. (Хабарламалар: 1, сингулярлық болып σαββάτω, Лұқа 14 сияқты) сенбі үшін нақты 

сөз (сөздер сияқты ның күшті емес топтастыру), σαββάτων, көпше болып табылады. Төмендегідей 

өту сөзбе аударылады: 
16 Ал Ол тәрбиеленген Назарет келді. Ал Оның әдеті бойынша, ол мәжілісханаға, сенбі 

күндері бойынша барып, оқып тұрды. (Лұқа 4:16, Жасыл) 



Сондықтан, бұл Иса сияқты бір Иерусалим емес, басқа жерде, Киелі күнін сақтауға алмады шоу 

көмектеседі. Ол сондай-ақ, мүмкін, Лұқа 6 Ғалилея басқа қасиетті күнді ұстап көрінді: 1-2 (Жасыл 

JP, аға Жоларалық грек-ағылшын New Testament, үшінші басылым Бейкер Кітаптар, 2002.). 

: Мүмкін, бұл самариялық бір әйел ғибадат мүмкін Иерусалим аймағында (Жохан 4:19) шектелуі 
тиіс деп көрсетілген кезде, Иса Иерусалим ғибадат шектеу болған жоқ деп мәлімдеді атап өткен 

жөн 
21 Иса әйел, сенiңiздер «, оған былай деді, сіз де осы тауда, да, Иерусалимде, Әкені ғибадат 

кезде, уақыт келе жатыр 22 Сіз білмесеңіз, не ғибадат;. Біз ғибадат не білеміз, құтқарушым 

үшін яһудилердің 23 Бірақ уақыт келе, мен енді шынайы ғибадат етушілер киелі рухтың 

басшылығымен және шындыққа сай ғибадат ету кезде, болып табылады;. 24 Құдай рухы 
Әкем ғибадат осындай ұмтылады үшін, және Оған ғибадат ететіндер сиынуға тиіс. рухына 

кенеліп, шындықпен «. (Жохан 4: 21-24) 
Жаңа өсиет анық (; 23:24, сондай-ақ Матай 10:23 қараңыз) Қасиетті күні немесе басқа да ғибадат 
Иерусалимге шектелген емес екенін көрсетеді. 

немесе ескі өсиет алғашқы өнім (саны 28:26) күннен, христиан маңызы болды: Ол грек-рим 
шіркеулер, сондай-ақ, кейде апта (15-16 Леуіліктер 23) мейрамға деп аталатын Алғашқы өнім 

мейрамында, мойындайды, бұл атап өткен жөн . Және олар бір қалада өз сақталуын шектеу жоқ. 

Мәсіхшілердің идея алғашқы өнімі болып табылатын, сондай-ақ қарастырайық Жаңа өсиет 

(Жақып 1:18) расталады. Ежелгі Исраилде, көктемде аз егін және күзгі үлкен егін жинау 

болды. дұрыс түсінген Көктем Қасиетті күні Алғашқы өнім мейрамында, Құдай ғана (Жохан 6:44; 

Қорынттықтарға 1-хат 1:26; Римдіктерге 11:15) құтқару үшін қазір кейбір шақырып жатыр суретті 
көмектеседі үлкен егін жинау кейінірек келе жатқан (Жохан 7: 37- 38). 

Көптеген грек-рим шіркеулер Алғашқы өнім мейрамынан кейбір нұсқасын сақтауға. олар кейбір 
басқа інжіл қасиетті күн сақтауға емес, өйткені Дегенмен, ішінара, олар Құдай ғана қазір кейбір 

қоңырау, және Ол барлық құтқарылу (:; Ишая 52:10 6 Лұқа 3) ұсынуға жоспары бар екенін неге 

түсінбейді. сот шешімін астам Mercy жеңіп «(Жақып 2:13). 

5. мерекесі Мәсіхтің қайтару және оған әкелетін оқиғалар: 

құбырлар  

Грек-рим шіркеулер ең әдетте, күзгі орын інжіл қасиетті күн ұстап емес. Дегенмен, осы қасиетті 

күндері Құдайдың жоспарына көптеген маңызды іс-шаралар бейнелейді. 

Керней ғана емес мерекесі өлімнен алғашқысы тірілте Мәсіхтің алдағы суреттерді, ол сондай-ақ 

тек алда күйзеліс қорқынышты уақыт пен толық жою тірі сақтау үшін мен Құдайға Патшалығын 

орнату үшін Иса Мәсіхтің араласуын бейнелейді жер. 

Осы фестиваль Құдайдың ұлы шебер-жоспарын Вольтер түсінуге мүмкіндік береді. 

Алғашқы өнім мейрамынан күніне және құбырлар мерекесі арасындағы негізгі уақыт аралығы бар 
екенін қарастырайық. Жаңа өсиет шіркеуі Елуінші күн мейрамында басталды және негізінен Иса 

соңғы керней (Қорынттықтарға 1-хат 15: 51-57) бойынша қайтарады кезде аяқталады бастап, бір 

мағынада Алғашқы өнім мейрамынан және құбырлар мерекесі арасындағы уақыт кезеңі шіркеулік 
білдіретін ретінде қарастыруға болады . 



Төртінші Қасиетті күні, кернейлер мерекесі, (Леуіліктер 23: 23-25) «айдың бірінші күні, жетінші 

айдың» байқалады. 

Құдайдың жоспарында саны жеті аяқталғаны және жетілдіруді білдіреді. Құдайдың күнтізбе 

(қыркүйек және / немесе қазан айында орын) жетінші ай біз үшін Құдайдың ұлы шебері жоспарын 

пысықтауды бейнелейді, соңғы төрт фестивальдар бар. Осы айдың бірінші күні құлайды фестивалі 

Құдайдың жоспарында қорытынды оқиғалардың басталуын білдіреді. 

Ол адамның тұрақты жұмыс басқа демалыс жылдық діни демалыс күні болып табылады, және ол 

керней (Леуіліктер 23: 24-25) жел мемориалдық болу керек еді. Ол сондай-ақ Құдайдың жолдарын 

(1-7 бұр Езра 3 2-3 Нехемия 8) білу үшін уақыт болып табылады. Исраилдіктердің не болғанын 

көп біздің үшін жазылған «мысалдар, және олар жастағы ұшы келді кімге бойынша біздің 
өсиетінде, жазылып қалдырылды» (Қорынттықтарға 1-хат 10:11). 
Ол құбырлар мерекесі өз атауын тартады деп құбырлар соққандай болып табылады. 

Осы құбырлар Үрлеу жылы байлап символдық мағынасы үлкен, әсіресе, біз өмір сүріп жатқан 

қандай аяқталу уақытын ескере отырып, бар. Бұл күні, Рош Ашана үшін қазіргі заманғы еврей аты 

яһудилер үшін інжіл де, тіпті түпнұсқа емес деп атап өткен жөн. Ол (Крамер, Эми J. Рош Hashana 

Origins. Copyright © 1998-1999 Бәрі еврей, Inc.) Құдай оларға беріп кейін олар ғасырлар 

қабылданған нәрсе болды және Ескі өсиет жазылған соң. 

Киелі кітапта құбырлар Құдайдың мерекелер туралы хабарлайды, сондай-ақ (: 1-3, 10 Руларды 

санау 10) жинап адамдарды шақыру үшін күйіп деп үйретеді. 

Өмір кітабы 

Бір қызығы, яһуди ғалымдары «Мәңгілік өмір кітабына» арқылы керней мейрамын байлап қойды 
(Пелц М, Ұстаз. А Рош Хашана құттықтау қандай? Гаарец, 17 қыркүйек 2012 ж). Неге 

қызығушылық болып табылады? 

(:; Аян 3 3: 5 Філіпіліктерге 4) (: 22-23 Еврейлерге 12) қайта тіріледі Ал, Киелі кітапта: «Мәңгілік 
өмір кітабына» тізімделген кім деп үйретеді. Қашан? жетінші және соңғы керней: 

51 Міне, мен сендерге мына құпияны айтайын: Біз барлық ұйқы жоқ, бірақ бәріміз де 
өзгереміз тиіс - бір сәтке 52, кенеттен, қас қағым жылы, соңғы керней. керней үшін дыбыс 

болады, және өлі сатылмайтын тіріліп, және біз өзгереміз. Осы өткінші 53 шірімейтін киіп 

керек, және осы өлім өлместігі қоюға тиіс. (Қорынттықтарға 1-хат 15: 51-53) 

Аян кітабы анық жеті Керней болады деп (8: 2) үйретеді, жаза Құдай қорғалған емес кім (9: 4) 

бойынша келіп, содан кейін Құдай Патшалығы мен сот шешімі (11: 15-18) келеді.Соңында ол 

есімдері өмір кітабына жазылған емес, сол екінші өлім (: 14-15 Аян 20) тап болады деп үйретеді. 

керней 

Әрқашан бүкіл орасан импорт оқиғаны белгілеу үшін - Киелі кітап қатты қақтығыстар мен 

көтеріліске бар тыныс болды Исраил тарихындағы, кезінде, керней қару-жарақ немесе маңызды 

хабарларға шағын шығармалар ретінде қоңырау шалу үшін, ескерту құрылғылардың ретінде 
пайдаланылуы жалғастырды көрсеткендей қарастырайық ұлт. 

Сондай-ақ Құдай Оның заңдарына қарсы олардың тұрақты көтеріліс бастарына алып еді 
жазаларды туралы Исраилді ескерту үшін, оларды Ишая, Езекиел, Ошия және Жоел арасында, 



пайғамбарлары. Бұл пайғамбарлардың Құдай халқына өздерінің ескерту blare үшін керней сияқты 

олардың дауыстарын пайдалану болды. 
1 дауыстап Cry, қосалқы емес; Кернейдің сияқты дауысыңызды көтеріңіз; Олардың 

қылмысым Менің адамдарға айтып, Ал Жақыптың үйі, олардың күнәлары. (Ишая 58: 1) 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуі Біз бүгін мұны жұмыс істейді. Біз батыл қоғамның күнә айтып және 

қалай әлемдік оқиғалар дұрыс түсінген пайғамбарлық туралап отырмыз, - Біз сондай-ақ 
түсіндіруге тырысамыз, ол. 

Бірақ, сонымен қатар Аян кітабы (1-18: 1-13, 9 Аян 8) үйретеді ретінде болашақта алдағы 

мағынадағы керней болады. Бірақ, ең сол ескертулеріне құлақ болмайды. 

Көптеген Аян кітабына үрлеу, және көп құбырлар мерекесі (Леуіліктер 23:24) бойынша жарған 

керек еді, олар - деп үміттенемін көптеген байланысын көре аласыз. 

Бірақ ең маңызды құбыр, бір мағынада, соңғы, жетінші бірі болуы мүмкін. Мұнда Аян бұл туралы 

үйретеді: 
15 Содан кейін Жетінші періште айтылды: Ал көкте қатты дауыстар болды, былай деп «осы 

дүниенің патшалықтары Иемізге және Мәсіхке патшалықтар айналды, және Ол мәңгі 

бақи патшалық етеді!» 16 Ал олардың таққа Құдай алдында отырды жиырма төрт ақсақал 

олардың жүзінен төмендеді және Құдайға ғибадат ететін, 17 былай деді: «Біз сені шүкірлік, 

уа, Жаратқан Ие Құдіреті шексіз Құдай, болып табылады және бірі болды және келіп кім 

Өйткені, Сіз Сіздің ұлы күші қабылданады және билік жүргізді қойды. 18 халықтар 
ашуланып, және Сіздің қаһары келіп, өлі уақыты, олар сотты тиіс деп, сіз және сіздің 

қызметшілерін пайғамбарлар мен әулиелер жарылқауға тиіс деп отыр, Ал, кім , Сіздің 

атыңыз қорқады шағын және үлкен, Ал жерді жойып кім жойып керек. « 19 Содан кейін 
Құдай ғибадатхана көкте ашылды, және Оның келісім сандығы Оның ғибадатханада 

көрген болатын. Ал найзағай ойнап, шуды, қаттылығын, жер сілкінісі, және үлкен бұршақ 

болды. (Аян 11: 15-19) 

Құбырлар мерекесі Иса жер бетінде Құдайдың Патшалығын келіп құру болады құбырлар 

соққанын болашағын және шындыққа бейнелейді. Құдай алдағы Патшалығы туралы ізгі хабар Иса 
Оның тынымсыз қазір (Матай 24:14; 28: 19-20) жариялау қалайды қандай үлкен бөлігі болып 

табылады, содан кейін соңы (Матай 24:14) келеді. Құбырлар мерекесі осы әлемнің түкпір Мәсіхтің 

жеңіске көрсетеді. 

1542A, PP 922, 930 және Саламиса Ephiphanius туралы Epiphanius (Ephiphanius Panarion -.. 
Осындай Иероним мен Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus Doctoribusque 

Materia Migne JP дәлел Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Колумна жарнама Culumnam 1415-ақ 
грек-рим тарихшылары, : Кітап II (секталар 1-46) 1-бөлім, 19-тарау, 7-9 Франк Уильямс, редактор 

Publisher Брилл, 1987, р 117-119), «назареттік мәсіхшілер 'Fall Қасиетті күндері ұстап жалғастырды 

деп жазылған... төртінші және бесінші ғасырлар ішіне. олар сондай-ақ, олар Mt. Сион табылды 
Империал органдарының (Апостолдар Pixner Б. шіркеуі тоқтатты дейін төртінші ғасырда 

Иерусалимде бастапқы христиан ғимаратты мәлімделген Иерусалимде адал мәсіхшілер қалды. 

Киелі археология шолу, мамыр / маусым 1990: 16-35,60). 

қарсы семит Иоанн Златоуст арнайы соңында төртінші ғасырдың керней мейрамын сақтау 

адамдарды тоқтату тырысты (Иоанн Златоуст яһудилерге қарсы уағыз Мен: 5; VI:. 5; VII: 



2). Алайда, адал болуға тырысып, сол бүкіл тарихында мұны 

жалғастырды. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі сондықтан қазір жасайды. 

6. Кешірім күні: Шайтан аластауға кооперативінің 

Келесі Fall қасиетті күні Кешірім күні: 

.; Жандарыңды зардап шегуде, өртеп жасаған құрбандық ұсынуға тиіс 27 «Сондай-ақ, осы 
жетінші айдың оныншы күніне Кешірім күні болуы тиіс Бұл сіз үшін бағышталған 

жиналыс өткізіңдер: 26 Ал Жаратқан Ие Мұсаға тіл қатып Лорд. 28 Ал ол Кешірім күні үшін 

Құдайларың Жаратқан алдында жасаған күнәларының арамдығынан тазартатын, сол күні 

жұмыс жоқ істеуіміз керек. 29 сол күні жан қайғы емес, кез келген тұлға болуы тиіс үшін 
. 30 Ал сол күні, кез келген жұмыс істейді, кез келген адам өз халқының арасынан кесіп, сол 

адам мен оның халқының арасынан жоямын 31 Сіз жұмыс жоқ тәсілі жасауға тиiс;. ол сіздің 

барлық сіздің ұрпаққа мәңгілік ереже болуы тиіс . тұрғын 32Сізге салтанатты демалыс 
демалыс болып табылады, және сіз сіздің шын жүректен зардап тиіс; кешінің айдың 

тоғызыншы күні, кешке кешке дейін, сіз өз демалыс күні тойлау тиіс «. (Леуіліктер 23: 26-
32). 

7 «Бұл жетінші айдың оныншы күні сіз Қасиетті жиналысы. Жандарыңды сокрушить; Егер 

сіз қандай да бір жұмысты істеу құқылы емес. (Руларды санау 29: 7) 

Ораза тарихи негізінен фраза «жандарыңды зардап» қалай (бұл да Забур 35:13 сияқты үзінділерге 

тексеріледі; 69:10 мен Ишая 58: 5) Құдай қауымдар еврей және шіркеуі түсіндіріледі болды Ораза 

білдіреді, бір қалай болғанда да ауырып, және, осылайша, қазірдің өзінде притесняемый болып 
табылатын жағдайларды қоспағанда. кешке кешкі бату дейін бату жылғы білдіреді. 

, Елші Пауыл Елшілердің істері 21 жылы есептілігінде бір болар еді, ол (оны сақтауға көрсетеді, ол 
ғана емес:; 28:17 18-24: Жаңа өсиет өзі «Fast» (9 Елшілердің істері 27), Кешірім күні атайды ), 

бірақ Феофил (Елшілердің істері кітабында актілеріне 1 жолданған болатын Мәсіхшілердің грек-
атындағы деп: 1), сондай-ақ, болған болса керек немесе басқа мерзімді ауыстырылсын еді. 

Құдайдың шіркеуінің үлестес байқампаз жеке тұлғалар тез күн батқан осы бір күн батқанша 

Келесі түн (олар физикалық қабілетті болады, егер - емізетін шағын балалар, жүкті әйелдер, 

сондай-ақ түрлі Бейшара басқалар ораза деп күтілуде емес, - бұл дәйекті болып табылады осы 
саладағы еврей тәжірибелерге, сондай-ақ). Бұл жылдам, біз тамақ пен сусындарды жоқ өтіңіз. 

Қалай да елдерде, бір протестанттық есеп жоқ еврей ғибадатхана бүгін бар, өйткені христиандар 

Кешірім күні сақтауға қажеті жоқ бір себебі екенін мәлімдейді (Cocherell BL. Кешірім күні 

құрбандық шалған қамтуы тиіс Мәсіхтің ізбасарлары FAST?). Дегенмен, інжіл шындық бар 

ғибадатхана болды және басқа да шындық New Testament мәсіхшілер (: 16-17 Қорынттықтарға 1-
хат 3) енді Құдайдың ғибадатханасы болып көрсеткендей, бұрын Исраил ұрпақтары ғасырлар 

бойы Кешірім күні сақталады, бұл . 

екі Қозы 

Ескі өсиет, Кешірім күні Azazel ешкі шөл далада (: 1-10 Леуіліктер 16) жіберілді салтанатын 
енгізілген. Кейбір мәсіхшілер Шайтан тұңғиықтан (: 1-4 Аян 20) мың жылға байланысты болады 

мыңжылдықтың кезінде уақытты бейнелейді-ақ осы қашықтықта Azazel ешкі жіберу көрдім. Бұл 

ол сол уақытта ырқына және алдауға мүмкін болмайды дегенді білдіреді. Себебі Иса құрбандық, 

бір ешкі осы күні (: 1-10 ср Еврейлерге 10) сақтауға құрбан емес. 



Иса біздің Құтқарылу мейрамының тоқтысы біз үшін (Қорынттықтарға 1-хат 5: 7-8) құрбан 

болғанымен және Ол тек бір рет (Еврейлерге 9:28) қаза тапқан, біз сондай-ақ Иса салтанатты 
өлтіріліп, Құтқарылу мейрамынан басқа уақытты қараңыз. 

Неге? 

Көптеген болжайды, бірақ бұл құрбандық екінші ешкі шығарғанға дейін жүреді, бұл шын мәнінде 

бірге кілттер бар болуы мүмкін. 

Бастапқы Құтқарылу тек олардың күнәлары үшін өтіп жатқан исраилдіктердің әкелді. Бұл ғасыр, 

шынайы мәсіхшілер, кім біздің күнәларымыздың құнын төлеу үшін Оның соңғы жердегі 

Құтқарылу мейрамы туралы Исаның құрбандыққа талап. Бірақ нақты мәсіхшілер (Лұқа 12:32; 
Римдіктерге 11: 5) әлемнің халықтың шағын азшылық болып табылады. 

Киелі кітапта (Қорынттықтарға 2-хат 4: 4) әлемді «соқыр» кім «бұл жастағы құдай» Шайтанды 

атайды бастап, ең соқыр болатын және әлі Исаның құрбандығының жоқ. Немесе осы жастағы 

немесе жасына (Матай 12:32) келу - әлі осы барлық дерлік деп аталатын болады кім үшін орын 

алады. Шіркеу жасы аяқталады салтанатты кейін, құрбандық көрсететін, Құдайдың жоспары тек 

бүгінгі таңдап барлық құтқарылу ұсына отырып, мен емес қамтиды Исаның құрбандығы, тек 

шіркеу жасы деп аталатын сол үшін емес екенін көрсетіп береді. 

Алдын ала Босатылғаннан басқа ешкі құрбан көрсету арқылы, осы Иса Шайтанның күнәларын 
алып емес деп көрсетеді. 

Иса барлық адам жазасын алды. Бірақ ол Құдай бізді шақырады және бізге тәубесін (Жохан 6:44) 

береді және біз өкініп дайын болуы келіп, біз сенеміз келіп кейін дейін адам үшін 

қолданылмайды. Иса, бірақ біз Ұлын сенеміз және біз Әкені сенеміз ғана емес, яғни, біз Олар 

айтады деп ойлаймын. Сондай-ақ, біз де Киелі Рухты (Елшілердің істері 2:38) берілген және нақты 

Олар бізге өмір сүріп еді ретінде өмір сүруге тырысып жатыр, шомылдыру рәсімінен өту, тәубеге 

келудің оны дәлелдеуге (Жохан 2 ср 1: 6). 

Тарих бойы сақталады 

Кешірім күні (Иоанн Златоуст уағыз Мен яһудилерге қарсы Мен: 5; VI:. 5; VII: 2) оған қарсы уағыз 
Жохан Златоуста сәйкес 4-ші ғасырда сақтап қалды. 

Бұл сондай-ақ (Seaver JE оны тыйым тырысты, ол осы уақытқа жақын Сирия Апостолдық 

меңзейді Canon 69/70 көруге болады Рим империясының (300-438) еврейлердің қудалау, 
Университет Канзас басылымдар шығару 30:. Гуманистік зерттеулер Канзас Жарияланымдар, 1952 

жылғы. университеті, бет. 34-35). 

бесінші-оныншы ғасырдың кезең жылғы Мұсылман құжат, Иса мен оның шәкірттері еврейлер 

сияқты бірдей күндері тез сақталады делінген. Ол грек-Римдіктерге 50 күн келді, ал жидо-
мәсіхшілер әлі Кешірім күні сақтай деп көрсетеді Lenten- 

. Stern С.М. «жылы Апокрифтік Інжілде үзінділер;. Иса ежелгі еврей және христиан әдебиет том 

158, 2003, ҚБ Tomson П. Lambers-Petry L. (Judaeo-мәсіхшілердің Image ұстап жоқ екенін 70-72 
ораза мерзімі . теологиялық зерттеулер, Н.С. Абд әл-Жаббар журналы Vol XVIII, (1) сәуір 1967:.. 
34-57). басқа тарихшылар Есептер (мысалы Pines, с. 32-34), осы көріністі қолдайды. Сонымен 

қатар, біз ол әлі 16-шы ғасырда Трансильвании сақталады жатқанын тарихи баяндамалар (Liechty, PP. 

61-62) бөлімін қараңыз. 



Құдайдың ескі радио шіркеуі 20 ғасырдың бүкіл Кешірім күні (және басқа да Киелі күндері) 

байқалады. Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз бүгін оны сақтауға жалғастыруда. 

7. мерекесі: Шыбық күрке Дүниежүзілік астында Мәсіхтің 

билігі ұқсайды қандай Glimpse 

Кущей Құдайдың жоспарына шарықтау оқиғаны бейнелейді. Иса адамзатты құтқару үшін біздің 

күнәларымыз үшін өлді кейін және (Аян 5:10) Ол бізге Киелі Рухты жіберіледі және жер бетіндегі 
Оған патша патшалар және діни қызметкерлер болу үшін Оның атымен аталатын халық таңдаған 

соң, және Оның екінші келгеннен кейін, Ол сайып келгенде, Құдай мен Оның халқының (АҚШ, 

сайып келгенде, оған кезінде-бір қосылды қабылдау, Кешірім) қатысуымен оны күнә мен екі бөліп 

шайтанның басына барлық күнәларды орналастырылған кейін және содан кейін біз осы соңғы 
сериясы дайын оқиғалардың, жер бетіндегі Құдайдың мыңдаған Патшалық орнағаннан басталуы. 

Кущей адам Шайтанның алдау (: 1-6 Аян 20) жоқ Құдайдың заңдарын сақтауға болады кезде Иса 
Мәсіхтің Мыңжылдық билігінің кезінде орын алады, рухани және материалдық молшылықты 

бейнелейді. Бұл Шайтанның (: 9 Аян 12) арқылы алданған әлемде қазір не болып жатқанын 

айырмашылығы болып табылады. (Аян 20: 1-3), содан кейін жойылады Шайтанның алдау,:, ең 
христиан кім «жақсы» жалған министрлері, сондай-ақ, неге сол министрлерінің көптеген 

(Қорынттықтарға 2-хат 11 алданып қалған алданып қалған, неге бір бөлігі болып табылады 14-15). 

Исаның өзі, кущей сақталады, сондай-ақ Жохан 7 бір оны үйреткен: 10-26. 

Мұнда Еврей жазбаларынан бұл туралы кейбір нұсқаулар: 

33 Сонда Жаратқан Ие 34 «деп, исраилдіктерге айт, Мұсаға тіл қатып:». Бұл жетінші айдың 

он бесінші күні Жаратқан Иеге жеті күн мереке Кущей болуы тиіс 35 бірінші күні болуы 

тиіс қасиетті шақырылған. Сіз оған ешқандай әдеттегі жұмыс істеу тиіс. 

41 Сіз жылы жеті күн бойы Жаратқан Иеге мейрамға ретінде сақтайды. Ол сіздің ұрпақ 

мәңгі ереже болып табылады. Сіз жетінші айда оны тойлау тиіс. 42 Сіз жеті күн бойы 
шыбық тұрып тиіс. ана Исраилдіктер кім Барлық, кабиналарында (: 33-35,41-42 Леуіліктер 

23) өмір сүретін болады 

13, «Сіз 14 ..., жеті күн кущей сақтауға тиіс және сіз, сіздің мейрамға сізге және сіздің ұлы 
және сіздің қызы, сіздің ер қызметшісін және сіздің әйел қызметшісін және леуілік бөтен 

және әкесіз және жесір қуанады тиіс Сіздің қақпасы ішінде кім. Құдайларың Жаратқан 

Иенің, сондықтан, сіздің барлық өнімдердің және сіздің қолға алған барлық іс сізді 
батасын береді, өйткені, сіз, Иеміз таңдаған жерге Құдайларың Жаратқан Иеге қасиетті той 

сақтайды 15 жеті күн Сіз, әрине, қуанамыз, бұл. 

16 «Үш рет Сіздің барлық еркек Ол таңдаған жерде Құдайларың Жаратқан Иеге бұрын 

пайда тиіс жылына: Ашымаған нан мейрамының кезінде, апта мейрамы кезінде, мен 

Шыбық күрке мейрамы кезінде және олар бұрын пайда болмауы тиіс . ол қабілетті болып 

құр Лорд 17 Әр адам ол сізге берді Иеміздің батасын өз Құдайларың сәйкес, беруге тиіс 
(Заңды қайталау 16: 13-17). 

Құдай олар Уәде етілген жерге кірер алдында, ежелгі Исраил халқы ондаған жылдар бойы шөл 
далада дүңгіршектер / Шыбық күрке (еврейше «sukkos») тұрып еді. Бұл дүңгіршектер, бір 

мағынада, олар уәде жерге ғана мұрагерлері екенін бейнелеген. Құдай Патшалығы өлім 

халықтардың үстінен билік еткенде, тіпті мыңжылдық барысында, өлім адамдар Корольдігіндегі 
ғана мұрагерлері болады. Олар уәдесін мұрагерлік еңсеру және білім мен даналықтың өседі керек. 



Құдай олар (: 9, Дуэ-Реймсе Ошия 12) «Мереке күндері ретінде, Шыбық күрке тұрып» деп (кейде 

тармақта бүкіл Исраилдің түрін жырлады) Ефрем дейді. Израиль, шөл далада, уәдені 
(Қорынттықтарға 1-хат 10:11) мұраға сынақтар мен азап шегу арқылы өту керек, барлық 

адамдардың түрі болды. Олар Құдайдың уәделері мұра күтіп, поселенцы болды. 

Біз мәсіхшілер біз осы жаста жоқ тұрақты қала бар екенін түсінеміз және келіп бір (Еврейлерге 

13:14) қарап отыр. Шыбық күрке мейрамының кезінде уақытша тұрғын болу деп есімізге салады 

көмектеседі. Егер мүмкін болса, мәсіхшілер білу үшін, (Заңды қайталау 31: 10-13; Нехемия 8: 17-
18) Шыбық күрке мейрамының әрбір күні шіркеу қызмет қатысуға тиіс тұрғын құрбандықтар 
болып табылатын, біздің «ақылға қонымды қызметі» болып табылатын (Римдіктерге 12: 1) . 

Кущей (; 16:15 Заңды қайталау 14:26) қуанады үшін уақыт болып табылады. Министрлік осы 
жаста қамқорлық керек екенін, сондай-ақ (Заңды қайталау 14: байланысты десятине (әдетте 

«екінші түсімнің оннан бір бөлігін» деп аталады) осы көптігі (22-26 Заңды қайталау 14) уақыт 

болуы екенін көрсетеді пайдалану: 27). Кущей Суретке мыңдаған көптігі уақытын 
көмектеседі. Бұл бізге Иса қайтару кейін уақыт түсінуімізге мүмкіндік береді. 

мыңжылдықтың Құдайдың 7000 жылы жоспарын жетінші күні болып табылады. Бір қызығы, әрбір 

жеті жыл, заң кітабы Шыбық күрке мейрамының (: 10-13 Заңды қайталау 31) оқуға болады 
бұйырды болды. Өсиеттері туралы толығырақ біздің тегін онлайн кітапшада The табуға болады; 2-
3: Бұл Киелі кітапта заң (Сонда Ишая 2 оқытылатын болады көрсеткендей Он өсиетін, соның 

ішінде құқық, мыңжылдықтағы сақталады деп суретін көмектеседі он өсиетін). Ол мыңжылдық 
барысында баталар мен көптігі әкеледі Құдайдың заңдарына сәйкес өмір сүріп отыр. 

Біз мәсіхшілер қазір алдағы мыңжылдыққа, сондай-ақ алғашқы қайта тірілу деп аталады соңғы 
керней (Қорынттықтарға 1-хат 15:52), жүреді өзгеріс күтіп: 

4 Мен тақтарды көрдім, олар отырды, және сот шешімі оларға жасаған болатын. Сонда мен 

хайуан немесе оның бейнесін табынып емес еді кім Иса олардың куәлік етілу үшін, Құдай 
сөзін үшін басын шабуға болатын адамдарға, жандарын көрдім, және маңдайларына 

немесе олардың қолында оның белгісін алған жоқ. Және олар өмір сүрген және мың жыл 

бойы Мәсіхпен бірге билік жүргізді. (Аян 20: 4) 

Киелі кітапта Исаның өзіне шіркеуі жинайды, және Ол бізге онымен бірге билік болады Оның 

Тақта отырғанның кейін, ол Оған дейін халықтарды жинап, мәсіхшілерге былай дейді кейін 
көрсетеді, бұл: 

34 Әкемнің бақыттысыңдар, Кел, Патшалығында 

(Матай 25:34): дүниенің негізі қаланғаннан бері өздеріңе дайындалған. 

ол сурет мыңжылдық патшалық көмектеседі Енді, кущей ұстап кім осы асыға күтеміз. 

басында екінші ғасырда Памуккале туралы Papias деді: 

[T] мұнда өлгендердің қайта тірілгеннен кейін бірнеше мың жыл кезеңі болуы, және 

Мәсіхтің Патшалығы осы өте жер бетіндегі материалдық нысанда орнату болады деп 

болады. 

Шыбық күрке мейрамының сақтау адал мәсіхшілер New Testament заманнан бері сақталып деп 

Құдай алдағы мыңдаған патшалығының көлеңке болып табылады. 

Қайда ол сақтауға болады? 



Ол әдетте бір қалыпты қоғамдастықтың тыс сапарлармен байланысты білдіретін кезеңі: Кущей 

мәнi бойынша (1-5 Забур 84) «қажылық» болып табылады. Ол жерде болғанда (Жохан 1:14 грек 

сөзі ἐσκἠνωσεν Жасыл ДП бір аударуға болады ретінде. Жоларалық грек-ағылшын New Testament. 

Baker Кітаптар, 1996, 5-ші баспа 2002, б. 282) Иса адамдарға «скинию. 

Кейбір жалған талап жатқанда ағымдағы есе арқылы өткен жылғы Кущей ғана Иерусалимде 

сақталуы тиіс екенін, бұл қате болып табылады. Леуіліктер 23 оның сақталуы үшін командалар 

жазылған-осыдан кейін Иерусалим олар үшін бастапқы параметр емес еді исраилдіктер ғасырлар 

бойы, тіпті Иерусалимде болған жоқ. Киелі кітапта Кущей Иерусалимде (;: 23-24 бұр Заңды 

қайталау 14 Нехемия 8:15) басқа қалаларында сақтауға болады көрсетеді. Екінші ғибадатхана 

кезең (530 BC - 70 ғасыр) кезінде, еврейлер жиі басқа жерде оны сақтап (Hayyim Schausse «Sukkos 

тіпті Иерусалимнің сыртында үлкен фестиваль болды.», Деп атап өтті Schausse Х еврей 
фестивальдар: тарихы мен сақтау үшін нұсқаулығы, 1938 Schocken, б. 184). 

Ол сондай-ақ кеш 4-ші ғасырдың 2-ші ғасырда Смирнов Поликарпа (Поликарпа Өмір, 19-тарау) және 
Кіші Азиядағы кейбір басқаларды атап қызықты болуы мүмкін Кіші Азия емес, Иерусалим 

қаласында кущей сақталады. . Және ғылыми-зерттеу 20-шы ғасырдың кардинал Жан Danielou 

(Danielou, кардинал Жан-Guenole-Мари еврей христиан теология тарапынан атқарылған - Бұл, 
мысалы, Jerome (1542A Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Колумна жарнама Culumnam 1415) 
Католик Санкт-ақ көздері расталады . Вестминстер Баспасөз, 1964, с. 343-346). Джон А. Бейкер 

аудару. 

Джованни Батиста Pagani есімді он тоғызыншы ғасырдың қарсы мыңдаған ғалым үшінші 

ғасырдың Египет епископ Nepos туралы мынадай жазды және Мыңжылдық қолдау кім: 

мыңжылдықтың кезінде, Мұса заңы қалпына келтіріледі деп, бір мыңжылдықтың еврей 

идеялар сәйкес көмкерілген үйрету кім ... барлық адамдарға ... Бұл Judaical емес еврейлер 

ретінде Millenarians, бірақ ойлап және сәйкес мыңжылдықтың қолдады деп аталады ... 
негізгі Бұл қате авторлары Санкт Дионисий уәделерінен оның екі кітап жазды кімге қарсы 

Nepos, африкалық епископ болды; мен Санкт-Epiphanius ересей қарсы оның жұмысына 

тұйығы Apollinaris. (Pagani, Джованни Батиста. Чарльз Долмэном, 1855, п.т. жарияланды. 

252-253) 

Ол Bishops Nepos де Apollinaris де еврейлер болды, бірақ «еврей» наным болды дінді ие сотталды 

атап өту қызықты болуы тиіс. Apollinaris католик әулие деп аталады, өйткені, ол ерте үшінші 
ғасырдың құрметті емес яһуди мәсіхшілердің басшылары анық allegorists сотталған идеялар үшін 

басып тұрыңыз жоқ екенін анық болуы тиіс. олар «Mosaic құқық» үшін өткізіледі, бұл факт, олар 

екі мағынасын түсініп, бірақ христиан назар аудара отырып, кущей сақталады сол дәлелі болып 
табылады. 

Соңында 3 жылы Олимп грек-рим епископ және Санкт Мефодий немесе ерте 4-ші ғасырдың Кущей 

бұйырды деп үйреткен және бұл мәсіхшілер үшін сабақ болды деп: 

алты күн Құдай жетінші жылы қайраткері көк пен жерді жаратқан, және бүкіл әлемді 

аяқталды, және Ол жасаған барлық Оның шығармаларының жетінші күні демалды, және 
жетінші күні батасын беріп, оны қасиетті, сондықтан бастап үшін ай, жер жемістер 

жиналды кезде, біз, Иемізге той сақтауға бұйырылған ... ол исраилдіктер сияқты үшін ... 

Біздің Кущей Жаратқан Иеге атап өтті тиіс деп әмір болып, бар бірінші Шыбық күрке 
келді, Мысыр шекарасын тастап, және, демек, оның қайтадан баяндалған отырып, уәде 

етілген жерге алып келді, сондықтан сондай-ақ біз жасаймыз. Мен сондай-ақ, менің саяхат 

отырып, және осы өмір Египет шыққан үшін, туралы, жүрісті жеміс әшекейлі, Шыбық 



күрке шынайы мерекесі болып қайта тірілу, бірінші келіп, менің шатыр бар орнату отырып 

Қиямет қайта тірілу, бірінші күні, Мәсіхпен бірге жетінші күні деп аталады қалған 
мыңжылдықтары, тіпті шынайы діни демалыс күнін атап өтеді. (Он қыз туралы Мефодий. 

Банкет, дискурс 9) 

Католик дін қызметкері және ғалым Иероним назареттік мәсіхшілер оны сақталады және олар бұл 

Иса Мәсіхтің (- 1542A Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Колумна жарнама Culumnam 1415) 

Мыңжылдық билігінің атап көрсетті пайымдауынша айтты. соңында төртінші ғасырда назареттік 

мәсіхшілер Шыбық күрке мейрамының Бұл жүргізу, сондай-ақ католик және Саламиса Шығыс 
православ әулие Epiphanius расталды. 

Исраилдіктердің мәсіхші айырмашылықтар 

Негізінен Жаңа өсиет негізделген, мәсіхшілер исраилдіктер жасады сәл түрлі кущей ұстаңыз. 

6: Records Аян 12 «... Ал әйел орын Ие шөл далаға, қашып» Кущей Орта ғасырлар (Елшісі 

колледжі Сырттай Курс, сабақ 51. кезінде Еуропада сақталады, меніңше, бұл көрсетеді . 1968), 

сондай-ақ арнайы Трансильвании 1500s жылы (Liechty, PP. 61-62), пальма бұтақтарын жоқ 

жерлерде. ол 1600 және 1700 жылы Солтүстік және Оңтүстік Америкада сақталады деп болжайды 
кейбір дәлелдер бар. Ол 20-шы ғасырда бүкіл әлемде ескі Құдайдың Радио шіркеуінің және Құдайдың 

бүкіл әлем шіркеуінің сақтап қалды. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз бүкіл әлемде жерлерде оны сақтауға жалғастыру және біз 

сондай-ақ Құдай патшалығында Иса Мәсіхтің Мыңжылдық билігінің үшін Кущей балл деп 

үйретеді. 

Кущей шатыр немесе -temporary dwellings- ғана емес, исраилдіктер, әдетте пайдаланылатын 

пальма филиалы саятшылықты «Шыбық күрке» ретінде жұмыс істейді Мотель / қонақ бөлмелер, 
не көптеген қазіргі заманғы мәсіхшілер байқалады. Құрма стенд салу жеке ие емес келісіледі:;: 

Жаңа өсиет мәсіхшілер түрлі шатырын (11-15 9 2 бұр Еврейлерге 8) бар екенін көрсетеді. олар 

қырық жыл бойы шөл далада болған және Құдай «деп сол деп, ал: 8 (45-49, үйлер мен кейде басқа 

Шамасы уақытша, Заңды қайталау 4 бір:) Киелі кітапта исраилдіктер негізінен Мысырдан шығу 33 
бір шатыр тұрды көрсеткендей Леуіліктер 23:43 бір шатыр «. шатыр немесе мотель бөлмелерде 

тұратын уақытша тұрғын үй / Киелі шатырдың бүгін осындай түрі болып табылады. 

Исраилдіктер Шыбық күрке мейрамының (: 36-37 Леуіліктер 23) кезінде қамтамасыз ету үшін 

пайдаланылатын өртелетін сияқты: Киелі кітапта мәсіхшілер мал құрбандықтары / тартулар (9 

Еврейлерге 9) қажет емес көрсетеді. әдетте тұрақты Шыбық күрке мейрамының кезінде шіркеу 
қызмет қатысып тұрады қай: Оның орнына, біз саналы қызмет (1 Римдіктерге 12) болып 

табылатын, өмір сүру құрбандықтар ретінде өзімізді ұсынуға болады. 

қызмет қатысып Шыбық күрке мейрамы кезінде барлық күн жасалады, бірақ бұл Ашымаған нан 
мейрамынан үшін талап етілмейді неге Кейбіреулер. негізгі Жазбалардағы себебі (: 13,15 Заңды 

қайталау 16) «Егер Жаратқан Ие таңдаған жерде Құдайларың Жаратқан Иеге қасиетті той 

сақтайды ... Сіз жеті күн кущей сақтайды Жеті күн» командасы, дейді, бұл біз жасауға (жеті күн 
той сақтауға қарағанда, 3: 6 және Заңды қайталау 16: ол Леуіліктер 23 жеті күн бойы ашытқысыз 
пісірілген нан жеңдер дейді, бірақ, сондықтан ашымаған нан-командалар күндеріне байланысты 

мәлімдеді емес, күн әрбір ашытқысыз пісірілген нан жеп ашытқысыз пісірілген нан жеті күн 
құрбандығы «). Киелі кітапта сондай-ақ Шыбық күрке мейрамының (Леуіліктер 23:42) кезінде 

уақытша тұрғын болуы дейді, бірақ басқа қасиетті күндері осы байланысты мемлекеттік емес. 



Шайтан Мыңжылдық билігі (Аян 20: 1-2) байланысты болады бастап, содан кейін кем алдау 

болады. Шыбық күрке мейрамының уақыт кетіп бара және күнделікті кездесу Суретке әлемдік ол 
қазір қарағанда мүлдем басқа болады уақытты көмектеседі. 

«Сенің Патшалығың келсін!» (Матай 6:10). 

Киелі кітап бізге бар ма Сайып « киелі шатыр » Кущей мыңжылдықта және Құдайға 

сақталады деп үйретеді 

Киелі кітаптағы пайғамбарлықтар Кущей мыңжылдықта сақталады деп көрсетеді: 
16 және ол баршаға Иерусалимге қарсы келді, барлық халықтар Патшаға, Әлемнің Иесі, 

ғибадат етуге және кущей сақтауға жылдан жылға көтеріліп бара қалған кім екенін өтуге 

енеді. 17 Ал ол Патшаға ғибадат ету үшін Иерусалимге келіп емес, жер бетіндегі отбасы 

қайсысы, Әлемнің Иесі, оларға ешқандай жаңбыр болады деп тиіс. 18 Мысыр отбасы ойлап 

және енгізу емес болса, олар ешқандай жаңбыр болуы тиіс; олар Жаратқан Ие кущей 

сақтауға келіп емес, халықтарды соққы болатын оба алады. 19 Бұл Мысыр жазасы және 

кущей (Зәкәрия 14: 16-19) сақтауға келіп емес, барлық халықтардың жаза болып табылады. 

Сондықтан Киелі кітапта Құдай барлық болашақта кущей сақтауға күтуге болады деп 

үйретеді. Тіпті Католик комментаторы Құдайдың жоспары кущей кіреді мойындайды. Зәкәрия 14 

мемлекеттерде алынған үзiндiлерiн туралы католик түсініктеме: 

Шіркеуі түрлендіріледі, және үлкен берілгендік тиіс қудаланып осындай бұрынғыдай Сол 

уақытта мерекелік атап өтеді, сондай-ақ Құдай құрметіне діни жоралар ЖАТТЫҒУ және 

үлкен пайданы лайық тиіс. (Түпнұсқа және Anno Domini Тру Дуэ Ескі өсиет 1610 2-том, б. 

824) 

Құдай патшалығы осы әлемнің бүкіл патшалықтарын (Аян 11:15) ауыстырады, және бұл 

фестиваль бөлу арқылы суретті осы көмектеседі (бұр Аян 18: 4; Жоханның 1-хаты 2: 18-19) 
христиан қажылар (Петірдің 1-хаты 2: 1-12) олардың әдеттегі кіші. 
Шыбық күрке мейрамының жүргізу бізге болашақ мыңдаған патшалығында не болатынын осы 

жастағы түсінуімізге мүмкіндік береді. Киелі кітапта сондай-ақ кейінірек, «Құдайдың киелі 

шатыр» жер бетінде болады «және Ол бірге тұрып болады» Біз (: 3 Аян 21) деп көрсетеді. 
енді кущей жүргізу Құдай Патшалығының келіп заттарын сезім қалдырады оқиғалар болып 

табылады. 

8. Соңғы Ұлы күні: адамзат үшін Құдайдың құтқарылу туралы 

тамаша жоспары 

Бұл сегізінші күні, дереу Шыбық күрке мейрамының жеті күн мынадай күн, өтеу жоспарын 

пысықтауды бейнелейді. 

«Өмір кітабы» - бейнелейді құтқарылу - (Аян 20:12) ашылатын болады. Бұл жаңа аспан мен жаңа 

жердің (Аян 21: 1) тек алдын ала болып табылады. Еврейлер (сондай-ақ, Шыбық күрке 

мейрамының алдыңғы жеті күн Ассамблеясының күндері екенін білдіреді) «Ассамблея сегізінші 
күні» деген мағынаны білдіреді, ол Shemini «Azeret осы фестиваль атайды. 

Мұнда Киелі кітаптағы сегізінші күні көп: 



34 ... «Осы жетінші айдың он бесінші күні Жаратқан Иеге жеті күн мереке Кущей болуы 

тиіс. ... Егер сіз Қасиетті жиналысы сегізінші күні 36. ... Бұл қасиетті құрастыру болып 
табылады, және сіз оған ешқандай әдеттегі жұмыс істеу тиіс. (Леуіліктер 23: 34,36) 

Бұл күні жиі себебі New Testament бұл туралы былай делінген қандай, Өткен Ұлы күні деп шіркеуі 
Құдайдың ортада аталады: 

Мейрам соңындағы ең ұлы күні Иса орнынан тұрып, кез келген шөлдесе, сол Маған келіп 

су ішсін «, деп айқайлады деп соңғы күні 37. 38 Киелі жазбалардың оның сыртында мәлімдеді 
ретінде, Маған сенген жүрек тірі су өзендер ағатын болады. « (Жохан 7: 37-38) 

Сондықтан Иса дереу фестивалі мыңжылдыққа бейнелейді кейін келіп, осы күні сақталады, және 
оған үйретті. 

мыңжылдықтың кейін не болады? 

Қайта тірілтеді (Аян 20: 5). 

Құдай алдында өлі стенд. Иса қайтарады кезде олар қайта тіріледі Бұл, бүгіндегі шынайы 

мәсіхшілердің қамтиды емес еді. Осы қайта тірілуге Бұл Құдайдың шынайы жоспарын надандық 

қайтыс болғандарды болуы керек 

Өткен ғасырларда. Бұл Иса бірнеше рет аталған Сот күні болып табылады: 

7 Ал сіз болсаңыз, былай деді уағыздауға «Көк патшалығы таяп қалды». ... 14 Ал кім 
сендерді қабылдаса да сіздің сөздерді естіп, сіз сол үйден немесе қаладан ұшып кезде, 

аяғыңа шаңды қағып тастаңдар болмайды. 15 Шынайы Сендерге айтамын, бұл қала үшін аса 

Сот күні Содом мен Ғомора елінің көп шыдамды болады! (Матай 10: 7,14-15) 

23 Ал сен, көкке жатыр Қапарнаум, Аид төмен әкелді болады; Өйткені сендерде жасалған 

құдіретті істер Содомда жасалса, егер, ол осы күнге дейін тұрар еді. 24 Бірақ мен ол сен 
үшін артық Сот күні Содом жер үшін көбірек шыдамды болуы тиіс деп сендерге 

айтамын. (Матай 11: 23-24) 

Құдай саналы Мәсіх пен оның Патшалық хабарын қабылданбаған кім үшін қарағанда Содом мен 
Ғомора (Жаратылыс 19:24) жойылуға сол үшін Сот күні көп шыдамды екенін ескеріңіз. 

Сондай-ақ Иса 'кешірімсіз күнә «(Марқа 3:29) қоспағанда, (Марқа 3:28)» БАРЛЫҚ күнәлары 
кешіріледі еді «деп үйреткен. Ол құтқару үшін мүмкіндігі жоқ барлық адамды нағыз деп 

мүмкіндігіне ие болады, сондай-ақ барлық дерлік, бұл ұсынысты қабылдауға болады, бұл өткен 

Ұлы күні орындаумен болып табылады. 

соңды өмір сүрген бүкіл адамзатты дерлік сақталады! 

2-ші ғасырда, Ізмір қаласының Поликарпа хабарланады, Шыбық күрке мейрамының және соңғы ұлы 

күніне (Поликарпа, 19-тарауының Өмір) туралы үйретті. 

інжіл шындық, өйткені Құдайдың сүйіспеншілігінің, Иса барлық үшін өлуге келді, яғни: 

Құдай 16 сондықтан оған сенетін мәңгілік өмірге тозаққа түспей, керек деп, Өзінің жалғыз 

рухани Ұлын құрбандыққа берді адамзатты сондай қатты сүйгендіктен. Құдай әлемді 
жазалау үшін Өзінің рухани Ұлын жіберу, бірақ Оның көмегімен әлемді құтқару мүмкін 

деп емес, 17. (Жохан 3: 16-17) 



Сондықтан сүйетін Құдай бірнеше туысы немесе әлем үшін өлуге Өзінің рухани Ұлын жіберді? 

Жиі Жохан 3:16, цитата протестанттар, әлемдік сақталған болуы мүмкін екенін, бірақ тарихтағы 

басым көпшілігі мәңгі азап азап шегеді деп үйретеді бейім. Олар сондай-ақ Иса барлық (Жохан 

3:17) үшін өлуге келді деп кешірілмес меніңше. құтқару жоспарын түрі барлық білуші және 
сүйіспеншілік Құдай ойлап еді деп па? Киелі кітапта әркім қазір сақтауға болады деген идеяны 

қолдай ма? Егер жоқ болса, бұл әділ болып табылады? 

Құдай барлық білуге және барлық күшті және махаббат (Жоханның 1-хаты 4: 8,16) болғандықтан, 
Құдай ешқашан мәңгілік азапқа өмір сүрген кім ең алдын ала еді? 

Жоқ 

Әрине, Құдай шын мәнінде жұмыс істейді жоспары бар даналығы жетеді. 

Римдіктерге 9: 14-15 былай делінген: 

14 Онда не демекпіз? Құдайдың бар әділетсіздікке ма? Әрине, жоқ! 15 Ол Мұсаға былай деді 
үшін, «Мен рақым болады кімге рақым болады, және Мен аяп болады кімге аяп болады.» 

Біз ескі өсиет Құдай, және бірнеше басқа да Исраил бөлігін таңдады екенін білеміз. қалғандары 

мәңгілік азаптау сотталған, егер бұл қалай махаббат? 

Құдай (: 4 1 Тімотеге 2) «барлық адамдар аман қалғанымызды қалайды және шындықты біліп 

келуге». Ол ең сақталған болуы соңына дейін шындық (;: 5-15 Лұқа 8 бұр Марқа 13:13) жауап 
және төтеп емес еді білгендіктен емес, барлық осы жаста деп аталды, бұл себеп болды. Бірақ бұл 

енді деп аталатын емес, сол барлық кесіп және жоғалған дегенді білдірмейді. 

Киелі кітапта көптеген әдейі осы жаста соқыр болатын деп үйретеді (Жохан 12: 37-40; Ишая 

44:18). осы жаста соқыр болды, кім әлі мүмкіндік (;: 16-18 Ишая 42 бұр Джон 9:41) бар. Ескерту 

Сондай-ақ,: 

14 Мен қайтадан осы адамдардың арасында керемет жұмысын жасаймыз ... 24 Бұл сондай-ақ, 

рухында қате кім түсінуге келеді, Ал шағым бергендердің ілімді үйренуге болады. (Ишая 

29: 14,24) 

Құдай (Римдіктерге 2:11) ешкімнің бет жоқ. «Барлық жер ұшы біздің Құдайдың құтқаруын көреді 

тиіс» деп (Ишая 52:10) барлық мүмкіндігі бар болады. 

«Өлі қалған» деп аталатын сол осы алғашқы қайта тірілуге бөлігі емес,: Мыңжылдық астам кейін 

(Аян 20: 5), қайта тіріледі. Бұл физикалық қайта тірілу және олардың үміт (Езекиел 37: 1-14) кесіп 
болды деп есептейтіндер қатысады. 

олар (Аян 20:12; Римдіктерге 3:23; бұр Петірдің 1-хаты 4:17) күнә айтуға болады, бірақ, «Сот-ден 
астам Mercy жеңіп» (Жақып 2:13). (Еремия 25:31; Ишая 3:13) Құдай барлық салдарды жеткізетін 

болады және көптеген (Ишая 65:24) жауап береді. емес, барлық Оның ұсынысты қабылдауға 

болады, және бұл екінші мүмкіндік (шын мәнінде мүмкіндік болды және толық Құдайдың киелі 

рухы қабылданбаған кім Марқа 3:29 бір кешіріледі деп мүмкіндігіне ие емес) емес болса да, 
көптеген тәубе етеді. Өткен Ұлы күні осы көрсету көмектеседі. 

Сондай-ақ, мынадай қарастырайық: 

Мұңды күні Менің панам 19 Уа, Жаратқан Ие, менің күші мен менің тірегім, басқа ұлт 

адамдары жердің шетіне саған енеді және, айта «Расында, біздің ата-бабаларымыз өтірік, 



өзімді түкке тұрғысыз және тиімсіз нәрселерді мұра еттік». 20 құдай емес өзі үшін 

құдайларын, адам жасай ма? 21 «Сондықтан міне, мен осы бір рет Мен оларға Менің қолын 
және Менің қуатын білу себеп болады, оларға білу себеп болады; ал олар Менің аты Иеміз 

екенін білуі тиіс (Еремия 16: 19-21). 

17 Ал ол Құдай, Өзінің Кесетін сурет құрайды оған қалған. Ол: «Сен менің құдай бар үшін, 

мені құтқара!», Оған дейін төмендейді, оны ғибадат, оған дұға етті дейді 18 Олар біледі де 

түсіне бермейді; олар түсіну мүмкін емес, сондықтан ол, олар көре алмайды, сондықтан, 

олардың көз жауып, жүректері отыр. ... 22 Мен қалың бұлтқа, қылмыстарыңды, және бұлтқа 
сияқты, сіздің күнә сияқты, түсірілген еді. Мен сені белсендірдіңіз үшін, маған 

қайтып. (Ишая 44: 17,18,22) 

Тіпті сол жалған тәңірге құлшылық (Ишая 44: 17-18) болды, соның ішінде жалған дәстүрін, 

қабылданған кім, құтқару (Ишая 44:22) үшін олардың алғашқы нақты мүмкіндігіне ие 

болады. Африка, Еуропа, Азия, Америка, және аралдарда ғасырлар бойы миллиардтаған Иса 
ешқашан естіген және Патшалығы мен Құдайға шынайы Евангелие осы foreknew және жоспарын 

(Римдіктерге 11: 2) болды. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз (Забур 68:20) «Біздің Құдай құтқарылу Құдай» деп келіседі және 
ол шын мәнінде ғана салыстырмалы бірнеше артық жұмыс істейді құтқарылу жоспары бар деп 

үйретеді. 

Онда адамзаттың ол арқылы аспан астында бір ғана атауы сақталады болады (Елшілердің істері 

4:12; бұр Ишая 43:11 ЖД) және бұл Иса Мәсіх болып табылады (Елшілердің істері 4:10; Жохан 

3:18). Адамзаттың ең Иса туралы шындықты және Құдай Патшалығы (толық ақпарат алу үшін, 
www.ccog.org біздің тегін кітапшасын Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабардың қараңыз) Ізгі 

ешқашан естіген, ал «бүкіл адамзат құтқару көреді бастап (Лұқа 3: 6) «Құдайдың барлық осы 

жасына немесе (: 31-32; Лұқа 13: бұр Матай 12 29-30) келер заманда ол құтқарылу-, не қол жеткізу 

үшін мүмкіндік пайда болады. 

келіп болашақ жасы екінші қайта тірілгеннен кейін келді (уақытта шынайы мәсіхшілер ретінде 

Аян 20 бір Алғашқы қайта тірілуге бойынша қозғалды: 5-6) және ақ тағың сот шешімі (Аян 20: 11-
12) уақытын қамтиды. Ишая (Ишая 65:20), сондай-ақ Рим мен православие, католик әулие Ирина 

айтқанымдай (Adversus haereses, кітап V, 34-тарау, Өлеңдер 2-3,4), келіп бұл, атап айтқанда жасы 

жүзге жуық жыл ұзақ болатынын айтқан. 

Бұл идея әлі епископы Бернард Guidonis (: Инквизитора нұсқаулығы, 5-тарау Бернар GUI) 

хабарлады ретінде Рим шіркеуі қудаланып сол арқылы Орта ғасырларда өтті. 

Бұл ілім 20-шы ғасырда Құдай Радио / Дүние жүзі шіркеуінің сабақ және ол әлі күнге дейін 

Құдай Үздіксіз шіркеуінің үйретті. 

Құтқару Құдайдың жоспары 

інжіл қасиетті күн жүргізу құтқарылуға Құдайдың шынайы жоспарын шынайы мәсіхшілерді еске 
салады. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі осы қатысты Құдайдың жоспары Оның мерекелер (Леуіліктер 

23:37) сақтау арқылы жүзеге қаланды қалай түсінеді. 

Құдай анық Ол ғибадат етуге пайдаланылатын пұтқа тәжірибесін келмейді, деп үйретеді: 

олар алдарыңнан жойылған соң, сіз, оларды ұстануға құрығына емес екенін өзіңіз үшін 
Құдайларың Жаратқан Ие сендерге бұрын сіз қуып барып халықтарды өшірілген, және сіз 
оларды ығыстырып және олардың жер бетінде өмір сүретін, 30 ұшу назар 29 , және бұл 



осы халықтар өздерінің құдайларына құлшылық қалай «деп, олардың асы кейін сұратуға 

емес пе? Мен де жасаймыз. « 31 Сен осылай Құдайларың Жаратқан Ие ғибадат 
болмайды; Ол олар өз құдайларына жасадық жек көреді Иемізге әр жексұрын үшін; олар өз 

құдайларына өрт тіпті олардың ұлдары мен қыздарын өртеп үшін. 32 Мен саған 

бұйырамын болмасын, оны сақтауға абай болыңыз; сіз оған қосу де алып тастаушы тиіс 

емес. (Заңды қайталау 12: 29-32) 

әдетте, құтқарылу Евангельдік түсініксіз Құдайдың жоспарына пұтқа құдайға практикасын 

біріктіру және, кім оны түсінбейді. 

ол оның құқық және кеден сақталады ретінде New Testament Апостол Пауыл (;: 6,16;; 27 9 1 

Қорынттықтарға 5: 7-8, 16 8 20 мысалы 18:21 Елшілердің істері) інжіл қасиетті күн байқалады 
көрсеткендей адам. 

Пауыл інжіл жоралар (: 20-23 Қорынттықтарға 1-хат 10) пұтқа тәжірибелерді қамтитын 
айыптады. (:;: 18-24 бұр Елшілердің істері 21 17-19 Елшілердің істері 28) және бұл Левит 

санамаланған барлық қасиетті күнді қамтуы тиіс еді Пауылдың өзі ол яһудилер ұстап тұру үшін 

барлық қажетті тәжірибені сақтап, бұл оның өмірінің соңына жақын мәлімдеді 23. 

ол Мәсіхке, еліктеген ретінде Әдетте, грек-рим шіркеулер (11 Қорынттықтарға 1-хат: 1) оған 

еліктеп, елші Пауылдың келесі сөздеріне құлақ асқанымыз емес: 6 Ол және Жохан 2 (1 жүріп 

ретінде де елші Жохан сөздерінде жүре жалғастыру , 18-19), олар барлық інжіл қасиетті күн ұстап, 
өйткені. Сондай-ақ, осы шіркеулер әдетте елшілер қарсы олардың ғибадат күнтізбелерді, жылы 

халықтар практикасын біріктіру (Қорынттықтарға 1-хат 10: 20-23; Қорынттықтарға 2-хат 6: 14-18; 
Яһуда 3-4, 12; 1 Жохан 2: 6). 

Құдайдың Киелі күндері сақтай отырып, бірақ оның орнына емес інжіл алмастырғыштар емес, 

көптеген Құдай ғана барлық осы жаста құтқару үшін мүмкіндігі бар немесе деп, қазір кейбір 

қоңырау соғып тұрғанын, күнә біздің өміріміздің тыс шын мәнінде болуы қажет екенін түсіне 
бермейді келіп жасы, және барлық дерлік бұрын-соңды өмір сүрген кім кейінірек егінге сақталады. 

Құдайдың Киелі күндері көбі түсінбейді деп Оның құтқару жоспары бөліктерін жүзеге жатып. Бұл 

керемет және сүйетін жоспары болып табылады. 

9. аудармалар және Демалыс күні 

Неге Исаны кім ең інжіл Киелі күндері сақтауға емес,? қарсы Иудейской көңіл, ымыраға, 

надандық, және шамамен құралы дұрыс идеялар қатар, «дәстүр» mistranslations көптеген олар 
Құдайдың фестивальдар сақтауға қажет деп қабылдауға дайын, меніңше, жоқ себеп болып 

табылады. 

адам інжіл қасиетті күн алыс жасалады деп болжанады «дәлелі» ретінде көрсету үшін, әдетте қате 

/ жаңсақ үзінділер екі әдетте бар. 

Қолостықтарға 2: 16-17 

16-17: Мүмкін, діни демалыс күні және інжіл Қасиетті күндері алыс жасалады деп жиі «дәлелі» 

ретінде келтіріледі Киелі кітаптың ең көп тараған бөлігі Қолостықтарға 2 болып 

табылады. Осылайша, оның бір шамалы бұрыс қарастырайық: 



16 жоқ адам, сондықтан ет немесе ішіп, немесе мейрамымен қатысты, немесе жаңа Айдың, 

немесе діни демалыс күні күн сізге айтуға рұқсат етіңіздер: келіп көлеңкесі 

болып 17 Қандай; бірақ дене Мәсіхтің (: 16-17, кигізіп Қолостықтарға 2) болып табылады. 

Жоғарыда аударма жақын, алайда, бұл бастапқы грекше емес, бір сөз (кигізіп 
аудармашылар курсивпен болып қоюға неге болып табылатын) «болып табылады» деді. 

Бұл жерде емес, сондай-ақ шынайы мағынадағы аударма оны тастап еді. Өлеңдер 17-ның мықты 

Санат нөмірлерін және онымен байланысты сөздерді Ескерту: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Келіп көлеңкесі болып табылатын; .... бірақ .... туралы ... Мәсіхтің денесі .............   

Ол 9999 інжіл мәтін-сөз осы тармақта емес «болып табылады» бір сөз жоқ екенін білдіреді 

атап өткен жөн. 

Сол үш ның Мықты сөздер (# 4983, 3588, және 5547) Жаңа Өсиетте төрт басқа рет 

пайдаланылатын және сол уақытта кигізіп Римдіктерге 7 ( «Мәсіхтің денесінің» ретінде 
оларды аударады, өйткені: 4; Қорынттықтарға 1-хат 10:16; Қорынттықтарға 1-хат 12:27; 

Ефестіктерге 4:12) - бергендіктен рухани-сондықтан, кигізіп болуы тиіс себебі. 

Мемлекетке 16-17 (және жақшалар немесе үтірлер енгізілген): осы аудармашылар өзара жай 

дәйекті болды Сондықтан, егер, олар Қолостықтарға 2 аударылған еді: 
16 Сондықтан ішіп-жеуге немесе фестиваль немесе жаңа Айдың немесе діни демалыс 

күні 17 (сол келуге тиісті нәрсенің әлсіз нұсқасы үшін), бірақ Мәсіхтің денесінің сақтауға 

қатысты ешқандай адам судья қандай мүмкіндік береді. 

Немесе басқа сөзбен айтқанда, сіз Киелі күндерге қатысты осы «Мәсіхтің денесінің» тыс (шіркеу, 

Қолостықтарға 1:18) судьяны, бірақ тек шынайы шіркеу өзі мүмкіндік бермейді.Қолостықтарға 2: 

16-17 Сенбі және Қасиетті күндері алыс жасалады деп айтқан емес. 

Милан Тіпті ерте православиелік епископ Ambrose ол сол тармаққа түсініктеме мыналарды жазды 

ретінде Қолостықтарға 2:17 «Мәсіхтің денесінің» сілтеме жасап, бұл танылған: 

Мәсіхтің органы болып табылады, онда Олай болса, шындық бар, ... Мәсіхтің денесін 

іздегейміз. (Милан Ambrose. Кітап II. Қайта тірілуге деген сенім туралы, бөлім 107) 

Ол грек заманауи аудармашылар жиі өрнек шынымен не айтқысы елеусіз деп өкінішті. 

Ол қасиетті күн алыс жасалады деп мәлімдейді үшін бұрыс сүйенеді кедей түсіндірмені білдіретін 
(інжіл түсіндіру) болып табылады. 

Ғалаттықтарға 4: 8-10 

Тағы бір ортақ қарсылық Қасиетті күндері сақтау болып табылады Ғалаттықтарға 4: 8-10. Кейбір 

протестанттар жоқ інжіл даталар байқалады керек екенін көрсету үшін бұл пайдалануға 

бейім. Сондықтан осы тармақтар шын мәнінде неге қарайық: 
8 Бірақ сіз Құдайды білмейтін кезде, шын мәнінде, сіз өз табиғаты бойынша құдай емес 

болып табылатын сол атқарды. 9 Ал енді Құдайды белгілі, дәлірек онда сіз құлдықта болуы 



үшін қайта қалаған, ол сіз әлсіз және убогого элементтеріне қайтадан қосу дегенді қалай 

түсінуге, Құдай белгілі? Кейін 10 Сіз күндер мен айларды және маусымдар және жыл 

сақтауға. 

Мұнда қарсы қасиетті күні дәлел бар бірқатар проблемалар бар. 

Бір және конвертациялау үшін інжіл Киелі күндері сақтай болған жоқ (шамасы, кейбір яһудилер 

кейінгі өлеңдер атына болды, дегенмен) Ғалаттықтарға басқа ұлт адамдары болған. 

Plus, Киелі кітапта інжіл талаптарды қоңырау еді «убогого элементтерін». Ғалаттықтарға еді 

Пауыл анық пұтқа жоралар қарсы ескерту жолы жоқ болып табылады «табиғатынан құдай емес, 

олардың сол атқарды.» 

Тағы бір католиктер / протестанттар / Шығыс православ олар жиі әр түрлі күн және жыл 

(жексенбі, Пасха, Рождество, Жаңа жыл-ның) байқауға болады, сондықтан олар ешқандай діни 
күн сақталуы тиіс екенін сезінуге, егер олар ештеңе сақтауға тиіс емес деп қарастыру керек деп 

отыр. 

Ғалаттықтарға 4: 8-10 інжіл қасиетті күндері алыс істеп, бірақ оның орнына емес інжіл жоралар 

қабыстыра қарсы ескерту болып табылады. 

Қандай жетінші күні Демалыс күні ше? 

жетінші күн апта, жыл сайынғы емес Қасиетті күні болса да, кейбір қысқаша түсініктемелер 

тәртіппен болып көрінген еді, бірінші Левит 23 тізілген Құдайдың фестивальдердің болып 
табылады. 

аптаның жетінші күні, інжіл діни демалыс күні, енді сенбі деп аталады. Жексенбі аптаның жетінші 
күні ретінде белгілі күнтізбелер көрсетіледі қарамастан, шындық Жексенбі аптаның бірінші күні 

болып табылады. сондай-ақ Апостолдар мен адал (Елшілердің істері 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18: 
Жаңа өсиет анық Иса (; 6 13:10 6 Лұқа 4:16, 21) көрсетеді : 4; Еврейлерге 4: 9-11) жетінші күн 

сақталады. 

Көптеген талабы осы жетінші күн Жаңа Өсиетте бұйырды емес, сондықтан ол бүгін сақталады 

қажет емес. Бірақ бұл талапты жасауға жалғыз жолы Киелі кітаптың mistranslations сүйенеді болып 
табылады. Бір түпнұсқа грек, бастапқы Арамей деп қандай қарайды, және бастапқы латын 

Вульгате болса, онда ол жетінші күн мәсіхшілер үшін тағуға сол тілде барлық түсінікті. 

Тіпті Киелі кітаптың кейбір католик және протестант аудармалар сәйкес, жетінші күн, діни 

Демалыс Құдайдың тілалғыш христиан адамдар үшін қалады болды: 

4 Ол, осы жолмен жерде жетінші күні туралы айтқан «Құдай оның барлық 

шығармаларынан жетінші күні демалды» үшін; 5 және тағы да, бұрын орын аталған, «Олар 

менің демалу үшін дайындаған жеріне ене алмайды.» 6 Демек, бұл, өйткені 

бағынбаушылық кейбір оған енеді, және бұрынғы ізгі хабарды алған кім кіру жоқ екенін 
қалады, өйткені, .. . 9 Сондықтан, демалыс қалған Құдай халқы үшін қалады. 10 Ал кімде-кім 

Құдай өз бастап жасады ретінде өз жұмыстарын бастап жүктеледі, Құдайдың демалу үшін 

дайындаған жеріне кіреді. 11 Сондықтан, ешкім Құдайға бағынбайтын адамдарды бірдей 
мысалы кейін құлап мүмкін, сондықтан бізге, демалатын сол жерге кіруге ұмтылуы 

көрейік. (Еврейлерге 4: 4-6,9-11 ҰАК) 

4 где-нибудь, ол осы сөздер жетінші күні туралы айтқан: «Ал жетінші күні Құдай оның 

барлық жұмыс демалды». 5 Иса тағы былай дейді жоғарыда абзацта, «Олар менің қалған 



енгізіңіз ешқашан тиіс.» 6 Ол әлі күнге дейін кейбір деп қалған енгізіңіз деп қалады, және 

бұрынғы Евангелие оларға уағыз болғандардың өз непослушания, барып емес, ... 
бар 9, содан кейін, Құдай халқы үшін демалыс демалыс қалады; Құдайдың тынығатын, 

сондай-ақ Құдай өзінің жылғы сияқты, өз жұмысын бастап жүктеледі кіреді кез 

келген 10. 11 (: 4-6,9-11, NIV Еврейлерге 4) бірде-бір Құдайға бағынбайтын адамдарды 

олардың үлгісіне еліктейді түседі, сондықтан, бұл қалған енгізу үшін барлық күш-жiгерiн, 
бізге болсын 

Жаңа өсиет анық мәсіхшілер жетінші күн сақтауға бар екенін мәлімдейді. рухани өсу және жеке 
жасаруына мүмкіндік беретін қосымша, діни демалыс күні, сондай-ақ Құдайдың мыңдаған 

демалыс алдағы уақытта бейнелейді. 

көптеген жетінші күн Қасиетті күні деп санаймыз, ал Киелі кітап (:: 8; Ишая 58:13 Мысырдан 

шығу 20 3 Леуіліктер 23) жасайды. «Бос сөздер» (бұр Ефестіктерге 5:26) бар айналасында, әлі 

көптеген себебі: Жаңа өсиет (4-11 Еврейлерге 4) оны ұстап емес қарсы ескертеді. 

Ол, бәлкім, сондай-ақ, mistranslations әйтпесе намекая қарамастан, Антиохия екінші ғасырдың 

епископ Игнатий жетінші күні жексенбі бар сенбі (Thiel Б. Игнатий демалыс күні ауыстыру жоқ 

екенін атап өткен жөн The Демалыс күні Sentinel, көлемі 69 (3):. 18-21 , Игнатия және демалыс 
күні Толығырақ 2016 және Thiel Б. Демалыс күні Sentinel, көлемі 70 (2):. 15-17, 2017). Сондай-ақ, 

ежелгі құжат Didache (Thiel Б. The Didache демалыс күні The Демалыс күні Sentinel, Volume 69 

(2).: 10, 19-20, 2016) деп аталатын жоқ. 

Шіркеудің тарихы туралы қосымша құжатталған ақпарат алу үшін, True христиан шіркеуі 

Бүгін буклеттер тексеру? және www.ccog.org кезінде Құдайдың Шіркеуінің үздіксіз тарихы. 

10. буып Демонический Мерекелер 

Қандай Рождество, Пасха, және Мәсіхтің көптеген профессорлар орындағанымыз басқа діни күн 

ше? 

олар Киелі кітаптың қайдан келеді? Егер жоқ болса, олар қайдан келді ме? Сіз оларды ұстап, егер 

ол, Киелі кітапқа сәйкес, маңызы бар ма? 

олардың барлығы олардың барлығы мақұлданған, бірақ әлемдегі шіркеулер, мақұлдау деп 
көптеген мерекелер бар. Тарих бойы, кейбір шіркеулер кейде қол қойды, сондай-ақ, кейде, сол 

мерекелерін айыптады. 

ол барлық әр мереке туралы толық ақпарат және олардың шыққан кіріп Осы кітапшаның 

шеңберінен шықпайтын, ал шындық / түрлі шіркеулер қабылданған бұрын олар жиі бастапқыда 

пұтқа құдай / богиня құрмет арналған болатын сияқты көптеген жын-перілердің адамдарды буып 
болып табылады және немесе оларды өзгертілді. 

Көптеген грек-рим теологтар кейде мәсіхшілерге қарамастан әр түрлі грек-рим 
шіркеулер 21 ғасырдың оларды ықпал фактісі бойынша языческой және орынсыз деп осы 

мейрамдарды сотталған деп білу үшін таң болар еді. 

Janus (уақыт құдай) және Strenua (тазарту богиня және сондай-ақ болып табылатын) еңбек 

сіңірген Жаңа жыл күні 

Киелі кітапта көктемде (Мысырдан шығу 12: 2) жыл басталады, бірақ ол әдетте Жаңа жыл 

күні деп аталады заманауи күнтізбелер 1 қаңтарда байқалады. Соңында 2-ші ғасырында, грек-рим 



теолог Тертуллиан оның нұсқасын мерекелеуге Мәсіхті уағыздайтын адамдарға 

айыптады. Бірақ, бұл тойлауға келді кім көп тоқтатқан жоқ. 

Католик энциклопедиясында хабарлайды: 

Христиан жазушылар мен кеңестер жылдың басында атап өтті ... фестивалінің байланысты 

халықтар қанағаттандырмаса оргии және шектен сотталған: Тертуллиан әдеттегі 

сыйлықтар қарастырылады мәсіхшілерді кінәлайды - Жаңа жыл күні төрағалық жебеуші 

Strenia, бастап strenae (Fr. étrennes) деп аталады (бұр Ovid, АТҚАЖ, 185-90) - достық 

қарым-қатынас ғана Төкен ретінде (De Idol XIV.). (Tierney J. Жаңа жыл күні. Католик 

энциклопедиясында. Vol. 11, 1911) 

487 AD айналасында, грек-Римдіктерге 1 қаңтарда «сүндет мейрамын» қабылдау көрінді. Бұл, алайда, 

барлық халықтар қызметін тоқтатқан жоқ. 

Католик энциклопедиясында: 

Тіпті біздің өз күні Жаңа жыл ашу зайырлы ерекшеліктері сүндет діни сақтай отырып 
кедергі, және Қасиетті күні қасиетті сипатына ие болуы керек екенін қарапайым мереке 

жасауға бейім. (, Cxcvii PL, XXXVIII, 1024 sqq .; Serm cxcviii.) Пұтқа ПИР және өнегесіздік 

христиан ораза және намаз арқылы expiated керек еді: Әулие Августин языческой және 

күні мерекелеу христиан тәртіппен арасындағы айырмашылықты көрсетеді. (Сонда) 

Сондықтан, бұл сондай-ақ, былай делінген: 

... алтыншы ғасырдың соңына қарай Осер кеңесі (мүмкін. Мен) Мәсіхшілер strenas 
diabolicas observare тыйым салды. 

Өрнек strenas diabolicas шамамен ретінде латын ағылшын аударып observare «Ібілістің жаңа уақыт 

сақтай.» Бұл жаңажылдық қаулылары рет языческой богини үшін келтірілген дұға мен практикаға 

байланысты болуы мүмкін. 

Қаңтар 1-ші Киелі мереке емес, тіпті Рим шіркеуі жындардың ретінде оның кейбір белгілері тыйым 

салды. 

Faunus / Pan (табын және құнарлылығын құдай) еңбек сіңірген Ғашықтар күні 

Киелі кітапта ғашықтар күніне сияқты мерекені жоқ, бірақ көптеген адамдар оны сақтауға. 

Мұнда католик көзі бұл туралы жазған қандай: 

Римдіктерге құдай Lupercus осы күні арналған болатын 800 жыл бойы ақпан 15. атап өтілді 

Lupercalia ежелгі рим фестиваліне Ғашықтар күні өтіріктің тамыры. Lupercalia күні жас 

жігіт лотерея жас әйелдің атын аударғым келеді, содан кейін жылына арналған жыныстық 
серігі ретінде әйелді ұстап еді ... 

Католик шіркеуі, енді ресми Әулие Валентин дәріптейді, бірақ мереке Роман және 

католик тамыры екі бар. (Ғашықтар күні Origins HTTP:. //www.american catholic.org) 

пұтқа табынушы тамыры және жыныстық лицензия күні әрине сақтауға мәсіхшілер үшін күні 

емес. мінез-құлық бұл түрі Жаңа Өсиетте (; Яһуда 4 Қорынттықтарға 1-хат 6:18) жылы қарсы 
ескертті болды. 



Ғашықтар күніне туралы кейбір ислам түсініктемелер Ескерту: 

Мәсіхшілер Ғашықтар күніне пұтқа табынушылық тамыры хабардар болды Біріншіден, 

бұл инновациялық мереке ... себебі: Валентин күнін тойлау жаиз емес. Мәсіхшілер Әулие 

Валентин күні мұсылмандар үшін сабақ болуы тиіс қабылданған жолы ... Біз отбасы, 
достары мен үйленген адамдар арасындағы махаббат осындай бар күні атап өтіледі қажет 

емес, .. пұтқа табынушы азғын байланысты кез келген нәрседен аулақ тиіс. ... шығу 

тегі. (. Ғашықтар күні мерекелеу туралы қаулының HTTP:. // WWW contactpakistan.com) 

Мұсылмандар христиан (көрінеу жалған мәмілеге түрі) және күнә Әулие Валентин күні 

байланыстыру екенін ескеріңіз. 

Басқаша айтқанда, Әулие Валентин күні (Римдіктерге 2:24; Ишая 52: 5) Мәсіхтің атауы (мерзімге 

арқылы «христиан») басқа ұлттар арасында қорлады себепші болады. Пұтқа табынушы 

мерекелерін сақтай (Римдіктерге 2:24) «Құдайдың есімі, өйткені сендерден қорлады» жоқ. 

Жылжымайтын мәсіхшілер буып жындардың мерекелерін (бұр Қорынттықтарға 1-хат 10:21) ұстап 

емес. 

Марди: Шайтанның карнавал 

Марди қам және Ғашықтар күніне (төменде Lupercalia деп аталатын) сияқты карнавалдар 
язычеством келді: 

жылдық көктемгі фестивалінің бірінші жазылған сатыларының бірі Египеттегі Осирис 
фестивалі болып табылады; ол Ніл жыл сайын су тасқынынан шамамен әкелді өмір 

жаңаруын еске. 6 пайыз кезінде, Афиныда. BC, құдай Дионис құрметіне жыл сайын мереке 

қалтқылардың пайдалану бірінші жазылған сатыдағы болды. Ол карнавалдар азаматтық 
тәртіпсіздіктердің және licentiousness теңдесі шарықтау шегіне жетті деп Рим 

империясының кезінде болды. ірі рим карнавалдар Bacchanalia, Мейрам, және Lupercalia 

болды. карнавалдар терең пұтқа ырымшылдықтан мен Еуропа фольклор тамыры, өйткені 

Еуропада көктемгі құнарлылығын тойлау дәстүрі ... христиандық заманда жақсы 
сақталады, Рим-католик шіркеуі, оларды жоюға алмады және, ақырында, шіркеу 

қызметінің бөлігі ретінде олардың көпшілігі қабылдады. (Карнавалы. Колумбия 

энциклопедиясы, 6-шы ред. 2015) 

Baccanalia, сондай-ақ Дионис деп аталатын Құдай Бахус, болды. Ол салттық игіліктер жолындағы 

бассыз бәсекеде, құнарлылығын, театр, және грек мифологиясы діни экстази жүзім егін құдай, 
шарап және шарап, болды. Жыныстық lewdness Baccanalia мерекелеу бөлігі болды. Оның ғибадат 

үшінші ғасырда грек-рим көшбасшысы Commodianus арқылы (Commodianus. Христиан пәні 

бойынша. Анте-поптардың Әкелер, Vol. 4 жылдан) сотталды. 

Алкоголь, әсіресе шарап, Дионис бір манды өмір салтын маңызды себебі болып табылатын грек 

мәдениетінің маңызды рөл атқарды (Gately I. Drink. Gotham Кітаптар, 2008, б. 11). Mardis Gras 
және Карнавал осы байланысты болуы, меніңше. 

Соңында екінші ғасырда Рим католик епископ және Шығыс православ әулие Ирина айтқанымдай, 

ол былай деп жазды ретінде халықтар фестивальдар жеп ет қатысқаны үшін еретик Valentinus  
ізбасарларын айыптады: 

Сондықтан да, бұл олардың арасында «ең тамаша» Жазбаларда сендіреді, оның тыйым 

істерін барлық осы түрлері үшін қорықпай өздерін нашақорлық деген «сияқты нәрселерді 

істеуге олар Құдайдың Патшалығына мұрагер болмайды.» Өтуге келеді Мысалы, олар 



ешқандай қайсы осы жолы шартта аласыз деп ойлап, пұттарға құрбандыққа шалынған ет 

жеп туралы ешқандай ауытқу жеткізіңіз. Содан кейін, тағы да, әрбір халықтар 

фестивалінде, жалған тәңірлерге құрметіне атап өтті. . . Олардың Басқа рухани нәрселер 

рухани үшін берілген, ал Тәни заттар, Тәни сипатына рұқсат керек деп есептеп, барынша 

дүниелерің ашкөздік бар тәннің қалауларына өздерін дейін береді. Жиі Құдайдың 

Шіркеуінің қайтып бойынша, оның ішінде белгілі бір -ға адасты сол әйелдер мойындады 

болды-ақ олардың кейбіреулері, сонымен қатар, олар жоғарыда доктринаны үйреткен кімге 

сол әйелдер арам әдеті бар және олардың қателері қалған бірге осы мойындай. (Ирина 

айтқанымдай. Ересей қарсы. Бір 1, 6-тарау, тармақ 3) 
Кейінірек, православ, католик апологетов Arnobius (330 жылы қайтыс болған) пұтқа болды 

голоданий түріне қарсы ескертті: 
Сіз не Erectheus дана ұлдары Уа, дейді? қандай, Минерва сіз азаматтары? Ақыл, сіз, ол оны 

ұстап, сондықтан қауіпті қандай қорғауға қандай сөздер білесіңдер дайын, немесе сіз 

сондықтан өлімші болып жараланған кейіпкерлер мен себептері қауіпсіздігін беруге, ол 

арқылы қандай өнер. Бұл ешқандай жалған сенімсіздік болып, сондай-ақ айыптауларды 

жатып притесняют: Сіздің Eleusinia туралы Сөйтсе алуға күмән кезде пайдалануға, ол 

тамаша, өте белгілері, олардың базалық бастамаларға және ежелгі әдебиет жазбалар 

арқылы екі жарияланды қасиетті заттар, - «мен ораза тұтып, және жобасын мас 

болды; Мен мистикалық физик алынып, және өру-себетке салып қойды;Мен тағы да алды, 

және аз кеуде көшірілді. (Arnobius. Язычника қарсы, кітап V, 26-тарау) 
Arnobius тіпті тез кейіннен «Марди қам» тойда туралы ескертуге көрінді: 

Юпитер мерекесі ертең табылады. Юпитер, Мен, ужинает делік, және үлкен банкеттер бар 

насытившись, және ұзақ ораза арқылы азық-түлік ұмтылады Сізге етпейді толтырылған, 

және әдеттегі үзілістен кейін аш болуы керек. (Arnobius, Язычника қарсы, кітап VII, 32-
тарау) 

Осылайша, ерте жазушылар, өйткені пұтқа табынушы жалған тәңірлерге табынып, оның 
байланыстарды Карнавал / Марди қам сияқты көп дыбыс мерекелер айыптады. 

Киелі кітап үйретеді: 
13 АҚШ күні ретінде емес, Жүгенсіздік және маскүнемдік емес, lewdness және похоти емес, 

дау-жанжал және қызықтырып, дұрыс жүре берсін. 14 Бірақ Иеміз Иса Мәсіхке киіп, және 

оның қалауларына орындауға, тәннің үшін ешқандай ережелер. (Римдіктерге 13: 13-14) 

Киелі кітапта қуаныш айыптаймыз емес, ал, қам Марди және олармен байланысты тойлаған Киелі 

жазбада қайшы болып табылады. Боливияда олар «Шайтанның Карнавал» деп атайды және ашық 

олардың Құдай ретінде Шайтан ғибадат! 

Шайтанның карнавал (La Diablada) Әр көктем сайын, Oruro дәстүрі шайтан ғибадат өзіндік 

шыққан, сәттерінің бірі шайтан бишілер бар ... карнавал режиміне өтеді. Oruro тау қала 

және жергілікті тұрғындар болып табылады, жерасты сондықтан көп уақыт арнау, жерасты 

тәңір қабылдауға шешім қабылдады. Христиан дәстүрі осы адал Ібіліс пен Оруро 

осылайша олардың Құдай / (Frommes ретінде, Шайтанды, немесе Supay қабылдануы тиіс 

талап етеді. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = іс-шара & event_id = 5769) 



Карнавал / Mardis Gras демоническую мереке және әрине, мәсіхші бірі болып табылады. Ол Иса 

да, оның ерте адал ізбасарлары кез келген сақталады жоқ. 

Lent: Ашымаған нан және Пятидесятницы күн жолмен бүлдiруге? 

Қандай Lent туралы? 

«Lent сөз Көктемгі маусымы білдіреді қарамастан, ол қазір негізінен оң Марди қам кейін қыста 

байқалады. 

Уорлд бук былай делінген: 

Көктемде байқалады діни маусымы бекетінің ... Бұл жексенбі қоспағанда, 40 күн Пасха 

алдында, Ash сәрсенбіде басталады, және Пасха жексенбі (Ramm Б. бекетінің. Уорлд бук, 

50 Ред. 1966) аяқталады. 

Қандай Ash Сәрсенбі ше? 

Ал, ол бастапқы христиан де інжіл Киелі күні емес. 

Католик энциклопедиясында хабарлайды: 

Ash Сәрсенбі атауы рим Миссала көтермейді cinerum (күл күні) Григориан Sacramentary 

ерте қолданыстағы данада табылған және, бәлкім, кем дегенде сегізінші ғасырдың даталар 

болып табылады өледі. 

Бұл күні барлық адал ежелгі салт сәйкес бұқаралық басталғанға дейін құрбандық ұсынатын 

орын жақындауға шақырылады, және бұрын батасын күлге оның бас бармақты батыру 
діни қызметкер, маңдайы (Thurston H. Ash жоқ Сәрсенбі толады. Католик 

энциклопедиясында, 1907 ). 

Сондықтан, Рим шіркеуі 8-ші ғасырда ресми оны қабылдады. 

Ол маңдайына күл айқышты орналастыру идеясы күн Құдайға ғибадат ету мен пұтқа басқа да 
нысандарын келген, сондай-ақ атап өткен жөн: 

Mithratic ... ... бұдан әрi маңдайларына Sun Крест еді бастама. Сәрсенбі таң христиан Эш 

туралы маңдайына жасалған күл айқыш ұқсастық. Кейбір Mithratic табынушылық қарыз 
Ертедегі мәсіхшілердің үлгісі болуға осы ұсынды; басқалары екі ғұрыптары сол прототип 

бойынша сурет болды деп болжайды. (Nabarz П. Mithras құпиясы:.. Христиан әлемді 

тәрізді пұтқа сенім Ішкі дәстүрлері / Bear & Company, 2005, 36 бет) 

Ash Сәрсенбі Бұл міс христиан фестивалі өз кезегінде ведическое Үндістан оны алды рим 

язычества, келді. Ashes өрт құдай Агни тұқым қаралды, наурыз айында Кешірім Римнің 
жаңа жылдық тойында ... барлық күнәларды босатпайды билік, адамдар азалы киім киіп, 

олардың күнәлары үшін искупить күл құйдым. Содан кейін қазір, Жаңа жыл қарсаңында 

барлық күнәлары Келесі күні қуады болатынын теориясы, жеп ауыз және күнә үшін 

фестивалі өтті. Наурыз өліп Құдай ретінде, Марс өлім онымен өз қызметшілерін 
«күнәларын алды. Сондықтан карнавал Мартис, Марс күні өледі құлап. Марс саксон құдай 

торлар байланысты болды, себебі ағылшын тілінде, бұл, Сейсенбі болды. Француз 

карнавал күні Ash сәрсенбі бұрын серуен күні «, май Сейсенбі», Mardis Gras деп 
аталды. (Walker Б. аңыздар мен құпияларды әйелдің энциклопедия. HarperCollins, 1983, с. 

66-67) 



Қырық күн Постной тез қайдан пайда болды? 

Киелі кітапта біз атын Алғашқы өнім мейрамында алуға қайда санау үшін 50 күндік кезең, 

әңгімелейді. Төртінші-алтыншы ғасырлар жуық, грек-Римдіктерге Рамазан (Pines, с.32) Ислам 

ораза еске болды 50 күн ораза кейбір түрін сақтай болды. Уақыт, бұл бір немесе бірнеше (әдетте 

азық-түлік) элементтер қырық күндік тартынуды өзгертілді. 

Ертедегі мәсіхшілер, әрине, жүзеге асырылуда бесінші ғасырда тіпті католик әулие Аббат Джон 

Cassian ретінде бекетінің ұстап жоқ: 
Біреу сіз қарабайыр шіркеуі оны жетілдіру үздіксіз сақтап ретінде ұзақ, бекетінің осы 

сақтау болған жоқ деп білуі тиіс. (Cassian Джон. Конференция 21 аббат THEONAS 

Бірінші конференция. Елу күн КЕЗІНДЕ релаксация. 30-тарау) 

Осылайша, ол Lent қосылды мойындады және бастапқы адал оны ұстап алмады, бұл. 

Апостол Пауыл (: 7-8 Қорынттықтарға 1-хат 5) Құтқарылу мейрамын және Ашымаған нан 

мейрамынан сақтау шақырылады. Дегенмен ол Lent деп аталатын нәрсе үшін мұны 

жоқ.Ашымаған нан мейрамынан уақыт айналасында көптеген Пасханы қоңырау, ашытқы бастап 
жеті күндік «жылдам» тарту болғандықтан, ол Рим және Египет байланысты кейбір тартынуды 

кезең тиісті болар еді деп болуы мүмкін, бірақ уақыт мөлшері мүмкін , сондай-ақ олар әр түрлі, 

қалыс қандай. 

Сократ Scholasticus 5 ғасырда былай деп жазды: 

Пасха алдында оразасы басқаша түрлі адамдар арасында байқалады табуға болады. Сенбі 

және жексенбі қоспағанда Пасха алдында Рим жылдам қатарынан үш апта сол.Illyrica сол 

Греция мен Александрия бүкіл олар мерзімді «қырық күн» тез, алты апта ораза. « Басқа 

Пасха алдында жетінші апта олардың жылдам басталатын және тек үш-бес күн ораза, және 

бұл аралықпен, әлі жылдам «қырық күн» деп уақытты атайды. « ... олардың кейбір бірнеше 

әуесқойларына сәйкес, бір оған себебін, және басқа да басқа тағайындауға. Сондай-ақ 

азық-түліктен бастап, сондай-ақ күн саны туралы тартынуды мәнерде туралы 

келіспеушілікті көре аласыз. Бірге балық көптеген, сондай-ақ құс жеп, Мұсаға сәйкес, осы 

Сол сияқты суларының тыс жасалған деп айтқан: басқалары тек барлық тірі балық 

қоректенеді: Кейбір толық өмірге ие заттарды тартынуға. Кейбір жұмыртқа, жеміс-жидек 

және барлық түрлерін қалыс: басқалары тек құрғақ нан қатысады; Тағы біреулері бұл тіпті 

жоқ жейді: басқалары тоғызыншы сағатқа дейін ораза ұстап отырып, ал содан кейін 

айырмашылықтар жоқ азық-түлік қандай қабылдауға ... алайда бірде-бір орган ретінде 
жазбаша пәрменін шығара алады бастап ... (Сократ Scholasticus шіркеу тарихы, Volume. V, 

22-тарау) 

Елшілер ең әрине әртүрлі талаптарына ораза ұстаған ерекшеленетін болған жоқ (бұр 

Қорынттықтарға 1-хат 1:10; 11: 1). Қырық күндік Постной оразасы барлық азық-түлік және су (; 2 

Лұқа 4 Мысырдан шығу 34:28) түскен жоқтығын тартылған Киелі кітапта айтылған қырық күндік 

бекеттерінің сияқты емес. 

Ның Lent бастауында қатысты бір ғалым былай деп жазды қандай байқай: 

Қырық күн бекетінің А Бабыл Иштар қызметшілері мен ұлы Мысырдың meditorial құдай 

Адониса немесе Осирис ғибадат байқалды ... язычников арасында, осы Lent кезең ұлы 



жылдық (әдетте көктемде таптырмайтын алдын ала болды, меніңше, ) 

фестивальдар. (Және қою тарихы Bacchiochi С. Құдайдың фестивальдар, бөлім 1. Киелі 

Perspectices, Berrian Springs (MI), 1995, б. 108) 

Ол қырық күн идеясы тез Мысырда немесе Греции в Александрия келді және пұтқа табынушылық 

богини Иштар байланысты болуы ықтимал. Бабылдықтар гректер мен мысырлықтар билікке 

келгелі бері олар осы тәжірибені бастаған кезде, бұл болуы мүмкін. 

Ертедегі мәсіхшілер Ашымаған нан мейрамынан сақтауға жасады бастап, пұтқа ораза ұстаған 
буып Шамасы грек-римдіктер түрлі жолдармен ауыстырылды. 

Апостол Пауыл пұтқа табынушы жоралар тартылған қарсы ескертеді деп Ескерту: 
14 Кәпірлер бар біркелкі командада өздеріңді пайдалануға болмайды; қалай әділдіктің және 

заң бұзған серіктес болуы, немесе жеңіл және қараңғылық арасында ортақ не бар 

болады? 15 Қалай Мәсіх Beliar бар келісімге келе алады және Құдайға сенетін және 

сенбейтін арасындағы қандай ортақ пайдалану болуы мүмкін? 16 Құдайдың ғибадатханасы 

жалған тәңірлерге ымыраға мүмкін емес, және бұл біз қандай болып табылады - мәңгі тірі 

Құдайдың ғибадатханасы. (Қорынттықтарға 2-хат 6: 14-16, NJB) 
19 Бұл нені білдіреді? Жалған тәңірлерге азық-түлік арнау ештеңеге құрайды, бұл? Немесе 

бұл жалған құдайлар өздері ештеңеге құрайды? 20 Жоқ, олай емес; кезде пұтқа құрбандық 

деп жай ғана, бұл олардың құрбан болып, Құдай емес, жын құрбан болып табылады. Мен 

сізге Жын с бөлісуге келмейді. 21 Сіз сондай-ақ Жаратқан Иенің кубок пен жындардың 

тостағаннан ішкен мүмкін емес; Сіз сондай-ақ Иеміздің кестеде мен жын-перілер «үстел 

басында үлесін болуы мүмкін емес. 22, біз шын мәнінде Иеміздің қызғанып ояту керек 

пе; біз ол күштірек болып табылады? (Қорынттықтарға 1-хат 10: 19-22, NJB) 

Мысыр, Рим язычеством, немесе басқа да жындардың көздерден ма, Lent бір орын Киелі кітап 

болды бастап келген жоқ. Сондай-ақ, ол Исаның алғашқы ізбасарлары ерте дәстүрлерінен келді. 

Кейбіреулер рухани сондықтан олар язычество араластыруға болады жеткілікті күшті болып 

табылады деп ойлаймын, бірақ олар шын мәнінде Апостол Пауыл сәйкес, Құдайдың қаһарынан 

оятатын жатыр. 

пасха 

Көптеген адамдар Пасха (Иштар) Құтқарылу мейрамының болуы тиіс екенін түсіне бермейді, 

өйткені қорқыныштың және еврейлер туралы жек жексенбі көшіп (сонда, п.т.. 101-103). 

J. Gieseler екінші ғасырдың туралы хабарлады протестанттық ғалым құрметті не айтылғанына 

назар: 

Осы фестиваль ең маңызды, нисан 14 Құтқарылу мейрамы күні болды ... Онда олар олардың 

арасында қайта тірілуге жылдық фестивалі көрмеген жоқ сегіз күн арқылы ... бәлкім яһудилер 

сияқты ашытқысыз пісірілген нан, жеді ... Азия мәсіхшілер Кіші Жақияға 14 нисанда олардың 

Құтқарылу мейрамын салтанатты пайдасына шағым. (Gieseler, Иоганн Карл Людвиг. Шіркеуі 

тарихы. Harper & ағайынды мәтін кітап, 1857, б. 166) 



Мәсіхшілер Иерусалимдегі, Рим, және Александрия (бірақ Кіші Азия) грек-Римдіктерге көптеген, 

өйткені Рим органдарының алдында еврейлердің көтеріліс дистанцироваться келетін, нисан 
14 мың Құтқарылу мейрамын Дегенмен жексенбі үшін Құтқарылу мейрамын ауысу туралы шешім 

қабылдады. Алғашында, олар Құтқарылу мейрамына нұсқасын сақталады және ол қайта тірілуі 

мереке сақталады жоқ. 

G. Снайдер келесі Сондай-ақ, назар аударыңыз: 

Бірінші мәсіхшілер Құтқарылу мейрамын (7-8 Ескерту 1 Кор 5) Айдың күні туралы 
Пасханы тамақтан (Евхаристия) бар Исаның өлімін атап өтті. 

Алғашында қайта тірілудің жоқ жылдық мерекесі болды. Сайып келгенде, басқа 

ұлттан шыққан әлемдегі, қайта тірілу күні Пасханы фестиваліне қосылды. Сол күні 

жексенбі болды. (Snyder GF ирландиялық Иса рим Иса:... Ерте Ирландияның христиан 

қалыптастыру Trinity Баспасөз Халықаралық, 2002, р 183) 

Кейбір Кіші Азия және басқа жерлерде жексенбі күні өзгерістер бірге баруға емес, өйткені, Mithras 

ғибадат императоры Константин грек-Римдіктерге арналған жексенбілік жариялады Никее кеңесі 

деп аталатын. Константин өзі содан кейін жариялады: 

АҚШ, содан кейін жексұрын еврей қаптай отырып ортақ ештеңе жоқ болсын; біздің 

Құтқарушы түрлі жолын алды арналған. (Константин Евсевий «Өмір, кітап III тарау 18). 

Мәсіхшілер көптеген яһудилер мұны талпыныс жасауға ғана, өйткені, Құдайдың Қасиетті күні 

сақтауға еврейлерді жек де емес тиіс. 

Иса яһуди жарыс жеркенішті болды (Ол яһуди) де Ол Құтқарылу мейрамы күні өзгерді деп 

көрсетілген ешқашан. Дегенмен күн-ғибадат Константин әйтпесе жасалған. Ал жексенбі сақтау 

қазір Пасха ретінде белгілі. Ол кезде Пасха байқалады неге Бірақ күн табынған практикасы мен 

тым «еврей» қарастырылды практикасын болдырмау, өйткені шын мәнінде болып табылады. 

Пасха жұмыртқа, Пасха қоян, және Пасха оттай оның тәжірибесін көпшілігі римдік католик 

көздерден (мысалы, Holweck FG Пасха. Католик энциклопедиясында, Volume V. Роберт Appleton 
компаниясы. 1909) сәйкес язычеством келді. 

Англикан епископ JB Lightfoot былай деп жазды: 

... Кіші Азия Шіркеулер ... аптаның күні есепке алмай еврей Құтқарылу мейрамы, олардың 

Пасха фестивалі реттеледі, бірақ ... Рим және Александрия және Гало сол басқа ережесін 

байқалады; осылайша Иудаизм тіпті көріну болдырмай. (Lightfoot Жүсіп Барбер 

ғалаттықтарға Санкт Пауылдың Жолдауы:... Кіріспе, Notes және диссертациялар бар қайта 
қаралған мәтінді Macmillan, 1881 Опубликовано, PP 317, 331) 

Ал аты Пасха? Бұл күннің шығуы богиня және Иштар «Аспан патшайымына» туралы respelling 

болып табылады: 

Иштар, ол құнарлылығын және соғыс құдайы екі болды. ... Пасха немесе Астарта күшіне 

Semiramis арқылы қанға арналған ашқарақтық болды жауынгер патшайымы қозғалған ескі 

Бабыл жыныстық табынушылық сол ғибадат болып табылады. (Kush H. Hamitic халқы 

Faces. Xlibris корпорациясы, 2010, б. 164) 



Иштар планета Венера кейіптеу ретінде қарастырылады, және бірге Шамаш, күн құдайы, 

ал күнә, ай Құдаймен, ол аңызбен триада қалыптасты. Болды (Littleton CS. Құдайлар, 

Богинь және Мифология, Volume 6. Marshall Cavendish, 2005 б. 760) 

Киелі кітапта «аспан патшайымы» қызмет көрсететін қарсы ескертеді: 

17 Егер олар Яһуда қалалары мен Иерусалим көшелерінде не істеу көрмей ме? 18 бала ағаш 

жинап, ата-бабаларымыз от, ал әйелдер аспан Королевасы үшін тортты жасауға, қамырды 

илеу; және олар қаһарын Мені туындауы мүмкін екенін, өзге тәңірлерге сұйық тартулар 
төгіп. (Еремия 7: 17-19) 

торт «ыстық кросс тоқашты» ұқсас болды (Platt C. әлеуметтік өмірінің психологиясы. Dodd & 
Mead, 1922, б. 71). « аспан патшайымы «? 

Аспан патшайымы (V. 18) Еремия 7 ... торттар. Мүмкін бабылдық құнарлылығын-
богиня Иштар, планета Венера құдайының сілтеме. (Уиклиф Киелі кітапта Түсініктеме, 

Moody Баспасөз арқылы Электрондық деректер базасы. Copyright (C) 1962) 

Мәсіхшілер кімнің практика Киелі кітапта айыпталады пұтқа құдайының кейін мереке атындағы 

тиіс емес. Дегенмен, христиан кім ең сол проблема бар, меніңше, жоқ. 

Maundy Бейсенбі және Eucharistic Хост 

Құтқарылу мейрамын тойлау үшін басқа «алмастырғыш» ретінде, кейбір Maundy Бейсенбі 

'ұстаңыз. Мұнда католик энциклопедиясында бұл туралы неге үйрететінін кейбір болып табылады: 

Maundy (немесе Қасиетті) Бейсенбі мереке салтанатты түрде евхаристия институтын еске 

және Қасиетті апталығы тән сақталған көне болып табылады. Римде түрлі қосалқы 
салтанаттары ерте осы құрметіне қосылды ... ол Литургии мекеменің жылдығына 

айналасында әкеледі. ... 

Қасиетті бейсенбі қуанышты сипаттағы салт тұрақты дәйекті дейін қабылданды. неофитов 

Крещение суінен салыстыру, қасиетті майларын АРНАУ, аяқ жуу, және Пресвятой 

евхаристия еске ... (Leclercq H. Maundy Бейсенбі католик энциклопедиясында Vol 10. Нью-
Йорк:... Роберт Appleton Компания 1911) 

«Евхаристия институты» мәнi бойынша Құтқарылу мейрамынан байланысты рәміздер Исаның 

өзгерту қараңыз көзделіп отыр. Рим шіркеуі ол жыл сайын іс-шара болды, және бұл footwashing 
тәжірибеге деп, оған жоралар қосылады мойындайды. Рим шіркеуі басқа жерде миряне тілейміз 

footwashing істеу үшін пайдаланылатын мойындайды, бірақ бұл бұдан былай оның тәжірибе 

болып табылады (. аяғы мен қолын туралы Thurston H. Жуу католик энциклопедиясында Vol 15. 
Нью-Йорк:.. Роберт Appleton компаниясы, 1912). 

енді Рим шіркеуі пайдаланылады «Eucharistic хост» бастапқы мәсіхшілер не істеді ерекшеленеді. 

Католик энциклопедиясында үйретеді: 

Eucharistic АРНАУ алуға арналған нан әдетте хост деп аталады, және бұл термин сондай-ақ 
Құрбан нан мен шарап үшін қолданылуы мүмкін, бірақ, ол неғұрлым әсіресе нан 

сақталған. көнеден тәңірлерге құрбандарын ретінде олардың жа жауларын ұсынды, 

өйткені, «Hostibus бір domitis hostia nomen Апет»: Ovid айтуынша сөз жау, hostis 
шыққан. Алайда, Pacuvius табылған, ол ...., ереуілге, hostia hostire алынған деп бірінші 

мәсіхшілер мүмкін ... жай азық-түлік ретінде қызмет атқарды нан пайдаланылады. Бұл 



нысаны, ол біздің күнімізде не бар екенін ерекшеленеді, бірақ аз көрінеді. (Leclercq H. 
«Хост» католик энциклопедиясында. Vol. 7. Nihil Obstat. 1 маусым, 1910) 

Ертедегі мәсіхшілер ашытқысыз пісірілген нан емес, язычестве қолданылған «күн» ұқсайды 

дөңгелек хост пайдаланылады. 

Мәриямның Успен 

Ертедегі мәсіхшілер бастапқыда Исаның анасы Мәриям құрмет тұтады, жоқ. Сондықтан онда 
Мәриямның жорамал идеясы қайдан шықты? 

Негізінен, (ерте кеш үшінші ғасырда мүмкін немесе) төртінші ғасырда Апокрифтік әдебиеті тіпті 
кейінірек қарағанда негізінен Бірақ. Католик Epiphanius оны тергеу тырысты, дегенмен, ол шын 

мәнінде бірінші дамыған-оны кезде анық пұтқа құдайы ғибадат (Epiphanius, 78.11.4 туралы 

Panarion) үшін өткізіледі әйелдерге қатысты, сондай-ақ белгісіз болды. 

Ежелгі римдіктер құдайының Диана үшін 1-3 күн фестивалі болды. Бірінші күні ол міс жерге 

келіп, үшінші күні, 15 тамыз, олар, шамасы, аспан патшайымы ретінде көкке оның жорамал атап 
өтті. Бұл Мәриямның жорамал католик мейрамға сол күні (Керр E. Уильям Фолкнер ның 

Yoknapatawpha: «. Әлемнің КОР.ТРАПЕЦ түрі» Fordham Унив Баспасөз, 1985, б 61.). . Кейбір осы 

апат немесе кездейсоқ (Жасыл CMC рим діні және Aricia кезінде Диана табынушылық, көлемі 0, 

мәселелері 521-85150 болуы деп санамаймын Cambridge University Press, 2007, 62 бет;... Фрейзер 
JG Magic Өнер және Kings V1, Volume 1. Г.Киссинджер Publishing, 2006, ПП эволюциясы. 14-17). 

Диана және басқа да түрлі богинь және қанша қарау Мары (Фишер-Ханс б. 49) арасында байланыс 
бар. Дегенмен, католик әулие Августин арнайы бірнеше «жалған және өтірік құдайлардың» бірі 

(Августин. Інжілдің Гармония, кітап, мен, 25-тарау) ретінде Диана аталады. 

Бұл ресми себебі Фатима-міс, сондай-ақ көкке көтеріліп Мұхаммед «Тың» қызы ретінде исламның 

ықпалының кем дегенде ішінара Рим шіркеуінің қабылданды деп күдік. «Болжам» Киелі Қасиетті 

күні емес. , Пұтқа ауыспалы: Бұл буып «аспан патшайымы» (17-19 Еремия 7) болып табылады. 

Halloween / барлық қасиетті 'күні 

әулие сияқты адамның өмір мен өлім құрметіне идеясы Жазбада (бұр Билер 11: 38-40) қарсы емес, 
ал, Қасиетті қастерлеуге және оларға құрбан Апостолдық ілімдері қарсы. 

(: 9 Матай 4), бірақ Иса (Матай 4:10) бас тартты, Шайтан Мәсіхтің тағзым және оған ғибадат етуге 
келді. Саймон Magus (Елшілердің істері 8: 9-23) хабарланады, / оны (. Ирина айтқанымдай 

Adversus haereses, Book 1, 23-тарау, Өлеңдер 1-5) ғибадат құрмет тұтады, өзінің ізбасарларын 

шақырды. 

Апостол Петір ғана Саймон Magus Мумбайдағы емес, ол (Елшілердің істері 10: 25-26) иіліп 

тағзым немесе оған тағзым төлеуден үшін язычника тыйым салды. Апостол Пауыл оған мен 

Барнаба (11-18 Елшілердің істері 14) арнап құрбандық басқа ұлт адамдарын тыйым 
салды. Апостолдар негізінен екі, олар адам болды және бұл жасалуы тиіс емес деп 

санайды. Ертедегі мәсіхшілер осы түсінікті және осындай жоқ. Уақыт өте келе, алайда, кейбір 

еретиков соңында екінші ғасырда жәдігерлерді құрметтейді бастады. 

мәлімделген Қасиетті қастерлеуге ол Апостол практика болған жоқ қарамастан, төртінші және 

одан кейінгі ғасырларда грек-рим шіркеулер бар елеулі проблема болуы бастады. 

Назар аударыңыз келесі: 



шіркеулер мен соборы ішінде таныс сияқты кельт құдайлар сияқты Pagan суреттерді, 

Жасыл адам, ал bicephalic басшыларын енгізу арқылы, шіркеу шенеуніктер өздерінің ақыл 
екі рухани дәстүрлерін мыс жаңа дін мойындайтындарын жеңілдету және ауысуды тегістеу 

смешиваясь үшін халықты шақырды жаңа ескі жолдары. (Pesznecker С. Гаргульи:.. 

Волшебством Сұр мектебінің мұрағаттан Мансап Баспасөз, 2006, р 85) 

: Кітап, жоғарыда делінген Рим Папасы «Григорий» Ұлы «600 AD айналасында жазды деп келесі 

қысқартылған нұсқасын алдында 

Ол ешқандай қаражат құдайлар ғибадатханаларын, бірақ, керісінше, сол храмдар ішінде 

пұттарды жойып болуы тиіс деп Августин айтыңыз. Олардың қасиетті құрбандық 

үстелдерін және жәдігерлерді орналастыру, ол қасиетті сумен оларды тазартылған кейін, 

оны көрейік. Сол храмдар жақсы салынды болса, олар шынайы Құдайдың қызметіне жын-
перілердің ғибадаттан түрлендірілуі тиіс. ..., оларға сондықтан, олардың шіркеулер 

бағышталудың күні, немесе жәдігерлері оларға сақталып мучеников мереке болсын өзін 

бір жолғы самай маңында салу саятшылықты және діни Угощения бар орай. Олар құрбан 

және жейді жануарларды емес, кез келген көп шайтанға үшін құрбандық ретінде, 
бірақ Құдайдың даңқы үшін, барлық заттарды берушінің ретінде, олар насытившись 

хабарлағаннан үшін алғыс береді. (. 1215-1216 Григорий I: Аббат диабеті Epsitola 76, PL 

77 хат) 

Папа Григорий пұтқа практикаға енгізу насихатталады. Алайда Киелі кітапта (: 20-21 
Қорынттықтарға 1-хат 10) жындардың осы және құрбандықтардың осы түрін қарсы. Сонымен 

қатар, Киелі кітапта Исаның құрбандығының кейін малды құрбандыққа шалудан (: 1-10 
Еврейлерге 10) қажеті жоқ екенін үйретеді. Бұл сондай-ақ пұтқа табынушылықтың реликт болып 
табылады және олар шын мәнінде жындардың демалыс күндері болып табылады деп «әулиелер 

күн шоу жоғарыда беретін. 

Көптеген көйлек Тауратша орынсыз (бұр Тімотеге 1-хат 2: 9), ал кейде, сондай-ақ мыстан (Киелі 
кітаптың condemns- Мысырдан шығу 22: 8) ретінде Хэллоуин. Бұл Тауратша-орынды мереке емес, 

және, әрине, ерте христиандық бір емес еді. 

Барлық әулиелер күні жетінші ғасырда жариялады, ал кейінірек ші және кешкі бұрын Halloween 

(Mershman F. All Saints ретінде белгілі болды 1-қарашаға ауыстырылды күні. Католик 

энциклопедиясында. Vol. 1. Nihil Obstat. 1 наурыз, 1907 ). 

31 қазан ежелгі Друиды байқалады күн болды: 

Друиды, және ежелгі Гало және Ұлыбритания діни қызметкерлердің тәртібі, Хэллоуин, 

призраки, спирттік, фей, Мыстан бойынша пайымдауынша, және эльфы халқына зиян 

шықты. Осы Druid нанымына мыстан, призраки, және Хэллоуин мерекелік мысықтарды 

қазіргі күні пайдалануға келіп бастап ... ... Halloween әшекейлер ретінде жапырақтары, 
асқабақ және жүгері сабақтары пайдалану таңдамалы друидов шыққан. Еуропа ерте 

халықтар, сондай-ақ, 700s жылы ... Барлық күні Қасиетті ретінде 1 қараша атындағы Рим-
католик шіркеуінің Druid мерекесіне ұқсас фестиваль болды. Ескі пұтқа кедендік және 

христиан мереке күні Halloween фестивалі біріктірілді. (Halloween Уорлд бук, том 9. 

Чикаго, 1966:. 25-26) 

Ол католик жазушысы жазды қандай қарастыру қызықты болуы мүмкін: 

Неліктен Папа өлі язычники «мерекелік жоғарғы өлі католик мерекесі қоюға 

еді? Католик мерекелер сабақтастық болып табылады және пұтқа табынушылық 



соның мағынасын орындауға Себебі. (Killian Брайан. Хэллоуин, күзгі мереке ретінде, 

еске салу Құдайдың есімі қасиетті болып табылады. Католик Online Халықаралық 
Жаңалықтар. 10/31/06) 

Ол Рим шіркеуінің байланысты көптеген ләззат және олардың сенімі үшін пұтқа қосылымдары 
туралы мақтана бұл факт. Бұл олар, және барлық, доктрина (бұр Тімотеге 2-хат 3:16) көзі ретінде 

көрінуі тиіс екенін Киелі кітапта болып табылады және ол табыну нысандары (Заңды қайталау 12 

пайдаланып айыптайды: 29-32; Еремия 10: 2-6; Қорынттықтарға 1-хат 10:21; Қорынттықтарға 2-
хат 6: 14-18). 

Рождество 

Киелі кітапта Иса, оның ішінде туған мерекесі, мақұлдайды ешқашан. Рим ерте шіркеуі Рождество 

де кез-келген басқа да туған күні атап өтіледі жоқ. Туған тойлаған әлі (Язычника, кітап I, 64-
топтың қарсы) Arnobius соңында 3-ші ғасырда сотталды. 

Сонымен қатар, Тертуллиан гүл шоқтарын және сыйлық беретін қысқы мерекелерге қатысу үшін 

пұтқа табынушы тәңірлеріне көріп бір жасады деп ескертті. Желтоқсан айының соңында 

ұлттардың өтті Мейрам ретінде белгілі бір осындай мереке болды. 

Мәлімделген «Латын теология әкесі,» Тертуллиан ол былай деп жазды ретінде Рождество айналды 

(аты мол білдіреді пұтқа құдайлардың) осындай Мейрам сияқты қысқы мерекелік, Мумбайдағы: 

Minervalia Мейрам Сатурн сияқты көп Минерва ның болып табылады; Сатурн, міндетті 

Мейрам кезінде тіпті аз құл атап тиіс. Жаңа-жылдық сыйлықтарды Сол сияқты кезінде 

ауланған тиіс, және Septimontium сақталады; және қыстың ортасында және Құрметті 

Kinsmanship мейрамының барлық сыйлықтар төлеуге тиiс; мектеп гүл сияло тиіс; flamens 
«әйелдері мен эдилы құрбан; Мектеп тағайындалды киелі күн еңбек сіңірген. Бір нәрсе 

кумир туған өтеді; шайтанның әр сорабын барады. Ол сондай-ақ шеберлік емес, бір 

олардың қолайлы деп ойлаймын тиіс кім ол егер, осы нәрселер мәсіхші шебері прайя деп 

кім ойлайды? (Тертуллиан. Идолопоклонство туралы, Х-тарау) 

Тертуллиан уақыт Шамамен, Роман Bishops Zephyrinus (199-217) және Callistus (217-222) ымыраға 

және сыбайлас жемқорлыққа беделге ие болды (және осы сияқты Ипполита барлық ересей 
(Ипполит. Терiске шығару, сондай-ақ осындай Рим-католик әулиелер расталады және т.б. дәптер 

IX, VI-тарау) және пұтқа бар бұзылғаны олардың шіркеуі рұқсат адам, 

Ежелгі бабылдық Mystery табынушылық деп - рим Мейрам және парсы Mithraism өздері тіпті 

бұрын пұтқа діннің бейімдеу болды. Ежелгі бабылдықтар Вечнозеленое ағаш ғибадат арқылы 

жаңа туған Таммуза ретінде жаңғырту Нымродты өз жағына атап өтті. Киелі кітапта мәңгі жасыл 

ағаштар (:; Еремия 3:13; 10 2-3: 2-6 Заңды қайталау 12) қатысуымен ғибадатты айыптайды. 

Сондай-ақ бабылдықтар қысқы солнцестояния маусымы кезінде күн жаңғырту атап өтті. Мейрам 

және басқа да күн құдай ғибадат жылдың сол уақытта орын алған, себебі 25 желтоқсан ші ақыр 
соңында, Исаның туған күні ретінде таңдалды: 

354 б.э.д., Рим епископы Liberius Рим халқы қазірдің өзінде күн туған күні тойланады, 
Сатурн мерекесі ретінде байқалады, өйткені Ол, бәлкім, осы күнді таңдаған 25 

желтоқсанда тойлау адамдарды тапсырды. (Sechrist EH. Рождество. World Book 



Encyclopedia, Volume 3. Өріс кәсіпорындар білім беру корпорациясы, Чикаго, 1966, с. 408-
417) 

Гелиос Mithras бір құдай ... Жексенбі Митре құрметіне қасиетті сақталады, және әр айдың 

он алтыншы медиатор ретінде оған қасиетті болды. 25 желтоқсан маусымының 

ауырлығынан арқылы непокоренными туған, Natalis invicti, қысқы-күн 

жаңғыртылуы ретінде байқалды. (Arendzen J. Mithraism. Католик энциклопедиясында, 

Volume X. Nihil Obstat, 1 қазан, 1911) 

Императоры Константин непокоренными күн болып саналады және төменде жер үңгірде 

бөктерден дүниеге бірі болды күн құдайы Mithras, бойынша ізбасары болды. Мүмкін себебі осы, 

оның анасы Елена Иса төмен жер жартасты үңгірге дүниеге келген миф сену шешеді.  

оның жақтастарының бірі Рим қазір бұл үйретеді (және осы авторлық Рождество «Ватикан 

қаласында бірнеше рет көрсетіледі, бұл көрген), бірақ үшінші ғасырда, Commodianus, рок 
құдайлардың сотталған: 

Ол құдай ретінде қарастырылады, егер непокоренными бірі, жартастан дүниеге 

келген. Енді осы екі бірінші болып екінші жағынан, бойынша, содан кейін, бізге 

айтып. Рок тәңір еңсерген: содан кейін рок жасаушы кейін ұмтылды керек. Сонымен қатар, 

сіз әлі ұры ретінде, сондай-ақ оны бейнелеу; ол Құдай болса, дегенмен, ол, әрине, ұрлық 

жолымен өмір сүрген жоқ. Сөзсіз, ол жер, және сойқан сипатта болды. Ал ол өз үңгірлер 

басқа адамдардың өгізді айналды; Cacus, Вулкан бұл ұлы сияқты. (Commodianus. 
Христиан пәні бойынша) 

Иса жартастан туған, әлі сол Оның туу қазір бейнелейді ішінара қалай жоқ. Ол Ол жылдың 

25 желтоқсанына дүниеге келген, бұл үйрету, сондай-ақ шынайы емес. Сондай-ақ кеш жылдың 

25 желтоқсанына ретінде інжіл аталған (Лұқа 2: 1-5) деп «санақ еді: ғалымдар (8 Киелі кітапта Лұқа 2 
көрсетеді сияқты) бақташылар саласындағы өз отарының жүзеге болар еді деп мойындайды 

«қыста (Рождество. католик энциклопедиясында, 1908) мүмкін емес. 

нақты ғалымдар мойындауға болады Рождество байланысты салттары мен практикада көптеген 

язычеством келеді. Исаның елшілері де олардың ертедегі ізбасарлары ешқайсысы Рождество 

байқалады. 

Буып пұтқа Мерекелер 

Киелі кітапта (босаң Тәуелсіздік күні атап сияқты) зайырлы мерекелер тыйым салмайды, ал, 
ертедегі мәсіхшілер өлі қасиетті дұға де барлық Санкт күніне де Рождество сияқты ештеңе 

байқаған жоқпыз. Көптеген жалған тәңірді шын мәнінде деп аталуға үшін «бір нәрсе» Құдай 

болудан өзгертілді «бір нәрсе әулие. 

пұтқа табынушы тәжірибені Кейбір өзгеруі мүмкін, бірақ буып жындардың мерекелер әлі 

христиан емес, сондай-ақ олар Иса мен оның ертедегі ізбасарлары сақталады болып 
табылады. адам ұстап көптеген мерекелер язычеством келді, тіпті ежелгі бабылдық құпиясы дінге 

байланысы бар. Құдай Бабыл ықпалында болатын Исраил балаларға көмектесу Нехемияға 

жібергенде, Нехемия жасады деді қандай байқай: 

30 Мен бәрі языческой оларды тазартты. (Нехемия 13:30) 
Жаңа келісімде бұзылғаны сенім мен «Mystery Ұлы Бабыл» (: 5 Аян 17) туралы ескертеді. Киелі 
кітапта Құдай халқы «Ұлы Бабыл» қатысты не істеу керек деп үйретеді қандай Ескерту: 



4 сен оның күнәларына ортақ, әйтпесе оған, халқымның шық, және сіз оның ойық алуға 

Әйтпесе. (Аян 18: 4) 

Мәсіхшілер азғыруларға және күнә қашуға (Қорынттықтарға 1-хат 6:18; Тімотеге 2-хат 2:22) 

керек, оны қамтуға де оны ілгерілету емес. Олар шынайы Құдайға ғибадат арқылы пұтқа 

тәжірибелерді біріктіру қажет емес (Қорынттықтарға 1-хат 10: 19-21; Қорынттықтарға 2-хат 6: 14-
18), тіпті ол дәстүрге (Матай 15: 3-9) болып табылады. 

11. Құдайдың Киелі күндері немесе жатыр? 

Қандай күн Адал арқылы сақталуы тиіс? 

1600 жылдан астам уақыт бұрын, Құдайдың Қасиетті күндері қазір католик және православ әулие 

болып саналады қарсы семит, Жохан Златоуста, сотталған. Бірнеше жыл бұрын, 

протестанттық жариялау христиан Бүгін шын мәнінде Иоанн Златоуст «ертедегі шіркеу ең 

уағыздаушы» (Иоанн Златоуст ертедегі шіркеу ең уағыздаушы. Христиандық Бүгін, 8 тамыз, 2008) 

деп аталатын. 

Мәсіхті уағыздайтын кейбір адамдар оларды бақылады, өйткені Иоанн Златоуст жария, 387 
б.э.д. Fall қасиетті күн қарсы уағыздаған. Ол арнайы керней, Кешірім күні мерекесі ( «тез ... есік 

алдында») аталған, және мереке Кущей: 

Бейшара және жазатайым яһудилердің фестивальдар ұзамай бізге бірінен кейін бірі наурыз 

және жылдам қатарынан болып табылады: құбырлар мереке, Шыбық күрке мейрамы, 

оразасы. Олар біз сияқты деп ойлаймын дейді кім біздің қатарымызда көптеген 

бар. Дегенмен, осы кейбір фестивальдар және т.б., олардың мерекелер сақтау және 

олардың ораза ұстаған бақылау яһудилерді қосылады көруге барамыз. Еврей салт қадірлі 
де үлкен болса, мен Құдай олардың фестивальдар жек ма және сіз оларға ортақ ма ... біздікі 

өтірік болып табылады, ... дәл қазір шіркеуі осы жолмен бүлдiруге әдетке жүріп келсе? Ол 

бірге сол немесе фестивалі айта, бірақ олардың барлығы жоқ. 
Яһудилердің зұлым және арам тез біздің есік қазір. Бұл жылдам, менің ойымша, бұл арам 

деп аталатын деп білгім емес, ... Бірақ қазір шайтан құбырлар мейрамға әйелдеріңді 

шақырып, олар осы байланысына дайын құлағын қосу деп, сіз оларды ұстап емес, 

ойладым. Сіз оларды сіз оларды licentious жолдары ішіне өшіріп сүйреп болсын, 

Құдайсыздардың айыптау өздерін шырмап мүмкіндік береді. (Иоанн Златоуст яһудилер 

Мен қарсы уағыз II:. 1; III:. 4 жексенбі күні Антиохия, Сирия уағыздап, 5 қыркүйек, 387 

AD) 

Ол Иоанн Златоуст өз облысында екінші ғасырда шіркеу яһудилер жасады сол уақытта Құтқарылу 

мейрамын түсіндім, және католик шіркеуі әлі де Елуінші күн мейрамы сақтап деп тиіс екенін 

түсіну маңызды. Рим мен православие католиктер екі Құтқарылу мейрамын өткізу үшін талап 

және Алғашқы өнім мейрамында-ақ осы фестивальдерінің екі бөлігі болар еді Осылайша, ол не 

істегенін уағыздау арқылы, Иоанн Златоуст өз шіркеуінің қарсы уағыздаған «бірге олардың бәрі». 

Сонымен қатар, Иоанн Златоуст шын мәнінде бір рет (: Апостолдар актілеріне бойынша С. Жохан 

Златоуста, Константинополь архиепископы уағыздарыңызда Златоуст J.) Алғашқы өнім 

мейрамында деп аталатын «еврейлердің фестивалінің» пайдасына жазды. Осылайша, ол Исаның 



қайта тірілгеннен кейін, адал кейін болып саналады қандай қатыса қажет мойындады «еврей 

мерекесі.» 

Құдай сол күндері барлық қарсы болса, неге елшілер оларды сақтап еді? Айқын себебі олар 

Исаның үлгісіне келесі және олар қалай болғанда да алыс жасалды деп ұйғаруға негіз жоқ деп 
табылады. 

Бұрын айтылғандай, New Testament деп аталатын «еврей» қасиетті күн бірін атайды католик 

аударма келесі хабарлама «ұлы».: 
37 Ал соңғы жылы, мерекелік Исаның ұлы күні тұрды, және (Жохан 7:37, Реймсе Жаңа 

өсиет) жылады. 

Сондықтан оң кім? 

Исаның тәжірибесін немесе оларды айыптайды кім ергендер? 

Иоанн Златоуст, бұл жағдайда, бірнеше дұрыс мәлімдеді Естеріңізге сала кетейік,: 

«Еврей салт қадірлі де үлкен болса, біздікі өтірік болып табылады.» 

Сондықтан ол күн байқалады керек? Киелі кітаптың қай сәйкес «ұлы күні» бар ма? 

Өтірік қандай күн бар? 

Иоанн Златоуст сияқты Рождество мен Пасха сияқты пұтқа табынушылық байланыстарды күндер 

қолдады. 25 желтоқсанда Рождество Оның логикалық, сондай-ақ айқын қате болды және өтірік 

пен жалған (Аддис БІЗ, Арнольд Т. католик сөздігі негізделген: Доктринаның Кейбір Тіркелгі бар, 
тәртіптілік, жораларды, рәсімдер, кеңестер, және католик шіркеуінің діни бұйрықтары . Benziger 

Бауырластар, 1893, б. 178). 

Ол Құдайдың күн өтірік емес екенін айқын болуы мүмкін, бірақ Иоанн Златоуст ның (және ол 

ықпал сол күндерді қабылданған шіркеулер осы) анық жатыр болды тиіс. Тіпті Католик Әулие 

Фома Аквинский Сенбі және негізінен барлық інжіл Киелі күндері болды деп жазды  
(Санкт-Томас Аквинского Summa Theologica.) Мәсіхшілер үшін мәнісі. 

Бір қызығы католик энциклопедиясында есебін қамтиды «, Paulicians жиі ерте және таза 

христиандық (Fortescue А. Paulicians) қалу ретінде сипатталған. 11-ші ғасырда грек-рим Paulicians 
«мүсінін ғибадат ретінде Құдайдың біздің ғибадат білдіреді деп жазды. крест белгісін және 

қасиетті суреттерді құрмет біз, әлі күнге дейін: «Жындар ғибадат айналысқан болса, сондай-ақ 

(Conybeare FC Addend IX ІІІ: Правда негізгі:. Армения Paulician шіркеуінің Қолмен Clarendon 
Баспасөз, Оксфорд, 1898, б. 149). 

Мәсіхті уағыздайтын кім көптеген дұрыс жындардың мерекелерді байқалады асыру жаңа емес 
және ғасырлар бойы кейбір сотталған болатын. 

Дәстүр және / немесе Киелі кітап? 

планетада салыстырмалы аз адамдар, тіпті Құдайдың Киелі күндері сақтауға тырысыңыз. олар 

Киелі кітаптың байланыстыру өз дінің бар дейтіндердің көпшілігі басқа күн ұстаңыз. 



Кейбір өйткені отбасы мүшелерінің қысым емес інжіл діни мерекелерді ұстаңыз. Кейбір өйткені 

олардың қоғам тарапынан болатын қысымның және / немесе олардың жұмыс берушілердің інжіл 
Қасиетті күндері ұстап болады. 

Иса оған ергендердің отбасы мүшелерінің (Матай 10:36) және әлеммен проблемалар бар деп 
күтуге тиіс екенін ескертті. , Бірақ жетілдіру (Матай 5:48) ұмтылу: Ол шынайы ізбасарларын (18-
19 Жохан 15) жек еді әлеммен ымыраға оларды айтқан жоқ. 

Жаңа Living Аударма Құдайдың адамдар туралы мынадай үйретеді: 

3 Олар зұлымдық ымыраға емес, және олар оның жолдарымен ғана жүре. (Забур 119: 3) 

Егер сіз зұлымдықпен ымыраға дайын ба? Және (Қорынттықтарға 2-хат 11: 14-15) «нұрлы 

періштедей» ретінде пайда болады: Шайтан (1-6 Жаратылыс 3) жақсы көрінеді күнә жасауға 

тырысады. Егер олар сендерге жақсы пайда да, егер оның мерекелер сақтауға болады? 

Грек-рим конфессия олардың мереке сақтау негізінде дәстүр-бірақ жиі осы дәстүр язычестве 

басталды деп есептейді бейім. олар Құдайға ұнамды болса ретінде бастап, олардың дін өткен 
көптеген (және осы) басшылары осы дәстүрлерін, көп акт мақұлдады. 

Құдайдың сөзі сәйкес келетін дәстүр (бұр Қорынттықтарға 1-хат 11: 2; 2 Салониқалықтарға 2:15) 

айыппұл, ал, Киелі кітапта қайшы сол сақталуы тиіс емес. Жаңа өсиет анық Ескерту: 

8 кез келген адамдардың дәстүріне сәйкес, әлемнің негізгі принциптеріне сәйкес емес, 

Мәсіхке сәйкес, философия және бос алдау арқылы алдауға сақ. (Қолостықтарға 2: 8) 

?! 3 Ол жауап берді және оларға былай деді: «Неге сіз, сондай-ақ өз дәстүрлеріңе Құдайдың 

өсиетін бұзасыңдар ... 7 Екіжүзділер Ал былай, сіз туралы Ишая пайғамбарлық айтты: 

8 «Бұл адамдар өздерінің аузынан Маған жақындап, мені тілдерімен дәріптейді, бірақ 

жүректері алыс Менен 9 Ал бекер олар ерлер өсиеттерін доктриналар ретінде оқыту, Өзіме 
құлшылық..» (Матай 15: 3 , 7-9) 

Құдай сөзі көптеген олар тиіс деп дәстүрлерін қабылдаған деп ескертеді және олар бұл іске бір рет 

сол тәубесін шақырады: 

Мұңды күні Менің панам 19 Уа, Жаратқан Ие, менің күші мен менің тірегім, басқа ұлт 

адамдары жердің қиыр шетінен Сізге енеді және, айта «Расында, біздің ата-бабаларымыз 
өтірік, өзімді түкке тұрғысыз және тиімсіз нәрселерді мұра еттік». (Еремия 16:19) 

Киелі кітапта шетелдік діни бақылау жындардың бар деп үйретеді: 

16 Олар шетелдік асы қызғанышын Оған тудырды; жексұрын олар қаһарын Оған 

тудырды. 17 Олар жын емес, Құдайға, олар жаңа тәңірлерге, ата-бабаларың қорыққан жоқ 
жаңа келген білмеген, тәңірлерге құрбан. (Заңды қайталау 32: 16-17) 

соңында Рим-католик француз кардинал Жан-Guenole-Мари Daniélou осы тұжырымдамасын 

хабарлама растау: 

пұтқа табынушы әлемдік және христиан шіркеуі толық үйлеспейтін болып табылады; бір 

мезгілде Құдай мен пұттарға екі бола алмайды. (Daniélou J. латын христиан Origins. Дэвид 
Смит және Джон Остин Бейкер аудару. Westminster Press, 1977, б. 440) 



Шынында да, пұтқа әлемдік және христиан шіркеуі толық үйлеспейтін болып табылады; бір 

мезгілде Құдай мен пұттарға екі бола алмайды. 

олар христиан терминдер мен практиканың кейбір өзгерістермен өзгертілген пұтқа мерекелер 

сақтауға кезде әлі, оның шіркеу, оның ішінде көптеген, бүгін мұны. Иса былай деді: екенін 
түсінеміз «Егер менің сөзімді тұра болса, сіз шынымен Менің шәкірттерім бар. Ал сіз шындықты 

білуі тиіс, ал ақиқат сендерді азаттыққа жасайды.» (Жохан 8: 31-32). Құдайдың киелі күн 

язычеством бізді босатуға. 

Елші Пауыл бұл қарастырайық: 

14 біркелкі Кәпірлер бірге жегіп мүмкін болмайды. қандай қарым-заңсыздық бар әділдікті 
бар? Және қандай татулық түнекке жарық бар? 15 Ал келісім Belial бар Мәсіхті бар? Немесе 

қандай бөлігі Сенбейтіндермен сенуші бар? 16 Ал келісім пұттарға Құдай ғибадатхананы 

бар? Сіз тірі Құдайдың ғибадатханасы болып табылады үшін. Құдай былай деді ретінде: 

«Мен олардың тұрып, олардың арасында жүретін болады. Мен олардың Құдайы, ал 

олар Менің халқым болады». 

Сондықтан 17 

«Олардың арасынан шығып, бөлек болуы, дейді мырзалар. Арам не қолмен 
ұстамаңыз, Ал мен сені алады.» 

18 «Мен саған Әке болады, сіз менің ұлдары мен қыздары болуға тиіс, Иеміз Тағала 
айтты. (Қорынттықтарға 2-хат 6: 14-18) 

Құдай пұтқа практика бөлігі бола алмайды, кім әкесі болады ескеріңіз. ғибадат бөлігі ретінде 
оларды қамтуға сол үшін емес, Әке. 

пұтқа табынушы Құдайға ұнамды, олар өздерін алдауға жатыр еді тәжірибені бар сияқты кейбір 
акт Дегенмен: 

32 Сен «. Біз ағаш және тас қызмет әлем халықтарының, сияқты, халықтар сияқты болғым 

келеді», дейді Бірақ сен не ақыл бар ешқашан. (Езекиел 20:32, NIV) 

26 Оның діни қызметкерлер менің заңға зорлық-зомбылықты істеу және менің қасиетті 

нәрселерді арамдаса; Олар қасиетті және жалпы ажырата емес; олар арам және таза 
айырмашылық жоқ екенін үйрету; Мен олардың арасында қорлыққа жатырмын, 

сондықтан, олар, менің Саббатов сақтауға өз көз жауып. (Езекиел 22:26, NIV) 

Құдай бұл айырмашылықты құрайды дейді. Орнына пұтқа табынушы тәжірибесін қоса алғанда, 

осы жағымды, оның өз қаһарына (Езекиел 30:13) әкеледі! сезімтал дүниелік тәжірибелерді 

қорғаған (: 13-15 бұр Жақып 3) жындардың болып табылады. 

Құдайдың киелі күн немесе қандай? 

Немесе «қасиетті фестивальдар» (бұр Ишая 30:29); Киелі кітапта 'киелі шақырылымының «(29:12 
мысалы Руларды 28:26) Құдайдың мейрамдардың жатады. 

(:; Тімотеге 4 1 20-21: 1 Қорынттықтарға 1-хат 10) Киелі кітапта қайта дұрыс және жын-перілердің 

ретінде пұтқа табынушылық мейрамдары айыптайды. Киелі кітапта (Заңды қайталау 32; Еремия 

10; Қорынттықтарға 1-хат 10: 20-21) Құдайға ғибадат ішіне емес інжіл мерекелік біріктіруге ЕМЕС 

дейді. 



Дегенмен көптеген ғибадат күнтізбені Киелі кітап сақтауға шештік 

оларды құптамайды. Бұл Мәсіхке қарсы шығушылар бар Елші Жохан Associates (: 18-19 1 Жохан 

2) тәжірибесін пайдалану. 

Емес інжіл мерекелер Жындар ықпал және ғасырлар бойы миллиардтаған Құдайдың жоспарын 

жасыруға көмектесті. 

Иса Құдай шындыққа ғибадатты келетінін айтты: 

24 Құдай рухы, және ғибадат ететіндер киелі рухтың басшылығымен және шындыққа сай 

ғибадат етуі тиіс. (Жохан 4:24, NJB) 

Буып жындардың мерекелер шынайы Құдайға даңқ емес. Құдай сенің, сіз Оған сенім артуға және 

заттарды өз жолын істеу (: 5-6 Нақыл сөздер 3) емес қалайды. 

Құтқарылуға інжіл Қасиетті күндері көмек сурет Құдайдың жоспары. Осы жаста алғашқы өнім 

шақыру (Алғашқы өнім мейрамында) үшін, Аян және қайта тірілуге керней, біздің күнә 
Шайтанның рөлін еске үшін, «тұщы» өмір сүру үшін ұмтылатын үшін, Құтқарылу мейрамы 

кезінде Иса құрбандық тұрады бастап және Мәсіхтің өтелуі құрбандығы, жер бетіндегі Құдайдың 

мыңжылдық патшалық (Шыбық күрке мейрамы) бейнелейді үшін, Құдай барлық құтқару 

ұсынамыз болады іске асыру (Соңғы Ұлы күні), Құдайдың жоспарын бөліктері анықталды және 
мәсіхшілерге көп материалдық жасалған. 

Киелі кітапта ол Исаны (1: 1 Қорынттықтарға 11) еліктейді ретінде елші Пауыл еліктеуге 
мәсіхшілерді әңгімелейді. 

Иса (:: 7-19; Жохан 7: 10-38; 13 22 41-42 Лұқа 2) інжіл Киелі күндері сақталады. Ол (: 12-15 Жохан 

13) тәлім Оның үлгісіне еліктей керек емес пе? 

Апостол Пауыл (Елшілердің істері 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; Қорынттықтарға 1-
хат 5: 7-8; 16: 8) інжіл Киелі күндері сақталады. Пол жындардың практика (: 19-21 
Қорынттықтарға 1-хат 10) оларды ымыраға ететіндер ескертті. Киелі кітаптың Құдай пұтқа 

табынушылыққа бастап тазалануы тиіс ұстануға талап Адамдар (бұр Нехемия 13:30; Петірдің 2-
хаты 1: 9). 

Елші Жохан інжіл Киелі күндері сақталады, бірақ христиан болуға үмітті адамдардың ескертті өз 

тәжірибесін мынадай жоқ: 
18 Балаларым, бұл соңғы сағат; Сендер Мәсіхке қарсы шығушының келе жатыр деп естідім 

ретінде мен, тіпті қазір Мәсіхке қарсы шығушылар көптеп біз, бұл өткен сағат екенін 

білеміз, ол арқылы, келді. 19 Олар бізден шығып, бірақ олар бізге емес еді; олар бізге болса, 

шы EY бізбен бірге жалғастырды еді үшін; бірақ олар олардың ешқайсысы бізге екенін, 

олар манифест жасалуы мүмкін деген шықты. (Жоханның 1-хаты 2: 18-19) 

Джон сақталады сияқты христиандар, елшілеріне сондай-ақ сол інжіл Киелі күндері ұстауымыз 

керек? Джон өзінің тәжірибесін ұстануға емес, кім жалған мәсіхші болуға талап кім Мәсіхке қарсы 

шығушылар ретінде жұмыс істейді деп жазған еді. 



Кезде, ол, біз тыңдауға бар қасиетті күндері мен мереке, келіп? Құдайдың немесе ерлер 

дәстүрлерін сөз? Дәстүр бойынша тиісті орындар болуы мүмкін, ал бірде-бір Құдай сөзімен 

қайшы келеді дәстүрін қабылдауға тиіс. 

(Тімотеге 2-хат 3:16) Құдайдың сөзі доктринаның үшін тиімді болғандықтан, бәлкім, біз Петр 
үйренуге және олардың дінбасылардан басқа да елшілердің жауап тиіс: 

29 Адамдарды емес, Құдайды көбірек тыңдау керек. (Елшілердің істері 5:29) 

Сіз ерлер кеңестердің дәстүр сізді тоқтатуға мүмкіндік береді Иса мен Апостолдар мысалдар 

орындаңыз және Оның жолы Құдайдың Киелі күндері сақтауға емес, ма? 

Құдайдың інжіл фестивальдар (Леуіліктер 23:37) болып табылады: егер сіз (8,21,24,27,35,36 

Леуіліктер 23) «қасиетті шақырылған деп жариялайды» кім тыңдай ма? 

Иса былай деді: 
21 Бауырластарым Құдай сөзін естіп, оны істеу кім болып табылады. (Лұқа 8:21) 

Исаның бауырлары шын мәнінде бірі болып табылады? Мәсіхшілер (Римдіктерге 8:29) болуы 

тиіс. Біз ақиқат (Жохан 17:19) арқылы бірінен орнату керек. 

Сіз және / немесе сіздің үй Құдай сөзін естіп, оны жасаймыз? Сіз жындардың -шабыт Құдайдың 

Киелі күндері немесе дәстүрлерін сақтауға болады? 

«14 мырзалар! 15 Ал ол, олардың жерге сіз өмір сүретін жылы «пұтқа табынушылық құдайлар 

сияқты» Кімге қызмет осы күні өздерің үшін таңдауға, мырзалар сізге жамандық, меніңше, 

егер. Бірақ маған және менің үйім, біз «(: 14-15 Ешуа 24) Иемізге қызмет етеміз. 

Құдайдың Киелі күндері таңдаңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қасиетті күні Күнтізбе 

Қасиетті күні *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Құтқарылу мейрамы  Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

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

Алғашқы өнім мейрамында  Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

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

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

Шыбық күрке мейрамы  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                          30    10-16 

Өткен Ұлы күні  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Барлық Қасиетті күндері батуы бұрын кешкі бастаңыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Құдайдың жалғастыра шіркеуі 
 
Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің АҚШ кеңсе орналасқан: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 USA. 
 

Жалғастыра Құдайдың шіркеуі (CCOG) веб-сайттар 
 

CCOG.ASIA Бұл сайт Азия баса назар бар және әр түрлі бірнеше Азия тілдерінде мақалалар, 
сондай-ақ ағылшын тілінде кейбір элементтерді бар. 
CCOG.IN Бұл сайт үнді мұрасын сол бағытталған. Ол ағылшын тілі мен түрлі үнді тілдерінде 

материалдарды бар. 
CCOG.EU Бұл сайт Еуропа бағытталған. Ол бірнеше еуропалық тілдерде материалдарды бар. 
CCOG.NZ Бұл сайт британдық-ұрпағы фон Жаңа Зеландия және т.б. бағытталған. 
CCOG.ORG Бұл Құдайдың Үздіксіз Шіркеуінің басты сайты. Ол барлық континенттерде адамға 
қызмет көрсетеді. Ол апта сайын және Қасиетті күні уағыз, соның ішінде мақалалар, сілтемелер, 

және бейнелерді, бар. 
CCOGAFRICA.ORG Бұл сайт Африкада сол бағытталған. 
CCOGCANADA.CA Бұл сайт Канадада сол бағытталған. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Бұл Құдайдың Үздіксіз шіркеуі үшін испан тілі 

сайты. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Бұл ағылшын және Тагалог ақпарат бар Филиппин сайты. 
 

Жаңалықтар мен тарихы веб-сайттар 
 

COGWRITER.COM Бұл веб-сайт негізгі жар құралы болып табылады және жаңалықтар, 
доктринаны, тарихи мақалалар, бейнелерді және пайғамбарлық жаңартуларды бар. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Бұл шіркеу тарихы бойынша мақалалар мен ақпаратпен веб-
есте оңай болып табылады. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Бұл жаңалықтар және інжіл тақырыптарды қамтиды онлайн 

радио сайты. 
 

Уағыз & Sermonettes үшін YouTube бейне арналары 
 

BibleNewsProphecy арна. CCOG sermonette бейнелер. 
CCOGAfrica арна.  CCOG Африка тілдерінде хабарлар. 
CDLIDDSermones арна. CCOG Испан тілінде хабарлар. 
ContinuingCOG арна. CCOG Бейне уағыздар. 

 

 

 

 

 

 

 



Құдайдың киелі күн немесе Демонический Мерекелер? 

 сен мейрамдардың ойланғанда, ойыңызға не келеді? Сіз мәңгі жасыл ағаштар, гүл шоқтарын, 

қоян, жұмыртқа, ыстық-кросс тоқашты, және ведьм «костюмдері туралы ойлайсыз?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегенмен сол символдар ешқайсысы Киелі кітапта бекітілуде. Сіз Киелі кітап шын мәнінде неге 

үйрететінін білесіз бе? 

Елші Пауыл: 

19 айтып Мен содан кейін нені? кумир нәрсе болып табылады, немесе қандай пұттарға 

ұсынылады нәрсе екенін? 20 Қайта, басқа ұлт адамдары олар Құдайға жын құрбан емес, 

құрбан, және менің ойымша, сіз жын қарым үшін келмейді, бәрі. 21 Иеміз саған кубок пен 

жындардың тостағаннан ішкен мүмкін емес; Иеміздің кестенің және жындардың кестенің 

қатысады мүмкін емес. 22 Немесе Иеміздің қызғанышын тудырып істеу? Біз ол күштірек ба? 

(Қорынттықтарға 1-хат 10: 19-22) 

 

Сіз Құдайдың Киелі күндері немесе жындардың мерекелер ұстауымыз керек? 

 


