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 الشعبية. أيام المقدسة مقابل األعياد 1



 من المجموعات العديدة التي تعتنق المسيحية، كلها تقريبا مراقبة بعض األعياد أو األيام المقدسة.

 يجب أن نالحظ أيام خدا المقدسة أو األعياد الشيطانية؟

 لف الحشود، هو عليه.وبالنسبة ألولئك الذين على استعداد لالعتقاد الكتاب المقدس، بدال من مخت يبدو وكأنه سؤال سهل مع إجابة سهلة.

 هل يأتون من الكتاب المقدس أم أنها تتعلق بالمالحظات الوثنية / الشيطانية التقليدية؟ أين جاءت األعياد المقدسة واألعياد؟

 إذا كنت تعتقد أنك مسيحي، هل تعرف حقا ما األيام، إن وجدت، يجب أن تبقي ولماذا؟

 السنوية الكتاب المقدس ولديه معلومات عن بعض العطل السنوية التي يالحظها اآلخرون. ويركز هذا الكتاب القصير على األيام المقدسة

 كلمة عطلة

هذا  لم وعلى الرغم مما يبدو أن الناس اآلن للتفكير، .hāligdæg اإلنجليزية قديم العالم جاء أصال من عطلة وبستر، وفقا لقاموس
 اليوم المقدس. عطلة واإلجازات يعنيال يعني في الواقع من الوقت ليكون يوم  المصطلح

األعياد الوطنية ال تعتبر بالضرورة دينية، وحتى يسوع يبدو أن  وبطبيعة الحال، لم يكن المقصود كل "العطالت" أيام المقدسة الدينية.
 (.23-22: 10لوحظ واحد أو أكثر من تلك )يوحنا 

: 2الحظ األيام المقدسة الكتاب المقدس والمهرجانات مثل عيد الفصح )لوقا  بقدر يسوع يذهب، يسجل الكتاب المقدس على وجه التحديد أنه
يشير العهد الجديد إلى رسل  (.8: 2 ؛38-37 :7(، و اليوم العظيم األخير )يوحنا 26-10: 7(، عيد المظال )يوحنا 19-7: 22؛ 41-42

(، األبواق 14-1: 2(، العنصرة )أعمال 8: 5كورنثوس  1؛ 6: 20(، أيام الخبز الفطير )أعمال 7: 5كورنثوس  1يسوع حفظ عيد الفصح )

 (.9: 27(، ويوم التكفير )أعمال 28:17؛ 24-18: 21؛ 18:21؛ أعمال 37-24،33: 23والمخيمات راجع الالويين 

ومع ذلك، فإن العديد من  الكتاب المقدس ال يظهر أبدا أن يسوع وال الرسل الحظوا العطالت الدينية مثل تلك التي الحظها الرومان الوثنية.

 الذين يدعون المسيحية كدينهم مراقبة إصدارات األعياد الدينية التي تأتي من مصادر خارج الكتاب المقدس.

 هل ينبغي االحتفاظ بها؟

: 14ة )زكريا ينبأ الكتاب المقدس بأن الوقت سيأتي عندما يحتفظ الناس من جميع األمم أيام خدا المقدسة أو أن يتعرضوا للجفاف واألوبئ
 وبما أن هذا هو الحال، أال ينبغي أن تفكر فيما إذا كان ينبغي عليك القيام بذلك اآلن؟ (.16-19

يتم التعامل مع بعض االعتراضات التي أثارها البعض حول ما يعرضه الكتاب  يرجى قراءة هذا الكتاب في مجمله مرتين على األقل.
 األسئلة األكثر خطورة قد تكون لديكم. قراءة مزدوجة نأمل أن يجيب على المقدس.

فمن الطبيعي لجميع البشر، إذا لم نكن على حرسنا ضده، أن ننظر في أي عرض  يرجى محاولة لدراسة هذا الموضوع بعقل مفتوح حقا.

هو حماقة وعار"  يعلم الكتاب المقدس أن "الذي يجيب على مسألة قبل أن يسمعها، من هذه األيام المقدسة السنوية في روح التحامل.
 (.111- 17:10(، لذا يكون مثل بيرانز القديمة لمعرفة ما إذا كانت هذه األشياء هنا )أعمال 13: 18)األمثال 

دعونا، إذن، على استعداد لتقديم خدا وإرادته، مع قلوب خالية خالية من التحيز، بعقول منفتحة الرغبة في الحقيقة أكثر من طريقتنا 
وفي هذا الصالة، الخاضعة،  (، نسأل خدا بتواضع التجاه روحه القدوس.2: 66م كلمة مقدسة خدا المقدسة )إشعياء الخاصة، يرتجف أما

 كف / درب(. 5:211تسالونيكي  1إثبات كل شيء )راجع  -راغبة، موقف حذرا ولكن حذرا، دراسة هذه المسألة 

 مهرجانات خدا واأليام المقدسة

في حين أن هذا ينبغي أن يكون المنطق السليم، وكثير ال يدركون أن هذا هو الحال،  في الكتاب المقدس؟ هل تعلم أن مهرجانات خدا مدرجة
 وال أين تجد لهم في الكتاب المقدس.

تقويم خدا هو في األساس القمرية  وعالوة على ذلك، هناك قضية واحدة هي أنها تستند إلى تقويم مختلف عن معظم الناس يستخدمون اآلن.

التوراتية والتقويم   لمساعدتك على فهم أفضل لتوقيت أيام خدا المقدسة، وتحقق من الرسم البياني مقارنة التالي للتقويم ية واحدة.الشمس
 الروماني )الغريغوري( )أنها ال تقع في نفس يوم التقويم الروماني كل عام(:

 )يظهر تقويم روماني حديث مع األيام المقدسة في نهاية هذا الكتيب.(



 

 من الترجمة البروتستانتية والكاثوليكية:وفيما يتعلق بأيام خدا المقدسة، دعونا نبدأ أوال بمرجع في سفر التكوين، يظهر كال 

ثم قال خدا: "دعنا نالحظ في السماء لفصل النهار عن الليل، وسوف تكون عالمات، وسوف نحتفل بمهرجانات دينية وأيام  - 14

 ، ترجمة كلمة خدا، غوت(14: 1وسنوات )تكوين 

ل من النهار، والسماح لهم تشير المهرجانات واأليام خدا، "يجب أال يكون هناك أضواء في قبة السماء لتقسيم اللي 14 وقال

 ، القدس الجديدة الكتاب المقدس، نجب(14: 1)تكوين  والسنوات.

 تشير إلى احتفال ديني. 14اآلية  قص "في كلمة العبرية

هذا هو أساسا لماذا جعل خدا كتاب المزامير يؤكد أيضا  هل تعلم أن الكتاب المقدس تحدث عن وجود المهرجانات الدينية في أول كتاب لها؟

 القمر:

 ، هولمان المسيحية الموحدة الكتاب المقدس(19: 104وجعل القمر لالحتفال بأعياد )مزمور  19

 هل هذا شيء سمعته من قبل؟

 ما هي المهرجانات الدينية التي "أضواء في السماء" وضعت خدا هناك كان لالحتفال؟

 وذكر بعض االضواء. )قص '( المقدس حيث يتم سرد كل يوم المقدسةحسنا، هناك مكان واحد في الكتاب 

  المعادل المدني   الطول  رقم         شهر

  أبريل -مارس   أيام  30   1  أبيب / نيسان

 مايو -أبريل  أيام  29  2  زيف / إيار

 يونيو -مايو    أيام 30   3  سيفان / سيوان

 يوليو -يونيو    أيام 29   4   تموز

 أغسطس -يوليو    أيام 30   5   أف / أب

 سبتمبر -أغسطس    أيام 29   6   إلول

 أكتوبر -سبتمبر    أيام 30   7 إيثانيم / تيشري

 نوفمبر -أكتوبر   أيام or 30 29   8  بول / تشيشفان

 ديسمبر -نوفمبر   أيام or 29 30   9   كيسليف

 يناير -ديسمبر    أيام 29   10   تيفيت

 فبراير -يناير    أيام 30   11   شيفات

 مارس-فبراير   أيام 30   12   أدار

  (2)أيضا في الكتاب المقدس "سنة كبيسة" هناك شهر آخر يسمى آدار 

 



ويظهر ما يلي من الكتاب المقدس  في جزء من الكتاب المقدس أن الكثيرين يرغبون في التغاضي، أو اختتام قد تم القيام به بعيدا في مجملها.

روما فيما يتعلق بالعديد من   كما يتبع معظم البروتستانت كنيسةاألمريكي الجديد )ناب(، ترجمة الكاثوليكية الرومانية )ناب يستخدم أدناه 
 األيام يفعلون وال نالحظ، على الرغم من ما تنص عليه الكتاب المقدس(:

 هذه هي مهرجاناتي: وفيما يلي المهرجانات الرب، الذي يعلن األيام المقدسة. ... 2

يجب عليك  السابع هو يوم السبت من الراحة الكاملة، وهو يوم مقدس أعلن.ولكن اليوم  لمدة ستة أيام يمكن أن يتم العمل؛ - 3

 هو السبت الرب أينما كنت تسكن. القيام بأي عمل.

يقع عيد الفصح الرب في اليوم الرابع  5 هذه هي مهرجانات الرب، األيام المقدسة التي يجب أن تعلن في الوقت المناسب. - 4

اليوم الخامس عشر من هذا الشهر هو عيد الرب من الخبز الفطير.لمدة سبعة أيام  - 6 الشفق.عشر من الشهر األول، في المساء 

يجب عليك القيام بأي عمل  من أول يوم من هذه األيام سيكون لديك أعلنت اليوم المقدس. 7 يجب أن تأكل الخبز الفطير.

 ، ناب(7-2: 23)الالويين  ثقيل.

يجب عليك  16 هو اليوم الذي وجهتم حزمة لالرتفاع، يجب عليك أن تعول سبعة أسابيع كاملة.ابتداء من اليوم التالي السبت، و 15

 ، ناب(16-15: 23)الالويين  االعتماد إلى اليوم بعد األسبوع السابع وخمسين يوما.

)الالويين  س المعلنة؛... في اليوم األول من الشهر السابع سيكون لديك بقية السبت، مع التفجيرات البوق للتذكير، يوم مقد 24
 ، ناب(23:24

يجب أن  سيكون لديك يوم مقدس المعلنة. اآلن في اليوم العاشر من هذا الشهر السابع هو يوم الكفارة. 27 الرب لموسى: 26 وقال
يتم التكفير بالنسبة في هذا اليوم ال يجوز لك القيام بأي عمل، ألنه هو يوم الغفران، عندما  28 تتواضع أنفسكم وتقدم االنسداد للرب.

إذا كان أي شخص يقوم بأي عمل  30 أولئك الذين ال المتواضع أنفسهم في هذا اليوم فينقرضون من الناس. 29 لك قبل الرب إلهك.

يجب عليك أن تفعل أي عمل.هذا هو النظام الدائم طوال أجيالكم  31 في هذا اليوم، وسوف إزالة هذا الشخص من وسط الشعب.
ابتداء من مساء التاسع من الشهر، سوف   يجب أن تتواضع أنفسكم. بل هو السبت للراحة كاملة بالنسبة لك. 32 سكن.أينما كنت ي

 تبقي السبت الخاص بك من المساء إلى المساء.

 قل لبني إسرائيل: في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد للرب من أجنحة، والذي يستمر 34 وقال الرب لموسى: 33
لسبعة أيام يجب عليك نقدم  36 وفي اليوم األول، وهو يوم مقدس أعلن، يجب عليك أن تفعل أي عمل كثيف. 35 لمدة سبعة أيام.

يجب  هو إغالق المهرجان. يجب عليك أن تقدم إزاحة للرب. قربان للرب، وفي اليوم الثامن سيكون لديك أعلنت اليوم المقدس.

 عليك القيام بأي عمل ثقيل.

 (NAB، 37-26: 23ذه، وبالتالي، هي المهرجانات الرب ... )الويين ه 37

ومع ذلك، فإن معظم الناس الذين يدعون أنهم مسيحيون ال تبقي حقا األيام  يسرد الكتاب المقدس بوضوح مهرجانات خدا وأيام خدا المقدسة.

 المقدسة أن خدا األوامر.

؛ 6: 16؛ التثنية 23:32؛ الالويين 5: 1الشمس إلى غروب الشمس )تكوين مالحظة: يوم كامل في الكتاب المقدس ركض من غروب 

نالحظ أيضا أنه في حين أن هناك  (، وليس من منتصف الليل إلى منتصف الليل كما يتم عد األيام اليوم.1:32؛ مارك 9: 8؛ يشوع 23:11

ييرها للمسيحيين كما العهد الجديد يساعد على جعل واضحة مثل جوانب من االحتفاالت المرتبطة األيام المقدسة في العهد القديم التي تم تغ

والحقيقة هي أن هذه األيام والمهرجانات ال تزال موجودة وأبقى من قبل المسيحيين  - 14-1: 10العبرانيين  ؛30-26، 26:18متى 
 األوائل، بما في ذلك األمم غير اليهودية.

األيام المقدسة الكتاب المقدس أن يسوع تالميذه وأتباعهم المؤمنين أبقى، بما في ذلك قادة خدا الحفاظ على نفس  المستمر ونحن في الكنيسة
وهذا يختلف بطرق   نحتفظ بها بالطريقة التي احتفظ بها المسيحيون في وقت مبكر والحقا. اليهود المسيحية مثل بوليكاربوس من سميرنا.

ود، ألن اليهود ال يقبلون تعاليم العهد الجديد على ما تعنيه كل هذه األيام أو كيف يحافظون معينة من نفس األيام األساسية التي يحتفظ بها اليه

 عليها من قبل المسيحيين.

يشير نحو أول والمجيء الثاني ليسوع وكذلك خطة  الكتاب المقدس كثير من المسيحيين أن نالحظ المهرجانات خدا ندرك أن األيام المقدسة

 ص.مساعدة الصورة خدا للخال



 . عيد الفصح: هل هو فقط عن وفاة المسيح؟2

 هل يجب على المسيحيين إبقاء عيد الفصح؟

أخذت العائالت خروف، من دون  وكما يعلم الكثيرون، فقد تم إخبار أطفال إسرائيل على وجه التحديد باحتفال عيد الفصح في سفر الخروج.

( وبعض دمه وضعت 6: 12الحمل في الرابع عشر في الشفق )خروج وقد ضحى  (.4-3: 12(، للتضحية )خروج 5: 12عيب )خروج 

 (.7: 12على باب منزل األسرة )خر 

 (.30-28: 12أولئك الذين أخذوا الخطوات التي أمر بها خدا تم 'تمرير' من الموت، في حين أن المصريين الذين لم يفعلوا لم تكن )خروج 

 (.15: 22( وطوال حياته )لوقا 42-41: 2( من زمن شبابه )لوقا 13:10)خروج كما يدرك الكثيرون، حفظ يسوع عيد الفصح سنويا 

: 3أو نيسان في استير  1: 16؛ ودعا عبيب في التثنية 5: 23وقد لوحظ عيد الفصح في اليوم الرابع عشر من شهر الشهر األول )الويين 

 يحدث في موسم الربيع من السنة. (.7

(، كما قال مخلصنا تالميذه إلبقائه 17-1: 13؛ يوحنا 22-19: 22من الممارسات المرتبطة به )لوقا على الرغم من أن يسوع غير العديد 

( لم يعد هناك 7-6: 12أيضا العهد الجديد واضح، ألنه بسبب تضحية يسوع، قتل األغنام ووضع الدم على أعمدة )خر  (.13-7: 22)لوقا 

 (.28- 9:11 ؛27-13،26-12: 7حاجة بعد اآلن )راجع العبرانيين 

-23: 11؛ 8-7: 5كورنثوس  1وقد علم الرسول بولس على وجه التحديد أن المسيحيين سيحافظون على عيد الفصح وفقا لتعليمات يسوع )

26.) 

: 13( ليكون "قتل الضأن من أساس العالم" )رؤيا 1:20بطرس  1يعلم الكتاب المقدس أن يسوع "كان مفروغا قبل أساس العالم" )

، كانت خطة خدا الخالص خالل أيامه المقدسة والمهرجانات، بما في ذلك يسوع كونه "لحم الفصح الضأن"، وكان معروفا قبل وهكذا (.8

 هذا هو السبب في وضع بعض األجرام السماوية في السماوات لتكون قادرة على وضع البشر على هذا الكوكب.

 حساب لهم!

 دس يعلم أن يسوع الوفاء شيء يرتبط مع عيد الفصح عندما قتل.جميلة جدا كل الكنائس تعترف أن الكتاب المق

(، قتل خدا حيوانا )ربما لحم 15: 3بعد أن تنبأ يسوع )سفر التكوين  نجد أن عملية هذا التضحية العظيمة نوقشت حتى في حديقة عدن.

كما نرى  (.3:21حواء مع جلودها )سفر التكوين الضأن أو الماعز(، وذلك لتغطية عارية )تمثيل لنوع من الخطيئة في هذا الحدوث( آدم و

 (.4-2: 4هذا المبدأ من التضحية تعمل عندما أضحى أبيل ضأن من قطيعته )تكوين 

وسجل موسى تعليمات خدا حول هذا فضال عن التقويم  (.38-1: 12أظهر عيد الفصح الشهير في أيام موسى نبي إسرائيل من مصر )خر 

أصبح عيد الفصح أساسا أول هذه األحداث سنويا تصوير ألطفال خدا خطته  (.23( وأعيادته )الويين 1: 12؛ خروج 1: 2؛ 1:14)تكوين 

 العظيمة للخالص.

ولكن، نبيا، كان يتطلع أيضا نحو الوقت الذي يسوع سيأتي ويكون  في العهد القديم، فصحى الفصح صورة من عبودية مصر وتدخل خدا.

 (.17-16: 3؛ قارن 1:29خروف خدا الذي جاء ليأخذ خطايا العالم )يوحنا  (.7: 5كورنثوس  1لدينا الحمل الفصح )

؛ راجع 19-14: 22في عيد الفصح األخير يسوع كإنسان، واصل االحتفاظ بها في وقت متأخر من المساء، وقال لتالميذه للحفاظ عليه )لوقا 

 (.54-52: 23؛ 2:142من نيسان / أبيب )راجع لوقا  14 ال ( وعلى في15-12-2: 13يوحنا 

جعل يسوع الخبز الخالي من النبيذ والنبيذ جزءا ال يتجزأ من عيد الفصح  غير أن يسوع غير العديد من الممارسات المرتبطة باحترامه.

 (.17-12: 13( وأضاف ممارسة غسل القدم )يوحنا 30-26، 26:18)متى 

سنوي، كما أنه لم يغير وقت اليوم من مالحظته صباح يوم األحد مثل أولئك لم يعلم يسوع بأي حال من األحوال أنه لم يكن عيد الفصح ال

القرن المسيحيين أبقى عيد الثانية 2و  1 شارع حتى العلماء األرثوذكسية اليونانية نعترف بأن الذين يتبعون التقاليد اليونانية والرومانية القيام به.

( 1992الجزء األول الصليب المقدس األرثوذكسية برس،  -أصول الفصح واألسبوع العظيم  سی۔ الکيوياڈيس، کيلوياسالفصح في ليلة )



 1عيد الفصح هو فقط أن تؤخذ من قبل المسيحيين المعمدين بشكل صحيح )راجع  .21الحادي و من خدا به في القرن المستمر وكأننا في الكنيسة

 (.9:14 ؛ أرقام12:48؛ خروج 10-3: 6؛ رومية 29-27: 11كورنثوس 

ربما يجب أن يضاف أن كنيسة روما )وكذلك العديد من أحفادها البروتستانتية( يعلم رسميا أنه يحتفظ عيد الفصح، على الرغم من وصفه 

 (.p.333، 1995شيئا مختلفا في اللغة اإلنجليزية وعدم االحتفاظ بها كما فعل يسوع )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. دوبلداي، ني 

 النبيذ، وليس عصير العنب

يشير  (oinos) (، والمصطلح اليوناني المستخدمة في العهد الجديد10-3: 2على الرغم من حقيقة أن يسوع تحول الماء إلى خمر )يوحنا 

اليهود،  (، وادعى مختلف تلك التي كان العنب عصير، وليس النبيذ، الذي كان يستخدم لعيد الفصح.8: 3تيموثاوس  1إلى النبيذ )راجع 

 (.535-532، ص 1907على الرغم من أنفسهم، استخدام النبيذ في عيد الفصح )هيسرش إغ، إيسنستين دينار النبيذ. موسوعة اليهودية، 

 كيف نعرف أن عصير العنب لم يكن من الممكن أن يستخدمه يسوع؟

في  لفصح في شهر التقويم الروماني المسمى نيسان / أبريل.وعادة ما يتم حصاد العنب في جميع أنحاء أيلول / سبتمبر وعادة ما يكون عيد ا

 وبالتالي، عصير العنب قد أفسد بين وقت الحصاد وعيد الفصح. يوم يسوع، لم يكن لديهم التعقيم الحديثة أو التبريد.

وقد أشار آخرون إلى أنه كان من المستحيل لليهود أن يخزن عصير العنب الذي طويل )كينيدي أرس هاستينغز الكتاب المقدس قاموس 

لذلك، النبيذ فقط، والتي يمكن أن تبقى البكر لسنوات عديدة قد استخدمت.)استخدام الكحول، مثل  (.974ص  1909. سكريبنر االبن، سی

 ، ولكن ليس مطلوبا.(26:14المساكن في التثنية النبيذ، وأيد عيد من 

فقط صغيرة جدا من النبيذ في  ، كف(.5:18المسيحيون ال يكونوا "في حالة سكر مع النبيذ، حيث هو الزائد" كما كتب بولس )أفسس 

 يستهلك عادة في عيد الفصح )حول ملعقة صغيرة كاملة أو أقل(.

 15 ال ليس 14 ال عيد الفصح كان في

 الخلط بين بعض حول تاريخ عيد الفصح التوراتية. وقد تم

 (.5: 23من الشهر األول من تقويم خدا )الويين  14 ال يعلمنا الكتاب المقدس أنه كان من المقرر أن أبقى في اليوم

تقول  والمجتمع اليهودي النشر(. GWT، وتنص على أن الحمل هو يقتل "عند الغسق" )ترجمة 12من سفر الخروج الفصل  عشر 6في اآلية 
هو أن يكون محمص ويأكل في تلك الليلة.وبإمكانكم أن يقتلوا ويحموا ويأكلوا لحم  بأنها أرادت أن يأكل لحم في تلك الليلة. من الشهر الجاري 8اآلية 

في األساس، عيد الفصح في  ( بين غروب الشمس ومنتصف الليل، وهو ما فعله أطفال إسرائيل5: 12الضأن من السنة األولى )خر 

اآلن الكتاب المقدس واضح أن عيد الفصح مالئكي  .12:10. ومن الناحية الفنية، كان لديهم حتى الصباح أن يأكله في خروج 122الخروج 

 .144 ال (، في نفس الليلة من00:12حدث "في تلك الليلة" )خروج 

في العهد الجديد، من الواضح  (.14-10: 10؛ 9:28؛ العبرانيين 3:18ة )بطرس يعلم الكتاب المقدس أن يسوع كان فقط للتضحية مرة واحد

لماذا  .15 عشر يظهر الكتاب المقدس أن يسوع أقيل من الحصة قبل (، وقتل.16-14: 22أن يسوع حافظ على عيد الفصح األخير )لوقا 
وبالتالي، أبقى يسوع والوفاء  (.6: 23من الفطير )الويين  (، وتحديدا في اليوم األول31-28: 19كان "يوم كبير" )يوحنا  15 ال ألن ا؟

 .144 بتاريخ الفصح

من شهر نيسان من القادة المسيحيين اليهود وغير اليهود  14 بتاريخ يسجل تاريخ الكنيسة في وقت مبكر أيضا أن عيد الفصح كان يحتفظ

 في المساء )كاليفاس(.  ( والذي ابقاها24كنيسة، الكتاب الخامس، الفصل المؤمنين في األول والثاني، والقرنين الثالث )يوسابيوس. تاريخ ال

 معظم القادة الذين يدعون المسيح يدعون لمراقبة بعض إصدار عيد الفصح، على الرغم من أن العديد من غيرت االسم، والتاريخ، والوقت،

 (.10والرموز، والمعنى )انظر قسم عيد الفصح في الفصل 

دس بوضوح أن يسوع المسيح كان ضحكة عيد الفصح ضحى بالنسبة لنا، وأن علينا أن نحافظ على هذا العيد مع الخبز يعلم الكتاب المق

 الفطير:



لقد تم التضحية بحب لحم الباشال،  واضح من الخميرة القديمة، بحيث قد تصبح دفعة جديدة من العجين، بقدر ما هي فطير لك. 7

العيد، وليس مع الخميرة القديمة، والخميرة من الخبث والشر، ولكن مع فطير اإلخالص لذا دعونا نحتفل بهذا  8 المسيح.
 ، ناب(8-7: 5كورنثوس  1) والحق.

أدرك الرسول بولس أن يسوع كان بديال عن خروف الفصح الذي  الحظ أن العيد هو أن تبقى مع الخبز الفطير من اإلخالص والحقيقة.
 أنه يجب على المسيحيين االستمرار في مراقبة عيد الفصح.كما علم  استخدمه الشعب اليهودي.

 ولكن في األساس كيف كان المسيحيون للقيام بذلك؟

 يشرح الرسول بولس:

وعندما قال  24 ألنني تسلمت من الرب ما أنا أيضا سلمت لكم: إن الرب يسوع في الليلة نفسها التي تعرض للخيانة وأخذ خبزا. 23

وبنفس الطريقة وأخذ 25 وقال: "خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي كسر بالنسبة لك، هل هذا لذكري لي." انه قد أعطى شكر، وكسره

ألنه كما كثيرا  26 هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. افعلوا هذا بقدر ما يشربه، في ذكرى لي."»الكأس أيضا بعد العشاء قائال: 

 (29-23: 11كورنثوس  1) موت الرب حتى يأتي.ما كنت آكل هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، تخبرون ب

وكان  لذلك، علم الرسول بولس أن المسيحيين للحفاظ على عيد الفصح في الطريقة التي الحظ يسوع عيد الفصح األخير مع الخبز والنبيذ.

 نصب تذكاري هو حدث سنوي، وليس أسبوعيا. -ذلك ليال كما ذكرى أو نصب تذكاري 

ويالحظ بشكل صحيح أن "يسوع اختار وقت عيد الفصح ... أخذ خبزا، و... ان اخترق ذلك"، وقدم  الكاثوليكية للكنيسة التعليم المسيحي

 أيضا إلى أن تؤكل.

اجتاز يسوع أيضا النبيذ ألتباعه لشرب كمية  ووثق في الكتاب المقدس أن يسوع كسر الخبز الفائت ومرره ألتباعه لتناول الطعام.

ومع ذلك، فإن كنيسة  خدا يصلي، وكسر وتوزيع الفطير، وتوزيع النبيذ ألتباعه المؤمنين لالستهالك. المستمر لكنيسةونحن في ا صغيرة.

توزيع النبيذ ألتباعه للشرب )يعتبر توزيع النبيذ  عادة روما )مثل كثير غيرها( لم تعد يكسر الفطير )أنه يستخدم كله 'المضيف'( كما أنها ال

 ة روما، وغالبا ما ال يتم ذلك في الكنائس البروتستانتية(.اختياري من قبل كنيس

 ماذا عن "كما في كثير من األحيان ... أنت تعلن"؟

 كم مرة يجب أن تؤخذ عيد الفصح؟

 يأتي". كما كثيرا ما كنت آكل هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، تخبرون بموت الرب حتى "ألنه وقال يسوع:

 ذكرى.يسوع أن هذا  موت نرى أنه من

موته يعلمنا أن  (.11-5: 5؛ العبرانيين 17-16: 3(، وقدم يسوع حياته لخالصنا )يوحنا 10: 5)رومية  خداموت المسيح التوفيق بيننا وبين 

 لموت يسوع. السنويةعيد الفصح المسيحي هو الذكرى (.12-3: 6المسيحيين ليس لديهم الخطيئة حكم على أجسادنا القاتلة )رومية 

والمصطلح اليوناني  قل أن تفعل هذا المراسم في كثير من األحيان كما كنت تريد، إال أنه عندما كنت تفعل ذلك، كنت تعلن وفاته.يسوع لم ي

وهذا ال يعني في كثير من األحيان  يستخدم، مرة واحدة أخرى في العهد الجديد. hosakis ،11:26كورنثوس  1لفي كثير من األحيان في 

؛ المكان الوحيد 6: 11وهذا هو ايضا )التي هي في سفر الرؤيا  ،ethelo أو thelo المصطلح اليوناني ل"التي تريدها،"كما تريدها ما لم 

، بول ال يقول لنا لمراقبة 11:26كورنثوس  1ومع ذلك، ألن هذا ليس موجودا في  اآلخر في الكتاب المقدس يستخدم هذا المصطلح معين(.

 ولكن عندما نالحظ ذلك في عيد الفصح، ليس فقط عيد الفصح الرب بقدر ما نرغب،

 حفل، فإنه يظهر وفاة المسيح.

 وعالوة على ذلك، كتب بولس هذا:

ولكن  28 لذلك كل من يأكل هذا الخبز، أو شرب هذه الكأس من الرب بطريقة ال يليق سيكون مذنبا من الجسم والدم من الرب. 27

ألن الذي يأكل ويشرب بطريقة ال تليق يأكل ويشرب  29 لخبز ويشرب من الكأس.ليمتحن اإلنسان نفسه، وهكذا دعه يأكل من ا

 (29-27: 11كورنثوس  1) دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب.



و ديليفينينغ التي من المفترض أن تصاحب الفصح يساعدنا  بول يعلم بوضوح أن يأخذ هذا الخبز والنبيذ، يجب على المرء أن يدرس نفسه.

كما ديليفينينغ يمكن أن تأخذ الكثير من  يز على أخطاءنا والخطايا، وبالتالي يساعد على تحقيق هذا األمر من بول لفحص أنفسنا.على الترك

 الجهد، وهذا يدعم أيضا مفهوم الفحص السنوي )الناس لم يزيل الخميرة كل يوم أو أسبوع(.

 وكانت تلك مالحظة سنوية. الفصح بالطريقة المسيحية.يسجل العهد الجديد أن كال من يسوع وبولس علما بمراعاة عيد 

 غسل القدم

غسل القدم يساعد على إظهار التواضع، وحتى أن أتباع المسيح ال تزال تميل إلى أن المناطق التي تحتاج إلى تطهير )راجع يوحنا 

13:10.) 

 علم يسوع أن أتباعه يجب أن يفعلوا ذلك:

إذا أنا ثم ربكم والمعلم قد غسلت أرجلكم، أنت أيضا يجب أن يغسل  14 أيضا، لذلك أنا. تدعونني المعلم والرب، وأقول لكم 13

الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من  16 ألني قد أعطيتكم مثاال، التي يجب أن تفعل كما فعلت لك. 15 بعضكم أرجل بعض.

-13: 13)يوحنا  ذه األشياء، طوبى لك إذا كنت تفعل لهم.إذا كنت تعرف ه 17 وال هو الذي أرسل أكبر من الذي أرسله. سيده.

17) 

 عدد قليل نسبيا الذين يدينون المسيحية غسل قدم مثل يسوع قال القيام به.

 اتبع تعليمات يسوع على هذه سنويا. خدا المستمر لكننا في الكنيسة

 مصادر خارج الكتاب المقدس

ويسجل التاريخ أن المؤمنين أبقى عيد الفصح  صح يحتفظ سنويا من قبل المسيحيين.ليس فقط في الكتاب المقدس أننا نرى أن عيد الف

الناصري كتب، الثانية. الطبعة 2. خدا. المستمر تاريخ الكنيسة من Bمن زمن الرسل األصلية وعلى مر العصور )تيل  14 بتاريخ سنويا

20166.) 

)يبدو أن هذه الوثيقة إلى أن تستند على كتابات في القرن  حياة بوليكاربوس هناك بعض المعلومات المثيرة لالهتمام في نص تلف يعرف

الثاني، ولكن النسخة موجودة نراه اآلن يحتوي على معلومات / التغييرات التي يبدو أنها تضاف في القرن الرابع. انظر: مونروي مس، 

ما يثير االهتمام هو أنه يشير إلى أن  (.31، ص 2015ر النغ طبعة، كنيسة سميرنا: تاريخ وعلم الالهوت من الجماعة المسيحية البدائية بيت

مالحظة عيد الفصح في آسيا الصغرى قد ال تأتي أوال إلى سميرنا من الرسول يوحنا، ولكن حتى في وقت سابق من الرسول بولس 

 (.2)بيونيوس، حياة بوليكارب، الفصل 

ويذكر أن الهراطقة فعلت  مع فطير والنبيذ كان الواجب مراعاتها خالل موسم الفطير.تشير إلى أن الجديد العهد الفصح  حياة بوليكاربوس

 وأن الكتابة هي أيضا داعمة لفكرة أن الخبز الفطير والنبيذ أخذت، وأخذت سنويا. ذلك بطريقة أخرى.

قساوسة بوليكاربوس، ثراسياس، ويسجل التاريخ أن الرسل المدرجة الكتاب المقدس )بما في ذلك فيليب وجون(، وكذلك األساقفة / 

Sagaris ،Papiriusيوسابيوس، وتاريخ الكنيسة، الكتاب الخامس،  14 ال ، ميليتو، بوليكراتس، أبوليناريوس، وغيرها الفصح سنويا على(

يسين، ولكن أيا من تلك الرومانية واألرثوذكسية الشرقية، والكاثوليك األنجليكاني جميعا يعتبرون هؤالء القادة قد (.7-2اآليات  24الفصل 

 الديانات يتبع أمثلة على هذا.

يقول المسيحيين للحفاظ على عيد  AD 180كتب األسقف / القس أبوليناريوس هيرابوليس في فريجيا في آسيا الصغرى حوالي 

 :14 بتاريخ الفصح

بدال من الحمل، الذي كان ملزما ... والذي دفن في يوم  خداالتضحية العظيمة، ابن  اليوم الرابع عشر، عيد الفصح الحقيقي للرب.

 الفصح، والحجر يجري وضعها على القبر.

وكان  ، وفي سنة وفاته، وكان هذا يوم األحد.15 ال ولم يكن هذا على .14 بتاريخ ، ودفن14 بتاريخ ، قتل14 بتاريخ أكل يسوع وأبقى عيد الفصح

 باشرة، وسوف يقتل خالل النهار، ودفن قبل الشمس مرة أخرى )لبدء يوم جديد(.يسوع قد أخذ عيد الفصح بعد غروب الشمس م



في أواخر القرن الثاني، أرسل األسقف / القس بوليكراتس أفسس رسالة إلى رومان بيشوب فيكتور عندما حاول فيكتور إلجبار االحتفال 

 :14 ال عيد الفصح يوم األحد بدال من

أما في آسيا فقد سقطت األضواء العظيمة نائما، التي ترتفع  ال إضافة، وال يأخذ بعيدا. محدد.كتب بوليكراتس: "نالحظ اليوم ال

ومن بين هؤالء فيليب، أحد  مرة أخرى في يوم مجيء الرب، عندما يأتي مع المجد من السماء، ويبحث عن جميع القديسين.

ين، وابنة أخرى، عاشت في الروح القدس، وتقع اآلن في وبنته البكرت الرسل االثني عشر، الذين سقطوا نائما في هيرابوليس؛

وعالوة على ذلك، جون، الذي كان شاهدا ومعلما، الذين استلقوا على حضن الرب، وكونه كاهنا، ارتدى لوحة  أفسس.

 و تراسياس، المطران والشهيد من و بوليكارب في سميرنا، الذي كان أسقف والشهيد. سقط نائما في أفسس. ساسردوتال.

لماذا أحتاج إلى ذكر األسقف والشهيد ساغاري الذي سقط نائما في الودكية أو بابيريوس  يومينيا، الذي سقط في نائم في سميرنا.

كل  المبارك أو ميليتو الخصي الذي عاش في الروح القدس تماما والذي يقع في سارديس بانتظار األسقفية من السماء، الموتى؟

وأنا أيضا،  ر من عيد الفصح وفقا لإلنجيل، واالنحراف في أي احترام، ولكن بعد حكم اإليمان.هذه الحظت اليوم الرابع عش

وأنا  وكان سبعة من أقاربي األساقفة. بوليكراتس، وأقل منكم جميعا، وفقا لتقاليد أقاربي، وبعضهم قد تابعت عن كثب.

ولذلك، أنا إخوة، الذين عاشوا خمسة وستين عاما في  خميرة.وكان أقاربي يالحظون دائما اليوم الذي يضع فيه الناس ال الثامنة.

الرب، والتقوا مع اإلخوة في جميع أنحاء العالم، وذهبت من خالل كل الكتاب المقدس، وأنا ال أفريتد بواسطة الكلمات 

بدال من الرجل" ... أستطيع أن أذكر األساقفة الذين كانوا حاضرين،  خدابالنسبة ألولئك أكبر مما قلت "علينا أن نطيع  المرعبة.

وقد أعطوا موافقتي على الرسالة، مع  الذين أسماؤهم، يجب أن أكتب لهم، ستشكل مجموعة كبيرة. الذين استدعيت في رغبتكم.

 .العلم أنني لم تحمل شعري الرمادية عبثا، ولكن كان دائما يحكم حياتي من قبل الرب يسوع

 الحظ في رسالته، بوليكراتس:

  ( قال انه يتبع تعاليم مرت من الرسول يوحنا.1

  ( قال أنه كان مخلصا لتعاليم اإلنجيل.2

  ( اعتمد على الموقف الذي تعاليم من الكتاب المقدس كانت فوق تلك التي قبلت التقاليد الرومانية.3

  قبل قادة الكنيسة في وقت سابق. ( وقال انه كان مخلصا للتعاليم التي انتقلت اليه من4

  ( أظهرت أنه كان ثم المتحدث باسم المؤمنين في آسيا الصغرى.5

  ( قال انه وسلفه الحظوا وقت الخبز الفطير.6

  ( رفض قبول سلطة التقليد الروماني غير الكتاب المقدس على الكتاب المقدس.7

  (.4: 18اجع رؤيا فضل أن يكون منفصال )ر -( رفض قبول سلطة أسقف روما 8
 ( وذكر أن حياته كان يحكمها يسوع وليس آراء الرجال.9

 هل تتبع مثال يسوع والرسل مثل بوليكراتس فعل؟

من قبل  (fourteenthsل )الالتينيةكوارتوديسيمانز هم وغيرهم ممن فعل ذلك وصفت  14 بتاريخ ألن المسيحيين األوائل أبقى عيد الفصح

 العديد من المؤرخين.

م، كتب المطران / القس ميليتو من  180الحظ أنه بحلول  الخالصية. خداأدرك المسيحيون األوائل أن عيد الفصح كان له عالقة بخطة 

 سارديس:

ولكن  اآلن يأتي سر الفصح، حتى كما هو مكتوب في القانون ... الشعب، وبالتالي، أصبح نموذجا للكنيسة، والقانون رسم مكافئ.

هذا هو الذي  فسير القانون وفاء، في حين أصبحت الكنيسة مخزن للحقيقة ... هذا واحد هو عيد الفصح خالصنا.اإلنجيل أصبح ت

عانى بصبر كثير من األشياء في كثير من الناس ... هذا هو الذي أصبح إنسانا في عذراء، الذي شنق على الشجرة، الذي دفن في 

هذا هو الضأن  رفعوا البشرية حتى، ال التعريف، االرتفاعات، بسبب، هيفين.األرض، الذي تم إحياء من بين القتلى، والذين 

 الذي قتل.

علماء الكاثوليك )يوسابيوس، سقراط شوالستيكوس،  من نيسان من قبل المؤمنين وغيرهم في قرون الحقة. 14 بتاريخ ابقى عيد الفصح سنويا

مختلفة من وقت الرسل من  خداوقد ارتبط كتاب الكنيسة من  والقرون الالحقة. شرع 8- 6 ال الجاري، 5و  4 القرنين بي دي( يسجل هذا حدث في



، خدا)كنيسة  1972وقت الرسل إلى العصر الحديث )على سبيل المثال دوجر آن، دود كو. تاريخ الدين الحقيقي، الطبعة الثالثة القدس، 

 (.2016كتب الناصرة،  خدااليوم السابع(. التاريخ المستمر لكنيسة 

يدرك العلماء اليونانيون والرومان أن جوانب عيد الفصح، مثل غسل القدمين، لوحظت أيضا من قبل أولئك الذين اعتبروا أن المسيحيين 

 ( غسل القدمين واأليدي في الموسوعة الكاثوليكية(.1912)المؤمنين في وقت مبكر )على سبيل المثال ثورستون

 من سفر الالويين. 23 الفصلعيد الفصح هو أول عيد سنوي الواردة في 

وتجدر اإلشارة إلى أن الكتابات المسيحية في وقت مبكر غالبا ما تشير إلى أنها  عيد الفصح يساعد صورة الخالص والنعمة للمسيحيين.

 الفصح وليس "العشاء الرباني".

ن القديسين من قبل الرومان اليونانيون وكنيسة في حين أن البعض قد "روحي" بعيدا عن ضرورة االحتفال عيد الفصح، القادة الذين يعتبرو
 لم يبقيه حرفيا. خدا

 ال تزال تفعل ذلك اليوم. خدا المستمر ونحن في الكنيسة

 عيد الفصح، وتشمل التاريخية، والكتاب المقدس، وممارسة غسل بعضكم أرجل بعض. خداليحفظ  المستمر ونحن في الكنيسة

 الخطة من البداية

يحبنا )يوحنا  خدا( إلرسال يسوع للموت من أجل خطايانا، أن 1:20بطرس  1كان لديه خطة قبل تأسيس العالم ) خداويبين عيد الفصح أن 

يظهر عيد الفصح أن المسيحيين متحررة من الخطيئة بوفاته وال تبقى  يمكن أن يسلم لنا، وأن ابنه عانى وتوفي بالنسبة لنا. خدا(، أن 16: 3

 (.5-1: 6يئة )رومية في الخط

 الخالص. خداولكن ببساطة قبول تضحية يسوع ليس كل شيء هناك لخطة 

الخالصية من خالل االعتراف إلى حد ما عيد الفصح و / أو العنصرة، ولكن لم يذهب إلى معرفة "عمق  خدايحتفظ العديد من الناس بأعياد 

 ( في الصورة من قبل األعياد الكتابية األخرى.3:18بطرس  2) خدا( من نعمة 11:33الثروات" )راجع رومية 

أتباعه  (.9-1: 1بطرس  1؛ 2: 12(، بل هو أيضا النهاية لخالصنا )العبرانيين 9: 5المسيح ليس فقط مؤلف / مبتدىء خالصنا )العبرانيين 

 الحقيقيين يحافظون على ربيعه وخريف األيام المقدسة.

 مخمر. ليلة ليتم مراقبتها وأيام الخبز غير 3

: 11؛ رؤيا 3: 13يشير الكتاب المقدس إلى أن مصر كانت نوعا من الخطيئة التي كان يجب تسليم أطفال إسرائيل إليها )راجع خروج 

يظهر الكتاب المقدس أن  (.6-1: 17يظهر الكتاب المقدس أن المسيحيين يعيشون اليوم في عالم وهو نوع من الروحية "بابل" )رؤيا  (.8

العديد من األوبئة المذكورة في سفر  (.8-1: 18عليه وبابل )رؤيا  خدايصب من األوبئة  خدا بعد قريبا نسبيا يتم تسليمها منالمسيحيين 

 .خداالرؤيا هي مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في مصر قبل أن يتم تسليم شعب 

 ترك أطفال إسرائيل مصر في اليوم األول من الخبز غير الفطير.

يعلم أن كل من األيام األولى واألخيرة من الخبز الفطير هي أوقات "الدعوة" المقدسة )نكجف(،  8-7: 23المقدس، في الالويين الكتاب 

مساء الخامس عشر من نيسان )الذي يبدأ في ذلك اليوم المقدس( يبدأ عيد الخبز الفطير، الذي تناول األكل  "الجمعية المقدسة" )نجب(.

 (.66: 23ويين ، ال12:16)راجع خروج 

 يسجل الكتاب المقدس ما يلي:

هي ليلة الواجب مراعاتها من ذلك بكثير للرب إلخراجه إياهم من أرض مصر: هذا هو في تلك الليلة الرب التي يجب  42

 ، كف(12:42)إكسودوس  مراعاتها من جميع بني إسرائيل في أجيالهم.

مصر: هذه الليلة يجب على جميع أطفال إسرائيل أن يالحظوا في  هذه هي ليلة ربنا الملحوظة، عندما أحضروهم من أرض

 )األصل دواي ريمس( أجيالهم.



وهذا شيء يجب  -( 8: 11أما بالنسبة للمسيحيين، فإن الليل يجب أن نالحظ صورتنا التخاذ إجراءات لمغادرة مصر الروحية )راجع رؤيا 

 أن يجعل المسيحيين لنفرح.

 العشاء يشمل عادة، ولكن ال يقتصر على، الخبز مخمر. ها عادة ما تنطوي على عشاء احتفالي.تاريخيا، ليلة ليتم مراقبت

 15 ال الجزء األكبر من اليهود اإلتصال عيد الفصح

بعض المصادر الحاخامية تشير إلى ذلك ألنهم لم يرغبوا في االحتفاظ بها  غير القادة اليهود تاريخ وبعض ممارساتهم المرتبطة عيد الفصح.

 . المساهمات المعرفية والتاريخية على الفصح المقدس و رابانيك الفصح.Gكما المسيحيين المؤمنين )وولف 

يل اليهود للتعامل مع األيام المقدسة ولكن أيضا، ربما بسبب استهالك وجبة على ليلة ليتم رصدها وتقاليد معينة، جنبا إلى جنب مع كيفية يم

(، واليهود يميلون إلى 1906بسبب الشتات )اليهود خارج أرض إسرائيل( والقضايا التقويم ) األيام المقدسة. الموسوعة اليهودية عام 
 155 وعشر 14 ال قاء كل منبعض إب من نيسان / أبيب. 15 ال استدعاء ليلة الواجب مراعاتها الفصح واالحتفاظ بها معظم اليهود ذلك مساء

 كما الفصح.

)الحاخام جيفري غولدواسر. لماذا اليهود في  15 ال و الفريسيين على 14 بتاريخ في زمن يسوع، تميل الصدوقيين للحفاظ على عيد الفصح

 أمريكا دينا اثنين الفصح ؟(.

عيد الفصح العهد القديم أن أطفال إسرائيل كانوا محميين ولم ويظهر  ومع ذلك، فإن الكتاب المقدس يعلم الوقتين مختلفين لهدفين مختلفين.

 نفسه من خالل وفاته.  يظهر عيد الفصح العهد الجديد، بالنسبة للمسيحيين، أن يسوع تحمل عقوبة على خطايانا يعانوا من مالك الموت.

بالنسبة  (.12:42من عبودية العبودية المصرية )خروج  خداولكن، ليلة ليتم مالحظتها ذكر اليهود أنه ينبغي أن يكون شاكرين لخالص 
 (.366-34: 8للمسيحيين، يعلمنا الليل الذي نالحظه نحن نفرح ونشعر باالمتنان لإلفراج عن يسوع من عبودية الخطية )يوحنا 

 لفطير:يدرك بعض العلماء اليهود أن الكتاب المقدس يسرد عيد الفصح بأنه في تاريخ مختلف من مهرجان الخبز ا

 ἑορτήولكن يبدو أنه يميز بين عيد الفصح الذي تم تحديده لليوم الرابع عشر من الشهر، و )مهرجان الخبز غير الفطير؛  ليف.

τῶν ωμων .عيد الفصح، الموسوعة اليهودية  (، المعين لليوم الخامس عشر. 3§ ، 1؛ جوزيفوس، "بج" إي، 1، لوقا شكسي(
 (19066لعام 

يعتبر الكتاب المقدس لتكون جزءا من المهرجان سبعة أيام  15 ال كما الفصح، 15 ال من معظم اليهود داعيا ما حفاظ علىلذلك، على الرغم 

 ألن اليهود يميلون إلى التأكيد على رحيل مصر واالعتماد على بعض التقاليد غير الكتابية، فإنها غالبا ما تراقب فقط التاريخ الثاني. الفطير.

شملت هذه  تعليمات موسى وهارون حول ما كانوا لتعليم الناس وكذلك ما كان سيحدث. خداالفصح ويبدأ مع  12وج يناقش فصل الخر

عندما كان من المقرر أن قتل  14 ال التعليمات على اخراج من حمل في اليوم العاشر من هذا الشهر األول، ودعا أبيب، وحفظه حتى اليوم

 .144 ال بداية -في الشفق 

 شيئا من اإلرشادات التالية حول عيد الفصح:الحظ 

فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: "اقتطاف واتخاذ الحمالن ألنفسكم بحسب عشائركم واذبحوا حمل  21

ويجب عليك أن تأخذ حفنة من الزوفا، وتراجع في الدم الذي هو في الحوض، ويضرب العتبة والبوابتين مع الدم  22 الفصح.
 (22-21: 12في الحوض، وال أحد يخرج من باب بيته حتى الصباح )خروج الموجود 

 تعبير "حتى الصباح" يأتي من كلمة العبرية تعني "كسر من ضوء النهار"، "القادمة من ضوء النهار"، أو "قادمة شروق الشمس".

 ا حدث في وقت سابق من تلك الليلة؟ماذ .14 بتاريخ لذا، لم ال تذهب إسرائيل على الخروج من منازلهم إال بعد طلوع الفجر

وانه جاء لتمرير في منتصف الليل الذي ضرب الرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى  29

والمصريين وحث الناس، وأنها قد ترسل لهم للخروج من األرض على  33 بكر األسير الذي في الجب، وكل بكر من الماشية ...

 (29،33: 12)خروج  "سنكون جميعا ميتين". فقالوا: عجل.

 وهذا افتراض غير صحيح أن لدى الكثيرين: -لم يخرج موسى وهارون خالل الليل 



 فقال له فرعون إني ل، "االبتعاد عن لي! انظروا لنفسك وترى وجهي ال أكثر! ألنه في اليوم الذي ترى وجهي تموت!" 28

 (29-28: 10)خروج  . أنا لن ترى وجهك مرة أخرى."لقد تحدثت بشكل جيد»هكذا موسى:  29 وقال

كان عليهم البقاء داخل منازلهم حتى الصباح، وكسر  بعد وفاة البكر، كان لدى اإلسرائيليين عدد من المهام إلكمالها قبل مغادرتها مصر.

المصريون، ويطلبون منهم منحهم الفضة والذهب النهار، وحرق بقايا الحمالن التي لم تؤكل، والذهاب إلى القرى والمدن التي يعيش فيها 

ميال، إلى  20والمالبس، وجمع وتحميل ما كانت تمتلكه من ممتلكات، مع قطعانهم وقطعان السفر على األقدام، لبعض ما يصل الى 

 تنويه:  رامسيس حيث كانت رحلتهم المنظمة من مصر أن تبدأ.

وفعل بنو  35 ى أن تكون ملزمة حتى في ثيابهم على أكتافهم.والشعب عجينهم قبل ان يختمر وأحواض عجين عل 34

وأعطى الرب نعمة  36 وأنها اقترضت من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا: اسرائيل بحسب قول موسى.

وبنو اسرائيل  37 وأفسدوا المصريين. للشعب في عيون المصريين، بحيث قدمت لهم مثل هذه األمور ألنها المطلوبة.

وعدد وافر اختلطت أيضا  38 ذهب تحلوا من رعمسيس الى سكوت نحو ست مئة الف ماش من الرجال عدا االوالد.ار

وخبز الفطير من العجين التي جلبت اليها للخروج من مصر، للم  39 والقطيع، وقطعان، حتى الماشية كثيرا. معهم.

، 39-34: 12)خروج  يستعدوا ألنفسهم أي انتصار.ألنهم خرجوا من مصر، ولم يستطعوا التري، كما أنهم لم  يختمر.

 كف(

 ليلة غادروا مصر فعال. الليل الذي يجب مالحظته هو الليل الذي تركوا رامسيس.

 بعد القيام بما قال خدا لهم القيام به، غادروا.

الناس والفئة العمرية، فمن يقول لنا "أطفال إسرائيل صعدوا في ترتيب منظم من أرض مصر". وبالنظر إلى عدد من  13:18خروجنا 

 الملحوظ أنهم كانوا قادرين على تحقيق كل هذا في الليل بعد عيد الفصح.

 خبز غير مخمر

نحن المسيحيون ندرك أن يسوع دفعت عقوبة خطايانا في عيد الفصح، وأننا نحاول أن نعيش، كما فعل، من دون الخطيئة والنفاق، والتي 
 (.1: 12قا الخميرة رمزيا يمكن أن تمثل )لو

 كتب الراحل هربرت دبليو ارمسترونج عن هذا:

(، في إهانة و إغواء عظيمين على إيصالهم من العبودية، فهكذا يبدأ المسيحيون 3: 33و كما خرج اإلسرائيليون بيد عالية )أرقام 

 ولكن ماذا يحدث؟ في غيوم السعادة والفرح. -الجديد بحياته المسيحية 

وسرعان ما يجد المسيحي الجديد وعديم الخبرة أنه في أسفل من اإلحباط،  -فورا بعد ابن خدا الجديد  الشيطان والخطيئة تسعى

 وإغراء للتخلي عن واالستقالة.

وجاء الخوف  حالما رأى اإلسرائيليون هذا الجيش الكبير متابعة لهم، فقدوا شجاعتهم. - 10، بداية اآلية 14الحظ خروج 

ورأوا أنه من المستحيل عليهم االبتعاد عن فرعون وجيشه، ألنه كان قويا جدا بالنسبة  لشكوى.بدأوا في التذمر وا عليهم.

 لذلك هو معنا. وكانوا عاجزين. لهم.

 قوتنا ليست كافية!

ولكن الحظ رسالة خدا لهم من خالل موسى: "ال تخافوا وال تقفوا، وانظروا خالص الرب ... للمصريين ... لن يرونهم مرة 

 كم هو رائع! من أي وقت مضى، أنت"! أخرى أكثر

ال يمكننا قهر الشيطان والخطيئة، لكنه  وقال انه الكفاح من أجلنا. عاجز، يقال لنا أن نقف مكتوفي األيدي، ونرى خالص الرب.

 يتخلى عنا!  الذي قال إنه لن يترك لنا وال -يسلمنا  -يقدسنا  -الذي سيطهرنا  -كاهننا األعلى  -إنه المسيح المتجدد  يستطيع.

يجب أن نعتمد عليه في  ولكن المسيح في الواليات المتحدة يمكن االحتفاظ بها! ال يمكننا الحفاظ على الوصايا في قوتنا وقوتنا.
 (1976كنيسة خدا العالمية،  أيهما؟ -أو عطالت باغان  -أيام خدا المقدسة  ارمسترونغ هو. اإليمان.



 الغرض من المهرجان

: 3، اآلية 13أنتقل اآلن إلى خروج  ماذا كان هدفه العظيم؟ لماذا فعل خدا هذه األيام العيد؟ نتعلم األهمية الكاملة لهذا.ولكن دعونا 

: "سبعة أيام عليك 6اآلية  من أبيب. 15"... قال موسى للشعب، تذكر هذا اليوم، الذي كنت خرجت من مصر ..." كان هذا هو 

 -السابع يكون فيست إلى األبدية ... ويتم ذلك بسبب ما فعله الخالدة ]تذكارية[ ... ويكون لعالمة "أن تأكل الخبز الفطائر، واليوم 
يمكن أن يكون في هذا المثل ...   "أن قانون الرب -  لماذا؟ -" اليك على يدك، وللمذكرات بين العينين "-)خرافة إثبات الهوية( 

 لذلك عليك أن تبقي هذا المرسوم ..."

و باسوفر صور الموت من  هل ترى غرض خدا؟ هل فهم أهمية حقيقية من كل شيء؟ الحبيب، هل ترى معنى رائع؟ أوه، إخوة
الترخيص   أنها ال تعطي -القبول من دمه ال يغفر الخطايا التي نلتزم بها  المسيح لمغفرة الخطايا التي كانت في الماضي.

 سينس الماضي. -يغفر خطايانا فقط حتى ذلك الوقت وبالتالي عندما نقبل ذلك،  -لالستمرار في الخطيئة 

وقد عقدت لنا  وما زلنا نعاني من إغراءات. لكننا ال نزال كائنات لحم. المغفرة السابقة المغفرة. ولكن يجب أن نتوقف هناك؟

كنا في بونديج إلى  لقد ونحن عاجزين عن تقديم أنفسنا من ذلك! كنا الرقيق إلى الخطيئة، في قوتها. -الخطيئة في مخلب لها 

)أرمسترونغ هو ما يجب أن تعرفه عن عيد الفصح ومهرجان الخبز غير الفطير أخبار  المعنى. -دعونا نفهم الصورة  الخطيئة.
 (19799جيدة، مارس 

السماء هو الكمال" تماما، كما علم يسوع، "يجب أن تكون مثالية، تماما كما والدك في  إلى أي درجة يجب أن يضع المسيحيون الخطيئة؟

 مثل الخطيئة، ينفخ الخميرة. (.8-7: 5كورنثوس  1يمكن أن يكون الخمر رمزي نوع من الخطيئة )راجع  (.5:48)متى 

المعنى والرمزية ليست كاملة مع عيد  كما سبعة هو عدد خدا ترمز اكتمال، والمسيحيين لمتابعة عيد الفصح مع سبعة أيام من الخبز الفطير.

 عيد الفصح صور قبول دم المسيح لمغفرة الخطايا الماضية وموت يسوع. .الفصح فقط

ال. سبعة أيام من الخبز الفطير بعد عيد الفصح مساعدة لنا  (؟3:13يجب أن نترك المسيح رمزيا معلقة على شجرة موته )راجع غالطية 

 نتيجة لتضحية يسوع. بعد الذنوب الماضية يغفرون -صورة وضع كامل بعيدا عن الخطيئة، حفظ الوصايا 

صعد يسوع إلى عرش خدا حيث هو اآلن بنشاط في العمل باسمنا ككاهننا العليا،  أيام الفطير الخبز صورة حياة وعمل يسوع ارتفع.

 ( يسلم لنا تماما من قوتها!18-17: 2تطهيرنا من الخطيئة )العبرانيين 

 غير الفطير:وهنا بعض ما يقوله الكتاب المقدس العبرية عن أيام الخبز 

وبالنسبة لمن يأكل الخبز المخمر من  في اليوم األول يجب إزالة الخميرة من المنازل الخاصة بك. سبعة أيام تأكلون فطيرا. 15

وفي اليوم األول يجب أن يكون هناك محفل مقدس، وفي  16 اليوم األول حتى اليوم السابع، فإن هذا الشخص ينقطع عن إسرائيل.

التي قد  -ولكن ذلك الذي يجب أن يأكل الجميع  وال يجوز القيام بأي عمل. يكون هناك محفل مقدس بالنسبة لك.اليوم السابع 

لذلك يجب عليك مراقبة عيد الفطير، لفي هذا اليوم نفسه وسوف جلبت الجيوش الخاصة بك من  17 تكون فقط أعدت من قبلك.

في الشهر األول، في اليوم الرابع عشر من الشهر  18 م كقانون األبدية.لذلك يجب أن نالحظ هذا اليوم طوال أجيالك أرض مصر.

سبعة أيام يتم العثور على أي خميرة في بيوتكم، ألن كل  19 مساء، تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء.

ال  20 ريبا أو مواطن من األرض.من يأكل ما مخمر، يتم خفض هذا الشخص نفسه الخروج من جماعة إسرائيل، سواء كان غ

 (20-15: 12في كل ما تبذلونه من المساكن يجب أن تأكل الخبز الفطير. ")خروج  تأكلوا شيئا مختمرا.

يبين أن العروض كان من المتوقع أن تعطى في أيام الخبز الفطير، عيد العنصرة،  16:16و تثنية  يعلم عن ذلك أيضا. 8-6: 23الالويين 

 المقدسة. وأيام الخريف

وقد أضيفوا بسبب العصيان  (.7:22في األصل، لم يكن هناك "عروض محرقة أو تضحيات" عندما خدا "جلبهم من أرض مصر" )إرميا 

 (.155-11: 9( والعهد الجديد واضح أننا لسنا بحاجة إلى حرق العروض أو التضحيات الحيوانية اآلن )عبرانيين 27-21: 7)إرميا 

 خالي من كل يوم، ندرك أن علينا أن نتجنب الخطيئة التي هي سائدة جدا في العالم من حولنا.ونحن نأكل الخبز ال

 حررت أو أبقى؟

 النظر في شيء آخر أن هربرت دبليو ارمسترونج كتب: هل تم االنتهاء من أيام الخبز غير الفطير؟



 لم يتم إلغاؤها مع العهد القديم

في حين أن  -وهذا بيريود أنشئت إلى األبد  وجود اثنين من يوم السبت سباتش. الحظ أن أيام الخبز غير الفطير هي فترة،

قبل خدا حتى اقترح العهد  -قبل أن أعطيت القانون االحتفالي لموسى أو مكتوبة  -اإلسرائيليين كانوا ال يزالون في مصر 

: 17في ترجمة فنتون، يتم ترجمة اآلية  تأخذ بعيدا! ما قانون موسى، أو العهد القديم، لم تجلب أو إنشاء، أنها ال يمكن أن القديم!

 يتم تضمين الفترة بأكملها. "وبالتالي الحفاظ على هذه الفترة كمؤسسة أي وقت مضى".

 ملزمة اليوم، وإلى األبد! -وسبعة أيام من الخبز الفطير  -هذا وحده يجب أن يثبت أن األيام المقدسة 

، كما يفعلون بالتأكيد، وهنا أثبتت بشكل قاطع، ثم هو عيد الفصح التي 14، وليس 15ى اآلن، إذا كانت هذه النصوص تنطبق عل

يشار  21:21في الفقرة التي تبدأ خروج  ولكن هذه النصوص أعاله تشير إلى فيست وليس باسوفر. بالتاكيد هو! أنشئت ألبدا؟

 ... تثبت ذلك إلى األبد! 24إلى باسوفر مرة أخرى، واآلية 

الفصح وحده، وبعد ذلك تفشل في مراقبة سبعة أيام من الخبز غير مخمر، يعني، في رمزية، لقبول دم المسيح،  لمراقبة عيد
 ليقول ... يتم القانون بعيدا، ونحن تحت نعمة ، وهذا يعني الترخيص، لمواصلة في الخطيئة! -واالستمرار في الخطيئة 

)أرمسترونج هو ما  تي هي طريقة أخرى لقول االبتعاد عن الخطيئة.سبعة أيام من الخبز غير مخمر صورة حفظ الوصايا، وال

 (1979يجب أن تعرفه عن عيد الفصح ومهرجان الخبز غير الفطير أخبار جيدة، مارس 

ر وأيد الرسول بولس حفظ العيد بشكل صحيح مع الخبز الفطي لم يعتقد المسيحيون األوائل أن أيام الخبز غير المخمر قد تم التخلص منها.

 هو وآخرون ال يزالون ملحوظين / الحظوه والحظوه خارج يهودا: (.7: 5كورنثوس  1)

)أعمال  ولكن نحن فسافرنا في البحر من فيلبي بعد أيام الفطير، وفي خمسة أيام وانضم لهم في ترواس، حيث بقيت سبعة أيام. 6

20 :6) 

اآلن كان فيليبي بلدة  الروح القدس لم تكن قد ألهمت هذا أن تسجل مثل هذا.إذا لم يكن المسيحيون يحتفظون بأيام الخبز غير المخمر، فإن 

في مكانين على األقل في العهد  وبالتالي حفظ هذه األيام ال يقتصر على مكان مثل القدس. -كان يحكمها الرومان  غير اليهودية في مقدونيا.

 (.66: 20؛ أعمال 7: 5كورنثوس  1ق اليهودية )الجديد، نرى أن أيام الخبز غير المخمر يجب أن تبقى في المناط

ولما كان المؤلف اللوقي لوقا قد خاطب كتاب األعمال إلى غير  .3: 12النظر أيضا في البيان "كان خالل أيام الخبز غير مخمر" في أعمال 

 ودا؟(، فلماذا ذكر هذه األيام إن لم يكن مجهوال للمسيحيين اليهود ولم يعد موج1: 1آخر من األمم )

يدعي علم يسوع أن أتباعه حفاظ على أيام الفطير حتى  Epistula Apostolorum القرن الثالثة 3ربما ينبغي أن يضاف أن زائفة 

 .33 الثالثعلى الرغم من أننا ال نستطيع االعتماد على تلك الوثيقة، فإنه يشير إلى أن بعضهم حفظ تلك األيام في القرن عودته.

الكتاب المقدس تفيد بأن الرسل بولس، جون، وفيليب، جنبا إلى جنب مع بوليكارب من سميرنا وغيرهم من المسيحيين معلومات من خارج 

 (.2في وقت مبكر، وأبقى أيام الخبز الفطير )بيونيوس، حياة بوليكارب، الفصل 

أولئك في كنيسة  مراقبة من أيام الفطير.( يحظر على ال364-363في القرن الرابع )ج.  لمجلس اودكية 38على الرغم من هذا، وكانون 

 خدا ال يمكن أن تمتثل العديد من المراسيم في هذا المجلس الذي ضد الكتاب المقدس والتقاليد المبكرة للمؤمنين.

لذلك، واصل العديد من حراس السبت الحفاظ على أيام من الخبز غير المخمر بعد ذلك )بريتز، الناصرية المسيحية اليهودية، ماغناس، 

؛ ايفيفانيوس، باناريون إفيفانيوس أوف ساالميس: بوك إي )سيكتس 58،62،63؛ جيروم كما ذكر في بريتز، ص 35، ص 1988القدس، 

 6( أند تو ذي ميدل أجيس أند بيوند )ليشتي ساباتاريانيسم إن ذي p. 117-119، 1987، بريل، 9-7، 19 ، تشابتر1( سيكتيون 1-46
برييف ريتوتاتيون أوف جون  A؛ فالكونر جون. 62-61، ب. 1993ستينثوري. أندروز ونيفرزيتي بريس، بيرين سبرينغس )مي(، 

ن بال بال سيفين داي مين: سباتاريانز أند ساباتاريانيسم إن إنغالند أند ، أس سيتد إpp.57-58تراسكيس جوديكال أند نوفيل فانتيسس، 

 (.Co. ،2009 ،pp.49-50إديتيون جيمس كالرك & 2، 1800-1600واليس، 

 نحن نأكل تحدث عن الكنيسة المسيحية الحقيقية، ونحن ال تزال تبقي أيام الفطير. مجلس اودكية خدا ال نقبل أن المستمر ونحن في الكنيسة

ويمكن صنع هذا   (.34:18؛ 23:15؛ 6: 13، 12:15بعض الخبز الخالي من كل يوم من األيام السبعة كما يوحنا الكتاب المقدس )خروج 

 استخدام القمح ليس مطلوبا من الكتاب المقدس. -الخبز من الحبوب المختلفة / المكسرات 

خرى من الخبز الفطير فقط خالل هذا العيد، هو مجرد أنه ال يمكن أن تؤكل )ربما تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن للمرء أن يأكل األطعمة األ

 الخبز مخمر.أيضا، على عكس عيد الفصح، في اليوم األول واألخير من الفطير الخبز هي أيام، مثل السبت األسبوعي، أن واحد ال يعمل.(



لى الرغم من أن هناك بالتأكيد هو الفهم الروحي لأليام المقدسة، في حين أن البعض يحب أن يجسد بعيدا أجزاء كثيرة من الكتاب المقدس، ع

 واالحتفال المادي يساعدنا على فهم أفضل للدروس الروحية. وهناك أيضا المادية.

: 23؛ 12-6: 16تساعد أيام الخبز الخالي من الرصاص على أن نسعى نحن المسيحيين إلى وضع الخطيئة والنفاق من حياتنا )راجع متى 

 من خالل الحفاظ عليها جسديا، فإنه يساعدنا على تعلم أفضل الدروس الروحية أن خدا المقصود. (.1: 12لوقا  ؛28

 . عيد العنصرة: الحقيقة حول دعوتكم وهدية ال تصدق من خدا4

 كثير يعتبر بشكل صحيح بداية كنيسة العهد الجديد. معظم الذين يدركون المسيح يعرفون شيئا عن عيد العنصرة.

 بعد وفاة يسوع، طلب من تالميذه االنتظار للحصول على قوة الروح القدس:

ويتم تجميعها معا معهم، وأمرهم بعدم الخروج عن القدس، ولكن النتظار وعد اآلب "، والتي" وقال: "كنت قد سمعت من  4

 (5-4: 1)أعمال  يرة من اآلن ".ليوحنا عمد حقا مع الماء، ولكن يجب أن تعمد مع الروح القدس ال أيام كث (؛5) البيانات

 لذا انتظروا و:

 (.1: 2عندما يكون يوم العنصرة قد حان تماما، وكان الجميع بنفس واحدة في مكان واحد )أع  1

وجعل الكتاب المقدس من الواضح أن األحداث التي تتبع لها عالقة  تماما. يوم العنصرة قد حان أن الحظ أن البيان يؤكد هذه الحقيقة

 وحدث ذلك للتالميذ ألنهم كانوا يراقبونه معا. كامل. يوم الخمسين كان يأتي بشكل أن مباشرة إلى حقيقة

 وهنا ما حدث بعد ذلك:

ثم ظهرت لهم ألسنة منقسمة  3 وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ومأل كل البيت حيث كانوا جالسين. 2

وامتأل الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم  4 ل واحد منهم.كأنها من نار، واحدة استقرت على ك

 ... الروح أن ينطقوا.

 فقال بطرس لهم: "توبوا، وترك كل واحد منكم أن عمد في اسم يسوع المسيح لغفران 38

الذين هم من بعيد، ما يصل الى الرب سوف  الن الموعد هو لكم وألوالدكم ولكل 39 وسوف تتلقى هدية من الروح القدس. خطايا؛

 ندعو إلهنا ".

ثم عمد أولئك الذين تلقوا بكل سرور  41 وبكلمات أخرى كثيرة كان يشهد ووعظ، قائال: "الخالص من هذا الجيل الملتوي." 40

لشركة وكسر الخبز وكانوا يواظبون على تعليم الرسل وا 42 وفي ذلك اليوم تم إضافة نحو ثالثة آالف نفوس لهم. كالمه.

)أعمال  و أضاف الرب إلى الكنيسة يوميا أولئك الذين تم إنقاذهم. مسبحين خدا ولهم نعمة لدى جميع الشعب. 47 ... والصلوات.

2 :2-4 ،38-42 ،47.) 

ة، ومعظم البروتستانت، وهذا يعتبر بداية الكنيسة المسيحية من قبل الروم الكاثوليك، األرثوذكس الشرقي تلقوا بعض من قوة الروح القدس.

وهكذا أعطي الروح القدس في وقت معين )نفس الوقت الذي الحظه العديد من اليهود العنصرة( وأن  وشهود يهوه، وجماعات كنيسة خدا.

 تالميذ يسوع كانوا ال يزالون يراقبونه.

 ولم يكن ذلك مصادفة.

 هل هناك المزيد إلى العنصرة؟

 العنصرة يمثل أكثر من إعطاء الروح القدس وبداية كنيسة العهد الجديد.كثيرون ال يدركون أن عيد 

 النظر في الممرات في العهدين القديم والجديد يوفر المزيد من المعلومات عن هذا اليوم ومعناها.



العنصرة عقود بعد عيد وواصل الرسول بولس إبقاء عيد  احتفظ المسيحيون بعيد عيد العنصرة بعد األول، ولكن دون ذكر الكالم باللغة.

 م: 56الحظ ما كتبه، حوالي  العنصرة المذكورة في الفصل الثاني من كتاب األفعال.

لكنني سوف أترس في  ولكن آمل أن تبقى بعض الوقت معك، إذا كان الرب يسمح. ألني ال أريد أن أراك اآلن على الطريق. 8

 (.8: 16كورنثوس  1أفسس حتى عيد العنصرة )

لى أن بول عرف عندما كان عيد العنصرة، أنه شعر أن كورنثوس يجب أن يعرف متى كان العنصرة، وأن أفسس كان قد وهذا يدل ع

 وهكذا، على ما يبدو كان يالحظ من قبل بول واألمم في أفسس وكورنث. عرف عندما كان العنصرة.

 ميالدي: 60ي في عام آخر، أراد الرسول بولس أيضا أن يكون في القدس لعيد العنصرة، حوال

ألنه كان يسارع إلى أن يكون  لبول كان قد قرر أن يبحر الماضي أفسس، لدرجة أنه لن يكون لقضاء بعض الوقت في آسيا؛ 16

 (.20:16في القدس، إن أمكن، في يوم العنصرة )أعمال 

، لن يكون هناك سبب واضح لبولس يريد وإال وهكذا، كان المسيحيون في القدس ال يزالون يراقبون العنصرة وكان بول يراقب ذلك أيضا.

 أن يكون في القدس في يوم العنصرة.

 هذا المصطلح مشتق من الوصف العبري التالي لحساب التاريخ: .50 ال على المدى عيد العنصرة هو مصطلح يوناني بمعنى

الذي أحضر حزمة من ويجب عليك أن تعول على أنفسكم من يوم بعد السبت، من اليوم  15 يستكمل سبعة السبوت:

 (.16-15: 23عدد خمسين يوما إلى اليوم بعد السبت السابع )الويين  16 ترديدا.

وتشمل أسماءها الكتابية األخرى: عيد الحصاد،  يوم عيد العنصرة له عدة أسماء، وبسبب ذلك، تم الخلط بين البعض حول هذا الموضوع.

 عيد األعياد ويوم الفجر األول.

 اليهودية و متى هو العنصرة؟التقاليد 

 الغناء كثيرا ما رافق المهرجانات المقدسة من خدا، والتي بدأت عند غروب الشمس:

يجب أن يكون لديك أغنية كما هو الحال في الليل عندما يتم االحتفاظ مهرجان المقدس، وفرح القلب كما هو الحال عندما  29

 (29: 30)إشعياء  لى عزيز إسرائيل.يذهب المرء مع الناي، ليأتي إلى جبل الرب، إ

 هبط. عيد نزول التوراة اليهود المعاصرين يميلون إلى استدعاء العنصرة بمصطلح

 خدا يحفظه. المستمر الكنيسة العديد من اليهود ال يبقيه في نفس اليوم أن وقد تم الخلط بين بعض عندما العنصرة هو.

العنصرة سوف تقع دائما يوم األحد"، ولكن "ما بعد التلموديك واألدب الجيوني ... عيد وقال السدوسيون اليهود بشكل صحيح "أن عيد 
(، إن 1906؛ العنصرة، الموسوعة اليهودية لعام 1861، فيينا،  212من سيوان" )بينيلز، "داركه شيل التوراة"، ص  6العنصرة يقع على 

األدب ما بعد التلمودي الذي وضع معا بعد العهد القديم وليس الكتاب المقدس(،  التاريخ الذي يستخدمه العديد من اليهود اآلن )والذي هو في

 خدا مراقبة طريقة الكتاب المقدس. المستمر الكنيسة هو تغيير الحق وليس التاريخ التوراتي ونحن في

 الحظ أيضا ما يلي من الحاخام الرئيس السابق الرب أكياس:

 15الشفوي وكذلك الكتابية واحد يفهم "السبت" يعني، هنا، في اليوم األول من بيساش )الفريسيون، الذين يعتقدون في القانون 

وهكذا يبدأ العد دائما  اليوم التالي للسبت هو األحد. صدوقيون، الذين آمنوا في القانون المكتوب فقط، أخذ النص حرفيا. نيسان(.

يونيو  3. اليهودية: فكر ل شافوت أروتز شيفا، L)أكياس  األحد.يوم األحد، و شافوت، بعد خمسين يوما، كما يقع دائما يوم 

2014) 



-5: 7يجب أن يتذكر المسيحيون أن يسوع أدان الفريسيين لالعتماد أكثر من الالزم على القانون الشفوي على القانون المكتوب )مرقس 

: 7لذي أعطيتموه والعديد من األشياء التي تفعلونها" )مرقس قال لهم يسوع إنهم "جعلوا كلمة خدا ليس لها أي أثر من خالل تقليدكم ا (.13

13.) 

 وكما هو مبين أدناه، يشير عيد العنصرة إلى وقت عد خمسين على أنه مرتبط بالفواكه األولى:

يجب عليك أن تحضر من مساكنكم رغيفين  17 ثم تقدمون حبة جديدة للرب. عدد خمسين يوما إلى اليوم بعد السبت السابع. 16

 (.17-16: 23هم أول فاكهة للرب )الويين  يجب خبزها مع الخميرة. يجب أن تكون دقيقا؛ موجة من اثنين من أعشار االيفة.

عيد العنصرة يمتد من غروب  عندما تعول خمسين يوما إلى اليوم التالي لسبت السابع، تجد أن عيد العنصرة هو دائما أن يأتي يوم األحد.

إرينايوس، الذي ادعى أنه التقى بوليكارب من سميرنا كتب أن الرسل أبقى العنصرة يوم األحد  لشمس األحد.الشمس السبت حتى غروب ا

 (.7)شظايا إيريناوس، 

 بواكير الفاكهة

 وفي الواقع، هذا هو أيضا وأشار في العهد القديم: ويشير استخدام مصطلح "فيرستفرويتس" إلى حصاد ثان.

وعيد الجمع في نهاية السنة، عندما يكون  17 يجاهد الخاصة بك والتي كنت قد زرعت في الميدان؛... عيد الحصاد، باكورة  16

  (.17-16: 23لديك تجمعوا في ثمرة أتعابك من حقل )خر 
 

 (.34:22ويجب عليك مراقبة عيد األسابيع، من باكورة حصاد القمح، وعيد الجمع في نهاية العام )خروج  22

 (.28:26، عندما وجهتم التقدمة جديدة للرب في عيد بك من أسابيع، يحق لك محفل مقدس )عدد أيضا في يوم باكورة 26

في حين يشير بعض المعلقين البروتستانتيين إلى الموجة التي تقدمها الشيف باعتباره عيد األوليات )مثل رادماشر إد إد، نيلسون ستودي 

في حين عرضت "شيف من فيرستفرويتس" ثم  هذا هو تسمية خاطئة. ،(213، ص 1997بيبل توماس نيلسون بوبليشرز، ناشفيل، 

 (، كما هو مبين أعاله، يشير الكتاب المقدس إلى عيد األسابيع كوقت أول فيرسترويتس )وليس مجرد شيف واحد(.11-10: 23)ليفيتوس 

 كيف تساعدنا فكرة الفئران األولى على فهم هذا اليوم؟

( يذكرنا أن خدا يدعو اآلن فقط الحصاد الروحي "فيرستفرويتس" الصغيرة، مع 34:22رويتس )خروج عيد عيد العنصرة أو عيد فيرستف

حصاد الربيع، في معظم المناطق، في أصغر بكثير من حصاد الخريف  يوم عظيم الماضي القادمة الذي صور حصاد أكبر في وقت الحق.

 أكبر، وهذا يتفق مع خطة خدا الخالص للبشرية.

 لم يكن هو نوع من فيرستفرويتس؟ ن يسوع؟ولكن ماذا ع

 ويالحظ بول: نعم، كان بالتأكيد.

فإنه إذ جاء رجل الموت، من قبل رجل جاء أيضا  21 ولكن اآلن قد قام المسيح من األموات وصار باكورة أولئك الذين رقدوا. 20

ولكن كل واحد في رتبته: المسيح  23 قيد الحياة.ألنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يجب بذل كل  22 قيامة األموات.

 (.23-20: 15كورنثوس  1) باكورة، بعد ذلك أولئك الذين هم للمسيح في مجيئه.

كما أنه قام بهذا الدور عندما صعد  هو هو شيف من فيرستفرويتس. .11-10: 23المسيح هو تحقيق موجة الموجة التي تقدم في الالويين 

ولكن ال هو وال أتباعه الحقيقيين الحظوا ما يسمى  (.1،17: 20)عرض الموجة كان يوم األحد( بعد أن أعيد )يوحنا  إلى السماء يوم األحد

 اآلن عيد الفصح.

 أيضا، يالحظ جيمس أن يسوع أحضرنا إلى أن يكون أيضا نوع من أول فاكهة:

 (.1:18نوعا من باكورة مخلوقاته )جيمس من تلقاء نفسه سوف أحضر لنا عليها من قبل كلمة الحق، وأننا قد يكون  18



حتى في حين كان يسوع أول فاكهة األصلي لتمثيل الموجة عرض الشيف، والمسيحيين الحقيقيين هي نوع من فيرستفرويتس، ويمثلها يوم 

( 5: 11؛ 9:27ية ؛ روم12:32"فيرستفرويتس" يعني أن عددا قليال فقط سيكون جزءا من الحصاد في هذا العصر )راجع لوقا  العنصرة.

الوقت الذي كل الذين لم تتح لهم فرصة للخالص سيكون في وقت الحق فرصة حقيقية  -ولكنها تعني أيضا أنه سيكون هناك حصاد أكبر  -

 وحقيقية.

 الحظ ما ذكره بطرس في عيد العنصرة:

لذلك، كونه  30 ن وقبره عندنا حتى هذا اليوم."أيها الرجال اإلخوة، اسمحوا لي أن أتكلم بحرية لك من اآلباء داود انه مات ودف 29

نبيا، ومعرفة أن خدا قد أقسم مع القسم له أن من ثمرة جسده، حسب الجسد، وقال انه جمع ما يصل المسيح أن يجلس على 
يسوع خدا هذا  32 قائال استشراف هذا، تحدث بشأن قيامة المسيح أن روحه لم تترك في الهاوية وال رأى جسده الفساد. 31 عرشه،

لذلك يجري تعالى في اليد اليمنى من خدا، وبعد أن وردت من والد وعد من الروح  33 قد أقام، والتي نحن جميعا شهود لذلك.

 (333-29: 2القدس، وسكب هذا الذي تراه اآلن وتسمع. )أعمال 

ة أن خدا يبارك هذا الحصاد الصغير من خالل يظهر عيد العنصر الحظ أن بيتر، في عيد العنصرة، وأشار إلى يسوع ثمرة وأنه قد أثير.

منح روحه القدوس حتى نتمكن من التغلب عليها، القيام بعمله وتنمو روحيا على الرغم من العيش في "هذا العصر الشر الحالي" )غالطية 
1 :4) 

 اآلن لم يكن يسوع هو األول من أول المجندين، بل كان أيضا البكر بين العديد من اإلخوة:

  (.08:29من سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، وانه قد يكون هو بكرا بين اخوة كثيرين )رومية ل 29
 
 (.5: 1يسوع المسيح الشاهد األمين، البكر من بين األموات )رؤيا  5

يسوع المسيح هو أيضا جزء من وهكذا، يصبح مثل  وبما أن يسوع هو البكر، فهذا يعني ضمنا أنه سيكون هناك أشخاص آخرون مثله.

الحظ ما  وبطبيعة الحال فكرة أن تصبح مثل المسيح تدرس في جميع أنحاء الكتاب المقدس وال يقتصر على العنصرة. رسالة عيد العنصرة.

 كتبه جون:

 (.2: 3يوحنا  1... سنكون مثله ) 2

في العهد القديم، احتفل عيد األعياد، الذي  (.16:16)تثنية ألنه هو دعوة المقدسة، لوحظ مماثلة لسبت األسبوعية، ولكن مع العروض 

 يوما من السبت بعد عيد الفصح. 50يتضمن فيرستفرويتس، بعد 

وفي ذلك التاريخ، تم سكب الروح القدس لتزويد المسيحيين بإمكانية الوصول إلى خدا  بعد وفاة المسيح، تجمع الرسل معا في ذلك التاريخ.

كان يسوع أول من هؤالء األولين والمسيحيين الذين يدعون في هذا العصر هم أيضا أن يكونوا أول فاكهة كما  ى.كنوع من الجذور األول

 هو )تلك التي تسمى في وقت الحق هي أيضا أن يكون يسوع هو، ولكن ببساطة لن تكون أوليفرويتس(.

 هل يمكن االحتفاظ باأليام المقدسة خارج القدس؟

 األيام المقدسة الكتاب المقدس ال يمكن أن تبقى اآلن ألنها تتطلب أن الجميع سيذهب إلى القدس.وقد أشار البعض إلى أن 

 ولكن لم يكن هذا هو الحال تاريخيا، حتى مع يسوع.

: 16ويسمى عيد العنصرة أيضا عيد األسابيع / السبت )تثنية  (.4:16نحو بداية وزارته في الناصرة، تكلم يسوع عن "يوم السبت" )لوقا 

مثل(  للكلمات قويليس )التجمع كلمة الفعلية أن لوقا يعني الجمع يمكن تأكيده من خالل النظر في المصطلح اليوناني الفعلي. (.10،16

 والمرور مترجم حرفيا على النحو التالي: ، هو المفرد(.1: 14، كما هو الحال في لوقا σαββάτω، هو الجمع )σαββάτωνللسبت، 

، 4:16)لوقا  ووفقا لعاداته، ذهب في أيام السبوت، إلى الكنيس، وقفت حتى يقرأ. ناصرة حيث ترعرع.ثم جاء إلى ال 16

 االخضر(



كما يبدو أنه ربما يحتفظ  لذلك، هذا يساعد على إظهار أنه يمكن للمرء أن يحتفظ بيوم مقدس، كما فعل يسوع، في مكان آخر غير القدس.

)األخضر جب، األب اإلنترلينير اليونانية واإلنجليزية العهد الجديد، الطبعة الثالثة، كتب بيكر،  2-1: 6يوم آخر مقدس في الجليل في لوقا 
2002.) 

(، قال يسوع أنه 19: 4ولعل من الجدير بالذكر أنه عندما أشارت المرأة السامرية إلى أن العبادة يجب أن تقتصر على منطقة القدس )يوحنا 
 :لم يكن هناك تقييد عبادة القدس

أنتم  22 يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة وهي متى سوف ال في هذا الجبل وال في أورشليم تسجدون لآلب»لها يسوع:  21 وقال

ولكن تأتي ساعة وهي، وهي اآلن، حين  23 عابدون ما كنت ال تعرف، ونحن نعرف ما العبادة، ألن الخالص هو . من اليهود
خدا روح، والذين يسجدون له  24 بالروح والحق؛ ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين لهالساجدون الحقيقيون يسجدون لآلب 

 (24-21: 4)يوحنا  يجب أن يعبد في الروح والحقيقة ".

 (.23:24؛ 10:23العهد الجديد يظهر بوضوح أن يوم مقدس أو عبادة أخرى ال يقتصر على القدس )انظر أيضا متى 

: 23اليونانية والرومانية تعترف أيضا بأن عيد العنصرة، التي يشار إليها أحيانا باسم عيد األسابيع )الويين  وتجدر اإلشارة إلى أن الكنائس

 بمدينة واحدة.  وهي ال تقيد التزامها ( في العهد القديم، كان له أهمية مسيحية .28:26( أو يوم أول فيرسترويتس )العدد 15-16

في إسرائيل القديمة، كان هناك حصاد أصغر في  (.1:18ونوا أول من يؤكد في العهد الجديد )جيمس ونعتبر أيضا أن فكرة المسيحيين أن يك

عيد العنصرة عيد العنصرة، عندما يفهم بشكل صحيح، يساعد على صورة أن خدا يدعو فقط بعض اآلن  الربيع وحصاد أكبر في الخريف.
 (.388 -37: 7حصاد أكبر يأتي في وقت الحق )يوحنا ( مع 11:15؛ رومية 1:26كورنثوس  1؛ 6:44للخالص )يوحنا 

ومع ذلك، جزئيا ألنهم ال يالحظون بعض األيام المقدسة األخرى  العديد من الكنائس اليونانية والرومانية مراقبة بعض نسخة من العنصرة.
الرحمة  (.52:10؛ إشعياء 6: 3خالص )لوقا الكتاب المقدس، فهم ال يفهمون لماذا يدعو خدا بعض اآلن فقط، وأنه لديه خطة لتقديم كل ال

 (.2:133تنتصر على الحكم ")جيمس 

 . عيد األبواق: عودة المسيح واألحداث المؤدية إليه5

ومع ذلك، تصور هذه األيام المقدسة  معظم الكنائس اليونانية والرومانية ال تبقي األيام المقدسة الكتاب المقدس التي تحدث عادة في الخريف.

 من األحداث المحورية في خطة خدا. العديد

عيد األبواق ليس فقط صور مجيء المسيح إلحياء أول المجندين من األموات، فإنه يرسم أيضا الوقت الرهيب من الدمار قبل ذلك مباشرة 

 وتدخل يسوع المسيح إلنقاذ العيش من اإلبادة الكاملة وإنشاء ملكوت خدا على أرض.

 المهرجان يناسب في خطة رئيسية خدا العظيم.دعونا نفهم كيف هذا 

منذ بداية العهد الجديد الكنيسة على العنصرة وينتهي أساسا  النظر في أن هناك فجوة زمنية كبيرة بين يوم عيد العنصرة وعيد األبواق.
األبواق يمكن اعتبارها   وعيد (، بمعنى الفترة الزمنية بين عيد العنصرة57-51: 15كورنثوس  1عندما يعود يسوع في البوق الماضي )

 تمثل عمر الكنيسة .

 (.25-23: 23األول من الشهر" )الويين  اليوم يوم القدس الرابع، عيد األبواق، لوحظ في "الشهر السابع، في

على المهرجانات الشهر السابع من تقويم خدا )يحدث في سبتمبر و / أو أكتوبر( يحتوي  الرقم السابع في خطة خدا يعني اإلنجاز والكمال.

المهرجان الذي يقع في اليوم األول من هذا الشهر يصادف  األربعة النهائية، في تصوير االنتهاء من خطة رئيسية عظيمة خدا بالنسبة لنا.

 بداية األحداث األخيرة في خطة خدا.

هو أيضا وقت  (.25-24: 23اق )الويين إنه السبت السنوي اآلخر من الراحة من العمل العادي، وكان ليكون نصب تذكاري لتهب األبو

وقد كتب الكثير من ما حدث ألبناء إسرائيل "ألمثلةنا، وكتبوا لعلمنا، الذي أتيحت  (.7-1: 3؛ راجع عزرا 3-2: 8لتعلم طرق خدا )نحميا 

 (.10:11كورنثوس  1له أطراف العصور" )

 فمن من تهب األبواق أن عيد األبواق توجه اسمها.



وتجدر اإلشارة إلى أن  من المعنى الرمزي المرتبط بتهب هذه األبواق، وخاصة فيما يتعلق بأوقات النهاية التي نعيش فيها.هناك قدر كبير 

لقد اعتمدوا قرونا بعد أن أعطاهم خدا  االسم اليهودي الحديث لهذا التاريخ، روش هشانة، ليس الكتاب المقدس وال حتى األصلي لليهود.

 كل شيء يهودي، وشركة(. 1999-1998© . روش هشانا أوريجينز.( حقوق الطبع والنشر Jد القديم )كرامر، آمي لهم، وبعد أن كتب العه

 (.10، 3-1: 10الكتاب المقدس يعلم أن األبواق كانت في مهب لإلعالن عن عيد األعياد، فضال عن دعوة الناس لتجميع )أرقام 

 كتاب الحياة

 17هود ربطوا عيد األبواق ب "كتاب الحياة" )بيلتز م، الحاخام، ما هو في تحية روش هشانة؟ هآرتس، ومن المثير لالهتمام أن العلماء الي

 لماذا هو الفائدة؟ (.2012أيلول / سبتمبر 

-22: 12( سيتم إحياء )العبرانيين 5: 3؛ الرؤيا 3: 4حسنا، يعلم الكتاب المقدس أن أولئك المدرجين في "كتاب الحياة" )فيليبي 
 في البوق السابع واألخير: متي؟ (.23

في لحظة في طرفة عين، عند البوق  52 -ها أنا أقول لك سر: نحن ال يجوز جميع النوم، ولكن يجب علينا جميعا أن تتغير  51
، ألن هذا الفاسد يجب أن يلبس عدم فساد 53 اللبوق سوف يبدو، وسيتم رفع القتلى غير قابلة للفساد، ونحن سوف تتغير. األخير.

 (53-51: 15كورنثوس  1) وهذا بشري يجب وضع على الخلود.

: 9(، والعقاب يأتي على أولئك الذين ليسوا محميين من قبل خدا )2: 8كتاب الوحي يعلم بوضوح أن سبعة البوق سوف تكون في مهب )

ة أسماؤهم في كتاب الحياة سوف تواجه وأخيرا فإنه يعلم أن أولئك الذين ليست مكتوب (.18-15: 11(، ثم مملكة خدا والحكم سيأتي )4

 (.15-14: 20الموت الثاني )رؤيا 

 انفجار البوق

فكر في أن الكتاب المقدس يظهر أنه خالل تاريخ إسرائيل، الذي تأثرت بشدة بالصراعات والتمرد، استمر استخدام األبواق كأجهزة إنذار، 
 حتفال بحدث استيراد هائل لكامل األمة.دائما لال -للدعوة إلى التسلح أو كمقدمة للرسائل الهامة 

كما استخدم خدا األنبياء، من بينهم إشعياء، حزقيال، هوشع وجويل، لتحذير إسرائيل من العقوبات التي سيجلبونها على تمردهم المستمر 

 وكان هؤالء األنبياء الستخدام أصواتهم مثل األبواق ليرفع تحذيراتهم لشعب خدا. ضد قوانينه.

 (1: 58)إشعياء  أخبر شعبي عن عدوانهم، وبيت يعقوب خطاياهم. رفع صوتك مثل البوق. بصوت عال، تجنيب ال.ناد  1

نحن نقول بجرأة عن خطايا المجتمع وكيف تتفق األحداث العالمية مع نبوءة  خدا نعمل على فعل ذلك اليوم. المستمر الكنيسة ونحن في

 لشرح.والتي نسعى أيضا  -مفهومة بشكل صحيح 

ولكن معظمها  (.18-1: 9، 13-1: 8ولكن سيكون هناك أيضا االنفجارات الحرفية البوق القادمة في المستقبل كما يعلم سفر الوحي )رؤيا 

 لن يراعي تلك التحذيرات.

يمكن أن يرى  نأمل أن العديد -( 23:24العديد منها هي في مهب في سفر الرؤيا، والكثير كان في مهب في عيد األبواق )الالويين 

 االتصال.

 هنا هو ما يعلم الوحي عن ذلك: ولكن البوق األهم، بمعنى ما، يمكن أن يكون األخير، السابع.

ربنا ومسيحه، وعليه  ممالك ثم بوق المالك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء، وقال: "لقد أصبحت ممالك هذا العالم 15

قائلين:  17 وعشرين شيخا الجالسون أمام خدا على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا هللوأربعة  16 أن يملك إلى أبد اآلبدين!"

"نحن نقدم لك الشكر يا رب خدا سبحانه وتعالى، والذي هو واحد والذي كان والذي يأتي، ألن كنت قد اتخذت قوة عظمى لديك 

أنه ينبغي الحكم على ذلك، وهذا يجب مكافأة وغضبت األمم، ولقد حان غضبك، والوقت من بين األموات،  18 وملك، وكانت

ثم انفتح هيكل  19 عبيدك األنبياء والقديسين، والذين الخوف اسمك، صغيرة وكبيرة، ويجب تدمير أولئك الذين يدمرون األرض. "

 (19-15: 11)رؤيا  وكانت هناك طلقات، ضوضاء، رعد، زلزال، وبرد كبير. خدا في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله.



والخبر السار لمملكة خدا القادمة  عيد األبواق صور تهب المستقبل من األبواق وحقيقة أن يسوع سيأتي وتأسيس مملكة خدا على األرض.

عيد األبواق يشير   (.14: 24(، ومن ثم تأتي النهاية )متى 20-19: 28، 14: 24هو جزء كبير مما يريد يسوع عبيده أن يعلنه اآلن )متى 
 نتصار المسيح على هذا العالم.إلى ا

ن المؤرخون اليونانيون والرومانيون، مثل جيروم و إبيفانيوس )كاثوليكا أومنيا تابولينوم دي إكليزياي باتريبوس دوكتريبوسك ماتيريا ميغ
إبيفانيوس أند  930، 922، ب 1542A - 1415أب كولومنا أد كولومنام  MPL025جب جب أرغمنتوم باترولوجيا التينا فولومين 

، وصرح فرانك ويليامز، 9-7، 19، الفصل 1( القسم 46-1)إفيفانيوس. باناريون أوفيفانيوس أوف ساالميس : الكتاب الثاني )الطوائف 

(، أن "المسيحيين الناصريين" واصلوا الحفاظ على أيام الخريف المقدسة في القرنين الرابع 119-117، ص 1987محرر الناشر بريل، 

ما احتفظ بها المسيحيون المؤمنون في القدس الذين ادعوا البناء المسيحي األصلي في القدس إلى القرن الرابع حتى تم إيقافهم والخامس، ك
-16: 1990. كنيسة الرسل وجدت في جبل صهيون. مراجعة الكتاب المقدس، مايو / حزيران Bمن قبل السلطات اإلمبراطورية )بيكسنر 

35،60.) 

مية جون كريسوستوم على وجه التحديد لوقف الناس من إبقاء عيد األبواق في أواخر القرن الرابع )يوحنا الذهبي الفم، حاولت معاداة السا

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يحاولون أن تكون وفية استمرت في القيام بذلك على  (.2؛ السابع: 5؛ سادسا: 5والعاطفية أنا ضد اليهود األول: 

 خدا يفعل ذلك اآلن. المستمر الكنيسة مر التاريخ.

 . يوم التكفير: الشيطان يحصل مصبوه6

 ويوم عيد الخريف القادم هو يوم التكفير:

"أيضا في اليوم العاشر من هذا الشهر السابع يكون يوم الغفران ويكون محفل مقدس بالنسبة لك،  27 وكلم الرب موسى قائال: 26

ويمكنك القيام بأي عمل في ذلك اليوم نفسه، ألنه  28 التي أدلى بها النار. يقوم الرب.يجب عليك أن تصيب نفوسكم، وتقديم قربانا 
ألي شخص ال تعاني في نفسي من ذلك اليوم نفسه يجب أن يكون قطع من  29 هو يوم الكفارة، للتكفير لك أمام الرب إلهك.

يجب عليك أن تفعل أي طريقة  31 من بين شعبهوأي شخص يقوم بأي عمل في ذلك اليوم نفسه، أن الشخص الذي أبيد  30 شعبه

ويكون لكم سبت راحة رسمية، ويجب عليك  32 العمل؛.. يجب أن يكون النظام األساسي لألبد أجيالكم في كل ما تبذلونه . مساكن
: 23الويين ) أن تصيب نفوسكم.. في اليوم التاسع من الشهر مساء، من المساء الى المساء، يجب عليك أن احتفال السبت بك "

26-322.) 

)العدد  ال يجوز لك القيام بأي عمل. يجب أن تصيب نفوسك. 'وفي اليوم العاشر من هذا الشهر السابع يحق لك محفل مقدس. 7

29 :7) 

أيضا الصيام هو تاريخيا بشكل رئيسي كيف أن عبارة "تتأثر نفوسك" قد فسرت من قبل المجتمعات اليهودية وكنيسة خدا )وهذا يتم التحقق 
( يعني الصيام، إال إذا كان المرء مريضا على نحو ما، وبالتالي فهي 5: 58و إشعياء  69:10؛ 35:13من قبل هذه المقاطع مثل مزمور 

 المساء إلى المساء يعني من غروب الشمس إلى غروب الشمس.  تعاني بالفعل.

ال يشير فقط إلى أن الرسول بولس كان حفظه )الذي سيكون عليه في (، الذي 9: 27العهد الجديد نفسه يدعو يوم التكفير، "فاست" )أعمال 

(، ولكن أيضا أن اليونانية التي سميت ثيوفيلوس )المسيحي الذي كان موجودا في أعمال  28:17؛ 24-18: 21التصريحات في أعمال 

 (، كما يجب أن يكون قد تم استبدال أو مصطلح آخر.1: 1األفعال في 

ن بكنائس خدا سوف يصومون من غروب الشمس هذه الليلة حتى غروب الشمس في الليلة التالية )إذا كانوا قادرين إن األفراد الملتحقي

مع الممارسات  -ال يتوقع أن تصوم األمهات المرضعات، واألطفال الصغار، والنساء الحوامل، وغيرهم من المتضررين اآلخرين  -جسديا 
 ا الصيام نذهب دون طعام أو شراب.في هذ  اليهودية في هذا المجال أيضا(.

 ومن الغريب أن أحد التقارير البروتستانتية يدعي أن أحد األسباب التي تجعل المسيحيين ال يحتاجون إلى الحفاظ على يوم التكفير ألنه ال

الحقيقة التوراتية هي أن أبناء ومع ذلك، فإن  يوجد معبد يهودي اليوم )كوشيريل بل يجب أن يسعى إلى أن يسوع المسيح في يوم التكفير؟(.

 1إسرائيل أبقوا يوم التكفير لقرون قبل أن يكون هناك معبد والحقيقة األخرى هي أن العهد الجديد يظهر أن المسيحيين هم اآلن معبد خدا )

 ( .177-16: 3كورنثوس 

 اثنين من الماعز

رأى بعض المسيحيين هذا  (.10-1: 16األمازيل إلى البرية )الويين في العهد القديم، تضمن يوم التكفير مراسم حيث أرسلت الماعز 
: 20المرسل من الماعز عزازيل بعيدا كما تصوير الوقت خالل األلفية عندما الشيطان سوف تكون ملزمة أللف سنة في حفرة القعر )رؤيا 



ية يسوع، لم يتم التضحية الماعز لمراقبة هذا اليوم بسبب تضح وهذا يعني أنه لن يكون قادرا على إغراء وخداع خالل ذلك الوقت. (.1-4

 (.100-1: 10)راجع العبرانيين 

(، 9:28( وكان قتل مرة واحدة فقط )العبرانيين 8-7: 5كورنثوس  1على الرغم من أن يسوع كان ضحنا عيد الفصح ضحى بالنسبة لنا )

 ونحن نرى أيضا وقتا آخر من عيد الفصح حيث يسوع هو قتل احتفالي.

 لماذا ا؟

 وكثيرون قد تكهنت، ولكن يمكن أن يكون هناك أدلة جنبا إلى جنب مع حقيقة أن هذه التضحية يحدث قبل االفراج عن الماعز الثاني.

في هذا العصر، أولئك الذين هم من المسيحيين الحقيقيين يدعون  ولم يؤد عيد الفصح األصلي إال إلى مرور أطفال إسرائيل على خطاياهم.

لكن المسيحيين الحقيقيين هم أقلية صغيرة من سكان العالم  ة من يسوع على عيد الفصح األخير من أجل دفع عقوبة على خطايانا.التضحي

 (.5: 11؛ رومية 12:32)لوقا 

بل (، وقد أعمى معظم ولم تغط بعد من ق4: 4كورنثوس  2منذ الكتاب المقدس يدعو الشيطان "إله هذا العصر" الذي "أعمى" العالم )

عرض  (.12:32سواء في هذا العصر أو في السن القادمة )متى  -ولكن هذا سيحدث تقريبا لجميع الذين سيتم استدعاؤهم  تضحية يسوع.

التضحية، احتفالية بعد انتهاء عمر الكنيسة، ويساعد على إثبات أن التضحية من يسوع لم يكن فقط ألولئك دعا في سن الكنيسة، كما تتضمن 

 يم الخالص للجميع، وليس فقط انتخب اليوم.خطة خدا تقد

 من خالل إظهار التضحية قبل الماعز اآلخر الذي يطلق سراحه، وهذا يدل على أن يسوع لم يأخذ بعيدا خطايا الشيطان.

ي إلى استعداد (، ونحن نأت44: 6لكنه ال ينطبق على البشر حتى بعد أن يدعو خدا لنا ويهبنا التوبة )يوحنا  أخذ يسوع عقوبة كل البشر.

ليس فقط في يسوع، ولكننا نعتقد االبن ونعتقد اآلب، وهذا هو، ونحن نعتقد ما يقولون.أيضا، نثبت ذلك من خالل  للتوبة ونأتي إلى االعتقاد.

 (.6: 2 يوحنا 1( ومحاولة في الواقع للعيش كما كان لنا أن نعيش )راجع 2:38التوبة، ويجري تعميد، ويجري منح الروح القدس )أعمال 

 يبقي طوال التاريخ

 :VII؛ 5؛ السادس: I: 5وفقا لجون كريسوستوم الذي بشر ضدها )جون كريسوستوم عظة أنا ضد اليهود  4 ال ابقى عيد الغفران في القرن
2.) 

اضطهاد اليهود في  JEالسورية قرب هذا الوقت الذي حاول منعه )سافير  شرائع الرسولية من 69/70كما يمكن مالحظة ذلك في كانون 
من جامعة كانساس المنشورات: إنسانيات دراسات جامعة ونيفرزيتي أوف كانساس  30(، العدد 438-300اإلمبراطورية الرومانية )

 (.pp.33-355، 1952بوبليكاتيونس، 

وهو يشير  نفس أيام اليهود.وثيقة إسالمية، مؤرخة من فترة القرن الخامس عشر، تنص على أن يسوع وتالميذه حافظوا على الصيام في 

 -الصومعة  يوم 50إلى أن المسيحيين اليهود كانوا ال يزالون يحتفظون يوم التكفير في حين جاء الرومان اليوناني مع 

؛ 72-70، ص 2003، 158. صورة من اليهود المسيحيين في األدب اليهودي والمسيحي القديم، المجلد Lبيتري -. المبرزP)تومسون 

-34: 1967( نيسان / أبريل 1اقتباسات من األناجيل المروع في " مجلة الدراسات الالهوتية، المجلد الثامن عشر، ) ستيرن سم.

وعالوة على ذلك، ونحن نرى التقارير التاريخية التي كان  (.34-32تقارير من مؤرخين آخرين تدعم هذا الرأي )مثل الصنوبر، ص  (.57

 (.622-61، ص. ليچائيٹی) 16 ال نسيلفانيا في القرنال يزال يجري االحتفاظ به في ترا

خدا مواصلة  المستمر ونحن في الكنيسة .20 التاسع الكنيسة راديو القديمة من خدا الحظت يوم الكفارة )واأليام المقدسة األخرى( خالل القرن

 االحتفال اليوم.

 . عيد المظالت: لمحة عن ما يشبه العالم تحت حكم المسيح7

فبعد أن مات يسوع من أجل خطايانا لتخليص البشرية، وبعد أن أرسلنا الروح القدس واخترنا  الخيمة صور حدث ذروته في خطة خدا.عيد 

كل الخطايا على رأس   (، وبعد مجيئه الثاني، وبعد أن وضع أخيرا10: 5شعبا باسمه ليصبح ملوكا وكهنة ليحكموا به على األرض )رؤيا 

ينه وبين الخطايا عن وجود خدا وشعبه )مما جعلنا انضمنا أخيرا في واحد معه، التكفير(، ثم نحن على استعداد لهذه الشيطان الذي يفصل ب
 السلسلة النهائية من األحداث، وبدء إنشاء ملكوت خدا األلفية على األرض.



ندما يحافظ الناس على قوانين خدا دون خداع عيد العيد يصور الوفرة الروحية والمادية التي ستحدث خالل عهد األلف من يسوع المسيح ع

إن الخداع الشيطاني، الذي سيزول  (.9: 12هذا على النقيض مما يحدث اآلن في عالم خدعه الشيطان )رؤيا  (.6-1: 20الشيطان )رؤيا 
ن" لطيفين، وكذلك لماذا تم (، هو جزء من السبب في تضليل معظم الذين يدينون بالمسيحية من قبل وزراء "زائري3-1: 20بعد ذلك )رؤيا 

 (.155-14: 11كورنثوس  2تضليل العديد من هؤالء الوزراء )

 .26-10: 7يسوع نفسه، أبقى عيد المعابد، وعلمه أيضا في يوحنا 

 وهنا بعض التعليمات حول ذلك من الكتب العبرية:

الخامس عشر من هذا الشهر السابع يكون عيد "كلم بني إسرائيل قائال:" يقوم اليوم  34 ثم كلم الرب موسى قائال: 33 وتحدث

 في اليوم األول يجب أن يكون هناك وال يجوز لك القيام بأي عمل عرفي عليه. 35 المظال سبعة أيام للرب

ستحتفل به  يجب أن يكون قانونا إلى األبد في أجيالكم. يجب عليك االحتفاظ بها على أنها وليمة للرب لمدة سبعة أيام في السنة. 41

-33: 23كل من هم إسرائيليون أصليون يسكنون في أكشاك، )الويين  تسكنون في أكشاك لمدة سبعة أيام. 42 في الشهر السابع.

35،41-42) 

وتفرحون في عيدك، أنت وابنك وابنتك، عبدك الذكور وعبدك اإلناث والالوي  14 "أنت تراعي عيد المظال سبعة أيام، ... 13

سبعة أيام يجب عليك أن تبقي عيد مقدس للرب إلهك في المكان الذي يختاره  15 ، من هم داخل أبوابك.والغريب واليتيم واألرملة
 الرب، ألن الرب إلهك يبارك لكم في كل ما تبذلونه من المنتجات وفي كل عمل يديك، لذلك التي نفرح بالتأكيد.

الذي يختاره: في عيد الفطير، في عيد األسابيع، وفي  "ثالث مرات في السنة يحضر جميع الذكور قبل الرب إلهك في المكان 16

يجب على كل رجل أن تعطي كما  17 عيد المظال، وأنها لن تظهر قبل وفقا لنعمة الرب إلهك الذي أعطى لك الرب خالي الوفاض
 (.17-13: 16انه قادر، )تثنية 

هذه  ( في البرية لعقود قبل أن يدخلوا األرض الموعودة.كان خدا يسكن إسرائيل القديمة في مقصورات / خيام )'سوكوس' في العبرية
وحتى خالل األلفية، عندما حكمت مملكة خدا على األمم  المقصورات، بمعنى ما، في الصورة أنهم كانوا ورثة فقط لألرض الموعودة.

 الحكمة لكي يرثوا الوعود.وعليهم أن يتغلبوا وينمووا في المعرفة و  الشريرة، فإن الشعب الميت يكون ورثة فقط للمملكة.

، 9: 12يقول خدا عن إفرايم )أحيانا يصور نوعا من كل إسرائيل في الكتاب المقدس( أنهم "يسكنون في المعابد، كما في أيام العيد" )هوشع 

 1الوعود ) كانت إسرائيل، في البرية، نوعا من جميع الناس الذين يجب أن يذهبوا من خالل المحاكمات والمحن لترث دواي ريمس(.

 كانوا من القساوسة، في انتظار وراثة وعود خدا.  (.10:11كورنثوس 

البقاء في المساكن المؤقتة  (.14: 13نحن المسيحيون يدركون أننا ليس لدينا مدينة دائمة في هذا العصر وننظر إلى واحد قادم )عبري 

حضور خدمات الكنائس، إن أمكن، كل يوم من أيام العيد للتعلم )تثنية يجب على المسيحيين  خالل عيد المظالت يساعدنا على تذكرنا بذلك.

 ( .11: 12( كضحية حية، وهي "خدمتنا المعقولة" )رومية 18-17: 8؛ نحميا 10-13: 31

ذا هو استخدام العشر ذات الصلة )المعروف عادة باسم العشر الثاني( يظهر أن ه (.16:15، 14:26)تثنية  لنفرح عيد المظال حان الوقت

(.عيد المظال يساعد 27: 14(، ولكن أيضا أن الوزارة ينبغي أن تؤخذ في االعتبار في هذا العصر )تثنية 26-22: 14وقت وفرة )تثنية 
 هذا يعطينا لمحة عن الوقت بعد عودة يسوع.  على تصوير الوقت من وفرة األلفي.

لالهتمام، كل سبع سنوات، وكان كتاب من القانون أن تقرأ في عيد المظال  ومن المثير سنة. 7000األلفية تمثل اليوم السابع من خطة خدا 
وهذا يساعد على الصورة التي القانون، بما في ذلك الوصايا العشر، وستبقى في األلفية، كما يظهر الكتاب المقدس  (.13-10: 31)تثنية 

وهو   و الوصايا العشر(. يها في كتيب على االنترنت مجانا لدينا، وأكثر على وصايا يمكن العثور عل3-2: 2وسيتم تدريس الناموس )أشعيا 

 يعيش وفقا لقوانين خدا التي من شأنها أن تجلب البركة والوفرة خالل األلفية.

(، والذي يسمى أيضا القيامة 15:52كورنثوس  1نحن المسيحيون اآلن ينتظرون األلفية القادمة والتغيير الذي يحدث في البوق األخير )

 ولى:األ

ثم رأيت نفوس أولئك الذين قطعوا رؤوسهم لشهادتهم على يسوع وكلمة  ورأيت عروشا، وجلسوا عليها، والتزمت حكم لهم. 4

و عاشوا و حكموا مع المسيح أللف  خدا الذي لم يعبد الوحش أو صورته، ولم يتلق بصماته على جبينهم أو على أيديهم.

 (4: 20)رؤيا  سنة.

أنه بعد جمع يسوع الكنيسة لنفسه، وبعد أن يجلس على عرشه حيث سنحكم معه، سيجمع األمم أمامه ويقول  يظهر الكتاب المقدس

 للمسيحيين:



 تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت 34

 (.34: 25أعد لكم من مؤسسة العالم: )متى 

 صوير المملكة األلفية.اآلن، أولئك الذين يحافظون على عيد المظال نتطلع إلى هذا كما أنه يساعد على ت

 في أوائل القرن الثاني، قال بابياس من هيرابوليس:

 ]ه[ هنا ستكون فترة من آالف السنين بعد قيامة الموتى، وأن مملكة المسيح ستشكل في شكل مادي على هذه األرض.

 نون منذ زمن العهد الجديد.إن االحتفال بعيد العيد هو ظل ملكوت خدا األلفي القادمة التي احتفظ بها المسيحيون المؤم

 أين يمكن أن يكون؟

( الفترة، وهذا يعني أنه عادة ما ينطوي على السفر خارج المجتمع العادي 5-1: 84عيد المظالت هو في األساس "الحج" )مزمور 

يمكن ترجمتها في األخضر  1:14في يوحنا  ωσνωσενكان يسوع "معبدا" مع البشر عندما كان هنا )كما الكلمة اليونانية  واحد.

 (.282، ص 2002الطباعة  5، 1996جب.الخط العربي اليوناني الجديد العهد الجديد كتب بيكر، 

لم  في حين يدعي البعض زورا أن عيد المظال من الماضي من خالل األوقات الحالية يجب أن تبقى فقط في القدس، وهذا هو في الخطأ.

، وبالتالي فإن القدس لم تكن خيارا أوليا 23ل حتى في القدس لعدة قرون بعد تسجيل األوامر لالحتفال بها في الالويين يكن أبناء إسرائي

خالل فترة  (.24-23: 14؛ راجع سفر التثنية 8:15يظهر الكتاب المقدس عيد العيد يمكن أن يبقى في مدن أخرى غير القدس )نحميا  لهم.

ميالدي(، كان اليهود في كثير من األحيان يحتفظون بها في مكان آخر )"كان سوكوس مهرجانا رائعا  70 -ميالد قبل ال 530المعبد الثاني )

 (.184. شوكين، ص 1938حتى خارج أورشليم". ششاوس ه. المهرجانات اليهودية: دليل لتاريخها ومراعاتها، 

.( وبعض اآلخرين في آسيا 19)حياة بوليكاربوس، الفصل  الثانية 2ن كما قد يكون من المهم اإلشارة إلى بوليكاربوس من سميرنا في القر

وهذا ما تؤكده مصادر مثل القديس الكاثوليكي جيروم  أبقى عيد المظال في آسيا الصغرى، وليس القدس. 4 ال الصغرى في أواخر القرن

 20 ال واألبحاث التي أجريت من قبل القرن (1542A - 1415اإلعالنية  کولينامأب كولومنا   MPL025طوليومناتينا باترولوجيا )

، ب. 1964ماري الهوت المسيحية اليهودية. ترجمة: ذي ويستمينيستر بريس، غينول ، الكاردينال جان دانيالو الكاردينال جان دانييلو )
343-3466.) 

المصري نيبوس من القرن الثالث وأولئك وقد كتب عالم مناهض للقرن التاسع عشر يدعى جيوفاني باتيستا باجاني ما يلي عن األسقف 
 الذين أيدوا األلفية:

... كل أولئك الذين يدرسون ألفية تأطرت وفقا لألفكار اليهودية، قائلين أنه خالل األلفية، سيتم استعادة قانون الفسيفساء ... 
رئيس كان مؤلفو هذا الخطأ نيبوس، أسقف وتسمى هذه الملياريين اليهودية، وليس كيهود، ولكن كما اخترع وأيد األلفية وفقا ... 

و أبوليناريس، الذي سانت إبيفانيوس يربك في عمله ضد  أفريقي، كتب عليه القديس ديونيسيوس كتابه عن الوعود؛

 (2533-252، ص 1855)باغاني، جيوفاني باتيستا.( نشرت من قبل تشارلز دولمان،  الهرطقات.

وبما أن أبوليناريس تسمى  بوليناريس كانوا يهود، ولكن تم إدانته بسبب دين له معتقدات "يهودية".يجب أن نالحظ أن األساقفة نيبوس وال أ

انها القديس الكاثوليكي، يجب أن يكون واضحا أن القادة المسيحيين غير اليهود المحترمين في أوائل القرن الثالث قد قاموا باألفكار التي أد

ون الفسيفساء" هو دليل ثم فهم كالهما معنى والحفاظ على عيد المظالت، ولكن مع التركيز حقيقة أنها عقدت ل "قان  المستشارون.
 المسيحي.

علم أن عيد المظال كان أمر  العشرين أوائل القرن 4أو  3 الثالثة العصر اليوناني الروماني أسقف والقديس ميثوديوس من أوليمبوس في أواخر
 وأنه كان الدروس للمسيحيين:

تة أيام جعل خدا السماء واألرض، وانتهى العالم كله، واستقر في اليوم السابع من كل أعماله التي قام بها، والمباركة ألنه منذ س
في اليوم السابع وتقدس ذلك، وذلك من قبل شخصية في السابع شهر، عندما تم جمع ثمار األرض في، ونحن أمر للحفاظ على 

ن خيامنا للرب ... لمثل مثل اإلسرائيليين، وبعد غادر حدود مصر، جاء أوال إلى العيد للرب، ... فمن أمر أن يحتفل عيد م

أخذت رحلتي، وذهبت   ألنني أيضا،  المساحات، ومن ثم، بعد أن وضعت مرة أخرى، جاء إلى أرض الوعد، لذلك أيضا نحن.

، وهناك بعد أن أقامت خيمة بلدي، تزين مع من مصر من هذه الحياة، جاء أوال إلى القيامة، الذي هو العيد الحقيقي من المساجد
ثمار الفضيلة، على اليوم األول من القيامة، وهو يوم الحكم، احتفال مع المسيح األلفية من الراحة، وهو ما يسمى اليوم السابع، 

 (99)ميثوديوس. مأدبة العشرة العذراء، الخطاب  حتى السبت الحقيقي.



م أن المسيحيين الناصريين أبقوها وأنهم يعتقدون أنها تشير إلى حكم األلفية اليسوع المسيح قال الكاهن الكاثوليكي والباحث جيرو

المسيحيين   هذا الحفاظ على عيد المساكن من قبل (.1542A - 1415أب كولومنا أد كولومنام  MPL025)باترولوجيا التينا فولومين 
 ثوذكسي الكاثوليكي والقديس األرثوذكسي إبيفانيوس من ساالميس.الناصريين في أواخر القرن الرابع أكده أيضا القديس األر

 االختالفات المسيحية من إسرائيل

 تستند أساسا على الكتاب المقدس العهد الجديد، المسيحيين إبقاء عيد المحال مختلفة قليال من فعل إسرائيل.

أوروبا خالل العصور الوسطى )دورة المراسالت في كلية السفراء، تشير السجالت إلى أن عيد المظالت يبدو أنه قد تم االحتفاظ به في 
 1500s( وكذلك على وجه التحديد في ترانسيلفانيا في 1968 6: 12. "هربت المرأة إلى البرية، حيث كانت لها مكان ..." القس 51الدرس 

و  1600االحتفاظ بها في األمريكتين في  هناك بعض األدلة تشير إلى أنه تم (، في أماكن دون فروع النخيل.62-61)ليشتي، ص 

1700s.  200 ال تم االحتفاظ به من قبل الكنيسة راديو القديمة من خدا وكنيسة خدا العالمية في جميع أنحاء العالم في القرن. 

لمظال نقاط لحكم األلفي من خدا االستمرار في االحتفاظ بها في أماكن حول العالم، ونحن نعلم أيضا أن عيد ا المستمر ونحن في الكنيسة

 يسوع المسيح في ملكوت خدا.

 -المساكن المعاصرة  -وقد الحظ العديد من المسيحيين الحديثين عيد العيد في الخيام أو غرف الفندق / الفنادق التي تعمل ك "مساكن" 

: 8حيين لديهم خيمة مختلفة )راجع العبرانيين يظهر العهد الجديد أن المسي وليس فقط في أكواخ النخيل التي يستخدمها اإلسرائيليون عادة.
ويظهر الكتاب المقدس أن أطفال إسرائيل سقطوا أساسا في  (، والتي تتفق مع عدم االضطرار إلى بناء شخصيا كشك النخيل.15-11: 9؛ 2

في البرية لمدة أربعين عاما،  ، منازل( في حين كانوا499-45: 4)وأحيانا أخرى مؤقتة على ما يبدو، في التثنية  8: 33خيام في خروج 

 يعيش في الخيام أو غرف الفندق هو نوع مماثل من مسكن مؤقت / خيمة اليوم.  .23:43وأن خدا يعتبر هؤالء " خيام "لكل الالويين 

رقة التي ( مثل العروض المحت9: 9يظهر الكتاب المقدس أن المسيحيين ال يحتاجون إلى تقديم تضحيات / عروض حيوانية )العبرانيين 

وبدال من ذلك، نحن نقدم أنفسنا كضحيات حية، وهي خدمتنا المعقولة  (.37-36: 23استخدمها أطفال إسرائيل خالل عيد المظال )الويين 

 (، والتي عادة ما تشمل حضور بانتظام خدمات الكنيسة خالل عيد المظال.11: 12)رومية 

والسبب األساسي  ام في عيد المظالت، ولكن هذا ليس مطلوبا أليام الخبز غير مخمر.قد يتساءل البعض لماذا يتم حضور الخدمات لجميع أي

في الكتاب المقدس هو أن األمر يقول: "عليك أن تحترم عيد المعابد سبعة أيام ... سبعة أيام عليك أن تبقي وليمة مقدسة للرب إلهك في 
األوامر ألنها تقول أن يأكل  -يذكر ذلك ذات الصلة إلى أيام من الخبز الفطير ( ، ولكن هذا لم 13،15: 16المكان الذي يختار الرب" )تثنية 

، بدال من مراقبة العيد لمدة سبعة أيام )نحن جعل "التضحية" سبعة أيام من 33: 16والتثنية  6: 23الخبز مخمر لمدة سبعة أيام في الالويين 

يقول الكتاب المقدس أيضا أن يكون في مساكن مؤقتة خالل عيد  أليام(.الخبز الفطير عن طريق تناول الخبز الفطير في كل يوم من ا

 األخرى.  (، ولكن ال يذكر هذا يتعلق األيام المقدسة422: 23المظال )الويين 

الذهاب بعيدا عن الوقت من عيد الخيام  (، سيكون هناك أقل الخداع ثم.2-1: 20منذ الشيطان سوف تكون ملزمة لحكم األلفية )رؤيا 

 الجتماع يوميا يساعد على تصوير الوقت الذي سيكون فيه العالم مختلفا تماما مما هو عليه اآلن.وا

 (.6:10"ملكتكم تعال!" )متى 

 الكتاب المقدس يعلم أن عيد المعابد سوف تكون محفوظة في األلفية وخدا في نهاية المطاف 'خيمة' معنا

 في األلفية:تظهر نبوءة الكتاب المقدس أن عيد المظال ستبقى 

ويجب ان تأتي لتمرير ذلك كل من تبقى من كل األمم التي جاءت ضد القدس يصعد من سنة إلى أخرى لعبادة الملك، رب  16

ويكون أن أيهما أسر األرض ال يصعد إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود عليهم لن يكون  17 الجنود، ويعيدوا عيد المظال.

فإنهم سيحصلون على الطاعون الذي يضرب  ئلة مصر لن يأتي ويدخل في، فيكون لهم أي أمطار.إذا فإن عا 18 هناك المطر.

هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل األمم الذين ال يصعدون ليعيدوا عيد  19 الرب األمم الذين ال يأتون إلبقاء عيد المظال.

 (.199-16: 14المظال )زكريا 

حتى المعلقين الكاثوليك يدركون أن خطة خدا  قع كل للحفاظ على عيد المظال في المستقبل.لذلك يعلم الكتاب المقدس أن خدا سوف نتو

 يقول: 14التعليق الكاثوليكي على مقاطع في زكريا  تشمل عيد المظال.



 في الوقت نفسه مثل قبل االضطهاد يتم تحويل الكنيسة، وبإخالص كبير سيحتفل االحتفاالت، وممارسة الشعائر الدينية لشرف

 (824صفحہ ، 2فولوم  1610)ذي أورجنال أند ترو دواي أولد تيستامنت أوف أنو دوميني  خدا: وتستحق مكافآت كبيرة.

(، وهذا المهرجان يساعد على تصوير هذا عن طريق فصل )راجع رؤيا 11:15ملكوت خدا سوف تحل محل كل ممالك هذا العالم )رؤيا 

 ( من روتينهم المعتاد.12-1: 2بطرس  1يين )( الحجاج المسيح19-18: 2يوحنا  1؛ 4: 18

ويظهر الكتاب المقدس أيضا أنه في وقت الحق،  حفظ عيد المظال يعطينا لمحة في هذا العصر من ما سيحدث في المملكة األلفية المستقبلية.

 (.3: 21"خيمة خدا" ستكون على األرض "وسوف يسكن مع" لنا )رؤيا 

 ن األشياء القادمة في ملكوت خدا.حفظ عيد المظال اآلن هو طليعة م

 

 . آخر يوم عظيم: خطة خدا الخالص مذهلة لإلنسانية8

 هذا اليوم الثامن، وهو اليوم الذي يلي مباشرة سبعة أيام من عيد المساجد، صور االنتهاء من خطة الخالص.

اليهود نسمي  (.1: 21الجديدة واألرض الجديدة )رؤيا هذا هو فقط قبل السماء  (.20:12)رؤيا  -كتابة الخالص  -سيتم فتح "كتاب الحياة" 

المظال كانت أيام   والتي تعني" اليوم الثامن من التجمع ")يعني أيضا أن األيام السبعة السابقة للعيد ،Azeretشيميني " هذا المهرجان
 التجمع(.

 هنا هو أكثر في اليوم الثامن من الكتاب المقدس:

وفي اليوم الثامن يكون لكم  36 ... عشر من هذا الشهر السابع يكون عيد المظال سبعة أيام للرب. ... 'يجب في اليوم الخامس 34

 (34،36: 23)الالويين  ... إنها الجمعية المقدسة، ويجب عليك القيام بأي عمل العرفي على ذلك. محفل مقدس.

 بسبب ما ينص العهد الجديد حول هذا الموضوع: األخير،اليوم العظيم  وغالبا ما يشار إلى هذا اليوم لفي كنيسة دوائر خدا كما

الذي  38 وفي اليوم األخير، في ذلك اليوم العظيم من العيد وقف يسوع وصرخ قائال: "إذا عطش أحد، فليأت لي والشراب. 37

 (38-37: 7)يوحنا  يؤمن بي، كما قال الكتاب تجري له القلب سوف تتدفق أنهار المياه الحية ".

 ظ يسوع هذا اليوم الذي يأتي مباشرة بعد المهرجان في تصوير األلفية، وتدرس على ذلك.لذلك حاف

 بعد األلفية، ماذا سيحدث؟

 (.5: 20القيامة )رؤيا 

أولئك الذين في هذه القيامة يجب أن  وهذا لن يشمل المسيحيين الحقيقيين اليوم، كما يتم إحياء عندما يعود يسوع. الموقف الميت أمام خدا.
 كون أولئك الذين ماتوا في جهل خطة خدا الحقيقيةي

 هذا هو يوم الحكم الذي ذكره يسوع مرارا وتكرارا: في العصور الماضية.

وكل من ال يقبلكم وال يسمع كالمكم فاخرجوا من ذلك البيت  14 ... وكما تذهب، ابشر، قائال: "ملكوت السماء في متناول اليد". 7

الحق أقول لكم، فإنه سيكون أكثر احتماال ألرض سدوم وعمورة يوم الدين مما لتلك  15 جلكم.أو المدينة وانفضوا غبار أر

 (15-7،14: 10)متى  المدينة!

ألنه إذا كان العمل الجبار الذي تم  وأنت يا كفرناحوم المرتفعة، الذين تعالى إلى السماء، وسوف تعرض إلى أسفل الجحيم. 23

ولكن أقول لكم أنه يجب أن تكون أكثر احتماال ألرض سدوم في  24 فإنه كان سيبقى حتى يومنا هذا.القيام به فيكم قد تم في سدوم، 
 (24-23: 11)متى  يوم الدين مما لكما.

( من ألولئك الذين رفضوا عن علم المسيح 19:24الحظ أنه أكثر تسامحا في يوم الحكم على أن خدا دمر في سدوم وعمورة )تكوين 
 ورسالة مملكته.

ومن خالل الوفاء  (.3:29(، باستثناء "خطيئة ال يمكن تفسيرها" )مرقس 3:28م يسوع أيضا أن "كل سينس سوف تكون غفر" )مرقس عل
 سيقبلون هذا العرض.  باليوم العظيم األخير، فإن جميع الذين لم تتح لهم الفرصة للخالص سيحصلون حقا على هذه الفرصة، وكلهم تقريبا



 تقريبا الذين عاشوا من أي وقت مضى!سيتم حفظ جميع البشر 

 (.19بوليكاربوس من سميرنا يقال تدرس عن عيد المظال ونشاط يوم عظيم )حياة بوليكاربوس، الفصل  الثانية، 2في القرن 

 الحقيقة التوراتية هي أنه بسبب محبة خدا، جاء يسوع إلى الكالم للجميع:

ألنه لم يرسل  17 الوحيد، أن كل من يؤمن به ال يهلك بل تكون له الحياة األبدية.ألنه هكذا أحب خدا العالم حتى بذل له االبن  16

 (17-16: 3)يوحنا  خدا ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ان العالم به يخلصوا.

 فهل أرسل خدا المحب ابنه للموت لقلة قليلة أو للعالم؟

إنقاذ إال أن الغالبية العظمى الذين عاشوا من أي وقت مضى  يمكن لى علم ان العالم، وتميل إ3:16البروتستانت، الذين غالبا ما أقتبس يوحنا 
هل هذا النوع من خطة الخالص  (.17: 3كما يبدو أنهم يتجاهلون أن يسوع جاء للموت للجميع )يوحنا  وسوف تعاني في العذاب إلى األبد.

إذا لم يكن كذلك، هل   كتاب المقدس فكرة أنه يمكن إنقاذ الجميع اآلن؟هل يدعم ال أن خدا الذي هو كل معرفة و هو الحب سوف يأتي مع؟

 هذا عادل؟

(، هل سبق خدا أن أسبق معظم الذين عاشوا من أي وقت مضى إلى 16، 8: 4يوحنا  1بما أن خدا هو كل شيء يعلم وكل قوة و هو الحب )

 العذاب األبدي؟

 ال.

 تعمل فعال. بالتأكيد خدا حكيمة بما فيه الكفاية لوضع خطة

 تنص على: 15-14: 9رومية 

أنا لن يرحم لمن سوف يكون لي رحمة، وأنا لن »ألنه يقول لموسى:  15 بالتاكيد ال! هل هناك خير مع خدا؟ ماذا نقول بعد ذلك؟ 14

 أشفق على أي شخص سوف يكون لي الرحمة".

 كيف هذا الحب إذا كان الباقون مدانين للتعذيب األبدي؟ أخرى.ونحن نعلم أن خدا اختار جزءا من إسرائيل في العهد القديم، وقلة 

والسبب الذي لم يتم استدعاؤه جميعا في هذا العصر هو  (.4: 2تيموثاوس  1خدا "يريد جميع الرجال ليخلصوا ويأتي إلى معرفة الحقيقة" )
ولكن هذا ال يعني   (.15-5: 8؛ لوقا 13:13)راجع مارك  ألنه كان يعلم أكثر من أن ال تستجيب وتحمل مع الحقيقة إلى النهاية ليتم حفظها

 أن أولئك الذين لم يدعوا اآلن قد قطعوا وخسروا.

أولئك الذين كانوا أعمى في هذا  (.44:18؛ إشعياء 40-37: 12يعلم الكتاب المقدس أن الكثيرين قد أعمى عمدا في هذا العصر )يوحنا 

 الحظ أيضا: (.18-16: 42؛ إشعياء 9:41العصر ال تزال لديهم فرصة )راجع يوحنا 

هذه أيضا الذي أخطأ في الروح لن يأتي الى تفاهم، وأولئك الذين اشتكوا  24 سأفعل مرة أخرى العمل الرائع بين هذا الشعب ... 14
 (14،24: 29)إشعياء  سوف تتعلم عقيدة.

 (.52:10كل نهايات األرض ترى خالص إلهنا" )إشعياء سوف تكون هناك فرصة للجميع " (.11: 2ليس هناك انحياز مع خدا )رومية 

هذا هو القيامة المادية،  (، يتم احياء بعد انقضاء األلفية.5: 20أولئك الذين ليسوا جزءا من هذه القيامة األولى، ودعا "بقية الموتى" )رؤيا 

 (.14-1: 37وسوف تشمل أولئك الذين يشعرون بأن أملهم قد قطع )حزقيال 

(، "الرحمة تنتصر على الحكم" 4:17بطرس  1؛ قارن 3:23؛ رومية 20:12من أنهم سوف يحكم عليهم بالخطيئة )رؤيا على الرغم 

(.على الرغم من أن 65:24( وكثير سوف تستجيب )إشعياء 3:13؛ إشعياء 25:31خدا سوف يناشد مع كل الجسد )إرميا  (.2:13)جيمس 
انية )أولئك الذين لديهم حقا فرصة ورفض تماما الروح القدس خدا لن تحصل على هذه ليس كل شيء لن يقبل عرضه، وهذه ليست فرصة ث

 إظهار ذلك.  يساعد اليوم األخير العظيم على  (، وكثير سوف التوبة.3:29الفرصة ليغفر عنه في عالمة 

 ولننظر أيضا في ما يلي:

قاصي األرض، ويقول، "أكاذيب بالتأكيد آباءنا قد يا رب قوتي وحصني يا ملجأ في يوم الضيق الوثنيون سيأتي لك من أ 19

"لمح لذلك، وسوف هذا مرة واحدة  21 هل رجل جعل اآللهة لنفسه، أي ليست آلهة؟ 20 ورثت، التفاهة واألشياء غير المربحة".
 (.21-19: 16يسبب لهم أن يعرفوا، وسوف تسبب لهم أن يعرفوا يدي وما أوتيت من قوة، فيعلمون أن اسمي الرب )إرميا 



يسقط أمامه ويعبده، يصلي إليه ويقول: "يسلمني، ألنك  والباقي منه انه يجعل إلى خدا، صاحب التمثال المنحوت. 17

لقد 22 ... ألنه أغلق أعينهم، بحيث ال يمكن أن نرى، وقلوبهم، بحيث ال يمكن أن نفهم. إنهم ال يعرفون وال يفهمون. 18 إلهي!"
 (17،18،22: 44)إشعياء  العودة إلى لي، ألنني قد استرداد لك. ذنوبكم، ومثل سحابة، خطاياك.نشف بها، مثل سحابة سميكة، 

(، سيكون لديهم أول فرصة حقيقية للخالص 18-17: 44حتى أولئك الذين قبلوا التقاليد الكاذبة، بما في ذلك تلك التي كانت الوثنية )إشعياء 
لعصور في أفريقيا وأوروبا وآسيا واألمريكتين والجزر لم يسمعوا من يسوع واإلنجيل المليارات في جميع أنحاء ا (.22: 44)إشعياء 

 (.22: 11وخدا يتنبأ بذلك وكان لديه خطة )رومية  -الحقيقي للمملكة 

ألكثر ( وعلم ان لديه خطة الخالص أن يعمل فعال 68:20خدا نتفق على أن "إلهنا هو إله الخالص" )مزمور  المستمر ونحن في الكنيسة
 من مجرد عدد قليل من األقارب.

: 4( وهذا هو يسوع المسيح )أعمال 11: 43؛ راجع إشعياء 12: 4هناك اسم واحد فقط تحت السماء يمكن من خالله إنقاذ البشر )أعمال 
طالع على الكتيب منذ معظم البشر لم يسمع قط عن حقيقة يسوع وإنجيل ملكوت خدا )لمزيد من التفاصيل، يرجى اال (.18: 3؛ يوحنا 10

(، سوف تكون هناك فرصة للجميع 6: 3(، و "يبصر كل بشر خالص من خدا ")لوقا www.ccog.orgفي  إنجيل ملكوت خدا مجانا

 (.300-299: 13؛ لوقا 32-31: 12لتحقيق الخالص، سواء في هذا العصر أو في السن القادمة )راجع متى 

( ويشمل 6-5: 20ثانية )كما يثير المسيحيون الحقيقيون في ذلك الوقت في القيامة األولى في رؤيا ويأتي عمر المستقبل القادم بعد القيامة ال

(، وكذلك الروماني واألرثوذكسي القديس الكاثوليكي إيريناوس 65:20إشعياء )إشعياء  (.12-11: 20وقت حكم العرش األبيض )رؤيا 

 إلى أن هذا العصر المحدد سيكون قرابة مائة عام.  (،4، 3-2، اآليات 34)أدفيرسوس هيريسس، الكتاب الخامس، الفصل 

كانت هذه الفكرة ال تزال في العصور الوسطى من قبل أولئك الذين اضطهدت كنيسة روما كما أفاد أسقف المحقق برنارد غيدونيس 

 (.5)بيرنارد غوي: دليل المحقق، الفصل 

 من خدا. المستمر وأنها ال تزال تدرس من قبل الكنيسة 20 التاسع عالمية في القرنكان يدرس هذا المذهب من قبل الكنيسة راديو / خدا ال

 خطة خدا الخالص

خدا يفهم كيف وضعت خطة  المستمر الكنيسة حفظ األيام المقدسة الكتاب المقدس يذكر المسيحيين الحقيقيين لخطة خدا الحقيقية للخالص.
 (.23:37ويين خدا بشأن ذلك عن طريق احترام صاحب األعياد )ال

 يعلم خدا بوضوح أنه ال يريد الممارسات الوثنية المستخدمة في عبادته:

يلتفتون إلى أنفسكم بأنكم ال  30عندما يقطع الرب إلهك من قبل األمم التي تذهب إلى النهب، وتهجيرهم وتسكن في أرضهم،  29

تهم، قائال: "كيف خدمت هذه األمم آلهتهم؟وأود أيضا أن تفعل تخرجوا عنهم بعد أن يتم تدميرهم من قبل ، وأنك ال تستعلم بعد آله

ألنهم يحرقون أبناءهم  عن كل رجس للرب الذي يكرههم فعلوا آللهةهم. ال تعبد الرب إلهك بهذه الطريقة. 31 الشيء نفسه. "
-29: 12)تثنية  ها وال تأخذ منه.فإنك ال تضيف إلي  مهما كنت أمر لك، كن حذرا لمراقبة ذلك. 32 وبناتهم في النار إلى آلهتهم.

322) 

 أولئك الذين يجمعون بين ممارسات العبادة الوثنية مع تلك الكتابية غامضة خطة خدا الخالص وعموما ال يفهمون ذلك.

: 16، 8-7: 5كورنثوس  1؛ 9: 27؛ 6،16: 20؛ 18:21يظهر العهد الجديد أن الرسول بولس الحظ األيام المقدسة التوراتية )مثل أعمال 
 ( ألنه أبقى قانون وعادات له اشخاص.8

لقد ذكر بول نفسه قرب نهاية  (.23-20: 10كورنثوس  1أدان بول على وجه التحديد دمج الممارسات الوثنية مع االحتفاالت الكتابية )
والتي كان يجب أن تشمل جميع  (24-18: 21؛ راجع أعمال 19-17: 28حياته أنه احتفظ بجميع الممارسات التي يحتاجها اليهود )أعمال 

 .233األيام المقدسة المدرجة في الالويين 

( وال رسول 1: 11كورنثوس  1وكقاعدة عامة، ال تتبع الكنائس اليونانية والرومانية تحذيرات الرسول بولس لتقليده كما تقلد المسيح )
(، ألنها ال تبقي جميع األيام المقدسة الكتاب 19-18،  6: 2يوحنا  1الرسول جون على مواصلة السير كما هو ويسوع مشى )

 2؛ 23-20: 10كورنثوس  1أيضا، هذه الكنائس عادة الجمع بين الممارسات الوثنية في التقويمات عبادة، التي الرسل معارضة ) المقدس.

 (.66: 2يوحنا  1؛ 12، 4-3؛ يود 18-14: 6كورنثوس 



ولكن بدال من بدائل غير الكتاب المقدس، وكثير ال يدركون أن الخطيئة تحتاج إلى أن تكون من خالل عدم الحفاظ على أيام خدا المقدسة، 

حقا من حياتنا، أن خدا هو الدعوة فقط بعض اآلن، أن كل سيكون لديك فرصة للخالص في هذا العصر أو والعمر قادم، وكل ما يقرب من 
 الحق.الذين عاشوا من أي وقت مضى سيتم حفظها في الحصاد في وقت 

 إنها خطة رائعة ومحبة. أيام خدا المقدسة تضع أجزاء من خطته الخالص أن معظم ال يفهمون.

 . رسائل الفصح والسبت9

باإلضافة إلى المشاعر المعادية لليهودية، والحل وسط، والجهل،  لماذا معظم الذين يدعون يسوع ال تبقي األيام المقدسة الكتاب المقدس؟

 مهرجانات خدا.  حول "التقليد"، والفضاءات هي سبب كثير ال يبدو على استعداد لقبول أنهم بحاجة إلى مراقبة واألفكار في غير محله

تم عادة ما يكون هناك بضعة مقاطع مترجمة / يساء فهمها أن الناس يميلون إلى اإلشارة إلى "دليل" مفترض أن األيام المقدسة التوراتية قد 
 التخلص منها.

 17-16: 2كولوسي 

و ربما، الجزء األكثر شيوعا من الكتاب المقدس الذي كثيرا ما استشهد بأنه "دليل" أن السبت واأليام المقدسة الكتاب المقدس يتم بعيدا ه

 لذلك، دعونا ندرس سوء تفسير طفيف واحد منه: .17-16: 2كولوسيانز 

التي هي ظل األمور  17 و القمر الجديد، أو أليام السبت:فال يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب، أو فيما يتعلق بأي هوليداي، أ 16

 (.KJV، 17-16: 2المسيح )كولوسي  هو ولكن الجسد العتيدة.

غير موجود في  بخط مائل( هو KJVترجمة أعاله هو وثيقة، ومع ذلك، وأضاف أنه كلمة "هو" )والذي هو السبب في وضع المترجمين 

 األصل اليوناني.

 (:17لآلية ) القوي والكلمات ذات الصلة التوافق األرقام الحظ حقا من شأنه أن يترك األمر ألنه ليس هناك.وهناك ترجمة حرفية 

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

   الجسم ............ من ... المسيح. ….لكن ….ال التي هي ظل من األشياء القادمة.

 كلمة "هي" ليست في هذا الكتاب المقدس. -يعني أنه لم يكن هناك كلمة في النص التوراتي  9999اإلشارة إلى أن وتجدر 

( وتستخدم أربع مرات أخرى في العهد الجديد وفي تلك األوقات نسخة الملك 5547، و 3588، 4983)#  قوية في كلمات ألن نفس ثالث

كما يفعل  -( 4:12؛ أفسس 12:27كورنثوس  1؛ 10:16كورنثوس  1؛ 4: 7مسيح" )رومية جيمس يترجم هذه االتهامات بأنها "جسد ال
 لذلك يجب أن يكون كف.-نكجف

 إلى الدولة )وشملت األقواس أو الفواصل(: 17-16: 2لذلك، إذا كان هؤالء المترجمين ببساطة تتسق مع أنفسهم، فإنها قد تترجم كولوسي 

في األكل والشرب أو فيما يتعلق مهرجان أو لمراعاة القمر الجديد أو من  UYOلذلك دعونا ال القاضي الرجل  16

 )لتلك األشياء هي ظل األمور العتيدة(، ولكن جسد المسيح. 17 السبت

 ( يحكم لك بشأن األيام المقدسة، ولكن فقط الكنيسة الحقيقية1:18أو بعبارة أخرى، ال تدع أولئك خارج "جسد المسيح" )الكنيسة، كولوسي 

 ال يقول أن السبت واأليام المقدسة يتم بعيدا. 17-16: 2كولوسي  نفسها.

كان يشير إلى "جسد المسيح" كما كتب التعليق التالي  2:17حتى األسقف األرثوذكسي األوائل أمبروز من ميالنو اعترف بأن كولوسيان 

 على هذه اآلية:

)أمبروز من ميالنو الكتاب الثاني على المعتقد في  هناك الحقيقة.دعونا، ثم، تسعى جسد المسيح ... حيث جسد المسيح هو، 

 (107القيامة، القسم 

 ومن المحزن أن المترجمين الجدد لليونانيين كثيرا ما تجاهلوا ما تعنيه العبارة حقا.



 التخلص منها. إن التفسير الرديء )التفسير التوراتي( يعتمد علی التفسير الخاطئ للمطالبة بأن األيام المقدسة قد تم

 10-8: 4غالطية 

يميل بعض البروتستانت إلى استخدام هذا القول بأنه ال توجد  .10-8: 4اعتراض مشترك آخر هو الحفاظ على األيام المقدسة هو غالطية 

 لذلك دعونا ننظر إلى ما تعلمه هذه الكتب في الواقع: تواريخ للكتاب المقدس.

ولكن اآلن بعد أن كنت قد  9 نت ال تعرف خدا، لشغل تلك التي بحكم طبيعتها ليست آلهة.ولكن بعد ذلك، في الواقع، عندما ك 8

عرفت خدا، بل بالحري عرفتم من خدا، كيف أن تقوم بدورها ايضا الى االركان الضعيفة وهزيل، التي تريدها مرة أخرى ليكون 

 مراقبة األيام والشهور والمواسم والسنين. 10 في عبودية؟

 د من المشاكل مع يوم مكافحة المقدسة حجة هنا.هناك العدي

واحد هو أن غالطية كانوا الوثنيون )على الرغم من أن هناك على ما يبدو بعض اليهود تناولها في اآليات في وقت الحق( ولم يحافظ على 

 األيام المقدسة الكتاب المقدس قبل التحويل.

س سوف يدعو متطلبات الكتاب المقدس بأنها "عناصر متسول". وكان بول تحذير باإلضافة إلى ذلك، ال توجد طريقة أن الكتاب المقد

 واضح من االحتفاالت الوثنية كما غالطية "قد خدم تلك التي بطبيعتها ليست اآللهة".

لفة )األحد، عيد آخر هو أن الكاثوليك / البروتستانت / األرثوذكس الشرقية يجب أن تنظر في كثير من األحيان أن نالحظ أيام وسنوات مخت

 الفصح، عيد الميالد، رأس السنة الجديدة(، لذلك يجب أن ال نالحظ أي شيء إذا كانوا يشعرون أنه ال ينبغي االحتفال أيام دينية.

 ال يزول مع األيام المقدسة الكتاب المقدس، ولكن بدال من ذلك هو تحذير ضد التشبث االحتفاالت غير الكتاب المقدس. 10-8: 4غالطية 

 ماذا عن اليوم السابع السبت؟

. على الرغم من أنه هو يوم أسبوعي، وليس السنوي المقدس، 23اليوم السابع السبت هو األول من مهرجانات خدا المدرجة في الالويين 

 وبعض التعليقات الموجزة يبدو أن تكون في النظام.

الرغم من أن األحد هو موضح على بعض التقاويم كما اليوم السابع من  على اليوم السابع من األسبوع، السبت المقدس، ويدعى اآلن السبت.

( 13:10؛ 6: 6؛ 21، 16: 4العهد الجديد يظهر بوضوح أن يسوع )لوقا  األسبوع، والحقيقة هي أن األحد هو اليوم األول من األسبوع.
 ( أبقى اليوم السابع السبت.111-9: 4ن ؛ العبرانيي4:  18؛ 4-1: 17؛ 44-42، 15-13: 13وكذلك الرسل والمؤمنين )أعمال 

ولكن الطريقة الوحيدة لجعل هذا  يدعي الكثيرون أن اليوم السابع السبت غير ملزم في العهد الجديد، لذلك ال تحتاج إلى أن تبقى اليوم.
اآلرامية، واللغات الالتينية   ، األصليإذا نظر المرء إلى ما يعتقد أنه األصلي اليوناني االدعاء هو االعتماد على أخطاء في الكتاب المقدس.

 األصلية، فمن الواضح في كل من تلك اللغات أن السبت السابع يوم السبت أمر للمسيحيين.

 حتى وفقا لبعض الترجمات الكاثوليكية والبروتستانتية للكتاب المقدس، وكان اليوم السابع بقية السبت للبقاء للشعب المسيحي طاعة خدا:

ومرة أخرى، في  5 في مكان ما حول اليوم السابع بهذه الطريقة "، واستراح خدا في اليوم السابع من جميع اعماله".النه تحدث  4

لذلك، ألنه يبقى أن بعض ستدخل في ذلك، وأولئك الذين تلقوا سابقا  6 مكان سبق ذكرها، "وال يجوز أن يدخل في راحتي".
وكل من يدخل في بقية خدا، تقع من  10 لذلك، وبقية السبت ال يزال لشعب خدا. 9 األخبار الجيدة لم يدخل بسبب العصيان، ..

لذلك، دعونا نسعى جاهدين لندخل تلك الراحة، بحيث ال يجوز ألحد أن يسقط بعد نفس  11 أعماله الخاصة كما خدا من اعماله.

 ، ناب(111-6،9-4: 4)العبرانيين  المثال المعصية.

ومرة أخرى في  5 وم السابع في هذه الكلمات: "وعلى خدا في اليوم السابع استراح من جميع عمله."لمكان ما انه تحدث عن الي 4

فإنه ال يزال أن بعض ستدخل تلك الراحة، وأولئك الذين لديهم سابقا  6 المقتطف أعاله ويقول: "وال يجوز أبدا إدخال راحتي".
لمن يدخل بقية خدا أيضا تقع من  10 اك، ثم، والسبت للراحة لشعب خدا.ويبقى هن 9 اإلنجيل بشر لهم لم يذهب، بسبب عصيانهم ...

دعونا لذلك، بذل كل جهد إلدخال تلك الراحة، لذلك أن ال أحد سوف ينخفض بنسبة السير  11 عمله، تماما كما فعل من خدا له.

 (NIVV، 11-6،9-4: 4على خطاهم من العصيان )عبرانيين 

باإلضافة إلى السماح للنمو الروحي وتجديد الشخصية،  أن المسيحيين للحفاظ على اليوم السابع السبت.العهد الجديد ينص بوضوح على 

 السبت أيضا صور الوقت القادم من الراحة خدا األلفية.



؛ إشعياء 8: 20؛ خروج 3: 23في حين أن الكثيرين ال يعتبرون أن اليوم السابع يوم السبت هو يوم مقدس، والكتاب المقدس ال )الويين 

(، ولكن الكثير من األسباب حول مع "كلمات فارغة" )راجع أفسس 11-4: 4يحذر العهد الجديد من عدم اإلبقاء عليه )العبرانيين  (.58:13
5:266.) 

 ولعله من الجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم التساؤل عن الخطأ، إال أن المطران إغناطيوس األنطاكى لم يحل يوم السبت السابع من يوم
. المزيد عن إغناتيوس والسبت، السبت Bو ثيل  2016،  21-18(: 3السبت مع يوم السبت )ثيل ب. إغناتيوس والسبت، المجلد السبت )

 69. الديداخية والسبت السبت الحارس، المجلد B)تيل  الديداخى ولم الوثيقة القديمة تسمى (.2017، 17-15(: 2) 70د الحارس، المجل

(2 :)10 ،19-20 ،20166.) 

والتاريخ المستمر للكنيسة  أين هو صحيح الكنيسة المسيحية اليوم؟ لمزيد من المعلومات الموثقة عن تاريخ الكنيسة، وتحقق من الكتيبات
 .www.ccog.orgفي  داخ

 . إعادة تجميعها األعياد شيطانية10

 ماذا عن عيد الميالد، عيد الفصح، واأليام الدينية األخرى أن العديد من أساتذة المسيح مراقبة؟

 هل من المهم، وفقا للكتاب المقدس، إذا كنت االحتفاظ بها؟ إن لم يكن، من أين يأتون؟ هل يأتون من الكتاب المقدس؟

على مر التاريخ، بعض الكنائس وأحيانا  العديد من األعياد التي تؤيدها الكنائس في العالم، وإن لم تكن كلها معتمدة من قبل كل منهم.هناك 

 أيد، وكذلك في بعض األحيان إدانة، تلك العطالت نفسها.

يقة هي أن العديد من إعادة تعبئتها الشيطانية في حين أنه خارج نطاق هذا الكتيب للذهاب إلى كل التفاصيل عن كل عطلة وأصولها، والحق

 ألنها في كثير من األحيان كانت تهدف أصال لتكريم إله وثنية / إلهة قبل مختلف الكنائس المعتمدة و / أو إعادة تسميتهم.

الوثني وغير مناسب للمسيحيين،  كثير من شأنه أن يفاجأ أن نعلم أن علماء الدين اليوناني الروماني وأدان في بعض األحيان هذه األعياد كما

 .21 القرن على الرغم من أن العديد من الكنائس اليونانية الرومانية الترويج لها في

 رأس السنة الجديدة تكريم جانوس )إله الزمن( و سترينوا )إلهة تنقية ورفاهية(

في  على التقويمات الحديثة. يناير 1السنة الميالدية في ولكن ما يسمى عادة لوحظ رأس  (،2 :12 )خر الكتاب المقدس يبدأ السنة في الربيع

ولكن ذلك لم  الميالدي، أدان الالهوتي اليوناني الروماني ترتليان أولئك الذين المعلن المسيح الذين كانوا يحتفلون نسخة منه. الثانية 2أواخر 
 يمنع الكثيرين الذين يريدون االحتفال.

 الكاثوليكية: الموسوعة تقارير

أدان الكتاب والمجالس المسيحيون الجثث الوثنية والتجاوزات المرتبطة بالمهرجان ... الذي احتفل به في بداية العام: ترتليان 

( من إلهة سترينيا، الذي رأس يوم رأس السنة étrennesدعا ستريناي )االبن  -اللوم المسيحيين الذين اعتبروا الهدايا العرفية 

. رأس السنة الميالدية، J)تيرني  مجرد رموز من الجماع ودية )دي أيدول. زيف(. -( 90-185فاستي،  الميالدية )انظر أوفيد،

 (1911، 11الموسوعة الكاثوليكية، المجلد 

نشاط هذا، ومع ذلك، لم توقف كل  الحادي والعشرين. كانون الثاني 1، بدا اليونانية الرومان على اعتماد "عيد الختان" في ميالدي  487حول 

 الوثني.

 المالحظات الموسوعة الكاثوليكية:

وحتى في يومنا هذا، فإن السمات العلمانية الفتتاح السنة الجديدة تتداخل مع التقيد الديني بالختان، وتميل إلى جعل مجرد عطلة 

الوثنية والطريقة المسيحية  ويشير القديس أوغسطين إلى الفرق بين من تلك التي ينبغي أن يكون لها الطابع المقدس لليوم المقدس.
سكق؛ سيرم  1024لالحتفال باليوم، إذ أن الوصي الوثني والتجاوزات يجب أن ينفذه الصيام والصالة المسيحية )بل، زسفي، 

 )المرجع نفسه(  ككفيي، كفي(.

 لذلك ينص أيضا:



وبسيرفار ديابوليكاس. ستريناس أ ( المسيحيينI... في نهاية القرن السادس نهى عن مجلس اوكسير )العلبة. 
يترجم تقريبا من الالتينية إلى اإلنجليزية "مراقبة الوقت الجديد من الشيطان." ومن  ستريناس أوبسيرفاتيون التعبير ديابوليكاس

 المرجح أن قرارات السنة الجديدة ترتبط على الصلوات والممارسات مرة واحدة نظرا آللهة وثنية.

 المقدس، وحتى كنيسة روما حرم بعض خصائصه كما شيطاني.ليس عطلة الكتاب  يناير 1

 عيد الحب تكريم فونوس / عموم )إله القطعان والخصوبة(

 الكتاب المقدس ليس لديه عطلة مثل عيد الحب، ولكن الكثير من الناس مراقبة ذلك.

 هنا هو ما كتبه مصدر كاثوليكي حوله:

سنة الرومان  800فبراير. ل  15ماني القديم لوبيركاليا، الذي تم االحتفال به في جذور عيد القديس فالنتين تقع في المهرجان الرو

على لوبركاليا، شاب سوف يرسم اسم امرأة شابة في اليانصيب ومن ثم الحفاظ على  لوبيركوس. خداقد كرست هذا اليوم إلى 

 المرأة كرفيق الجنسي لهذا العام ...

)أصول عيد  والكاثوليكية. ا القديس فالنتين، ولكن العطلة على حد سواء الجذور الرومانيةالكنيسة الكاثوليكية يكرم لم يعد رسمي

 (www.american catholic.orgالقديس فالنتين. هتب: //

الجديد وقد حذر هذا النوع من السلوك ضد في العهد  يوم من الجذور الوثنية والترخيص الجنسي هو بالتأكيد ليس يوما للمسيحيين لمراقبة.

 (.4؛ يهود 6:18كورنثوس  1)

 الحظ بعض التعليقات اإلسالمية حول عيد الحب:

الطريق اعتمد  االحتفال بعيد الحب ال يجوز ألن: أوال، هو عطلة ابتكر ... كان المسيحيون على بينة من جذور باغان عيد الحب.

ي أن نتجنب أي شيء يرتبط مع الممارسات غير وينبغ للمسلمين ... المسيحيين يوم القديس فالنتين يجب أن يكون درسا

)حكم  .. الحب بين العائالت واألصدقاء والمتزوجين ال تحتاج إلى أن يحتفل به في يوم واحد مع هذا ... أصول. األخالقية وثنية

 (contactpakistan.commاالحتفال بعيد الحب. هتب: // ووو. 

 ة )من الواضح أن نوع المساومة كاذبة( والخطيئة.الحظ أن المسلمين يربطون عيد الحب مع المسيحي

: 52؛ إشعياء 2:24وبعبارة أخرى، عيد الحب يتسبب في اسم المسيح )من خالل مصطلح "المسيحية"( إلى أن ينشق بين األمم )رومية 

 ( حفظ األعياد الوثنية.2:24ينجرف بسببك" )رومية  خدالم يكن لديك "اسم  (.5

 (.10:21كورنثوس  1يحتفظون بالعطالت الشيطانية المعاد تجميعها )راجع  المسيحيون الحقيقيون ال

 ماردي غرا: كرنفال الشيطان

 وجاءت كرنفاالت مثل ماردي غرا وعيد الحب )تسمى لوبركاليا أدناه( من الوثنية:

بتجديد الحياة الناجمة واحتفلت  واحدة من أول الحاالت المسجلة من مهرجان الربيع السنوي هو مهرجان أوزوريس في مصر.
بك، احتفال سنوي تكريما لإلله ديونيسوس كان أول مثيل  في أثينا، خالل القرن السادس. عن الفيضانات السنوية لنهر النيل.

كان خالل اإلمبراطورية الرومانية أن الكرنفاالت وصلت إلى ذروة ال مثيل لها من االضطراب  سجلت من استخدام تعويم.

في أوروبا، استمر تقليد احتفاالت   كانت الكرنفاالت الرومانية الكبرى هي باشاناليا، و ساتورناليا، و لوبيركاليا. .المدني والوالء
خصوبة الربيع في األزمنة المسيحية ... ألن الكرنفاالت متأصلة بعمق في الخرافات الوثنية والفولكلور األوروبي، لم تتمكن 

)كرنفال، موسوعة كولومبيا، الطبعة   ختمها، وقبلت أخيرا الكثير منها كجزء من نشاط الكنيسة. الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من

 (20155السادسة 

كان إله الحصاد العنب، صناعة النبيذ والنبيذ، من الجنون الطقوس والخصوبة  كان باكاناليا لإلله باخوس، وتسمى أيضا ديونيسوس.

أدان العبادة من قبل القائد الروماني  وكان الجنون الجنسي جزءا من االحتفال باكاناليا. األساطير اليونانية.والمسرح، والنشوة الدينية في 

 (.44اليوناني كوموديانوس في القرن الثالث )كوموديانوس، على االنضباط المسيحي من آباء أنتي نيسين، المجلد 

. شرب غوثام Iنانية مع ديونيسوس كونها سببا هاما ألسلوب حياة شائكة )غاتيلي لعب الكحول، وخاصة النبيذ، دورا هاما في الثقافة اليو

 يبدو أن مارديس غراس وكارنافال ذات صلة بهذا. (.11، ص 2008كتب، 



في أواخر القرن الثاني، أدان المطران الروماني الكاثوليكي والقديس األرثوذكسي األرثوذكسي إيريناوس أتباع فالنتينوس الزواحف 

 مشاركة في مهرجانات اللحوم األكل هيثن كما كتب:لل
لهذا السبب أيضا يأتي إلى أن "األكثر مثالية" من بينهم مدمن أنفسهم دون خوف على كل تلك األنواع من األفعال المحرمة التي 

ال تجعل أي سكروبل حول على سبيل المثال، أنها  ".خداالكتاب المقدس يؤكد لنا أن "الذين يفعلون هذه األشياء ال ترث ملكوت 

ثم، مرة أخرى، في كل  تناول اللحوم المقدمة في التضحية إلى األصنام، تخيل أنها يمكن في هذه الطريقة عقد أي انحراف.

والبعض اآلخر منهم يسلم نفسه إلى شهوة الجسد بأقصى قدر من الجشع، مع الحفاظ  . . مهرجان الوثن يحتفل تكريما لألصنام،.

وعالوة على ذلك، فإن  ياء الجسدية ينبغي أن تسمح للطبيعة الجسدية، في حين يتم توفير األشياء الروحية للروحانية.على أن األش

البعض منهم في العادة من تقويض تلك النساء اللواتي تعلمن المذاهب المذكورة أعاله، كما اعترفت في كثير من األحيان من قبل 

، واالعتراف بهذا جنبا إلى جنب مع بقية خدابعض منهم، عند عودتهم إلى كنيسة  أولئك النساء الذين تم ضالل من قبل

 (3، اآلية 6، الفصل 1)إيريناوس ضد البدع الكتاب  أخطاءهم.
 ( من نوع الصيام أن الوثنيين كان:330في وقت الحق، حذر األرثوذكسي الكاثوليكي اعتذار أرنوبيوس )توفي 

العقل حريص على معرفة ما هي الكلمات التي سوف تدافع عن  ماذا، أنت مواطنون من منيرفا؟ ماذا يقول لك يا أبناء إركثيوس؟

هذا ليس  ما هو خطير جدا للحفاظ على، أو ما الفنون لديك من خاللها إلعطاء السالمة للشخصيات ويسبب الجرحى حتى قاتلة.

وسينيا الخاص بك أعلن عن طريق بدايات قاعدتها وسجالت زائفة كاذبة، كما أنك ال تهاجم مع االتهامات الكذب: العار من إلي

"لقد صمت،  -األدب القديم، من خالل عالمات جدا، في غرامة، والتي تستخدمها عند استجوابه في تلقي األشياء المقدسة، 

لقد تلقيت مرة أخرى، ونقلت إلى الصدر  لقد أخذت من الصوفي سيست، وضعت في سلة الخوص. وشربت مشروع؛

 (26)أرنوبيوس ضد الوثني، الكتاب الخامس، الفصل  غير.الص
 يبدو أن أرنوبيوس لتحذير حول مأدبة "ماردي غرا" تليها سريع:

كوكب المشتري، أفترض، العشاء، ويجب أن تكون مشبعة مع مأدبة كبيرة، وطويلة مليئة الرغبة  عيد كوكب المشتري هو غدا.

)أرنوبيوس، ضد الوثني، الكتاب السابع،  ام، والجوع بعد الفاصل الزمني المعتاد.الشديدة للحصول على الغذاء عن طريق الصي

 (32الفصل 

 وهكذا، أدان الكتاب األوائل األعياد التي تبدو كثيرا مثل كرنافال / ماردي غرا بسبب صالتها الوثنية الوثنية.

 الكتاب المقدس يعلم:

بل البسوا  14 حتفاالت والسكر، وليس في الفجور وشهوة، ال بالخصام والحسد.دعونا نسلك بلياقة كما في النهار، وليس في اال 13
 (14-13: 13)رومية  الرب يسوع المسيح، وال تصنعوا للجسد، لتحقيق شهوته.

عليه في بوليفيا يطلق  في حين أن الكتاب المقدس ال يدين االبتهاج، ماردي غرا واالحتفاالت ذات الصلة تتعارض مع الكتاب المقدس.

 "كرنفال الشيطان" ويعبد صراحة الشيطان كإلههم!

كرنفال الشيطان )ال ديابالدا( كل ربيع، أورورو يذهب إلى وضع الكرنفال ... واحدة من أبرز هي الراقصات الشيطان، وتقليد 

الكثير من الوقت تحت أورورو هي بلدة التعدين والسكان المحليين، وقضاء  التي تستمد من نوع غريب من العبادة الشيطان.

التقليد المسيحي يملي أن هذا يجب أن يكون الشيطان و أورورو المؤمنين وبالتالي  األرض، قررت اعتماد إله العالم السفلي.

 /Frommes. http://events.frommers.com/sisp)اعتمد الشيطان، أو سوباي، كما إلههم / 
index.htm?fx=event&event_id=5769) 

 لم يحتفظ به يسوع وال أي من أتباعه المؤمنين األوائل. مارديس غرا هو عطلة شيطانية وبالتأكيد ليست واحدة المسيحية.كرنفال / 

 الصوم الكبير: انحراف أيام الخبز غير المخمر و العنصرة؟

 ماذا عن الصوم الكبير؟

 رئيسي في فصل الشتاء مباشرة بعد ماردي غرا.على الرغم من أن كلمة "الصوم الكبير" تعني موسم الربيع، واآلن لوحظ بشكل 

 موسوعة عالمية للكتاب: وينص



يوما قبل عيد الفصح، باستثناء أيام األحد، وينتهي  40عيد الميالد هو موسم ديني لوحظ في فصل الربيع ... يبدأ في يوم الرماد، 

 (.1966، 50. الصومعة موسوعة الكتاب العالمي، الطبعة Bفي عيد الفصح األحد )رم 

 ماذا عن الرماد األربعاء؟

 حسنا، ليس اليوم المسيحي األصلي وال الكتاب المقدس المقدسة.

 الكاثوليكية: الموسوعة تقارير

)يوم من رماد( الذي يحمل في كتاب القداس الروماني في أقرب النسخ الموجودة  cinerum يتم العثور اسم وفاة أربعاء الرماد

 يعود إلى القرن الثامن على األقل.وربما سر من الغريغوري 

في هذا اليوم يتم حث جميع المؤمنين وفقا للعرف القديم إلى االقتراب من المذبح قبل بداية القداس، وهناك الكاهن، غمس اإلبهام 

 (. 1907. الرماد األربعاء الموسوعة الكاثوليكية، Hإلى رماد المباركة سابقا، بمناسبة الجبين )ثورستون 

 .8 ال اعتمدت كنيسة روما رسميا في القرنلذلك، 

 وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن فكرة وضع عباد رماد على جبينه جاءت من عبادة إله الشمس وأشكال أخرى من الوثنية:

التشابه مع الصليب من الرماد المحرز على جبينه  ميثراتيك ... يبدأ ... سيكون من اآلن فصاعدا الشمس الصليب على جبينهم.

وقد اقترح البعض أن يكون هذا مثاال على المسيحيين في وقت مبكر االقتراض من  لى الرماد المسيحي األربعاء هو ضرب.ع
. أسرار ميثراس: االعتقاد P)نابارز  والبعض اآلخر يشير إلى أن كال الطائفتين كانت تستفيد من نفس النموذج. عبادة ميثراتيك.

 (366، ص 2005التقاليد الداخلية / بير & كومباني، الوثني الذي شكل العالم المسيحي، 

اعتبرت  الرماد األربعاء جاء هذا المهرجان المسيحي المزعوم من الوثنية الرومانية، والتي بدورها أخذت من الهند الفيدية.
يد التكفير في شهر مارس، الرماد بذور إله النار أغني، مع القدرة على أن يعفي كل الخطايا ... في عيد رأس السنة الجديدة من ع

ثم كما هو الحال اآلن، كانت ليلة رأس السنة الميالدية مهرجان  ارتدى الناس سدادة واستحم في رماد لتتغاضى عن خطاياهم.

كما إله الموت من مارس، أخذ المريخ له   لألكل والشرب والخطأ، على نظرية أن جميع الخطايا سيتم محوها في اليوم التالي.
في اللغة اإلنجليزية، كان هذا الثالثاء،  لذلك انخفض الكرنفال على يموت مارتيس، يوم المريخ. لمصلين معه في الموت.خطايا ا

في الفرنسية كان يسمى يوم الكرنفال مارديس غرا، "الدهون الثالثاء"، يوم صنع   ألن المريخ كان مرتبطا مع إله ساكسون تيو.

-66، ب. 1983إنسيكلوبيديا أوف ميثس أند سكريتس هاربيركولينز،  s)ووكر وومين' د.المجوهرات قبل يوم األربعاء الرما
677) 

 أين يوم الصومعة الصومالية يأتي من؟

في القرون السادسة السادسة تقريبا، كان  يوما لحساب، والذي هو حيث نحصل على اسم العنصرة. 50الكتاب المقدس يقول من فترة 

في الوقت المناسب،  (.32يوما يشبه الصيام اإلسالمي في رمضان )بينس، ص  50يحتفظون بنوع من الصيام لمدة الرومان اليونانيون 

 تغير هذا إلى االمتناع لمدة أربعين يوما من واحد أو أكثر )الطعام عادة( البنود.

 أبوت جون كاسيان في القرن الخامس أدرك:المسيحيين في وقت مبكر، وبطبيعة الحال، لم تبقي الصوم الكبير حتى القديس الكاثوليكي 

طالما احتفظت الكنيسة البدائية كماله دون انقطاع، لم هذا االحتفال من الصوم الكبير ال  الكاملين ولكن يجب أن نعرف أنه

 (30، المؤتمر األول لبوت ثيوناس، بشأن االسترخاء خالل األيام الخمسين الفصل 21)كاسيان جون، المؤتمر  وجود لها.

 وهكذا، اعترف أن الصوم الكبير أضيف وأن المؤمن األصلي لم يبقيه.

ومع  لكنه لم يفعل ذلك لشيء يسمى الصوم الكبير. (.8-7: 5كورنثوس  1استدعى الرسول بولس حفظ عيد الفصح وأيام الخبز الفطير )

نحاء الوقت العديد من الدعوة عيد الفصح، قد يكون ذلك، ألن أيام الخبز الفطير تنطوي على "سريع" سبعة أيام من الخميرة، في جميع أ
بعض المرتبطة مع روما ومصر شعرت أن فترة االمتناع عن التدخين سيكون مناسبا، ولكن مقدار الوقت ، فضال عن امتناعهم عن 

 التصويت.

 كتب سقراط شكوالستيكوس في القرن الخامس:



أولئك في روما بسرعة ثالثة أسابيع متتالية قبل  بين مختلف الناس. الصيام قبل عيد الفصح وجدت أن يكون لوحظ بشكل مختلف

أولئك في إليريكا وجميع أنحاء اليونان واإلسكندرية يالحظون بسرعة ستة أسابيع، والتي  عيد الفصح، باستثناء السبت واألحد.

، والصوم ثالثة أيام خمسة فقط، وأنه والبعض اآلخر يبدأ صومهم من األسبوع السابع قبل عيد الفصح مصطلح "األربعين يوما".

يمكن للمرء  ... بعض تعيين سبب واحد لذلك، واآلخر آخر، وفقا لعدة خيال. على فترات، ولكن ندعو هذا الوقت "أربعين يوما".

حياة:  بعض االمتناع كليا عن األشياء التي لها أن يرى أيضا الخالف حول طريقة االمتناع عن الطعام، وكذلك عن عدد األيام.

البعض اآلخر يتغذى على األسماك فقط من جميع الكائنات الحية: وكثير مع األسماك، وتناول الطيور أيضا، قائال أنه وفقا 

بعض االمتناع عن البيض، وجميع أنواع الفواكه: اآلخرين المشاركة من الخبز  لموسى، وهذه هي أيضا مصنوعة من المياه.

ن حتى ال هذا: في حين أن اآلخرين صوم حتى الساعة التاسعة، وبعد ذلك تأخذ أي نوع من ال يزال آخرون يأكلو الجاف فقط؛

الطعام دون تمييز ... ولكن ال أحد يستطيع أن تنتج قيادة مكتوبة كسلطة ... )سقراط شكوالستيكوس التاريخ الكنسي، المجلد 

 (22الخامس، الفصل 

صوم لنتن لمدة أربعين يوما ليس مثل  (.1: 11؛ 1:10كورنثوس  1لبات مختلفة )راجع الرسل بالتأكيد لم يكن لديهم صوم مختلفة مع متط

 (.2: 4؛ لوقا 34:28الصيام لمدة أربعين المذكورة في الكتاب المقدس التي شملت غياب من كل الطعام والماء )خروج 

 وفيما يتعلق بأصول لنت، الحظ ما كتبه أحد العلماء:

العظيم المصري إله أدونيس أو  خداما من قبل المصلين من عشتار البابلي ومن قبل المصلين من وقد لوحظ الصومعة أربعين يو

أوزوريس ... بين الوثنيين، ويبدو أن هذه الفترة الصومالية كانت ال غنى عنها األولية السنوية العظيمة )عادة الربيع ( 

. المنظورات الكتابية، بيريان سبرينغس )مي(، 1ريخ، الجزء في الكتاب المقدس والتا خدا. مهرجانات S)باشيوتشي  مهرجانات.

 (108، ص 1995

منذ أن  ومن المحتمل أن فكرة الصوم لمدة أربعين يوما جاءت من اإلسكندرية في مصر أو من اليونان، وتتعلق باإللهة الوثنية عشتار.

 الممارسة. استولى البابليون على اإلغريق والمصريين، قد يكون ذلك عندما بدأوا هذه

 منذ المسيحيين في وقت مبكر لم يالحظ أيام من الخبز غير الفطائر، على ما يبدو استبدال الصيام الوثنية إعادة تجميعها في مختلف الطرق

 من قبل اليونانية الرومان.

 الحظ أن الرسول بولس يحذر من المشاركة في االحتفاالت الوثنية:

كيف يمكن أن يكون استقامة وكسر القانون شركاء، أو ما يمكن  المتكافئ مع غير المؤمنين.ال تسخر أنفسكم في فريق غير  14

كيف يمكن أن المسيح التوصل إلى اتفاق مع وما تقاسم يمكن أن يكون هناك بين المؤمن وغير  15 أن النور والظالم مشتركة؟

 ، نجب(16-14: 6كورنثوس  2) الحي. خداهيكل  -ن ال يمكن تسوية مع اآللهة الباطلة، وهذا ما نح خداهيكل  16 المؤمن؟

ال، لم  20 أو أن اآللهة الكاذبة نفسها تصل إلى أي شيء؟ أن تفاني الطعام لآللهة الكاذبة تصل إلى أي شيء؟ ماذا يعني هذا؟ 19

ال أريد منك أن يشارك أنا  .خداببساطة عندما التضحية الوثنيين، ويضحى ما ضحى من قبلهم للشياطين الذين ليسوا  يحدث ذلك.

ال يمكن أن يكون لديك حصة على طاولة الرب  ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين كذلك؛ 21 الصورة. مع شيطان

 ، نجب(22-19: 10كورنثوس  1) هل نحن أقوى مما هو عليه؟ هل نريد حقا أن تثير غيرة الرب. 22 والجدول الشياطين كذلك.

كما أنها لم تأتي  الوثنية الرومانية، أو غيرها من المصادر الشيطانية، والمكان واحد لنت لم يأت من كان الكتاب المقدس.سواء من مصر، 

 من التقاليد األولى من أول اتباع يسوع.

 لرسول بولس.وفقا ل خدايعتقد البعض أنهم قويون بما فيه الكفاية روحيا حتى يتمكنوا من مزج الوثنية، ولكنهم يثيرون حقا غضب 

 عيد الفصح

كثير من الناس ال يدركون أن عيد الفصح )عشتار( كان من المفترض أن يكون عيد الفصح، انتقل إلى األحد بسبب الجبن وكراهية اليهود 

 (.103-101)المرجع نفسه، ص 

 . جيزيلر ذكرت عن القرن الثاني:Jالحظ ما احترمه الباحث البروتستانتي 



المهرجان يوم عيد الفصح، وهو الرابع عشر من نيسان ... في أنها أكلت الخبز الفطير، وربما مثل اليهود، ثمانية أيام وكان األهم في هذا 

نيسان إلى  14من خالل ... ال يوجد أثر لمهرجان سنوي من القيامة بينهم ... المسيحيين من آسيا طعن الصغرى لصالح عيد الفصح في 

 (1666، ص 1857فيغ، كتاب نص تاريخ الكنيسة هاربر & بروثرز، )جيزيلر، يوهان كارل لود جون.

من نيسان، بسبب متمنيا أن ينأوا بأنفسهم بسبب الثورات من قبل اليهود في نظر  14 بتاريخ على الرغم من أن المسيحيين أبقى عيد الفصح

ية )ولكن ليس آسيا الصغرى( قررت تحويل عيد الرومان في القدس وروما واإلسكندر-السلطات الرومانية، وكثير من العصر اليوناني

 في البداية، حافظوا على نسخة من عيد الفصح ولم يحتفظ عطلة القيامة.  الفصح إلى األحد.

 سنايدر: جیالحظ أيضا ما يلي من 

كور  1حظة احتفل المسيحيون األولون بوفاة يسوع مع وجبة باشا )يوخارست( في التاريخ القمري لعيد الفصح اليهودي )المال

5 :7-8.) 

في نهاية المطاف، في العالم غير اليهود، يوم القيامة أضيف إلى مهرجان  في البداية لم يكن هناك احتفال سنوي من القيامة.

)سنايدر غف األيرلندية يسوع، الرومانية يسوع: تشكيل المسيحية األيرلندية في وقت مبكر،  كان ذلك اليوم األحد. الباشا.

 (183، ص 2002بريس إنترناشونال، ترينيتي 

وألن البعض في آسيا الصغرى وأماكن أخرى لم يتطابق مع تغيير التاريخ حتى يوم األحد، دعا ميثراس العبادة اإلمبراطور قسطنطين 

 ثم أعلن قسطنطين نفسه: مجلس نيسيا، الذي أعلن يوم االحد عن الرومان اليونانية.

)حياة يوسابيوس  ألننا تلقينا من مخلصنا بطريقة مختلفة. حشد اليهودي الذي ال يحصى.دعونا ال نملك شيئا مشتركا مع ال

 (.18قسطنطين، الكتاب الثالث الفصل 

 يجب على المسيحيين أال يكرهوا اليهود وال يراقبون يوم خدا المقدس، فقط ألن الكثير من اليهود يحاولون القيام بذلك.

ومع ذلك فإن عبادة الشمس  هودي كان قابال لالكتئاب )كان يهوديا( وال أنه غير تاريخ عيد الفصح.لم يشر يسوع أبدا إلى أن العرق الي

ولكن ألن الممارسات العبادة الشمس وتجنب  ومن المعروف اليوم االحد االحتفال بعيد الفصح. قسطنطين خلصت إلى خالف ذلك.

 عيد الفصح عندما يكون.الممارسات التي تعتبر "اليهودية" جدا هو حقا لماذا يالحظ 

العديد من ممارساتها مثل بيض عيد الفصح، أرنب عيد الفصح، وعيد الفصح جاءت من الوثنية وفقا لمصادر الروم الكاثوليك )مثل هولويك 

 (.1909فغ عيد الفصح، الموسوعة الكاثوليكية، المجلد الخامس روبرت أبليتون شركة 

 كتب األسقف االنجليكاني جب ليتفوت:

... كنائس آسيا الصغرى ... تنظيم عيد الفصح من قبل عيد الفصح اليهودي بغض النظر عن يوم من أيام األسبوع، ولكن ... تلك 

)ليتفوت، جوزيف باربر، رسالة  اليهودية. تجنب أي شكل من أشكال وبالتالي روما واإلسكندرية وغاول الحظت قاعدة أخرى؛

 (331، 317، ص 1881ع مقدمة، مالحظات وأطروحات نشرت من قبل ماميالن، بولس الرسول إلى غالطية: نص منقح م

 هذا هو رواية إلهة شروق الشمس و "ملكة السماء" عشتار: واسم عيد الفصح؟

البابلية  الجنس ... عيد الفصح أو عشتروت هو في الواقع نفس عبادة عبادة عشتار، كانت على حد سواء الخصوبة وإلهة الحرب.

. فاسيس أوف ذي هاميت بيوبل. زليبريس H)كوش  التي أسسها سميراميس ملكة المحارب الذي كان له شهوة الدم.القديمة 

 (2010،164كوربوراتيون، 

وكان ينظر إلى عشتار على أنه تجسيد كوكب الزهرة، وجنبا إلى جنب مع شمش، إله الشمس، والخطيئة، إله القمر، وقالت انها 

 (760ص  2005. مارشال كافنديش، 6لتون كس اآللهة، آلهة، واألساطير، المجلد )ليت شكلت ثالوث النجمي.

 يحذر الكتاب المقدس من خدمة "ملكة السماء":

االطفال جمع الحطب، اآلباء يوقدون النار، ويعجن العجين النساء،  18 أال ترى ما يفعلونه في مدن يهوذا وفي شوارع القدس؟ 17

 (19-17: 7)إرميا  م يصبون عروض الشراب آللهة أخرى، وأنهم قد يثيرونني الغضب.وه لجعل الكعك لملكة السماء.



 ملكة السماء؟ (.71، ص 1922وكانت الكعك مماثلة ل "الكعك الصليب الساخن" )بالت. علم النفس من الحياة االجتماعية دود & ميد، 

)ويكليف الكتاب  إلهة الخصوبة عشتار، إلهة كوكب الزهرة.ربما إشارة إلى البربلية  (.18)ت  الكعك لملكة السماء ... 7إرميا 

 من قبل مودي برس( 1962المقدس التعليق، قاعدة البيانات اإللكترونية. حقوق الطبع والنشر )ج( 

دون المسيحية ومع ذلك، فإن معظم الذين يب المسيحيين ال ينبغي أن يكون اسمه عطلة بعد إلهة الوثنية التي يدين الكتاب المقدس الممارسات.

 ال يبدو أن لديهم مشكلة مع ذلك.

 موندي الخميس والمضيف اإلفخارستي

 حول هذا الموضوع: الموسوعة الكاثوليكية وهنا بعض ما يعلم كما آخر "بديل" لعيد الفصح، والبعض يحتفظ "موندي الخميس.

هو أقدم االحتفاالت غريبة إلى األسبوع احتفال عيد موندى )أو المقدسة( يوم الخميس رسميا مؤسسة القربان المقدس و 

في روما تم إضافة العديد من االحتفاالت التبعية في وقت مبكر لهذا االحتفال ... انها تجلب حول الذكرى السنوية  المقدس.

 ...  لمؤسسة الليتورجيا.

وتكريس الزيوت المقدسة، وغسل  وتعميد المذنبين، تم تناول يوم الخميس المقدس مع سلسلة من االحتفاالت من شخصية بهيجة.

. نيويورك: روبرت 10القدمين، وإحياء ذكرى القربان المقدس ... )ليكليرسك. مونداي الخميس، الموسوعة الكاثوليكية، المجلد 
 (19111أبليتون كومباني، 

وتعترف كنيسة روما  الفصح. "مؤسسة القربان المقدس" في األساس من المفترض أن تشير إلى تغيير يسوع من الرموز المرتبطة عيد

وتعترف كنيسة روما في أماكن أخرى بأن الناس العاديين  بأنها أضافت إليها احتفاالت، وأنها كانت حدثا سنويا، وأنه يمارس غسل القدمين.
. نيويورك: 15المجلد  ولكن هذا لم يعد ممارسته )ثورستون. غسل القدمين واأليدي، الموسوعة الكاثوليكية، كانوا يستخدمون غسل القدمين،

 (.19122روبرت أبليتون، 

 "المضيف اإلفخارستي" الذي تستخدمه اآلن كنيسة روما يختلف عما فعله المسيحيون األصليون.

 يعلم: الموسوعة الكاثوليكية

تطبق على  وعادة ما يسمى الخبز المتجه لتلقي التكفير اإلفخارستي المضيف، وعلى الرغم من أن هذا المصطلح يمكن أيضا أن

وفقا ألوفيد كلمة تأتي من هوستيس، العدو: "هوستيبوس  الخبز والنبيذ من التضحية، فإنه أكثر تحفظا بشكل خاص على الخبز.
ومع ذلك، فمن الممكن أن هوستيا   دوميتيس هوستيا نومين هابيت"، ألن القدماء عرضوا أعدائهم المهزوم كضحايا لآللهة.

وجدت في باكوفيوس .... أول المسيحيين ... ببساطة استخدام الخبز الذي كان بمثابة  مشتق من المضيف، لضرب، كما

. نيهيل 7)ليكليرك. "هوست" الموسوعة الكاثوليكية المجلد  يبدو أن الشكل اختلف ولكن قليال عما هو عليه في يومنا هذا. الغذاء.

 (19100يونيو  1أوبستات 

 ي من الفطائر، وليس مضيف مستدير يشبه "الشمس" الذي كان يستخدم في الوثنية.استخدم المسيحيون األوائل الخبز الخال

 انتقال العذراء

 فأين جاءت فكرة افتراض مريم؟ المسيحيين المبكرين في األصل لم تبجيل أم يسوع مريم.

أساسا حتى في وقت الحق من  في األساس، من األدب ملفق في القرن الرابع )أو ربما في وقت مبكر من أواخر القرن الثالث(، ولكن

على الرغم من أن إبيفانيوس الكاثوليكية حاول التحقيق في ذلك، وقال انه غير متأكد من متى عندما وضعت ألول مرة حقا، فإنه  ذلك.
 (.78.11.44يتصل بوضوح للنساء اللواتي اعتنق الوثنية آلهة العبادة )باناريون إبيفانيوس، 

أغسطس، على  15في اليوم األول زعم أنها جاءت إلى األرض وفي اليوم الثالث،  أيام لآللهة ديانا. 3-1ن لمدة كان الرومان القدماء مهرجا

. ويليام فولكنر يوكناباتوفا: Eهذا هو اليوم نفسه من العيد الكاثوليكي لتولي ماري )كير يو  ما يبدو احتفلت افتراضها إلى السماء ملكة الملك.
ال يعتبر البعض أن هذا حادث أو صدفة )غرين سمك الدين  (.61، ص 1985الكون". فوردهام ونيف برس، "نوع من كيستون في 

؛ فريزر جغ الفن السحري 62، ص 2007مطبعة جامعة كامبريدج،  851500-521، القضايا 0الروماني وطائفة ديانا في أريسيا، المجلد 

 (.177-14ص ، 2006. كيسينجر للنشر، 1، المجلد V1و تطور الملوك 



ومع ذلك، أشار القديس الكاثوليكي أوغسطين  (.49هناك صلة بين ديانا والعديد من آلهة أخرى، وكم من رأي ماري )فيشر هانسن، ص 

على وجه التحديد إلى ديانا باعتبارها واحدة من عدة "اآللهة الكاذبة والكذب" )أوغسطين، االنسجام من األناجيل، الكتاب األول، الفصل 
255.) 

ويشتبه في أن هذا اعتمد رسميا في كنيسة روما على األقل جزئيا بسبب تأثير اإلسالم كما يدعى محمد ابنة "العذراء" فاطمة كما صعد 
 (، نقل ثني.199-17: 7إنها "ملكة السماء" المعاد تجميعها )إرميا  "االفتراض" ليس يوم مقدس الكتاب المقدس. أيضا إلى السماء.

 سين / عيد جميع القديسينعيد جميع القدي

(، تبجيل القديسين 40-38: 11في حين أن فكرة تكريم ذكرى حياة وموت شخص مثل قديس ال تعارض الكتاب المقدس )راجع القضاة 

 والتضحية لهم يعارضون التعاليم الرسولية.

( قيل إن شجعه 23-9: 8ماجوس )أعمال سايمون  (.4:10(، ولكن يسوع رفض )متى 9: 4الشيطان أراد أن يسقط المسيح ويعبده )متى 

 (.5-1، اآليات 23، الفصل 1أتباعه على تبجيل / عبادته )إيريناوس أدفيرسوس هيريسس، الكتاب 

منع الرسول بولس األمم من  (.26-25: 10لم يندد الرسول بطرس سيمون ماغوس، إال أنه منع األمم من االنحناء أو التحية له )أعمال 

فهم المسيحيون األوائل  الرسل في األساس كالهما يقولون إنهم رجال وال ينبغي أن يتم ذلك. (.18-11: 14ابا )أعمال التضحية به و برن

 مع مرور الوقت، ومع ذلك، بدأ بعض الزنادقة لتبجيل االثار في أواخر القرن الثاني.  هذا ولم يفعلوا ذلك.

ع الكنائس اليونانية والرومانية في القرنين الرابع والقادم، على الرغم من حقيقة أنها بدأ تبجيل القديسين المزعومين أن يكون مشكلة كبيرة م

 ليست ممارسة الرسولية.

 الحظ ما يلي:

من خالل دمج صور باغان المألوفة، مثل اآللهة السلتيك، والرجل األخضر، والرأس ثنائية الرأس داخل الكنائس والكاتدرائيات، 
لتختلط التقاليد الروحية اثنين في أذهانهم من المفترض تخفيف قبولهم للدين الجديد وتمهيد االنتقال  شجع مسؤولو الكنيسة الشعب

، ص 2006. غارغويلز: من أرشيف المدرسة الرمادية للمعالجات، كارير بريس، S)بيزنيكر  من الطرق القديمة إلى الجديد.

855) 

 م: 600ي أن البابا "غريغوري" الكبير "كتب حوالي في كتاب، والبيان أعاله يسبق نسخة اقتطاع من ما يل

دعه، بعد أن ينقيها  أخبر أوغسطين أنه ال ينبغي أن يكون وسيلة تدمير معابد اآللهة ولكن باألحرى األصنام داخل تلك المعابد.

من عبادة  تحويلهال، إذا بنيت تلك المعابد أيضا، ينبغي  بالمياه المقدسة، مكان المذابح واآلثار من القديسين فيها.

... فليكن لهم يوم تكريس كنائسهم، أو في عيد الشهداء الذين يحتفظون بقاياهم، يبنون أكواخهم  لخدمة اإلله الحقيقي. الشياطين

وسوف التضحية وأكل الحيوانات ليس أي أكثر قربانا  حول معابدهم التي لمرة واحدة، ويحتفلون بهذه المناسبة بالعيد الديني.

)غريغوري األول: رسالة إلى  لمن، والذي يعطي كل شيء، أنهم سيعطون شكرا لديها تم االشباع. ، بل ألجل مجد خداللشيطان

 (1216-1215: 77، بل 76أبوت مليتوس إبسيتوال 

حيات شيطانية ومع ذلك، فإن الكتاب المقدس يعارض هذا، وهذا النوع من التض البابا غريغوري دعا إلى االندماج في الممارسات الوثنية.

وعالوة على ذلك، يعلم الكتاب المقدس أنه بعد تضحية يسوع أنه ال توجد حاجة للتضحيات الحيوانية  (.21-20: 10كورنثوس  1)

 السماح لما سبق ل "أيام القديسين" يدل على أن هذا هو أيضا بقايا الوثنية وأنها عطل شيطانية حقا.  (.10-1: 10)العبرانيين 

خروج  -( وأحيانا أيضا السحرة )الذي يدين الكتاب المقدس 9: 2تيموثاوسى  1باس في الكتاب المقدس بشكل غير الئق )راجع العديد من الل

 هذا ليس احتفاال مناسبا من الناحية الكتابية، وبالتأكيد لم يكن أحد المسيحيين في وقت مبكر. ( على هالوين.8: 22

ميرشمان والمساء قبل أصبح يعرف باسم عيد جميع القديسين ) الحادي نوفمبر 1وانتقلت بعد ذلك الى "أعلن اليوم في القرن السابع الميالدي، 

F 1907مارس  1 .نيهيل أوبستات. 1. جميع القديسين عيد جميع القديسين. الموسوعة الكاثوليكية. المجلد). 

 أكتوبر كان تاريخ درويدس القديمة الحظ: 31

القديمة وبريطانيا، يعتقد أن على هالوين، وأشباح، واألرواح، والجنيات، والسحرة، والجان  درويدس، وترتيب الكهنة في غول
... من هذه المعتقدات الدروية تأتي في الوقت الحاضر استخدام السحرة، وأشباح، والقطط في االحتفاالت  خرجوا إليذاء الناس.

وكان الشعوب في وقت مبكر  كما زينة هالوين يأتي من درويدس.هالوين ... العرف من استخدام األوراق والقرع، سيقان الذرة 

عيد جميع  نوفمبر كما 1  والكنيسة الكاثوليكية الرومانية اسمه 700من أوروبا أيضا مهرجان مماثل لعطلة الكاهن ... في 



موسوعة الكتاب العالمي، )هالوين،  تم الجمع بين العادات الوثنية القديمة والعيد المسيحي في مهرجان هالوين. القديسين.

 (266-25: 1966. شيكاغو، 9المجلد 

 قد يكون من المهم النظر في ما كتبه الكاتب الكاثوليكي:

ألن األعياد الكاثوليكية هي في استمرارية  لماذا وضع البابا االحتفال الكاثوليكي للموتى على رأس احتفاالت الوثنيين بالموتى؟

ليان بريان هالوين، واالحتفال الخريف، تذكير اسم خدا هو هوليديد الكاثوليكية على االنترنت )كي والوفاء بمعنى وثنية منها.

 (10/31/066أخبار دولية 

إنه الكتاب المقدس الذي يجب عليهم جميعا أن  بل هو حقيقة أن العديد من المرتبطة كنيسة روما نكهة وتباهى حول اتصاالت وثنية إليمانهم.

 1؛ 6-2: 10؛ إرميا 32-29: 12( ويدين استخدام أشكال العبادة الوثنية )تثنية 3:16تيموثاوس  2للعقيدة )راجع يتطلعوا إليه كمصدر 

 (.188-14: 6كورنثوس  2؛ 10:21كورنثوس 

 عيد الميالد

بعيد الميالد وال أي عيد ميالد الكنيسة في وقت مبكر من روما لم تحتفل  الكتاب المقدس ال يؤيد أبدا احتفال أعياد الميالد، بما في ذلك يسوع.

 (.644)ضد الوثني، الكتاب األول، الفصل أرنوبيوس من الحال  الثالثة 3كانت االحتفاالت بعيد ميالد ال يزال أدانت في أواخر القرن  آخر.

كان  دة إلى اآللهة وثنية.وعالوة على ذلك، حذر ترتليان أن المشاركة في االحتفاالت الشتوية مع اكاليل الزهور وتقديم هدية جعلت واح

 هناك احتفال من هذا القبيل يعرف باسم ساتورناليا الذي احتفل به الثني في أواخر ديسمبر.

ت ادعى ترتليان "أب الالهوت الالتيني" المدعى به احتفاالت الشتاء، مثل ساتورناليا )من ألوهية وثنية كان اسمها يعني وفيرة( التي تحول

 كتب:إلى عيد الميالد كما 

زحل، والتي يجب بالضرورة أن يحتفل حتى من قبل العبيد قليال في وقت  و مينرفاليا كما مينرفا، كما ساتورناليا زحل.

وجميع الهدايا من منتصف الشتاء  وبالمثل يجب أن يتم القبض على هدايا السنة الجديدة في، و سيبتيمونتيوم أبقى. ساتورناليا.

زوجات فالمنس والتضحيات  يجب أن يتم إكليل المدارس بالزهور؛ ن تكون دقيقة؛وعيد كينسمانشيب عزيزي يجب أ

كل بوم من الشيطان هو  الشيء نفسه يحدث في عيد ميالد المعبود؛ يتم تكريم المدرسة في األيام المقدسة المعينة. األيديليس.

)ترتوليان، في  فكر بها مناسبة أيضا لمن ليس سيد؟من يظن أن هذه األمور تتالءم مع سيد مسيحي، إال إذا كان هو الذي ي يتردد.

 عبادة األصنام، الفصل العاشر(

( يتمتعان بسمعة الطعن والفساد )وهذا ما 222-217( وكاليستوس )217-199في زمن ترتليان، كان األسقفان الرومانيان زيفيرينوس )

ب التاسع، الفصل السادس( والسماح للناس في كنيستهم التي تتعرض أكده القديسون الكاثوليك الرومان مثل هيبوليتوس )هيبوليتوس، الكتا

 للخطر الوثنية، الخ.

أن من عبادة الباب الباب المقدس  -الرومانية ساتورناليا و ميثرايسم الفارسية أنفسهم كانت التعديالت من دين وثنية في وقت سابق 

كما تموز حديث الوالدة عن طريق عبادة شجرة دائمة الخضرة.الكتاب المقدس  احتفل البابليون القدماء نمرود التي ولدت من جديد القديم.

 (.6-2: 10؛ 3:13؛ إرميا 3-2: 12يدين العبادة التي تنطوي على األشجار دائمة الخضرة )تثنية 

اف مع اقتراب موعد عيد في نهاية المط عشر ديسمبر 25وقد تم اختيار  كما احتفل البابليون بنشوء الشمس خالل موسم االنقالب الشتوي.

 ميالد يسوع، ألن اإلله ساتورن وغيرها من إله الشمس عبادة حدث في ذلك الوقت من السنة:

ديسمبر. وربما اختار هذا التاريخ ألن شعب روما  25م، أمر األسقف ليبيريوس من روما الشعب لالحتفال في  354في عام 

. فيلد 3)سيكريست إه. كريسماس، وورد بوك إنسيكلوبيديا، فولوم  لشمس.الحظ بالفعل أنه عيد زحل، احتفال بعيد ميالد ا

 (417-408، ب. 1966إنتربريسس إدوكاتيونال كوربوراتيون، شيكاغو، 

هيليوس ميثراس هو إله واحد ... احتفظ يوم األحد المقدسة تكريما للميثرا، وكان السادس عشر من كل شهر مقدسة له 

، والدة جديدة لفصل الشتاء الشمس، لم يقهر و إنفيكتي ناتاليس كانون االول مع عيد ميالده،  ديسمبر 25وقد لوحظ  كوسيط.

 (1911أكتوبر  1الموسوعة الكاثوليكية، المجلد العاشر، نيهيل أوبستات،  الموسم. به من قسوه



وكان واحدا ولد من صخرة في كهف تحت وكان اإلمبراطور قسطنطين تابعا إلله الشمس ميثراس، الذي كان يعتبر الشمس غير المنكوبة 

 ربما بسبب هذا، قررت والدته هيلينا االعتقاد أسطورة أن يسوع ولد في كهف صخري تحت األرض. األرض.

روما اآلن يعلم هذا )وقد رأى هذا الكاتب أن "المهد" عرض عدة مرات في مدينة الفاتيكان(، ولكن في القرن الثالث من القرن الماضي، 

 أنصارها، كوموديانوس اإلله الصخرة: أدان أحد

وقد تغلبت  اآلن يقول لنا، ثم، من ناحية أخرى، وهو األول من هذين. ولد واحد غير مخلوق من صخرة، إذا كان يعتبر إله.

وعالوة على ذلك، كنت ال تزال تصور له أيضا كما لص.على الرغم  الصخرة اإلله: ثم الخالق من الصخرة البد من السعي بعد.

وأدى ثيران اآلخرين إلى  مؤكدا انه كان من األرض، وطبيعة وحشية. من أنه إذا كان إله، وقال انه بالتأكيد ال يعيش بالسرقة.

 )كوموديانوس على االنضباط المسيحي( تماما كما فعل كاكوس، ابن فولكان. كهوفه.

يدرك  عشر. ديسمبر 25كما أنه ليس صحيحا أن يعلم أنه ولد في  لم يولد يسوع من صخرة، ولكن هذا هو جزئيا كيف يتم تصوير والدته اآلن.
 25( في وقت متأخر من 8: 2العلماء أن الرعاة لن يكون خارجا مع قطعانهم في الميدان )مثل يدل على الكتاب المقدس في لوقا 

الميالد، الموسوعة في فصل الشتاء ")عيد  ( أن "التعداد السكاني لديها كان مستحيال5-1: 2وأن الكتاب المقدس ذكر )لوقا  عشر ديسمبر

 (.19088الكاثوليكية، 

لم يالحظ رسل يسوع وال أتباعهم في  العديد من الممارسات والعادات المرتبطة عيد الميالد تأتي من الوثنية كما سيعترف العلماء الحقيقي.

 وقت مبكر عيد الميالد.

 أعيد، باغان، العطل

يحظر العطل العلمانية )مثل االحتفاالت يوم االستقالل الرصين(، والمسيحيين في وقت مبكر لم يصلي إلى  في حين أن الكتاب المقدس ال

من كونها "إله شيء ما"   تم تغيير العديد من اآللهة الوثنية أساسا القديسين القتلى وال نالحظ أي شيء مثل كل يوم القديس وال عيد الميالد.

 ليسمى "قديس شيء".

ات الوثنية قد تغيرت، ولكن األعياد الشيطانية المعاد تجميعها ال تزال غير مسيحية، وال هي تلك التي حافظ عليها يسوع بعض الممارس

عندما   العديد من األعياد التي يحافظ عليها الناس جاءت من الوثنية، وحتى لها عالقات مع الباب المقدس الغموض الدين. وأتباعه األوائل.

 ساعدة أطفال إسرائيل الذين تأثروا بابل، الحظ ما قال نحميا انه فعل:أرسل خدا نحميا لم

30 I .(13:30)نحميا  تطهير لهم من كل شيء وثنية 

الحظ ما يعلمه الكتاب المقدس أن شعب خدا يجب أن يفعل فيما  (.5: 17يحذر العهد الجديد من اإليمان المسلم و "سر بابل العظيم" )رؤيا 
 :يتعلق "بابل العظيم"

 (4: 18)رؤيا  اخرجوا منها يا شعبي لئال مشاركة في خطاياها، ولئال تتلقى من ضرباتها. 4

ال ينبغي لهم الجمع بين  (، ال تبنيه وال تعزيزه.2:22تيموثاوس  2؛ 6:18كورنثوس  1يجب على المسيحيين الفرار من اإلغراء والخطيئة )

 (.99-3: 15(، بل هو تقليد )متى 18-14: 6كورنثوس  2؛ 21-19: 10كورنثوس  1الممارسات الوثنية في عبادة خدا الحقيقي )

 . أيام خدا المقدسة أو الكذب؟11

 أي األيام يجب أن تبقى من قبل المؤمنين؟

وليك سنة، أدينت أيام خدا المقدسة من قبل معاداة السامية، يوحنا الذهبي الفم، الذي يعتبر اآلن أن القديس الكاث 1600قبل أكثر من 

دعا فعال جون كريسوستوم "أعظم واعظ الكنيسة في وقت مبكر ل"  المسيحية اليوم البروتستانتية ونشر قبل عدة سنوات، واألرثوذكسي.

 (.2008أغسطس  8)أعظم واعظ جون كريسوستوم في وقت مبكر الكنيسة. مسيحية اليوم، 

وذكر على وجه  وذلك ألن بعض الذين المعلن المسيح كانت مراقبة لهم. م، 387في  ضد األيام المقدسة تقع بشر جون كريسوستوم علنا

 المظال: التحديد عيد األبواق، يوم الكفارة ) 'بسرعة ... عند الباب(، وعيد

إن مهرجانات اليهود البائسين والبائسين سوف تسير علينا بسرعة واحدة تلو األخرى وبتتابع سريع: عيد األبواق، عيد المعابد، 

ومع ذلك، فإن بعض هؤالء سيشاهدون المهرجانات،  هناك العديد في صفوفنا الذين يقولون أنهم يعتقدون كما نفعل. الصيام.



وأود أن أقود هذا العرف الضار من الكنيسة اآلن ... إذا  وسوف ينضم آخرون إلى اليهود في حفظ أعيادهم ومراقبة صيامهم.

رة، نحن األكاذيب ... هل يكره خدا مهرجاناتهم وهل تشترك فيها؟لم يقل هذا أو ذاك كانت االحتفاالت اليهودية جليلة وكبي
 المهرجان، ولكن كل منهم معا.

الفكر أنه سريع، ال أتساءل بأنني دعوتها نجس ... ولكن اآلن أن الشيطان  إن األشرار و النجس السريع لليهود اآلن في أبوابنا.

أنت تدع لهم يتشابكون في اتهامات  نها تتحول األذن جاهزة لهذه الدعوة، ال كبح جماح لهم.استدعاء زوجاتك إلى عيد األبواق وأ

؛ الثالث: 1)يوحنا الذهبي الفم، العظة الثانية ضد اليهود األول:  من أونغودلينس، كنت السماح لهم أن يتم سحبها إلى طرق بارع.

 م( 387سبتمبر  5. بشر في أنطاكية، سوريا يوم األحد 4

المهم أن نفهم أن يوحنا الذهبي الفم يجب أن يدرك أن الكنيسة القرن الثاني في منطقته أبقى الفصح في نفس الوقت فعل اليهود، وأن  من

وهكذا، من خالل الوعظ ما فعله، دعا يوحنا الذهبي الفم ضد كنيسته الخاصة كما يدعي  الكنيسة الكاثوليكية ال تزال تحتفظ العنصرة.

ومان واألرثوذكس للحفاظ على كل من عيد الفصح وعيد العنصرة، حيث أن كال من تلك المهرجانات ستكون جزءا من "كل الكاثوليك الر
 منهم معا".

. عظات س. جون Jوعالوة على ذلك، كتب جون كريسوستوم في الواقع مرة واحدة لصالح "مهرجان اليهود" ودعا العنصرة )كريسوستوم 

وهكذا، اعترف أنه بعد القيامة يسوع، المؤمنين بحاجة إلى أن تكون موجودة  سطنطينية: عن أعمال الرسل(.كريسوستوم، رئيس أساقفة الق

 في ما كان يعتبر بعد ذلك "وليمة اليهودية".

اد بأنهم السبب الواضح هو أنهم كانوا يتبعون مثال يسوع وليس لديهم سبب لالعتق إذا كان خدا يعارض كل تلك األيام، فلماذا رسلهم الرسل؟

 تم بطريقة ما بعيدا.

 كما ذكر من قبل، العهد الجديد يدعو واحدة من ما يسمى "اليهودية" األيام المقدسة "عظيم". الحظ ما يلي من الترجمة الكاثوليكية:

 ، ريميس العهد الجديد(.07:37يسوع واقفا وصرخ )يوحنا  لالحتفالية عظيم ويوم وفي الماضي، 37

 فمن هو على حق؟

 أولئك الذين يتبعون ممارسات يسوع أو أولئك الذين يدينونهم؟

 تذكر بأن يوحنا الذهبي الفم، في هذه الحالة، ذكر بشكل صحيح:

 األكاذيب". االحتفاالت اليهودية هي الجليلة والعظيمة، لنا واضاف "اذا

 وفقا للكتاب المقدس؟ عظيم" "يوم التي لديها فما هي األيام التي يجب مراعاتها؟

 أي األيام هي األكاذيب؟

ديسمبر أيضا خاطئا بشكل  25وكان منطقه لعيد الميالد في  جون كريسوستوم أيد أيام مع عالقات وثنية مثل عيد الميالد وعيد الفصح.

 . القاموس الكاثوليكي: يحتوي على بعض حساب العقيدة واالنضباطTواضح واستنادا إلى األكاذيب والتضليل )أديس وي، أرنولد 

 (.178، الصفحة 1893والطقوس واالحتفاالت والمجالس واألوامر الدينية للكنيسة الكاثوليكية بنزيجر براذرز، 

يجب أن يكون واضحا أن أيام خدا ليست األكاذيب، ولكن يوحنا الذهبي الفم )وتلك الكنائس التي تبنت تلك األيام التي روج( كانت تكمن 

  توماس االكويني كتب أن السبت وكان في األساس جميع األيام المقدسة الكتاب المقدسحتى القديس الكاثوليكي  بوضوح.

 وهذا يعني للمسيحيين )سوما ثيولوجيكا سانت توماس األكويني.(. 

كر ونقية التقرير، "كثيرا ما وصفت البوليسيان كما البقاء على قيد الحياة في وقت مب وتتضمن الموسوعة الكاثوليكية ومن المثير لالهتمام

كما لو  اليونانية الرومانية التي البوليسيان "تمثل عبادتنا خدا كما عبادة المعبود. التاسع القرن 11كتب  . البوليسيان(.Aالمسيحية )فورتسكو 
ع الثالث في: كنا، الذين يكرمون عالمة الصليب والصور المقدسة، كانوا ال يزالون يشاركون في عبادة الشياطين ")كونيبير فك إضافة التاس

 (.1499، الصفحة 18988مفتاح الحقيقة: دليل الكنيسة البوليسية في أرمينيا.كالرندون الصحافة، أكسفورد، 

 إدراك أن العديد من الذين عرفوا المسيح الحظت بشكل غير الئق األعياد الشيطانية ليست جديدة، وقد أدان من قبل بعض على مر القرون.



 المقدس؟التقاليد و / أو الكتاب 

يبقى معظم الذين يدعون أن لديهم دين يربطون مع  عدد قليل نسبيا من الناس على هذا الكوكب حتى محاولة للحفاظ على أيام خدا المقدسة.

 الكتاب المقدس أيام أخرى.

المقدسة بسبب الضغوط البعض لن يحافظ على أيام الكتاب المقدس  ويحتفظ البعض بعطالت دينية غير توراتية بسبب ضغط أفراد األسرة.

 من مجتمعهم و / أو أصحاب العمل.

لم يخبرهم بالتوصل إلى  ( والعالم.10:36حذر يسوع أن أولئك الذين يتبعونه يجب أن نتوقع أن يكون لديهم مشاكل مع أفراد األسرة )متى 
 (.5:48الكمال )متى  (، ولكن السعي إلى19-18: 15حل وسط مع عالم من شأنه أن يكره أتباعه الحقيقيين )يوحنا 

 الترجمة الحية الجديدة يعلم ما يلي عن شعب خدا:

 (3: 119)مز  انهم ال حل وسط مع الشر، ويمشون فقط في مسارات له. 3

(، ويبدو بأنها "شبه مالك نور" 6-1: 3)تك  الشيطان يحاول أن يجعل الخطيئة تبدو جيدة هل أنت على استعداد لتقديم تنازالت مع الشر؟

 جيد بالنسبة لك؟ تظهر حتى لو كانت HISسوف تبقي العطل  (.15-14: 11كورنثوس  2)

وبما أن  نية.تميل األديان اليونانية والرومانية إلى اعتبار أن االحتفال بعطالتهم يستند إلى التقاليد، ولكن غالبا ما بدأت تلك التقاليد في الوث

 من خدا.  هم أيدوا هذه التقاليد، فإن الكثيرين يتصرفون كما لو كانوا مقبولينالعديد من القادة السابقين )والحاليين( في عقائد

(، أولئك الذين في صراع مع الكتاب 2:15تسالونيكي  2؛ 2: 11كورنثوس  1في حين التقاليد التي تتفق مع كلمة خدا على ما يرام )راجع 

 الحظ العهد الجديد يجعل ذلك واضحا: المقدس ال ينبغي أن تبقى.

انظروا لئال أي شخص خداعك من خالل بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، وفقا للمبادئ األساسية في العالم، وليس  8
 (8: 2)كولوسي  حسب المسيح.

 المنافقين حسنا فعل إشعياء تنبأ عنك، تقول؟!: 7 فأجاب وقال لهم: "لماذا أنت أيضا تعتدوا إن وصية خدا بسبب تقليدكم ... 3

وعبثا أنهم يعبدون،  9 رسم هؤالء الناس قرب لي مع أفواههم، وشرف لي مع شفاههم، لكن قلوبهم ال يزال بعيدا عن البيانات" 8

 (9-7،  3: 15تدريس تعاليم هي وصايا الناس". ")متى 

 ن يدركون هذا:كلمة خدا يذكر أن الكثيرين قد قبلوا التقاليد التي ال ينبغي لهم، وأنها تشجع التوبة من تلك بمجرد أ

يا رب قوتي وحصني يا ملجأ في يوم الضيق الوثنيون سيأتي لك من أقاصي األرض ويقول، "أكاذيب بالتأكيد آباءنا قد ورثت،  19

 (16:19)جيرميا  التفاهة واألشياء غير المربحة".

 يعلم الكتاب المقدس أن المالحظات الدينية األجنبية شيطانية:

ذبحوا اللشياطين، وليس إلى خدا، آللهة انهم ال  17 مع الرجاسات أنها أثارت له الغضب. اآللهة األجنبية؛ الستفزاز له الغيرة مع 16

 (17-16: 32)تثنية  يعرفون، آللهة جديدة، الوافدين الجدد هذا آبائكم لم خوف.

 غينول ماري دانييلو:-جانإشعار تأكيد هذا المفهوم من أواخر الكاثوليكية الرومانية الكاثوليكية الفرنسية 

)دانييلو ج.  ال يمكن للمرء أن يخدم في آن واحد كل من خدا واألصنام. العالم الوثني والكنيسة المسيحية غير متوافقين تماما.

 (440، ص 1977أصول المسيحية الالتينية، ترجمة ديفيد سميث وجون أوستن بيكر، مطبعة ويستمنستر، 

 ال يمكن للمرء أن يخدم في آن واحد كل من خدا واألصنام. المسيحية غير متوافقة تماما. حقا، العالم وثنية والكنيسة

ومع ذلك، كثيرون، بما في ذلك في كنيسته، يفعلون ذلك اليوم عندما يالحظون العطل الوثنية التي تم تعديلها مع المصطلحات المسيحية 
ت تلتزم في كلمتي، أنت تالميذي في الواقع، وعليك أن تعرف الحقيقة، والحقيقة فهم أن يسوع قال: "إذا كن وبعض التغييرات في الممارسة.

 أيام خدا المقدسة تحررنا من الوثنية.  (.32-31: 8)يوحنا  تجعل لكم مجانا".

 اعتبر أن الرسول بولس حذر:



وأي  15 ها النور مع الظالم؟وما هي الشركة التي لدي الي صحبة استقمت مع الوحدة؟ ال يمكن تحت نير مع غير المؤمنين. 14

كما قال  ألنك معبد خدا الحي. وأية موافقة لهيكل خدا مع األوثان؟ 16 أو أي جزء لديه مؤمن مع كافر؟ اتفاق للمسيح مع بليعال؟
 خدا:

 "سأسكن فيها وسير بينهم، وسوف أكون إلههم، وأن يكونوا شعبي".

 لذلك 17

 ال تلمس ما هو نجس، وسوف أتلقى لك"."تخرج من بينهم وكون منفصال، يقول الرب 

 (18-14: 6كورنثوس  2) 'سأكون أبا لكم، وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب عز وجل. 18

 ال أب إلى أولئك الذين احتضانهم كجزء من العبادة. الحظ خدا سوف يكون األب ألولئك الذين لن تكون جزءا من الممارسات وثنية.

 عض يتصرف مثل وجود الممارسات التي الوثنيين كان يرضي خدا، فإنها تخدع أنفسهم:على الرغم من أن الب

أنت تقول، "نريد أن نكون مثل الدول، مثل شعوب العالم، الذين يخدمون الخشب والحجر". ولكن ما لديك في االعتبار لن  32

 ، نيف(20:32)حزقيال  يحدث أبدا.

أنهم يعلمون أنه ال يوجد  فإنها ال تميز بين المقدسة والمشتركة؛ األشياء المقدسة. كهنتها تفعل العنف شريعتي وتدنيس بلدي 26

 ، نيف(22:26)حزقيال  وأغلقوا أعينهم على إبقاء سبوتي، حتى أظن بينهم. فرق بين النجس ونظيفة.

الدفاع عن الممارسات  (!30:13)حزقيال بدال من هذا السرور، بما في ذلك الممارسات وثنية سيجلب غضبه  يقول خدا أنه يحدث فرقا.

 (.15-13: 3الحسية الدنيوية هو شيطاني )راجع جيمس 

 أيام خدا المقدسة أم ماذا؟

( أو "المهرجانات المقدسة" )راجع إشعياء 29:12؛ 28:26يشير الكتاب المقدس إلى أعياد خدا على أنها "دعوات مقدسة" )مثل األرقام 
30 :29.) 

يقول  (.1: 4تيموثاوس  1؛ 21-20: 10كورنثوس  1ن مرارا وتكرارا االحتفاالت الوثنية على أنها خطأ وشيطانية )الكتاب المقدس يدي

 (.21-20: 10كورنثوس  1؛ 10؛ إرميا 32الكتاب المقدس ال الجمع بين االحتفاالت غير الكتاب المقدس في عبادة خدا )تثنية 

 أن الكتاب المقدسومع ذلك قرر الكثيرون مراقبة تقويم العبادة 

 (.19-18: 2يوحنا  1باستخدام الممارسات التي يربطها الرسول يوحنا مع أضداد ) ال تؤيد.

 إن العطالت غير الكتابية تروج لها الشياطين وساعدت في إخفاء خطة خدا للمليارات على مر العصور.

 وقال يسوع خدا يريد أن يعبد في الحقيقة:

 ، نجب(4:24)جون  جب العبادة بالروح والحق.خدا روح، والذين يسجدون ي 24

 (.6-5: 3خدا يريد منك أن تثق به وتفعل أشياء طريقه، وليس لك )األمثال  إعادة األعياد شيطانية ال تكريم خدا الحقيقي.

العيش حياة بدءا من تضحية يسوع في عيد الفصح، والسعي إلى  األيام المقدسة الكتاب المقدس مساعدة صورة خطة خدا الخالص.

"الفطير"، لدعوة من أوليفرويتس في هذا العصر )العنصرة(، إلى أبوق الوحي والقيامة، لتذكير دور الشيطان في خطايانا و إن تضحية 
 المسيح التكفيرية، لتصوير مملكة خدا األلفية على األرض )عيد المعابد(، إلى إدراك أن خدا سيقدم خالصا للجميع )آخر يوم عظيم(، أجزاء

 من خطة خدا وكشفت وجعلت أكثر ملموسة للمسيحيين.

 (.1: 11كورنثوس  1الكتاب المقدس يحكي المسيحيين لتقليد الرسول بولس كما تقليد يسوع )

: 13أال يجب أن تحذو حذوه كما علم )يوحنا  (.13؛ 38-10: 7؛ يوحنا 19-7: 22؛ 42-41: 2احتفظ يسوع باأليام المقدسة التوراتية )لوقا 

 (؟12-15



-7: 5كورنثوس  1؛ 18-17: 28؛ 9: 27؛ 24-18: 21؛ 6،16: 20؛ 18:21حافظ الرسول بولس على األيام المقدسة التوراتية )أعمال 

يجب تطهير الناس الذين يدعون  (.21-19: 10كورنثوس  1وحذر بول من أولئك الذين سيعرضونهم للممارسات الشيطانية ) (.8: 16؛ 8

 (.9: 1بطرس  2؛ 13:30المقدس من الوثنية )راجع نحميا اتباع إله الكتاب 

 أبقى الرسول يوحنا األيام المقدسة التوراتية، ولكن حذر من أن الناس الذين يدعون أنهم مسيحيون لم يتبعوا ممارساته:

ادات األرواح، والتي وكما سمعت أن المسيح الدجال قادم، حتى اآلن قد حان العديد من مض أيها األوالد، هو ساعة الماضية. 18

لكنهم  ألنه إذا كانوا منا، إرنست و يونغ عشر قد استمر معنا. خرجوا منا، لكنهم لم يكونوا منا؛ 19 نعلم أنها هي الساعة األخيرة.

 (19-18: 2يوحنا  1) خرجوا إلى درجة قد تكون واضحة، وأن أيا منهم لم يكن منا.

كان يوحنا يكتب أن أولئك الذين يزعمون كذبا  اب المقدس المقدسة كرسله، مثلما أبقى جون؟هل يجب أن يحتفظ المسيحيون بنفس أيام الكت

 أن المسيحيين الذين ال يتبعون ممارساته تعمل كمسيحيين.

اكن في حين يمكن أن يكون هناك أم كلمة خدا أو تقاليد الرجال؟ عندما يتعلق األمر األيام المقدسة والعطلة، الذين نحن لالستماع إلى؟

 مناسبة للتقاليد، ال شيء يجب أن تقبل التقليد الذي يتعارض مع كلمة خدا.

 (، ربما ينبغي لنا أن نتعلم من بيتر ورد الرسل اآلخر للقادة الدينيين في يومهم:3:16تيموثاوس  2وبما أن كلمة خدا مربحة للعقيدة )

 (5:29)أعمال  ينبغي أن يطاع خدا أكثر من الناس. 29

 مثلة يسوع والرسل، وتحافظ على أيام خدا المقدسة طريقه، وال تسمح تقليد مجالس الرجال بوقفك؟هل ستتبع أ

(، وهي المهرجانات الكتابية خدا 8،21،24،27،35،36: 23هل ستستمع إلى أولئك الذين "يعلنون أن يكونوا دعوات مقدسة" )الويين 

 (؟37: 23)الويين 

 قال يسوع:

 (8:21)لوقا  كلمة خدا ويعملون بها.إخوتي هم الذين يسمعون  21

 (.19: 17علينا أن نحدد الحقيقة )يوحنا  (.29: 8من المفترض أن يكون المسيحيون )رومية  هل أنت حقا أحد إخوة يسوع؟

 سوف تبقي أيام خدا المقدسة أو التقاليد التي هي مستوحاة شيطاني؟ هل و / أو منزلك يسمع كلمة خدا وتفعل ذلك؟

وإذا كان يبدو الشر لكم لخدمة الرب، واختيار ألنفسكم هذا اليوم من تعبدون "مثل اآللهة الوثنية" في الذي  15 الرب!اعبدوا  14"
 (.15-14: 24ولكن كما بالنسبة لي وبيتي، ونحن سوف تخدم الرب ")يشوع  كنت ساكن في ارضهم.

 اختيار أيام خدا المقدسة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويميوم المقدس 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017  2016    *يوم مقدس 

 15 أبريل  27 مارس  8 أبريل  19 أبريل  30 مارس 10 أبريل  22 أبريل  عيد الفصح

 16 أبريل -28 مارس 15-9 أبريل 26-20 أبريل -31 مارس 17-11 أبريل 29-23 أبريل  خبز غير مخمر
 22-  3 أبريل    6 أبريل                                        

  5 يونيو  16 مايو  31 مايو  9 يونيو  20 مايو 4 يونيو  12 يونيو   عيد العنصرة

 26سبتمبر  7 سبتمبر  19 سبتمبر  30 سبتمبر  10 سبتمبر 21 سبتمبر  3 أكتوبر   األبواق

 5 أكتوبر  16 سبتمبر  28 سبتمبر  9 أكتوبر  19 سبتمبر 30 سبتمبر  12 أكتوبر   التكفير

                  أكتوبر27-21 سبتمبر 9-3 أكتوبر20-14 أكتوبر -24 سبتمبر 11-5 أكتوبر 23-17 أكتوبر  عيد المظالت
                                        30    10-16 

 17 أكتوبر 28 سبتمبر 10 أكتوبر 21 أكتوبر 1 أكتوبر 12 أكتوبر  24 أكتوبر  آخر يوم عظيم

 

  جميع األيام المقدسة تبدأ مساء قبل، عند غروب الشمس.*

 

 

 



 المستمرة خداكنيسة 
 

 .أوسا 93433. غراند أفينو، غروفر بيتش، كاليفورنيا، ڈبليو 1036 :في المستمر خدايقع مكتب الواليات المتحدة للكنيسة 
 

 )كوغ( مواقع خدامن  المستمرةالكنيسة 
 

CCOG.ASIA  .ويركز هذا الموقع على آسيا ولديه مقاالت مختلفة في لغات آسيوية متعددة، فضال عن بعض العناصر باللغة اإلنجليزية 
CCOG.IN  .ويستهدف هذا الموقع نحو تلك التراث الهندي. لديها مواد باللغة اإلنجليزية ومختلف اللغات الهندية 

CCOG.EU   موجه نحو أوروبا. لديها مواد بلغات أوروبية متعددة.هذا الموقع 
CCOG.NZ  .ويهدف هذا الموقع نحو نيوزيلندا وغيرها مع خلفية منحدر البريطاني 

CCOG.ORG   وهو يخدم الناس في جميع القارات. أنه يحتوي على مقاالت، خداهذا هو الموقع الرئيسي للكنيسة المتواصلة من .
 ، بما في ذلك عظات أسبوعية وعيد المقدسة.وصالت، وأشرطة الفيديو

CCOGAFRICA.ORG  .ويستهدف هذا الموقع في أفريقيا 
CCOGCANADA.CA  .ويستهدف هذا الموقع في كندا 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Diosخدامن  المستمرةهذا هو موقع اللغة اإلسبانية للكنيسة  ۔. 
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyos هذا هو الموقع الفلبين مع المعلومات باللغة اإلنجليزية والتاغالوغ. ۔ 

 

 أخبار وتاريخ المواقع
 

COGWRITER.COM   هذا الموقع هو أداة إعالن رئيسية ولها األخبار، والعقيدة، والمواد التاريخية، وأشرطة الفيديو، والتحديثات

 النبوية.
CHURCHHISTORYBOOK.COM  .هذا هو وسيلة سهلة لتذكر الموقع مع مقاالت ومعلومات عن تاريخ الكنيسة 

BIBLENEWSPROPHECY.NET  .هذا هو موقع اإلذاعة على االنترنت الذي يغطي األخبار والموضوعات الكتاب المقدس 
 

 قنوات فيديو يوتيوب للعظات وخطوط سيرمونيتس
 

BibleNewsProphecy  اة.قن CCOG .أشرطة الفيديو سيرمونيت 
CCOGAfrica  .قناة  CCOG .الرسائل باللغات األفريقية 

CDLIDDSermones  .قناة CCOG ....الرسائل باللغات األفريقية 
ContinuingCOG  .قناة CCOG .خطب الفيديو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أو األعياد الشيطانية؟ المقدسة خداأيام 

الذي يتبادر إلى الذهن؟ هل تفكر في األشجار دائمة الخضرة، اكاليل الزهور، األرانب، البيض، الكعك  عندما تفكر في العطالت، ما

  الساخن الصليب، وأزياء السحرة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومع ذلك ال يتم اعتماد أي من تلك الرموز في الكتاب المقدس. هل تعرف ما يعلمه الكتاب المقدس فعال؟

 :كتب الرسول بولس

عاِم الَمذبُوحِ ِلألوثاِن قِيَمةً، أْو أنَّ ِللَوثَِن قِيَمةً؟فَماذا 
ي بِِه َهُؤالِء  ٢٠ أعنِي بَِهذا؟ َهْل أعنِي أنَّ ِللطَّ ال، بَْل ما أعنِيِه ُهَو أنَّ ما يَُضح ِ

يَرةِ، ال هللِ! َوأنا ال أُِريدُُكْم أْن  ر ِ وَن بِِه ِلألرواحِ الش ِ يَرةِ الن اُس فَإنَّما يَُضحُّ ر ِ فاَل يُمِكنُُكْم أْن تَشَربُوا  ٢١. تَُكونُوا ُشَركاَء األرواحِ الش ِ

ِ َومائِدَةِ األ ب  يَرةِ أيضاً. َوال يُمِكنُُكْم أْن تَشتَِرُكوا فِي ِمائِدَةِ الرَّ ر ِ ِ َوَكأَْس األرواحِ الش ِ ب  ً َكأَْس الرَّ يَرةِ أيضا ر ِ أْم لَعَلَّنا  ٢٢. رواحِ الش ِ

ِ؟نُحاِوُل أ ب   (22-19: 10كورنثوس  1)ألَعَلَّنا أقَوى ِمنهُ؟ ْن نُثِيَر َغيَرةَ الرَّ
 

 يجب عليك أن تبقي أيام هللا المقدسة أو األعياد الشيطانية؟

 


