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1. Ариун өдрүүд Үзүүлэлт Бодит ба уран түгээмэл амралтын 

өдөр 

Христийн өгүүлнэ олон бүлэг, бараг бүх зарим баяр, Ариун өдрүүд ажиглана. 

та нар Бурханы Ариун хоног, эсвэл чөтгөрийн баяр ажиглах ёстой вэ? 

Энэ нь хялбар хариулт нь хялбар асуулт шиг санагдаж байна. Тэгээд оронд нь янз бүрийн олон хүн 
Библи итгэж хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд энэ нь юм. 

Ариун өдрүүд болон амралтын хаанаас ирсэн юм бэ? Тэд Библийн ирсэн юм уу эсвэл тэд 

уламжлалт бөө мөргөлийн / чөтгөрийн ажиглалт холбоотой байдаг уу? 

Та Христэд итгэгч байна гэж үзэж байгаа бол, та үнэхээр та байлгаж, яагаад ямар хоног, хэрэв 

байгаа бол мэдэх вэ? 

Энэ нь богино ном жил бүр Библийн Ариун өдрүүд тал дээр анхаарна болон бусад ажиглах 

жилийн баярын зарим талаар мэдээлэл байна. 

Үг амралтын 

Webster толь бичиг дагуу, дэлхийн баярын анх Хуучин ирсэн Англи хэлний hāligdæg. Хүмүүс 

одоо бодож байгаа юм шиг юу ч, тэр цаг нь үнэндээ цаг унтраах vacation- амралтаа ариун 

өдөр гэсэн үг байх гэсэн үг биш юм. 

Мэдээж хэрэг биш, бүх "амралт" шашны ариун хоног болгон зорилготой байв. Үндэсний баяр 

заавал шашны гэж үзэхгүй байна, Есүс ч гэсэн бололтой нэг буюу хүмүүсийн түүнээс дээш (Иохан 

10: 22-23) ажиглагдсан. 

(: 41-42; 22: Лук 2 7-19) хувьд хол Есүс явдаг гэж Библи тусгайлан Тэрээр библийн Ариун өдрүүд 

болон Дээгүүр өнгөрөх баярын гэх мэт наадам ажиглагдсан гэж тэмдэглэсэн, Майхан найр (Иохан 
7: 10-26), мөн Сүүлийн Их өдөр (Иохан 7: 37-38; 8: 2). Дээгүүр Өнгөрөх баярыг сахих нь Есүсийн 

элч Шинэ Гэрээ нь оноо (1 Коринт 5: 7), Исгээгүй Талхны өдрүүд (20 Үйлс: 6; 1 Коринт 5: 8), 

Пентекостын (Үйлс 2: 1-14), бүрээ болон Майхан ( уд.харьц Левит 23: 24,33-37, 18:21 Үйлс, 21: 18-
24; 28:17), болон Цагаатгалын (өдөр Үйлс 27: 9). 

Библи хэзээ ч шашны баяр нь Есүс ч элч бөө мөргөлийн Ром ажиглагдсан хүмүүсийн адил 

ажиглагдаж байгааг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч, Христийн өөрсдийн шашин шүтлэг гэх мэт 
үздэг олон хүн Библийн нээлттэй эх сурвалжаас ирж шашны баярын хувилбаруудыг ажиглана. 

Тэд байх ёстой вэ? 

бүх үндэстнүүдийн ард түмэн Бурханы Ариун өдрүүд хадгалж, эсвэл ган гачиг, гамшиг дагуу байх 

болно тэр цаг ирэх болно Библийн эш (Зехариа 14: 16-19). тийм учраас та одоо юу хийх ёстой 
эсэхийг авч үзэх ёстой бус уу? 

бүхлээр нь энэ номыг наад зах нь хоёр удаа уншина уу. Зарим Библи шоу Хэрэв хүрээнд 
шийдвэрлэх талаар гарч байгаа нь тодорхой эсэргүүцэл. Давхар-ыг уншина гэдэгт найдаж байна та 

байж болох хэд хэдэн ноцтой асуултад хариулах болно. 

жинхэнэ нээлттэй оюун ухаанаараа энэ сэдвийг судлах оролдоно уу. Бид хохирол нь сүнс эдгээр 
жилийн Ариун өдрүүд аль нэг танилцуулга дээр харж, түүний эсрэг бидний харуулын дээр 

байхгүй байгаа бол энэ нь бүх хүнд байгалийн юм. Библи "Тэр, тэр үүнийг сонссон өмнө нь 



асуудлыг хариулдаг хэн нь түүнд мунхаг хэрэг ба ичгүүр юм" гэж (Сургаалт үгс 18:13) тул энэ нь 

эдгээр зүйл ийм (Үйлс 17:10 байгаа эсэхийг харахын тулд хуучин Bereans шиг байж заадаг -11). 

Биднийг, тиймийн тул, Бурхан болон Түүний хүсэл, алагчлал ангид дүнгээ өгч зүрх сэтгэлээрээ 

бэлэн хүлээн дахь нээлттэй оюун ухаан, өөрсдийн замаар илүү үнэнийг хүсэн Бурханы ариун 
нандин, ариун Word өмнө чичирч хамт байг (Исаиа 66: 2), Бурханаас асуух даруухнаар Түүний 

Ариун Сүнсний удирдамжаар байна. Мөн энэ залбирч хүлцэнгүй, хүсэлтэй, бас анхааралтай, 

болгоомжтой хандлага нь энэ асуудлыг судлах - бүх зүйлийг нотлох (уд.харьц 1 Тесалоник 5:21 

KJV / DRB). 

Бурханы баяр, Ариун өдрүүд 

та нар Бурханы наадам Библид бичигдсэн байгаа гэдгийг мэдэх үү? Энэ нийтлэг ойлголт байх 

ёстой хэдий ч, олон хаана сударт тэднийг олж энэ нь тийм юм гэдгийг ойлгох хэрэггүй бөгөөд бас. 

Түүнчлэн тэдэнтэй хамт нэг асуудал нь тэд өөр өөр тооллын ихэнх хүмүүс одоо ашиглаж илүү 

дээр тулгуурласан байгаа юм. Бурханы хуанлийн гол нь сарны-нарны нэг юм. Хэрэв та илүү сайн, 

Бурханы Ариун өдрүүд хугацааг ойлгох библийн хуанли, Ромын (Грегорийн) тооллын дараах 

харьцуулалт зураг шалгаж туслахын тулд (тэд жил бүр ижил Ромын хуанлийн өдөр унах байхгүй 
бол): 

Хэрэв тийм бол Бурханы Ариун өдрүүд шиг, анхны Эхлэл номонд лавлагаа, Протестант болон 
Католик орчуулга аль аль нь харагдаж байгаа эхлэе: 

14 Дараа нь Бурхан шөнө өдөр салгаж тэнгэрт гэрэл бий болог "гэжээ. Тэд шинж тэмдэг 

байж, шашны наадам, өдөр болон жилийн ойг тэмдэглэх гэж байгаа юм. (Эхлэл 1:14, 

Бурханы Үг Орчуулга, GWT) 

14 Бурхан тэнгэрийн яснаас байж байг гэрэл шөнө өдөр хувааж болгох, мөн тэднийг 

наадам, өдөр, жил харуулж үзье "гэж хэлэв. (Эхлэл 1:14, Шинэ Иерусалим Библи NJB) 

Ишлэл 14-д тарьсан засмал 'еврей үг нь шашны баяр хэлнэ. 

Та Библи түүний хамгийн эхний номонд шашны баяр оршин талаар ярилцсан гэдгийг мэдэх 

үү? Дуулал ном нь ч бас Бурхан сар хийсэн учраас энэ нь үндсэндээ байгааг батална: 
19 Тэр наадам тэмдэглэх сар болсон (Дуулал 104: 19, Holman христийн стандарт Библи) 

Энэ ямар нэг зүйл та өмнө нь сонсож байсан юм бэ? 

Бурхан "тэнгэрийн гэрэл" тэмдэглэж байсан байрлуулсан гэсэн шашны баяр наадам гэж юу вэ? 

За, Библийн бүгд Ариун өдрүүд (тарьсан засмал ') жагсаасан бөгөөд тодорхой гэрэл дурдсан 

байдаг нэг газар байдаг юм. 

Энэ нь олон хүсч байгаа хайдаг гэж, эсвэл байгуулах хол бүхлээр нь хийсэн Библийн нэг хэсэг 

юм. Дараах Нью Америкийн Библи (NAB), Ромын Католик орчуулгаас нь харагдаж байна (NAB 
ямар судар улс орнууд байгаа хэдий ч ихэнх нь Протестант, тэд хийж, ажиглах байхгүй бол 

хоногийн олон талаар Ромын Сүмийг дагаж доор хэрэглэгдэж байгаа): 

2 ... Дараах ЭЗЭН, та ариун өдөр зарлах ёстой наадам юм. Эдгээр нь миний наадам нь: 



3 Зургаан өдрийн турш ажил хийж болно; Харин долоо дахь өдөр нь бүрэн амрах нь 

зарласан ариун өдөр нь Амралтын өдөр юм; Хэрэв та ямар ч ажил хийж болохгүй. Та 

орших хаана ч Их Эзэний Амралтын өдөр юм. 

(Ариун өдрүүд бүхий орчин үеийн Ромын хуанлийн энэ товхимлын төгсгөлд харуулсан байна.) 

 
4 Эдгээр нь ЭЗЭНий ариун өдөр та өөрийн зөв цагт зарлах ёстой наадам юм. 5 ЭЗЭНий 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын орой үдшийн бүрийгээр, нэгдүгээр сарын арван дөрөвний өдөр 

унасан байна. 6 Энэ сарын арван тавны өдөр Исгээгүй Талхны ЭЗЭНий найр юм. Долоо 

хоногийн турш та нар исгээгүй талхыг идэх болно. Энэ өдрүүдэд та зарласан ариун өдөр 

байх болно Эхний-нд 7; Хэрэв та ямар ч хүнд ажлыг хийх ёстой. (Левит 23: 2-7, NAB) 
15 Амралтын өдөр, өдөр аль дээр та өндөрлөг нь sheaf авчирч, долоон бүрэн долоо 

хоногийн тоолох ёстой дараа өдөр нь эхлэн; 16 Та тавин хоногийн долоо дахь долоо 

хоногийн дараа өдөр нь тоолж болно. (Левит 23: 15-16, NAB) 
24 ... долдугаар сард та сануулагч нь зарласан ариун өдөр болгон бүрээ тэсэлгээний нь 
Амралтын өдөр амарч, хэрэгтэй болно эхний өдөр; (Левит 23:24, NAB) 

Сараар          тоо Урт   Иргэний эквивалент  

Abib/Nisan  1  30 хоног   Гуравдугаар сар - дөрөвдүгээр сар 

Ziv/Iyar   2 29 хоног   дөрөвдүгээр сар - болох 

Sivan/Siwan  3  30 хоног   болох - оны зургадугаар сарын 

Tammuz  4  29 хоног   оны зургадугаар сарын - долдугаар сарын 

Av/Ab   5  30 хоног   долдугаар сарын - Наймдугаар сар 

Elul   6  29 хоног   Наймдугаар сар - Есдүгээр 

Ethanim/Tishri 7  30 хоног   Есдүгээр - Аравдугаар сар 

Bul/Cheshvan  8  29 эсвэл 30 хоног  Аравдугаар сар - Арваннэгдүгээр 

Kislev   9  30 эсвэл 29 хоног  Арваннэгдүгээр - Арванхоёрдугаар сар 

Tevet   10  29 хоног   Арванхоёрдугаар сар - оны нэгдүгээр сарын 

Shevat   11  30 хоног   оны нэгдүгээр сарын - хоёрдугаар сар 

Adar   12  30 хоног   хоёрдугаар сар - Гуравдугаар сар 

(Мөн Библийн "үсрэлт жил" -д Гуравдугаар сар 2 гэж нэрлэдэг нэг сар байна)  

 



26 Учир нь ЭЗЭН Мосетэй ярин, айлдахдаа: 27 Одоо энэ долдугаар сарын аравны өдөр 

Цагаатгалын өдөр юм. Та зарласан ариун өдөр байх болно. Та нар өөрсдийгөө даруусгаж, 
ЭЗЭНий нь өргөлд өргөх ёстой. 28 Энэ өдөр та цагаатгал ЭЗЭН, та нарын Бурханы өмнө та 

нарын төлөө хийж байгаа Цагаатгалын, өдөр учраас, ямар ч ажил хийж болохгүй. Энэ өдөр 

өөрсдийгөө даруусгаж байхгүй бол хүмүүс 29 Эдгээр ард олноос таслагдах болно. Хэрэв хэн 

нэгэн нь энэ өдөр ямар нэг ажил хийдэг 30 бол би ард түмний дундаас тэр хүнийг устгах 
болно. 31 Та нар ямар ч ажлыг хийх болно; Энэ нь таны оршин суух хаана ч үеийн үед 

мөнхийн тогтоол байх; 32 Энэ нь та нарт бүрэн амрах Амралтын өдөр юм. Та нар 

өөрсдийгөө даруу болгоно. сард ес дэх орой дээр эхлэн, та орой үдэш нь таны амралтын 
өдрийг сахигтун. 

33 Учир нь ЭЗЭН Мосетэй ярин, айлдахдаа: 34 Израилийн хөвгүүдэд хэл: Энэ долоо дахь 
сарын арван тавны өдөр Майхан ЭЗЭНий найр, долоо хоногийн турш үргэлжлэх ёстой 

юм. Эхний өдөр 35, нэг зарласан ариун өдөр та ямар ч хүнд ажлыг хийх ёстой. 36 долоо 

хоногийн турш та нар ЭЗЭНд өргөлд өргөж, найм дахь өдөр нь та нар зарласан ариун өдөр 

байх болно. Та ЭЗЭНд өргөлд өргөх ёстой. Энэ наадам хаалтын юм. Хэрэв та ямар ч хүнд 
ажлыг хийх ёстой. 

Эдгээр нь 37, тиймийн тул, ЭЗЭНий баяр наадам ... (: 26-37, NAB Левит 23) байна 

Библи тодорхой Бурханы наадам, Бурханы Ариун өдрүүд жагсаасан байна. Гэсэн хэдий ч, Христэд 

итгэгч байж үздэг ихэнх хүмүүс үнэхээр Бурханы тушаалууд Ариун өдрүүд хадгалж болохгүй. 

Тайлбар: Библид бүрэн өдөр нар жаргах-тулд-жаргах зугтсан (Эхлэл 1: 5; Левит 23:32; Дэд хууль 

16: Иошуа 8 6,, 23:11: 9; Марк 1:32) биш, шөнө дунд ирсэн нь өдөр болгон шөнө дунд өнөөдөр 

тоологдсон байна. Мөн Хуучин гэрээн дэх Ариун өдрүүд Христэд итгэгчдийн хувьд өөрчлөгдсөн 

байна холбоотой төдий дэг талууд байдаг, харин Шинэ Гэрээ хийх ялгарлыг жишээ нь Матай 

26:18, 26-30 тусалдаг шиг болохыг анхаарна; Еврей 10: 1-14 - бодит байдал дээр эдгээр өдөр, 

наадам ч байгаа болон харь үндэстний, түүний дотор, Христэд итгэгчдийн эхээр хадгалагдаж 
байсан юм. 

Бурханы тасралтгүй Сүмд Бид Есүс, Түүний шавь нар, тэдний итгэлтэй дагалдагчид Смирна нь 
Поликарп шиг харь христийн удирдагчид, түүний дотор хадгалж тэр Библийн ариун хоног 

хадгална. Бид тэднийг эрт, дараа нь Христэд итгэгчид тэдгээрийг хадгалж байдлаар 

хадгална. Еврейчүүд эдгээр бүх өдрүүдэд юу болохыг, хэрхэн тэд Христэд итгэгчдийн хамт байх 
нь дээр Шинэ Гэрээ нь сургаалыг хүлээн авахгүй Энэ иудейчүүд байлгах нэг ижил үндсэн дээр 

үеэс зарим талаараа ялгаатай. 

Олон Христэд итгэгчид Бурханы наадам ажиглаж библийн Ариун өдрүүд эхний болон хоёр дахь, 

түүнчлэн Есүсийн ирэлтийн авралын туслах зураг Бурханы төлөвлөгөөний талаар зааж болохыг 

ойлгодог. 

2. Дээгүүр Өнгөрөх баярын: Энэ нь зөвхөн Христийн үхлийн 

талаар? 

Христэд итгэгчид Дээгүүр Өнгөрөх баярыг ёстой вэ? 

Олон мэдэж байгаа учраас Израилийн хөвгүүд тусгайлан Египетээс гарсан нь Номон дахь Дээгүүр 

Өнгөрөх баярыг ажиглах хэлсэн байна. , Золиослолын төлөө (Египетээс гарсан нь 12: 3-4): гэр бүл 

өө сэвгүй (5 Египетээс гарсан нь 12) ямар ч хурга байлаа. Хурганы үдшийн бүрийгээр арван 



дөрвөнд золиос болсон (Египетээс гарсан нь 12: 6), түүний цуснаас нь гэр бүлийн гэрийн хаалганы 

дээр байрлуулсан байна (Египетээс гарсан нь 12: 7). 

Энэ хийж чадахгүй байсан хүмүүс Бурхан зааварлаагүй үхлээс "гатлан" байсан арга хэмжээ авч 

байгаа хүмүүс, египетчүүд бол (: 28-30 Египетээс гарсан нь 12) биш байсан. 

Түүний бүх амьдрал (Лук 22:15) туршид: олон ухаарч хувьд Есүс Дээгүүр Өнгөрөх баярыг жил 

бүр (Египетээс гарсан нь 13:10) Түүний залуучуудын (41-42 Лук 2) үеэс байлаа. 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын эхний сарын сарын арван дөрөвний өдөр ажиглагдаж байна (Левит 23:; 

Естер 3-1 буюу нисан: 5 Дэд хууль 16-д Abib гэж нэрлэдэг 7). Энэ жилийн Хаврын улиралд 

тохиолддог. 

Есүс түүнтэй холбоотой хэд хэдэн үйл ажиллагааг (: 19-22; Иохан 13: Лук 22-1-17) өөрчлөгдсөн 

хэдий ч, бидний Аврагч мөн байлгах (: 7-13 Лук 22) шавь нартаа хэлсэн байна. Мөн Шинэ 

гэрээний учир нь Есүсийн золиос, хонь алж, хаалганы тотгон дээр түрхсэн цус тавих (Египетээс 

гарсан нь 12: 6-7) гэж тодорхой юм дахиж хэрэгтэй биш (уд.харьц Еврей 7: 12-13,26-27, 9:11 -28). 

Төлөөлөгч Паул тусгайлан Христэд итгэгчид Есүсийн зааврын дагуу Дээгүүр Өнгөрөх баярыг 

байлгах гэж заасан байдаг (1 Коринт 5: 7-8; 11: 23-26). 

Библи (1 Петр 1:20) "дэлхийн үүслээс алагдсан Хурга" гэж Есүс "дэлхийн сууринаас өмнө урдаас 

мэдэгдсэн" гэж заадаг (Илчлэлт 13: 8). Тиймээс Түүний Ариун өдрүүд болон баяр наадам, Есүс 

байх зэрэг "Дээгүүр Өнгөрөх баярын хургануудыг," дамжин Бурханы авралын төлөвлөгөө нь хүн 

төрөлхтөн дэлхий дээр байрлуулсан өмнө мэдэгдэж байсан юм.Селестиел байгууллага тэнгэрт 
тавьж байсан зарим чаддаг байх нь яагаад байгаа юм 

тэдгээрийг тооцоолох! 

Pretty их бүх сүм Библи Тэрбээр амь насаа алдсан үед Есүс Дээгүүр Өнгөрөх баярын холбоотой 

ямар нэг зүйлийг биелүүлсэн гэж заадаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. 

Бид ч гэсэн Еден цэцэрлэгт ярилцсан энэ агуу золиослолын үйл ажиллагааг олж болно. Есүс 

(Эхлэл 3:15) эш дараа Бурхан түүний арьс нь Адам, Ева хоёрын нүцгэн биеийг (энэ тохиолдол 

нүглийн төрөл нь төлөөллийг) хамрах тулд амьтан (магадгүй хурга, ямааны), (Эхлэл амь үрэгдсэн 

3:21). Абел түүний сүрэг (: 2-4 Эхлэл 4) нэгэн хурга золиослох үед бид ч бас золиос үйл 

ажиллагаа, энэ зарчмыг үзнэ үү. 

Мосегийн өдрүүдэд алдартай Дээгүүр Өнгөрөх баярын Египетийн (: 1-38 Египетээс гарсан нь 12) 

Израилийн хөвгүүдийн чөлөөлөлтийг байна. (; 1; Египетээс гарсан нь 12: 1 2 Эхлэл 1:14), Түүний 

баяр ёслолууд (Левит 23) Мосе хуанли энэ тухай Бурханы заавар, түүнчлэн бүртгэгдсэн 

байна. Дээгүүр Өнгөрөх баярын гол нь эдгээр үйл явдал нь Бурханы хүүхдүүдэд Түүний авралын 

агуу төлөвлөгөөг жил бүр төсөөлж эхний болсон. 

Хуучин Гэрээнд, Дээгүүр Өнгөрөх баярын Египетийн Бурханы оролцоогүйгээр боолчлолоос 

чөлөөлөгдөж зураг. Гэхдээ бошиглон, энэ нь бас Есүс бидний Дээгүүр Өнгөрөх баярын 

хургануудыг ирж байх үед чиглэн хайж байна (1 Коринт 5: 7). Бурханы Хурга дэлхийн нүглүүдийг 

зайлуулан авахаар ирсэн (Иохан 1:29; уд.харьц 3: 16-17). 

Хүний Есүсийн сүүлчийн Дээгүүр Өнгөрөх баярын нд Тэр орой үдэш үед байлгах үргэлжлүүлж, 

(Лук 22: 14-19; уд.харьц Иохан 13: 2,12-15) байлгах шавь нартаа хэлсэн тухай нисан / Abib 14-

р (уд.харьц Лук 22:14; 23: 52-54). 



Есүс Гэхдээ түүний сахих холбоотой үйл ажиллагаа хэд хэдэн өөрчилсөн. Есүс исгээгүй талх, дарс 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын (Матай 26:18, 26-30) салшгүй нэг хэсэг хийж, footwashing практикийг 
(Иохан 13: 12-17) гэжээ. 

Ямар ч Есүс энэ нь жил бүр Дээгүүр Өнгөрөх баярын байх биш байсан гэж заадаг ч тэр вэ Greco-
Ромын уламжлал дагадаг хүмүүст шиг Ням гарагийн өглөө өөрийн ажиглалт өдөр хугацааг 

өөрчилж байлаа. Тэр ч байтугай Грекийн үнэн алдартны эрдэмтэд 1-р, 2-р зууны үед Христэд итгэгчид 

шөнө Дээгүүр Өнгөрөх баярыг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх (Calivas, Alkiviadis C. Pascha, Их долоо 

хоногийн гарал үүсэл - р хэсэг I. Ариун загалмайн үнэн алдартны Press, 1992) 

Бурханы тасралтгүй Сүмд бид дуртай 21-р зуунд. Дээгүүр Өнгөрөх баярын (зөвхөн:; 3-10, 
Египетээс гарсан нь 12:48; Тооллого 9:14 Ром 6 27-29 уд.харьц 1 Коринт 11) зөв баптисм Христэд 

итгэгчдийн авсан байх юм. 

Энэ нь магадгүй энэ нь англи хэл дээр өөр ямар нэг зүйл дуудах биш, харин Есүс (Католик Сүмийн 

Католик шашны адил үүнийг байлгах боловч Ромын Сүм (түүнчлэн түүний протестант үр удам нь 
олон гэх мэт) албан ёсоор Дээгүүр Өнгөрөх хадгалж байдаг гэж заадаг гэдгийг нэмж байх ёстой. 
Doubleday, Нью Йорк, 1995, х. 332). 

Дарс биш, усан үзмийн шүүс 

Есүс усыг дарс болгож гэсэн (Иохан 2: 3-10) хэдий ч, Шинэ Гэрээнд хэрэглэсэн Грек 

хугацаанд (oinos) дарс хэлнэ (уд.харьц 1 Тимот 3: 8), төрөл бүрийн хүмүүс энэ нь усан үзмийн 

байсан гэж мэдэгдсэн байна шүүс биш, дарс, Дээгүүр Өнгөрөх баярын ашиглаж байна. Иудейчүүд, 

өөрсдөө ч, Дээгүүр Өнгөрөх баярын (Hisrch жишээ нь, Эйзенштейн JD. Wine. Еврей нэвтэрхий 

толь. 1907, х. 532-535) үед дарс хэрэглэдэг. 

Усан үзмийн шүүс магадгүй Есүс хэрэглэж байсан гэдгийг бид яаж мэдэх вэ? 

Усан үзэм нь ихэвчлэн есдүгээр сарын эргэн тойронд хурааж байгаа бөгөөд Дээгүүр Өнгөрөх 

дөрөвдүгээр сарын хэмээх Ромын хуанлийн сард ихэвчлэн байдаг. Есүсийн өдөр тэд нь орчин 

үеийн ариутгах, эсвэл хөргөх байхгүй байна. Тиймээс усан үзмийн шүүс ургац, Дээгүүр Өнгөрөх 

цаг хооронд муудсан байсан. 

Бусад нь иудейчүүд усан үзмийн шүүс урт (уд.харьц Кеннеди ARS. Hastings Библийн толь бичиг. 

C. Scribner хүүгийнхээ, 1909 х. 974) хадгалагдаж байгаа нь боломжгүй байсан гэж тэмдэглэсэн 

байна. Тиймээс зөвхөн дарс, тэр ч байтугай олон жилийн турш унаган байж болох ашиглаж ирсэн 

юм. (Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэх, дарс шиг, Дэд хууль 26:14 онд Майхан найр баталсан 

боловч шаардлагатай биш.) 

Христэд итгэгчид "дарсанд согтуу, илүүдэл байна, үүгээр" гэж байх нь Паул (Ефес 5:18, KJV) 

бичсэн шиг байна. Зөвхөн хэвийн Дээгүүр Өнгөрөх баяраар хэрэглэсэн дарс нь маш жижиг (цайны 

халбаган дээр бүрэн буюу түүнээс бага тухай). 
Дээгүүр Өнгөрөх баярын 14-ны 15-р дээр байсан 

Зарим нь библийн Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдрөөс тухай андуурч байна. 

Библи Бурханы тооллын эхний сарын 14-ны өдөр байх байсан гэж заадаг (Левит 23: 5). 

Египетээс гарсан нь Бүлэг 12 6-р ишлэлд энэ хурга "харанхуй үед" амь үрэгдсэн байх (GWT болон 

еврей Хэвлэгдсэн Нийгэм орчуулга) гэж заасан байдаг. 8-р ишлэл тэд тэр шөнө махыг идэж байна 
гэж хэлсэн байна. Энэ нь тэр шөнө шарж болон идэж болох юм. Тэгээд тийм хурга алж нэг, нэг 



амархан шарсан алж болно, мөн "эхний жилийн" хургыг идэх (Египетээс гарсан нь 12: 5) нар 

жаргах ба хоорондын шөнө дунд-Израилийн хөвгүүд бүртгэсэн тухай юу үндсэндээ байна 
Египетээс гарсан нь 12-д Дээгүүр Өнгөрөх баярын болон техникийн тэд өглөө Египетээс гарсан нь 

12:10 тутамд үүнийг идэж нь хүртэл байсан. Одоо Библи тэнгэр элч Дээгүүр Өнгөрөх баярын 

(Египетээс гарсан нь 12:12), 14-ны мөн шөнө "гэж шөнө" болсон нь тодорхой байна. 

Библид Есүс зөвхөн нэг удаа золиослох ёстой байсан гэж заадаг (1 Петр 3:18; Еврей 9:28; 10: 10-
14). Болон амь үрэгдсэн байна: Шинэ Гэрээнд, Есүс Түүний сүүлчийн Дээгүүр Өнгөрөх (14-16 Лук 

22) хадгалагдаж байгаа нь тодорхой юм. Библид Есүс 15-ны өмнө гадасны хасагдсан байна гэдгийг 
харуулж байна. Яагаад тэр вэ? 15-р нь "өндөр өдөр" байсан учраас (Иохан 19: 28-31), Исгээгүй 

Талхны тусгайлан эхний өдөр (Левит 23: 6). Тиймээс Есүс хадгалж, 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх 

баярыг биелүүлсэн. 

Сүмийн эхэн үеийн түүх нь бас Дээгүүр Өнгөрөх баярын эхний, хоёр дахь, гурав дахь зууны 

(Еусебиус. Сүмийн Түүх, номын V, Бүлэг 24) итгэлтэй еврей ба харь үндэстний христийн 
удирдагчдын нисан сарын 14-нд хадгалж байна гэж тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь хадгалж байв орой 

(Calivas) байна. 

олон нэр өөрчлөгдсөн ч гэсэн Христийг өгүүлнэ Ихэнх удирдагчид, Дээгүүр Өнгөрөх баярын 
зарим хувилбарыг ажиглах шаардаж, огноо, цаг, 

тэмдэг, болон утга (10-р бүлэг дэх Христийн амилалтын баярын энэ хэсгийг үзнэ үү). 

Библи тодорхой Есүс Христ Дээгүүр Өнгөрөх баярын хургыг нь бидний хувьд, бид исгээгүй талх 

тэр Баярыг байна гэж золиос байсан гэж заадаг: 

7 Clear гарч хуучин мөөгөнцрийн Ингэснээр та исгээгүй байхын хэрээр, баримлын шавар нь 

шинэхэн багц болж болно. Бидний paschal хурга, Христийн хувьд, тахил болсон 
юм. 8 Тиймээс АНУ-ын хуучин талхны, хорсол болон ёс бус талхны нь биш, найр 

тэмдэглэх байг, харин чин сэтгэлийн ба үнэний исгээгүй талх. (1 Коринт 5: 7-8, NAB) 

найр чин сэтгэлийн ба үнэний исгээгүй талх байх явдал гэдгийг сануулж байна. Төлөөлөгч Паул 
Есүс Иудей хүмүүс хэрэглэж Дээгүүр Өнгөрөх баярын хургануудыг нь орлож байсан гэдгийг 

ойлгосон. Тэрээр мөн Христэд итгэгчид ч Дээгүүр Өнгөрөх баярыг ажиглах үргэлжлүүлэх ёстой 

гэж заасан. 

Харин Христэд итгэгчид нь үндсэндээ хэрхэн үүнийг хийх байсан бэ? 

Төлөөлөгч Паул тайлбарлаж байна: 

Би ч бас та нарт хүргэж буй гэж Их Эзэнээс хүлээн авсан 23: Тэр Тэр урвасан талх авч 

байсан нь нэг шөнө Эзэн Есүс; 24 Тэр талархал өгсөн үед Тэр үүнийг эвдэж, хэлсэн "авч 

идэж, энэ миний бие та нарын төлөө эвдэрсэн юм;. Намайг дурсан үүнийг хийх" 25 нэг 

байдлаар онд тэрээр тэрчлэн аягыг Оройн хоолны дараа хэлсэн авч "Энэ аяга Миний 

цусаар тогтоох шинэ гэрээ юм. Энэ нь аль болох олон удаа та нар Намайг дурсаж үүнийг 

уух гэж, хийж байна." 26 аль болох олон удаа та энэ талхыг идэж, энэ аяганаас уух зэрэг нь, 

хэрэв та Түүнийг ирэх хүртэл Эзэний үхлийг тунхагладаг. (1 Коринт 11: 23-29) 

Тиймээс Төлөөлөгч Паул Христэд итгэгчид Есүс талх, дарс нь Түүний сүүлчийн Дээгүүр Өнгөрөх 

ажиглагдсан байдлаар Дээгүүр Өнгөрөх баярыг байлгах гэж заасан. дурсгалын жилийн биш, долоо 

хоног тутмын үйл явдал юм - Тэгээд тэр дурсаж, эсвэл дурсгал болгон шөнө байсан юм. 



Католик Сүмийн Католик шашны зөв "Есүс Дээгүүр Өнгөрөх хугацааг сонгосон ... талх авч, ... тэр 

хугалсан" гэж, мөн энэ нь идэж өгсөн тэмдэглэж байна. 

Энэ бол Есүс исгээгүй талхыг эвдэж, идэх Түүний дагалдагчид үүнийг баталсан гэж Библид 

баримтжуулсан байна. Есүс мөн бага хэмжээний уух Түүний дагалдагчид нь дарс 

баталсан. Бурханы тасралтгүй Сүмд Бид залбирч, завсарлага болон исгээгүй талх тараах болон 

хэрэглэж Түүний үнэнч шавь нь дарс тараана. Гэсэн хэдий ч, Ромын Сүм нь (бусад олон гэх мэт) 

ямар ч урт, исгээгүй талх (хэрэв энэ нь бүхэл бүтэн "хост" ашигладаг) ч түүний дагалдагчид уух нь 

(дарс түгээх Ромын Сүмийн заавал үзэж байна энэ нь ихэвчлэн дарс тараах вэ эвдсэн ба энэ нь 

ихэвчлэн протестант сүм хийдэг биш) байдаг. 

Юу тухай "аль болох олон удаа ... Та тунхагла? 

Хэр олон удаа Дээгүүр Өнгөрөх баярын авах ёстой вэ? 

Есүс хэлэхдээ, "Түүнийг ирэх хүртэл аль болох олон удаа та энэ талхыг идэж, энэ аяганаас 

уух зэрэг нь та Их Эзэний үхлийг тунхагладаг." Гэжээ 

Энэ дурсгал гэж Есүсийн үхэл гэж үзэж байна. 

Христийн үхэл биднийг Бурханд (Ром 5:10) бөгөөд Есүс эвлэрч бидний авралын төлөө амиа өгсөн 

(Иохан 3: 16-17; Еврей 5: 5-11). Түүний үхэл Христэд итгэгчид бидний мөнх бус байгууллагуудын 

гаруй нүгэл хаанчлал (: 3-12 Ром 6) байх биш гэдгийг бидэнд заадаг. Christian Дээгүүр Өнгөрөх 

баярын Есүсийн үхэл жилийн дурсгалд юм. 

Есүс аль болох олон удаа энэ ёслол хийх гэж хэлээгүй ТА хүсдэг учраас, зөвхөн та үүнийг хийх 

үед та Түүний үхлийг тунхаглаж байна гэж. Ихэвчлэн 1 Коринт 11:26 Грек 

хугацааныhosakis, Шинэ Гэрээн дэх бусад нь нэг удаа хэрэглэж байна. Энэ нь (: 6; Ялангуяа энэ 

хугацаанд ашиглаж байгаа Библид зөвхөн бусад газар энэ нь Илчлэлт 11-д байгаа) бол "Та хүсч 

байна," thelo эсвэл ethelo, Грек цаг ч бас байх юм аль болох олон удаа та хүсдэг шиг гэсэн 

үг биш. Гэхдээ энэ нь 1 Коринт 11:26-д байхгүй байгаа учраас Паул бидэнд аль болох олон удаа 

БИД хүсдэг учраас Их Эзэний Дээгүүр Өнгөрөх баярыг ажиглах хэлж биш юм, гэхдээ бид Дээгүүр 
өнгөрөх баярын дээр ажиглаж байгаа үед энэ нь зүгээр л биш гэдгийг 

ёслолын ажиллагаа, энэ нь Христийн үхлийг харагдаж байгаа юм. 

Цаашилбал, Паул энэ бичсэн нь: 
27 Иймээс хэн нь зохисгүй байдлаар энэ талхыг буюу шингэн егдег Их Эзэний энэ аягыг 

идэх нь Их Эзэний бие ба цусны буруутан болно. 28 Харин хүн өөрийгөө шалгаж, тэгээд 

түүнийг аяга талх, ундаа идэж үзье үзье. 29 Учир нь хэн идэж, нэг зохисгүй байдлаар ус, 

ундаа, өөртөө дүгнэлт идэж, ундаа Их Эзэний биеийг нь ялгах таних биш. (1 Коринт 11: 

27-29) 

Паул тодорхой энэхүү талх, дарс авч, нэг нь өөрийгөө шалгах ёстой зааж байна. Бидний алдаа, гэм 

нүглийн анхаарлаа хандуулах Дээгүүр Өнгөрөх баярын тусалдаг, улмаар дагалдан ёстой байдаг 

deleavening өөрсдийгөө судлах Паул энэ тушаалыг биелүүлэхэд тусалдаг. Deleavening хүчин 

чармайлт маш их авч болно хувьд энэ нь жил бүр шалгалт үзэл баримтлалыг дэмждэг (хүмүүс 
өдөр, эсвэл долоо хоног бүр Талхны хөрөнгө арилгах биш байсан). 



Шинэ Гэрээ нь Есүс, Паул аль аль нь христийн байдлаар Дээгүүр Өнгөрөх баярыг ажиглах заадаг 

гэж тэмдэглэсэн байдаг. Энэ жилийн ажиглалт байсан юм. 

Хөл угаах 

Хөл угаах даруу харуулж, бүр Христийн дагалдагчид ч цэвэршүүлэгдэгчийн (уд.харьц Иохан 

13:10) шаардлагатай газар нутгийг байх хандлагатай байгаа нь тусалдаг. 

Есүс шавь хийх ёстой гэж сургасан нь: 
13 Та нар Багш Мөн Их Эзэн надад дуудаж, тэгээд би та сайн хэлж байна. 14 Дараа нь би, та 

нарын Их Эзэн, Багш нарын хөлийг угаасан бол та нар мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах 

ёстой. 15 Би та нарт жишээ Би та нарт үйлдсэн адил та юу хийх ёстой өгсөн 

билээ. 16 хамгийн баттайгаар, би боол эзнээсээ илүү агуу биш юм та нарт хэлье; ч биш, хэн 

түүнийг илгээсэн хүн түүнээс илүү агуу илгээсэн тэр юм. Та тэднийг хийх бол адислагдсан 

нь эдгээр зүйлийг мэдэж байгаа 17 бол та юм. (Иохан 13: 13-17) 

Есүс шиг Христитгэл угаах хөлийг өгүүлнэ хүмүүс харьцангуй цөөн байна гэж хэлэв. 

Харин Бурханы тасралтгүй Сүмд бид жил бүр энэ тухай Есүсийн зааврыг дага. 

Бичээсийн Гаднын эх сурвалж 

Энэ нь зүгээр л бид Дээгүүр Өнгөрөх баярын Христэд итгэгчдийн жил бүр хадгалагдаж байна гэж 

харж Библид биш юм. Түүх бүртгэл итгэлтэй Дээгүүр Өнгөрөх анхны элч нарын үе ба насны 

(Бурханы сүмийн Thiel Б. тасралтгүй түүх. 2-р хэвлэл. Назарын, Зөгнөлт ном, 2016) туршид 14-нд жил 

бүр байв. 

Поликарп амьдрал (энэ баримт бичиг нь хоёр дахь зууны зохиол дээр суурилсан байх шиг байна, 

гэхдээ бид одоо харж өнөө үед хувилбар дөрөвдүгээр зуунд нэмэгдсэн байх юм шиг санагдаж 

мэдээлэл / өөрчлөлтийг агуулсан гэгддэг гэмтсэн текст зарим нэг сонирхолтой мэдээлэл байна; ... 
нь Команд христийн нийтийн Петр Lang хэвлэл, 2015, х 31) түүх болон теологи: Monroy MS 

Смирна Сүмд үзнэ үү. Ямар сонирхолтой юм энэ нь Бага Ази дахь Дээгүүр Өнгөрөх баярын 

ажиглалт анхны Төлөөлөгч Паул (Pionius. Поликарп амьдрал, 2-р бүлэг) -аас Төлөөлөгч Иоханы-
аас Смирна ирж болохын тулд биш, харин ч эрт байна гэсэн юм. 

Поликарп амьдрал исгээгүй талх болон дарс, Шинэ гэрээ Дээгүүр Өнгөрөх баярын Исгээгүй 

Талхны улиралд ажиглагдаж байсан юм гэдгийг харуулж байна. Энэ бол тэрс үзэлтнүүд үүнийг 

өөр арга байсан гэж заасан. Тэр бичих нь бас исгээгүй талх, дарс авч байсан бөгөөд жил бүр авсан 

санаа дэмжиж байна. 

Түүх бүртгэл, түүнчлэн бишоп / Пасторууд Поликарп, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, 
Apollinaris болон бусад (Philip, Иохан зэрэг) библийн дагуу бүртгэлтэй элч нар 14-ны дотор (Еусебиус. 

Түүх дээр жил бүр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг Сүм, номын V, Бүлэг 24 ишлэл 2-7). Ромын зүүн 

ортодокс болон Anglican Католик тэдгээр бүх удирдагчид байсан гэгээнтнүүдийг байх авч, бас 

тэдгээр шашны хэн нь ч энэ талаар тэдний үлгэр жишээг дагах. 

Бага Азийн Phrygia-д Hierapolis бишоп / Пастор Apollinaris 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг 

тэмдэглэхээр Христэд итгэгчдийг хэлж 180 МЭ эргэн тойронд бичсэн нь: 



Арван дөрөв дэх өдөр, Их Эзэний үнэн Дээгүүр Өнгөрөх баярын; их золиослол, хурганы 

оронд Бурханы Хүү, үүрэг байсан юм ... мөн Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдөр оршуулжээ, 
чулуун булш дээр байрлуулсан байна. 

Есүс идэж, 14-ны өдөр амиа алдсан, 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг, 14-нд оршуулсан байна. Энэ нь 15-

ны өдөр биш байсан, Түүний үхлийн жил, энэ нь ням гарагт байсан юм. Есүс өдрийн цагаар нар 

жаргасны дараа Дээгүүр Өнгөрөх баярыг авч байсан бөгөөд амь насаа алдсан байх болно, дахин 

тогтоосон нар (шинэ өдөр эхлэх) өмнө оршуулсан болно. 

Сүүлээр хоёр дахь зууны Ефес бишоп / Пастор Polycrates Виктор 14-ны дотор оронд нь ням гарагт 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын дагаж хүчээр оролдох үед Ромын бишоп Викторын захидал илгээв: 

Polycrates, "Бид яг өдрийг сахихыг бичсэн; аль нь ч нэмж ч хол авч. Ази, бас их гэрэл, 

унтаж унасан дахь өдрөө амилна нь Их Эзэний ирэх тэрээр тэнгэрээс алдар нь ирэх болно, 

мөн бүх гэгээнтнүүд эрж байна. Эдгээр дотроос Филип, Арванхоёр Төлөөлөгчийн 

Hierapolis унтаж унаж нэг юм; болон түүний хоёр насны онгон охин, нөгөө охин нь Ариун 

Сүнсээр амьдарч байсан, одоо Ефес хотод амарч; ба үүнээс гадна, Жон, гэрч аль аль нь 

болон багш, Их Эзэний цээжинд дээр reclined, мөн тахилч байх байсан sacerdotal хавтан 

өмссөн байна. Тэр Ефес хотод унтчихжээ. Тэгээд Смирна, бишоп болон зовоох байсан нь 

Поликарп; болон Thraseas, Eumenia нь бишоп, зовоох, Смирна унтаж буурсан 

байна. Яагаад би бишоп болон Лаодикт унтаад зовоох Sagaris, эсвэл адислагдсан Papirius, 

эсвэл Melito, Ариун Сүнсээр бүхэлд нь амьдарч,, Sardis оршино хэн тэнгэрээс episcopate 

хүлээж Тэр босох үед тайган дурьдах хэрэгтэй Үхсэн? Эдгээр нь, сайн мэдээний дагуу 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын арван дөрөвний өдөр ажиглагдсан ямар ч хувьд гажуудуулж, 

харин итгэлийн дүрмийг дагадаг байх. Мөн би ч бас, Polycrates, та бүгдийн хамгийн, 

миний хамаатан садан, зарим нь би нягт дагасан ёс заншлаар байна. Миний хамаатан садан 

нь долоон хувьд бишоп байлаа; Би найм дахь байна. Хүмүүс хөрөнгөнөөс хол тавих үед, 

миний хамаатан садан нь үргэлж өдрийг нь ажиглагдсан. Би, тиймийн тул, ах дүү нар Эзэн 

дотор жаран таван жил амьдарч, мөн дэлхий даяар ах дүүсийн хамт уулзаж, Ариун Судар 

бүр туулж байна, аймшигтай үгээр affrighted биш. Эдгээр нь илүү миний хэлсэн илүү ... Би 

таны хүсэл дээр дуудаж тэнд байсан бишоп, дурсах болно "Бид биш, харин хүнээс илүү 

Бурханыг дагах ёстой '; нэрс, би тэднийг бичих ёстой, үй олон бүрдүүлэх юм. Мөн тэд 

миний өчүүхэн хардаг, тэдний зөвшөөрлийг үсэг, би дэмий миний саарал үс тэвчиж 

чадахгүй байсан гэдгийг мэдэж өгсөн, харин үргэлж Эзэн Есүс миний амьдралыг 
зохицуулна байлаа. 

Бичсэн захидалдаа, Polycrates мэдэгдэл: 

1) Тэр Төлөөлөгч Иоханы-аас дээр баталсан сургаалыг Дараах юм гэж хэлсэн.  
2) Тэр сайн мэдээний сургаалуудыг үнэнч байх байсан гэжээ.  
3) Библийн сургаал Ромын хүлээн зөвшөөрөгдсөн уламжлалын тэдгээр дээр байсан албан 

тушаал дээр тулгуурладаг байсан.  
4) Тэр өмнө нь чуулганы удирдагчид түүнд доош өнгөрч сургаалын үнэнч байх юм гэж 

хэлсэн.  
5) Тэр бол Бага Ази дахь итгэмжит зориулсан хэвлэлийн төлөөлөгч байсан юм байна.  
6) тэр болон түүний хашиж байсан исгээгүй талхны цаг нь ажиглагдсан байна.  



7) Библи дээр бус Библийн Ромын уламжлал эрх мэдлийг хүлээн авах татгалзжээ.  
8) Ромын Бишоп эрх мэдлийг хүлээн авах Татгалзсан - тусдаа байх уд.харьц Илчлэлт 18 

тэр илүүд (: 4).  
9) түүний амь нь хүмүүсийн Есүс биш, харин үзэл бодол зохицуулна байсан гэж мэдэгдсэн. 

Та Есүс болон Polycrates шиг Төлөөлөгчийн үлгэр жишээг дагах болов уу? 

Эрт Христэд итгэгчид 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг Учир нь тэд болон бусад маш олон 

түүхчид (fourteenths Латин) Quartodecimans хаяглагдсан байсан хүмүүс байв. 

Эрт Христэд итгэгчид Дээгүүр Өнгөрөх баярын Бурханы авралын төлөвлөгөөг хийж байсан 

гэдгийг ойлгосон. 180 МЭ гэхэд Sardis бишоп / Пастор Melito бичсэн анхаарах хэрэгтэй: 

Одоо, тиймийн тул, хуулийн ... ард бичигдсэн бүр хууль, элсний ноорог Сүмийн загвар 

болжээ зогсож, Дээгүүр Өнгөрөх баярын нууцыг ирдэг. Гэхдээ сайн мэдээ сүм үнэний 

агуулах болсон байхад, хууль, түүний биелэлтийн тайлбар болсон ... Энэ нь нэг нь бидний 

авралын Дээгүүр Өнгөрөх баяр юм. Энэ нь тэвчээртэй олон хүмүүст олон зүйлийг тэвчсэн 

... Энэ нь үхэгсдээс амилсан дэлхий оршуулав модон дээр дүүжилж байсан онгон хүний 
болсон нэг, юм, хэн хүн төрөлхтнийг өсгөсөн нэг юм тэнгэрийн өндөрт тулд доорх 

булшнаас гарч. Энэ нь алагдсан байна хурганы юм. 

Дээгүүр өнгөрөх 14 хожим зууны, итгэлтэй хамт нисан нь-ны болон бусад жил хадгалагдаж 

байна. Католик шашны эрдэмтэн (Еусебиус, Сократ Scholasticus, Bede) Энэ 4-ны, 5-р, 6-р -8-р,дараа зууны 

гарсан тэмдэглэнэ. Бурхан зохиолчдын янз бүрийн Сүмийн Thiel Б. орчин үед (жишээ нь Dugger 

нь, Додд CO. Үнэн шашны түүх, 3 дахь хэвлэл. Иерусалим, 1972 (Бурханы Сүм, 7-р өдөр) нь элч 
нарын үеэс түүний биелүүлэх улбаатай байна. Бурхан. Назарын ном, 2016) Сүмийн үргэлжлүүлэн 

түүх. 

Greco-Ромын эрдэмтэд Дээгүүр Өнгөрөх асуудлууд, хөл угаах шиг, бас тэд эрт итгэлтэй Христэд 

итгэгчид гэж үзэж байгаа хүмүүс нь ажиглагдсан байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна (жишээ нь 

Thurston, Х. (1912). Хөл, гар угаах. Католик шашны нэвтэрхий толь онд). 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын эхний жилийн найр Левит 23-р бүлэгт дурдсан байна. 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын Христэд итгэгчдийн хувьд зураг авралыг, ач ивээлийг тусалдаг. Энэ нь 

эрт христийн бүтээлүүд ихэвчлэн Дээгүүр Өнгөрөх баярын биш, гэж үздэг гэдгийг тэмдэглэх 

хэрэгтэй "Их Эзэний Зоог." 

Зарим Дээгүүр Өнгөрөх баяр-ын сахих шаардлагатай "бурханлаг" болох боловч хол удирдагчид 

үүнийг шууд утгаар нь байлгах юм бэ Greco-Ром, Бурханы Сүм гэгээнтнүүд гэж үздэг. 

Бурханы тасралтгүй Сүмд Бид одоо ч өнөөдөр ийм байна. 

Бурханы тасралтгүй Сүмд Бид Дээгүүр Өнгөрөх баярыг угаах нэг нэгнийхээ хөлийг нь түүх, 
библийн, дадлага зэрэг орно. 

Эхнээс нь төлөвлөгөө 

Дээгүүр Өнгөрөх баярын Бурхан биднийг аварч чадна гэдгийг, Түүний Хүү хэмээн, Бурхан, 

бидний гэм нүглийн төлөө үхэх нь Бурхан биднийг (Иохан 3:16) хайртай гэдгийг Есүсийг илгээх 

дэлхий (1 Петр 1:20) сууринаас өмнө өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан нь харагдаж байна зовж, 



бидний төлөө үхсэн. Дээгүүр Өнгөрөх баярын Христэд итгэгчид Түүний үхэл нүглээс 

чөлөөлөгдсөн бөгөөд гэм нүгэл (: 1-5 Ром 6) хэвээр байх нь гэдгийг харуулж байна. 

Гэхдээ зүгээр л Есүсийн тахилыг хүлээн Бурханы авралын төлөвлөгөөний байгаа нь бүгд биш. 

Янз бүрийн хүмүүс шиг Дээгүүр Өнгөрөх ба / эсвэл Пентекостын өдөр хүлээн зөвшөөрч Бурханы 

авралын найран эхлэлийг байлгах, харин "баялгийн гүн" мэдэх явах нь хэзээ ч (уд.харьц Ром 

11:33) Бурханы нигүүлслийн (2 Петр 3:18) бусад Библийн найран өөр дүр зураг. 

Христ биш зөвхөн бидний авралын (Еврей 5: 9) зохиогч / эхлэн байдаг, гэхдээ бас бидний авралын 

барианд юм (Еврей 12: 2; 1 Петр 1: 1-9). Түүний үнэн дагалдагчид Түүний хавар Ариун өдрүүд 

хадгалж, Fall. 

3. Шөнийн ажиглагдсан Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд 

болно 

Библи Египет нь Израилийн хөвгүүд хүргэж байсан нүглийн нэг төрөл байсан гэдгийг харуулж 

байна (уд.харьц Египетээс гарсан нь 13: 3; Илчлэлт 11: 8). Библи Христэд итгэгчид өнөөдөр 

сүнслэг "Вавилон" -ийн нэг төрөл юм дэлхийд амьдарч байгаа (: 1-6 Илчлэлт 17) харуулж 

байна. Библи Христэд итгэгчид нь харьцангуй богино хугацаанд Бурхан Вавилоны (: 1-8 Илчлэлт 

18) дээр Түүний гамшиг гарч цутгадаг дараа Хэрэв чөлөөлөгдөж болно гэдгийг харуулж 

байна. Илчлэлт номонд орсон гамшиг хэд хэдэн Бурханы ард түмэн хүргүүлсэн өмнө Египетийн 

удаа ашиглаж адил юм. 

Израилийн хөвгүүд Исгээгүй Талхны Эхний өдөр Египетийг орхисон. 

Библи Левит 23: 7-8 Исгээгүй Талхны эхний болон сүүлийн өдрүүд аль аль нь ариун "зарлан" 

(NKJV) нь "ариун нандин угсралт" (NJB) нь дахин гэдгийг заадаг. (Ариун гэгээн өдөр гэж эхэлдэг) 
нисан арван тавны орой Исгээгүй Талхны, идэж оролцсон нь Найр эхэлдэг (уд.харьц Египетээс 

гарсан нь 12:16; Левит 23: 6). 

Библи дараах бүртгэл: 

42 Энэ нь шөнө их Египетийн нутгаас тэднийг авчрах Их Эзэнд ажиглагдаж байна: энэ нь 
Их Эзэний тэр шөнө нь тэдний үе Израилийн бүх хөвгүүдийн ажиглагдаж байх 

юм. (Египетээс гарсан нь 12:42, KJV) 

Энэ шөнө Израилийн бүх хөвгүүд өөрсдийн үеийн үед баримтлах ёстой: Тэр Ægypt нутгаас 

тэднийг авчирч үед энэ нь бидний Их Эзэн, нь ажиглаж шөнө юм. (Эх Douay Rheims) 

Энэ Христэд итгэгчид баярлах шалтгаан байх ёстой зүйл: - Христэд итгэгчдийн хувьд шөнийн 
зураг сүнслэг Египет (8 уд.харьц Илчлэлт 11) үлдээх нь бидний авах арга хэмжээ ажиглагдаж 

байна. 

Түүхээс үзэхэд, Шөнийн хэвийн ажиглагдах нь баярын оройн зоог оролцсон. оройн хоол нь 

ихэвчлэн орсон боловч Исгээгүй Талхны үүгээр хязгаарлагдахгүй юм. 

Иудейчүүдийн ихэнх нь 15-р Дээгүүр Өнгөрөх Дуудлага 

Иудейчүүд өдөр, Дээгүүр Өнгөрөх баярын холбоотой тэдний туршлагын зарим нь 
өөрчилсөн. Зарим rabbinical эх үүсвэр нь тэд үүнийг итгэлтэй Христэд итгэгчдийн (Чоно Г. 



дүрмийн болон Библийн дагуу болон Rabbinic Дээгүүр Өнгөрөх баярын. Г. чоно, 1991 оны түүхэн 

Шимтгэл) адил байлгах хүсээгүй учраас энэ байлаа санал болгож байна. 

Гэхдээ бас магадгүй, учир нь ажиглагдаж шөнө, зарим уламжлал дээр хоол, хэрхэн иудейчүүдийн 

хослуулсан нь хэрэглээний учир цагаачиддаа ханддаг (Еврейчүүд Израилийн газрын гадна), 
хуанлийн асуудлыг ариун хоногийн хамтран ажиллахын тулд (хандлагатай Ариун өдрүүд. 1906 

оны еврей нэвтэрхий толь) Еврейчүүд хамгийн их иудейчүүд үүнийг нисан / Abib 15-ны орой байлгах 

гэж Дээгүүр Өнгөрөх баярыг мөрдөх шөнийн дуудах хандлагатай байдаг. Зарим нь 14-р болон 

Дээгүүр Өнгөрөх 15-т аль алинд нь байх юм. 

Есүсийн үед садукайчууд 14-р, 15-ны өдөр фарисайчууд дээр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг хандлагатай 

(Рабби Жеффри W. Goldwasser. Яагаад хоёр Дээгүүр Өнгөрөх баярын Seders байгаа Америк дахь 
иудейчүүд вэ?). 

Гэсэн хэдий ч, Библи хоёр өөр дахин хоёр өөр зорилгоор юм заадаг. Хуучин гэрээний Дээгүүр 
Өнгөрөх баярын Израилийн хөвгүүд хамгаалж байсан ба үхэл тэнгэр болж зовж шаналах биш үү 

гэдгийг харуулж байна. Шинэ Гэрээнд Дээгүүр Өнгөрөх баярын Есүс Өөрийн үхэл дамжуулан 

бидний гэм нүглийн өөртөө шийтгэл үүрсэн гэж Христэд итгэгчдийн хувьд харуулж байна. 

Харин мөрдөх Шөнийн тэд Египетийн боолчлолоос (Египетээс гарсан нь 12:42) боолчлолоос нь 

Бурханы чөлөөлөлтийн төлөө талархалтай байх ёстой иудейчүүдийг сануулав. Христэд итгэгчдийн 

хувьд дагаж мөрдөх Шөнийн бид баярлаж, чөлөөлөх Есүс нүглийн боолчлолоос хангадаг төлөө 
талархах (: 34-36 Иохан 8) байна заадаг. 

Зарим Еврей эрдэмтэд Библи исгээгүй талх наадмын өөр өдөр гэж Дээгүүр Өнгөрөх жагсаадаг 
гэдгийг ойлгох вэ: 

Лев. . Ἑορτή τῶν ἀζύμων, Лук олон нийтээс дэмжлэг 1,,.. Иосефус, "BJ" II 1, 3-р XXIII Гэсэн 
хэдий ч, Дээгүүр Өнгөрөх, уг сарын арван дөрөвний өдөр тогтоосон бөгөөд Исгээгүй 

Талхны (наадамд хооронд нь ялгахад байна ), арван тавны өдөр томилсон. (Дээгүүр 

Өнгөрөх баярын. 1906 оны еврей нэвтэрхий толь) 

Тиймээс хамгийн их байгаа хэдий ч Еврейчүүд тэд Дээгүүр Өнгөрөх 15-ны өдөр байлгах юу, 15-

р библийн дагуу Исгээгүй Талхны долоон өдөр наадмын нэг хэсэг гэж үзэж байна 

дуудсан. Иудейчүүд Египетээс явах онцлон хандлагатай байдаг ба тодорхой бус Библийн 

уламжлал дээр тулгуурладаг учраас тэд ихэвчлэн ганц хоёр дахь өдөр ажиглаж байдаг. 

Египетээс гарсан нь 12-р бүлэг Дээгүүр Өнгөрөх хэлэлцэж, Бурхан тэд түүнчлэн хүмүүст зааж юу 

тохиолдох гэж байна гээд байсан талаар Мосе, Аарон заавар эхэлдэг. 14-р эхээр - Энэ заавар нь энэ 

нэгдүгээр сарын аравны өдөр хурга, Abib гэж нэрлэдэг гарч авч, 14-ны өдөр энэ үдшийн бүрийгээр 

амь насаа алдсан байх юм хүртэл хүртэл хэмнэх багтсан байна. 

Дээгүүр өнгөрөх баярын талаар дараах зааврыг нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй: 
21 Дараа нь Мосе Израилийн бүх ахмадуудыг дуудан, тэдэнд, "Дээгүүр Өнгөрөх баярын 

хургануудыг гаргаж авах болон таны гэр бүлд дагуу өөрсдөдөө хурга авч, ална. 22 Та нар 

hyssop нь холбон авч болно цусанд дүрж гэж (Египетээс гарсан нь 12: 21-22) сав газарт 

байгаа бөгөөд ялуу болон сав газарт байгаа цус хоёр doorposts ажил хаях мөн та нарын нэг 
нь ч өглөө болтол түүний гэрийн үүдэнд гарч болно.. 

"Өглөө болтол" илэрхийлэл Еврей үгийг утгатай нь, өдрийн гэрэлд ирж буй "Өдрийн нь 
дамжуулан таслах," ирдэг "," эсвэл "нар мандахаас ирэх." 



Тиймээс Израилийн хөвгүүд 14-ны үүрээр дараа хүртэл гэртээ гарч явж болохгүй юм. Тэр шөнө өмнө 

нь юу болсон бэ? 
29 Мөн энэ нь гянданд байсан хоригдол анхны төл түүний хаан ширээнд сууж Фараоны 

ууган болон малын бүх ууган нь, Их Эзэн Египетийн нутагт бүх ууган төрөгсдийг цохин 
шөнө дунд улиран тохиох дор ... 33 египетчүүд тэд яаравчлан нутгаас тэднийг илгээж 

болохын тулд, ард түмнийг уриалсан юм. Учир нь тэд "Бид бүгд үхсэн байх болно." Гэж 

хэлсэн (Египетээс гарсан нь 12: 29,33) 

Мосе, Аарон нар биш шөнөөр гарч байсан - энэ нь олон байх гэсэн буруу төсөөлөл байна: 
28 Фараон түүнд хэлэхдээ "Надаас хол авах! Өөртөө анхаарал авч, миний царай ямар ч 

илүү! Учир нь өдөр та нар миний нүүрийг та үхэх болно харж үзнэ үү!" 
29 Тиймээс Мосе, "Та нар сайн ярьсан. Би дахин хэзээ ч таны нүүрийг харах болно" гэж 

хэлсэн. (Египетээс гарсан нь 10: 28-29) 

ууган нас барсны дараа Израилийн хөвгүүд Египет гарахын өмнө дуусгахын тулд зорилт нь хэд 

хэдэн байв. Тэд өглөө болтол нь байшин дотор байх байсан, өдрийн гэрэлд нь тасрах, шатааж идэж 

байсан үгүй биш хурга үлдэгдэл тосгон, хот Египетчүүд амьдарч очиж, тэдэнд мөнгө, алт, хувцас 

өгөхийг хүс, цуглуулж, ямар ч эд нь авч байсан дээр дуудаж, тэдний мал сүрэг болон мал сүрэг 

явган аялах нь, зарим нь их хорин шиг миль, Rameses хаана Египетээс тэдний зохион байгуулсан 

аялал эхлэх байсан юм. анзаараарай: 

34 Ард түмэн, тэр исгэсэн өмнө тэдний зуурсан гурил авч тэдний зуурагч шуудуу тэдний 

мөрөн дээр нь тэдний хувцас уяастай байна. 35 Дараа нь Израилийн хөвгүүд хийж 

Мосегийн үгийн дагуу; Тэд мөнгө Египетчүүд үнэт зээлсэн, алтан үнэт, мөн хувцас 

хунараар: 36 Мөн Их Эзэн тэдэнд шаардлагатай бөгөөд ингэснээр тэдгээр нь тэдэнд ийм 

зүйлийг зээлдүүлсэн хүмүүс египетчүүдийн нүдэн бэлэг өгчээ. Мөн тэд египетчүүд 

муудсан. 37 Израилийн хөвгүүд хүүхдүүдийн хажууд, эрэгтэй байсан зургаан зуун мянга 

орчим явган, Суккотод нь Rameses аялсан. 38 Мөн холимог олон түмэн тэдэнтэй бас 

явав; мөн бог мал, мөн мал сүрэг, тэр ч байтугай маш их үхэр. 39 Мөн тэд тэр исгэсэн 

байсан юм Учир нь Египетийн гарч авчирсан Зуурмагийн исгээгүй боов шатаасан; Тэд 

Египетээс хаягдсан байсан тул, болон үлдэх чадахгүй байсан ч тэд өөрсдөө ямар ч victual 

бэлтгэсэн байсан. (Египетээс гарсан нь 12: 34-39, KJV) 

Ажиглагдаж болно шөнийн тэд Rameses орхисон юм. Шөнө тэд үнэндээ Египетийг орхисон. 

Бурхан хийхийг тэдэнд юу хийж дараа нь тэд явсан. 

Египетээс гарсан нь 13:18 бидэнд "Израилийн хөвгүүд Египет газраас гарч эмх цэгцтэй эгнээнд 

явж." Хүмүүсийн тоо, насны хязгаарыг, энэ бүхний дараа шөнөөр тэд энэ гүйцэлдүүлж чадсан нь 

гайхамшигтай юм харгалзан хэлдэг Дээгүүр өнгөрөх. 

исгээгүй Талхны 

Бид Христэд итгэгчид Есүс Дээгүүр өнгөрөх баярын дээр бидний гэм нүглийн төлөө шийтгэл 

төлж, бидний амьдрах, нь төлөөлж чадах бэлгэ тэмдэг хөрөнгө, гэм нүгэл, хоёр нүүр гаргадаггүй ч 

оролдох Тэрээр шиг байна гэж хүлээн зөвшөөрөх (Лук 12: 1). 



орой Херберт W. Армстронг энэ тухай бичсэн нь: 

Тэгээд Израилийн хөвгүүд өндөр гарт (Тооллого 33: 3) гарч явахад - аз жаргал, баяр 

баясгалан үүлэн хүртэл, боолчлолоос тэдний чөлөөлөлтийн гаруй их exultation болон 

elation маш шинээр Христэд итгэгч Христийн амьдрал гарч эхлэх төрүүлсэн байна. Гэхдээ 
яах вэ? 

чөтгөр, нүглийн нэн даруй Бурханы шинээр төрсөн хүү дараа хойноос - удалгүй шинэ, 

туршлагагүй христийн тэр доош унах гүнд бөгөөд хүртэл өгч, тамхинаас уруу татагдаж 
олдог. 

ишлэл 10 эхлэн Египетээс гарсан нь 14 анзаараарай - аль болох хурдан израильчууд 
тэднийг хөөж энэ их цэргийг хараад, тэд зориг алдсан. Айдас тэдний дээр ирсэн юм. Тэд 

гомдоллоогүй болон гомдол эхлэв. Тэд тэр нь тэдний хувьд хэтэрхий хүчтэй байсан тул 

тэднийг Фараон болон түүний цэргийн хол авах боломжгүй байсан юм харсан. Мөн тэд 
арчаагүй байсан юм. Тэгэхээр энэ бидэнтэй хамт байна. 

Бидний хүч чадал хангалттай биш! 

"Бүү ай та нар биш, харин ч зогсож, мөн Их Эзэний авралыг та нар Их Эзэний төлөө 

тэмцэх ёстой ямар ч мөнхөд тэднийг дахин харах болно ... египетчүүдийн хувьд ... үзнэ үү: 

Гэвч Мосегээр дамжуулан тэдэнд Бурханы захиасыг анзаарч. Та"! Ямар гайхамшигтай! 

Арчаагүй, бид одоо ч зогсож, мөн Их Эзэний авралыг үзэх хэлсэн байдаг. Тэр бидний 

төлөө тэмцэх болно. Бид Сатан болон гэм нүглийг ялан дийлж чадахгүй, харин Тэр 
чадна. Энэ нь өссөн бол Христ - Бидний Тэргүүн Тахилч - хэн биднийг цэвэрлэнэ болно - 
АНУ-ын ариусгадаг - АНУ-ын аварч - Тэр биднийг хэзээ ч орхихгүй ч биднийг орхихгүй 

юм байна хэн! 

Бид зарлигуудыг өөрсдийн хүч чадал, хүчээр байлгаж чадахгүй. Харин Христ бидний 

дотор тэднийг байлгах болно! Бид итгэлээр Түүнд найдах ёстой. Армстронг HW. Бурханы 

Ариун өдрүүд эсвэл Бөө мөргөл амралтын өдөр, аль нь вэ? Бурхан дэлхий даяар Сүм, 1976) 

Наадмын зорилго 

Гэвч бидэнд энэ бүх ач холбогдлыг мэдэж байг. Бурхан эдгээр найр хоногийн ЯАГААД 

томилж бэ? Түүний агуу зорилго нь юу байсан бэ? Египетээс гарсан нь 13-р ишлэлд 3 одоо 

эргэж: Энэ Abib 15 байсан юм "... Мосе ард түмэнд энэ өдөр бөгөөд та нар Египетийн гарч 
ирсэн ... санаж байна гэж хэлсэн." Ишлэл 6: "Долоо хоногийн турш та нар исгээгүй талхыг 

идэх ёстой, долоо дахь өдөр нь энэ нь ямар Мөнхийн [дурсгалын] хийсэн нь хийж байна ... 

мөнх нарт найр болно ..., энэ нь гарын үсэг зурсан байх ёстой чамд чиний гарт, чиний 

нүдний хооронд нь "дурсгал" - - (гайхамшигт баримжаа баталгаа) "- Яагаад тэр вэ? - "Их 
Эзэний ХУУЛЬ чиний аманд болно гэж ... Чи тэгээд энэ сахих чи ..." 

Ай, хайрт ах дүү нар минь, та гайхамшигтай утгыг харж байна вэ? та бүгд үнэн ач 
холбогдлыг ойлгож байна уу? та нар Бурханы зорилгыг харж байна уу? Дээгүүр Өнгөрөх 

баярыг өнгөрсөн нүглүүдийн ангижралын төлөө Христийн үхэл дүрслэн. Бид үйлдэх 

нүглийг уучилж чадахгүй вэ Түүний цусыг хүлээн - энэ нь нүгэл үргэлжлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгож байгаа юм биш - Тийм учраас бид үүнийг хүлээн зөвшөөрөх үед бидний 

нүгэл зөвхөн тэр үед хүртэл уучлагдсан - өмнөх нүглүүдээ. 

Гэхдээ бид тэнд зогсоох вэ? Өнгөрсөн гэм нүгэл уучлагдсан. Харин бид одоо ч гэсэн 

амьтныг мах байна. Бид одоо ч гэсэн уруу таталтыг зовох болно. Нүгэл нь шүүрч авах 



биднийг зохион байгуулж байна - бид өөрийн хүчээр, нүгэл боол байсан юм. Тэгээд бид 

өөрсдийгөө хүргэх хүчин мөхөс байна! Бид нүгэл боолчлолд байсан. утгыг - АНУ-ын 
зургийг ойлгож мөн хүлээн авцгаая. (Армстронг HW. Та мэдэх вэ Дээгүүр Өнгөрөх баярын 

болон их баяр наадмын Исгээгүй Талхны тухай ёстой. Сайн мэдээ, 1979 оны гуравдугаар 

сарын) 

Хэр зэрэг христианууд байх ёстой нүглийг тавьж? Бүрэн Есүс заасан шиг, "Чи төгс төгөлдөр байх 

ёстой тэнгэр дэх Эцэг тань төгс байдаг шиг" (Матай 5:48). Бэлгэдлээр нүглийн төрлийг (: 7-8 
уд.харьц 1 Коринт 5) байж болно хөрөнгөтэй. Нүгэл адил хүртэл тайлан жил хөрөнгө, халаглаж. 
Долоон Бурханы тоо бэлэгдсэн бүрэн бүтэн учраас Христэд итгэгчид Исгээгүй Талхны долоо 

хоногийн хамт Дээгүүр Өнгөрөх баярыг дагах юм. Утга санаа болон бэлгэдэл зүгээр л Дээгүүр 

Өнгөрөх нь бүрэн биш юм. Дээгүүр Өнгөрөх баярын өнгөрсөн нүглүүдийн ангижралын, Есүсийн 

үхлийн төлөө Христийн цус хүлээн дүрслэн. 
Бид Христ бэлгэдлээр Өөрийн үхэл (уд.харьц Галат 3:13) модны дээр өлгөгдсөн явах ёстой 

юу? Үгүй бидэнд Дээгүүр Өнгөрөх баярын туслах дүр зургийг дараах Исгээгүй Талхны баярын 

долоо хоногийн бүрэн хол гэм нүгэл, Зарлигуудын хөтлөх нь тавих - дараа өнгөрсөн нүгэл 

Есүсийн золиослолын улмаас уучлагдсан. 
Исгээгүй Талхны зураг өдрүүд амьдрал, амилсан Есүсийг ажил. Өөрийн эрх мэдлийг нь бүрэн 

биднийг хүргэх: Есүс Тэр одоо идэвхтэй ажил дээрээ бидний төлөө бидний Тэргүүн Тахилч болох 

нүглээс биднийг ариусгаж болох Бурханы сэнтийн (17-18 Еврей 2) одсон! 
Энд Еврей судар Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд талаар юу гэж хэлэх нь зарим нэг байна: 

15 долоо хоног та нар исгээгүй талхыг идэх болно. Эхний өдөр та өөрийн байр, орон сууц 

Талхны хөрөнгө устгах болно. Долоо дахь өдөр нь хүртэл эхний өдөр талх исгэсэн иддэг 

хэн нь, тэр хүн Израилиас таслагдах ёстой. 16 Эхний өдөр ариун цугларалт байх болно, 

харин долоо дахь өдөрт нь та нарт ариун цугларалт байх болно. Ажил ямар ч арга тэдэнд 

хийгдэх болно; Гэвч энэ нь хүн бүр идэх ёстой - зөвхөн та нараар бэлтгэгдсэн байх 

болно. 17 Тиймээс та энэ нэг өдөр би Египетийн нутгаас таны цэргийг авчирсан болно, 

Исгээгүй Талхны Баярыг баримтална. Тиймээс та мөнхийн ёслол нь таны үеийн үед энэ 

өдрийг баримтална. 18 Нэгдүгээр сард, орой уг сарын арван дөрөвний өдөр, та нар исгээгүй 

талхыг, үдэш сарын хорин эхний өдөр хүртэл идэж болно. 19 долоо хоногийн турш ямар ч 

хөрөнгө, өөрийн байшинд олж болно хаа юу исгэсэн байдаг иддэг болохоор тэр хүн нь 
унтраах Израилийн хурлаас тэр харь газрын, нутгийн уугуул иргэн болох эсэхийг 

тусгаарлагдах болно. 20 Та нар юу ч исгэсэн идэх ёстой; . Өөрийн бүх орон сууц-д та нар 

исгээгүй талхыг идэх ёстой "(Египетээс гарсан нь 12: 15-20) 

Левит 23: 6-8, түүнчлэн энэ талаар заадаг. Тэгээд Дэд хууль 16:16 өргөл Исгээгүй Талхны, 

Пентекостын болон Уналтын Ариун хоногийн өдрүүд дээр өгсөн байх төлөвтэй байгааг харуулж 

байна. 

Анхлан, ямар ч "шатаалт тахил, эсвэл тахил" байсан Бурхан "тэднийг Египетийн нутгаас гарган 

авчирсан" үед (Иеремиа 7:22). Тэд Учир нь дуулгаваргүй нэмэгдсэн байна (Иеремиа 7: 21-27) ба 
Шинэ гэрээ нь бид шатаалт тахил буюу амьтдаар тахил одоо байх хэрэггүй гэж (: 11-15 Еврей 9) нь 

тодорхой юм. 



Бид исгээгүй талхыг идэх байдлаар өдөр бүр бид бидний эргэн тойронд дэлхийд маш өргөн 

тархсан байдаг нүглийг зайлсхийх ёстой гэж ойлгож байна. 

Away хийж, эсвэл хадгалагдаж? 

Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд хол хийж байсан уу? Херберт W. Армстронг бичсэн өөр нэг 

зүйлийг авч үзье: 

Хуучин Гэрээ нь халжээ бус, 
Хоёр өндөр хоногийн амралтын өдөр байх, Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд үе гэдгийг 

ажигла. Мөн энэ ХУГАЦАА МӨНХИЙН байгуулсан - Израилийн хөвгүүд Египет байсаар 

байхад - өмнө Мосегийн ёслолын хууль өгсөн эсвэл бичсэн байсан - Бурхан хуучин гэрээ ч 

гэсэн санал өмнө нь! Ямар Мосегийн хууль, эсвэл хуучин гэрээ авчирч, эсвэл хүрээлэн 

биш, тэд хол авч чадахгүй! Fenton-ийн орчуулга онд 17-р ишлэл орчуулбал: "улмаар улам 

хугацааны байгууллагын хувьд энэ хугацаанд байлга." Бүх хугацаа орсон байна. 
Болон Исгээгүй Талхны долоон өдрүүд - - өнөөдөр заавал байдаг, мөн үүрд ганцаараа энэ 

ёстой АРИУН хоногийн нотлох! 
Эдүгээ, эдгээр хэлээр үйлдсэн эх бичвэрүүд нь тэд лавтайяа шиг, 15-ны биш, 14-р 

хэрэглэнэ, энд эцэслэн батлагдсан, дараа Дээгүүр Өнгөрөх баярын удаа байгуулсан юм 

бол?Үнэн хэрэгтээ энэ бол! Гэвч эдгээр хэлээр үйлдсэн эх бичвэрүүд дээр найр болон 

Дээгүүр Өнгөрөх баярыг байх нь үзнэ үү. Зүйлийн эхлэл Египетээс гарсан нь 12:21 

Дээгүүр Өнгөрөх баярыг дахин нэрлэдэг бөгөөд шүлэг 24 энэ нь үүрд тогтоож! ... 
Ганцаараа Дээгүүр Өнгөрөх баярыг ажиглах, дараа нь, билэгдэл онд Исгээгүй Талхны, арга 
долоон хоногийн ажиглах Христийн цус хүлээн авч, мөн нүгэл үргэлжлүүлж чадахгүй - 
гэж хэлэх ... ХУУЛЬ хол хийж байна, бид нигүүлслийн дор байдаг , нүгэл үргэлжлүүлэх, 

лиценз гэсэн утгатай! 
Исгээгүй Талхны долоо хоногийн Зарлигуудын, хол нүглийн тавих хэлсэн өөр нэг арга зам 

юм хөтлөх зурагтай. (Армстронг HW. Та мэдэх вэ Дээгүүр Өнгөрөх баярын болон их баяр 

наадмын Исгээгүй Талхны тухай ёстой. Сайн мэдээ, 1979 оны гуравдугаар сарын) 
Эрт Христэд итгэгчид Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд хол хийсэн гэж үзэж байна. Төлөөлөгч 

Паул зөв исгээгүй талх Найр байлгах батлав (1 Коринт 5: 7). Тэр болон бусад хэвээр тэмдэглэгдсэн 

/ үүнийг ажиглаж, Иудейн гадна үүнийг ажигласан: 

6 Харин бид Исгээгүй Талхны хоногийн дараа хол Филиппой нь аялж, таван хоногийн 

дотор Трой уруу явсан, бид долоо хоног үлдэж тэдгээрийг нэгдсэн. (Үйлс 20: 6) 

Христэд итгэгчид Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд байлгах биш байсан бол Ариун Сүнс энэ 

ингэж тэмдэглэж байх онгод байх байсан. Одоо Филип Македон нь харь үндэстэн хот байсан 
юм. Энэ нь Ромын захирч байсан - ийн эдгээр өдрүүдэд Иерусалимд шиг газар биш 

хязгаарлагдмал байсан байлгах. Шинэ Гэрээн дэх хамгийн багадаа хоёр газарт бид Исгээгүй 

Талхны баярын өдрүүдэд харь нутагт байх байсан гэж үзнэ (1 Коринт 5: 7; Үйлс 20: 6). 

мэдэгдэл Үйлс 12-т "Энэ Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд үед байсан" бас авч үзье: 3. Тэрээр 

эдгээр өдрүүдэд яагаад дурдсан байсан тэд Харь үндэстэн итгэгчид нь тодорхойгүй байсан бөгөөд 

оршин тогтнохоо больсон байсан бол: Лук өөр харь (1 Үйлс 1) Үйлс номыг авч харь зохиогч оноос 
хойш? 



Магадгүй энэ нь алдаатай 3-р зууны үеийн Epistula Apostolorum Есүс дагалдагч Исгээгүй Талхны 

баярын өдрүүдэд Тэрээр эргэн хүртэл байлгах ёстой зааж баталж гэж нэмж байх ёстой. Бид баримт 
бичигт найдаж чадахгүй байгаа боловч энэ нь зарим 3-р зуунд эдгээр өдрүүдийг сахиж байсан 

гэдгийг харуулж байна. 

Библийн гаднаас мэдээлэл Төлөөлөгч Паул, Иохан, Филип, Смирна нь Поликарп болон бусад эрт 

Христэд итгэгчдийн, хамт Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд (Pionius. Поликарп амьдрал, 2-р 

бүлэг) хадгална гэж мэдээлсэн байна. 

Гэсэн хэдий ч дөрөв дэх зууны Лаодикт (в. 363-364) нарын зөвлөлийн Canon 38 Исгээгүй Талхны 

баярын өдрүүдэд нь ажиглалт хориглоно. Бурханы Сүмд хүмүүс энэ зөвлөлийн Библи, итгэлтэй 

эрт уламжлал эсрэг явсан олон зарлиг дагаж чадахгүй байна. 

... Жером Pritz онд иш татсан байдлаар хх 58,62,63,,. Ephiphanius Panarion Тиймээс янз бүрийн 

Амралтын өдөр-сахиулууд (Pritz Назарын еврей Христитгэл Magnas, Иерусалим, 1988, х 35 
Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд дараа нь байлгах нь хэвээр байна. . Salamis нь Ephiphanius нь: 

Ном II (урсгалуудын 1-46) хэсгийн 1-р бүлгийн 19-7-9 BRILL, 1987, х 117-119) болон Дундад 

зууны орж, арван зургаа дахь зуунд (Liechty Д. Sabbatarianism давсан.. Эндрюс их сургуулийн 

хэвлэл, Berrien Springs (MI), 1993, хх 61-62, бөмбөг Б. Долоо дахь өдөр эрэгтэй иш татсан Жон 
Traskes Judaical болон шинэлэг Fantyces, хх 57-58,-ын Фалконер Жон А Breife Refutation:... 

Sabbatarians болон Англи, Уэльс, 1600-1800 онд Sabbatarianism, 2 дахь хэвлэл. Жеймс Кларк & Co., 
2009, х. 49-50). 

Бурханы тасралтгүй Сүмд бид Лаодикийн Зөвлөл жинхэнэ Христэд итгэгч чуулганд хэлсэн гэж 

хүлээн авахгүй тул, бид ч Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд байлгах. (; 6; 23:15; 34:18, 13 
Египетээс гарсан нь 12:15) Бид Библийн сургаал долоон хоногийн бүр зарим исгээгүй талхыг 

идэх. Энэ нь талх янз бүрийн тариа хийж болно / самар-улаан буудай хэрэглэх нь библийн-
шаардлагатай биш юм. 

(Энэ нь магадгүй нэг нь энэ баярын үеэр зөвхөн исгээгүй талх бусад хоол идэж болно гэдгийг 

дурьдах нь зүйтэй, энэ нь ямар ч исгэсэн талх шиг идэж байх болтугай. Мөн Дээгүүр Өнгөрөх 

баярын ялгаатай Исгээгүй Талхны эхний болон сүүлийн өдөр хоног байдаг юм зүгээр л юм долоо 
хоногийн амралтын өдөр гэж нэг ажил биш юм.) 

Зарим Библийн олон хэсгийг хол allegorize тэнд мэдээж Ариун өдрүүд нь сүнслэг ойлголт боловч 
дуртай боловч бас биеийн нэг юм. Тэгээд бие сахих нь биднийг илүү сайн сүнслэг хичээлийг 

ойлгоход тусална. 

Исгээгүй Талхны туслах зураг өдрүүд бид Христэд итгэгчид бидний амьдралд гарч нүгэл, хоёр 

нүүр гаргах тавих хичээх явдал юм (Maтай 16: 6-12; 23:28; Лук 12: 1). тэднийг бие махбод 

байлгаснаар, энэ нь биднийг илүү сайн Бурхан зорилготой сүнслэг сургамж тусална. 

4. Пентекостын: Үнэн Таны дуудлага хийгээд Бурханы 

бахархмаар бэлгийн тухай 

Христийг өгүүлнэ хэн ихэнх нь Пентекостын тухай ямар нэг юм мэдэж байна. Олон зөв энэ нь 

Шинэ гэрээний сүмийн эхлэл гэж үздэг. 

Есүс нас барсны дараа шавь нар нь Ариун Сүнсний хүчийг авах нь хүлээх гэж хэлсэн байна: 



Усаар үнэхээр баптисм Иохан 5, харин 4 Мөн тэдний хамт угсарч байгаа, Тэр Иерусалимд 

салж бус, харин Эцэгийн амлалтыг "," Тэр хэлэхдээ, "Та нар Надаас сонссон хүлээх тэдэнд 

тушаасан та одоо тийм ч олон өдөр Ариун Сүнсээр баптисм хүртэх болно. " (Үйлс 1: 4-5) 

Тиймээс тэд хүлээж,: 
1 Пентекостын өдөр нь бүрэн ирсэн үед тэд нэг газар нэг Accord бүх юм (Үйлс 2: 1). 

Гэсэн мэдэгдэл Пентекостын өдөр бүрэн ирсэн гэдгийг тэр онцлон сануулж байна. Библи дагаж 

үйл явдал шууд Пентекостын өдөр бүрэн ирсэн гэдгийг холбоотой байсан гэдэг нь тодорхой 

болгож байна. Тэгээд тэд бүгд хамтдаа ажиглаж байсан тул шавь нар нь болсон юм. 

Энд дараа нь юу юм: 
2 Мөн гэнэт тэнд хуйлрах хүчит салхи лугаа адил, тэнгэрээс дуу ирж, энэ нь бүхэл бүтэн 

байшинг нь сууж байсан дүүргэсэн. 3 Тэгтэл тэнд тэдэнд хувааж хэлээ, гал мэт үзэгдэж, нэг 

нь тэдний хүн нэг бүрийн дээр суув. 4 Мөн тэд бүгд Ариун Сүнсээр дүүрч, Сүнс тэдэнд 

үгийг өгсөн шиг, харь хэлээр ярьж эхлэв. ... 
38 Дараа нь Петр тэдэнд, "Наманчлагтун, мөн та нарын нэг бүр уучлалын төлөө Есүс 

Христийн нэрээр баптисм хүртэх болтугай 

нүгэл; Та нар Ариун Сүнсний бэлгийг хүлээн авах болно. 39 амлалтын хувьд танд болон 

таны хүүхдэд юм, мөн Их Эзэний бидний Бурхан гэж нэрлэх болно зэрэг олон талаар, 
холыг байгаа бүх хүмүүст. " 
40 Мөн өөр олон үгээр тэр гэрчилсэн, тэднийг ухуулагдана, хэлсэн "Энэ тэрслүү үеийнхэнд 

нь аврагдах болно." 41 Дараа нь баяртайгаар түүний үгийг хүлээн авсан хүмүүс баптисм 

хүртэв; мөн тэр өдөр гурван мянга орчим сүнснүүд тэдний нэмж оруулсан байна. 42 Мөн 

тэд тууштайгаар элч нарын сургаал болон нөхөрлөл нь, талх хуваахад нь үргэлжлүүлэн, 

залбирцгааж. ... 47 Бурханыг магтан, бүх ард түмний тааллыг байх. Мөн Их Эзэн өдөр 

аврагдаж байгаа хүмүүс нь сүм нэмсэн. (Үйлс 2: 2-4, 38-42, 47). 

Тэд Ариун Сүнсний хүчээр зарим хүлээн авч уулзлаа. Мөн энэ нь Бурхан бүлгийн Ромын католик 

шашинтнууд, Зүүн Orthodox, хамгийн протестант Еховагийн Гэрчүүдийн христийн сүмийн эхлэл, 

Сүмийн гэж үзэж байна. Тиймээс Ариун Сүнс (нэг цаг иудейчүүдээс олон Пентекостын 

ажиглагдсан) тодорхой хугацаанд өгсөн болон Есүсийн шавь нар ч үүнийг ажиглаж байсан юм. 

Энэ нь тохиолдол биш юм. 

Тэнд Пентекостын өдөр Дэлгэрэнгүй байна уу? 

Олон Пентекостын Ариун Сүнсний тараах болон Шинэ Гэрээний чуулганы эхэнд илүү төлөөлөл 
гэж ойлгож болохгүй. 

Хуучин хэсгүүдийн харахад, Шинэ Гэрээ нь энэ өдрийг, түүний утга учрын талаар илүү 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх. 



Пентекостын найр эхний нэг дараа Христэд итгэгчдийн хадгалагдаж, харин хэлээр ярих ямар ч 

дурдана билээ. Төлөөлөгч Паул Пентекостын Үйлс номын хоёр дахь бүлэгт дурдсан дараа 

Пентекостын арван жил хадгалж байв. Тэр бичсэн зүйлээ тухай 56 МЭ анхаарах хэрэгтэй: 
8 Би замдаа та нартай уулзахыг хүсэхгүй байгаа; Гэхдээ би Эзэн зөвшөөрвөл бол та нарын 

хамт байна байх гэж найдаж байна. Гэвч би Пентекостын өдөр хүртэл Ефес хотод үлдэх 

болно (1 Коринт 16: 8). 

Энэ нь Паул Коринт Пентекостын Пентекостын байхдаа Ефес мэддэг байсан, тэр үед мэдэж байх 

ёстой гэдгийг мэдэрсэн гэж Пентекостын байхдаа мэдэж байгааг харуулж байна.Тиймээс энэ нь 

бололтой Паул Ефес Коринтын харийнханаар ажиглагдаж байгаа юм. 

Өөр нэг жилд Төлөөлөгч Паул 60 МЭ эргэн тойронд Пентекостын өдөр Иерусалимд байх хүсэв: 
16 Паулын хувьд Ефес өнгөрсөн залуурдах гэж тэр Азид цаг зарцуулах шаардлага байхгүй 

гэж шийдсэн байв; Тэр Пентекостын өдөр, Иерусалимд байх боломжтой бол яаран байлаа 

(Үйлс 20:16). 

Тиймээс, Иерусалим дахь Христэд итгэгчид ч Пентекостын өдөр ажиглаж байсан бөгөөд Паул ч 

бас үүнийг ажиглаж байна. Өөрөөр хэлбэл, Паул Пентекостын өдөр Иерусалимд байхыг хүсдэг 

учраас ямар ч тодорхой шалтгаан байхгүй байж болох юм. 

Цаг Пентекостын 50 дүгээрт гэсэн утгатай грек нэр томъёо юм. Энэ нь цаг хугацааг тооцоолоход 

дараах Еврей тодорхойлолт авсан байна: 
15 Мөн та нар даллах өргөл нь sheaf авчирсан өдрөөс Амралтын өдрийн дараа өдрөөс эхлэн 

өөрсдөдөө тоолох ёстой: долоон амралтын өдөр дууссан байх ёстой. Долоо дахь Амралтын 

өдрийн дараа өдөр нь 16 Count тавин хоног (Левит 23: 15-16). 

Пентекостын өдөр хэд хэдэн нэр байдаг, учир нь энэ тухай зарим нэг энэ тухай андуурч байна. Уг 

нь бусад Библийн нэр нь: Ургацын баяр, Долоо Найр болон анхны үр жимс өдөр. 

Еврей уламжлал, хэзээ Пентекостын байна вэ? 

Ихэнхдээ Бурханы ариун баяр наадам, нар жаргах үед эхэлсэн хамт дуулах: 
29 Та нар ариун баяр хадгалагдаж байгаа үед шөнө болгон нэг дуу байх ёстой, нэг нь лимбэ 

хамт байх үед Израилийн Хүчит Нэгэний тулд, Их Эзэний уул ирэх гэж зүрх сэтгэлийн 

баяр баясгалан. (Исаиа 30:29) 

Орчин үеийн иудейчүүд хугацаанд Shavuot өөр Пентекостын дуудах хандлагатай байдаг. 

Пентекостын байхад зарим нь эргэлзэж байна. Олон иудейчүүд нэг 

өдөр Бурханы тасралтгүй Сүмийн үүнийг хадгалж дээр байлгаж болохгүй. 

Еврей садукайчууд зөв хэдий ч "[би] N дараах Талмуд болон geonic уран зохиол ... Пентекостын 

Siwan 6-нд унаж" (Pineles, "Darkeh shel Тора," х "Пентекостын үргэлж ням дээр унах гэж" хэлсэн 
байна. 212 Венийн, 1861,.. 1906 оны Пентекостын еврей нэвтэрхий толь) огноо олон иудейчүүд 

одоо ашиглаж (Хуучин гэрээний дараа хамтад нь хийж, судар биш юм байна) дараах Талмуд уран 



зохиолын байна, энэ нь дараа нь өөрчлөлт болон библийн өдөр биш юм 

. Бурханы тасралтгүй Сүмд Бид библийн аргыг ажиглана. 

Тендерийн зарын дарга асан Рабби Эзэн шуудай нь дараах: 

, Pesach эхний өдөр (15 нисан) фарисайчууд ойлгож Бичсэн нэг зэрэг амны хөндийн 

хуулийн итгэдэг "Хүндэтгэлийн өдөр" энд гэсэн үг. Садукайчууд, зөвхөн Бичсэн хуульд 

итгэж, шууд утгаараа текстийг авчээ. Амралтын өдрийн дараа өдөр нь Ням байна. Тиймээс 

тоо үргэлж Ням, болон Shavuot эхлэх, тавин хоногийн дараа, бас үргэлж ням гарагт унасан 

байна. (Шуудай Л. еврэй:. Shavuot зориулсан Бодолтой Arutz Шева, June 3, 2014) 

Христэд итгэгчид Есүс бичгээр хуулийн гаруй аман хууль дээр хэт их найдах нь фарисайчууд 

буруушааж байна (: 5-13 Марк 7) санаж байх ёстой. Есүс (Марк 7:13) тэд "Таны уламжлал та нар 

доош дамжигдан байна. Тэгээд та үүнийг олон ийм зүйлийг дамжуулан ямар ч нөлөө Бурханы 

үгийг гаргах" байсан гэж хэлсэн. 

Тэгээд доор үзүүлсэн шиг, Пентекостын анхны үр жимс холбоотой байна гэж тавин тоолох цаг 

хэлнэ: 
16 Count долоо дахь Амралтын өдрийн дараа өдөр нь тавин хоног; Дараа нь та нар ЭЗЭНд 

шинэ идээн өргөлийг өргөх ёстой. 17 Та нар ефагийн аравны хоёр нь хоёр хүн амын 

шилжилт хөдөлгөөн талх таны орон сууц нь авчрах ёстой. Тэд сайн гурилынх байх 

ёстой; Тэд нь хөрөнгөтэй шатаасан байна. Тэд ЭЗЭНий (: 16-17 Левит 23) нь анхны үр 

жимс юм. 

Та долоо дахь Амралтын өдрийн дараа өдөр нь тавин хоногийг тоолох үед та Пентекостын нь ням 

гарагт ирэх үргэлж байна гэж үздэг. Пентекостын жаргах ням хүртэл жаргах Бямба-аас явуулж 

байна. Irenaeus, мэдэгдсэн Смирна нь Поликарп (Irenaeus хэлтэрхий 7) элч нар нь ням гарагт 

Пентекостын байв гэж бичсэн уулзсан юм. 

анхны үр жимс 

Цаг "анхны үр жимс" ашиглах хоёр дахь ургац санал болгож байна. Үнэндээ, энэ ч бас гарч 

Хуучин гэрээн дэх сануулъя: 
16 ... ургацын найр, хөдөлмөрүүдээсээ та талбайд тариалсан байна анхны үр 

жимс, 17 Ingathering найр жилийн эцэст та салбарт өөрийн хөдөлмөрөөр (Египетээс гарсан 

нь 23: 16-17) үр жимснээс цугласан байна.  
 
22 Мөн та нар Найр Долоо, улаан буудайн ургацын анхны үр жимс нь ажиглах бөгөөд оны 

эцэс (Египетээс гарсан нь 34:22) дээр Ingathering найр. 
26 Мөн анхны үр жимс өдөр, та долоо хоногт таны баяр дээр ЭЗЭНд шинэ идээн өргөл 

авчрах үед та нар ариун цугларалттай (Тооллого 28:26) байна. 

Зарим протестант тайлбарлагч анхны үр жимс Баяр гэж хүн амын шилжилт хөдөлгөөн sheaf өргөл 

лавлана ч (жишээ нь Radmacher ED болгосон байна. Нельсон Судлал Библи. Thomas Nelson 

Publishers, Nashville, 1997, х. 213) Энэ нь буруу нэршил юм. "Анхны үр жимс нь sheaf" дараа нь 



санал болгосон боловч (Левит 23: 10-11), дээрх маягаар, Библид анхны үр жимс үед (зүгээр л нэг 

sheaf биш) зэрэг Долоо баяр хэлнэ. 

Анхны үр жимс санаа нь энэ өдөр ойлгоход бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ? 

Анхны үр жимс нь Пентекостын найр, эсвэл найр (Египетээс гарсан нь 34:22) Бурхан одоо дараа 

нь илүү их ургац дүрслэн Өнгөрсөн агуу өдөр ирж, зөвхөн жижиг "анхны үр жимс" сүнслэг ургац 

дуудаж байна гэдгийг бидэнд сануулж байна. Ихэнх нутагт хавар, ургац, их Намрын ургац 

хураалтын хамаагүй бага бөгөөд энэ нь хүн төрөлхтний хувьд Бурханы авралын төлөвлөгөөнд 
нийцэж байгаа юм байна. 

Гэхдээ юу Есүсийн тухай? Тэрээр анхны үр жимс нь төрөл биш гэж үү? 

Тийм ээ, тэр үнэхээр байсан юм. Паул тэмдэглэхдээ: 
20 Харин чухамдаа Христ үхэгсдээс амилсан, мөн унтаж унасан хүмүүсийн анхны үр жимс 

болсон байна. 21 оноос хойш хүний хувьд үхэл ирсэн хүн үхэгсдийн амилалт нь мөн ирсэн 

байна. 22 үхэх Адам дотор бүгд адил, бүр бүгд амьдруулагдах болно Христ дотор. 23 Харин 

өөрийн дарааллаар нь тус бүр нэг: Христ анхны үр жимс, дараа нь Христийн хэн Түүний 

ирэлтэнд тэд. (1 Коринт 15: 20-23). 

10-11: Христ Левит 23 хүн амын шилжилт хөдөлгөөн sheaf өргөлийн биелэл юм. Тэрээр анхны үр 

жимс нь sheaf юм. Тэр (хүн амын шилжилт хөдөлгөөн sheaf өргөл нь ням гарагт байсан) ням 

гаригт тэнгэрт дээш одсон үед Тэр амилсан дараа (: 1,17 Иохан 20) Тэр бас үүрэг биелүүлсэн. Гэвч 

Тэр ч Түүний үнэн дагалдагчид ч одоо Улаан өндөгний баярын гэгддэг ажиглагдсан. 

Мөн Жеймс Есүс firstfruit нэг төрөл байж биднийг урагш авчирсан гэж тэмдэглэсэн: 

Өөрийнх нь 18 болно, тэр бидэнд заасан үнэний үгээр, бид Түүний бүтээлүүдийн анхны үр 

жимс (Иаков 1:18) нь ямар байж болох юм гэж авчирсан. 

Есүс хүн амын шилжилт хөдөлгөөн sheaf тахил төлөөлөх анхны firstfruit байсан Тиймээс бол 

жинхэнэ христианууд Пентекостын өдөр төлөөлж анхны үр жимс нь нэг төрлийн юм."Анхны үр" 

нь зөвхөн хэдхэн энэ насны ургацын хэсэг байх болно гэсэн үг (уд.харьц Лук 12:32; Ром 9:27; 11: 
5) - Гэхдээ тэд бас их ургац байх болно гэсэн үг - нь цаг авралын төлөө боломж хэзээ ч бүх хүмүүс 

хожим нь үнэн зөв, бодит боломж байх болно. 

Петр Пентекостын дээр заасан зүйлийг анхаарах хэрэгтэй: 
29 "Эрэгтэй, ах дүү нар аа, би, патриарх Дэвид та чөлөөтэй ярьж түүнийг үхсэн, газарт 

булсан аль аль нь, түүний булш нь энэ өдрийг хүртэл бидэнтэй хамт байна гэж эш үзүүлэгч 
байх бөгөөд Бурхан нь тангараг гэж мэдэж Тиймээс үзье. 30 түүний сэтгэл Үхэгсдийн 

үлдсэн байсан юм гэж, 31, тэрээр энэхүү урьдчилан харах, Христийн амилуулалтын талаар 

ярьсан, түүний хаан ширээнд суух түүнийг өөрийн биеийн жимс болохыг нь тангараг, 
махан биеийн дагуу тэрээр Христийн босгож болно , мөн Түүний махан бие харсан бэ 

авлигын. 32 Энэ Есүсийг Бурхан амилуулсан бөгөөд үүнээс бид бүгдээрээ үүний гэрч нар 

мөн. 33 Тиймээс Бурханы баруун гарт өргөмжлөгдөж буй, мөн Эцэг нь Ариун Сүнсний 
амлалтыг хүлээн авч, Тэр асгасан . энэ нь таны одоо харж, сонсож буй (Үйлс 2: 29-33) 

Петр, Пентекостын дээр, жимс Есүсийн заасан Тэр амилуулагдсан гэж сануулж 

байна. Пентекостын Бурхан Өөрийн Ариун Сүнсийг олгох бөгөөд ингэснээр бид даван туулж 



Түүний ажлыг хийж, тэр ч байтугай "Энэ одоогийн бузар булай" -д амьдарч байгаа ч сүнслэгээр 

өсөх боломжтой энэ жижиг ургац адисалдаг гэдгийг харуулж байна (Галат 1: 4) 

Одоо Есүс нь зөвхөн Тэрээр мөн олон ах дүүсийн дунд ууган нь байсан, анхны үр жимс анхны 

байв: 
29 Тэр урьдаас мэдсэн хэнд нь, Тэр бас Түүний Хүүгийн дүр нь нийцсэн байх ёстой, тэр 

олон ах дүүсийн (Ром 8:29) дунд ууган нь байж болохын тулд урьдаас тогтоосон.  
 
5 Есүс Христ, итгэмжит гэрч, үхэгсдээс анх төрсөн (Илчлэлт 1: 5). 

Есүс ууган хүү учраас, энэ нь мэдээж Түүнтэй адил байх ёстой хүмүүс бий болно гэсэн үг 

юм. Тиймээс Есүс Христтэй адилхан болох нь бас Пентекостын захиасын нэг хэсэг юм.Мэдээж 

Христтэй адилхан болох санаа нь Библийн даяар зааж байгаа бөгөөд Пентекостын хязгаарлагдмал 

байна. Жон бичсэн зүйлээ анхаарах хэрэгтэй: 
2 ... бид Түүнтэй адил байх ёстой (1 Иохан 3: 2). 

Энэ нь ариун цугларалт болох тул, энэ нь долоо хоногийн амралтын өдөр ижил ажиглагдсан ч, 

өргөл (Дэд хууль 16:16) -тэй байна. Хуучин Гэрээний Долоо хоногуудын Баяр, анхны үр жимс 

оролцсон, 50 хоногийн Дээгүүр Өнгөрөх баярын дараа Амралтын өдрийн дараа хадгалагдаж 
байна. 

Христийн нас барсны дараа элч нар гэж өдөр хамтдаа цугларсан. Тэр өдөр, Ариун Сүнс Христэд 

итгэгчид анхны үр жимс нь ямар байдлаар Бурханд хандах хангах асгасан байна.Есүс эдгээр анхны 
үр жимс болон Христ Тэрээр мөн адил анхны үр жимс байх ёстой энэ насны гэж нэрлэдэг анхны 

байсан (дуудсан хүмүүсээ дараа нь Есүс юм шиг байх нь бас ч зүгээр л анхны үр жимс биш байх 

болно). 

Ариун өдрүүд Иерусалимын гадна хадгалж чадах уу? 

Зарим нь бүр Иерусалим уруу явах гэж шаардаж байсан гэж библийн Ариун өдрүүд одоо хадгалж 

болохгүй гэж заасан байна. 

Гэхдээ гэсэн үг биш тохиолдолд түүхэн, тэр ч байтугай Есүстэй хамт байсан юм. 

Назарын байхад нь Түүний тохинууллын эхэнд чиглэсэн Есүс (Лук 4:16) "амралтын өдөр" дээр 

ярьсан. Пентекостын Мөн долоо хоногийн / Амралтын өдөр найр (: 10,16 Дэд хууль 16) гэж 

нэрлэдэг. Лук гэсэн үг Энэ нь олон тооны жинхэнэ Грекийн хугацаагаар харж баталгаажуулсан 

болно. Амралтын өдөр нь бодит үг (гэх мэт үгсийн-ын үгүй биш хүчтэй бүлэглэл), σαββάτων, 

олон тооны (: 1, ганц юм σαββάτω, Лук 14-р гэх мэт) юм. Аялал дараах байдлаар шууд утгаар нь 

орчуулж байна: 
16 Мөн Тэрээр Назарын Тэр хүртэл авчирсан юм орж ирсэн. Түүний ёс заншлын дагуу, тэр 

нь амралтын өдрүүдэд дээр синагогт орж, уншиж босов. (Лук 4:16, Ногоон) 

Тэгэхээр энэ нэг Иерусалимд өөр газар, Ариун өдрийг хадгалж чадах Есүс шиг шоу тусалдаг. 1-2 
(Ногоон JP, Ахмад Interlinear Грек Англи Шинэ Гэрээнд, гурав дахь хэвлэл Baker ном, 2002 он.): 

Мөн тэрээр магадгүй Лук 6 Галил өөр ариун өдөр байлгах бололтой. 



Магадгүй энэ нь Самари эмэгтэй мөргөлийн магадгүй Иерусалим газар (Иохан 4:19) хязгаарлах 

ёстой гэж заасан бол гэдгийг дурьдах нь зүйтэй, Есүс Иерусалим мөргөлийн хязгаарлалт байхгүй 
байсан гэж хэлсэн нь: 

., Аврал юм бид юуг шүтэхээ мэдэж, 21 Есүс түүнд, "Эмэгтэй, Надад итгэж, цаг үед та юм ч 

энэ уулан дээр ч биш, Иерусалимд, Эцэгт л мөргөх ирж байна 22 Та мэдэхгүй байна гэж юу 

вэ мөргөх . 23 иудейчүүдийн Гэвч цаг юм одоо ирж байна, үнэн мөргөгчид нь сүнсээрээ, 

үнэнээр Эцэгт минь мөргөх цаг,. Эцэг Түүнийг шүтэн бишрэх зэрэг хайж байгаа 24 Бурхан 

бол сүнс, Түүнд мөргөгчид нь мөргөх ёстой сүнсээрээ, үнэнээр. " (Иохан 4: 21-24) 
Шинэ Гэрээ нь тодорхой Ариун өдөр болон бусад мөргөлийн Иерусалим уруу хязгаарлаж байна 

гэж (; 23:24 мөн Матай 10:23 үзнэ үү) байна. 

Эсвэл Хуучин гэрээн дэх анхны үр жимс (тоо 28:26) өдөр Христийн ач холбогдолтой байсан: Энэ 

Greco-Ромын сүм нь мөн Пентекостын, заримдаа долоо хоногийн (15-16 Левит 23) Баяр гэх 

гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй . Мөн тэд нэг нь хот руу түүний 
биелүүлэх хязгаарлаж болохгүй. 

Христэд итгэгчид байх анхны үр жимс санаа нь Шинэ гэрээнд (Иаков 1:18) -д батлагдсан байна 
гэж бас авч үзье. Эртний Израилийн, хавар нь бага ургац, намар томоохон хэмжээний ургац 

байлаа. Хаврын Ариун өдөр Пентекостын, зөв ойлгосон үед Бурхан зөвхөн авралын зарим нь одоо 

дуудаж байна зургийг (; 1 Коринт 1:26; Иохан 6:44 Ром 11:15) тусалдаг томоохон ургац дараа ирэх 
(Иохан 7: 37- 38). 

Greco-Ромын олон сүм Пентекостын зарим хувилбарыг ажиглана. Гэсэн хэдий ч тэд бусад 

тодорхой библийн ариун хоног ажиглаж байхгүй бол хэсэгчлэн, учир нь тэд Бурхан зөвхөн одоо 
зарим нь дуудаж байна яагаад ойлгож чадахгүй, бүх авралыг санал болгох төлөвлөгөө (Лук 3: 6; 

Исаиа 52:10) байдаг тэр вэ гэж. Шүүх дээр Мерси амжилт ялалт "(Иаков 2:13). 

5. найр: Бүрээн Христийн эргэж ирэх болон үйл явдлууд үүнийг 

тэргүүлэх 

Greco-Ромын сүм ихэнх нь ерөнхийдөө Уналтын тохиолдож библийн ариун хоног хадгалж 

болохгүй. Гэсэн хэдий ч эдгээр Ариун өдрүүд Бурханы төлөвлөгөөний олон чухал үйл явдлыг 

харуулдаг. 

Бүрээн найр нь зөвхөн үхлээс анхны үр жимс амилуулах Христийн ирэлтийн, энэ нь бас л өмнө 

сүйрлийн аймшигт цаг хугацаа, Есүс Христийн оролцоо Нийт үгүй болгох нь амьд аварч, дээрх 

Бурханы хаант улсыг байгуулах дүрслэн дүрслэн дэлхий. 

Энэ наадам Бурханы агуу мастер төлөвлөгөөнд хэрхэн нийцэж-ын ойлгох болтугай. 

Пентекостын өдөр, бүрээ баярын хооронд томоохон хугацааны ялгаа байдаг гэдгийг авч 
үзье. Шинэ гэрээний сүм Пентекостын өдөр эхэлсэн бөгөөд үндсэндээ Есүс сүүлчийн бүрээний (1 

Коринт 15: 51-57) ирэх үед дуусдаг болохоор утгаар нь Пентекостын өдөр, бүрээ баярын 

хоорондох хугацааг сүм нас төлөөлж гэж үзэж болно . 

Дөрөв дэх Ариун өдөр бүрээ найр дахь "долдугаар сарын сарын эхний өдөр" (: 23-25 Левит 23) 

ажиглагдаж байна. 

Бурханы төлөвлөгөөний долоон тоо дуусах ба төгс илэрхийлэл болж байна. Бурханы тооллын 

долдугаар сар (есдүгээр ба / эсвэл аравдугаар сард тохиодог) бидэнд зориулсан Бурханы агуу 



мастер төлөвлөгөөний дууссаныг төсөөлж, сүүлийн дөрвөн наадам агуулдаг. Энэ сарын эхний 

өдөр унасан наадам Бурханы төлөвлөгөөний эцсийн үйл явдлын эхлэлийг заана. 

Энэ нь хэн нэгний байнгын ажил үлдсэн өөр нэг жилийн Амралтын өдөр (: 24-25 Левит 23) бөгөөд 

энэ бүрээ нь үлээж нь дурсгалын байх байсан юм. Энэ нь бас Бурханы арга зам (:; 1-7 уд.харьц 

Езра 3 2-3 Нехемиа 8) сурах цаг болжээ. Израилийн хөвгүүдэд юу ихэнх (Коринт 10:11 1) бидний 

бичсэн байсан "жишээнээс, тэд бидний анхааруулгын зориулж бичсэн тэдэн дээр насны 

төгсгөлүүд ирсэн." 
Энэ бүрээг найр нэрээ татаж бүрээ үлээж авсан юм. 

Ялангуяа нь бидний амьдарч байгаа эцсийн удаа холбогдуулан эдгээр бүрээ үлээж хамт холбоотой 

бэлэгдлийн утгаар нь маш их байдаг. Энэ өдөр, Rosh Hashanah орчин үеийн еврей нэр, библийн ч 

иудейчүүдийн хувьд ч анхны биш гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ нь тэд зууны баталсан Бурхан 

тэдэнд болон Хуучин гэрээний бичигдсэн дараа өгсөн дараа ямар нэг зүйл байсан (Kramer, Эми J. 

Rosh Hashana гарал үүсэл. Copyright 1998-1999 онд Бүгд еврей, Inc ©). 

Библи бүрээ Бурханы найран зарлах, түүнчлэн угсрах хүмүүсийг дуудах хийсдэг байсан гэж заадаг 

(Тооллого 10: 1-3, 10). 

Амьдралын Ном 

Сонирхолтой нь, еврей эрдэмтэд "Амьдралын Номонд" (Peltz M, Рабби. Нь Rosh Hashanah 
мэндчилээд? Haaretz, September 17, 2012 онд гэж юу вэ) хамт бүрээ Баярыг холбоотой 

байна. Яагаад сонирхож байгаа юм? 

За, Библи заадаг "Амьдралын Номонд" -д жагсаагдсан байгаа хүмүүс гэж (4 Филиппой: 3; Илчлэлт 

3: 5) (Еврей 12: 22-23) амилуулагдах болно. Вэ? Долоо дахь болон сүүлийн бүрээ үед: 

51 Болгоогтун, би та нарт нэгэн нууцыг хэлье: Бид бүгдээрээ унтах нь үгүй, харин бүгдээрээ 

өөрчлөгдөх ёстой болно - 52 зуур нь нүд ирмэхийн зуур өнгөрсөн бүрээ байна. бүрээний нь 

сонсогдож болно, үхэгсэд үл муудах уруу амилуулагдаж, бид ч өөрчлөгдөх болно. 53 Энэ 
муудах нь ялзаршгүй өмсөх ёстой бөгөөд энэ үхлийн бие нь үхэшгүйг өмсөх ёстой. (1 
Коринт 15: 51-53) 

, Дараа нь Бурханы хаанчлал болон шүүлт ирэх (11: 15-18) (: 2 8), шийтгэл бол Бурханы (4 9) 

хамгаалагдсан биш юм тэдэн дээр ирдэг Илчлэлт номыг тодорхой долоон бүрээ үлээж болно гэж 

заадаг. Эцэст нь хэлэхэд энэ нь хэн нэгний нэр амийн номд бичигдсэн биш юм тэд хоёр дахь үхэл 

(: 14-15 Илчлэлт 20) мэдрэх болно гэж заадаг. 

Жижиг дэлбэрэлтийн улмаас 

Бүхэлд нь асар их импортын үйл явдлыг тэмдэглэх үргэлж - Библи Израилийн түүх, их зөрчил 

болон эсэргүүцэлд нь сарниулагдаж байсан үед бүрээ гар эсвэл чухал зурвастай оршил гэж дуудах, 

анхааруулах төхөөрөмжүүд болон ашиглагдах болно хэвээр байгааг харуулж байна гэж үзэж улс. 

Бурхан бас Тэр хууль эсрэг тогтмол эсэргүүцэлд тэдний дээр авчрах шийтгэлийн тухай Израилийг 

анхааруулахаар эш үзүүлэгчид, тэдний дунд Исаиа, Езекиел, Хосеа Иоел, ашигласан.Эдгээр 
бошиглогчид Бурханы ард түмний өөрсдийн анхааруулга blare нь бүрээ шиг дуу хоолойгоо 

ашиглаж байв. 



1 Cry чангаар, бүү татгалз; Бүрээн гэх мэт өөрийн дуу хоолойгоо өргөж, Миний ард түмэн 

тэдний гэм, Иаковын гэрийг тэдний нүглүүд хэл. (Исаиа 58: 1) 

Бурханы тасралтгүй Сүмд Бид өнөөдөр үүнийг хийж ажиллаж байна. Бид ч бас тайлбарлаж 

хичээх - Бид зоригтойгоор дэлхийн үйл явдлууд зөв ойлгосон эш нь нийцүүлэх байгаа нийгэм, 
хэрхэн нүглийн хэлж байна. 

Илчлэлт ном заадаг шиг Гэхдээ бас ирээдүйд ирэх шууд бүрээ дэлбэрэлт байх болно (Илчлэлт 8: 1-
13, 9: 1-18). Гэвч хамгийн эдгээр сэрэмжлүүлгийг анхааралдаа авахгүй. 

Олон Илчлэлт номонд хийсдэг байгаа бөгөөд маш их бүрээн баярын (Левит 23:24) дээр хийсч байх 

байсан - найдаж олон холболтыг харж болно. 

Гэхдээ хамгийн чухал бүрээ нь утгаар нь, өнгөрсөн долоо дахь нь байж болох юм. Энд Илчлэлт 

тэр тухай юу зааж байна: 
15 Дараа нь долоо дахь тэнгэр элч сонсогдсон: Мөн тэнгэрт чанга дуу хоолой байсан, 

хэлсэн "энэ дэлхийн хаант улсууд нь бидний Их Эзэн болон Түүний Христийн хаант 

улсууд болж, Тэр үүрд мөн мөнхөд хаанчлан болно!" Удирдагчдыг сэнтийнээс дээр 

Бурханы өмнө суугаад 16 Мөн хорин дөрвөн ахлагчид нүүрээрээ унаж, өгүүлсэн нь 

Бурханд, 17 мөргөж: "Бид Танд талархаж, Ай Их Эзэн Бурхан Бүхнийг Чадагч юм, хэн 
байсан, хэн ирэх юм нэг учраас Та тэд шүүгдэх ёстой гэж, нас барагсдын цаг Таны агуу 

хүчийг авсан болон хаанчлав. 18 үндэстнүүд уурлаж, мөн Таны уур хилэн ирсэн бөгөөд, та 

таны боолууд бошиглогчид болон гэгээнтнүүдийн, эдгээр шагнах ёстой гэж хэн Таны нэр, 

жижиг, их айж, мөн дэлхийг устгах хүмүүст устгах хэрэгтэй ". 19 Дараа нь Бурханы сүм 

тэнгэрт нээсэн, Түүний гэрээний авдар Түүний сүмд харж байна. Мөн гялбааны, 

шуугианууд, аянга, газар хөдлөлт, мөн агуу мөндөр байна. (Илчлэлт 11: 15-19) 

Бүрээн найр бүрээ ирээдүйн үлээж, Есүс ирж, дэлхий дээрх Бурханы хаант улсыг байгуулах болно 

гэж бодит байдлыг дүрслэн. Бурханы хаант улсыг ирж буй сайн мэдээ Есүс Өөрийн зарц нар нь 

одоо тунхаглах хүсдэг ямар нэг том хэсэг (Матай 24:14; 28: 19-20) бөгөөд дараа нь төгсгөл (Матай 
24:14) ирэх болно. энэ дэлхий дээр Христийн ялалтын бүрээ оноо найр. 

. 1542A, хх 922, 930 болон Epiphanius (Ephiphanius Salamis нь Ephiphanius нь Panarion. - Ийм 
Жероме болон Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum Де Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia 

Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna зар Culumnam 1415 мэт 

Greco-Ромын түүхчид, : Ном II (урсгалуудын 1-46) 1-р хэсэг, Бүлэг 19, 7-9 Фрэнк Уильямс, 

редактор Хэвлэн BRILL, 1987, х 117-119), бичигдсэн гэж "Назарын Христэд итгэгчид" 
үргэлжилсээр Уналт Ариун өдрүүд байлгах нь... дөрөв дэх, тав дахь зууны руу. тэд мөн 

Иерусалимд итгэлтэй Христэд итгэгчдийн тэд (Pixner Б. Сүмийн Төлөөлөгчийн эзэн хааны эрх 

Матай Сион дээр Олдсон зогсоосон хүртлээ дөрөвдүгээр зуунд Иерусалим дахь анхны христийн 
барилгыг мэдэгдсэн хадгалж байна. Библийн Археологийн тойм, May / зургадугаар сарын 1990: 

16-35,60). 

эсрэг Semite Жон Chrysostom тусгайлан сүүлээр дөрөвдүгээр зууны бүрээ Баярыг байлгах 

хүмүүсийг зогсоох гэж оролдсон (. иудейчүүдийн би эсрэг Жон Chrysostom Homily би: 5; VI: 5; 

VII: 2). Гэсэн хэдий ч, шударга байх гэж оролдож буй түүхийн туршид ингэж 

үргэлжлүүлэв. Бурханы тасралтгүй Сүм одоо хийдэг. 

6. өдөр: Цагаатгалын Сатан хөөгдсөн авдаг 



Ирэх намар ариун өдөр Цагаатгалын өдөр нь: 

26 Мөн Их Эзэн Мосед хандан: 27 "Мөн энэ долоо дахь сарын аравны өдөр Цагаатгалын өдөр 

байх ёстой Энэ нь та нарт ариун цугларалт болох ёстой; Хэрэв та өөрийн бодгалийг зовоох 

бөгөөд галаар өргөх өргөл санал болгож байна. Их Эзэн. 28 Тэгээд та нар тэр өдөр сэтгэл 
зовж зүдэрсэн биш юм байх ёстой ямар ч хүний хувьд, тэр өдөр ямар ч ажил хийж 

болохгүй энэ нь Их Эзэн Бурханыхаа өмнө та нарын төлөө эвлэрүүллийг хийхийн тулд, 

Цагаатгалын өдөр юм. 29 гадуурх ард түмнээсээ тэр хүнийг би түүний ард түмний дундаас 

устгах болно бууруулах 30 тэр өдөр ямар нэг ажил хийдэг ямар ч хүн, 31 Та ажлын ямар ч 
төрлийн үйлдэх болно;.. таны үеийн үед улиран үргэлжлэх тогтоол энэ нь байх ёстой бүх . 

гэр, орон сууц 32 Энэ нь ариун амрах амралтын өдөр нь та нарт байх ёстой, та нар та нарын 

сэтгэлийг зовоох болно; үдэш сарын ес дэх өдөр, үдшээс үдэш хүртэл та амралтын өдрийг 
тэмдэглэх болно ". (Левит 23: 26-32). 

7 'Энэ долоо дахь сарын аравны өдөр та нар ариун цугларалттай байх ёстой. Та өөрийн 
сэтгэлийг зовоох болно; Хэрэв та ямар ч ажил хийж болохгүй. (Тооллого 29: 7) 

Мацаг барих нь голдуу хэрхэн хэллэг "та нарын сэтгэлийг зовоох" Иудейн болон өөр тайлбарлаж 

ирсэн түүхэн байна Бурхан иргэд Сүм (энэ нь мөн Дуулал 35:13 зэрэг хэсгүүдээс баталгаажуулсан 
байх; 69:10 болон Исаиа 58: 5) мацаг барих гэсэн үг, нэг нь ямар нэгэн байдлаар өвчтэй юм, тийм 

бол аль хэдийн зовж шаналсан байна. орой үдшийн жаргах нь нар жаргах нь гэсэн үг юм. 

Шинэ гэрээ нь өөрөө Цагаатгалын өдөр дууддаг, "Fast" (Үйлс 27: 9), ямар нь зөвхөн Төлөөлөгч 

Паул, түүнийг хөтлөх гэж (Тэр Үйлс 21-д тайлангийн нэг байх нь заана: 18-24; 28:17 ) Theophilus 
(Christian Үйлс Ном Үйлс-д хандаж байсан Грекийн нэртэй, гэхдээ энэ нь 1: 1), бас байсан эсвэл 
өөр цаг орлуулж болох байсан байх ёстой. 

Бурханы сүмийн харьяа ажигч гярхай хүмүүс нь хурдан нар жаргах энэ шөнө нар жаргах хүртэл 

дараагийн шөнө (тэд боломжгүй байгаа бол - энэ нь нийцэж байна - мацаг төлөвтэй биш юм 
хөхүүл эхчүүд, бага насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, болон төрөл бүрийн зовсон бусад энэ 

чиглэлээр еврей үйл ажиллагаа, түүнчлэн) байна. Энэ ШУУРХАЙ бид хоол хүнс, ундаа ч явж 

байна. 

Хачирхалтай, нэг нь протестант тайлан нэг шалтгаан нь Христэд итгэгчид ямар ч еврейн сүм 

өнөөдөр байхгүй учир Цагаатгалын өдөр нь байлгах хэрэгтэй гэсэн үг биш юм (Cocherell BL. Байх 

ёстой ЦАГААТГАЛЫН өдөр ШУУРХАЙ Христийн дагалдагчид?) Аж. Гэсэн хэдий ч, Библийн 

бодит байдал дээр ариун сүм байсан болон бусад бодит Шинэ Гэрээ нь Христэд итгэгчид одоо 

Бурханы сүм (: 16-17 1 Коринт 3) байгааг харуулж байна гэж өмнө нь Израилийн хөвгүүд олон 

зууны турш Цагаатгалын өдөр хадгалагдаж байна . 

хоёр Ямаа 

Хуучин гэрээн дэх Цагаатгалын өдөр Azazel ямааны цөлд (: 1-10 Левит 16) явуулсан ёслол багтсан 

байна. Зарим Христэд итгэгчид Сатан ёроолгүй нүхэнд мянган жилийн турш баригдсан байх болно 
мянган жилийн турш цаг төсөөлж шиг хол Azazel ямаа энэ илгээх (: 1-4 Илчлэлт 20) харсан. Энэ нь 

тэр үед ятгах болон хууран мэхлэхийн тулд боломжтой байх болно гэсэн үг юм. Учир нь Есүсийн 

тахил, нэг ямааны энэ өдөр (: 1-10 уд.харьц Еврей 10) ажиглах золиос биш юм. 

Есүс байсан ч бидний Дээгүүр Өнгөрөх баярын хургыг бидний төлөө золиос (1 Коринт 5: 7-8), Тэр 

зөвхөн нэг удаа алагдаж байсан (Еврей 9:28), бид ч бас Есүс ёслолын алагдсан байна Дээгүүр 

Өнгөрөх бусад цагийг үзнэ үү. 

Яагаад тэр вэ? 



Олон таамаглах нь бий, гэхдээ энэ нь золиослол хоёр дахь ямааны гаргахаас өмнө юу гэсэн хамт 

сэжүүр байж болох юм. 

Анхны Дээгүүр Өнгөрөх баярын зөвхөн гэм нүглийн төлөө гатлан байгаа Израилийн хөвгүүдийн 

болсон байна. Энэ эрин үед, жинхэнэ христианууд хүмүүст бидний гэм нүглийн төлөө шийтгэл 

төлөх Түүний сүүлчийн дэлхийн Дээгүүр өнгөрөх баярын дээр Есүсийн тахил үздэг. Харин 

жинхэнэ Христэд итгэгчид дэлхийн хүн амын цөөнх нь байдаг (Лук 12:32; Ром 11: 5). 

Дэлхийн Сатан байдаг "гэж энэ насны бурхан" Библид оноос хойш "харалган" (2 Коринт 4: 4), 

хамгийн харалган байсан боловч Есүсийн тахил хамрагдсан байна. Гэсэн хэдий ч энэ гэж нэрлэх 

болно хэн юм бараг бүх зүйл болно - энэ нас, насны аль ирэхийг (Матай 12:32). Тахилыг байгаа, 

сүм нас дуусах ёслолын дараа Есүсийн тахил Бурханы төлөвлөгөө бүх авралыг санал оруулсан, 
мөн л өнөөдрийн үгүй биш сонгогдсон, зүгээр л сүм нас гэж нэрлэдэг хүмүүст биш гэдгийг 

харуулж тусалдаг. 

Бусад ямаа өмнө гаргасан байна тахил байгаа гэхэд, энэ нь Есүс Сатаны нүглийг авч байсан юм 

гэдгийг харуулж байна. 

Есүс бүх хүн төрөлхтний шийтгэл авчээ. Гэхдээ энэ нь Бурхан биднийг дуудаж, биднийг 

наманчлал (Иохан 6:44) олгодог бөгөөд бид наманчлах хүсэлтэй байж ирсэн, бид итгэж дараа 

хүртэл хүнд хамаарахгүй. Нь зөвхөн Есүс, гэхдээ бид Хүүгээ итгэдэг, бид Эцэг, өөрөөр хэлбэл, 

бид Тэд юу хэлж итгэ. Мөн бид баптисм хүртэж, наманчлан, Ариун Сүнсийг олгосон байна (Үйлс 

2:38) болон үнэндээ тэд бидэнд амьдрах ёстой юм шиг амьдрахыг хичээж үүнийг нотолж (уд.харьц 

1 Иохан 2: 6). 

Түүхийн туршид хадгална 

Цагаатгалын өдөр үүний эсрэг номлосон Жон Chrysostom дагуу 4-р зуунд хадгалагдаж байна (. Жон 
Chrysostom Homily Би бол иудейчүүдийн би эсрэг: 5; VI: 5; VII: 2). 

Энэ нь мөн энэ үед үүнийг (хориглох гэж оролдсон ойролцоо Сирийн элчийн Canons жаяг нь 69/70 
харж болно Seaver JE Ромын эзэнт гүрний дотор еврейчүүдийн (300-438) нь дарамт учруулах, 

Канзас хэвлэл их сургуулийн Асуудал 30:. Хүнлэг судалгаа. сургууль Канзас хэвлэл, 1952 оны, х. 

34-35). 

Лалын шашинтай баримт бичиг, тав дахь аравны-р зууны үеэс ны өдрийн, Есүс болон Түүний 

шавь нар нь иудейчүүдийн адил өдрүүдэд хурдан байв гэж заасан. Энэ нь Иудей-Христэд итгэгчид 

ч Greco Ром 50 өдөр Lenten- хамт ирсэн байхад Цагаатгалын өдөр сахиж байсан гэдгийг харуулж 

Есүс Эртний Еврейн болон Христийн уран зохиолын (Tomson P. Lambers-Petry Л. Judaeo-Христэд 

итгэгчдийн дүрсийг хадгалж өгөөгүй гэдгийг мацаг барих хугацаа, боть 158, 2003, хх 70-72,. Стерн 
SM-д зохиомжилсон Сайн мэдээний Ишлэлийн ". ... Абд аль-Жаббар номтны судлалын NS Боть 

XVIII сэтгүүл (1) дөрөвдүгээр сар 1967: 34-57). бусад түүхчдийн-аас тайлан энэ үзэл (жишээ нь: 

Нарс, х. 32-34) дэмждэг. Түүнээс гадна, бид ч гэсэн 16-р зууны үед Transylvania-д хадгалагдаж байгаа 
гэдгийг түүхэн тайлан (Liechty, хуудас 61-62.) Үзнэ үү. 

Бурханы хуучин радио Сүмийн 20-р зууны туршид Цагаатгалын өдөр (болон бусад Ариун хоног) 

ажиглагдсан. Бурханы тасралтгүй Сүмд Бид өнөөдөр үүнийг ажиглаж байна. 

7. найр: Майхан Дэлхийн дор Христийн засаглалын шиг 

харагдаж байна юу нь зэрвэс 



Майхан найр Бурханы төлөвлөгөөний онд дээд цэгтээ үйл явдлыг дүрслэн. Есүс хүн төрөлхтнийг 

гэтэлгэхийн тулд бидний гэм нүглийн төлөө нас барсны дараа, Тэр бидэнд Ариун Сүнсийг илгээж, 
Түүний нэр хаад, тахилч нар дэлхий дээр Түүнтэй хамт хаанчлах явдал болох нь хүмүүс (Илчлэлт 

5:10) нь авч, Түүний Хоёр дахь Ирэлтийн дараа, Тэрээр эцэст нь түүнийг аль алинд нь, мөн түүний 

хүмүүс Бурханы дэргэдээс нүглийг тусад нь Сатаны толгой дээр бүх нүглийг байрлуулсан байна 

дараа (хийхээсээ биднийг эцэст нь дээр нь нэг нь түүнд, цагаатгал хамт орсон), дараа нь бид 
эцсийн цуврал бэлэн байна үйл явдлын газар дээр Бурханы Мянган жилийн хаанчлалын 

байгуулагдсаны эхлэх. 

Майхан найр хүмүүс (: 1-6 Илчлэлт 20) Сатаны хууран мэхлэлт ч Бурхны хуулийг сахих болно 

үед, Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлалын үед тохиолдож болно сүнслэг болон материаллаг 

элбэг дэлбэг дүрслэн. Энэ нь Сатаны мэхлэгдсэн дэлхийд одоо юу болж эсрэгээр байгаа юм 
(Илчлэлт 12: 9). Сатаны хууран мэхлэх, дараа нь үгүй болно (Илчлэлт 20: 1-3), Христийн өгүүлнэ 

хэн хамгийн их "гоё" худал сайд эдгээр сайд нарын олон нийтийг төөрөгдүүлсэн байна яагаад 

түүнчлэн (2 Коринт 11-аас нийтийг төөрөгдүүлсэн байна яагаад нэг хэсэг юм: 14-15). 

Есүс Өөрөө, Майхан Баярыг, мөн Иохан 7 хоногт үүнийг сургасан нь: 10-26. 

Энд Еврей судруудаас энэ талаар зарим зааврууд байна: 

"Энэ долоо дахь сарын арван тавны өдөр ЭЗЭНд долоо хоногийн турш Майхан найр болно 

эхний өдөр тэнд байх ёстой 35: 33 Дараа нь ЭЗЭН Мосетэй ярин, 34" Израилийн хөвгүүдтэй 
ярин, айлдахдаа хэмээн ярив. ариун цугларалт. Та үүн дээр ямар ч хэвшсэн ажил хийж 

байна. 

41 Та нар жилд долоо хоногийн турш ЭЗЭНд баяр болгон хадгална. Энэ нь таны үеийн үед 

улиран үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Та долдугаар сард үүнийг тэмдэглэх болно. 42Та 

долоо хоногийн турш бүхээгээс орших болно. эх Израилийн хөвгүүдийг хэн мэдээлэл, 

Майхан амьдрах болно (Левит 23: 33-35,41-42) 

13 "Та нар найр Майхан долоо хоногийн баримтална, ... 14 Мөн та нар баяр баясах болно, та 

болон таны хүү, таны охин, чиний эр зарц болон таны эмэгтэй зарц болон Леви, харийн 
хүн болон өнчин болон бэлэвсэн эхнэр, 15 долоо хоног та тэгж, Их Эзэн Бурхан сонгож 

газарт та нарын Бурхан ариун Баярыг болно Их Эзэн, та нарын Бурхан өөрийн бүх 

бүтээгдэхүүн болон таны гарт бүх ажилд таныг адислах болно, учир нь дааман хаалган 
дотор хэн байна. чи заавал баярладаг юм. 

16 "жил Их Эзэн сонгосон газарт та нарын Бурхан өмнө танай бүх эрчүүд гарч ирэх болно 
гурван удаа: Исгээгүй Талхны баярын үед Долоо найр дээр болон Майхан баяраар тэд 

өмнө нь гарч ирэхгүй бөгөөд Их Эзэн хоосон 17 тэр чадах юм шиг хүн бүр өгнө, Тэр та нарт 

өгсөн, та нарын Бурхан Их Эзэний адислал дагуу (Дэд хууль 16: 13-17).. 

Бурхан тэд амласан газар нутгийг орж өмнө нь эртний Израиль хэдэн арван жилийн турш цөлд 

бүхээг / Майхан (еврей "sukkos ') амьдардаг байсан юм. Эдгээр бэлтгэх бүхээг, мэдрэмж, тэд 

амлагдсан нутагт цорын ганц өв залгамжлагчид байсан зураг. Мянган жилийн турш ч, Бурханы 
Хаанчлал мөнх бус үндэстнүүдийн дээр эрх баригч үед мөнх бус хүмүүс Вант цорын ганц өв 

залгамжлагчид байх болно. Тэд даван туулж, амлалтаа өвлөх мэдлэг ба мэргэн ухаанаар өсөх 

ёстой. 

Бурхан Ефраимын (заримдаа судрын бүх Израилийн төрлийг дүрээр) тэд "Баяр өдрүүдийнх шиг, 

Майхан орших" болно (: 9, Douay-Rheims Хосеа 12) ярьж байна. Израиль цөлд, амлалтуудаа (1 

Коринт 10:11) өвлөх, зовлон дундуур явах ёстой бүх ард түмний нэг төрөл юм. Тэд Бурханы 
амлалтуудыг өвлөн хүлээж, харийнхан байсан. 



Бид Христэд итгэгчид бид энэ насандаа ямар ч байнгын хот бөгөөд ирэх нэг харах (Еврей 13:14) 

гэдгийг ойлгох явдал юм. Майхан баярын үеэр түр орон сууцанд амьдарч гэдгийг бидэнд сануулж 
тусалдаг. Христэд итгэгчид боломжтой бол, Майхан баярын өдөр бүр сурч, сүм үйлчилгээ оролцох 

нь зүйтэй (Дэд хууль 31: 10-13; Нехемиа 8: 17-18) амьдарч буй золиос нь манай "боломжийн 

үйлчилгээ" юм (Ром 12: 1) . 

Майхан найр (; 16:15 Дэд хууль 14:26) баясах үе юм. холбогдох аравны нэгийг ( "хоёр дахь 

аравны" нь түгээмэл гэж нэрлэдэг) хэрэглэх нь энэ элбэг цаг байх явдал юм гэдгийг харуулж байна 

(Дэд хууль 14: 22-26), бас яамны энэ насандаа (Дэд хууль 14-д нь тусламж авсан байх ёстой гэж: 
27). Майхан найр зургийг мянган жилийн элбэг дэлбэг цаг тусалдаг. Энэ нь бидэнд Есүс өгөөж 

дараа цаг хугацаа руу зэрвэс өгдөг. 

мянганы Бурханы 7000 жилийн төлөвлөгөөний долоо дахь өдөр юм. Сонирхолтой нь, долоон жил 

бүр, хуулийн ном Майхан баяр (: 10-13 Дэд хууль 31) уншиж болно тушаасан юм. Библи хуулийг 

дараа нь зааж болно (Исаиа 2 харуулж байна гэж Энэ нь хууль, Арван зэрэг мянганы хадгалагдах 
болно зургийг тусалдаг: 2-3; зарлигуудын талаар илүү бидний үнэ төлбөргүй онлайн 

товхимолд The олж болно Арван зарлиг). Энэ нь мянган жилийн туршид адислалууд болон элбэг 

дэлбэг авчирна Бурханы хуулийн дагуу амьдарч байна. 

Бид Христэд итгэгчид одоо ирж Мянганы, сүүлийн бүрээ ч бас анхны амилалт гэж нэрлэдэг (1 

Коринт 15:52) үед тохиолддог өөрчлөлтийг хүлээж байна: 

4 Мөн би сэнтийнүүдийг харсан, бас тэд тэдэн дээр сууж, шүүлт тэдний үйлдсэн 

байна. Дараа нь би Есүс тэдний гэрч болон Бурханы араатанд ба түүний хөрөгт мөргөсөн 

биш байсан үгийг цаазалжээ байсан хүмүүс, тэдний духан дээр эсвэл тэдний гар дээр 
араатны тэмдгийг хүлээн аваагүй байсан хүмүүсийн сүнснүүдийг харсан. Мөн тэд амьдарч, 

мянган жилийн турш Христтэй хамт хаанчлав. (Илчлэлт 20: 4) 

Библид Есүс Өөртөө Сүмд цуглуулж дараа, мөн Тэрээр хаан ширээнд бид Түүнтэй хамт эрх баригч 
болно дээр сууж дараа Тэр Түүний өмнө үндэстнүүдийг цуглуулж, Христэд итгэгчдэд хэлэх болно 

гэдгийг харуулах: 

34 Та нар Миний Эцэгийн адислагдсан болой, нааш ир, хаант улсыг өвлөх 

(Матай 25:34): Ертөнцийн сууриас та нарт бэлтгэсэн. 

Одоо Майхан Баярыг хүмүүст энэ зургийг мянган жилийн хаанчлалд тусалдаг гэж тэсэн ядан 

хүлээж байна. 

эрт хоёр дахь зууны Hierapolis нь Papias хэлсэн нь: 

[T] энд Христийн хаанчлал бол энэ нь маш дэлхий дээр материаллаг хэлбэрээр тохируулж 

болно гэдгийг нас барагсдын амилуулалтын дараа хэдэн мянган жилийн хугацаанд байх ба. 

Майхан баярын сахих итгэлтэй Христэд итгэгчид Шинэ Гэрээний үеэс хадгалагдаж байна гэсэн 
Бурханы ирж мянган жилийн хаанчлалын сүүдэр юм. 

Хаана байх вэ? 

Энэ нь ихэвчлэн нэг хэвийн хамтын нийгэмлэгийн гадна аялал орно гэсэн утгатай, хугацаа: 

Майхан найр нь "эргэл мөргөлийн" үндсэндээ юм (1-5 Дуулал 84). (Иохан 1:14 дэх грек үг 

ἐσκἠνωσεν Ногоон JP. Interlinear Грек хэл Англи хэл Шинэ гэрээ. Baker ном, 1996 оны 5-р хэвлэх 

2002, х. 282 тутамд орчуулж болно байдлаар) Тэр энд байхдаа Есүс хүн нь "ухаанууд". 



Зарим хуурамчаар өнөө үед дамжин өнгөрсөн Майхан найр зөвхөн Иерусалимд байх ёстой гэж 

үздэг боловч энэ алдаа юм. Израилийн хөвгүүд Левит 23 дахь сахих нь тушаалууд бүртгэсэн-
учраас дараа Иерусалим нь тэдний хувьд эхний сонголт биш байсан олон зууны турш тэр ч 

байтугай Иерусалимд байсан юм. Библи Майхан найр Иерусалимд бусад хотуудад (;: 23-24 
уд.харьц Дэд хууль 14 Нехемиагийн 8:15) хадгалагдах болно харуулж байна. , Тэдний түүх, 

мөрдөх гарын авлага: - Хоёр дахь ариун сүм хугацаанд (530 МЭӨ 70 AD), иудейчүүд нь ихэвчлэн 

түүнийг хаа нэгтээ, хадгалсан (Hayyim Schausse тэмдэглэсэн Еврей наадмуудад Schausse H. 

"Sukkos ч Иерусалим гадна их баяр байсан юм." 1938 Schocken, х. 184). 

Энэ нь бас Майхан Баяр Бага Ази дахь биш, Иерусалим хадгалагдаж сүүлээр 4-р зуунд Бага Ази 

дахь (Поликарп амьдрал, Бүлэг 19) болон тодорхой бусдыг 2-р зууны үед Смирна нь Поликарп 

тэмдэглэх нь сонирхолтой байж болох юм. , Эрдэм шинжилгээний 20-р зууны Кардинал Jean 

Danielou (Danielou, хамба Жан-Guenole-Мари Еврей Христийн шашны Теологиор хийсэн. - Энэ нь 

католик гэгээнтэн Жером (1542A Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna зар Culumnam 

1415) гэх мэт эх үүсвэрээс баталсан байна . John A. Бейкер. Westminister хэвлэл, 1964 орчуулсан, х. 
343-346). 

Жиованни Battista Pagani нэртэй арван есдүгээр зууны эсрэг мянган оюутан гуравдугаар зууны 

Египетийн Бишоп Nepos, Мянганы дэмжиж хүмүүсийн талаар дараах бичсэн нь: 

... Мянган жилийн турш, Мосегийн хууль сэргээгдэх болно хэмээн Еврей санаа дагуу 

рамтай Мянганы заадаг бүх хүмүүст ... Эдгээр гэдэг Judaical Millenarians шиг нэгэн бус 
иудейчүүд ч зохион бүтээсэн болон Мянганы дагуу аргацаан өнгөрүүлж учир гэж ... 

удирдагч энэ алдааны зохиогчид Nepos, Африкийн Бишоп оо, хэний эсрэг Санкт Dionysius 

амлалтууд дээр түүний хоёр ном бичсэн байв; болон Apollinaris, хэнд Санкт Epiphanius 
Heresies эсрэг түүний ажилд бусниулахын. (Pagani, Жиованни Battista. Чарльз Dolman, 

1855 Эрхлэн гаргасан, х. 252-253) 

Энэ нь Хамба Nepos ч Apollinaris ч Еврейчүүд байсан, харин "Еврей" итгэл үнэмшил байсан нь 

шашин байх нь буруушааж байсан гэдгийг тэмдэглэх нь сонирхолтой байх ёстой. Тэгээд 

Apollinaris католик гэгээнтэн гэж нэрлэдэг оноос хойш, энэ нь эрт гуравдугаар зууны үед нэр 

хүндтэй төрийн бус еврей христийн удирдагчид тодорхой allegorists буруутгагдсан байна санааг 
барьж байсан гэдэг нь тодорхой байх ёстой. Тэд "Мозаик тухай хууль" зохион байгуулж байгаа нь 

тэд аль аль нь утга учрыг ойлгож, Майхан Баярыг, харин Христэд итгэгч онцлон анхаарч дараа нь 

нотлох баримт юм. 

Хожуу 3-ны буюу эрт 4-р зуунд Olympus-ийн Greco-Ромын бишоп & гэгээнтэн Methodius Майхан найр 

тушаасан байна гэж, заасан нь Христэд итгэгчдийн хувьд сургамж гэж: 

хойш зургаан хоногийн турш Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээсэн, мөн бүх дэлхийг дуусаад, 

Тэр хийсэн Өөрийн бүх ажил нь долоо дахь өдөрт амарсан, долоо дахь өдрийг ерөөж, 

долоо дахь нь зураг тэгж, энэ нь ариусгагдах сард дэлхийн жимс жимсгэнэ цугласан байсан 
үед бид Их Эзэнд баярыг тушаасан байна ... энэ нь Израилийн хөвгүүдийн адил байх шиг 

манай Майхан найр ... ЭЗЭНд тэмдэглэж байх ёстой гэж тушаасан байна Египетийн хилийг 

орхин эхний Майхан уруу ирж, ирсэн тул дахин заасан учир, амлалтын нутагт орж ирсэн, 
тиймээс ч бид хийж байна. Би ч бас миний аян авч, энэ амьдралын Египетийн гарч явж 

хувьд эхний амилуулалтын, Миний асрыг тохируулах учир Майхан үнэн найр бөгөөд тэнд 

буян жимс чимэглэн, нь, дээр ирж, амилалтын, шүүлтийн өдөр эхний өдөр, долоо дахь 
өдөр гэж нэрлэдэг бөгөөд үлдсэн Мянганы, тэр ч байтугай үнэн амралтын өдрийг Христтэй 

хамт тэмдэглэж байна. (Methodius. Арван онгон охины хүлээн авалт, яриа 9) 



Католик шашны санваартан болон эрдэмтэн Жером Назарын Христэд итгэгчид үүнийг хадгалж, 

тэд Есүс Христийн (- 1542A Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna зар Culumnam 1415) нь 
мянган жилийн хаанчлалын нь сануулъя гэж үздэг гэж хэлсэн байна. сүүлээр дөрөвдүгээр зууны 

Назарын Христитгэгчдийн Майхан баярын энэ хөтлөх нь бас католик болон Salamis Зүүн үнэн 

алдартны гэгээнтэн Epiphanius баталсан байна. 

Израилийн хөвгүүдээс христийн ялгаа 

Голдуу Шинэ гэрээний судар дээр үндэслэн, Христэд итгэгчид Израилийн хөвгүүд байсан арай 
өөр Майхан Баярыг. 

Бүртгэл, Хичээл 51. Майхан найр дундад зууны (Элчин сайд коллеж захидал явцад Европ 
хадгалагдаж байгаа бололтой гэдгийг харуулж байна "Мөн эмэгтэй цөлд тэр газар билээ ... руу 

зугтсан" Илч 12: 6 дал модны мөчир ямар газруудад тусгайлан 1500 онд Transylvania (Liechty, х. 

61-62) байна. 1968), түүнчлэн. Энэ нь 1600 болон 1700-аад онд Америкт хадгалагдаж байна гэж 
санал зарим нэг нотолгоо байдаг. Энэ нь 20-р зууны үед бүх дэлхий даяар Бурханы хуучин радио 

Сүм болон Бурханы Дэлхий дахины Сүм хадгалагдаж байна. 

Бурханы тасралтгүй Сүмд бид дэлхийн өнцөг булан газар байлгах үргэлжлүүлэн, бид ч бас зааж 
Бурханы хаант улсад Есүс Христийн мянган жилийн хаанчлалын нь Майхан оноо баяр юм. 

Майхан найр "Майхан" -temporary dwellings- Тэгээд зүгээр л далдуу модны мөчир урц 
израильчууд ихэнхдээ ашиглах зэрэг үйл ажиллагаа майхан, эсвэл дэн буудал / зочид буудлын 

өрөөнүүдийн аль алинд нь орчин үеийн олон Христэд итгэгчдийн хамт ажиглагдаж байна. , Биеэр 

нь далдуу модны лангуу барих гэж байх биш нийцэж байна:; Шинэ Гэрээ нь Христэд итгэгчид өөр 
асрыг (11-15 9 2 уд.харьц Еврей 8) байгааг харуулж байна. Библи Израилийн хөвгүүд Египетээс 

гарсан нь нэг майханд нь голдуу сууж байгааг харуулж 33: 8 (заримдаа бусад бололтой, түр 

зуурын Дэд хууль 4 хоногт: 45-49, гэр орон) нь дөчин жилийн турш цөлд байхад, Бурхан гэж тэд 

үздэг "гэж Левит 23:43 тутамд Майхан ". майхан, эсвэл дэн буудал өрөөнд амьдрах нь өнөөдөр түр 
орших / майхны ижил төрөл юм. 

Библи Христэд итгэгчид амьтдаар тахил хийж чадахгүй шаардлагагүй харуулж байна / өргөл 
(Еврей 9: 9) Израилийн хөвгүүд Майхан баярын үеэр хангадаг шатаалт тахил (Левит 23: 36-37) гэх 

мэт. Харин үүний оронд бид амьд тахил болгон өөрсдийгөө санал болгох нь бидний үндэслэлтэй 

үйлчилгээ юм байдаг (Ром 12: 1) -Тэгээд хэвийн тогтмол Майхан баярын үеэр сүм үйлчилгээг 
оролцож орно. 

оролцож үйлчилгээ Майхан баяраар бүх өдрүүдэд хийж яагаад ч энэ Исгээгүй Талхны баярын 
өдрүүдэд шаардагдах ороогүй байна Зарим нь гайхаж болох юм. үндсэн судрын шалтгаан тушаал, 

"Чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНд Эзэн сонгосон газарт ариун Баярыг болно долоо хоногийн ... Долоон 

хоногийн Майхан Баярыг баримтална" гэж хэлсэн гэсэн (Дэд хууль 16: 13,15) 6, Дэд хууль 16: 3 

(долоо хоногийн турш баярыг ажиглах оронд, бид ч, тиймээс энэ нь исгээгүй талхыг долоо 
хоногийн турш Левит 23-д идэж хэлсэн нь исгээгүй Талхны-тушаалууд өдрүүд холбогдох заасан 

ороогүй байна нь "золиос" өдөр бүр дээр исгээгүй талхыг идэж исгээгүй талхны долоон 

хоног). Библи мөн Майхан баяр (Левит 23:42) үед түр орон сууц байх хэлсэн, гэхдээ энэ нь бусад 
Ариун өдрүүд холбогдох улсын биш юм. 

Сатан Мянган жилийн хаанчлалын (Илчлэлт 20: 1-2) нь хүлж болно оноос хойш тэнд дараа нь бага 
хууран мэхэлж байх болно. Майхан баярын хугацаанд хол явж, өдөр бүр уулзаж зургийг дэлхий 

одоо байгаагаас илүү маш өөр өөр байх болно цаг тусалдаг. 

"Таны хаанчлал ирэх!" (Матай 6:10). 



Библи Майхан найр Мянганы хадгална гэсэн хүсэл, мөн Бурханд Хүсэл Эцэст нь 

"Табернеклын" бидэнтэй хамт заадаг 

Библийн эш үзүүллэг Майхан найр мянганы хадгалагдах болно гэдгийг харуулж байна: 
16 Мөн энэ нь Хаан, түмэн цэргийн ЭЗЭН мөргөхөөр жилээс жилд явах болно, мөн Майхан 

Баярыг Иерусалимын эсрэг ирж, бүх үндэстнийг орхисон байна гэж хүн бүр улиран тохиох 

болно. 17 Мөн энэ нь дэлхийн гэр бүлийн аль, Хаан, түмэн цэргийн ЭЗЭН мөргөхөөр 

Иерусалим уруу ирж чадахгүй байна гэж тэдэнд ямар ч бороо байх болно байх 

ёстой. Египетийн гэр бүл гарч ирэх биш, орж 18 бол, тэд ямар ч бороо байх; тэд Их Эзэний 

Майхан Баярыг хүртэл ирэх хэрэггүй үндэстнүүдийг цохиж аль нь гамшиг хүлээн 

авна. 19 Энэ нь Майхан Баярыг (: 16-19 Зехариа 14) байлгах нь дээр ирэх хэрэггүй 

Египетийн шийтгэл, бүх үндэстнийг шийтгэл байх ёстой. 

Тиймээс Библи Бурхан бүх ирээдүйд Майхан Баярыг хүлээж болно гэж заадаг. Тэр ч байтугай 

Католик тайлбарлагчид Бурханы төлөвлөгөө Майхан Баярыг орно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч 

байна. Зехариа 14 мужид хэсгүүдийн талаар Католик тайлбар: 

Агуу их шагналыг хүртэх ёстой: ийм өмнө хавчигдаж Сүмийн талаар дундаж үед маш их 

чин бишрэлтэйгээр баярын тэмдэглэх болно, мөн Бурханы алдар шашны ёсыг хэрэгжүүлэх 

нь хөрвүүлэгдэх болно, &. (Anno Domini анхны бөгөөд үнэн Douay Хуучин гэрээ 1610 2-р 

боть, х. 824) 

Бурханы хаанчлал энэ ертөнцийнх (Илчлэлт 11:15) бүх хаанчлалыг солих болно, мөн энэ нь 

наадам тусгаарласан (уд.харьц Илчлэлт 18: 4; 1 Иохан 2: 18-19) нь дүр зургийг энэ тусалдаг 
христийн Мөргөлчдийн (1 Петр 2: 1-12) нь ердийн тогтсон байна. 
Майхан баярын хөтлөх бидэнд ирээдүйн мянган жилийн хаанчлалд юу болохыг энэ эрин үед 

зэрвэс өгдөг. Библи мөн хожим нь, "Бурханы асар" дэлхий дээр байх болно гэж "Тэр хамт амьдрах 

болно" гэж бидэнд харуулж байна (Илчлэлт 21: 3). 
Майхан Баярыг байлгах нь одоо Бурханы хаант улсад ирэх зүйлүүдийн нэг foretaste юм. 

8. Сүүлийн Их өдөр: хүн төрөлхтний төлөө Авралын Бурханы 

Amazing төлөвлөгөө 

Энэ нь найм дахь өдөр, өдөр нэн даруй Майхан баярын долоо хоногийн дараах, гэтэлгэлийн 
төлөвлөгөөний дуусах дүрслэн. 

"Амьдралын Ном" - typifying аврал - нээгдэх болно (Илчлэлт 20:12). Энэ шинэ тэнгэр, шинэ газар 
нь зүгээр л өмнө юм (Илчлэлт 21: 1). Еврейчүүд энэ наадмыг Shemini "Azeret гэсэн үг" чуулганы 

найм дахь өдөр "(Мөн Майхан баярын өмнөх долоо хоногийн чуулганы хоног байсан гэж хэлж 

байна) гэж нэрлэдэг. 

Энд Библийн найм дахь өдөр нь илүү байна: 

34 ... "Энэ долоо дахь сарын арван тавны өдөр ЭЗЭНд долоо хоногийн турш Майхан найр 

болно. ... 36 Найм дахь өдөр нь та нар ариун цугларалттай байх ёстой. ... Энэ бол ариун 

нандин угсралт, бөгөөд та үүн дээр ямар ч хэвшсэн ажил хийж байна. (Левит 23: 34,36) 



Энэ өдөр нь ихэвчлэн Өнгөрсөн агуу өдөр болгон Бурхан дугуйлан Сүмд, учир нь энэ тухай Шинэ 

Гэрээнд заасан зүйлийг заасан байна: 

37 хамгийн сүүлийн өдөр Баярын тэрхүү агуу өдөр Есүс, "хэмээн хэлж Хэрэв цангасан хүн 

байвал, Над уруу ирж, уугтун зогсоод хашхиран. 38 Тэр Судар хэлсэн шиг, Надад итгэдэг 
гарч түүний зүрх амийн усны гол урсах болно "гэжээ. (Иохан 7: 37-38) 

Тиймээс Есүс энэ өдрийг Мянганы төсөөлж наадмын дараа тэр даруй ирдэг хадгалж, дээр нь 

заасан юм. 

Мянган жилийн дараа юу болох вэ? 

A амилалт (Илчлэлт 20: 5). 

Бурханы өмнө үхсэн зогсож байна. Энэ нь Есүс ирэх үед тэд амилсан юм шиг, өнөөдөр үнэн 
Христэд итгэгчид оруулж байсан. Энэ амилуулалтад хүмүүс Бурханы үнэн төлөвлөгөөний 

мунхагийн онд нас барсан хүмүүст байх ёстой 

Өнгөрсөн зууны байна. Энэ нь шүүлтийн өдөр нь Есүс дахин дурдсан байдаг: 

7 Мөн та явах гэж номлох, хэлж, "Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна. ... 14, та нар хүлээн авах 

болно хэн ч бус, та нар ч, тэр айлаас эсвэл хотоос явах үед таны хөл нь тоосыг сэгсрэн, 
таны үгийг сонсох. 15 Үнэнээр Би та нарт хэлье, энэ нь тэр хотоос илүү шүүлтийн өдөр 

Содом ба Гоморрагийн газар нь илүү хүлцмээр байх болно! (Матай 10: 7,14-15) 

23 Мөн та нар Капернаум аа, тэнгэрт өргөмжлөгдсөн байдаг, доош Үхэгсдийн авчирч 
болно; та хийж байсан хүчирхэг ажил Содом хийж байсан бол энэ нь энэ өдрийг хүртэл 

үлдэх байсан. 24 Гэвч Би та нарт илүү Шүүлтийн өдөр Содомын газар илүү хүлцмээр байх 
болно гэдгийг би та нарт хэлж байна. (Матай 11: 23-24) 

тэдгээр нь Бурханы Содом, Гоморра онд устгасан нь шүүлтийн өдөр илүү хүлцмээр гэдгийг 
мэдсээр Христ, Түүний хаант захиасыг татгалзсан хүмүүст илүү (Эхлэл 19:24) сануулж байна. 

Есүс бас "unpardonable нүгэл" (Марк 3:29) бусад, "бүх гэм нүгэл уучлагдсан байх болно" гэж 

(Марк 3:28) заасан. Энэ нь авралын төлөө боломж тэдэнд байхгүй байсан бүх хүмүүст үнэхээр тэр 
боломж гарна гэж, бараг бүх саналыг хүлээн авах болно Өнгөрсөн агуу их өдрийн биелэлтэд нь 

юм. 

Бараг хэзээ нэгэн цагт амьдарч байсан бүх хүн төрөлхтөн аврагдах болно! 

2-р зуунд, Смирна нь Поликарп мэдээ Майхан баяр болон Сүүлчийн Их өдөр (Поликарп амьдрал 
Бүлэг 19) тухай заасан. 

Библийн үнэн, учир нь Бурханы хайрын Есүс бүх үхэх ирсэн явдал юм: 

16 Учир нь Бурхан, өөрийн цорын ганц Түүнийг мөхөх ч ёстой мөнх амьтай болох юм д хэн 

итгэдэг гэж Хүүгээ төрүүлсэн өгсөн ертөнцийг үнэхээр хайрласан. 17 Учир нь Бурхан 

ертөнцийг яллахын тулд ертөнц уруу Өөрийн Хүүгээ илгээсэн биш, харин Түүгээр 
дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд юм. (Иохан 3: 16-17) 

Тэгэхээр хайрын Бурхан харьцангуй цөөн буюу дэлхийн төлөө үхэхээр Хүүгээ илгээсэн юм бэ? 

Протестант, ихэвчлэн Иохан 3:16 иш, дэлхийн аврагдах болно гэж болох ч хэзээ нэгэн цагт 

амьдарч байсан дийлэнх нь тарчлалын мөнхөд зовох болно гэж зааж байдаг. Тэд мөн Есүс бүх 



(Иохан 3:17) төлөө үхэх ирсэн хайдаг юм шиг санагддаг. Гэж авралын төлөвлөгөөний төрөл гэсэн 

бүхнийг мэдэгч, хайр нь гарч ирж байсан юм Бурхан? Библи хүн бүр одоо аврагдах болно гэсэн 
санааг дэмжиж байна уу? Хэрэв тийм биш бол, энэ шударга юм бэ? 

Бурхан бүх мэдэх оноос хойш байгаа ба бүх хүчирхэг, хайр (1 Иохан 4: 8,16) юм хэзээ ч мөнхийн 
зовлонд амьдарч, Бурхан хамгийн урьдаас тогтоосон байсан бэ? 

Үгүй 

Мэдээж Бурхан үнэндээ ажилладаг төлөвлөгөө байх хангалттай ухаалаг хэрэг юм. 

Ром 9: 14-15-д: 

14 Тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Бурхантай хамт тэнд шударга бус гэж үү? Мэдээж үгүй! 15 Учир 

нь Тэр Мосед хэлсэн нь, "би өршөөлийг Би нигүүлсэнгүй байх болно whomever дээр байх 
болно, мөн би өрөвдөн whomever энэрэх болно." 

Бурхан Хуучин Гэрээнд болон бусад хэд хэдэн Израилийн хэсгийг сонгосон гэдгийг бид 
мэднэ. үлдсэн хэсэг нь мөнх эрүү шүүлт тулгах ял байгаа бол тэр хайр ямар байна вэ? 

Бурхан "бүх хүмүүс аврагдах ба үнэний мэдлэгт ирж хүсдэг" (1 Тимот 2: 4). Тэрээр хамгийн хариу 

аврагдахын тулд эцсийг хүртэл үнэнийг тэвчиж чаддаггүй гэдгийг мэдэж байсан, учир нь энэ 
насны гэж нэрлэдэг байсан бүгд биш шалтгаан байсан юм (уд.харьц Марк 13:13, Лук 8: 5-
15). Гэхдээ энэ нь нэрлэгдэж байгаагүй хүмүүс одоо бүх тасарч мөн төөрч байв гэсэн үг биш юм. 

Библи олон санаатайгаар энэ насандаа (:; Исаиа 44:18 37-40 Иохан 12) нь сохорсон байна гэж 

заадаг. (;: 16-18 Исаиа 42 уд.харьц Жон 9:41) энэ насандаа харалган болсон хүмүүс ч боломж 

байна. мөн анхаарах хэрэгтэй: 

14 Би дахин гайхамшигт ажлыг энэ хүмүүсийн дунд 24 хийх болно ... сүнслэг байдалдаа 

алдаа хийгсэд ч хэн ойлголт ирэх Эдгээр бөгөөд гомдол гаргасан хэн сургаалыг мэдэх 
болно тэр. (Исаиа 29: 14,24) 

Бурхан (Ром 2:11) нь ямар ч ялгаварлах байна. "Дэлхийн бүх хязгааруудад бидний Бурханы 

авралыг үзнэ" (Исаиа 52:10) гэх мэт бүх боломж байх болно. 

Энэ анхны амилуулалтын тэдний хэсэг биш, "нас барагсдын үлдсэн нь" гэж нэрлэдэг (Илчлэлт 20: 

5), мянганы дууссаны дараа амилсан байна. Энэ нь биеийн дахин амилалт ба тэдний итгэл найдвар 
тасарч байна гэж (Езекиел 37: 1-14) мэдэрдэг хүмүүс оролцоно. 

тэд гэм буруутай шүүгдэх болно болно (Илчлэлт 20:12; Ром 3:23; уд.харьц 1 Петр 4:17) хэдий ч, 
"Шүүх дээр Мерси ялалт болон" (Иаков 2:13). Бурхан бүх махан биеийн (Иеремиа 25:31; Исаиа 

3:13) гуйж байна, олон хариу өгөх болно (Исаиа 65:24). Түүний саналыг хүлээн авч бүгдийг нь 

биш ч болно, мөн энэ нь хоёр дахь боломж (үнэхээр боломж Бурханы Ариун Сүнсийг тэр 

боломжийг олж авч чадахгүй байсан, бүрэн татгалзсан хүмүүсийн Марк 3:29 тутамд уучлагдах) 
биш, олон наманчилж болно. Сүүлийн Их өдөр ингэж харуулж тусалдаг. 

дараах нь бас авч үзье: 

19 Ай Их Эзэн, миний хүч чадал, миний бат цайз, зовлон зүдгүүрийн өдөр миний хоргодох 

газар, харийнхан Танд газрын мухраас ирж, хэлэх болно "Үнэхээр бидний эцэг өвгөд өвлөн 
авсан худал, зохисгүй, ашиггүй зүйл." 20 хүн бурхад биш өөрийнхөө төлөө бурхад, хийж 

чадах уу? 21 "Тиймийн тул, болгоогтун, би энэ удаа тэднийг мэдэх хүргэнэ, би тэднийг 



миний гар, миний сул дорой мэдэх хүргэнэ, тэд Миний нэр бол Эзэн гэж мэдэх болно 

(Иеремиа 16: 19-21). 

17 Хэрэв үлдсэн тэр бурхан, Түүний сийлсэн дүрс орж байна. Тэр нь залбирдаг Хэрэв өмнө 

доош унаж, түүнийг бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөж, мөн хэлэхдээ "намайг авраач 
Та бол миний Бурхан билээ!" 18 Тэд мэдэх ч ойлгодоггүй юм байна; Учир нь Тэр тэдний 

нүд, тэдний зүрх сэтгэлийг, хаагаад байна гэж тэд харж чадахгүй, ингэснээр тэд ойлгож 

чадахгүй. ... 22 Би зузаан үүл, таны гэм шиг хасагдаж, мөн үүл, нүглүүдээ шиг байна. Би 

чамайг аварсан билээ, Над уруу буцах. (Исаиа 44: 17,18,22) 

Тэр ч байтугай хуурамч уламжлал шүтэгчид байсан хүмүүс, түүний дотор (Исаиа 44: 17-18) хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн хүмүүсийн авралын төлөө эхний бодит боломжийг (Исаиа 44:22) байх 
болно. Африк, Европ, Ази, Америк насны, Есүсийн тухай хэзээ ч сонсоогүй арал ба хаант улс, мөн 

Бурханы үнэн сайн мэдээний даяар тэрбум энэ урьдаас мэдсэн бөгөөд өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй 

байсан (Ром 11: 2). 

Бурханы тасралтгүй Сүмд бид (Дуулал 68:20) "Бидний Бурхан авралын Бурхан байна" гэдгийг 

хүлээн зөвшөөрч, Тэр үнэндээ зүгээр л харьцангуй цөөн илүү ажил авралын төлөвлөгөө байна гэж 

заадаг. 

(Үйлс 4:12; уд.харьц Исаиа 43:11) тэнгэрийн доор зөвхөн нэг л нэр хүнд нь аврагдаж болох байдаг, 

тэр нь Есүс Христ юм (Үйлс 4:10; Иохан 3:18). Хүн төрөлхтний хамгийн Есүсийн тухай үнэнийг, 
Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг сонсоод хэзээ ч хойш нь бүх махан бие авралыг үзнэ 

(дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ccog.org Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээ бидний чөлөөт товхимол 

үзнэ үү), " Бурханы "(Лук 3: 6), тэнд бүх аврал, эсвэл энэ нас, насны ирэх хүрэх нь (:; 29-30 Лук 13-
31-32 уд.харьц Матай 12) боломж байх болно. 

ирэх ирээдүйн насны хоёр дахь амилалт (тэр үед үнэн Христэд итгэгчдийн талаар Илчлэлт 20 

хоногт анхны амилуулалтад дээр амилуулсан байна: 5-6), дараа нь ирж, цагаан сэнтий шүүлтийн 
цаг (Илчлэлт 20: 11-12) орно. Исаиа (Исаиа 65:20), түүнчлэн Ромын болон үнэн алдартны католик 

гэгээнтэн Irenaeus (Adversus haereses, номын V, Бүлэг 34, 2-3,4 ишлэл) ирэх энэ нь тухайн насны 

тухай нэг зуун жилийн урт болно гэж заасан. 

Энэ санаа нь ч inquisitor бишоп Бернард Guidonis (: INQUISITOR гарын авлага, 5-р бүлэг Бернард 

GUI) -ийн гаргасан дүнгээс Ромын Сүмийн хавчсан гэж тэд өөр Дундад зууны үед болж өнгөрлөө. 

Энэ сургаал нь 20-р зуунд Бурханы Радио / Дэлхий даяар Сүмийн заадаг бөгөөд энэ нь одоо ч гэсэн 

Бурханы тасралтгүй Сүмийн заадаг байсан. 

Авралын Бурханы төлөвлөгөө 

Библийн ариун хоног байлгах нь Бурханы авралын үнэн төлөвлөгөөний жинхэнэ Христэд 
итгэгчдийг сануулж байна. Бурханы тасралтгүй Сүмийн энэ тухай Бурханы төлөвлөгөө нь 

Түүний найран (Левит 23:37) сахих гарч тавигдсан хэрхэн ойлгодог. 

Бурхан Өөрийг нь шүтэн биширч ашиглаж бөө мөргөлийн үйл хүсэж байгаа биш гэдгийг нь 

тодорхой зааж: 

29 Чиний Бурхан ЭЗЭН та хөөн очиж үндэстнүүдийг өмнө таслаж байхад, та нар тэднийг 

орлох болон тэдний газар нутагт амьдарч, өөртөө 30 анхаараг та тэдгээрийг дагаж, тэд та 

нарын өмнө нь устгагдсан дараа ensnared байна гэж , та нар эдгээр үндэстнүүд өөрсдийн 
бурхаддаа хэрхэн үйлчлэх юм бэ "хэмээн хэлж, тэдний бурхдыг лавлаж байхгүй бол гэж 

үү? Би ч бас мөн адил хийх болно. " 31-Та энэ аргаар та нарын Бурхан ЭЗЭН мөргөж 



байх; Тэр тэдний бурхдад хийсэн үзэн яддаг Их Эзэнд бүх жигшүүрт нь; Учир нь тэд ч 

гэсэн тэдний бурхдад галд тэдний хөвгүүд, охидыг шатааж байна. 32 Бибээр зарлигладаг 
ямар ч байлаа гэсэн та үүнийг ажиглаж болгоомжтой байх; та нэмж ч түүнээс хол авч 

болохгүй. (Дэд хууль 12: 29-32) 

Авралын библийн хүмүүс харанхуй Бурханы төлөвлөгөөний бөө мөргөлийн шүтлэг практикийг 

хослуулах, ерөнхийдөө хүмүүс үүнийг ойлгохгүй байна. 

Шинэ Гэрээ Төлөөлөгч Паул библийн ариун хоног ажиглагдаж байгааг харуулж байна (жишээ нь, 
18:21 Үйлс 20: 6,16, 27: 9; 1 Коринт 5: 7-8, 16: 8) тэр хууль, ёс заншил, уламжлалыг хадгалж 

түүний ард түмэн. 

Паул тусгайлан библийн төдий дэг (: 20-23 1 Коринт 10) нь бөө мөргөлийн туршлагыг нэгтгэсэн 

буруушаасан юм. Паул өөрөө амьдралынхаа сүүлээр заасан тэр нь иудейчүүд байлгахын тулд 

шаардлагатай бүх арга хадгалагдаж байна (Үйлс 28: 17-19; уд.харьц Үйлс 21: 18-24) болон тухайн 
Левит жагсаагдсан бүх ариун хоног оруулахыг байх байсан 23. 

ч тэр, Есүс явж байхад нь Төлөөлөгч Иоханы зөвлөгөө явж байна (1 Иохан 2: 6: Дүрмээр бол, 

Greco-Ромын сүм тэрээр Христийг (1 1 Коринт 11) дуурайсан шиг түүнийг даган дуурайхыг 
Төлөөлөгч Паулын зөвлөгөөг дагах байхгүй бол , 18-19), тэд бүгд библийн ариун хоног байлгаж 

байхгүй бол хойш. Мөн эдгээр чуулганууд нь ихэвчлэн тэдний мөргөлийн хуанли, элч нар 

эсэргүүцэж байгаа үндэстнүүд практикийг хослуулах (1 Коринт 10: 20-23; 2 Коринт 6: 14-18; Иуда 
3-4, 12; 1 Иохан 2: 6). 

Бурханы Ариун өдрүүд байлгах биш, харин төрийн бус Библийн орлуулагч гэхэд маш олон гэсэн 
нүгэл ойлгож байна, бидний амьдралд гарч үнэхээр байх ёстой Бурхан л, одоо зарим нь дуудаж энэ 

бүх нас, авралын боломж байна гэж байгаа нас ирж, бараг хэзээ нэгэн цагт амьдарч байсан бүх 

хүмүүс дараа нь ургац хураах нь аврагдах болно юм. 

Бурханы Ариун өдрүүд хамгийн ойлгож чадахгүй Түүний авралын төлөвлөгөөний хэсэг гарч 

байв. Энэ бол гайхамшигтай, хайрын төлөвлөгөө юм. 

9. Буруу орчуулга хүндэтгэлийн 

Есүс яагаад өгүүлнэ хэн хамгийн их библийн Ариун өдрүүд байх юм бэ? эсрэг Judaic ухамсар, 
буулт, мунхагийн болон тухай буруу үзэл гадна "уламжлал" Буруу орчуулга тэд Бурханы наадам 

ажиглах хэрэгтэй гэдгийг хүлээн авах хүсэлтэй шиг байна олон шалтгаан байдаг. 

Хүмүүс Библийн ариун хоног нь хол хийж байна гэж "баталгаа" ёстой гэж зааж байдаг 

mistranslated / буруу ойлгох хэсгийн хэд хэдэн ихэвчлэн байдаг. 

Колоссай 2: 16-17 

16-17: Магадгүй, Библийн хамгийн нийтлэг хэмжээ нь ихэвчлэн "баталгаа" Амралтын өдөр болон 

библийн Ариун өдрүүд төгсөж гэж иш татсан байна Колоссай 2 юм. Тэгэхээр хамгийн Хэрэв нэг 

нь бага зэрэг mistranslation авч үзье: 
16 Хэн ч учраас мах, эсвэл уух нь, эсвэл holyday хувьд та нарыг шүүнэ байг, эсвэл шинэ сар 

буюу Амралтын өдөр: 17 ирэх юмсын сүүдэр байдаг; Харин биеийн Христ (: 16-17, KJV 
Колоссай 2) юм. 



Дээрх орчуулга Гэсэн хэдий ч, энэ нь үг (яагаад орчуулагч KJV налуугаар бичсэн байна тавьж 

байна) "гэж" анхны грек биш юм нэмж, ойр байна. 

A үнэхээр үгчилсэн орчуулга тэнд биш юм гэж орхиж болно. Шүлэг 17 Хүчтэй ын 

Конкорданс тоо болон холбогдох үг анхаарах хэрэгтэй: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Ирэх юмсын сүүдэр ямар байдаг; .... гэхдээ .... байгууллага нь Христийн ... нь .............   

Энэ нь 9999 Библийн текст үгийг ямар ч үгийг байсан энэ сударт биш "байна" гэсэн үг гэдгийг 

тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Мөн гурван улсын Хүчтэй үг (# 4983, 3588, & 5547) Шинэ Гэрээн дэх тэдгээр дахин KJV 

"Христийн бие" гэж тэднийг орчуулбал дөрвөн бусад удаа ашиглаж байна (Ром 7 Учир нь:; 1 
Коринт 10:16 4; 1 Коринт 12:27; Ефес 4:12) - NKJV-тийм байх ёстой KJV шиг. 

Тиймээс тэдгээр орчуулагч өөрсөддөө нь зүгээр л нийцэж байсан бол тэд Колоссай 2 орчуулсан 

байх байсан: 16-17 төр (болон хаалтыг эсвэл таслалаар оруулсан): 
16 Тийм учраас идэх уух буюу наадмын талаар буюу шинэ сар нь сахих нь буюу амралтын 

өдөр 17 (тэдгээр зүйлс нь ирэх юмсын сүүдэр байгаа нь), харин Христийн биеийн хэнийг ч 
шүүхгүй танд үзье. 

Эсвэл өөрөөр хэлбэл, (сум, Колоссай 1:18) шүүгч нь та талаар Ариун өдрүүд "Христийн бие" гадна 

тэдгээр бүү зөвшөөр, гэхдээ цорын ганц үнэн сүм өөрөө юм. Колоссай 2: 16-17 Амралтын өдөр, 

Ариун өдрүүд хол хийж байна гэж хэлж байна. 

Милан Тэр ч байтугай эрт үнэн алдартны бишоп Чуань Колоссай 2:17 "Христийн бие" гэж ярьж 
байсан тэр энэ шүлэг дээр тайлбар дараах бичсэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн: 

АНУ-ын дараа, Христийн бие хаана байна, үнэн байдаг Христийн ... биеийг хайх 

үзье. (Милан Ambrose. ОУХДНС II. Амилалтын итгэх итгэл дээр хэсэг 107) 

Энэ нь Грек орчин үеийн орчуулагчид ихэвчлэн илэрхийлэл нь үнэхээр юу гэсэн үг болохыг үл 
тоомсорлож байгаа нь харамсалтай. 

Энэ нь ариун хоног нь хол цэгцэнд хийгддэг байхыг шаардах нь mistranslation найдах ядуу exeges is 
(библийн тайлбар) юм. 

Галат 4: 8-10 

8-10: Өөр нийтлэг эсэргүүцэл Ариун өдрүүд Галат 4 нь байлгах явдал юм. Зарим нь Протестант 

энэ ашиглахын тулд ямар ч библийн огноо ажиглагдаж байна гэж хэлж байдаг. Тэгэхээр эдгээр 

судрууд үнэн хэрэгтээ юу зааж байгааг авч үзье: 
8 Харин дараа нь үнэхээр та нар Бурханыг мэдэхгүй байсан бол, та мөн чанараараа бурхад 

биш тэдгээр байсан. 9 Харин одоо та мэдэх дараа Бурхан, эсвэл биш харин Бурханы 

мэдэгдэж байгаа, яаж энэ нь таныг сул дорой, beggarly элемент дахин эргэж гэсэн, та 

боолчлолд байж дахин хүснэ вэ? 10 Та нар өдөр, сар, улирал, жил ажиглана. 

Энд эсрэг Ариун өдөр аргумент нь хэд хэдэн асуудал байдаг. 



Нэг Галат харийнхан (мэдээж байсан хэдий ч зарим нь иудейчүүд дараа ишлэл авч) байсан ба 

хувиргадаг өмнө библийн Ариун өдрүүд байлгах биш байсан юм. 

Дээрээс нь тэнд Галат байсан шиг Паул тодорхой бөө мөргөлийн төдий дэг эсрэг анхааруулж 

байна Библийн талаар библийн хайсан нэрлэдэг гэж ямар ч арга зам байна "beggarly элемент." 
"Ямар чанараараа бурхад биш байсан хүмүүс байсан." 

Өөр нэг Католик / протестантууд / Зүүн үнэн алдартны тэд ихэвчлэн янз бүрийн өдөр, жил (Ням 

гариг, улаан өндөгний, Христийн Мэндэлсний Баяр Шинэ жилийн) ажиглах хийх гэж авч үзэх 
ёстой гэж тэд ямар ч шашны хоногийн ажиглагдаж байна гэж боддог бол тэд юу ч ажиглаж байх 

ёстой юм. 

Галат 4: 8-10 хол библийн Ариун өдрүүд нь хийж чадахгүй байна, харин бус библийн төдий дэг 

зуурсаар эсрэг анхааруулга юм. 

Долоо дахь өдөр нь Амралтын өдөр яах вэ? 

Энэ жилийн Ариун өдөр, зарим товч тайлбар тулд байх шиг санагддаг юм биш, долоо хоног хэдий 
ч долоо дахь өдөр Амралтын өдөр Левит 23-д заасан Бурханы наадам эхний юм. 

Долоо дахь өдөр, Библийн Амралтын өдөр нь одоо Бямба гэж нэрлэдэг. Ням долоо дахь өдөр 

болгон тодорхой хуанли дээр харагдах боловч, бодит байдал дээр ням гарагт долоо хоногийн 
эхний өдөр явдал юм. түүнчлэн Төлөөлөгчид мөн итгэлтэй (Үйлс 13: 13-15, 42-44, 17: Шинэ Гэрээ 

нь тодорхой Есүс (;, 6 13:10 6 Лук 4:16, 21) байгааг харуулж 1-4; 18 : 4; Еврей 4: 9-11) долоо дахь 

өдөр Амралтын өдөр байлаа. 

Олон долоо дахь өдөр Амралтын өдөр, Шинэ Гэрээнд захирамжлах биш юм болохоор энэ нь 

хэрэгтэй биш өнөөдөр хадгалж байх ёстой гэж үздэг. Гэхдээ энэ нь шаардлага гаргах цорын ганц 
арга нь Библийн Буруу орчуулга найдах юм. нэг эх Грекийн анхны арамайк, эх Латин Вулгэйтийг 

гэж үздэг зүйлийг хардаг бол энэ нь долоо дахь өдөр Амралтын Христэд итгэгчдийн хувьд 

захирамжлах нь тэдгээр бүх хэл нь тодорхой юм. 

Тэр ч байтугай Библийн зарим католик ба протестант орчуулгын дагуу, долоо дахь өдөр Амралтын 

өдөр үлдсэн хэсэг нь Бурханы дуулгавартай Христэд итгэгч хүмүүсийн хувьд хэвээр байсан юм: 

4 Учир нь, энэ маягаар долоо дахь өдрийн тухай хаа нэгтээ ярьж байна "Бурхан өөрийн бүх 

ажлыг долоо дахь өдөрт амарсан"; 5 дахин, өмнө дурдсан газарт Тиймийн тул, энэ нь зарим 

орж болно гэж байна, мөн урьд нь сайн мэдээ, учир нь дуулгаваргүй орж чадахгүй байсан 
хүлээн авсан хүмүүс оноос хойш "Тэд миний амралтад орохгүйг болно." 6 .. . 9 Тиймээс 

Амралтын өдөр үлдсэн ч Бурханы хүмүүсийн хувьд хэвээр байна. 10 Мөн хэн боловч 

Бурханы амралтад орж, Бурхан түүний авсан шиг өөрийн ажил нь амарч байна.11 Тиймийн 

тул, АНУ-ын ингэснээр хэн ч дуулгаваргүй нэг жишээ нь дараа унах болно гэж амралтад 
орж хичээх болтугай. (Еврей 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 хаа нэгтээ тэрээр эдгээр үгсэд долоо дахь өдөр нь тухай ярьж байна: "Мөн долоо дахь 
өдөр нь Бурхан өөрийн бүх ажлаасаа амарсан." 5 Мөн дахин хэсэгт тэр хэллээ дээр "Тэд 

хэзээ ч миний амралтад орох болно." 6 Энэ нь одоо ч зарим нь үлдсэн орж болно гэж байна, 

мөн урьд нь сайн мэдээг тэдэнд номложээ байсан хүмүүс нь тэдний дуулгаваргүй-д явж 
болохгүй юм бэ ... 9 байхгүй хэвээр байна, дараа нь Бурханы хүмүүсийн хувьд Амралтын 

өдөр-амрах; Бурхны үлдсэнийг нь ордог хүн 10, өөрийн ажил ноогдоно Бурхан нь байсан 

шиг. 11 АНУ, тиймийн тул, үлдсэн оруулна хүчин чармайлт, ингэснээр хэн ч дуулгаваргүй 

тэдний үлгэр жишээг унах болно хийцгээе (Еврей 4: 4-6,9-11, NIV) 



Шинэ Гэрээ нь тодорхой Христэд итгэгчид долоо дахь өдөр Амралтын өдрийг сахих ёстой гэж 

заасан байдаг. сүнслэг өсөлт болон хувийн залуужуулах боломжийг олгож гадна, Амралтын өдөр 
нь мөн Бурханы мянган жилийн үлдсэн нь ирэх цагийг дүрслэн. 

Олон долоо дахь өдөр Амралтын Ариун өдөр гэж үздэг биш боловч, Библи вэ (Левит 23: 3; 
Египетээс гарсан нь 20: 8; Исаиа 58:13). "Хоосон үг" (уд.харьц Ефес 5:26) нь эргэн тойронд, бас 

маш олон шалтгаан: Шинэ Гэрээ, түүнийг хөтлөх (4-11 Еврей 4) гэж сэрэмжлүүлдэг. 

Энэ нь магадгүй бас Буруу орчуулга өөрөөр hinting хэдий ч, Антиохын хоёр дахь зууны Бишоп 
Игнатиус БИШ ням гарагт (Thiel Б. Игнатиус болон Амралтын өдөр нь долоо дахь өдөр Амралтын 

солих юм бэ гэдгийг дурьдах нь зүйтэй Амралтын өдөр Sentinel, Боть 69 (3):. 18-21 2016 ба Илүү 

Игнатиус болон Амралтын өдөр нь Амралтын Sentinel дээр Thiel Б., боть 70 (2):. 15-17, 
2017). Түүнчлэн байсан эртний баримт бичиг Didache гэж нэрлэдэг (Thiel Б. Didache болон 

амралтын өдрийг амралтын өдөр Sentinel, Боть 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Сүмийн түүхийн талаарх дэлгэрэнгүй баримтжуулсан мэдээлэл нь, товхимол жинхэнэ Христийн 

чуулган өнөөдөр шалгаж? болон www.ccog.org Бурханы Сүмийн тасралтгүй түүх. 

10. дахин багцлагдаж чөтгөрийн амралтын өдөр 

Юу Христийн Мэндэлсний Баяраар, улаан өндөгний, болон бусад шашны өдрүүдийн тухай 
Христийн олон профессорууд ажиглаж байна вэ? 

Тэд Библийн ирсэн үү? Хэрэв тийм биш бол тэд хаанаас ирдэг вэ? Энэ нь та тэднийг сахих юм бол 

Библийн дагуу хамаагүй? үү 

бүх биш тэдний бүгдийг нь баталсан байдаг ч байхгүй, дэлхийн сүм өгөх олон тооны амралтын 

өдөр байдаг. түүхийн туршид, зарим сүм заримдаа заримдаа буруушааж, түүнчлэн тэдгээр ижил 
амралт, баталсан байна. 

Энэ товхимолд баярын бүрийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тэдний гарал орж хүрээнээс 
гадуур юм боловч, бодит байдал дээр янз бүрийн сүм баталсан өмнө олон нь тэд ихэвчлэн анх бөө 

мөргөлийн бурхан / дарь хүндэтгэх зорилготой байсан гэж чөтгөрийн хүмүүсээ дахин багцлагдаж 

байгаа юм / эсвэл нэр нь өөрчлөгдсөн. 

Олон Greco-Ромын теологичид заримдаа эдгээр амралт Бөө мөргөл ба зохисгүй гэж буруушааж 

байна гэж гайхах байх Христэд итгэгчдийн-ч янз бүрийн Greco-Ромын чуулган 21-рзуунд тэднийг 

дэмжих гэсэн. 

Шинэ жилийн өдөр Janus (цаг хугацааны бурхан) болон Strenua гавьяат (цэвэршүүлэх 

биетэй, сайн сайхан) 

Библи хавар жил эхэлдэг (Египетээс гарсан нь 12: 2), харин нийтлэг орчин үеийн хуанли дээр 

нэгдүгээр сарын 1-ний талаар шинэ жилийн өдөр ажиглагдаж байна гэгддэг. Орой 2-р зуунд, Greco-
Ромын теологич Tertullian Хэрэв хувилбарыг тэмдэглэж байсан Христийг эсгэдэг хүмүүс 

буруушаасан юм. Гэхдээ энэ нь тэмдэглэх хүссэн олон хүн зогсоож чадаагүй. 

Католик шашны нэвтэрхий толь тайлан: 

Христэч зохиолчид ба зөвлөлүүд наадамд холбогдсон үндэстнүүд садар самуун болон 

хэтэрхий их буруушааж ... жилийн эхэнд тэмдэглэлээ: Tertullian заншлын бэлэг үздэг 
Христэд итгэгчид blames - дарь Strenia, Шинэ жилийн өдөр тэргүүлдэг нь strenae гэж 



нэрлэдэг (Fr. étrennes) (уд.харьц Ovid, Fasti, 185-90) - ээлтэй харьцаанд (. Де Idol XIV) 

байдлаар зөвхөн ча. (Tierney J. Шинэ жилийн өдөр. Католик нэвтэрхий толь. Vol. 11, 1911) 

487 МЭ орчим, Greco Ром оны нэгдүгээр сарын 1-ний тухай "хөвч хөндөх Найр" батлах 

бололтой. Гэхдээ энэ нь бүх үндэстнүүд үйл ажиллагааг зогсоож чадаагүй. 

Католик шашны нэвтэрхий толь тэмдэглэл: 

Тэр ч байтугай бидний өдөр Шинэ жилийн нээлтийн иргэний онцлог хөвч хөндөх шашны 

сахих саад, мөн Ариун өдрийг ариун нандин зан чанар байх ёстой гэсэн нь зөвхөн баяр 

болгох хандлагатай байдаг. Гэгээн Августин Бөө мөргөл, өдөр тэмдэглэж Христэд итгэгч 

байдлаар ялгааг цохон: бөө мөргөлийн идэж, илүүдэл христийн мацаг барилт болон 
залбирлаар цагаатгагдахгүй ёстой байв (. PL, XXXVIII, 1024 sqq .; Serm cxcvii, 

cxcviii). (Ibid) 

Тэгэхээр энэ нь бас заасан: 

... зургаа дахь зууны Auxerre Зөвлөл (CAN. I) Христэд итгэгчид strenas diabolicas 
observare хориглож эцсээр. 

Илэрхийлэл strenas diabolicas ойролцоогоор "диаволын шинэ цаг ажиглаж." Энэ бол шинэ жилийн 

тогтоол бөө мөргөлийн дарь нэг удаа өгсөн залбирал, практикийн холбоотой гэсэн үг юм гэж 
англи Латин нь хөрвүүлнэ observare. 

Оны нэгдүгээр сарын 1-ний библийн баярын биш юм, тэр ч байтугай Ромын Сүмийн чөтгөрийн 
түүний шинж чанаруудын заримыг нь хориглосон байна. 

Гэгээн валинтиний баяр гавьяат Faunus / Пан (сүрэг, үржил шим бурхан) 

Библи Гэгээн Валентины өдөр шиг баяр байх албагүй, харин олон хүн үүнийг ажиглана. 

Энд Католик эх сурвалж энэ тухай бичсэн байна гэж юу вэ: 

Lupercalia 800 жилийн Ром нь хоёрдугаар сарын 15-нд тэмдэглэдэг байсан эртний Ромын 

баяр Гэгээн Валентины өдөр худал үндэс бурхан Lupercus энэ өдөр зориулсан 
байв.Lupercalia-нд залуу хүн сугалаанд нэгэн залуу эмэгтэйн нэрийг зурж байсан, дараа нь 

жилд бэлгийн хамтрагч эмэгтэйг байлгах болно ... 

Католик Сүм нь цаашид албан ёсоор Санкт Valentine хүндэтгэдэг, гэхдээ баярын Ромын 

Католик үндсийг аль аль нь байна. (Санкт Гэгээн Валентины өдөр гарал үүсэл HTTP:. 

//www.american catholic.org) 

бөө мөргөлийн үндэс, бэлгийн тусгай зөвшөөрөл өдөр мэдээж Христэд итгэгчид ажиглах нь өдөр 

биш юм. Энэ төрлийн зан нь Шинэ Гэрээнд эсрэг анхааруулсан юм (1 Коринт 6:18; Иуда 4). 

Гэгээн Валентины өдөр талаар зарим Исламын санал анхаарах хэрэгтэй: 

Нэгдүгээрт, энэ нь innovated баярын байна ... Христэд итгэгчид Гэгээн Валентины өдөр Бөө 

мөргөл үндэс мэдэж байсан, учир нь: Гэгээн Валентины өдөр тэмдэглэж зөвшөөрөгдөх 

биш юм. Арга зам нь Христэд итгэгчид Гэгээн Валентины өдөр Лалын 

шашинтнуудын хувьд хичээл байх ёстой баталсан ... Бид бөө мөргөлийн ёс 

суртахуунгүй үйл ажиллагаа нь холбоотой ямар ч зайлсхийх хэрэгтэй .. Хайр гэр бүл, 

найз нөхөд, гэр бүлтэй хүмүүсийн хооронд ийм бүхий өдөр тэмдэглэж байх хэрэгтэй биш 



юм. ... гарал үүсэл. (Гэгээн Валентины өдөр тэмдэглэх тухай эрх баригч HTTP:. // WWW 

contactpakistan.com). 

Исламын шашинтнууд Христийн (илт худал буулт хийн төрөл), нүгэл нь Гэгээн Валентины өдөр 

холбож болохыг сануулж байна. 

Өөрөөр хэлбэл, Гэгээн Валентины өдөр харийнханы дунд доромжилж болно (хугацаанд 

"Христитгэл" дамжуулан) Христийн нэрийг шалтгаан (Ром 2:24; Исаиа 52: 5). Харь баяр байлгах 

байна уу үгүй "Бурханы нэр, учир нь та нарын доромжилж" (Ром 2:24). 

Бодит Христэд итгэгчид шинчилсэн чөтгөрийн баяр (уд.харьц 1 Коринт 10:21) хадгалж болохгүй. 

Mardi гра: Чөтгөрийн Багт наадам 

Mardi гра болон Гэгээн Валентины өдөр (Lupercalia доор гэж нэрлэдэг) гэх мэт Багт наадамs ёсыг 
хуурамч бурхан шүтдэг ирсэн: 

жилийн хаврын наадмын эхний бүртгэгдсэн тохиолдолд нэг нь Египетэд Osiris наадам 
юм; Энэ нь Нил мөрний жилийн үер авчирсан амьдралын сунгахаас өнгөрүүллээ. Афинд, 

6-р хувиар үеэр. МЭӨ бурхан Dionysus хүндэтгэлийн нэгэн жилийн баяр хөвөх ашиглах 

анхны бүртгэсэн тохиолдол байсан юм. Энэ нь багт наадамs иргэний эмх замбараагүй 

байдал болон licentiousness нь хосгүй дээд цэгтээ хүрч, тэр Ромын эзэнт гүрний үед байсан 
юм. гол Ромын багт наадамs Bacchanalia, Saturnalia болон Lupercalia байв. Европт хаврын 

төрөлтийн баяр уламжлал болон Христийн дахин орж хэвээр ... багт наадамs гүнзгий бөө 

мөргөлийн мухар сүсэг, Европын ардын тулгуурласан учраас Ромын католик сүм тэднийг 
тамга боломжгүй байсан, эцэст нь чуулганы үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох тэдний 

ихэнх нь хүлээн зөвшөөрсөн юм. (Багт наадам. Колумбын нэвтэрхий толь, 6-р хэвлэл 

2015.) 

Baccanalia бурхан Bacchus байсан, бас Dionysus гэж нэрлэдэг. Тэр зан галзуу, үржил шим, театр, 

болон Грекийн домогт шашны онгод нь усан үзмийн ургац, дарс арга, дарс, бурхан байсан 

юм. Бэлгийн завхай Baccanalia баяр нэг хэсэг байсан юм. Түүний мөргөлийн Greco-Ромын 
удирдагч Commodianus гуравдагч зуунд (Commodianus христийн сахилга Ante-Nicene эцгүүдээс, 

Vol. 4..) Буруушааж байна. 

Архи, ялангуяа дарс, Dionysus нь raucous амьдралын хэв маяг нь чухал шалтгаан байх нь Грекийн 

соёл чухал үүрэг гүйцэтгэсэн (Gately I. ууна. Gotham, Зөгнөлт ном 2008, х. 11). Mardis гра болон 

Carnaval энэ холбоотой байх юм шиг санагддаг. 

Сүүлээр хоёр дахь зууны үед Ромын католик Бишоп ба Зүүн үнэн алдартны гэгээнтэн Irenaeus 

түүний бичсэн гэх мэт үндэстнүүд наадам идэх мах оролцох нь heretic Valentinus дуурайгчид 

буруушааж: 
Иймийн тул мөн энэ нь тохиох "хамгийн төгс төгөлдөр" гэж тэд Судрууд бидэнд баталгаа 

нь хориотой үйлсийн нэг нь тэдгээр бүх төрлийн айлгүйгээр өөрсдийгөө Addict дунд ирдэг 

"гэх зүйлийг хийж тэд Бурханы хаант улсыг өвлөх нь үгүй." Жишээ нь, тэд тэд чадах энэ 

арга нь гэрээнд ямар ч бузартах төсөөлж, шүтээнд тахил өргөсөн идэх мах талаар ямар ч 

scruple байна. Дараа нь дахин, үндэстнүүд наадамд бүрт шүтээнүүдийн хүндэтгэн, 

тэмдэглэлээ. . . Тэдний зарим нь өөрсдийгөө туйлын шунахайн нь махан биеийн тачаалын, 

сүнслэг зүйл сүнслэг заасан байхад эгэл зүйлс, эгэл чанартаа эрхтэй байх ёстой гэж 

хадгалах авт. Тэдний зарим нь үүнээс гадна, хэнд дээрх сургаалыг зааж тэдгээр 

эмэгтэйчүүдийг бузарлах нь зуршил нь байнга байгаа төөрч тэдний Бурханы Сүмд эргэж 



дээр тэдний зарим удирдуулсан тэдгээр эмэгтэйчүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн байна гэж 

байна болон тэдгээрийн алдаа бусад хамт энэ хүлээн зөвшөөрсөн. (Irenaeus. Эсрэг Heresies. 

Ном 1, 6-р бүлэг, 3-р) 
Хожим нь, үнэн алдартны Католик apologist Arnobius (330 нас барсан) pagans байсан мацгийн 

төрөл эсрэг анхааруулсан: 
Erectheus Ай мэргэн хөвгүүд та юу гэж? юу, та Minerva иргэн? Оюун ухаан ямар үг та тэгж 

мөнх бус биеэр шархадсан зан авир болон шалтгаан нь аюулгүй байдлыг өгөх нь 

хадгалахын тулд маш аюултай гэж юу хамгаалах болно, эсвэл ямар ямар урлагийн Та 

мэдэж хүсэлтэй байна. Энэ нь ямар ч худал үл итгэлцэл юм, та нар ч хэвтэж буруутгасан 

нь assailed байна: таны Eleusinia нь infamy нарийн маш тэмдэг, та нар хүлээн авах асуусан 

үед хэрэглэх өөр өөрсдийн үндсэн эхлэл болон эртний уран зохиолын баримт гэхэд аль аль 

нь зарласан юм ариун нандин зүйл, - "би мацаг барьж, мөн төслийг ууж, Би ид шидийн cist 

гаргаж авсан бөгөөд зэгсэн-сагсанд оруулах; Би дахин хүлээн авч, бага зэрэг цээж 

шилжүүлсэн байна. (Arnobius. Үндэстнүүдийн эсрэг, номын V, Бүлэг 26) 
Arnobius ч хурдан, дараа нь "Mardi гра" цайллага талаар сануулж байв: 

Бархасбадь найр маргааш болно. Бархасбадь, би бодъё dines, мөн агуу хүлээн авалтад нь 

satiated байх ёстой бөгөөд ердийн интервалын дараа мацаг барьснаар хоол хүнс хүсэлтэй 

гэдэс цадаж урт дүүрч, өлсгөлөн. (Arnobius Үндэстнүүдийн, Ном VII эсрэг, Бүлэг 32) 

Тиймээс эрт зохиолчид, учир нь хуурамч шүтээн шүтэх нь өөрийн харилцаа Carnaval / Mardi гра 

гэх мэт маш их сонсогдож баяр буруушаасан юм. 

Библи заадаг: 
13 АНУ-ын зөв, өдөр болгон, revelry болон архидах нь биш, садар самуунд уруу, тачаал нь 

биш, самуун, атаархал нь биш явж үзье. 14 Гэвч Их Эзэн Есүс Христ дээр тавьж, түүний 

хүсэл тачаалыг гүйцэлдүүлэхийн тулд махан биеийн ямар ч заалт болгож байна. (Ром 13: 
13-14) 

Библи баясах буруутгах биш юм, харин Mardi гра болон холбогдох төдий дэг судар харшилж 

байна. Боливи онд тэд "Чөтгөрийн Багт наадам" гэж дуудаж, ил тод тэдний Бурхан гэж Сатаныг 

шүтдэг! 

Чөтгөрийн Багт наадам (La Diablada) хавар бүр Oruro багт наадам горимд шилжсэний ... 
явдлуудын нэг нь чөтгөр бүжигчид, үүнээс уламжлал чөтгөр мөргөлийн өвөрмөц төрлийн 

үүдэлтэй байдаг. Oruro уул уурхайн хот ба орон нутгийн иргэд, газар доорх маш их цаг 

зарцуулж, доорх нь бурхан батлах шийджээ. Christian уламжлал энэ чөтгөр болон Oruro 

итгэлтэй ийн батлагдсан Сатан буюу Supay байх ёстой гэж заадаг, тэдний бурхан / 

(Frommes байна. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = үйл & EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / Mardis гра нь чөтгөрийн баярын болон мэдээж Христэд итгэгч биш юм. Энэ нь Есүс ч 

түүний өмнөх итгэлтэй шавь нь ч хадгалж байсан юм. 

Лент: Исгээгүй Талхны болон Пентекостын өдрүүд нь тэрс? 

Юу Лент вэ? 



Хэдийгээр "цагаан хоолтон" гэдэг үг нь хаврын улиралд гэсэн үг, энэ нь одоо голдуу Mardi гра 

дараа баруун өвөл ажиглагдаж байна. 

Дэлхийн ОУХДНС нэвтэрхий толь заасан: 

Хавар ажиглагдсан шашны улиралд цагаан хоолтон юм ... Энэ нь ням гариг оруулахгүй, 

Улаан өндөгний 40 хоногийн өмнө Үнс лхагва гаригт эхэлж, мөн Христийн амилалтын 

баярын энэ ням гарагт дуусна (Ramm Б. Лент. Дэлхийн ОУХДНС нэвтэрхий толь, 50 

хэвлэл. 1966). 

Үнс Лхагва яах вэ? 

За, энэ нь анхны Христэд итгэгч ч библийн Ариун өдөр биш юм. 

Католик шашны нэвтэрхий толь тайлан: 

Үнс, Лхагва гариг нэр нас барсан cinerum (үнсийг өдөр) Энэ нь Ромын Missal нь 

гэрчилдэг Грегорийн Sacramentary эрт байгаа хувь олж, магадгүй наад зах нь наймдугаар 
зуунаас эхлэлтэй байна. 

Энэ өдөр бүх итгэмжит эртний заншил ёсоор, урьд нь адислагдсан болой үнсэн руу түүний 
эрхий хуруугаа налуутай, олон нийтийн эхэнд, тэнд тахилчийн өмнө тахилын ширээг 

хандах ухуулагдана духан тохиож (Thurston H. Үнс, Лхагва гариг. Католик шашны 

нэвтэрхий толь, 1907 ). 

Тиймээс Ромын Сүмийн 8-р зууны үед албан ёсоор үүнийг баталсан. 

Энэ нь духан дээр нь vнсэн загалмай байрлуулах санаа нь нарны бурхан шүтэж, ёсыг хуурамч 
бурхан шүтдэг бусад хэлбэрээр ирсэн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй: 

Mithratic ... эхлүүлнэ ... үүнээс хойш тэдний духан дээр нь Sun загалмай байх 
болно. Христэд итгэгч Үнс лхагва гаригт духан дээр хийсэн үнсэн загалмай нь ижил төстэй 

анхаарал татаж байгаа юм. Зарим нь энэ Христэд итгэгчдийн эрт Mithratic Гаж урсгал зээл 

жишээ байх санал болгож байна; бусад аль аль нь Гаж урсгал адил Эх загвар дээр зураг 

зурах гэж санал болгож байна. (Nabarz P. Mithras нууцууд:.. Христийн ертөнцийг хэлбэртэй 
бөө мөргөлийн итгэл Өвөр уламжлал / Баавгай & Company, 2005, х 36) 

Үнс, Лхагва гариг Энэ нь болдогсон бол христийн наадам Ромын ёсыг хуурамч бурхан 
шүтдэг, энэ нь эргээд ведийн Энэтхэгээс аваад ирсэн. Үнсэн гуравдугаар сард Цагаатгалын 

Ромын шинэ жилийн баяраар бүх нүглийг ... чөлөөлөхгүй хүчээр, галын бурхан Агни үр 

удам гэж үздэг байсан хүмүүс таар өмсөж, тэдний гэм нүглийг цагаатгахын төлөө үнсэн 
норгов. Дараа нь одоо, Шинэ жилийн Ева бүх гэм нүгэл нь дараах өдөр арчигдана гэж онол 

дээр, идэж ууж, мөн нүгэл үйлдсэн, нь баяр байсан юм. Гуравдугаар сарын үхэж Бурхан, 

Ангараг үхэл уруу түүнтэй хамт түүний мөргөгчид нь "нүгэл болсон. Тиймээс багт наадам 

martis, Ангараг гаригийн өдөр нас барсан дээр унасан байна. Англи, энэ нь Ангараг Саксон 
бурхан Tiw холбоотой байсан тул, Мягмар байсан юм. Франц багт наадам өдөр Mardis гра, 

"Өөх, Мягмар гариг," merrymaking өдөр Үнс Лхагва өмнө дуудагдсан юм. (Вокер Б. домог 

болон нууцыг эмэгтэйн нэвтэрхий толь. HarperCollins, 1983, х. 66-67) 

Хаана Дөчин өдөр Lenten Хурдан ирж байсан уу? 

Библи бидэнд нэрийг Пентекостын авах хаана байдаг бөгөөд энэ тоо нь 50 хоногийн хугацаа нь 

хэлж өгнө. Дөрөв дэх зургаа дахь зууны орчим, Greco Ром Рамадан (нарсны, p.32) Исламын мацаг 



төстэй харагдаж байсан 50 өдөр хурдан зарим төрлийг сахиж байсан. Цаг хугацааны хувьд энэ нь 

нэг буюу түүнээс дээш (ихэвчлэн хоол) зүйлсийн дөчин өдөр тэвчих болгон өөрчилжээ. 

Эрт Христэд итгэгчид, мэдээж хэрэг, ойлгосон тавдугаар зуунд ч католик гэгээнтэн Abbot Жон 

Cassian гэж Лент байнга биш үү: 
Анхны Сүмд өөрийн төгс төгөлдөр тасралтгүй үлдсэн гэж та урт гэдгийг мэдэх 

хэрэгтэй Гэсэн ч, Лент энэ сахих байх юм. (Cassian Жон. Хурал 21-хамба THEONAS 

АНХДУГААР ЧУУЛГАНЫ. ТАВИН өдрүүдэд амралт байна. Бүлэг 30) 

Тиймээс тэр Лент нэмж байсан, анхны итгэлтэй байлгах биш үү гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 

Төлөөлөгч Паул Дээгүүр Өнгөрөх ба Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд (: 7-8 1 Коринт 5) байлгах 

дуудагдсан. Гэсэн хэдий ч тэрээр цагаан хоолтон гэж нэрлэдэг ямар нэг зүйлийн төлөө ингэж 

байна. Гэсэн хэдий ч, Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд Учир нь олон удаа эргэн тойронд 

хөрөнгөнөөс нь "түргэн" долоон өдөр, улаан өндөгний дуудаж татан оролцуулах, энэ нь Ром, 

Египет холбоотой зарим нь бэлгийн харилцаанд орохгүй хугацаа нь зүйтэй юм гэж үзсэн боловч 

цаг хугацаа хэмжээ нь тухайн байж болно тэд янз бүрийн,-аас түдгэлзсэн ямар түүнчлэн. 

Сократ Scholasticus 5-р зууны үед бичсэн нь: 

Христийн Амилалтын баярын өмнө мацаг барьж янз бүрийн ард түмний дунд янз бүрээр 

ажиглагдаж олж болно. Бямба, Ням хоёроос бусад баярын хурдан дараалсан гурван долоо 

хоногийн өмнө Ромд хүмүүс. Грек, Александриа гаруй Illyrica эдгээр бүх зургаан долоо 

хоногийн хурдан, ажиглах нь тэд цаг "дөчин өдөр" хурдан. Бусад нь тэр цаг "дөчин өдөр" 

хурдан баярын өмнө долоо дахь долоо хоногийн өөрсдийн хурдан эхлэн, гурван таван 

хоног зөвхөн мацаг барьж, тэр зайтайгаар, бас уриалж байна. " ... Зарим нэг шалтгаан 

Хэрэв өөр өөрсдийн хэд хэдэн fancies дагуу хуваарилж, болон бусад. Нэг нь хоол хүнс, 

түүнчлэн өдрийн тоо талаар тэвчих маягаар тухай саналын зөрүүг харж болно.Зарим нь 

бүрэн амьтай зүйлээс татгалзаж, зарим нь зөвхөн бүх амьд биесийн загас тэжээх: загас 

хамт олон, шувууг бас Мосегийн дагуу эдгээр адил уснаас хийсэн гэж хэлж иддэг. Зарим 

нь өндөг татгалзаж, жимс, жимсгэнэ, бүх төрлийн: бусад нь зөвхөн хуурай талх 

хүртэж, одоо ч гэсэн бусад нь ч гэсэн энэ бол идэж: ес дэх цаг хүртэл мацаг барьж байгаад 

бусад нь бол, дараа нь хоол хүнс ямар ч төрлийн ялгаварлан ... Гэсэн хэдий ч нэг ч эрх 

бүхий ... (Сократ Scholasticus талаар бичгээр тушаалыг бий болох тул авч шашны түүх, 
боть. V, Бүлэг 22) 

(1 11 уд.харьц 1 Коринт 1:10) элч нар хамгийн мэдээж ялгаатай шаардлагыг мацаг барьж байгаа 

өөр өөр байдаг юм. Дөчин өдөр мацаг барьсан Lenten Библийн бүх хоол хүнс, ус нь байхгүй 

оролцож-д заасан дөчин өдөр мацаг барьж байгаа шиг биш байна (Египетээс гарсан нь 34:28; Лук 

4: 2). 

Лент-ийн гарал үүслийг талаар нэг эрдэмтэн бичсэн зүйлийг анзаарч: 

А дөчин өдөр Вавилоны Иштар нь шүтдэг гэхэд ажиглагдаж байсан, агуу их Египетийн 
meditorial бурхан Adonis эсвэл Osiris нь шүтдэг гэхэд Лент ... pagans дунд энэ Лент хугацаа 

их жил (ихэвчлэн хавар чухал урьдчилсан байсан бололтой ) баяр наадам. (Судар болон 

түүх,-р хэсэг 1. Библийн Perspectices, Berrian булаг (MI), 1995 онд Bacchiochi С. Бурханы 
баяр, х. 108) 



Энэ нь дөчин өдөр санаа нь хурдан Грек Египетийн эсвэл аас Александриа ирсэн болон бөө 

мөргөлийн дарь Иштар холбоотой байх магадлалтай юм. Вавилончууд Грек, Египетийн авсан тул 

тэд энэ практикийг эхэлсэн байж болох юм. 

Эрт Христэд итгэгчид Исгээгүй Талхны баярын өдрүүдэд ажиглаж байсан тул дахин багцлагдаж 
бөө мөргөлийн мацаг барьж байгаа бололтой Greco Ром өөр янз бүрийн аргаар орлуулж байна. 

Төлөөлөгч Паул Харь төдий дэг оролцож буй эсрэг анхааруулж анхаарах хэрэгтэй: 
14 Үл итгэгчдийн хамт нэг жигд бус багт өөрсдийгөө морины байх; хэрхэн шулуун 

шударга болно, хууль зөрчсөн түншүүд байх, эсвэл юу гэрэл, харанхуй нийтлэг байж болох 

вэ? 15 Христ Beliar-тай гэрээ хэрхэн ирж болно болон итгэгч ба итгэгч хооронд бий юу 

хуваалцах байж болох вэ? 16 Бурханы сүм хуурамч бурхдад нь буулт чадахгүй, бид юу юм - 
амьд Бурханы ариун сүм. (2 Коринт 6: 14-16, NJB) 
19 Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хуурамч бурхад хүнсний зориулалт юу тэнцүү гэсэн? Эсвэл тэр 

хуурамч бурхад өөрсдөө юу ч эзэлж? 20 Үгүй ээ, энэ бол; зүгээр л pagans золиослол, тэдний 

золиос юу Бурхан биш юм чөтгөрүүдэд тахил өргөж байх үед юм. Би та нарыг 

чөтгөр ын хуваалцахыг хүсч байна. 21 Та нар Их Эзэн, түүнчлэн чөтгөрүүдийн аяга аяга 

ууж чадах нь үгүй; Та нар Их Эзэний хүснэгт болон чөтгөрүүд "ширээн дээр нь хувь сайн 

байж чадахгүй. 22 Бид үнэхээр Их Эзэний хардалтыг өдөөх хүсэж байна; Бид тэр нь илүү 

хүчтэй вэ? (1 Коринт 10: 19-22, NJB) 

Египет, Ромын ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг, эсвэл бусад чөтгөрийн эх үүсвэр, нэг газар Лент 

Библи байсан нь ирээгүй юм авсан эсэх. Мөн энэ нь Есүсийн анхны шавь эрт уламжлал ирсэн юм. 

Зарим нь тэд Харийн шашинтнууд хольж болно сүнслэг байдлын хувьд хангалттай хүчтэй байгаа 
гэж бодож байна, гэхдээ тэдгээр нь үнэхээр Төлөөлөгч Паулын дагуу Бурханы уур хилэнг arousing 

байна. 

Улаан өндөгний 

Олон хүмүүс Улаан өндөгний баярын (Иштар) Дээгүүр өнгөрөх байх ёстой юм гэдгийг ойлгох 

биш, учир нь хулчгар болон иудейчүүдийн (дээрхи ном, х. 101-103) нь үзэн ядалт нь ням руу 
нүүсэн байна. 

J. Gieseler хоёр дахь зууны тухай мэдээлсэн протестант эрдэмтэнтэй хүндэтгэн юу анхаарах 
хэрэгтэй: 

Энэ наадмын хамгийн чухал, Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдөр, нисан 14-р ... Хэрэв тэд талх исгээгүй 

идэж байсан тэдний дунд дахин амилалтын нь жилийн наадмын ... Азийн Христэд итгэгчид ямар ч 

ул мөр байхгүй байж магадгүй иудейчүүдийн, найман хоногийн дундуур ... гэх мэт Бага Иохан 14-
р нисан дээр Дээгүүр Өнгөрөх баярын чанд талд давж заалдсан. (Gieseler, Johann Карл Людвиг. 

Сүмийн Түүхийн. Харпер, ах дүү, 1857 нь Text-ном, х. 166) 

Христэд итгэгчид хэдий ч, учир нь Ромын эрх баригчдын нүдэнд иудейчүүд учир бослого 

өөрсдийгөө зай барих хүсэлтэй нь, нисан 14-ны өдөр Дээгүүр Өнгөрөх баярыг Иерусалим, Ром болон 

Александриа-д Greco-Ром (гэхдээ Бага Ази биш) олон нь ням гаригт Дээгүүр Өнгөрөх баярыг 
сольж шийдсэн юм. Эхэндээ тэд Дээгүүр Өнгөрөх баярын хувилбарыг хадгалж, энэ нь дахин 

амилалт амралтаа хадгалж байсан юм. 



Тендерийн зарын мөн Г. дараах: 

Эхний Христэд итгэгчид еврей Дээгүүр Өнгөрөх баярын (.: 7-8 тэмдэглэл 1 Кор 5) Сарны 

өдөр нь Pascha хоол (Eucharist) Есүсийн үхлийг тэмдэглэсэн. 

Эхэндээ амилалтын ямар ч жилийн баяр байсан. Эцэст нь, харь ертөнцөд дахин 

амилалтын өдөр Pascha наадмын нэмэгдсэн байна. Тэр өдөр ням гараг байсан юм. (Snyder 
GF Ирландын Есүс Ромын Есүс:... Эхээр Ирландын Христитгэл Гурвал Press International, 

2002 оны үүсэх, х 183) 

Бага Ази дахь зарим нэг болон бусад ням гаригт огноо өөрчлөлтийн хамт явж чадахгүй байсан 

учраас Mithras мөргөж эзэн хаан Константин Nicea Зөвлөл, Greco-Ром нь ням гарагт зарласан гэж 

нэрлэдэг. Константин өөрөө дараа нь тунхагласан юм: 

Дараа нь АНУ-ын бузар Еврей олны нийтлэг зүйл юу ч байхгүй байг; Учир нь бид өөр арга 

замыг бидний Аврагч хүлээн авсан байна. (Константин Еусебиус "Амьдрал, Ном III бүлэг 

18). 

Христэд итгэгчид олон иудейчүүд үүнийг хийх оролдлого хийж л учир иудейчүүд үзэн яддаг байх 

ёстой ч ажиглаж болохгүй гэсэн Бурханы ариун өдөр. 

Есүс еврей уралдаан жигшүүрт байсан гэдгийг (Тэр еврей байсан) заасан хэзээ ч тэр Дээгүүр 

Өнгөрөх баярын өдрийг өөрчилсөн юм. Гэсэн хэдий ч нарны шүтэн бишрэх Константин өөрөөр 

дүгнэсэн байна. , Ням сахих нь одоо Христийн Амилалтын гэж нэрлэдэг. Гэвч нарны мөргөж үйл 

ажиллагаа, мөн "Еврей" гэж үзэж байсан тэр үед Улаан өндөгний баярын ажиглагдаж байна яагаад 
үнэхээр туршлага зайлсхийх юм. 

Улаан өндөгний баярын өндөг, Улаан өндөгний баярын туулай, болон Улаан өндөгний баярын гал 
мэт өөрийн туршлагыг олон Ромын католик шашны эх үүсвэрээс (жишээ нь, Holweck FG Улаан 

өндөгний. Католик шашны нэвтэрхий толь, боть V. Роберт Appleton компани. 1909) дагуу ёсыг 

хуурамч бурхан шүтдэг ирсэн. 

Anglican бишоп JB Хөл хөнгөн бичсэн нь: 

... Бага Ази ... чуулгануудад долоо хоногийн хувьд ч еврей Дээгүүр Өнгөрөх баярын 

өөрсдийн Улаан өндөгний баярыг зохицуулна, гэвч ... Ром, Александриа болон Галли 

тэдгээр нь өөр дүрмийг нь ажиглагдсан; Учир нь Еврейн ч semblance зайлсхийх. (Хөл 

хөнгөн, Галат Иосеф үсчин Сент Паулын:... Танилцуулга, тэмдэглэл болон Эрдэм бүхий 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны Макмиллан хэвлэлийн 1881 Эрхлэн гаргасан, хх 317, 331) 

Харин нэр нь Улаан өндөгний? Энэ нь нар мандах дарь нь respelling болон Иштар "тэнгэрийн 

хатан" юм: 

Иштар тэр терелт, дайны бурхан биетэй аль аль нь байсан юм. ... Улаан өндөгний баярын 

болон Astarte Semiramis цус нь шунал тачаал байсан дайчин хатан хаан байгуулсан нь 

хуучин Вавилоны секс Гаж урсгал мөн мөргөлийн хүчин төгөлдөр байна. (Kush H. Hamitic 
хүмүүсийн тулгарч байна. Xlibris корпораци, 2010, х. 164) 

Иштар гариг Сугар personification гэж үзэж, хамтдаа Shamash, нарны бурхан, нүглийн, сар 

бурхан нь, тэр нь Astral гурвалаас байгуулагдсан. (Littleton CS. Бурхад, дарь, болон Үлгэр 

домог боть 6. Маршал Cavendish, 2005 х. 760) 



Библи "Тэнгэрийн хатан" үйлчлэх эсрэг анхааруулсан: 

17 Та нар Иудагийн хотууд болон Иерусалимын гудамжнуудад юу харж байна 

уу? 18 Хүүхдүүд нь түлээ түүж, эцгүүд нь гал ноцоож, эмэгтэйчүүд нь тэнгэрийн хатан хаан 

нь торт хийх, зуурсан гурил зуурах, Тэд гарч тэд Намайг уурлуулахаар болохын тулд, өөр 
бурхдад ундаан өргөлийг хийнэ. (Иеремиа 7: 17-19) 

бялуу "халуун хөндлөн талх '(Platt С Нийгмийн амьдрал. Додд ба Mead, 1922, х. 71 Psychology) 

ижил төстэй байсан." тэнгэрийн хатан "? 

Иеремиа 7 ... тэнгэрийн хатанд (V. 18) нь бялуу. Магадгүй Вавилоны төрөлтийн-дарь 

Иштар, гариг Сугар биетэй нь жишиг. (Wycliffe Библи тайлбар, Цахим мэдээллийн сан. 
Зохиогчийн эрх (в) 1962 Moody Хэвлэлийн) 

Христэд итгэгчид үйл ажиллагаа Библи буруушааж нь бөө мөргөлийн дарь дараа баярын нэрлэсэн 
хэрэггүй байсан юм. Гэсэн хэдий ч, Христийн өгүүлнэ хэн хамгийн их гэдгийг нь асуудал байх 

шиг байна. 

Maundy, Пүрэв гариг болон Eucharistic Хост 

өөр Дээгүүр Өнгөрөх баярын "сэлгээгээр" гэж, зарим нь байлгах "Maundy, Пүрэв 

гариг. Энд Католик шашны нэвтэрхий толь энэ тухай юу зааж байгааг зарим нэг байна: 

Maundy (эсвэл ариун), Пүрэв гариг баяр ёслол Eucharist нь байгууллагыг дурсаж, мөн 

Ариун долоо өвөрмөц төдий дэг хамгийн эртний юм. Ром дахь төрөл бүрийн дагалдах 
хэрэгсэл ёслол эрт энэ дурсгалд нэмж байна ... энэ нь ёслолын байгууллагын жилийн ойн 

эргэн тойронд авчирдаг. ... 

Ариун Пүрэв баяр баясгалантай зан үйлүүдийн нь дараалан гаргаж авсан байна. neophytes 
баптисм, Хазрат-и Eucharist ... (Leclercq H. Maundy, Пүрэв гариг Католик шашны 

нэвтэрхий толь Боть 10. Нью-Йорк-ийн penitents эвлэрэл, ариун тосны аравнайлах, хөл 

угаах болон дурсгалд:... Роберт Appleton компани, 1911) 

"Eucharist-ын байгууллага нь" үндсэндээ Дээгүүр Өнгөрөх баярын холбоотой тэмдгийн Есүсийн 

өөрчлөгдөж явуулах ёстой байдаг. Ромын Сүм, түүнд ёслол нэмэгдсэн гэсэн энэ нь жил бүр үйл 
явдал байсан ба тэр footwashing дадлага гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Ромын Сүмийн бусад, 

laypeople footwashing хийх ашигласан гэж хүлээн зөвшөөрсөн гэхдээ энэ нь түүний практик (...: 

Роберт Appleton Компани, 1912 Thurston Х. хөл, гар угаах Католик шашны нэвтэрхий толь Боть 15. 
Нью-Йорк) байхаа больсон юм. 

"Eucharistic хостын Ромд Сүмийн ашиглаж байгаа анхны Христэд итгэгчид юу нь ялгаатай юм. 

Католик шашны нэвтэрхий толь заадаг: 

Eucharistic өргөлийн хүлээн авах тавилантай талх нийтлэг хост гэж нэрлэдэг ба энэ 
хугацаанд мөн адил талх, золиослолын дарс хэрэглэж болно гэсэн, энэ нь ялангуяа талх 

хуулиар хамгаалагдсан байна. эртний бурхад хохирогч тэдний ялагддаггүй дайснуудыг 

санал болгосон учир "Хостibus нь domitis хостia nomen habet:" Ovid дагуу үг хостis дайсны 
ирдэг. Гэсэн хэдий ч, энэ нь хостia хостire авсан Pacuvius .... анхны Христэд итгэгчдийн 

олж болох ажил хаях гаралтай байж болох юм ... зүгээр л хоол болсон талхыг 

хэрэглэдэг. Энэ хэлбэр нь ялгаатай боловч энэ нь өнөө үед юу нь бага юм шиг 
санагддаг. (Leclercq H. "Хост" Католик шашны нэвтэрхий толь. Vol. 7. Nihil Obstat. 

Зургадугаар сарын 1, 1910) 



Эрт Христэд итгэгчид исгээгүй талх биш, дугуй хост "нарны" ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг 

хэрэглэж байгаа юм шиг харагддаг байсан. 

Мариа таамаглалууд 

Эрт Христэд итгэгчид анх Есүсийн эх Мариа ендерт ерген юм. Тэгэхээр хаана Марийн 

таамаглалын санаа хаанаас ирсэн бэ? 

Ер нь, дөрөв дэх зуунд зохиомжилсон уран зохиолын-аас (эсвэл магадгүй аль эрт орой гуравдугаар 
зууны гэх мэт) -but голлон ч дараа нь илүү. Католик шашны Epiphanius нь яг үүнийг судлахын гэж 

оролдсон хэдий ч, тэр үнэхээр анхны хөгжсөн энэ үед тодорхой харь биетэй мөргөлийн 

(Epiphanius нь Panarion, 78.11.4) зохион эмэгтэйчүүдийн холбоотой зэрэг нь тодорхой бус байсан 
юм. 

Эртний Ром дарь Диана нь 1-3 өдөр наадам байсан юм. Эхний өдөр нь тэр хэмээн буруутгагдаад 
дэлхий дээр ирж, гурав дахь өдөр нь наймдугаар сарын 15-Тэд мэдээж түүний таамаглал тэнгэр 

өөд тэнгэрийн хатанд болгон тэмдэглэдэг. Энэ нь Мэри таамаглалаас Католик Баярын өдөр байна 

(Керр E. William Фолкнерийг-ын Yoknapatawpha: ". Ертөнцийн дэх тулгуур чулуу нь Kind" 

Фордхамыг Univ хэвлэл, 1985, хуудас 61.). Зарим нь энэ нь осол, давхцсан байх нь (Ногоон CMC 
Ромын шашин, Aricia үед Диана шүтлэг, боть 0 бодох биш, асуудал 521-85150 Кембрижийн их 

сургуулийн хэвлэл, 2007, х 62,.... Frazer JG Magic Урлаг, Хаад V1 хувьсал, боть 1. Kessinger 

Publishing, 2006, х. 14-17). 

Диана болон янз бүрийн бусад дарь хичнээн харах Мэри (Фишер-Хансен, х. 49) хооронд холболт 

байдаг. Гэсэн хэдий ч, католик гэгээнтэн Августин ялангуяа хэд хэдэн "хуурамч, худал сахиус 
шүтээнтэй" нэг (Августин. Сайн мэдээний Хармонид Ном I, Бүлэг 25) гэж Диана гэж нэрлэдэг. 

Энэ нь албан ёсоор Ромын Сүмийн Мухаммедын "онгон" охин Фатима болдогсон бол ч бас 
тэнгэрт дээш одсон шиг, учир нь Исламын нөлөөн дор хаяж хагас батлагдсан байна гэж сэжиглэж 

байна. "Таамаглал" нь библийн Ариун өдөр биш юм. , Харь хулээх: Энэ нь дахин багцлагдаж 

"тэнгэрийн хатан" (17-19 Иеремиа 7) юм. 

Halloween / Бүх Гэгээнтнүүдийн өдөр 

гэгээнтэн мэт хүний амьдрал, үхлийн санах ойг хүндэтгэн санаа (уд.харьц шүүгчдийг 11: 38-40) 
судрын эсрэг ч юм биш, ариун хүмүүсийн бизээ, тэдэнд золиослох төлөөлөгчийн сургаал 

эсэргүүцэж байна. 

Сатан Христийг доош бөхийж хүссэн, түүнийг шүтэн биширдэг (Матай 4: 9), харин Есүс (Матай 

4:10) татгалзжээ. Симон Magus (Үйлс 8: 9-23) мэдээлж / ендерт ерген (. Irenaeus Adversus haereses, 

номын 1-р бүлэг 23 ишлэл 1-5) түүнд мөргөхөөр шавь дэмжинэ. 

Төлөөлөгч Петр нь зөвхөн цуцалж Симон Magus, тэр доош мэхийн, эсвэл түүнд хүндэтгэл төлөх 

нь харь үндэстнийг хориглож (Үйлс 10: 25-26). Төлөөлөгч Паул, Барнаб хоёрын түүнд 

золиосолсноор-аас харийнхан хориглож (Үйлс 14: 11-18). Төлөөлөгчид нь үндсэндээ аль аль нь 
эрэгтэй байсан бөгөөд энэ нь хийж байх ёстой гэж үзсэн. Эрт Христэд итгэгчид энэ ойлгож, тийм 

хийж чадахгүй байсан. Цаг хугацаа өнгөрөхөд Гэхдээ зарим тэрс үзэлтнүүд сүүлээр хоёр дахь 

зууны шүтээн ендерт ерген эхлэв. 

мэдэгдсэн ариун хүмүүсийн бизээ энэ нь төлөөлөгчийн практик биш байсан хэдий ч, дөрөв дэх, 

дараа зуунд Greco-Ромын сүм нь чухал асуудал болж эхлэв. 

дараах анхаарах хэрэгтэй: 



Ийм сүм болон сүм, дотор Celtic бурхад, Ногоон Хүний болон bicephalic толгой гэх мэт 

танил Бөө мөргөл зураг, нэгтгэсэн байдлаар, сүм албан тушаалтан магадгүй шинэ шашны 
талаарх өөрсдийн хүлээн хөнгөвчлөх болон шилжих тэгшитгэхэд тэдний оюун ухаанд хоёр 

оюун санааны уламжлал хольж тулд хүн амыг дэмжинэ шинэ хуучин арга зам. (Pesznecker 
С. Gargoyles:.. Ажлын байр хэвлэл, 2006 Ид шидтэнгүүдийн Саарал, хар саарал сургуулийн 

архиваас, х 85) 

номын онд дээрх мэдэгдэл нь тасархай хувилбарыг өмнө дараах Пап лам "Грегори" Их "600 орчим 

МЭ бичсэн нь: 

Августин тэр ямар ч арга эдгээр ариун сүм дотор бурхдын ариун сүм харин шүтээнүүдийг 

устгаж байх ёстой гэж хэл. Тэр ариун ус, газар тахилын ширээнүүдийн бөгөөд тэдний 

дотор ариун нарын чандарыг тэднийг цэвэршүүлсэн дараа түүнийг үзье. Учир нь, тэдгээр 

сүм хийд сайн барьж байгаа бол, тэдгээр нь үнэн Бурханы үйлчилгээнд чөтгөрүүдийн 

мөргөлийн шилжүүлэх хэрэгтэй. ... тэднийг Тиймээс тэдний сүм онцгойлон адислалтын 

өдөр, эсвэл чандарыг тэдний дотор хадгалагдан үлдсэн байдаг аллагын Баяр дээр 

өөрсдийгөө тэдний нэг удаагийн ариун сүм орчим урц барьж, шашны найрлах нь далим 

тэмдэглэх үзье. Тэд тахил өргөх болно, харин ямар ч чөтгөрийн өргөл болгон амьтдыг 

идэж, харин Бурханы алдрын төлөө хэнд, бүх зүйлийг өгч, тэд satiated байсан байх нь 

талархал өргөнө байна. (Gregory I:. Abbot шижин руу захидал Epsitola 76, PL 77: 1215-
1216) 

Пап лам Грегори Харь туршлагад салгах дэмжиж. Гэсэн хэдий ч, Библи энэ болон чөтгөрийн (: 20-
21 1 Коринт 10) тахил эдгээр төрөл эсэргүүцдэг. Түүнээс гадна, Библи нь Есүсийн тахил дараа 

амьтдаар тахил ямар ч шаардлагагүй (: 1-10 Еврей 10) байдаг гэж заадаг. Энэ нь мөн ёсыг хуурамч 
бурхан шүтдэг нь RELIC байна "гэгээнтнүүд хоногийн шоу нь дээр дурдсан олгож, тэд үнэхээр 

чөтгөрийн баяр юм байна. 

Олон даашинз Библийн буруу (уд.харьц 1 Тимот 2: 9), илбэчин шиг заримдаа (ямар Библи 
condemns- Египетээс гарсан нь 22: 8) Halloween байна. Энэ нь библийн дагуу тохирсон баяр биш 

юм, мэдээж эрт христийн нэг биш байсан юм. 

Бүх Гэгээнтнүүдийн өдөр долдугаар зууны үед зарласан, мөн оны арваннэгдүгээр сарын 1-ний, орой 

өмнө Halloween (Mershman F. бүх гэгээнтнүүд гэж нэрлэгдэх болсон гэж хожим нь нүүсэн ". Vol. 1. 

Nihil Obstat. Гуравдугаар сарын 1, 1907 өдөр. Католик шашны нэвтэрхий толь ). 

Аравдугаар сар 31, эртний Druids ажиглагдаж Огноо байсан юм: 

Druids, эртний Галли болон Британи дахь тахилч нарын дараалал, Halloween-нд сүнс, сүнс, 

дагина, илбэчин, болон Elves гарч хүмүүс хор ирсэн гэж үздэг. ... Эдгээр нягтлагч итгэл 

үнэмшил Halloween баярт илбэчин, чөтгөр,, муур одоогийн хэрэглээг ирэх оноос ... 

Halloween чимэглэл шиг навч, хулуу, эрдэнэ шиш болон мөчрийн ашиглан өөрчлөн Druids 
ирдэг. Европын эртний ард түмэн мөн 700S онд ... нягтлагч баярын төстэй наадам байсан 

Ромын Католик Сүмийн бүх Гэгээнтнүүдийн өдөр болгон арваннэгдүгээр сарын 1-
нэрлэжээ. Хуучин бөө мөргөлийн гаалийн болон христийн найр өдөр Halloween-ий 

баяр болгон нэгтгэж байна. (Halloween-ий Дэлхийн ОУХДНС нэвтэрхий толь, боть 9. 

Чикаго, 1966:. 25-26) 

Энэ нь католик шашны зохиолч бичсэн зүйлээ авч үзэх нь сонирхолтой байж болох юм: 

Яагаад пап нас барагсдын pagans "баяр дээр үхсэн Католик шашны баяр тавих 

вэ? Учир нь католик шашны баяр ёслолууд тасралтгүй байгаа бөгөөд Харь 



хүмүүсийн утгыг биелүүлэх. (Killian Брайн. Halloween, намар баяр гэж сануулах Бурхны 

нэрийг ариун юм Католик Онлайн Олон улсын мэдээ. 10/31/06). 

Энэ нь олон Сүмийн Ромын дээдлэн холбоотой, тэдний итгэлийн төлөө бөө мөргөлийн холболтын 

тухай өөрөөрөө сайрхахгүй гэсэн явдал юм. Энэ нь тэд болон бүх, сургаал (уд.харьц 2 Тимот 3:16) 
эх үүсвэр гэж харах ёстой хэмээн Библи бөгөөд шүтэн бишрэх бөө мөргөлийн хэлбэрийг (Дэд 

хууль 12 ашиглан буруушааж: 29-32; Иеремиа 10: 2-6; 1 Коринт 10:21; 2 Коринт 6: 14-18). 

Христийн Мэндэлсний Баярын 

Библи хэзээ ч Есүсийн гэсэн зэрэг Төрсөн өдөр нь баяр, батламжилдаг. Ромын Сүмийн эхэн үеийн 

Христийн Мэндэлсний ч, өөр ямар ч төрсөн өдөр тэмдэглэж байна. Төрсөн өдөр төдий дэг хэвээр 

(үндэстнүүд, номын би-р бүлэг 64 эсрэг) Arnobius хамт сүүлээр 3-р зууны буруушаасан байна. 

Цаашилбал, Tertullian цэцэг сvлждэг, бэлэг өгөх хийсэн нэг бөө мөргөлийн бурхдад болгоох нь 

өвлийн баяр оролцох гэж анхааруулсан байна. Saturnalia оны арванхоёрдугаар сарын сүүлээр 

үндэстнүүдийн хамт тэмдэглэж байсан гэгддэг нэг ийм баяр байсан. 

Мэдэгдсэн "Латин теологийн эцэг" Tertullian ийм Saturnalia зэрэг өвлийн баяр, тэр бичсэн шиг 

Христийн Мэндэлсний Баяраар руу morphed (а бөө мөргөлийн бурхан нэр нь элбэг гэсэн үг нь) 

зэмлэн буруушаасан: 

Minervalia Saturnalia Санчир-н шиг, их Минерва-ын байдаг; Санчир гаригийн заавал 

Saturnalia үед ч гэсэн бага зэрэг Боолчлол тэмдэглэж байх ёстой юм. Нью-жилийн бэлэг 

адилхан үед баригдсан байх ёстой бөгөөд Septimontium хадгална; болон Midwinter бүх 

Бэлэг болон Эрхэм Kinsmanship нь найр нийцсэн байж байх; сургууль цэцэг wreathed байх 

ёстой; flamens "эхнэр, aediles золиослол; Сургуулийн томилогдсон ариун өдрүүдэд нэр 

хүндтэй байна. Ижил зүйл шүтээн төрсөн өдөр дээр явагддаг; чөтгөрийн бүр сүр жавхлан 

ихтэй байна. Эдгээр зүйлүүд, Христэд итгэгч мастер befitting байна гэж хэн гэж бодож 

байна тэр хүн тохиромжтой тэднийг мастер биш юм хэн нэг нь мөн адил гэж бодож байна 

байх бол? (Tertullian. Шүтээн шүтэх-нд Бүлэг X) 

Tertullian Ромын Хамба Zephyrinus (199-217) болон Callistus үед (217-222) орчим буулт, авлигын, 

нэр хүндийг нь байсан (энэ ийм мэдээлэл Heresies нь Hippolytus (Hippolytus. Refutation зэрэг 
Ромын католик шашны ариун хүмүүсийн хамт батлагдан, Ном IX, Бүлэг VI) болон ёсыг хуурамч 

бурхан шүтдэг нь эвдэгдэж тэдний сүмд зөвшөөрөгдсөн хүмүүс гэх мэт 

Эртний Вавилоны нууц Гаж урсгал тэр - Ромын Saturnalia, Персийн Mithraism өөрсдөө бүр ч өмнө 

нь бөө мөргөлийн шашны өөрчлөлтүүд байлаа. Эртний Вавилончууд нь мөнх ногоон мод 

мөргөсөн төрсөн Tammuz талаар дахин төрөхийн Нимрод тэмдэглэлээ. Библи мөнх ногоон мод (2-
6:,, Иеремиа 3:13 10 2-3 Дэд хууль 12) оролцсон мөргөлийг буруутгадаг. 

Вавилончууд мөн Өвлийн туйл нь улиралд нарны нь төрөхийн тэмдэглэлээ. Оны арванхоёрдугаар 

сарын 25-ны эцсийн эцэст Saturnalia болон бусад нарны бурхан мөргөлийн жилийн тэр үед юу болсон, 
учир нь Есүсийн төрсөн өдөр гэж сонгосон юм: 

354 МЭ онд Ромын бишоп Liberius Ромын хүмүүс аль хэдийн үүнийг нарны төрсөн өдөр 
тэмдэглэж, Санчир гаригийн баяр гэх мэт ажиглагдсан учир нь арванхоёрдугаар сарын 25-
нд тэр нь магадгүй энэ өдрийг сонгож тэмдэглэх хүмүүсийг тушаажээ. (Sechrist мэндийн. 



Зул. Дэлхийн ОУХДНС нэвтэрхий толь, боть 3. Талбайн аж ахуйн нэгж Боловсролын 

корпораци, Чикаго, 1966, х. 408-417) 

Helios Mithras нэг бурхан байдаг ... Ням Mithra хүндэтгэлийн ариун байлгаж, мөн сар 

бүрийн арван зургаа дахь зуучлагч болж түүнд ариун нандин байсан юм. 25 
Арванхоёрдугаар сар Түүний төрсөн өдөр, natalis invicti өвлийн нар нь дахин төрөх, 

улирлын rigors өөр unconquered гэж ажиглагдсан. (Arendzen J. Mithraism. Католик 

шашны нэвтэрхий толь, боть X. Nihil Obstat, аравдугаар сарын 1, 1911) 

Эзэн хаан Константин unconquered нар гэж үздэг, нэг нь доорх газрын агуйд нь хаднаас төрсөн 

байсан нарны бурхан Mithras, шавь байсан юм. Магадгүй энэ нь, учир нь түүний ээж Хелена Есүс 

доор газар хад агуйд төрсөн гэж домог итгэж шийдсэн. 

Ромын одоо энэ заадаг (энэ зохиогч "төрөлт" Ватикан хот дахь олон удаа харуулсан гэж үзсэн 

байна), харин гурав дахь зуунд түүний дэмжигчид, Commodianus нэг нь, рок шүтээнийг 
буруушааж: 

Тэр бурхан гэж үздэг бол unconquered нэг нь хаднаас төржээ. Одоо бидэнд дараа нь, нөгөө 

талаас эдгээр хоёр эхний бөгөөд дээр хэлж байна. Рок бурхан даван туулж байна: Дараа нь 

хадны бүтээгч дараа хайж байх ёстой. Түүнээс гадна, та одоо ч гэсэн түүнийг нь хулгайч 

мэт дүрсэлсэн; Хэдийгээр тэр бурхан байсан бол, тэр нь мэдээж хулгайн хамт амьдарч 

байсан. Баттайгаар тэрээр дэлхийн байсан бөгөөд аймшигтай шинжтэй. Мөн тэрээр өөрийн 

агуй дотор бусад хүмүүсийн үхэр болсон; адил Cacus, Vulcan тэр хүү 

байсан. (Commodianus. Christian сахилга) 

Есүс хаднаас төрсөн байсан юм, бас тэр хэсэгчлэн хэрхэн Түүний төрөлт нь одоо дүрсэлсэн байдаг 

юм. Энэ нь тэр оны арванхоёрдугаар сарын 25-ны өдөр төрсөн гэж зааж үнэн биш юм. Сүүлээр 

арванхоёрдугаар сарын 25-ны байдлаар болон библийн дагуу дурдсан (Лук 2: 1-5) хэмээн "тооллогын 
байх болно: Эрдэмтэд хоньчид гарч сүргийнхээ хамт салбарт (8 Библийн Лук 2-т харуулсан шиг) 

байж чадахгүй гэж байсан билээ хүлээн зөвшөөрөх өвлийн улиралд боломжгүй байна 

"(Мэндэлсний Баярын. Католик шашны нэвтэрхий толь, 1908). 

Христийн Мэндэлсний Баяраар холбоотой үйл ажиллагаа, гаалийн олон бодит эрдэмтэд хүлээн 

зөвшөөрч болно гэж ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг ирдэг. Аль аль нь Есүсийн элч нар ч, эрт шавь 

нар Христийн Мэндэлсний нь ажиглагдсан. 

Дахин багцлагдаж Бөө мөргөл амралтын өдөр 

Библи (хэрсүү Тусгаар тогтнолын өдөр төдий дэг гэх мэт) иргэний баяр хориглож чадахгүй 

байхад, эрт Христэд итгэгчид үхсэн ариун хүмүүст залбирах ч мэдээлэл Сент өдөр ч биш, 

Христийн Мэндэлсний Баяраар шиг юу ч ажиглаж байлаа. Олон бөө мөргөлийн бурхадыг 
үндсэндээ гэж нэрлэдэг байгаа нь "ямар нэг бурхан" байх нь өөрчлөгдсөн "Ямар нэгэн зүйл 

гэгээнтэн. 

Харь практикийн зарим нь өөрчлөгдсөн байж болох ч дахин багцлагдаж чөтгөрийн амралт ч 

Христэд итгэгч биш байгаа, эсвэл Есүс болон Түүний эрт дагалдагчид байлгах гэсэн тэдгээр 

байна. ард түмэн байлгах олон амралт ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг ирсэн, тэр ч байтугай эртний 

Вавилоны нууц шашин харилцаа байдаг. Бурхан Нехемиаг Вавилоны нөлөөлсөн байсан 
Израилийн хүүхдүүдэд туслах илгээсэн үед Нехемиа түүний хийсэн хэлснийг анзаарсан: 

30 Би бүх зүйл Харь тэднийг цэвэршиж. (Нехемиа 13:30) 



Шинэ гэрээ нь эвдэгдэж итгэл, "нууц агуу их Вавилон" гэж анхааруулжээ (Илчлэлт 17: 5). Библи 

бол Бурханы ард түмэн «Агуу Вавилоноос" талаар хийх ёстой гэж юу зааж байгааг анзаараарай: 

Та өөрийн гэм нүглийг нь хуваалцах вий, тэр миний ард гарч 4 ир, та нар түүний гамшиг нь 

хүлээн авах вий. (Илчлэлт 18: 4) 

Үүнийг баяртайгаар хүлээн ч үүнийг дэмжих байх; Христэд итгэгчид уруу таталт, нүгэл (2 Тимот 

2:22 1 Коринт 6:18) зугтах хэрэгтэй. Тэд үнэн Бурханы мөргөлийн хамт бөө мөргөлийн практикийг 

хослуулах хэрэгтэй биш (1 Коринт 10: 19-21; 2 Коринт 6: 14-18), тэр ч байтугай энэ нь уламжлал 

юм (Матай 15: 3-9). 

11. Бурханы Ариун хоног, худал? 

Аль өдөр итгэлтэй хамт байх ёстой вэ? 

1600 гаруй жилийн өмнө, Бурханы Ариун өдрүүд эсрэг Semite, Жон Chrysostom, одоо Католик 

болон үнэн алдартны гэгээнтэн гэж үзэж байна буруутгагдсан байна. Хэдэн жилийн өмнө, 

протестант Хэвлэгдсэн Христитгэл Өнөөдөр үнэндээ Жон Chrysostom "Сүмийн эхэн үеийн 

хамгийн агуу номлогч" гэж нэрлэдэг (Иохан Chrysostom Сүмийн эхэн үеийн хамгийн агуу 

номлогч. Христитгэл Өнөөдөр наймдугаар сарын 8, 2008). 

Жон Chrysostom олон нийтэд, 387 МЭ Уналт ариун хоногийн эсрэг номлосон Христийг эсгэдэг 

зарим хүмүүс тэднийг ажиглаж байсан юм. Тэр тусгайлан бүрээ Баяр, Цагаатгалын өдөр ( 'хурдан 

... хаалган дээр "), мөн Майхан Найр дурдсан: 

Бүрээ, Майхан Баяр, мацгийн нь найр: хөөрхий болон золгүй иудейчүүдийн наадам өөр нэг 

дараа хурдан дараалан бидэн дээр жагсан удахгүй юм. Бид хийх гэж тэд боддог гэж хэлэх 

нь бидний эгнээнд олон байдаг. Гэсэн хэдий ч эдгээрийн зарим нь өөрсдийн найр байлгах, 

тэдний мацаг барьж ажиглах нь иудейчүүд нэгдэх болно наадам, бусдыг үзэх гэж байна. Би 

яг одоо Сүмд энэ гажсан заншил жолоодох хүсэж байна ... еврей ёслол цэвэрлэгээ, агуу бол 

биднийх бөгөөд худал ... Бурхан тэдний наадам үзэн яддаг, чи тэдэнтэй хуваалцах вэ? Тэр 

тэдэнд энэ эсвэл тэр наадам, гэхдээ бүгд хамтдаа гэж хэлээгүй. 
Иудейчүүдийн хорон муу, бузар хурдан манай хаалган дээр нь одоо байна. Энэ нь юм 

байна гэж бодсон нь хурдан, би бузар гэж нэрлэдэг гэсэн ... Харин одоо чөтгөр дуудлага 

бүрээ Баяр таны эхнэр, тэд энэ дуудлагад бэлэн чихийг эргэж, та тэдгээрийг барих байхгүй 

бол гайхах хэрэггүй. Та тэдэнд бурханлиг бусаас буруутгасан өөрсдийгөө орооцолдуул 

байг, та тэднийг licentious арга зам уруу чирч болтугай. (Иохан Chrysostom Homily II 
иудейчүүд I эсрэг:. 1; III:. 4 Антиох, Сири ням гарагт, есдүгээр сарын 5-387 AD дээр 

номлогдсон) 

Энэ нь Жон Chrysostom түүний бүс нутгийн хоёр дахь зууны сүм тэр үед Еврейчүүд байсан үед 

Дээгүүр Өнгөрөх баярыг, мөн Католик Сүм ч Пентекостын хадгална гэж ойлгосон байх ёстой 

гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Тиймээс тэр юу номлож гэхэд Жон Chrysostom өөрийн сүмийн эсрэг 

Ромын болон үнэн алдартны Католик Дээгүүр Өнгөрөх болон Пентекостын-тэдгээр наадам аль нэг 

хэсэг байх юм аль аль нь байлгах шаардаж гэж номлосон "бүгдийг нь хамтад нь." 

Түүнээс гадна, Жон Chrysostom үнэндээ нэг удаа Пентекостын (: Төлөөлөгчдийн Үйлс дээр 

Chrysostom Ж. С. Жон Chrysostom, Константинополийн хамба нь homilies) гэж нэрлэдэг нь 



"Иудейчүүдийн баяр" -ын талд бичжээ. Тиймээс тэрээр Есүсийн амилалтын дараа итгэлтэй дараа 

нь гэж үзэж байсан зүйлээ байлцах хэрэгтэй гэж хүлээн зөвшөөрсөн "еврей найр." 

Бурхан тэр өдрүүдэд бүх эсэргүүцэж байсан юм бол яагаад элч тэдгээрийг хадгалж байсан 

бэ? Илэрхий шалтгаан нь тэд Есүсийн үлгэр жишээг дагаж, тэд ямар нэгэн байдлаар цааш хийж 

байсан гэдэгт итгэх ямар ч шалтгаан байсан юм байна. 

Өмнө дурьдсанчлан, Шинэ Гэрээ "Еврей" ариун өдөр гэж нэрлэгддэг нэг дууддаг Католик 

орчуулгын дараах анзаараарай "агуу." 
37 Мөн өнгөрсөн онд баяр Есүс зогсоод, мөн хашгирч агуу өдөр (Иохан 7:37, Rheims 

Шинэ Гэрээ). 

Тэгэхээр хэн нь зөв юм бэ? 

Есүсийн туршлагыг эсвэл тэднийг буруушааж хүмүүсийг дагадаг хүмүүс? 

Жон Chrysostom, энэ тохиолдолд, зарим талаараа зөв заасан гэдгийг санаж: 

"Еврей ёслол цэвэрлэгээ, агуу бол биднийх худал болно." 

Ямар Тиймээс хоногийн ажиглагдаж ёстой вэ? Аль нь Библийн дагуу "агуу өдөр" байна вэ? 

Худал ямар өдөр вэ? 

Жон Chrysostom ийм Зул сарын баярын талаар Харь зангиа хоног дэмжсэн. Оны арванхоёрдугаар 

сарын 25-ны Христийн Мэндэлсний Баяраар Түүний логик нь мөн тодорхой буруу болон худал, 

худал мэдээлэл (дээр суурилсан байсан Аддис БИД, Арнольд Т. Католик толь: агуулсан Сургаал, 
сахилга бат, тулалдсан, ёслол, зөвлөлүүд, шашны Католик Сүмийн захиалга зарим бүртгэл . 

Benziger Ах, 1893, х. 178). 

Энэ нь Бурханы хоногийн худал биш юм гэдэг нь тодорхой байх ёстой, харин Жон Chrysostom-ын 

(тэр дэмжиж тэдгээр өдрүүдийг баталсан сүмүүдийн хүмүүст) тодорхой оршдог байна. Тэр ч 

байтугай католик гэгээнтэн Томас Aquinas Амралтын өдөр болон үндсэндээ бүх библийн Ариун 
өдрүүд байсан гэж бичсэн  
Христэд итгэгчдийн төлөө гэсэн утгатай (Санкт Томас Aquinas нь Сумма Theologica.). 

Сонирхолтой нь Католик шашны нэвтэрхий толь тайлан, "Paulicians ихэвчлэн эрт, цэвэр 

Христийн (Fortescue A. Paulicians) нь эсэн мэнд амьдрах гэж тодорхойлсон байна багтана. 11-рзууны 

Greco-Ромын Paulicians "шүтээн шүтэж Бурханы тухай бидний шүтлэгийг төлөөлж гэж 

бичжээ. загалмай, ариун зураг тэмдгийг хүндэлж, бид шиг хэн ч чөтгөрүүдийг мөргөж "(Conybeare 
FC Addend IX III эрхэлж байсан нь: Үнэний гол:. Армен Clarendon хэвлэл, Оксфордын Paulician 

Сүмийн гарын авлага, 1898, х. 149). 

Христийг эсгэдэг олон хүн зүй бусаар чөтгөрийн баяр ажиглагдсан хэрэгжилт шинэ зүйл биш 

бөгөөд олон зууны турш зарим буруушааж байна. 

Уламжлал болон / эсвэл Библи? 

дэлхий дээр харьцангуй цөөхөн хүн бүр Бурханы Ариун өдрүүд хадгалахыг хичээдэг. Тэд 

Библитэй холбох нь шашин байх нь нэхэмжлэх хэн ихэнх бусад хоног хадгална. 



Зарим учир нь гэр бүлийн гишүүдийн шахалтаар бус библийн шашны баяр байх юм. Зарим учир 

нь тэдний нийгмийн болон / эсвэл тэдний ажил олгогчдын дарамт библийн Ариун өдрүүд байх 
болно. 

Есүс Өөрийг нь дагаж хүмүүсийн гэр бүлийн гишүүдийн хамт асуудал (Матай 10:36), Дэлхийн 
байна гэж бодох хэрэгтэй хэмээн анхааруулсан байна. Гэхдээ төгс төлөө хичээн чармайх нь 

(Матай 5:48): Тэр үнэн дагалдагчид (18-19 Иохан 15) үзэн яддаг байсан нь дэлхийн буулт тэднийг 

юу ч хэлсэнгүй. 

Шинэ зочны Орчуулга Бурханы ард түмний талаар дараах заадаг: 

3 Тэд бузар муу нь буулт байхгүй бол, мөн тэд түүний замаар л явж байна. (Дуулал 119: 3) 

Та бузар муу нь буулт хийх хүсэлтэй байна уу? Сатан гэм нүгэл сайн (Эхлэл 3: 1-6) харагдуулах 

гэж оролдсон болон "гэрлийн тэнгэр элч" (2 Коринт 11: 14-15) гэж харагдаж байна. Та Тэд чамд 
сайн харагдах ч гэсэн HIS баяр байх болов уу? 

Greco-Ромын шашны тэдний амралтын сахих дээр суурилсан гэдгийг авч үзэх хандлагатай байдаг 
уламжлал, гэхдээ ихэвчлэн эдгээр уламжлал ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг эхэлсэн юм. тэдний 

шашны өнгөрсөн олон (болон одоогийн) удирдагчидтай учраас тэд Бурханы хүлээн зөвшөөрөх юм 

бол эдгээр уламжлал, олон үйлдэл баталсан. 

Учир нь Бурханы үг нийцэж байгаа уламжлал нарийн байдаг боловч (уд.харьц 1 Коринт 11: 2; 2 

Тесалоник 2:15), Библи нь зөрчилтэй эдгээр хадгалж байх ёстой. Анзаараарай Шинэ Гэрээ нь 

тодорхой гэж байдаг: 

Хэн тулд болгоомжил 8 та гүн ухаан, хоосон заль мэх дамжуулан хүмүүний уламжлалын 

дагуу, дэлхийн үндсэн зарчмын дагуу хуурч мэхлэн, мөн Христийн дагуу биш. (Колоссай 
2: 8) 

3 Тэр хариуд нь тэдэнд, "Яагаад та нар бас Учир нь та нарын уламжлалыг Бурханы 

тушаалуудыг зөрчинө вэ ... 7 Хоёр нүүрт За Исаиа эш та нарын тухай, хийсэн хэлсэн?!: 

8 "Эдгээр хүмүүс нь тэдний амаараа Надад ойр байгтун, мөн тэдний уруулаараа Намайг 

хүндэтгэж, Гэвч тэдний зүрх Надаас алс хол байдаг 9 дэмий тэд Намайг шүтдэг хүмүүс 
зарлигуудыг сургаал болгон заах нь".. "(Матай 15: 3 , 7-9) 

Бурханы үг нь олон тэдгээр нь тийм биш байх ёстой, тэд энэ ойлгох нэг удаа тэдгээр нь наманчлал 
дэмждэг гэсэн уламжлал хүлээн авсан байна гэж дурдсан: 

19 Ай Их Эзэн, миний хүч чадал, миний бат цайз, зовлон зүдгүүрийн өдөр миний хоргодох 
газар, харийнхан Танд газрын мухраас ирж, хэлэх болно "Үнэхээр бидний эцэг өвгөд өвлөн 

авсан худал, зохисгүй, ашиггүй зүйл." (Иеремиа 16:19) 

Библи гадаадын шашны ажиглалт чөтгөрийн гэдгийг заадаг: 

16 Тэд харийн бурхдаа нь атаархал түүнийг өдөөн хатгасан; жигшүүрт хэргүүдийн нь тэд 

уур түүнийг өдөөн хатгасан. 17 Тэд чөтгөрүүдэд, Бурхан, бурхдын тулд тэд мэддэггүй 
байсан биш, шинэ бурхад, шинээр ирж та нарын эцэг өвгөд бүү ай бэ тахил өргөв. (Дэд 

хууль 32: 16-17) 

орой Ромын католик Францын Кардинал Жан-Guenole-Мари Daniélou энэ ойлголтын сануулга 

баталгаажуулах: 



Харь дэлхийн болон Христийн Сүмийн бүрэн нийцэхгүй байна; нэг зэрэг Бурхан болон 

шүтээнүүдэд аль алинд нь үйлчилж чадахгүй. (Латин Христийн Daniélou J. The гарал үүсэл 
Дэвид Смит, Жон Остин Бейкер орчуулсан.. Вестминстерийн хэвлэл, 1977, х. 440) 

Үнэнээр, бөө мөргөлийн ертөнц болон Христийн Сүмийн бүрэн нийцэхгүй байна; нэг зэрэг Бурхан 
болон шүтээнүүдэд аль алинд нь үйлчилж чадахгүй. 

Гэсэн хэдий ч олон, түүний сүмд дотор тэд христийн нэр томъёо, практикийн зарим нэг өөрчлөлт 

нь өөрчилсөн байна бөө мөргөлийн баяр ажиглаж өнөөдөр хийж байна. Есүс хэлсэн гэж ойлгох нь 
"Та нар миний үгэнд оршиж байвал, та үнэхээр Миний дагалдагчид байна. Тэгээд та нар үнэнийг 

ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлбөл." (Иохан 8: 31-32). Бурханы ариун өдөр биднийг ёсыг хуурамч 

бурхан шүтдэг-аас чөлөөлөх. 

Төлөөлөгч Паул анхааруулсан гэдгийг авч үзье: 

14-тэгш бус Үл итгэгчдийн хамт буулганд байх хэрэггүй. ямар нөхөрлөл нь хууль бус явдлаар 

нь зөв шударгыг байна вэ? Тэгээд ямар нөхөрлөл харанхуйн нь гэрэл байна вэ? 15Мөн ямар 

Accord Belial нь Христийг байна вэ? Эсвэл ямар хэсэг нь итгэгч нь итгэгч байна вэ? 16 Мөн 

ямар гэрээ шүтээнүүдийн нь Бурханы сүмийг байна вэ? Учир нь та нар амьд Бурханы сүм 
мөн. Бурхан хэлсэн нь: 

"Би тэдний орших болно Мөн тэдний дунд явж байна. Би тэдний Бурхан болж, тэд 
Миний ард түмэн болно." 

17 Тиймийн тул 

"Тэдний дундаас гарч, бие даасан байх, ЭЗЭН тунхаглаж байна. Би та нарыг хүлээн 

авах болно бузар гэж юу болохыг бүү хүр, болон". 

18 "Би та нарт эцэг нь байх болно, мөн та нар хөвгүүд, охид байх болно, Төгс хүчит Эзэн 

айлдаж байна. (2 Коринт 6: 14-18) 

Анзаараарай Бурхан Харь практикийн нэг хэсэг байх болно хүмүүст Эцэг байх болно. Энэ бол 

тийм ч мөргөлийн нэг хэсэг болгон хүлээн авах гэж хүмүүст Эцэг. 

pagans байсан байх дадал зэрэг зарим үйлдэл Бурханд таалагдах хэдий ч тэд өөрсдийгөө deluding 

байна: 

32 Та нар "Бид мод, чулуу үйлчлэх дэлхийн ард түмнүүдийн шиг, үндэстнүүдийн шиг 

байхыг хүсдэг." Гэж хэлэх Гэхдээ юу санаж танд хэзээ ч тохиолдох болно. (Езекиел 20:32, 

NIV) 

26 Түүний тахилч нар Миний хуулийг хүчирхийлэл хийж, Миний ариун өргөлийг 

гутаах; Тэд ариун, нийтлэг хооронд нь ялгах нь үгүй; Тэд бузар болон цэврийг хооронд 

ямар ч ялгаа байдаг гэдгийг заах; мөн тэд нүдээ учраас би тэдний дунд жигшигдсэн юм, 
Миний амралтын өдрийг хөтлөх нь хаав. (Езекиел 22:26, NIV) 

Бурхан өөрчлөлт болгодог байна. Харин үүний оронд энэ тааламжтай Түүнийг харь туршлага зэрэг 
нь Түүний уур хилэнг (Езекиел 30:13) авчрах болно! дэлхийн тачаангуй туршлагыг хамгаалах 

чөтгөрийн (: 13-15 уд.харьц Иаков 3) юм. 

Бурхан Ариун өдрүүд, эсвэл юу вэ? 



Буюу "ариун баяр наадам" (уд.харьц Исаиа 30:29) Библи "ариун convocations '(29:12 жишээ нь 

Тооллого 28:26) гэх мэт Бурханы найран хэлнэ. 

Библи удаа дараа буруу болон чөтгөрийн талаар харь төдий дэг буруушаадаг (1 Коринт 10: 20-21; 
1 Тимот 4: 1). Библи биш Бурханы мөргөлийн руу бус библийн баяр нэгтгэх хэлсэн (; Иеремиа 10; 

Дэд хууль 32 1 Коринт 10: 20-21). 

Гэсэн хэдий ч олон мөргөлийн хуанли ажиглах шийдсэн гэж Библи 

өгөх биш. Төлөөлөгч Иохан Христийг эсэргүүцэгчид (: 18-19 1 Иохан 2) хамаардаг туршлагыг 

ашиглах. 

Бус Библийн амралт чөтгөрүүдийн дэмжиж байгаа бөгөөд насны гаруй тэрбум нь харанхуй 

Бурханы төлөвлөгөөг тусалсан байна. 

Есүс Бурхан үнэнийг мөргөж хүссэн хэлсэн нь: 

24 Бурхан бол сүнс ба мөргөгчид нь сүнсээрээ, үнэнээр мөргөх ёстой. (Иохан 4:24, NJB) 

Дахин багцлагдаж чөтгөрийн баяр үнэн Бурхан хүндэтгэж байна. Бурхан та нарыг, Түүнд итгэж, 

юмыг Түүний замыг хийхийг хүсдэг үгүй биш та нарынх (Сургаалт үгс 3: 5-6). 

Библийн Ариун өдрүүд туслах зураг Бурханы авралын төлөвлөгөө. Дээгүүр Өнгөрөх баяраар 

Есүсийн тахил нь бидний гэм нүглийн Сатаны үүрэг сануулагч тулд, анхны үр жимс дуудлагыг энэ 

насандаа (Пентекостын) амьдардаг амьдардаг "исгээгүй" хичээдэг Илчлэлт болон дахин 
амилалтын бүрээ тулд, эхлэх болон Христийн цагаатгал тахил, Бурхан бүх (Сүүлийн Их өдөр) 

авралыг санал болгох болно хэрэгжүүлэх нь дэлхий дээрх Бурханы мянган жилийн хаанчлал 

(Майхан найр) төсөөлж тулд, Бурханы төлөвлөгөөний хэсэг илэрсэн болон Христ илүү бодитой 
хийсэн байна. 

Тэр Есүсийг дууриаж талаар Библи Төлөөлөгч Паул дуурайж Христэд итгэгчдийг хэлдэг (1 
Коринт 11: 1). 

Есүс Библийн Ариун өдрүүд (13; 10-38:;:; 7-19 Иохан 7 22 41-42 Лук 2) байв. Тэр зааснаар (: 12-15 
Иохан 13) Хэрэв та Түүний үлгэр жишээг дагах ёстой бус уу? 

Төлөөлөгч Паул библийн Ариун өдрүүд байв (Үйлс 18:21; 20: 6,16, 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 
Коринт 5: 7-8, 16: 8). Паул чөтгөрийн үйл ажиллагаа (: 19-21 1 Коринт 10) тэдэнд буулт байсан 

хүмүүсийн анхааруулсан байна. Библийн Бурханыг дагахыг шаардаж хүмүүс (Нехемиа 13:30 

уд.харьц, 2 Петр 1: 9) ёсыг хуурамч бурхан шүтдэг цэвэрлэгдэж байх ёстой. 

Төлөөлөгч Иохан библийн Ариун өдрүүд байсан боловч түүний үйл ажиллагааг дараахь биш 

байсан Христэд итгэгч байж мэдэгдсэн хүмүүс нь анхааруулсан: 
18 Бяцхан хүүхдүүд ээ, энэ нь өнгөрсөн цаг юм; Та нар Антихрист, ирж байна гэж би 

сонссон шиг одоо ч гэсэн маш олон Христийг эсэргүүцэгчид, үүний хажуугаар бид эцсийн 

цаг гэдгийг мэдэж ирсэн. 19 Тэд бидний гарч явсан, харин тэд биднээс биш байсан; Учир нь 

тэд бидэнд байсан бол,-р ey бидэнтэй хамт үргэлжлүүлэн байсан; Гэхдээ тэд, 

илэрхийлэгдэх болохын тулд тэдний хэн нь ч бидэнд байна гэж гарчээ. (1 Иохан 2: 18-19) 



Христэд итгэгчид Жон хадгалж шиг, Түүний элч адил Библийн Ариун өдрүүд байх ёстой вэ? Жон 

хуурамчаар түүний үйл ажиллагаа Христийг эсэргүүцэгчид болгон ажиллаж байна дагаж байхгүй 
бол Христэд итгэгч байж үздэг хүмүүс гэж бичиж байсан. 

Хэзээ Ариун өдрүүд болон амралтын ирдэг бид сонсох хэн юм? Бурханы болон хүмүүсийн 

уламжлал үг? Уламжлалыг зөв газар байх болох боловч, хэн ч Бурханы үгэнд зөрчилдөж байгаа 

юм уламжлалыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 

Бурханы үг сургаал (2 Тимот 3:16) нь ашигтай учраас магадгүй бид Петр суралцаж, тэдний өдөр 

шашны удирдагчид бусад элч нарын хариу байх ёстой: 
29 Бид хүмүүсийг дагахаасаа илүү Бурханыг дагах ёстой. (Үйлс 5:29) 

Та Есүс болон Төлөөлөгчийн жишээг дагах болно, Бурханы Ариун хоногийн Түүний замыг 

байлгах, мөн хүмүүний зөвлөлийн уламжлал чамайг зогсоох боломжийг олгодог юм бэ? 

Бөгөөд Бурханы библийн наадам (Левит 23:37) бол: Та "ариун convocations байх тунхаглаж" 

хүмүүс сонсох болно (8,21,24,27,35,36 Левит 23)? 

Есүс: 
21 Ах дүү нар аа Бурханы үгийг сонсож, үүнийг хүмүүс юм. (Лук 8:21) 

Та Есүсийн дүү нэг нь үнэхээр байдаг уу? Христэд итгэгчид (Ром 8:29) байх ёстой байдаг. Бид 
үнэний (Иохан 17:19) аас онцгойлон адислагдах ёстой юм. 

Та болон / эсвэл өөрийн гэр Бурханы үгийг сонсож, үүнийг хийх вэ? та нар Бурханы Ариун өдрүүд 

буюу уламжлал demonically-онгод гэж байх болов уу? 

"14 Их Эзэн үйлчил! 15 Мөн та нар, Их Эзэнд үйлчлэх тулд та түүний газар та орших "Харь 

бурхад шиг" хэнд үйлчлэх болно Энэ өдөр өөрсдийнхөө төлөө сонгох муу байна уу. Гэвч 
надад болон манай гэрийнхэн, бид Их Эзэн "(: 14-15 Иошуа 24) үйлчлэх болно. 

Бурханы Ариун өдрүүд сонгох хэрэгтэй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ариун өдөр Хуанли 

Ариун өдөр *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Дээгүүр Өнгөрөх  Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

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

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

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

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

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

Сүүлийн Их өдөр   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Бүх Ариун өдрийн нар жаргах үед, өмнө нь орой эхэлдэг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бурханы сүмийг үргэлжлүүлэн 
 
Бурханы тасралтгүй Сүмийн АНУ-ын албан байрлах: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 USA. 
 

Бурхан (CCOG) вэб сайт тасралтгүй Сүмийн 
 

CCOG.ASIA Энэ сайт нь Азид дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байна, олон Азийн хэлээр янз бүрийн 
нийтлэл, түүнчлэн англи хэл дээр зарим нэг зүйлсийг байна. 
CCOG.IN Энэ сайт нь Энэтхэгийн өв хүмүүс рүү чиглэсэн байна. Энэ нь англи хэл дээр, янз 

бүрийн Энэтхэгийн хэлээр материалыг байна. 
CCOG.EU Энэ сайт нь Европ руу чиглэсэн байна. Энэ нь хэд хэдэн Европын хэл дээр материал 

байна. 
CCOG.NZ Энэ сайт нь Шинэ Зеланд болон Их Британийн бууж цаана нь бусад руу чиглэсэн 
байна. 
CCOG.ORG Энэ нь Бурханы тасралтгүй Сүмийн үндсэн сайт юм. Энэ нь бүх тивийн хүмүүсийг 

үйлчилдэг. Энэ долоо хоногт, Ариун өдөр номлол зэрэг нийтлэл, холбоосууд болон видео агуулж 

байдаг. 
CCOGAFRICA.ORG Энэ сайт нь Африкийн эдгээр руу чиглэсэн байна. 
CCOGCANADA.CA Энэ сайт нь Канад улсад тэдгээр рүү зорьж байна. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Энэ нь Бурханы тасралтгүй Сүмийн испани хэл 
дээр вэб сайт юм. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Энэ нь англи, тагалог мэдээлэл нь Филиппин вэб сайт юм. 
 

Мэдээ, түүх вэб сайтууд 
 

COGWRITER.COM Энэ вэб сайт нь гол тунхаг арга хэрэгсэл юм, мэдээ, сургаал, түүх, нийтлэл, 

видео, эш үзүүллэгийн шинэчлэлийг байна. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Энэ чуулганы түүхэнд нийтлэл, мэдээллийг вэб санаж байх нь 

хялбар байдаг. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Энэ мэдээ болон библийн сэдвүүдийг хамардаг онлайн радио вэб 

сайт юм. 
 

Номлол & Sermonettes нь YouTube-ийн видео сувгууд 
 

BibleNewsProphecy суваг. CCOG sermonette видео. 
CCOGAfrica суваг.  CCOG Африкийн хэлээр зурвасууд. 
CDLIDDSermones суваг. CCOG Испанийн хэл зурвасууд. 
ContinuingCOG суваг. CCOG видео номлол. 

 

 

 

 

 

 



Бурхан Ариун өдрүүд буюу чөтгөрийн баяр? 

 Та амралтын бодох үед, ямар санаа ирдэг? Та нар мөнх ногоон мод, цэцэг сvлждэг, туулай, өндөг, 

халуун хөндлөн талх болон илбэчин "хувцас тухай бодож байна уу?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гэсэн хэдий ч эдгээр тэмдгийн нэг нь ч Библид баталсан байна. Библи үнэн хэрэгтээ юу зааж 
байгааг та нар мэдэх үү? 

Төлөөлөгч Паул бичсэн нь: 

19 Дараа нь би юу гэж хэлж байна вэ? шүтээн юу, эсвэл ямар шүтээнүүдэд өргөсөн ямар 

байна вэ? 20 Харин тэр харийнхан тэд чөтгөрүүдийг биш харин Бурханд тахил тахил, Би та 

нарыг чөтгөрүүдийн нөхөрлөх хүсэхгүй байна зүйлс. 21 Та нар Их Эзэн болон чөтгөрүүдийн 

аяга аяга ууж чадах нь үгүй; Та нар Их Эзэний хүснэгтийн болон чөтгөрүүдийн ширээн 

хүртэх чадахгүй. 22 Эсвэл бид атаархал Их Эзэнээс хурцдах байна вэ? бид түүнийг илүү 

хүчтэй байна уу? (1 Коринт 10: 19-22) 

 

та нар Бурханы Ариун өдрүүд буюу чөтгөрийн баяр байх ёстой вэ? 


