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1. ቅዱስ ቀኖች ቁ ታዋቂ በዓላት 

በ ማን ነን የሚሉ በርካታ የክርስትና ቡድኖች, ማለት ይቻላል, ሁሉም አንዳንድ በዓላት ወይም ቅዱስ ቀኖች ተመልከቱ. 

አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቀናት ወይም ሰይጣናዊ በዓላትን ማክበር ያለብን? 

ቀላል መልስ ጋር አንድ ቀላል ጥያቄ ይመስላል. እንዲሁም በመጽሐፍ ቅዱስ ለማመን ፈቃደኛ የሚሆን, ይልቅ ሕዝቡን የተለያዩ ይህ ነው. 

ቅዱስ ቀናት እና በዓላት ከየት ነው የመጣው? እነዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይመጣሉ ወይም እነርሱ ባሕላዊ አረማዊ / አጋንንታዊ 
ምልከታዎች ጋር የተያያዘ ነው? 

አንተ ክርስቲያን ነህ ብለው የሚያምኑ ከሆነ, በእርግጥ, ለመጠበቅ እና ለምን የለበትም ምን ቀናት, ካለ ታውቃለህ? 

ይህ አጭር መጽሐፍ ዓመታዊ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀኖች ላይ ያተኩራል እና ሌሎችን ማክበር ይህ ዓመታዊ በዓላት መካከል አንዳንዶቹ ላይ 
መረጃ አለው. 

ቃል የበዓል 

ዌብስተርስ መዝገበ ቃላት, በብሉይ ከ በመጀመሪያ ዓለም የበዓል ቻም መሠረት እንግሊዝኛ hāligdæg. ሰዎች አሁን ማሰብ ይመስላሉ 
ነገር ቢኖርም ላይ, ይህ ቃል ቅዱስ ቀን ማለት የእረፍት ጊዜ - በዓል እንዲኖራቸው በእርግጥ ጊዜ ማጥፋት ማለት አይደለም. 

እርግጥ ነው, ሁሉም 'በዓላት' ሃይማኖታዊ ቅዱስ ቀናት እንደ ታስቦ ነበር. ብሔራዊ በዓላት የግድ ሃይማኖታዊ መሐላ ተደርገው, እና 
እንኳ ኢየሱስ ይመስላል እነዚያ አንድ ወይም ከዚያ በላይ (ዮሐንስ 10: 22-23) ይከበር ነበር. 

እስከ ኢየሱስ ይሄዳል እንደ እርሱ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት እና እንዲህ የፋሲካ እንደ በዓላትን ያከብሩ በተለይ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ 
መዛግብት (ሉቃስ 2: 41-42; 22: 7-19), በዳስ በዓል (ዮሐንስ 7: 10-26), እና የመጨረሻው ታላቁ ቀን (ዮሐንስ 7: 37-38; 8: 
2). ፋሲካ መጠበቅ ከኢየሱስ ሐዋርያት ወደ አዲስ ኪዳን ነጥቦች (1 ቆሮንቶስ 5: 7), ቂጣ እንጀራ ዘመን (የሐዋርያት ሥራ 20: 6; 1 
ቆሮንቶስ 5: 8), በጰንጠቆስጤ (የሐዋርያት ሥራ 2: 1-14), መለከትና የዳስ ( ሐዋ ዘሌዋውያን 23: 24.33 37; የሐዋርያት ሥራ 
18:21; 21: 18-24; 28:17), እና የሥርየት ቀን (የሐዋርያት ሥራ 27: 9). 

መጽሐፍ ቅዱስ ፈጽሞ ኢየሱስም ሆነ ሐዋርያት አረማዊ ሮም ይከታተል የተነሱ እንደ ሃይማኖታዊ በዓላትን ይከታተል እንደነበር 
ያሳያል. ሆኖም, ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ምንጮች የመጡ ማን የእነሱ ሃይማኖት ክርስትና የይገባኛል ጥያቄ ወይም ይህ 
ሃይማኖታዊ በዓላት ስሪቶች ትጠብቃላችሁ. 

የአውሮፓ እነዚህ ሰነበተች? 

በሁሉም ብሔራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ድርቅ እና መቅሰፍቶች አምላክ ቅዱስ ቀናት መሐላ ወይም ርዕሰ ጉዳይ ይጠብቃል ጊዜ እንደሚመጣ 
መጽሐፍ ቅዱስ ይተነብያል (ዘካርያስ 14: 16-19). ይህ ጉዳይ እንደመሆኑ, እርስዎ አሁን ማድረግ የለበትም እንደሆነ እንመልከት 
አይገባም? 

ቢያንስ ሁለት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ይህንን መጽሐፍ ያንብቡ. አንዳንዶች መጽሐፍ ቅዱስ ትዕይንቶች ይህን ውስጥ ከተብራሩት ምን 
አስነስቷል የተወሰኑ የተቃውሞ. አንድ ድርብ-ተነበበ ተስፋ እናደርጋለን እናንተ ሊኖረው ይችላል ይበልጥ ከባድ ጥያቄዎች መልስ 
ይሰጣል. 

አንድ እውነት ክፍት አእምሮ ጋር ይህንን ርዕስ ማጥናት ይሞክሩ. እኛ ጭፍን የሆነ መንፈስ ውስጥ እነዚህ ዓመታዊ ቅዱስ ቀናት 
ማንኛውም አቀራረብ ላይ መመልከት, በእርሷ ላይ የእኛ ዘብ ላይ አይደሉም ከሆነ, ሁሉም የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ነው. መጽሐፍ ቅዱስ 
"በእርሱ ወደ ሰነፍ እና ነውር ነውና: እርሱ ይህ ስለሚሰማቸው በፊት ጉዳይ መልስ ማነው" ይህ (ምሳሌ 18:13) ስለዚህ እዚህ እነዚህ 
ነገሮች (የሐዋርያት ሥራ 17:10 እንዲሁ ናቸው ረ ለማየት የጥንቱን እንደ ሁን የሚያስተምረው -11). 

, መጠየቅ አምላክ: ክፍት አእምሮ አምላክ (2 ኢሳይያስ 66) ቅዱስ እና ቅዱስ ቃል በፊት ስለተሰማው, በራሳችን መንገድ ይልቅ እውነትን 
ወዶ ጋር, ጭፍን ነፃ ተከትለዋል ልብ ጋር እግዚአብሔርን እና ፈቃድ, በፈቃደኝነት መገዛት ውስጥ, ስለዚህ, እነዚህ እናድርግ በትህትና 
በመንፈስ ቅዱስ አቅጣጫ ለ. ይህም, በጸሎት ታዘዙና ተገዙ; ፈቃደኛ; ሆኖም ጥንቃቄ እና ጥንቁቅ አመለካከት ውስጥ በዚህ ጉዳይ ጥናት 
- ሁሉን ፈትኑ (ዝ.ከ. 1 ተሰሎንቄ 5:21 KJV / DRB). 



የእግዚአብሔር መንፈስ ቀናት እና ክብረ በአላት 

አንተ የእግዚአብሔር በዓላት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተዘርዝረዋል ይህ ያውቁ ኖሯል? ይህ የማመዛዘን መሆን ያለበት ቢሆንም, ብዙዎች 
ይህን እንዲሁ ነው መገንዘብ አይደለም, ወይም የት በቅዱሳት ይላሉ ለማግኘት. 

ከዚህም በላይ, በአንድ ጉዳይ ጋር እኔ እነሱ አብዛኞቹ ሰዎች አሁን ለመጠቀም የተለየ መቁጠሪያ ላይ የተመሠረቱ መሆናቸው 
ነው. በመሰረቱ የእግዚአብሔር ቀን መቁጠሪያ አንድ የጨረቃ-የፀሐይ አንዱ ነው. የተሻለ (እነርሱ የሮም የቀን በተመሳሳይ ቀን በየዓመቱ 
ላይ አትወድቅም አይደለም) በመጽሐፍ ቅዱሳዊው የቀን መቁጠሪያ እና የሮማ (በጎርጎርዮስ) ቀን መቁጠሪያ ተከትሎ ንጽጽር ገበታ 
ይመልከቱ, አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቀኖች የሚከናወንበትን ለመረዳት ለማገዝ: 

(ቅዱስ ቀኖች ጋር አንድ ዘመናዊ የሮማውያን መቁጠሪያ በዚህ ቡክሌት ዎቹ መጨረሻ ላይ ይታያል.) 

 

እስከ የአምላክ ቅዱስ ቀኖች እንደ የመጀመሪያው የፕሮቴስታንት እና የካቶሊክ ትርጉም ሁለቱም በማሳየት በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ 
ማጣቀሻ, መጀመር እንመልከት: 

14 ከዚያም አምላክ እንዲህ አለ, "እነሱም ፈቃድ ምልክት ይሆን. ሰማይ ውስጥ መብራት ሌሊት ከ ቀን በተቻላችሁ ይኑሩ እና 
ሃይማኖታዊ በዓላት, ቀናት, እና ዓመት ምልክት ያድርጉ. (ዘፍጥረት 1:14, የአምላክ ቃል ትርጉም, GWT) 
14 እግዚአብሔር እንዲህ አለ: በሌሊት ከ ቀን ለመከፋፈል, እና እኔ ልንገራችሁ ዘንድ ከሰማይ ይጋርዱታል ውስጥ ይኑሩ 
መብራቶች በዓላት, ቀን እና ዓመት ያመለክታሉ. (ዘፍጥረት 1:14, ኒው ጀሩሳሌም ባይብል, BU) 

በ ቁጥር 14 ላይ 'መታጨድ የዕብራይስጥ ቃል አንድ ሃይማኖታዊ በዓል ያመለክታል. 

ወር           ቁጥር ርዝመት   ሲቪል ጋር እኩል ነው 

Abib/Nisan  1  30 ቀናት   መጋቢት - ሚያዚያ 

Ziv/Iyar   2 29 ቀናት  ሚያዚያ - ግንቦት 

Sivan/Siwan  3  30 ቀናት   ግንቦት - ሰኔ 

Tammuz  4  29 ቀናት   ሰኔ - ሀምሌ 

Av/Ab   5  30 ቀናት   ሀምሌ - ነሐሴ 

Elul   6  29 ቀናት   ነሐሴ - መስከረም 

Ethanim/Tishri 7  30 ቀናት   መስከረም - ጥቅምት 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 ቀናት  ጥቅምት - ህዳር 

Kislev   9  30 or 29 ቀናት  ህዳር - ታህሳስ 

Tevet   10  29 ቀናት   ታህሳስ - ጥር 

Shevat   11  30 ቀናት   ጥር - የካቲት 

Adar   12  30 ቀናት   የካቲት - መጋቢት 

(በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱሳዊ 'መመንጠቅ ዓመት' ውስጥ አዳር 2 ተብሎ ሌላ ወር አለ)  

 



መጽሐፍ ቅዱስ የያዘው በጣም በመጀመሪያው መጽሐፍ ውስጥ ሃይማኖታዊ በዓላት ሕልውና ስለ ተነጋገረ ያውቃሉ? በመዝሙር 
መጽሐፍ በተጨማሪም እግዚአብሔር ጨረቃ አደረገ ምክንያት ይህ ነው በመሠረቱ ያረጋግጣል; 

19 እርሱም በዓላት ላይ ምልክት ለማድረግ ጨረቃ አደረገ (መዝሙር 104: 19, አዲሱ መደበኛ ትርጉም) 

እናንተ በፊት ሰሙ በዚህ ነገር ነው! 

እግዚአብሔር ምልክት ለማድረግ በዚያ ይመደባሉ በ "ሰማይ ውስጥ መብራት 'ደረጃ ያለውን ሃይማኖታዊ በዓላት የትኞቹ ናቸው? 

ደህና, በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ቀናት (መታጨድ ') እና የተወሰኑ መብራቶች ተጠቅሰዋል ተዘርዝረዋል የት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
አንድ ቦታ አለ. 

ይህም ብዙ ምኞት ችላ, ወይም ወዲያውኑ ሙሉ ለሙሉ የተደረገው ተደርጓል መደምደሚያ ላይ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ 
ነው. ወደ አዲሱ የአሜሪካ መጽሐፍ ቅዱስ (ኒአባ), አንድ የሮማ ካቶሊክ ትርጉም ላይ ይታያል መከተል (አብዛኞቹ ፕሮቴስታንቶች እነሱ 
ምን ቅዱሳት መጻሕፍት ስቴቶች ቢኖሩም ላይ, መመልከት አይደለም ይሆናል ዘመን ብዙ በተመለከተ የሮም ቤተ ክርስቲያን መከተል 
እንደ ኒአባ ከዚህ በታች ጥቅም ላይ ውሏል): 

የሚከተሉት 2 ... አንተ ቅዱስ ቀናት ማወጅ ልቃቂት ይህም የጌታ በዓላት ናቸው. እነዚህ የእኔ በዓላት የሚከተሉት ናቸው: 
3 ለስድስት ቀናት ያህል ሥራ ህብረት ማድረግ ይችላል; በሰባተኛው ቀን ግን የዕረፍት ሰንበት ነው; የተቀደሰ ቀን 
አወጀ; ምንም ሥራ አንተ ልቃቂት ይሆናል. በምትኖሩባቸው ቦታዎች ሁሉ ይህ የጌታ ሰንበት ነው. 
4 እነዚህ የጌታ በዓላት ናቸው, ቅዱስ ቀናት የትኛው አንተ የእኔን የገንቢውን ተገቢ ላይ ልቃቂት አውጃለሁ. 5 የፋሲካ ጌታ 
ምሽት አመሻሹ ላይ, በመጀመሪያው ወር በአሥራ አራተኛው ቀን ላይ ይወድቃል. 6 በዚህ ወር በአሥራ አምስተኛው ቀን ቂጣ 
እንጀራ የጌታ በዓል ነው. ለሰባት ቀናት ቂጣ እንጀራ ልቃቂት ይበላሉ. እነዚህ ቀናት በመጀመሪያው ላይ 7 አንድ ቅዱስ ቀን 
ተብለው ሊሆን ይሆን; ምንም ከባድ ሥራ ልቃቂት ይሆናል. (ዘሌዋውያን 23: 2-7, አ.መ.ት) 

ሰንበት, አንተ ከፍታ ለ ነዶ የትኛው ላይ ቀን በኋላ ያለውን ቀን ጀምሮ በ 15, እናንተ ሰባት ሙሉ ሳምንታት እቈጥራለሁ 
ልቃቂት; 16 እናንተ አምሳ ቀን, ሰባተኛው ሳምንት በኋላ ቀን ልቃቂት መቁጠር. (ዘሌዋውያን 23: 15-16, አ.መ.ት) 
24 ... አንተ አስታዋሽ እንደ የመለከት መነፋት ጋር የሰንበት ዕረፍት, እናገኝ ይሆን በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ላይ, 
አንድ ቅዱስ ቀን አወጀ; (ዘሌዋውያን 23:24, አ.መ.ት) 

26 ሙሴም ወደ ጌታ እንዲህ አለ: 27 አሁን በዚህ በሰባተኛው ወር አሥረኛው ቀን የስርየት ቀን ነው. አንድ ቅዱስ ቀን ተብለው 
ይኖራቸዋል. እናንተ ራሳችሁን አዋርዱ ልቃቂት ወደ ጌታ በጾሙ. ማስተስረያ ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ስለ እናንተ ነው መቼ, 
የስርየት ቀን ስለሆነ በዚህ ቀን ላይ 28 እናንተ, ማንኛውንም ሥራ ልቃቂት አይደለም. 29 ከሕዝቡ ተለይቶ እንዲጠፋ በዚህ ቀን 
ህብረት ልቃቂት ላይ ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ ሰዎች. ማንም ሰው በዚህ ቀን ምንም ዓይነት ሥራ የሚያደርገው 30 ከሆነ, እኔ 
ሰዎች ከ ይህ ሰው ያስወግዳል. 31 እናንተ ምንም ሻል ሥራ ያደርጋል; ይህ በምትኖሩበት በየትኛውም ቦታ በትውልዶቻችሁ 
ሁሉ ዘላቂ ደንብ ነው; 32 ይህ እናንተ ሙሉ በሙሉ የዕረፍት ሰንበት ነው. እናንተ ራሳችሁን አዋርዱ ልቃቂት. በወሩ 
በዘጠነኛው ምሽት ላይ ጀምሮ, አንተ ማታ ወደ ማታ ከ ሰንበትን መጠበቅ ልቃቂት. 

33 ሙሴም ወደ ጌታ እንዲህ አለ: 34 እስራኤላውያንን እንዲህ በላቸው: በዚህ በሰባተኛው ወር ከአሥራ አምስተኛው ቀን ለሰባት 
ቀናት ያህል ይቀጥላል የትኛው የዳስ, ጌታ ያለው በዓል ነው. 35 በመጀመሪያው ቀን, አንድ ቅዱስ ቀን ተብለው ምንም ከባድ 
ሥራ ልቃቂት ይሆናል. አንተ ልቃቂት 36 ሰባት ቀን የጌቶች ወደ በጾሙ; በስምንተኛውም ቀን የተቀደሰ ቀን ተብለው 
ይኖራቸዋል. አንተ ጌታ ወደ በጾሙ ልቃቂት. ይህ በዓል ለመዝጋት ነው. ምንም ልቃቂት ከባድ ሥራ ያደርጋል. 

37 እነዚህ እንግዲህ የጌታን በዓላት ... (: 26-37, ኒአባ ዘሌዋውያን 23) ናቸው 

መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የእግዚአብሔር በዓላት እና የአምላክ ቅዱስ ቀኖች ይዘረዝራል. ሆኖም አብዛኞቹ ሰዎች በእውነት ክርስቲያን 
እግዚአብሔር ያዝዛል ይህ ቅዱስ ቀናት ይጠብቃል አትማሉ ማን የሚሉ. 



ማስታወሻ: በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ሙሉ ቀን ስትጠልቅ-ወደ-ፀሐይ ከጠለቀችበት አንስቶ (ዘፍጥረት 1: 5; ዘሌዋውያን 23:32; 
ዘዳግም 16: 6, 23:11; ኢያሱ 8: 9; ማርቆስ 1:32) እንጂ እኩለ ሌሊት ከ በእኩለ ሌሊት ወይም ቀን ዛሬ ነው 
የሚቆጠሩት. በተጨማሪም ክርስቲያኖች ሆነ በአዲስ ኪዳን ስለ ተቀይረዋል ይህም በብሉይ ኪዳን ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ በዘመናት 
እንዲከበሩ ጋር የተጎዳኘ ገፅታዎች ቢኖሩትም ግልጽ - ለምሳሌ በማቴዎስ 26:18, 26-30 ለማድረግ ያግዛል መሆኑን ልብ 
ይበሉ; ዕብራውያን 10: 1-14 - ይህም እነዚህ ቀናት እና በዓላት አሁንም እንዳሉ እና ከአህዛብ ጨምሮ, የጥንቶቹ ክርስቲያኖች 
እንጠበቅ ነበር እውነታ ነው. 

በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ የሰምርኔሱ ፖሊካርፕ እንደ የአህዛብ ክርስቲያን መሪዎችን ጨምሮ, ተመሳሳይ 
ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን, እንዲሁም የእነሱ ታማኝ ተከታዮች የተደበቀ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ጠብቅ. እኛ የጥንት 
ክርስቲያኖች እና በኋላ የተደበቀ እያሉ ይህ መንገድ ላይ እያሉ ይቀጥላሉ. አይሁድ እነዚህ ክርስቲያኖች በ መቀመጥ ማለት ወይም ምን 
ምን እንደሆኑ ሁሉ በእነዚህ ቀኖች ላይ አዲስ ኪዳንን ትምህርቶች መቀበል እንጂ እንደ ይህ አይሁድ ጠብቅ ይህ ዘመን ጀምሮ የተወሰኑ 
ዓይነት መሠረታዊ መንገዶች ይለያል. 

ይህ በርካታ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር በዓላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት የመጀመሪያ እና ሁለተኛ የኢየሱስ መምጣት እንዲሁም 
የመዳን እርዳታ ስዕል የእግዚአብሔር ዕቅድ የሚፈጸም ይጠቅሳሉ መገንዘብ ትጠብቃላችሁ. 

2. ፋሲካ: ብቻ የክርስቶስ ሞት ስለ ነው? 

ክርስቲያኖች ፋሲካን ይገባል? 

ብዙ እንደምናውቀው, የእስራኤል ልጆች በተለይ በዘጸአት መጽሐፍ ውስጥ የፋሲካን በዓል ለማክበር ወደ ተነገረን. , መሥዋዕት (ዘጸአት 
12: 3-4): ቤተሰቦች የእንከን (5 ዘፀአት 12) ያለ አንድ የበግ ጠቦት ወስዶ. (ዘፀአት 12: 6) በጉ አራተኛው አመሻሹ ላይ ነበር ላይ ሠዋ; 
ደሙንም አንዳንድ የቤተሰብ ቤት በር ላይ ይመደባሉ ነበር (ዘጸአት 12: 7). 

የተቀየረ ማን ግብፃውያን በአንጻሩ አምላክ 'ሞት ከ "ላይ አልፈዋልና መመሪያ እርምጃዎች የወሰዱ ሰዎች ይህ (: 28-30 ዘፀአት 12) 
ማድረግ ነበር. 

ብዙ መገንዘብ እንደ ኢየሱስ የእሱ ወጣቶች (ሉቃስ 2: 41-42) ጊዜ ጀምሮ በየዓመቱ (ዘፀአት 13:10) ፋሲካን አደረጉ እና በመላው 
መላ ሕይወት (ሉቃስ 22:15). 

በመጀመሪያው ወር ከወሩም በአሥራ አራተኛው ቀን የፋሲካን በዓል ይከበር የነበረው (ዘሌዋውያን 23:;: አስቴር 3 በ 1 ወይም ኒሳን: 5 
ዘዳግም 16 ላይ የምንጠራው 7). ይህም በየዓመቱ የጸደይ ወቅት ውስጥ የሚከሰተው. 

ከኢየሱስ ጋር የተጎዳኘ በርካታ ልማዶች (: 19-22; ዮሐንስ 13: ሉቃስ 22 1-17) ተለውጧል ቢሆንም, አዳኛችን እንዲሁም (: 7-13 
ሉቃስ 22) ያድርጉት ዘንድ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው. በተጨማሪም የአዲስ ኪዳን በግ መግደል እና መቃኖች (ዘጸአት 12: 6-7) ላይ 
ደም በማስቀመጥ, ምክንያቱም የኢየሱስ መሥዋዕት የደረቁ ግልጽ ነው ከእንግዲህ አስፈላጊ አይደለም (ዝ.ከ. ዕብራውያን 7: 12-
13,26-27; 9:11 -28). 

ሐዋሪያው ጳውሎስ የኢየሱስን መመሪያ ጋር ውስጥ ፋሲካን ያደርጉ ዘንድ ክርስቲያኖች ነበሩ በተለይ አስተምሯል (1 ቆሮንቶስ 5: 7-8; 
11: 23-26). 

መጽሐፍ ቅዱስ (1 ጴጥሮስ 1:20) "ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ከበጉ የተገደሉትን" መሆን ኢየሱስ "ዓለም ሳይፈጠር እንኳ አስቀድሞ 
ታወቀ ነበር" ሲል ያስተምራል (ራእይ 13: 8). በመሆኑም በመሆን ኢየሱስን ጨምሮ የእርሱ ቅዱስ ቀናት እና በዓላት በኩል 
የእግዚአብሄር የደህንነት ዕቅድ "የፋሲካ በግ," በፊት ይታወቅ ነበር ፕላኔት ላይ የሰው ልጆች ተቀመጡ. በሰማያት ቢኖረው የሰማይ 
አካላት መካከል አንዳንዶቹ መቻል ለዚህ ነው 

ይላሉ አስላ! 

ቆንጆ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ቅዱስ እሱም ተገደለ ጊዜ ኢየሱስ ከፋሲካ ጋር የተጎዳኘ ነገር ተፈጸመ ያስተምራል እንገነዘባለን. 



እኛ እንኳ በኤደን ገነት ውስጥ ውይይት ይህን ታላቅ መሥዋዕት አሠራር እናገኛለን. ኢየሱስ (ዘፍጥረት 3:15) በትንቢት በኋላ, 
እግዚአብሔር በውስጡ ቆዳዎች ጋር አዳምና ሔዋን ኃፍረተ ሥጋ (በዚህ ክስተት ላይ ኃጢአት አንድ አይነት ውክልና) ለመሸፈን ሲሉ 
አንድ እንስሳ (ምናልባት አንድ በግ ወይም ፍየል), (ዘፍጥረት ተገድሏል 3:21). አቤል ከመንጋው (: 2-4 ዘፍጥረት 4) ከ ጠቦት 
መሥዋዕት አድርጓል ጊዜ በተጨማሪም መሠዋት ስርዓተ ይህን መርህ ተመልከት. 

በሙሴ ዘመን ውስጥ ታዋቂ ፋሲካ ግብፅ (: 1-38 ዘፀአት 12) የእስራኤልንም ልጆች መዳናችን አሳይቷል. (1;::; ዘጸአት 12 1 2 
ዘፍጥረት 1:14) እና በዓላት (ዘሌዋውያን 23) ሙሴ አምላክ ይህንን በተመለከተ መመሪያ እንዲሁም መቁጠሪያ ተመዝግቧል. ፋሲካ, 
በመሰረቱ የእግዚአብሔር ልጆች የመዳን ታላቅ እቅድ የሚወክለው በየዓመቱ እነዚህ ክስተቶች የመጀመሪያው ሆነ. 

በብሉይ ኪዳን ውስጥ, ፋሲካ ግብጽ እና የእግዚአብሔር ጣልቃ ባርነት ነፃ እንደሚያወጣ ያመለክታል. ነገር ግን, በትንቢት, በተጨማሪም 
ኢየሱስ የፋሲካችን በግ መጥቶ ሊምል ስለሚያደርገው ጊዜ የሚፈጸም እየፈለጉ ነበር (1 ቆሮንቶስ 5: 7). የዓለምን ኃጢአት ሊያስወግድ 
የመጣው የእግዚአብሔር በግ (ዮሐንስ 1:29; ሐዋ 3: 16-17). 

እንደ ሰብዓዊ ፍጡር እንደ ኢየሱስ 'የመጨረሻ ፋሲካ ላይ, እሱም መገባደጃ ምሽት ጊዜ ያድርጉት ቀጠለ እና መጠበቅ (ሉቃስ 22: 14-
19; ዮሐንስ 13: 2.12 15) ለደቀ መዛሙርቱ ነገራቸው ላይ እና ኒሳን / በአቢብ ወር በ 14 ኛ (ሉቃስ 22:14; 23: 52-54). 

ኢየሱስ,  በውስጡ በዓል ጋር ተያይዘው ድርጊቶች በርካታ ተለውጧል. ኢየሱስ ቂጣ እና የወይን ፋሲካ (ማቴዎስ 26:18, 26-30) 
ዓቢይ ክፍል አደረገ ልማድ (ዮሐንስ 13: 12-17) አክለዋል. 

ምንም መንገድ ኢየሱስ ይህን ዓመታዊ የፋሲካ መማል አልነበረም እንደሆነ ያስተምሩ ወይም የሚሻውን ግሪክ-ሮሜ ወግ የሚከተሉ ሰዎች 
እንደ አንድ እሁድ ጠዋት ወደ የያዘው ታዛቢ ቀን ጊዜ መቀየር ነበር. እንኳን የአስተዳደር 1 ኛ እና 2 ኛ ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች ሌሊት ላይ 
ፋሲካን አደረጉ ይህ የግሪክ ኦርቶዶክስ ምሁራን (Calivas, ALKIVIADIS ሲ በሚያከብሩበት እና ታላቁ ሳምንት አመጣጥ - ክፍል 
I. ቅዱስ መስቀል ኦርቶዶክስ ፕሬስ, 1992) እኛም በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ ያደርጋል በ 21 ኛው ክፍለ 
ዘመን ውስጥ. ፋሲካ ብቻ በአግባቡ የተጠመቁ ክርስቲያኖች የተነሱ ህብረት ነው (ሮሜ 6: 27-29 ቆሮንቶስ 11 ሐዋ 1 3-10; ዘፀአት 
12:48; ዘኍልቍ 9:14). 

ኢየሱስ ካቶሊክ ቸርች (ካቴኪዝም እንዳደረጉት መጠበቅ ይህም በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተለየ ነገር በመደወል እና ባይሆንም ይህ ምናልባት, 
በ የሮም ቤተ ክርስቲያን (እንዲሁም መልኩን የፕሮቴስታንት ዘሮች ብዙ አድርጎ) በኦፉሴሌ ይህ የፋሲካ የሚጠብቅ የሚያስተምረው ይህ 
ታክሏል ይገባል. Doubleday, NY, 1995, p. 332). 

ወይን, የወይን ጭማቂ አይደለም 

ኢየሱስ ወይን ጠጅ ወደ (ዮሐንስ 2: 3-10) ውኃውን እውነታ ቢኖርም ላይ እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ ጥቅም ላይ የግሪክ 
ቃል (ኦዪኖስ) ጠጅ የሚያመለክተው (ዝ.ከ. 1 ጢሞቴዎስ 3: 8), እሱም የወይን መሆኑን የተለያዩ የተነሱ ይገባኛል አላቸው ጭማቂ, እና 
ወይን ጠጅ, ይህ ፋሲካ ጥቅም ላይ ነበር. አይሁድም, ራሳቸውን ቢሆንም, ፋሲካ (Hisrch ለምሳሌ በጆን Eisenstein. የወይን. 
የአይሁድ ኢንሳይክሎፒዲያ. 1907, ገጽ. 532-535) ላይ የወይን ይጠቀማሉ. 

እንዴት ሊሆን ኢየሱስ የተጠቀመበት ይህ የወይን ጭማቂ ሳይሞት ታውቃለህ? 
በተለምዶ የወይን መስከረም ዙሪያ የሚሰበሰብበት ሲሆን ፋሲካ ሚያዝያ የሚባለው የሮማ የቀን መቁጠሪያ ወር ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ 
ነው. በኢየሱስ ዘመን, እነሱም ዘመናዊ ማምከን ወይም ማቀዝቀዣ የላቸውም ነበር. በመሆኑም, የወይን ጭማቂ መከር እና በፋሲካ ጊዜ 
መካከል ተበላሸ ነበር. 

አይሁዳውያን የወይን ጭማቂ አከማችተው ለማግኘት ሌሎች የማይቻል መሆኑን እንደተመለከትነው ይህ ረጅም (ዝ.ከ. ኬኔዲ ARS. 
ሄስቲንግስ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ. ሐ ስክራይብነር የአምላክ ልጅ, 1909 ገጽ. 974). ስለዚህ, ሔዋን ብዙ ዓመታት ባላበላሸው 
መቆየት ይችላሉ የትኛው ብቻ ጠጅ, ጥቅም ላይ ውሎ ሊሆን ይፈልጋሉ. (አልኮል መጠቀም, ጠጅ እንደ ለስላሳ አያስፈልግም, ዘዳግም 
26:14 ላይ በዳስ በዓል ባያገኝም ነው.) 

ክርስቲያኖች ጳውሎስ (ኤፌሶን 5:18, KJV) ጽፏል እንደ "ይህ ማባከን ነውና በውስጧ ጠጅ አትስከሩ" መሆን አይደለም. ብቻ (አንድ 
የሻይ ማንኪያ ሙሉ ወይም ከዚያ በታች ስለ) በተለምዶ የፋሲካ በዓል ላይ ፍጆታ ውስጥ የወይን ጠጅ በጣም ትንሽ. 



ፋሲካ የ 14 ኛ አይደለም 15 ኛ ላይ ነበር 

አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የፋሲካ ቀን በተመለከተ ግራ ቆይተዋል. 

መጽሐፍ ቅዱስ ይህ የእግዚአብሔር ቀን መቁጠሪያ የመጀመሪያው ወር 14 ኛው ቀን ላይ እንዲቀመጥ መሆኑን ያስተምራል (ዘሌዋውያን 23: 
5). 

ዘፀአት ምዕራፍ 12 6 ኛ ጥቅስ ውስጥ, ይህ መጠን በግ (የአይሁድ የኅትመት ማኅበር GWT እና ትርጉሞች) "በአመሻሽ ላይ" እንዲገደል 
እንደሆነ ይናገራል. የ 8 ኛ ቁጥር እነሱም በዚያ ሌሊት እንቅልፍ መብላት ናቸው ይላል. በዚያ ሌሊት ይጠበሳል እንዲሁም መበላት ሊምል 
ነው. እና, አዎ እንኳ አንድ የበግ ጠቦቶች ከገደለ, አንድ ሰው በቀላሉ, የተጠበሰ ለመግደል, እና "በመጀመሪያው ዓመት" አንድ በግ 
መብላት ትችላለህ (ዘፀአት 12: 5) ስትጠልቅ እና እኩለ- ጥራት መካከል የእስራኤልም ልጆች ወደ ተመዝግቦ ላይ ያደረገው ነገር 
በመሠረቱ ነው ዘጸአት 12 ላይ የማለፍ በቴክኒካዊ, እነሱ ጠዋት ድረስ ተረዳን ይህ ዘጸአት 12:10 በሰዓት በልቼ ዘንድ. በአሁኑ ጊዜ 
መጽሐፍ ቅዱስ መጠን መልአካዊ ፋሲካ (ዘፀአት 12:12), በ 14 ኛ ተመሳሳይ ምሽት "በዚያችም ሌሊት" ተከስቷል እንደሆነ ግልጽ ነው. 

መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ብቻ ነው መሥዋዕት እንደሆነ ያስተምራል (1 ጴጥሮስ 3:18; ዕብራውያን 9:28; 10: 10-
14). እንዲሁም ተገድሏል; በአዲስ ኪዳን ደግሞ ኢየሱስ ለመጨረሻ ጊዜ ፋሲካን (14-16 ሉቃስ 22) የተደበቀ ይህ ግልጽ 
ነው. መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ወደ 15 ኛ በፊት በእንጨት ከ የተወገደውን ያሳያል. ለምን? ቂጣ እንጀራ በተለይ በመጀመሪያው ቀን: የ 15 ኛ (28-
31 ዮሐንስ 19) የ "ከፍተኛ ቀን" ስለነበር (ዘሌዋውያን 23: 6). በመሆኑም, ኢየሱስ የተደበቀ እና 14 ኛ ላይ ፋሲካ ተፈጸመ. 

ኧርሊ ቸርች ሂስትሪ በተጨማሪም የፋሲካ የመጀመሪያ, ሁለተኛ, እና ሦስተኛ መቶ (ዩሲቢየስ. የቤተ ክርስቲያን ታሪክ, መጽሐፍ V, 
ምዕራፍ 24) ላይ ታማኝ ከአይሁድና ከአሕዛብ ክርስቲያን መሪዎች በ ኒሳን ወር 14 ኛ ላይ ዳነ ይህ ዘግቧል ሲሆን ይህም ዳነ ይህ ምሽት 
(Calivas) ውስጥ. 

ብዙዎች ስም ቀይረውታል ቢሆንም ክርስቶስ የሚሉ አብዛኞቹ መሪዎች, የፋሲካ አንዳንድ ስሪት እንዲጠብቁ ቢናገሩም, ቀን, ሰዓት, 

ምልክቶች, እና ትርጉም (ምዕራፍ 10 ላይ ፋሲካ ክፍል ይመልከቱ). 

መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካው በግ ለእኛ ሠዉ መሆኑን በግልጽ ያስተምራል እኛም ለመጠበቅ ነን ይህ ቂጣ እንጀራ ጋር ይህ 
በዓል: 

7 አጽዳ ውጭ አሮጌውን እርሾ, አንተ ያለ እርሾ ሆኖለታል እንደ ሊጥ አንድ ትኩስ ባች እንሆን ዘንድ እንዲሁ. የእኛ Paschal 
ጠቦት, ክርስቶስ, መሥዋዕት ሆኖ ቆይቷል. 8 ስለዚህ እኛን ሳይሆን በቅንነትና በእውነት ቂጣ እንጀራ ጋር ለስላሳ አሮጌውን 
እርሾ በክፋትና ክፋት እርሾ ጋር, በዓልን እናድርግ. (1 ቆሮንቶስ 5: 7-8, አ.መ.ት) 

ይህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ እንጀራ ጋር እንዲቀመጥ በዓል ማስታወቂያ ነው. ሐዋሪያው ጳውሎስ ኢየሱስ የአይሁድ ሕዝብ ጥቅም 
ይህም ከፋሲካ በግ ምትክ መሆኑን ተገነዘብኩ. በተጨማሪም እሱ ክርስቲያኖች አሁንም የፋሲካን በዓል ለማክበር ወደ ቀጥል የለበትም 
አስተምሯል. 

በመሰረቱ ክርስቲያኖች ነበሩ ነገር ግን እንዴት ይህን ማድረግ? 

ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ብሏል: 
23 እኔ ከጌታ እኔ ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን, የተቀበልከው ነበርና ይህ ለሚሰጥበት እንጀራን አንሥቶ የነበረው 
በዚያች ሌሊት ላይ ጌታ ኢየሱስ; እሱም ተረዳን እና ምስጋና ስጥ ጊዜ 24, ቆርሶም አለ "እንኩ, ብሉ; ይህ ስለ እናንተ የሚሆን 
ሥጋዬ ነው ሥጋዬ ነው;. ለመታሰቢያዬ ይህን ማድረግ" በተመሳሳይ መልኩ 25 እርሱም በተጨማሪም ብሎ ከእራት በኋላ 
ጽዋውን አንሥቶ "እናንተ ለመታሰቢያዬ ውስጥ, መጠጥ እንደ ይህ ጽዋ ብዙውን የእኔ ደም ያለውን አዲስ ኪዳን ነው. ይህን 
ማድረግ ነው." እርሱ እስኪመጣ ድረስ እንደ አብዛኛውን ጊዜ ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ: ይህንም ጽዋ 
በጠጣችሁ 26, አንተ የጌታን ሞት ትናገራላችሁና. (1 ቆሮንቶስ 11: 23-29) 

ስለዚህ, ሐዋሪያው ጳውሎስ ኢየሱስ ቂጣና ወይን ጋር ኢየሱስ ለመጨረሻ ጊዜ ፋሲካን ተናግረዋል በ መልኩ ፋሲካን ያደርጉ ዘንድ 
የነበሩትን ክርስቲያኖች አስተምሯል. እና ያ ሌሊት ወይም መገሰጫ ወይም መታሰቢያ ላይ ነበር - መታሰቢያ ዓመታዊ እንጂ ሳምንታዊ 
ክስተት ነው. 



የካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ትምህርተ በትክክል "ኢየሱስ ... የፋሲካ ጊዜ መረጠ ዳቦ ወሰደ; ቆርሶም ..." እና በተጨማሪም መበላት 
ከአውሮፓ ህብረት ጋር ሰጥቷል ብለዋል. 

ይህም ኢየሱስ ቂጣ እንጀራ ቆርሶም ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተመዝግቧል እንዲሁም አለፈ ነው ለመብላት የእሱ ተከታዮች ጋር 
ነው. በተጨማሪም ኢየሱስ አነስተኛ መጠን ለመጠጣት ተከታዮቹ ወደ ወይን ጠጅ አልፈዋል. በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን 
ውስጥ ብለን መጸለይ, እረፍት እና ቂጣ እንጀራ, የወይን ያድሉ ያጥፋቸው ታማኝ ተከታዮቹ ለ ያሰራጩ. ሆኖም, (ብዙ ሌሎች ያሉ) 
የሮም ቤተ ክርስቲያን ከእንግዲህ ወዲህ, ቂጣ (አንድ ሙሉ 'አስተናጋጅ' ይጠቀማል) ወይም የተከታዮቹን የወይን ስርጭት የሮም ቤተ 
ክርስቲያን በኩል አማራጭ ተደርጎ ነው (ይጠጡ ዘንድ ብዙውን የወይን አሰራጭ ነው ይሰብራል ብዙውን ጊዜ እና) የፕሮቴስታንት 
አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አይደለም. 

ምን ስለ 'እንደ ብዙውን ... አንተ አውጁ'? 

በየስንት ጊዜው የፋሲካ መወሰድ አለባቸው? 

ኢየሱስ "እሱ እስኪመጣ ድረስ እንደ ብዙውን ጊዜ ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ: ይህንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ያህል, አንተ የጌታን 
ሞት ትናገራላችሁና" በማለት ተናግሯል. 

ይህ ይዘክራል የኢየሱስ ሞት እንደሆነ እንመልከት. 

የክርስቶስ ሞት እግዚአብሔር (ሮሜ 5:10) እና ኢየሱስ ጋር ያስታርቀናል እኛን ለማዳን ህይወቱን ሰጠ (ዮሐንስ 3: 16-17; ዕብራውያን 
5: 5-11). የእሱ ሞት ክርስቲያኖች በሚሞት አካላት ላይ ኃጢአት አይንገሥ; (: 3-12 ሮሜ 6) እንዲኖረው ለማድረግ አይደሉም 
መሆኑን ያስተምረናል. ዘ ክርስቲያን ፋሲካ የኢየሱስ ሞት ዓመታዊ በዓል ነው. 

የፈለግከውን እንደ ኢየሱስ ብለህ ማድረግ ጊዜ ብቻ ነው, አንተ የእርሱ ሞት በማወጅ ናቸው, ብዙውን ጊዜ ይህን ሥነ ሥርዓት ማድረግ 
ማለት አይደለም. ብዙውን ጊዜ በ 1 ቆሮንቶስ 11:26 የግሪክ ቃል ለ, hosakis, በአዲስ ኪዳን ውስጥ አንድ ሌላ ጊዜ ጥቅም ላይ 
ይውላል. "የፈለግከውን," thelo ወይም ethelo, ለ የግሪክኛ ቃል ደግሞ አሁን ነው በስተቀር (: 6; ይህን የተለየ ቃል ተጠቅሟል ነው 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብቻ ሌላ ቦታ በራእይ 11 ላይ ነው) እንደ ብዙውን ጊዜ የፈለግከውን እንደ ማለት አይደለም. ሆኖም ይህን 1 
ቆሮንቶስ 11:26 ውስጥ ስለሌለ, ጳውሎስ እንደ ብዙውን ጊዜ እኛ ሊለውጡ የእግዚአብሔር ፋሲካ ለማክበር ለእኛ በመንገር አይደለም, 
ነገር ግን እኛ የፋሲካ በዓል ላይ የተባረኩ ናቸው ጊዜ ብቻ እንዳልሆነ 

አንድ ሥነ ሥርዓት, የክርስቶስ ሞት እያሳየ ነው. 

ከዚህም በላይ ጳውሎስ ይህን ሲል ጽፏል: 
27 ስለዚህ ማንም ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ይህ ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም ዕዳ አለበት. 28 ሰው ግን 
ራሱን ይፈትን: እንዲሁም ከእሱ ጽዋ እንጀራ እና መጠጥ ይብላ እንመልከት. 29 እርሱ ማን የሚበላ በማይገባ አኳኋን የሚጠጣ 
የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና: ይጠጣልምና. (1 ቆሮንቶስ 11: 27-29) 

ጳውሎስ በግልጽ በዚህ ዳቦ እና ወይን መውሰድ, አንድ ሰው ራስን መመርመር አለበት እያስተማረ ነው. ፋሲካ በመሆኑም ለእኛ ስህተቶች 
እና ኃጢአት ላይ ትኩረት ያግዛል, እና አብሮ ወደ መስሎአቸው ነው የሚለው ራሳችንን መመርመር ጳውሎስ ይህን ትእዛዝ ለመፈጸም 
ይረዳል.  ጥረት ብዙ ሊወስድ ይችላል, ይህ ደግሞ ዓመታዊ ምርመራ ጽንሰ-ሐሳብ ይደግፋል (ሰዎች በየቀኑ ወይም በየሳምንቱ እርሾ 
ማስወገድ አይደለም ነበር). 

አዲስ ኪዳን ኢየሱስ እና ጳውሎስ ሁለቱም ክርስቲያን መልኩ የፋሲካን በዓል ለማክበር ወደ ያስተማረው እንደሆነ ዘግቧል. እና አንድ 
ዓመታዊ አስተውሎት ነበር. 
እግር ማጠብ 

እግር ማጠብክርስቶስ እንኳ ተከታዮች አሁንም (ዮሐንስ 13:10) መንጻት እንደሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች እንዲኖረው ማድረግ 
ይቀናቸዋል ትሕትና ማሳየት እና ይረዳል. 



ኢየሱስ ተከታዮቹ ይህን ማድረግ እንዳለበት አስተምሯል: 
13 እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ; እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ; መልካም ትላላችሁ. እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር 
ስሆን እግራችሁን ካጠብሁ 14: እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል. 15 እኔ ለእናንተ 
እንዳደረግሁ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ, ሰጥቻችኋለሁና. 16 እውነት እውነት እላችኋለሁ: ባሪያ ከጌታው አይበልጥም: 
እላችኋለሁ; ወይም እሱን የላከኝ እርሱ የሚበልጥ የተላከ ነው እርሱ ነው. እናንተ ብፁዓን እነዚህን ነገሮች, 
ታውቃላችሁ 17 ከሆነ: ብታደርጉትም ብፁዓን ናችሁ. (ዮሐንስ 13: 13-17) 

ኢየሱስ እንደ ክርስትና ማጠቢያ እግር የሚሉ በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት ለማድረግ አለ. 

ነገር ግን በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ በየዓመቱ በዚህ ላይ ኢየሱስ 'መመሪያዎች ይከተሉ. 
የቅዱሳት መጻሕፍት ውጪ ምንጮች 

ልክ እኛ የፋሲካ ክርስቲያኖች በማድረግ በየዓመቱ ይጠበቅ ነበር መሆኑን ማየት እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም. ታማኝ 
የመጀመሪያው በሐዋርያት ዘመን ጀምሮ እንዲሁም ዕድሜያቸው (የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን Thiel ቢ በመቀጠል ታሪክ. 
2 ኛ እትም. የናዝሬቱ መጽሐፍት, 2016) በመላው የ 14 ኛ ላይ በየዓመቱ ፋሲካን አደረጉ እንደሆነ የታሪክ መዛግብት. 

ፖሊካርፕ ያለው ሕይወት (ይህ ሰነድ በሁለተኛው መቶ ዘመን ጽሑፎች ላይ የተመሠረተ ይመስላል, ነገር ግን እኛ አሁን ማየት 
የተነበበው ስሪት በአራተኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ መታከል ይመስላል መረጃ / ለውጦች ይዟል ተብሎ በሚታወቀው የተበላሸ ጽሑፍ 
ውስጥ አንዳንድ የሚስብ መረጃ የለም; ... አንድ የጥንት ክርስቲያን የማህበረሰብ ጴጥሮስ እትም, 2015, ገጽ 31) ታሪክ እና መለኮት: 
Monroy MS ሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ተመልከት. ምን አስደሳች ነው ይህ በትንሿ እስያ ውስጥ የፋሲካ ምሌከታ የመጀመሪያው 
ሐዋሪያው ጳውሎስ (ፖሊካርፕ መካከል Pionius. ሕይወት, ምዕራፍ 2) ከ እንኳ ቀደም ሐዋሪያው ዮሐንስ ወደ ሰምርኔስ ወደ 
ይመጣል, ነገር ግን ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁም ነው. 

ፖሊካርፕ ያለው ሕይወት ቂጣ እና የወይን ጋር አዲስ ኪዳን ፋሲካ የቂጣ በዓል ሰሞን መከበር ነበረበት መሆኑን ይጠቁማል. ይህም 
መናፍቃን በሌላ መንገድ እንዳደረገው ይናገራል. እና በጽሑፍ ደግሞ ያልቦካ ዳቦ እና ወይን ተወስደዋል, እና በየዓመቱ የተወሰዱት የሚል 
ሃሳብ ድጋፍ ነው. 

እንዲሁም ጳጳሳት / ፓስተሮች ፖሊካርፕ, Thraseas, Sagaris, Papirius, ሜለቶ, ፖሊክራተዝ ኳድራተስ, እና ሌሎች (ፊልጶስ እና 
ዮሐንስ ጨምሮ) ቅዱሳዊ-የተዘረዘሩት ሐዋርያት በ 14 ኛ (ዩሲቢየስ. ዘ ታሪክ ላይ በየዓመቱ ፋሲካን አደረጉ መሆኑን የታሪክ መዛግብት 
ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ V, ምዕራፍ 24 ከቁጥር 2-7). የሮማውያን, በምሥራቅ ኦርቶዶክስ, እና የአንግሊካን ካቶሊኮች ሁሉ መሪዎች 
የነበሩ ቅዱሳን እንዲኖራቸው ከግምት, ሆኖም እነዚህ እምነቶች መካከል አንዳቸውም በዚህ ላይ ያላቸውን ምሳሌ ይከተላሉ. 

በትንሿ እስያ በፍርግያም ውስጥ በኢያራ ጳጳስ / ፓስተር ኳድራተስ በ 14 ኛ ላይ ፋሲካን ያደርጉ ዘንድ ክርስቲያኖች በመንገር 180 ዓ.ም. 
አካባቢ ጽፏል: 

አራተኛው ቀን, የጌታን እውነተኛ የፋሲካ በዓል; ታላቅ መሥዋዕት, ታሰረ ... እና ማን ከፋሲካ ቀን ላይ ተቀበረ የነበረው 
እግዚአብሔር ይልቅ ጠቦት ልጅ, ድንጋዩን ከመቃብሩ ላይ ይመደባሉ እየተደረገ. 

ኢየሱስ በሉ እና 14 ኛ ተገድሏል, የ 14 ኛ ላይ ፋሲካን አደረጉ; እና በ 14 ኛ ላይ ተቀበረ. ይህ የ 15 ኛ ላይ አልነበረም, እና ሞት ዓመት 
ውስጥ, ይህ አንድ እሁድ ላይ አልነበረም. ኢየሱስ ልክ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ፋሲካ ወስደዋል መገደሉ ነበር ከማለዳ ወቅት እና እንደገና 
ለማዘጋጀት ፀሐይ (አዲስ ቀን ለመጀመር) በፊት ይቀበራል. 

ቪክቶር የ 14 ኛ ይልቅ አንድ እሁድ የፋሲካ በዓል ለማስገደድ ሞክረው ጊዜ በሁለተኛው መቶ ዘመን መጨረሻ, በኤፌሶን ጳጳስ / ፓስተር 
ፖሊክራተዝ የሮም ጳጳስ ቪክቶር ወደ አንድ ደብዳቤ ላከ; 

ፖሊክራተዝ እኛ ትክክለኛ ቀን መጠበቅ "በማለት ጽፏል; ሴሰኞች በማከል, ወይም ወዲያውኑ መውሰድ. በእስያ ደግሞ ታላቅ 
መብራቶች, ያንቀላፉት ውስጥ ለ ቀን ይነሣል ይህም የጌታ ከሰማይ ክብር ጋር ይመጣል: ለቅዱሳን ሁሉ ወጥቶ ትፈልጉኛላችሁ 



ጊዜ ይመጣል. ከእነዚህ መካከል ፊልጶስ, በኢያራ አንቀላፋ ከአሥራ ሁለቱ ሐዋርያት መካከል አንዱ ናቸው; እና ሁለት 
ዕድሜያቸው ደናግል ሴቶች, እና በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ኖሯል እና አሁን በኤፌሶን ያርፋልና ማን ሌላ ሴት ልጅ; እና, 
ከዚህም በላይ ምስክር እና የጌታን ደረት ላይ በማዕድ አንድ አስተማሪ, እና ቄስ በመሆን ሁለቱም የነበረው ዮሐንስ: ስለ 
አያቀርቡም ሳህን ይለብሱ ነበር. በኤፌሶንም አንቀላፋ. እና አንድ ጳጳስ እና ሰማዕት የነበረው በሰምርኔስ, በ ፖሊካርፕ; ወደ 
ሰምርኔስ ውስጥ እንቅልፍ ከወሰዳቸው Thraseas, Eumenia ከ ጳጳስ እና ሰማዕት,. እኔ ቆጶስ እና በሎዶቅያ እንቅልፍ 
ከወሰዳቸው ሰማዕት Sagaris, ወይም የተባረከ Papirius, ወይም ሜለቶ, መንፈስ ቅዱስ ውስጥ በጠቅላላው ይኖሩ የነበሩ, 
እና እሱ ከ ይነሣል ጊዜ, ከሰማይ የኤጲስቆጶሳዊ በመጠባበቅ, በሰርዴስ የሚተኛ ጃንደረባው መጥቀስ አያስፈልገንም ለምንድን 
ነው ሙታን? እነዚህ ሁሉ ምንም አክብሮት ውስጥ እንዳይጽፍ እንጂ እምነት የበላይነት ተከትሎ ወንጌል መሠረት ፋሲካ 
በአሥራ አራተኛው ቀን ተናግሯል. እኔም ደግሞ ፖሊክራተዝ, እናንተ ሁሉ ቢያንስ እኔ በቅርበት ተከትለዋል አንዳንዶቹ 
ያልሁት ዘመዶቼ ወግ መሠረት ማድረግ. ዘመዶቼ መካከል ሰባት ጳጳሳት ነበሩ; እኔም ስምንተኛ ነኝ. ሰዎች እርሾ አስወግዱ 
ጊዜ ዘመዶቼ ሁልጊዜ ቀን ተናግሯል. እኔ, እንግዲህ በጌታ ውስጥ ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ አድርገዋል, እና በመላው ዓለም 
ወንድሞች ጋር ተገናኝቶ አድርገዋል, እና እያንዳንዱ ቅዱስ በቅዱሳት መጻሕፍት አማካኝነት ሄደዋል የነበሩ ወንድሞች ሆይ: 
አስፈሪ ቃላት በአንድም አይደለም ያለሁት. እኔ እንዲህ አላቸው በላይ ሰዎች የበለጠ ... እኔ የእርስዎ ፍላጎት ላይ ጠርቶ ለማን 
የተገኙት የነበሩትን ጳጳሳት መጥቀስ ይችላል 'እኛ ይልቅ ሰው ይልቅ አምላክን መታዘዝ ይገባናል'; ስሞቻቸው, እኔም በእነርሱ 
መጻፍ ይኖርበታል, ብዙ ሕዝብ ይቆጠራል. እነርሱም, የእኔ ኢምንት ባዩ ጊዜ: እኔ በከንቱ ታወርዱታላችሁ ይሸከም ነበር 
አውቆ ደብዳቤ ያላቸውን ስምምነት ሰጠ: ነገር ግን ሁልጊዜ በጌታ በኢየሱስ በኩል የእኔን ሕይወት የሚመራ ነበር. 

በጻፈው ደብዳቤ, ፖሊክራተዝ ላይ ልብ በል: 

1) እሱ ሐዋሪያው ዮሐንስ አልፎ ትምህርቶች የሚከተሉት ነበር አለ.  
2) እርሱ የወንጌል ትምህርት ታማኝ መሆን ተናግሮ ነበር.  
3) የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች የሮማ-ተቀባይነት ወግ ሰዎች በላይ ነበሩ በዚያ ቦታ ላይ ይተማመን.  
4) ቀደም ክርስቲያን መሪዎች ወደ እሱ ወርዶ አለፈ ትምህርቶች ታማኝ መሆን ነበር አለ.  
5) ከዚያም በትንሿ እስያ ውስጥ ታማኝ የሚሆን አቀባይ ነበር አሳየን.  
6) እሱና ከነበሩትና የቂጣ ጊዜ ጠብቄአለሁ አለ.  
7) በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካልሆኑ የሮም ወግ ያለውን ሥልጣን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆንኩም.  
8) የሮም ጳጳስ ያለውን ሥልጣን ለመቀበል ፈቃደኛ - እሱ (የተለየ መሆን ዝ.ከ. ራእይ 18 ተመራጭ: 4).  
9) ሕይወቱን ሰዎች ኢየሱስን እንጂ አስተያየቶች የሚመራ ይሆናል እንደሆነ ገልጾ ነበር. 

ኢየሱስ እና ያደረገው ፖሊክራተዝ እንደ ሐዋርያት ምሳሌ መከተል ትፈልጋለህ? 

የጥንት ክርስቲያኖች በ 14 ኛ ላይ ፋሲካን አደረጉ; ምክንያቱም እነርሱ እና ሌሎች በርካታ የታሪክ (አስራ አራተኛ ለ ላቲን) 
ኩዋርቶዴሲማንስ ስያሜ ነበር የጠጣንም እኛ ነን. 

የጥንት ክርስቲያኖች ፋሲካ የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ ጋር ማድረግ እንዳለብኝ ተገነዘብኩ. 180 ዓ.ም በ, በሰርዴስ ጳጳስ / ፓስተር 
ሜለቶ ጽፏል መሆኑን ልብ በል: 

አሁን እንግዲህ ሕግ ... ሰዎች የተጻፈው ቤተ ክርስቲያን ስለ ሞዴል, እንዲሁም ሕግ አንድ ንድፍ ሆነ ተንከራታች እንኳ እንደ 
ፋሲካ ምሥጢር ይመጣል. ቤተ ክርስቲያን እውነትን ጎተራ ሆነ ሳለ ነገር ግን ወንጌል ይህ ሰው በእኛ የመዳን ፋሲካ ነው ..., 
በሕግ እና ፍጻሜ ያለውን ማብራሪያ ሆነ. ይህ በትዕግሥት ... ይህ ከሙታን መካከል ከሞት የተነሳ ሰው በምድር ውስጥ 
ተቀበረ ማን በእንጨት ላይ ሰቅላችሁ የገደላችሁትን የነበረው ድንግል ውስጥ ሰብዓዊ ሆነ ሰው,,,, እና ማን የሰው ከፍ ብዙ 
ሰዎች ብዙ ነገር በጽናት ሰው ነው መንግሥተ ሰማያት ከፍታ ከታች ያለውን ከመቃብር ወጣ. ይህ የተገደለችውም ጠቦት ነው. 

ፋሲካ መቶ ዘመናት በኋላ በ 14 ታማኝ አጠገብ ኒሳን ኛ እና ሌሎች ላይ በየዓመቱ ይጠበቅ ነበር. የካቶሊክ ምሁራን (ዩሲቢየስ, ሶቅራጥስ 
Scholasticus, Bede) ይህ የ 4 ኛ, 5 ኛ, 6 ኛ -8 ኛ እና ከብዙ መቶ ዘመናት በኋላ ላይ ተከስቷል መመዝገብ.እግዚአብሔር ጸሐፊዎች 
የተለያዩ ቤተ ክርስቲያን ዘመናዊ ጊዜ (ለምሳሌ Dugger አንድ, Dodd CO. እውነተኛ ሃይማኖት አንድ ታሪክ, 3 ኛ አዘጋጅ. 



ኢየሩሳሌምን የእግዚአብሔር 1972 (ቤተ ክርስቲያን, 7 ኛ ቀን) ወደ ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ተግባራዊ መደረጉን መረመርኩ. Thiel 
ቢ እግዚአብሔር. የናዝሬቱ መጽሐፍት, 2016) ቤተ ክርስቲያን መቀጠል ታሪክ. 

የግሪክና የሮም ምሁራን የፋሲካ ገጽታዎች, እግር ማጠብ እንደ ደግሞ ማልደው ታማኝ ክርስቲያኖች እንዲሆኑ ተደርገው ሰዎች ታይቷል 
እንገነዘባለን (ለምሳሌ Thurston, ኤች (1912). እግርና እጅ መካከል ማጠብ. ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ ውስጥ). 

ፋሲካ በዘሌዋውያን 23 ኛ ምዕራፍ ላይ የተዘረዘረው የመጀመሪያው ዓመታዊ በዓል ነው. 

ፋሲካ ክርስቲያኖች የሚሆን ስዕል መዳን በጸጋ ይረዳል. ይህም የጥንት የክርስትና ጽሑፎች አብዛኛውን ጊዜ ፋሲካን ሳይሆን እንደ 
የሚያመለክት እንደሆነ ልብ ሊባል ይገባዋል "የጌታ ራት." 

አንዳንዶች የፋሲካ ዎቹ በዓል አስፈላጊነት ቢችልም, መሪዎች በቃል ይቆይ ነበር በግሪኮ-ሮም እና የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን 
ቅዱሳን ለመሆን ይቆጠራል. 

በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁንም ዛሬ ይህን ማድረግ. 

በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ ፋሲካን እና ማጠቢያ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ታሪካዊ, እና የመጽሐፍ ቅዱስ, 
ልምምድ ይገኙበታል. 
ከመጀመሪያው እቅድ 

ፋሲካ እግዚአብሔር ያድነናል, እና በልጁ ዘንድ እንደሚችሉ እግዚአብሔር አምላክ እኛን (ዮሐንስ 3:16) እንደሚወድ, ኃጢአታችን 
መሞት ኢየሱስ ለመላክ ዓለም (1 ጴጥሮስ 1:20) ሳይፈጠር አንድ እቅድ እንደነበረው ያሳያል መከራ እና ስለ እኛ ሞተ.ፋሲካ 
ክርስቲያኖች የእርሱ ሞት ከኃጢአት ነፃ ነው እና ኃጢአት (: 1-5 ሮሜ 6) ላይ ለመቆየት አይደለም መሆኑን ያሳያል. 

ነገር ግን በቀላሉ የኢየሱስ መሥዋዕት በመቀበል የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ የለም ሁሉ አይደለም. 

የተለያዩ ሰዎች በመጠኑ የፋሲካ እና / ወይም ጴንጤቆስጤ በመገንዘብ በማድረግ የአምላክን የመዳን በዓላት መጀመሪያ ማስቀመጥ, ግን የ 
"ባለ ጥልቀት 'ማወቅ ላይ መሄድ ፈጽሞ (ሮሜ 11:33) የእግዚአብሔር ጸጋ (2 ጴጥሮስ 3:18) ሌሎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ በዓላት 
ተመስሏል. 

(:;: 1-9 ዕብራውያን 12 1 ጴጥሮስ 1 2), ግን ደግሞ የእኛ የመዳን አጽጂ ነው: ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን የእኛ መዳን (9 ዕብራውያን 5) 
ጸሐፊ / ጀማሪ ነው. የእርሱ እውነተኛ ተከታዮች ቅዱስ ቀናት ፀደይ ለመጠበቅ እንዲሁም ይወድቃሉ. 

 

3. ሌሊት ጠብቄ የቂጣ ቀኖች መሆን 

መጽሐፍ ቅዱስ ግብፅ ለእስራኤል ልጆች አሳልፈው ነበረበት ይህም ከ የኃጢአት አንድ ዓይነት መሆኑን ያመለክታል (ዝ.ከ. ዘጸአት 13: 
3; ራእይ 11: 8). መጽሐፍ ቅዱስ (: 1-6 ራእይ 17) በዛሬው ጊዜ ያሉ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ "ባቢሎን" አንድ ዓይነት ነው; ይህም 
ዓለም ውስጥ መኖር እንደሆነ ያሳያል. መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖች በአንጻራዊ በቅርቡ አምላክ ባቢሎን (1-8 ራእይ 18) ላይ የእሱ 
መቅሰፍቶች የሚያፈስሳቸውን በኋላ እንድንድን መሆኑን ያሳያል. በራእይ መጽሐፍ ውስጥ የተዘረዘሩትን መቅሰፍቶች በርካታ የአምላክ 
ሕዝቦች አሳልፈው ነበር በፊት አንድ ጊዜ በግብፅ ውስጥ ጥቅም ጋር ተመሳሳይ ናቸው. 

; የእስራኤልም ልጆች የቂጣ የመጀመሪያው ቀን ላይ ከግብፅ የወጡት. 

መጽሐፍ ቅዱስ, ዘሌዋውያን 23: 7-8 በቂጣ በዓል የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀናት ሁለቱም አንድ ቅዱስ "የተቀደሰ" (አኪጀት), የ 
"ቅዱስ ስብሰባ" (አኢመቅ) ለ እጥፍ እንደሆኑ ያስተምራል. (ቅዱስ ቀን መሆኑን ይጀምራል ይህም) ኒሳን በዐሥራ ዐምስተኛው ምሽት 
መብላት ይጨምራል የቂጣ በዓል ይጀምራል (ዝከ ዘጸአት 12:16; ዘሌዋውያን 23: 6). 

መጽሐፍ ቅዱስ የሚከተለውን ዘግቧል: 



42 አንድ ሌሊት ያህል ከግብፅ ምድር ሆነው ውጭ በማምጣት ወደ ጌታ መከበር ነው; ይህ በየትውልዳቸው ውስጥ የእስራኤል 
ልጆች ሁሉ መካከል መከበር ዘንድ ከጌታ በዚያ ሌሊት ነው. (ዘፀአት 12:42, KJV) 

ለእስራኤል ልጆች ሁሉ በየትውልዳቸው ውስጥ መመልከት አለበት ይህን ሌሊት: እርሱ Ægypt ምድር አወጣቸው በበቀለና 
በአፈራ ጊዜ ይህ የጌታ የሚታይ ሌሊት ነው. (የመጀመሪያው ዱዌይ ሪምዝ) 

ይህ ክርስቲያኖች ደስ ሊያደርገው የሚገባው ነገር ነው -: ክርስቲያኖች ለማግኘት, የምሽት ስዕሎች መንፈሳዊ ግብፅ (8 ዝከ ራእይ 11) 
ለመውጣት ያለንን የመውሰድ እርምጃ መከበር ነው. 

ከታሪክ እንደምንረዳው, የምሽት በአብዛኛው ይከበር አንድ በዓል እራት ተከታተሉ ዘንድ. የ እራት በተለምዶ አካቷል, ነገር ግን, ቂጣ 
እንጀራ ብቻ የተወሰነ አልነበረም. 

አይሁዳውያን ወደ ጅምላ የ 15 ኛ ፋሲካ ይደውሉ 

የአይሁድ መሪዎች ቀንና ከፋሲካ ጋር የተያያዙ ያላቸውን ልምዶች አንዳንድ ተቀይሯል. አንዳንድ ራቢያዊ ምንጮች እነሱ ታማኝ 
ክርስቲያኖች (ተኩላ ጂ ሞያዊ እና ቅዱሳዊው እና የረቢዎች የፋሲካ. G. ተኩላ, 1991 ላይ ታሪካዊ አስተዋጽኦዎች) ተመሳሳይ መጠበቅ 
አልፈለገም; ምክንያቱም ይህ ነበረ ይጠቁማሉ. 

ነገር ግን ደግሞ: ምናልባት ስለ እንዴት አይሁድ ጋር ተዳምሮ ወደ መከበር ወደ ናይት እና የተወሰኑ ወጎች ላይ ምግብ, አንድ ፍጆታ 
ውስጥ (ምክንያቱም የዲያስፖራ (በእስራኤል ምድር ውጪ አይሁድ) እና የቀን መቁጠሪያ ጉዳዮች ቅዱሳን ቀናት ለመቋቋም ይናናቁ 
መንፈስ ቅዱስ ቀናት. በ 1906 መካከል የአይሁድ ኢንሳይክሎፒዲያ), አይሁዳውያን አብዛኞቹ አይሁዳውያን ኒሳን / በአቢብ ወር 
15 ኛ ምሽት ጠብቅ እንደ ፋሲካ በዓል መከበር ወደ ማታ መደወል ይቀናቸዋል. አንዳንዶች በ 14 ኛ እና የማለፍ እንደ 15 ኛ ሁለቱም 
ጠብቅ. 

ኢየሱስ ጊዜ, ሰዱቃውያን የ 14 ኛ እና የ 15 ኛ ላይ ፈሪሳውያን ላይ ፋሲካን ይናናቁ (ሁለት ፋሲካ Seders አላቸው አሜሪካ ውስጥ 
አይሁዳውያን ማድረግ ለምን መምህር ጄፍሪ ደብሊው Goldwasser?) 

ሆኖም, መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሁለት የተለያዩ ጊዜያት ሁለት የተለያዩ ዓላማዎች ናቸው ያስተምራል. ብሉይ ኪዳን ፋሲካ በእስራኤል ልጆች 
ጥበቃ ነበር እና የሞት መልአክ መከራ ነበር መሆኑን ያሳያል. አዲስ ኪዳን ፋሲካ ኢየሱስ በሞቱ በኩል ኃጢአታችን ራሱን ቅጣት 
ወለደችለት, ክርስቲያኖች, ያሳያል. 

ነገር ግን: መከበር ወደ ማታ እነርሱ ከግብጽ ባርነት (ዘፀአት 12:42) ስለ ባርነት አምላክ መዳን አመስጋኝ መሆን አለበት አይሁድ 
አስታውሷቸዋል. ክርስቲያኖች ያህል መከበር ወደ ማታ እኛ ደስ (: 34-36 ዮሐንስ 8) ኢየሱስ ኃጢአት ባርነት ይሰጣል እንዲፈታላቸው 
አመስጋኝ መሆን ናቸው ያስተምራል. 

አንዳንድ የአይሁድ ምሁራን መጽሐፍ ቅዱስ ቂጣ እንጀራ በዓል ይልቅ የተለየ ቀን ላይ እንደ ፋሲካ ይዘረዝራል መሆኑን መገንዘብ ነው: 

ዘሌ. ἑορτή τῶν ἀζύμων, ሉቃስ xxii 1; ጆሴፈስ, "BJ" ii 1, 3 §. xxiii, ይሁን እንጂ, ከወሩም በአሥራ አራተኛው 
ቀን ተዘጋጅቷል ይህም ፋሲካ, እና የቂጣ (በዓል መካከል ለመለየት ይመስላል ), አምስተኛው ቀን ሾመ. (የፋሲካ. በ 1906 
መካከል የአይሁድ ኢንሳይክሎፒዲያ) 

ስለዚህ አብዛኞቹ ቢኖሩም አይሁድ 15 ኛ ቅዱሳዊ የቂጣ ሰባት ቀን በዓል አካል መሆን ይቆጠራል, እነርሱ ፋሲካ እንደ 15 ኛ ላይ መጠበቅ 
ምን መጥራት. አይሁዳውያን በግብፅ ከ መውጣቱ አጽንኦት አዝማሚያ እና አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ባሕሎች ላይ መታመን 
ምክንያቱም, እነዚህ በአብዛኛው ብቻ ሁለተኛው ቀን እንዲጠብቁ ይቀናቸዋል. 

ዘፀአት ምዕራፍ 12 ፋሲካ ያብራራል እግዚአብሔር ሕዝቡን ለማስተማር እንዲሁም አቅርቦ ይደርስበት ነበር ነገር ነበር ነገር ስለ ሙሴና 
አሮን መመሪያ ጋር ይጀምራል. የ 14 ኛ መጀመሪያ - ይህ መመሪያ የ የምንጠራው ይህ በመጀመሪያው ወር በአሥረኛው ቀን ላይ አንድ 
ጠቦት, ወደ ውጭ ይዞ ሲሆን አመሻሹ ላይ እንዲገደል ጊዜ የ 14 ኛው ቀን ድረስ እስከ በማስቀመጥ ላይ ተካትቷል. 

ስለ ፋሲካ የሚከተሉትን መመሪያዎች አንድ ነገር ልብ በል: 
21 ከዚያም ሙሴ የእስራኤልን ሽማግሌዎች ሁሉ ጠርቶ ምረጥና እና ቤተሰቦች መሠረት ለራሳችሁ ጠቦቶች መውሰድ, እና 
ለመግደል የፋሲካ በግ. 22 ከሂሶጵ ስብስብ ይወስዳል; ወደ ደም ንከሩት "አላቸው መሆኑን በ ተፋሰስ ውስጥ ነው, እና ጉበኑን 



እርጩ እና ተፋሰስ ውስጥ ያለው ደም ጋር በሁለቱ መቃኖች ይመታል; ከእናንተ መካከል አንድም ሰው እስኪነጋ ድረስ ከቤቱ 
በር ውጭ ይውጣ (ዘጸአት 12: 21-22).. 

"ጠዋት ድረስ" የሚለው አገላለጽ, የቀን መምጣት "" የቀን በኩል ሰበር 'ትርጉም የዕብራይስጥ ቃል የመጣ ነው "ወይም" ንጋት 
መምጣት. " 

ስለዚህ እስራኤላውያን በ 14 ኛ ላይ ጎህ በኋላ ድረስ ከቤታቸው መውጣት አይችሉም ነበር. ምን ቀደም በዚያ ሌሊት ተከሰተ? 
29; እንዱህም ሆነ; የወህኒ የነበረው ማን ምርኮኞቹ በኵር ድረስ በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠው ከፈርዖን በኵር, ከብቶች ሁሉ በኩር 
አንስቶ ጌታ ከግብፅ አገር ያለ በኵር ሁሉ: የመታው መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ሰውዮው መጡ ... 33;ግብፃውያንም ፈጥነውም 
ውስጥ መሬት ውጭ መላክ ዘንድ: ሰዎች አሳስቧል. ለ «እኛ በሁሉም የሞተ ይሆናል." አለ (ዘፀአት 12: 29,33) 

ሙሴና አሮን ሌሊት ወቅት ውጭ አልሄደም - ብዙ እንዳላቸው ትክክል ያልሆነ አገማመት ነው: 
28; ፈርዖንም "ከእኔ ራቅ ያግኙ! ራስህን ወደ ተጠንቀቁ እና ትሞታላችሁ ፊቴን ከእንግዲህ ወዲህ! ለማግኘት ቀን ውስጥ አንተ 
ፊቴን ማየት ተመልከት!" አለው 
29 ስለዚህ ሙሴ "አንተ መልካም ተናገርህ. ዳግመኛ ፊትህን አያይም." አለ (ዘጸአት 10: 28-29) 

በኩር ከሞተ በኋላ እስራኤላውያን ከግብፅ ከወጡ በፊት ለማጠናቀቅ ተግባራት በርካታ ነበር. እነዚህ ጠዋት ድረስ ቤቶቻቸው ውስጥ 
መቆየት ነበሩ, የቀን በመቍረስ ያቃጥለዋል በልቼ አላገኘም ነበር ዘንድ ጠቦቶች የቀረው, ግብፃውያን ወደሚኖሩበት መንደሮች እና 
ከተማዎች ሄደው ከእነርሱ ብር, ወርቅ, ልብስ ለመስጠት እነሱን መጠየቅ, ለመሰብሰብ እና መሸከም ነበሩ አይገደኝም ንብረት እስከ 
መጫን እና ከብቶችና መንጋዎች በእግር ላይ ለመጓዝ ጋር, አንዳንዶች ያህል ሀያ እንደ ማይል ያህል, ከራምሴ ከግብፅ ያላቸውን የተደራጀ 
ጉዞ መጀመር ነበር የት. ልብ በል: 

እስኪቦካ በፊት 34 ሰዎች ቡሃቃዎችህም በትከሻቸው ላይ ልብሳቸውን ውስጥ ታሰረ, ሊጡን. 35; የእስራኤልም ልጆች ሙሴ 
የእግዚአብሔርን ቃል መሠረት; እነርሱም ከብር ግብፃውያን ዕንቁ መካከል የተዋሰው, እና የወርቅ ጌጣጌጦች, እና 
ልብስ: 36; እግዚአብሔርም እነርሱ ያስፈልጋል እንደ እነርሱም በእነርሱ ዘንድ እንደዚህ ነገር አዋሰኝ ዘንድ ለሕዝቡ በግብፃውያን 
ፊት ሞገስን ሰጠው. እነርሱም ግብፃውያንን በዘበዙ. 37; የእስራኤልም ልጆች: ሱኮት ከራምሴ ገደማ ስድስት መቶ ሺህ እግረኛ 
ልጆች አጠገብ, ወንዶች ነበሩ ተጓዙ. 38 ደግሞም ሌላ ብዙ ድብልቅ ሕዝብ ከእነርሱ ጋር ወጡ; እና መንጎች, እንዲሁም 
መንጎችና ላሞችም እጅግ ብዙም ከብቶች. 39 እነርሱም እስኪቦካ ነበር እንጂ እነርሱም: ከግብጽ ወጣ ያመጡት ሊጥ የቂጣ 
እንጎቻ ጋገረች; እነርሱም: ከግብጽ ተጥላችሁ ነበር, አይዘገይምም አልቻለም ምክንያቱም እነሱ ለራሳቸው ማንኛውም 
ሰሎሞንንና አዘጋጅቶ ነበር አልጠጣምም. (ዘፀአት 12: 34-39, KJV) 

መከበር የሚደረገው ሌሊት እነርሱ ከራምሴ ትተው በዚያ ሌሊት ነው. ሌሊት እነርሱ በእርግጥ ግብፅ ይቀራል. 

እግዚአብሔር ማድረግ የነገራቸውን ለመፈጸም በኋላ, እነርሱ ይቀራል. 

ዘፀአት 13:18 "የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ከወጡ በሥርዓት በደረጃው ላይ ወጣ.", ይነግረናል ሰዎች ቁጥር እና የዕድሜ ክልል, 
ሁሉም ሌሊት በኋላ በማድረግ ይህን ማከናወን ችለዋል መሆኑን አስገራሚ ነው ሲፈተሽ ፋሲካ. 
ቂጣ እንጀራ 

እኛ ክርስቲያኖች ኢየሱስ ፋሲካ ላይ ለኃጢአታችን ቅጣቱ ተከፍሎ እኛም እሱ እንዳደረገው ይህም መወከል ይችላሉ በምሳሌያዊ እርሾ, 
ኃጢአት ግብዝነት የሌለበት, ለመኖር መሞከር መሆናቸውን ይገነዘባሉ (ሉቃስ 12: 1). 

ሟቹ ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ ይህንን አስመልክቶ እንዲህ ሲል ጽፏል: 

እስራኤላውያን ከፍተኛ እጅ (ዘኍልቍ 33: 3) ጋር ወጣ እንደ ሆነ: - ደስታ እና ደስታ ደመና ውስጥ, ባርነት ነጻ በላይ ታላቅ 
ሐሤትና እና የሚያስፈነድቀን ውስጥ በጣም አዲስ ክርስቲያን ክርስቲያናዊ ሕይወት ውጭ መጀመር ፈጽሞአልና ነው. ነገር ግን 
ምን ይፈጠራል? 



ሰይጣኑ እና ኃጢአት ወዲያውኑ የእግዚአብሔር አዲስ አንድያ ልጅ ለማሳደድ - እና በቅርቡ አዲስ ተሞክሮ ክርስቲያን ወደ 
ታች መቁረጥ ጥልቅ ውስጥ ነው, እና ለመተው እና ለማቋረጥ ይገፋፋሉ ያገኘዋል. 

ቁጥር 10 ጀምሮ ዘጸአት 14 በል - ወዲያውኑ እስራኤላውያን በመከታተል ይህን ታላቅ ሠራዊት ባየ እንደ እነርሱ ድፍረት 
አጥተዋል. ፍርሃት በእነሱ ላይ መጣ. እነዚህ መነጫነጭና ማጉረምረም ጀመረ. እነርሱም በእነርሱ ፈርዖንና ሠራዊቱ ርቀው 
ለማግኘት ስለ እርሱ ለእነሱ በጣም ኃይለኛ ስለነበር ነው, የማይቻል ነበር አየሁ. እነርሱም አቅመ ነበሩ. ስለዚህ ከእኛ ጋር ነው. 

የእኛ ጥንካሬ በቂ አይደለም! 

"አትፍሩ ሳይሆን አሁንም ቁሙ: እናንተ ጌታ ይዋጋል ከእንግዲህ ወዲህ ለዘላለም እንደገና ያያሉ ... ለግብፃውያን ... ጌታ 
የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ: ነገር ግን በሙሴ በኩል ለእነርሱ የእግዚአብሔር መልእክት ልብ በል. አንተ"! እንዴት ድንቅ! 

ምስኪኑን, አሁንም ቁሙ: እግዚአብሔርም የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ ተነግሮናል. እርሱ ስለ እኛ ይዋጋል. ሰይጣን እና 
ኃጢአትን ድል አይችልም, ነገር ግን እሱ ይችላሉ. ይህ የተነሣው ክርስቶስ ነው - ሊቀ ካህናችን - ማን ያነጻል - እኛን ለመቀደስ 
- አድነን - እሱ እኛን ትቶ ወይም አይተወንም ነበር አሉት! 

እኛ በራሳችን ኃይል እና ጥንካሬ ውስጥ ትእዛዛት መጠበቅ አንችልም. ነገር ግን በአሜሪካ ክርስቶስ እነሱን መቀጠል 
ይችላሉ! እኛም በእምነት ውስጥ በእርሱ ላይ መታመን አለበት. አርምስትሮንግ HW. የአምላክ ቅዱስ ቀናት ወይም 
አረማውያን በዓላት-የትኛው ነው? የእግዚአብሔር አቀፍ ቤተክርስቲያን, 1976) 

በዓል ዓላማ 

ነገር ግን ይህ ትርጉም እንዳለው እንመልከት. ለምን አምላክ እነዚህን በዓል ቀናት ባዘጋጀው? የእርሱ ታላቅ ዓላማ ምን 
ነበር? ዘፀአት 13, ቁጥር 3 አሁን አብራ: ይህ በአቢብ ወር በ 15 ኛው ነበር "... ሙሴ ለሕዝቡ: እናንተ ... ከግብፅ ወጣ 
የወጣችሁበትን ይህን ቀን አስታውስ አለ". ቁጥር 6: "ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ብላ; በሰባተኛውም ቀን ይህ ምክንያቱም 
ዘላለማዊ [መታሰቢያ] ያደረገውን ነገር እንዳደረገ ነው ... ወደ ዘላለማዊ ለእግዚአብሔር በዓል ይሆናል ... እና ምልክት 
ይሆናል በእጅህ ላይ ወደ አንተ, እና "በዓይኖችህም መካከል እንደ መታሰቢያ" - - (ተአምራዊ ማንነት ማረጋገጫ) "- ለምን? - 
"የጌታ ሕግ በአፍህ ይሆን ዘንድ ... እንግዲህ አንተ ... ይህችን ሥርዓት ጠብቃት አትመስክር" 

ኦ, የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ: እናንተ ደግሞ ድንቅ ትርጉም ማየት ነው? እርስዎ ሁሉ እውነተኛ ትርጉም ምን እንደሆነ 
ታውቃለህ? አንተ የእግዚአብሔር ዓላማ አስተዋልክ? ፋሲካ ቀደም የሆኑ የኃጢአት ይቅርታ ለማግኘት የክርስቶስ ሞት 
ያመለክታል. ወደ እኛ እንሥራን ኃጢአት ይቅር እንደማይል የእርሱ ደም መቀበል - ኃጢአት ለመቀጠል ፍቃድ አይሰጥም - 
እኛ መቀበል ወቅት ስለዚህ ኃጢአታችንን ብቻ በዚያን ጊዜ ድረስ ይቅር ናቸው - የሠራናቸውን ኃጢአቶች. 

ነገር ግን በዚያ ማቆም ይሆናል? ያለፉት ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው. ነገር ግን አሁንም ፍጡራን ሥጋ ናቸው. እኛ አሁንም 
ፈተናዎች መከራ ይሆናል. ኃጢአት በውስጡ ክላቹንም እኛን ተካሄደ አድርጓል - እኛ ኃይሉን ውስጥ, ኃጢአት ባሪያዎች ሆነን 
አናውቅም. እኛስ ራሳችንን ለማዳን ደካማ ነው! እኛ ለኃጢአት ባርነት ውስጥ ኖርሁ. ትርጉሙ - ለእኛ ያለውን ስዕል ለመረዳት 
እንመልከት. (አርምስትሮንግ HW. ምን ፋሲካ እና በዓል የቂጣ በተመለከተ ምን ማወቅ ይኖርብኛል. ጥሩ ዜና, 1979 
መጋቢት) 

በምን ደረጃ ክርስቲያኖች አለባቸው ኃጢአትን ሊሽር? ኢየሱስ እንዳስተማረው በሙሉ, (ማቴዎስ 5:48) "በሰማያት ላለ አባታችሁ 
ፍጹም እንደ ሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ." በምሳሌያዊ የኃጢአት አንድ አይነት (: 7-8 ዝ.ከ. 1 ቆሮንቶስ 5) ሊሆን ይችላል እርሾ. ኃጢአት 
ልክ እንደ ያስታብያል እርሾ. 
ሰባት የእግዚአብሔር ቁጥር ሙላትን በሚያመለክተው ነው እንደ ክርስቲያኖች ቂጣ እንጀራ ሰባት ቀን ጋር የፋሲካን ለመከተል 
ናቸው. ትርጉሙ እና ምሳሌያዊ ብቻ የፋሲካ ጋር ሙሉ በሙሉ አይደለም. ፋሲካ ቀደም ኃጢአታችሁም ይሰረይ የኢየሱስን ሞት 
ምክንያት የክርስቶስ ደም ያለውን ተቀባይነት ያመለክታል. 
እኛም ክርስቶስ በምሳሌያዊ የእሱ ሞት ነው (ገላትያ 3:13) ዛፍ ላይ ሰቅለው መውጣት ይኖርብኛል? በፍጹም ለእኛ የፋሲካ እርዳታ 
ስዕል የሚከተሉት ቂጣ እንጀራ ያለው ሰባት ቀን ሙሉ ራቅ ኃጢአት, ስለ ትእዛዛት መጠበቅ ሊሽር - ባለፉት ኃጢአት የኢየሱስ 
መሥዋዕት ውጤት እንደ ተሰርዮልሻል በኋላ. 



ቂጣ እንጀራ ስዕል ዘመን ሕይወትና የተነሳውን የኢየሱስን ሥራ. ኃይሉን ከ ሙሉ በሙሉ እኛን ካወጣቸው: ኢየሱስ ኃጢአት እኛን 
በማንጻት, የእኛ ሊቀ ካህን ሆኖ ስለ እኛ ላይ አሁን በንቃት የት በእግዚአብሔር ዙፋን (17-18 ዕብራውያን 2) አርጓል! 
እዚህ ላይ የዕብራይስጥ ቅዱሳን ጽሑፎች የቂጣ ቀኖች ስለ የሚናገሩትን ነገር አንዳንድ ነው: 

15 ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ብሉ. በመጀመሪያው ቀን ላይ እርስዎ ቤቶች ከ እርሾ ማስወገድ ይሆናል. በሰባተኛው ቀን ድረስ 
የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ዳቦ እርሾ የጠጣ ሁሉ ያህል, ያ ሰው ከእስራኤል ዘንድ ተለይቶ ይጠፋል. በመጀመሪያው ቀን 
ላይ 16 የተቀደሰ ጉባኤ ይሆናል; እንዲሁም በሰባተኛውም ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይኹንላችኹ; በዚያ ይሆናል. ሥራ ምንም 
መንገድ በእነርሱ ላይ ይደረግለታል; ነገር ግን ይህም ሁሉም ሰው መብላት አለበት - እርስዎ ብቻ የተዘጋጀ ሊሆን 
ይችላል.በዚህ በዚያው ቀን ላይ እኔ ከግብጽ ምድር ያወጣ ሠራዊት አምጥቶ ሊሆን ያደርጋል 17 እንግዲህ እናንተ: የቂጣ በዓል 
ጠብቁት. ስለዚህ አንድ የዘላለም ሥርዓት እንደ ለልጅ ልጃችሁ ይህ ቀን ጠብቁት. 18 በመጀመሪያው ወር, በመሸ ጊዜ ከወሩም 
በአሥራ አራተኛው ቀን ላይ, እርስዎ በመሸ ጊዜ ከወሩም እስከ ሀያ-በመጀመሪያው ቀን ድረስ ቂጣ እንጀራ ብሉ. 19 ለሰባት 
ቀናት ያህል ምንም ዓይነት እርሾ ሁሉ እርሾ ያለበትን ነገር የሚበላ በመሆኑ, ይህ ዓይነት ሰው እንግዳ ወይም የአገሩ ተወላጅ 
እንደሆነ, የእስራኤል ጉባኤ ተለይቶ ይጥፋ ይሆናል, በቤታችሁ ውስጥ አትገኝም. 20 እናንተ እርሾ የገባበት ምንም ነገር 
ይበላሉ; . በምትኖሩበት ሁሉ ውስጥ ቂጣ እንጀራ ብሉ ' "(ዘጸአት 12: 15-20) 

ዘሌዋውያን 23: 6-8 እንዲሁም ስለ ያስተምራል. እና ዘዳግም 16:16 መሥዋዕት የቂጣ, በጰንጠቆስጤ እና ውድቀት ቅዱስ ቀናት ውስጥ 
ቀኖች ላይ የተሰጠው እንደሚሆኑ ይጠበቃል መሆኑን ያሳያል. 

በመጀመሪያ, ምንም "የሚቃጠል መሥዋዕት ወይም መሥዋዕት" ነበሩ አምላክ (ኤርምያስ 7:22) "ከግብፅ ምድር አወጣቸው" 
ጊዜ. እነዚህ ባለመታዘዝ ተጨመሩ (ኤርምያስ 7: 21-27) እና አዲስ ኪዳን እኛ አሁን የሚቃጠለውን መሥዋዕት ወይም የእንስሳት 
መሥዋዕት ለማድረግ (: 11-15 ዕብ 9) አያስፈልገንም እንደሆነ ግልጽ ነው. 

እኛ ቂጣ እንጀራ ብላ እንደ ዘመን እያንዳንዱ እኛም በዙሪያችን ባለው ዓለም በጣም ተስፋፍቶ መሆኑን ኃጢአት ለማስወገድ ያላቸው 
መሆኑን እንገነዘባለን. 

ይሻራል ወይም አለሽ? 

የቂጣ ዘመን ወዲያውኑ ተደረገ? ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ የጻፈው ሌላ ነገር እንመልከት: 

በብሉይ ኪዳን ጋር ተወገደ አይደለም 
ሁለት ከፍተኛ-ቀን ሰንበታቴንም ስላለን: የቂጣ ቀናት እንደሆኑ ተመልከቱ. እና በዚህ ጊዜ ለዘላለም የጸና ነው - እስራኤላውያን 
በግብፅ ላይ ገና ሳሉ - በሙሴ የሥርዓት ሕግ የተሰጠው ወይም የተጻፈ ነበር በፊት - እግዚአብሔር እንኳ አሮጌው ቃል ኪዳን 
ሐሳብ በፊት! ምን በሙሴ ሕግ, ወይም ብሉይ ኪዳን, ለማምጣት ወይም ኢንስቲትዩቱ አይደለም እነርሱ ሊወስድ 
አይችልም! ፌንተን ትርጉም ውስጥ, 17 ኛው ጥቅስ ተተርጉሟል ነው: "በመሆኑም ከመቼውም-ዘላቂ ተቋም በዚህ ጊዜ 
ቀጥሉ." በሙሉ ጊዜ ተካቷል. 
እና ግን ከቂጣ በዓል ሰባት ቀን - - ለዘላለም, ዛሬ ጽኑ ነው ብቻውን ይገባችኋል ይህ ቅዱስ ቀኖች መሆኑን ለማረጋገጥ! 
እነርሱ በእርግጥ እንደ አሁን, እነዚህ ጽሑፎች, በ 15 ኛው ሳይሆን 14 ኛ ተፈጻሚ ከሆነ, እና እዚህ በማያሻማ መንገድ 
አረጋግጧል, ከዚያም ለፋሲካ-ከምንጊዜውም ተቋቁሟል ነው? በእርግጥ ነው! ነገር ግን እነዚህ ጽሑፎች ከላይ በዓል ሳይሆን 
የፋሲካ የሚያመለክቱት. የ አንቀጽ ጀምሮ በዘፀአት 12:21 ፋሲካን ዳግመኛ የሚያመለክተው በቁጥር 24 ለዘላለም 
ይመሰርታል ነው! ... 
ብቻ የፋሲካን በዓል ለማክበር; ከዚያም የክርስቶስ ደም መቀበል, እና በኃጢአት ላይ ለመቀጠል, በ ተምሳሌትነት, የቂጣ ዘዴ 
ሰባት ቀናት እንዲጠብቁ እንደማይሳካ - ለማለት ... ሕግን ይሻር ነው, እኛ ከጸጋ በታች ናቸው , ፍቃድ ትርጉም ኃጢአት 
ውስጥ ለመቀጠል! 
ከቂጣ በዓል ሰባት ቀን ኃጢአትን ሊሽር ብለው ሌላ መንገድ ነው ይህም ትእዛዛት መጠበቅ በዓይነ. (አርምስትሮንግ HW. 
ምን ፋሲካ እና በዓል የቂጣ በተመለከተ ምን ማወቅ ይኖርብኛል. ጥሩ ዜና, 1979 መጋቢት) 



የጥንቶቹ ክርስቲያኖች የቂጣ ዘመን ይሻር ነበር መሆኑን አላመኑም ነበር. ሐዋሪያው ጳውሎስ በአግባቡ ቂጣ እንጀራ ጋር በዓል መጠበቅ 
በተረጋገጠው (1 ቆሮንቶስ 5: 7). እሱም ሆነ ሌሎች ሰዎች አሁንም ምልክት / ነው ብለዋል ይሁዳ ውጭ ብሏል: 

6 እኛ ግን ከቂጣ በዓል ቀን በኋላ ከፊልጵስዩስ በመርከብ ተነሥተን በአምስት ቀን ውስጥ ሰባት ቀን ተቀመጥን ደረስንና ላይ 
እነሱን ተቀላቅለዋል. (የሐዋርያት ሥራ 20: 6) 

ክርስቲያኖች ግን ከቂጣ በዓል ቀኖች በመጠበቅ ነበር ከሆነ, መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዓይነት ይመዘገባል አነሳሽነት ሊሆን አይችልም 
ነበር. አሁን ፊልጵስዩስ መቄዶንያ ውስጥ አንድ አሕዛብ ከተማ ነበረች. ይህም ሮማውያን ትተዳደር ነበር - ስለዚህ እነዚህን ቀናት 
በኢየሩሳሌም እንደ አንድ ቦታ ብቻ የተወሰነ አልነበረም መጠበቅ. በአዲስ ኪዳን ውስጥ ቢያንስ ሁለት ቦታዎች ላይ, እኛ ግን ከቂጣ በዓል 
ቀኖች የአህዛብ አካባቢዎች ውስጥ ይጠብቁት ዘንድ ነበሩ ተመልከት (1 ቆሮንቶስ 5: 7; የሐዋርያት ሥራ 20: 6). 

በተጨማሪም መግለጫ በሐዋርያት ሥራ 12 ላይ "ይህ የቂጣ ቀኖች ወቅት ነበር" በል: 3. ወደ አሕዛብ ክርስቲያኖች ዘንድ አይታወቅም 
ነበር እናም ከሕልውና ከቀረ ከሆነ ለምን እነዚህን ቀናት የተጠቀሱት ነበር; ሉቃስ ሌላ ከአህዛብ (1 የሐዋርያት ሥራ 1) ወደ የሐዋርያት 
ሥራ መጽሐፍ ንግግር የአህዛብ ደራሲ ጀምሮ? 

ምናልባትም እርሳቸውም 3 ኛ ክፍለ ዘመን Epistula Apostolorum ኢየሱስ እስኪመለስ ድረስ የእርሱ ተከታዮች የቂጣ ቀኖች መጠበቅ 
አለበት ያስተማረው መሰንዘሩን መታከል አለበት. እኛ በዚያ ሰነድ ላይ መተማመን አይችሉም ቢሆንም, አንዳንድ የ 3 ኛ ክፍለ ዘመን ወደ 
እነዚያ ቀኖች በመጠበቅ ነበር መሆኑን ይጠቁመናል. 

ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ መረጃ የሰምርኔሱ ፖሊካርፕ እና ሌሎች የጥንት ክርስቲያኖች ጋር በመሆን ሐዋርያት ጳውሎስ, ዮሐንስ, ፊልጶስ, 
የቂጣ እንጀራ ቀናት (ፖሊካርፕ መካከል Pionius. ሕይወት, ምዕራፍ 2) ነበር መሆኑን ዘግቧል. 

ይህ ቢሆንም, በአራተኛው መቶ ዘመን በሎዶቅያ (ሐ. 363-364) ምክር ቤት ቀኖና 38 የቂጣ በዘመናት ምሌከታ 
ክልክል. የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እና ታማኝ ቀደምት ወጎች ላይ ወጣ ይህን ምክር በርካታ 
ድንጋጌዎችን ለማክበር አልቻልንም. 

... ጀሮም, ውስጥ ከተጠቀሱት እንደ ገጽ 58,62,63;. Ephiphanius የ Panarion ስለዚህ, የተለያዩ ሰንበት-ጠባቂዎች በኋላ (Pritz 
ናዝራዊ የአይሁድ ክርስትና Magnas, ኢየሩሳሌም, 1988, ገጽ 35 የቂጣ ቀኖች መጠበቅ ቀጥሏል. . ስልማና Ephiphanius ውስጥ: 
መጽሐፍ II (ኑፋቄዎች 1-46) ክፍል 1, ምዕራፍ 19, 7-9 BRILL, 1987, ገጽ 117-119) እና በመካከለኛው ወደ ስድስተኛው 
ክፍለ ዘመን ውስጥ (Liechty ዲ Sabbatarianism ባሻገር.. አንድሩዝ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ, Berrien ስፕሪንግስ (ኤምአይ), 1993, 
ገጽ 61-62; Falconer ዮሐንስ አንድ Breife ዮሐንስ Traskes እና ልብወለድ Fantyces, ገጽ 57-58, ኳስ ቢ የሰባተኛ ቀን ወንዶች 
ውስጥ ከተጠቀሱት እንደ መካከል አልቻልኩኝም;... Sabbatarians እና በእንግሊዝና ዌልስ, 1600-1800 ውስጥ 
Sabbatarianism, 2 ኛ እትም. ጄምስ ክላርክ እና ጓዶቻቸው, 2009, ገጽ. 49-50). 

በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ የሎዶቅያ ጉባኤ እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ስለ ተናገሩ መሆኑን መቀበል 
እንጂ እንደ እኛ አሁንም የቂጣ ቀኖች ጠብቅ. (;: 6; 23:15; 34:18 13 ዘፀአት 12:15) እኛም ቅዱስ አጥብቆ ይመክራል እንደ ሰባት 
ቀናት ለእያንዳንዱ አንዳንድ ቂጣ እንጀራ ብሉ. ይህ ዳቦ የተለያዩ እህል የተሠራ ሊሆን ይችላል / ለውዝና-ከስንዴ መጠቀም ከመጽሐፍ 
ቅዱስ-አያስፈልግም. 

(ይህም ምናልባት አንድ ሰው በዚህ በዓል ወቅት ብቻ ቂጣ እንጀራ ይልቅ ሌሎች ምግቦችን መብላት እንደሚችሉ የተጠቀሰው መሆን 
አለበት, ምንም እስኪቦካ ዳቦ የመሳሰሉት, የፋሲካ በተቃራኒ, የቂጣ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀን ቀኖች ናቸው, በተጨማሪም. መበላት 
ናቸው ብቻ ነው ሳምንታዊው ሰንበት, አንድ እንዲሰራ አይደለም.) 

አንዳንዶች በዚያ በእርግጥ ቅዱስ ቀናት ወደ መንፈሳዊ መረዳት ነው ቢሆንም, በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ወዲያውኑ ይፈልጋሉ 
ቢሆንም ደግሞ አካላዊ ሰው አለ. እና አካላዊ በዓል ለእኛ የተሻለ መንፈሳዊ ትምህርቶች ለመረዳት ያስችለናል. 

እኛ ክርስቲያኖች የሕይወታችን ውጭ ኃጢአት ግብዝነት ማስቀመጥ ጥረት ማድረግ ናቸው የቂጣ እርዳታ ስዕል ዘመን (ዝ.ከ. ማቴዎስ 
16: 6-12; 23:28; ሉቃስ 12: 1). በአካል ከእነሱ በመጠበቅ, ለእኛ የተሻለ እግዚአብሔር አስቦት የነበረው መንፈሳዊ ትምህርቶች 
ለማወቅ ይረዳናል. 

4. በዓለ ኀምሳ: መጠራታችሁንና የእግዚአብሔር ዕፁብ ድንቅ ስጦታ በተመለከተ እውነታው 



ክርስቶስ የሚሉ አብዛኞቹ በጰንጠቆስጤ ስለ አንድ ነገር አውቃለሁ. ብዙ በአግባቡ ይህም የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን መጀመሪያ 
እንመልከት. 

ኢየሱስ ከሞተ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለመቀበል መጠበቅ ተነግሯቸው ነበር: 
5 ዮሐንስ በውኃ አጥምቆ ነበርና; ነገር ግን: 4 ከእነርሱም ጋር አብሮ እየተደረገ, እሱም ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ, ነገር ግን ", 
ይህም" እርሱም እንዲህ አለ, "አንተ ከእኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል, ይጠብቁ ዘንድ አይደለም አዘዛቸው 
እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኃላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ. " (የሐዋርያት ሥራ 1: 4-5) 

ስለዚህ ጠብቋል እና: 

በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ 1, እነሱም በአንድ ቦታ ላይ ሁሉም በአንድ ልብ ነበሩ (የሐዋርያት ሥራ 2: 1). 

ይህ መግለጫ በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ መሆኑን እውነታ መሆኑን አጽንዖት ልብ በል. መጽሐፍ ቅዱስ በግልፅ ተከትለው 
የሚመጡት ክንውኖች በቀጥታ በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ እውነታ ጋር የተያያዙ መሆናቸውን በማድረግ ነው. ሁሉም አብረው 
በመመልከት ነበር; ምክንያቱም ወደ ደቀ መዛሙርቱ ሆነባቸው. 

እነሆ ከዚያ በኋላ ምን ነው: 

2 ድንገት እንደሚነጥቅ ዓውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምፅ መጣ: ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው. 3 በዚያን ጊዜ እሳት 
እንደ እነርሱ የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው; በያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው. 4 በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው: 
መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር. ... 
38 በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ እንዲህ አላቸው: "ንስሐ ግቡ: ከእናንተ እያንዳንዱ ሰው ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ተጠመቁ; 

ኃጢአት; እና የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ. 39 የተስፋው ቃል ወደ አንተ እና ለልጆቻችሁ ነው, እንዲሁም 
እግዚአብሔርን እጠራለሁ ጌታ እንደ ብዙዎች እንደ በሩቅ ላሉ ሁሉ ነው. " 
40 በብዙ ሌላ ቃልም ጋር እሱ እንዲህ ብሎ መሰከረ እና መከራቸው "ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ." 41 ቃሉንም የተቀበሉ 
ተጠመቁ: በዚያም ቀን ሦስት ሺህ የሚያህል ነፍስ ለእነሱ ተጨመሩ. 42 እነርሱም እንጀራ በመቍረስ, ሐዋርያት 'ትምህርት እና 
ኅብረት ይተጉ ነበር, እና ጸሎት ውስጥ. ... 47 እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው. ጌታም 
ይጨምር ነበር ሰዎች በየዕለቱ ክርስቲያን ታክሏል. (የሐዋርያት ሥራ 2: 2-4, 38-42, 47). 

እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አንዳንድ ተቀብለዋል. ይህም እግዚአብሔር ቡድኖች የሮማ ካቶሊኮች, በምሥራቅ ኦርቶዶክስ, አብዛኞቹ 
ፕሮቴስታንቶች, የይሖዋ ምሥክሮች ክርስቲያናዊ ቤተ ክርስቲያን ሲጀመር, እና ቤተ ክርስቲያን እንዲሆን ተደርጎ ነው.ስለዚህ መንፈስ 
ቅዱስ (ከአይሁድ ብዙዎች በጰንጠቆስጤ ይከታተል እንደነበር በተመሳሳይ ጊዜ) በአንድ የተወሰነ ጊዜ ላይ የተሰጠው ሲሆን የኢየሱስ ደቀ 
መዛሙርት አሁንም በመመልከት ነበር. 

ይህ እንዲሁ በአጋጣሚ የሆነ አልነበረም. 

ከጴንጤቆስጤ ተጨማሪ አለ? 

ብዙ ጴንጤቆስጤ የመንፈስ ቅዱስ መሰጠት እና የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ከጀመረ ይልቅ የሚወከለው መሆኑን አይገነዘቡም. 

በብሉይ ውስጥ ምንባቦች መመልከት እና አዲስ ኪዳናት ዛሬ ያለውን ትርጉም በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ይሰጣል. 

በጴንጤቆስጤ በዓል የመጀመሪያው ሰው በኋላ ክርስቲያኖች ይጠበቅ, ነገር ግን በልሳናት መናገር ምንም የተጠቀሰ ነገር ጋር 
ነበር. ሐዋሪያው ጳውሎስ በዓለ ኀምሳ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ሁለተኛ ምዕራፍ ውስጥ የተጠቀሱት በኋላ በጰንጠቆስጤ አሥርተ 
ዓመታት መጠበቅ ቀጥሏል. እሱ, ስለ 56 ዓ.ም. ምን እንደጻፈ ልብ በል: 



8 እኔ መንገድ ላይ አሁን ማየት የሚፈልጉ አይደለም; ጌታ ቢፈቅድ ግን እኔ ከእናንተ ጋር የተወሰነ ጊዜ ለመቆየት ተስፋ 
አደርጋለሁ. ግን እስከ በዓለ ኀምሳ ድረስ እሰነብታለሁ መሻገርያ (1 ቆሮንቶስ 16: 8). 

ይህ በዓል ነበር ጊዜ ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ በጰንጠቆስጤ በዓል ነበር ወቅት የኤፌሶን ባወቃችሁ ነበር; ይህ ጊዜ ማወቅ እንዳለበት 
ተሰምቶት እንደሆነ, ያውቅ እንደሆነ ያሳያል. በመሆኑም ይመስላል ጳውሎስ በኤፌሶን እና በቆሮንቶስ በአሕዛብ ይከበር ነበር. 

ሌላ ዓመት ውስጥ, ሐዋሪያው ጳውሎስ ደግሞ በ 60 ዓ.ም. አካባቢ, የጰንጠቆስጤ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ውስጥ ወደደ: 

ጳውሎስ ለ 16 በእስያ ውስጥ ጊዜ ማሳለፍ የለኝም ይሆን ዘንድ: ወደ ኤፌሶን ኤፌሶንን ይተው ዘንድ ወሰነ; እሱ ከተቻለ 
በጴንጤቆስጤ ቀን: በኢየሩሳሌም መሆን እየተጣደፈ ነበር ለ (20:16 የሐዋርያት ሥራ). 

በመሆኑም በኢየሩሳሌም የነበሩት ክርስቲያኖች አሁንም በጰንጠቆስጤ በዓል ነበር ጳውሎስ እርስዎም በመመልከት ነበር. አለበለዚያ, 
ጳውሎስ በበዓለ ሃምሳ ዕለት በኢየሩሳሌም መሆን ፈልጎ ለምን ምንም ግልጽ ምክንያት አይኖርም ነበር. 

የሚለው ቃል በጰንጠቆስጤ 50 ኛ የሚል ትርጉም ካለው የግሪክኛ ቃል ነው. ይህ ቃል ቀን በማስላት የሚከተሉትን የዕብራይስጥ መግለጫ 
የተወሰደ ነው: 

15 እናንተም ለሚወዘወዝ መባ የሚሆነውን ነዶ ካወጣሁበት ቀን ጀምሮ በሰንበት በኋላ ቀን ጀምሮ ራሳችሁን ቍጠሩ: ሰባት 
ሰንበት ይጠናቀቃል ይሆናል. እስከ ሰባተኛ ሰንበት ማግስት ድረስ 16 ቆጠራ አምሳ ቀን (ዘሌዋውያን 23: 15-16). 

በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን በርካታ ስሞች አሉት, እና በዚህ ምክንያት, አንዳንዶች ስለ ግራ ቆይተዋል. በውስጡ ሌሎች መጽሐፍ 
ቅዱሳዊ ስሞች ይገኙበታል: የመከር በዓል, የሳምንታት በዓል እና በኩራት ቀን. 

እና መቼ በጰንጠቆስጤ የአይሁድ ባህልና ነው? 

ፀሐይ ስትጠልቅ ተጀምሯል ይህም የእግዚአብሔር ቅዱስ በዓላት, ብዙውን ጊዜ አብሮት መዝፈን: 
29 አንተ ቅዱስ በዓል ይጠበቅ ጊዜ ሌሊት እንደ አንድ ዘፈን አለኝ, እና አንድ የእስራኤል ኃያል ሰው, እግዚአብሔር ተራራ ወደ 
ለማድረግ, አንድ ዋሽንት ጋር የሚሄድ ጊዜ እንደ ልብ ምግባቸውን ይሆናል. (ኢሳይያስ 30:29) 

ዘመናዊ አይሁዶች ቃል Shavuot በ በጰንጠቆስጤ ይደውሉ ይቀናቸዋል. 

በጰንጠቆስጤ ጊዜ አንዳንዶች ግራ ቆይተዋል. ብዙ አይሁዶች የእግዚአብሔርን በመቀጠል ቤተክርስቲያኗ የሚጠብቅ በዚያው ቀን ላይ 
ያድርጉት አይደለም. 

የአይሁድ ሰዱቃውያን በትክክል ይሁን "[i] n ልጥፍ-Talmudic እና ሥነ ... በጰንጠቆስጤ Siwan 6 ኛ ላይ የሚወድቅ" (Pineles, 
"Darkeh መሺሌሚያህም ቶራ," ገጽ "በጰንጠቆስጤ ዘወትር እሁድ, ላይ ይወድቃሉ ነበር" አለ. 212 በቪየና, 1861;.. በ 1906 
የጴንጤቆስጤ የአይሁድ ኢንሳይክሎፒዲያ)) ከብሉይ ኪዳን በኋላ አንድ ላይ ማስቀመጥ እና መጽሐፍ አይደለም ነበር ይህም ድህረ-
Talmudic ሥነ ጽሑፍ ውስጥ ነው በርካታ አይሁዳውያን አሁን ለመጠቀም ቀን (አንድ ከጊዜ በኋላ ለውጥ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ 
ቀን ነው . በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ ቅዱሳዊ ዘዴ ጠብቅ. 

በተጨማሪም የቀድሞው ዋና መምህር ጌታ ጆንያ ከ የሚከተለውን ልብ በል: 

መረዳት በጽሑፍ አንድ እንዲሁም የቃል ሕጉን ያመኑትን ፈሪሳውያን, "ሰንበት" እዚህ, ማለት, Pesach የመጀመሪያ ቀን (15 
ኒሳን). ብቻ በጽሑፍ ሕግ ውስጥ ያመኑትን ሰዱቃውያን, በቃል ወደ ጽሑፍ ወሰደ. ሰንበት በኋላ ቀን እሁድ ነው.በመሆኑም 
የመቁጠር ሁልጊዜ እሁድ, እና Shavuot ላይ ይጀምራል, አምሳ ቀን በኋላ, ደግሞ ሁልጊዜ እሁድ ላይ ይወድቃል. (ጆንያ ኤል 
ይሁዲነት:. Shavuot የሚሆን አንድ ሐሳብ Arutz Sheva, ሰኔ 3, 2014) 



ክርስቲያኖች ኢየሱስ የተጻፈ ሕግ ላይ የቃል ሕግ ላይ በጣም ብዙ በመታመኗ (: 5-13 ማር 7) ፈሪሳውያን የተወገዘ መሆኑን ማስታወስ 
ይኖርባቸዋል. ኢየሱስ "የእርስዎ እናንተ ባስተላለፋችሁትም ወግ. አንተም ማድረግ እንደዚህ ያሉ ብዙ ነገሮች በኩል ምንም ውጤት 
የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ" ነበር (ማርቆስ 7:13) ነገራቸው. 

ከታች እንደሚታየው እና, በዓለ በኩራት ጋር የተያያዙ እንደሆኑ አምሳ በመቁጠር ጊዜ የሚያመለክተው: 
16 ቆጠራ እስከ ሰባተኛ ሰንበት ማግስት ድረስ አምሳ ቀን; ከዚያም ወደ እግዚአብሔር አዲስ የእህል ቍርባን 
ታቀርባላችሁ. 17 እናንተ በምትኖሩበት አንድ የኢፍ ከመስፈሪያው ከአሥር እጅ ሁለት ሁለት ሞገድ እንጀራ ያመጣሉ. እነዚህ 
የላመ ዱቄት ይሆናል; እነርሱ እርሾ መጋገር አለበት. እነርሱ እግዚአብሔር (16-17 ዘሌዋውያን 23) ወደ በኩራት ናቸው. 

አንተ ሰባተኛ ሰንበት ማግስት ድረስ አምሳ ቀን ቍጠሩ ጊዜ, በጰንጠቆስጤ አንድ እሁድ ላይ ይመጣል ሁልጊዜ እንደሆነ እናገኛለን. በዓለ 
ኀምሳ ስትጠልቅ እሁድ ድረስ ስትጠልቅ ቅዳሜ ከ ይሰራል. ይገባኛል ማን ኢራንየስ, የሰምርኔሱ ፖሊካርፕ (ኢራንየስ ስብርባሪዎች 7) 
ሐዋርያት እሁድ ላይ በጴንጤቆስጤ ዕለት ነበር መሆኑን ጽፏል ትገናኝ ዘንድ. 
በኩራት 

የሚለው ቃል "በኩራት" መጠቀም ሁለተኛ መከር ይጠቁማል. በመሠረቱ, ይህ በጣም ነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ አመልክቷል: 
16 ... የመከር በዓል: አንተ መስክ ላይ የዘሩትን ይህም የድካምህን በኵራት; 17; አንተም በሜዳ ከ ከድካማቸው (ዘፀአት 23: 
16-17) ፍሬ ውስጥ ተሰብስበው ጊዜ በዓመቱ መጨረሻ ላይ የመከር በዓል:.  
 
22 የስንዴ መከር በኵራት ነው መካከል, የሳምንታት በዓል, እንዲሁም በዓመቱ መጨረሻ (ዘፀአት 34:22) የመክተቻ በዓል 
ይሆናል. 

እናንተ በሳምንታት በዓላችሁ ላይ እግዚአብሔር ወደ አዲስ የእህል መባ ማምጣት ጊዜ 26 በተጨማሪም በኩራት ቀን ላይ, 
አንተ የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ (ዘኍልቍ 28:26) አልላቸው. 

አንዳንድ የፕሮቴስታንት ተንታኞች በኩራት በዓል እንደ ማዕበል ነዶ መሥዋዕት የሚያመለክቱት ቢሆንም (ለምሳሌ Radmacher ED 
ኤዳ. ዘ ኔልሰን ጥናት መጽሐፍ ቅዱስ. ቶማስ ኔልሰን አሳታሚዎች, ናሽቪል, 1997, p. 213), ይህ ስያሜ ነው."በኩራት ነዶ" ከዚያም 
አቀረቡ ሳለ (ዘሌዋውያን 23: 10-11) ከላይ እንደሚታየው, ቅዱስ በኩራት ጊዜ (አይደለም በቀላሉ አንድ ነዶ) እንደ ሱባዔ በዓል 
ያመለክታል. 

እንዴት በኩራት ሐሳብ እኛን በዚህ ቀን ለመረዳት የሚረዳን እንዴት ነው? 

በኩር ያለው የበዓለ በዓል ወይም በዓል (ዘፀአት 34:22) አምላክ አሁን ከጊዜ በኋላ ይበልጥ አዝመራ በዓይነ ይህም መምጣት 
በመጨረሻው ታላቁ ቀን ጋር ብቻ አንድ ትንሽ "በኩራት" መንፈሳዊ የመከር በመደወል መሆኑን ያስታውሰናል. አብዛኞቹ አካባቢዎች 
የጸደይ የመከር, ብዙ ጊዜ የሚበልጥ ከውድቀት መከር ያነሱ ሲሆን ይህም ለሰው ልጆች የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ ጋር የሚስማማ ነው 
ውስጥ. 

ነገር ግን ምን ኢየሱስ ስለ? እሱም በኩራት አንድ ዓይነት አልነበረምን? 

አዎን, እሱ በእርግጥ ነበር. ጳውሎስ እንዲህ ብሏል: 
20 አሁን ግን ክርስቶስ ከሙታን ተነሥቶአል: ተኝተው ከነበሩትም ያደረጉ ሰዎች በኩራት ሆኗል. ሰው ደግሞ ትንሣኤ ሙታን 
በሰው በኩል ሆኖአልና በሰው በኩል ስለ 21, ሞት መጣ. ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንደ 22, ሌላው ቀርቶ ሁሉንም ሕያዋን 
ይሆናሉና በክርስቶስ እንዲሁ. 23 ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ሰው; ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው: በመምጣቱ ለክርስቶስ 
የሆኑት ናቸው በኋላ ሰዎች. (1 ቆሮንቶስ 15: 20-23). 



10-11: ክርስቶስ ዘሌዋውያን 23 ላይ የሚወዘወዘውን ነዶ መባ ፍጻሜ ነው. እሱም በኩራት ነዶ ነው. እሱም (: 1,17 ዮሐንስ 20) 
ከሞት ከተነሳ በኋላ እሱም (የሚወዘወዘውን ነዶ መሥዋዕት አንድ እሁድ ላይ ነበር) በ እሁድ ላይ ወደ ሰማይ ካረገ ጊዜ እርሱ ደግሞ 
በዚያ ሚና ተፈጸመ. ነገር ግን እሱ ወይም የእሱ እውነተኛ ተከታዮች ቢሆን አሁን ፋሲካ ተብሎ ምን ብሏል. 

በተጨማሪም, ያዕቆብ ኢየሱስ ደግሞ በኵራቱም አንድ ዓይነት መሆን ለእኛ አወጣ መሆኑን ብለዋል: 

የራሱ 18; እርሱም እኛም የእርሱን ፍጥረታት በኩራት (ያዕቆብ 1:18) አንድ ዓይነት ይሆን ዘንድ: በእውነት ቃል አማካኝነት 
እኛን አበቀለች. 

ኢየሱስ የሚወዘወዘውን ነዶ መባ እንዲወክል የመጀመሪያው በኵራቱም ነበር ስለዚህ ሳለ, እውነተኛ ክርስቲያኖች በዓለ ኀምሳ 
የተባለውም ቀን የተወከለው በኩራት አንድ ዓይነት ናቸው. "በኩር" ብቻ ጥቂት በዚህ ዕድሜ ውስጥ የመከሩ አካል ይሆናሉ ማለት ነው 
(ሉቃስ 12:32; ሮሜ 9:27; 11: 5) - ነገር ግን እነርሱ ደግሞ ይበልጥ መከር በዚያ ይሆናል የሚል አንድምታ - አንድ የመዳን አጋጣሚ 
ነበረው ፈጽሞ ሁሉ ከጊዜ በኋላ አንድ እውነተኛ እና እውነተኛ አጋጣሚ የት ጊዜ. 

ጴጥሮስ በጰንጠቆስጤ ላይ እንዲህ ብሏል ነገር ልብ በል: 
29 "ወንድሞች ሆይ: እኔ እንደ ሞተም እንደ ተቀበረም ሁለቱም ነው; መቃብሩም እስከ ዛሬ በእኛ ዘንድ ነው, አባቶች አለቃ 
ስለ ዳዊት ለእናንተ በግልጥ ይናገር. 30 ስለዚህ, ነቢይ ስለ እግዚአብሔር አንድ እንደ ማለለት ስለ አወቀ አውቆ ነፍሱ በሲኦል 
እንዳልቀረች አይደለም መሆኑን ሥጋ ፈቃድ, እሱም ክርስቶስ ይተካ ነበር እሱን ሰውነቱ ፍሬ መሆኑን በመሐላ: 31 እርሱም: 
ይህ አስቀድሞ አይቶ: ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ተናገረ; በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ ወይም ሥጋውን ለማየት ነበር መበስበስን. ይህን 
ኢየሱስን እግዚአብሔር ስለ እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን; አስነሣው 32. 33 ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ እየተደረገ ሲሆን 
ከአብ የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ተቀብሎ አፈሰሰው . እናንተ አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን ይህ (የሐዋርያት ሥራ 2: 
29-33) 

ጴጥሮስ, የጰንጠቆስጤ በዓል ላይ, ፍሬ ኢየሱስ ሲናገር እና እርሱ ከፍ ነበር መሆኑን ልብ በል. በጰንጠቆስጤ እግዚአብሔር እኛ ማሸነፍ 
የእርሱ ስራ እና እንዲያውም "ይህ የአሁኑ ክፉ ዘመን" ውስጥ መኖር ቢሆንም በመንፈሳዊ ማደግ እንድንችል መንፈስ ቅዱስን በመስጠት 
ይህንን ትንሽ መከር እንደሚባርክ ያሳያል (ገላትያ 1: 4) 

አሁን ኢየሱስ ደግሞ በብዙ ወንድሞች መካከል በኵር አልነበረም: በኩራት የመጀመሪያው ብቻ አይደለም አልነበረም: 
29 እርሱ አስቀድሞ ያወቃቸው ያህል, እሱ ደግሞ እሱ በብዙ ወንድሞች (ሮሜ 8:29) መካከል በኵር ይሆን ዘንድ: አስቀድሞ 
ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ዘንድ አስቀድሞ ወሰነን.  
 
5 ኢየሱስ ክርስቶስ: ከታመነውም ምስክር ከሙታንም በኵር (ራእይ 1: 5). 

ኢየሱስ የበኩር ልጅ እንደመሆኑ መጠን, ይህ በእርግጥ እንደ እርሱ ለመሆን የሆኑ ሌሎች ሰዎች በዚያ ይሆናል የሚል አንድምታ 
አለው. በመሆኑም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ለመሆን ደግሞ የበዓለ መልእክት አካል ነው. እርግጥ ክርስቶስ እንደ የመሆን ሃሳብ በመጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ ተምረናል እና በጰንጠቆስጤ የተወሰነ አይደለም. ዮሐንስ የጻፈው ነገር ልብ በል: 

2 ... እኛ እንደ እርሱ ይሆናል (1 ዮሐንስ 3: 2). 

ይህ የተቀደሰ ጉባኤ ነው; ምክንያቱም, አንድ በየሳምንቱ ሰንበት ጋር ተመሳሳይ ሲመለከት, ነገር ግን መሥዋዕት (ዘዳግም 16:16) ጋር 
ነው. በብሉይ ኪዳን, የሳምንታት በዓል ላይ, በኩራት የሚያካትቱ, ከ 50 ቀናት ፋሲካ በኋላ ከሰንበት በኋላ ይጠበቅ ነበር. 

ክርስቶስ ከሞተ በኋላ, ሐዋርያት በዚያ ቀን ላይ ተሰበሰቡ. በዚያ ቀን, መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያኖች በኩራት አይነት ሆነው ወደ 
እግዚአብሔር መድረስ ለማቅረብ ፈሰሰ. ኢየሱስ እሱ ነው እንደ በኩራት እንዲሆኑ ደግሞ ነን በዚህ ዕድሜ ውስጥ ተብለው የሚጠሩት 
እነዚህ በኩራት እና ክርስቲያኖች መካከል የመጀመሪያው ነበር (ከጊዜ በኋላ ኢየሱስ እንደ ለመሆን ደግሞ ናቸው ተብሎ ሰዎች ግን 
በቀላሉ በኩራት አይሆንም). 

ቅዱስ ቀኖች ከኢየሩሳሌም ውጪ መቀመጥ ይችላሉ? 



አንዳንዶች ሁሉም ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚሄድ እንደሆነ የሚጠይቅ ነበር እንደ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀኖች አሁን መቀመጥ አይችልም መሆኑን 
አመልክተዋል. 

ነገር ግን እንኳ ከኢየሱስ ጋር, በታሪካዊ ሁኔታ አልነበረም. 

ናዝሬት ውስጥ ሳለ የእርሱ አገልግሎቱን ከጀመረበት ጊዜ ወደ ኢየሱስ (ሉቃስ 4:16) "ስለ ሰንበት ቀን" ላይ ተናገሩ. በጰንጠቆስጤ 
ደግሞ ሳምንታት / ሰንበት በዓል (: 10,16 ዘዳግም 16) ተብሎ ይጠራል. ሉቃስ ማለቱ ይህ ቁጥር ትክክለኛ የግሪክ ቃል በመመልከት 
ማረጋገጥ እንችላለን. ሰንበትም ያህል ትክክለኛው ቃል (እንደ ቃላት ዎቹ ጠንካራ አይደለም መመደብ), σαββάτων, (: 1, በነጠላ 
ቁጥር ነው በሉቃስ 14 ውስጥ እንደ σαββάτω) የብዙ ቁጥር ነው. እንደሚከተለው ያለውን ጥቅስ ቃል በቃል የተተረጎመ ነው: 

16; እርሱም እስከ ወዳደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ. እና ልማድ መሠረት, እሱም ወደ ምኵራብ ገባ: ስለ ሰንበት ዘመን ላይ ገባ: 
ሊያነብም ተነሣ. (ሉቃስ 4:16, አረንጓዴ) 

ስለዚህ, ይህ እንደ ኢየሱስ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ሌላ ቦታ ላይ, አንድ ቅዱስ ቀን መጠበቅ እንደሚችሉ ትርዒት ያግዛል. 1-2 (ግሪን 
JP, Sr. ኢንተርሊኒየር የግሪክ-እንግሊዝኛ አዲስ ኪዳን, ሦስተኛ እትም ቤከር መጽሐፍት, 2002.): እርሱ ደግሞ ምናልባትም በሉቃስ 6 
ውስጥ በገሊላ ሌላ ቅዱስ ቀን መጠበቅ ይመስል ነበር. 

ምናልባትም ሳምራዊት ሴት አምልኮ ምናልባትም ወደ ኢየሩሳሌም አካባቢ (ዮሐንስ 4:19) የተገደበ እንደሚገባ ጠቁሟል ጊዜ 
የተጠቀሰው ይገባል, ኢየሱስ በኢየሩሳሌም አምልኮ ገደብ በዚያ እንዳልነበሩ አለ: 

., "አንቺ ሴት, እኔን እመኑ, ሰዓት እርስዎ እመኚኝ: በዚህ ተራራ ላይ, ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት 
ጊዜ 21 ኢየሱስም እንዲህ አላት እየመጣ ነው 22 እናንተ የማታውቁትን ታመልካላችሁ; እኛ ለምናውቀው እንሰግዳለን, መዳን 
ነው . 23 አይሁድ ግን ሰዓት ይመጣል እርሱም አሁን ነው; በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ 
ይመጣል;. አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን እየፈለገ ነው 24 እግዚአብሔር መንፈስ ነው: የሚሰግዱለትም ሊሰግዱለት 
ያስፈልጋቸዋል በመንፈስና በእውነት ውስጥ. " (ዮሐንስ 4: 21-24) 

አዲስ ኪዳን በግልፅ ቅዱስ ቀን ወይም ሌላ አምልኮ (; 23:24 በተጨማሪም ማቴዎስ 10:23 ተመልከት) ኢየሩሳሌም የተገደበ አይደለም 
መሆኑን ያሳያል. 

ወይም በብሉይ ኪዳን ውስጥ በኩራት (ቁጥር 28:26) ቀን የክርስቲያን ትርጉም ነበረው; ይህ በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ 
በጰንጠቆስጤ, አንዳንድ ሳምንታት (15-16 ዘሌዋውያን 23) በዓል ተብለው እንገነዘባለን መሆኑ መታወቅ አለበት . እነሱም በአንድ 
ከተማ ወደ መደረጉን መገደብ አይደለም. 

ክርስቲያኖች መሆን በኩራት ሃሳብ በአዲስ ኪዳን (ያዕቆብ 1:18) ውስጥ ተረጋግጧል መሆኑን ደግሞ እንመልከት. በጥንቷ እስራኤል 
ውስጥ ስፕሪንግ ውስጥ አነስ መከር እና በውድቀት ውስጥ ትልቅ የመከሩ ነበር. የፀደይ ቅዱስ ቀን በጰንጠቆስጤ, በአግባቡ መረዳት ጊዜ, 
እግዚአብሔር ብቻ ነው ለመዳን አንዳንድ አሁን በመጥራት መሆኑን ስዕል (; 1 ቆሮንቶስ 1:26; ዮሐንስ 6:44 ሮሜ 11:15) ይረዳል 
ትልቅ የመከር (ዮሐንስ 7 ከጊዜ በኋላ መምጣት ጋር: 37- 38). 

በርካታ የግሪክ-ሮማ አብያተ በዓለ አንዳንድ ስሪት ትጠብቃላችሁ. ሆኖም, እነዚህ የተወሰኑ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ቀናት መመልከት 
አይደለም በከፊል ስለ እነርሱ እግዚአብሔር ብቻ አሁን አንዳንድ በመደወል ለምን መረዳት አለመቻላቸው, እና እሱ የሚያደርግ (ሉቃስ 
3: 6; ኢሳይያስ 52:10) ሁሉም መዳን ለማቅረብ ዕቅድ አለን. በፍርድ ላይ ድል አደረገ "(ያዕቆብ 2:13). 

5. የመለከት በዓል: ክርስቶስ የሚመለሰው እና ከሚወስደው ክስተቶች 

በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት መካከል አብዛኞቹ በአጠቃላይ በውድቀት ውስጥ የሚከሰቱ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት 
መጠበቅ አይደለም. ሆኖም, እነዚህ ቅዱስ ቀኖች የእግዚአብሔር ዕቅድ ውስጥ ብዙ ወሳኝ ክስተቶች አድርገው ነው. 

የመለከት በዓል ብቻ አይደለም ከሙታን በኩር ከሞት ወደ ክርስቶስ መምጣት, ይህ ደግሞ ልክ ከፊት ውድመት ያለውን አስከፊ ጊዜ እና 
በኢየሱስ ክርስቶስ ጣልቃ ጠቅላላ ድምጥማጣቸው ከ በሕያዋንና ለማዳን እና ላይ የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመመስረት በዓይነ 
በዓይነ ምድር. 



ይህ በዓል የእግዚአብሔርን ታላቅ ማስተር ፕላን ወደ እንደሚስማማ እንዴት እንደሆነ ለመረዳት እንመልከት. 

በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን እና የመለከት በዓል መካከል ዋነኛ ጊዜ ክፍተት እንዳለ እንመልከት. የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን 
በጰንጠቆስጤ ላይ የጀመረው ኢየሱስ የመጨረሻው መለከት (1 ቆሮንቶስ 15: 51-57) በ ሲመለስ በመሠረቱ የሚያልቅ በመሆኑ: የቤተ 
ክርስቲያን ዘመን የሚወክሉ ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ ስሜት ውስጥ, በበዓለ እና የመለከት በዓል መካከል የጊዜ ገደብ . 

አራተኛ ቅዱስ ቀን, የመለከት በዓል "ወር በመጀመሪያው ቀን ላይ: በሰባተኛው ወር" ውስጥ (: 23-25 ዘሌዋውያን 23) መከበር ነው. 

በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ሰባት ቁጥር እና ፍጹምነት ያመለክታል. የእግዚአብሔር የቀን መቁጠሪያ በሰባተኛው ወር (መስከረም እና / 
ወይም ጥቅምት ውስጥ የሚከሰተው) አምላክ ለእኛ ያለውን ታላቅ ማስተር ፕላን መጠናቀቅ የሚወክለው, የመጨረሻ አራት በዓላት 
ይዟል. በዚህ ወር በመጀመሪያው ቀን ላይ የሚወርደውን የሚለው በዓል በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ የመጨረሻ ክስተቶች መጀመሩን 
የሚያበስር ነው. 

(: 24-25 ዘሌዋውያን 23) በመሆኑም አንድ ሰው መደበኛ ሥራ ከ እረፍት ሌላ ዓመታዊ ሰንበት ነው; ይህም መለከት ይነፉ መታሰቢያ 
እንዲሆን ነበር. በተጨማሪም የአምላክ መንገዶች (:;: 1-7 ሐዋ ዕዝራ 3 2-3 ነህምያ 8) ለማወቅ አንድ ጊዜ ነው.(ቆሮንቶስ 10:11 1) 
የእስራኤል ልጆች ላይ የደረሰው ነገር አብዛኛው የእኛ የተጻፈው "ምሳሌዎች, እነርሱም: ሊገሥጸን ተጻፈ በማን ላይ የዘመናት መጨረሻ 
የደረሰብንን መጥተዋል". 
ይህ የመለከት በዓል ስሙን ይስባል መሆኑን የመለከት መነፋት ነው. 

በተለይ እኛ ሕያዋን ነን ውስጥ መጨረሻ ጊዜ ጋር በተያያዘ, እነዚህ የመለከት መነፋት ጋር የተሳሰሩ ምሳሌያዊ ትርጉም እጅግ በርካታ 
አለ. ይህ ቀን, በሞሳሕና Hashanah ለ ዘመናዊ የአይሁድ ስም, መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሆነ ለአይሁድ እንኳ የመጀመሪያው እንዳልሆነ 
መታወቅ አለበት. ይህም እግዚአብሔር ለእነርሱ እና የብሉይ ኪዳን የተጻፈው በኋላ ሰጣቸው በኋላ መቶ ጉዲፈቻ ነገር ነበር (ክሬመር, 
ኤሚ ጄ በሞሳሕና Hashana አመጣጥ. የቅጂ መብት, 1998-1999 ሁሉም ነገር የአይሁድ ©). 

መጽሐፍ ቅዱስ የመለከት የእግዚአብሔር በዓላት ለማሳወቅ, እንዲሁም እንዲሰበሰቡ ሰዎች ለመጥራት ሲነፋ ነበር ያስተምራል (ዘኍልቍ 
10: 1-3, 10). 
የሕይወት መጽሐፍ 

የሚገርመው, የአይሁድ ምሁራን (ሀ በሞሳሕና Hashanah ሰላምታ? Haaretz, መስከረም 17, 2012 ላይ ነው ምን Peltz መ, 
መምህር.) የ 'የሕይወት መጽሐፍ' ጋር የመለከት በዓል የተሳሰሩ ናቸው. ትኩረታችንን የሚስበው ለምንድን ነው? 

ደህና, መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው የ 'የሕይወት መጽሐፍ' ውስጥ ተዘርዝረዋል ሰዎች ዘንድ (4 ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች: 3; ራእይ 3: 
5) (22-23 ዕብራውያን 12) ከሞት ይነሳሉ. መቼ ነው? ሰባተኛው እና የመጨረሻው መለከት ሲነፋ: 

ሁላችንም እንቅልፍ አይደለም; ነገር ግን ሁላችንም እንለወጣለን - 52 አንድ ጊዜ ውስጥ, አንድ ዓይን እንለወጣለን ውስጥ, 
የኋለኛው መለከት ሲነፋ: 51 እነሆ: አንድ ምሥጢር እነግራችኋለሁ. መለከት ለ ይነፋልና ሙታንም የማይበሰብሱ ሆነው 
ይነሣሉ; እኛም እንለወጣለን. ይህ የሚበሰብሰው 53 የማይበሰብሰውን ሊለብስ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሊለብስ 
ይገባዋልና. (1 ቆሮንቶስ 15: 51-53) 

; ከዚያም የእግዚአብሔርን መንግሥት እና ፍርድ ይመጣል (11: 15-18) (2 8), ቅጣት አምላክ (4 9) በ አይጠበቁም ሰዎች ላይ 
ይመጣል የራእይ መጽሐፍ በግልጽ ሰባት ቀንደ መለከት ይነፋል እንደሆነ ያስተምራል. በመጨረሻም ነው; ስሞቻቸው በሕይወት 
መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ሰዎች ሁለተኛው ሞት (: 14-15 ራእይ 20) ያገኛሉ ያስተምራል. 
የመለከት መነፋት 

መላው ከፍተኛ ማስመጣት አንድ ክስተት ምልክት ለማድረግ ሁልጊዜ - መጽሐፍ ቅዱስ በከፍተኛ ግጭቶች እና ዓመጽ ጋር አስነስተው 
ነበር ይህም በእስራኤል ታሪክ, ወቅት, መለከት የጦር መሣሪያ ወይም አስፈላጊ መልዕክቶች እንደ ለመጥራት, የማስጠንቀቂያ መሣሪያዎች 
ሆነው ሊያገለግሉ ቀጥለዋል መሆኑን ያሳያል መሆኑን ከግምት ውስጥ ብሔር. 



እግዚአብሔር ደግሞ እርሱ ሕጎች ላይ ያላቸውን የማያቋርጥ አመፅ በእነርሱ ላይ የሚያመጣ ቅጣት ስለ እስራኤል ለማስጠንቀቅ ነቢያት 
ከእነርሱ መካከል ኢሳይያስ, ሕዝቅኤል, ሆሴዕ ኢዮኤል: ተጠቅሟል. እነዚህ ነቢያት የአምላክ ሕዝቦች ያላቸውን ማስጠንቀቂያ ሲሰባበሩ 
በመለከት እንደ ድምፃቸውን መጠቀም ነበር. 

ጮክ 1 ጩኸት ሳይሆን እራራላችሁ ነበር; እንደ መለከት ድምፅህን ከፍ ከፍ ታደርገኛለህ; ለሕዝቤ መተላለፋቸውን ለያዕቆብ 
ቤትም ኃጢአታቸውን ይንገሩ. (ኢሳይያስ 58: 1) 

በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተክርስቲያን ውስጥ እኛም ዛሬ ይህን ለማድረግ እየሰራን ነው. እኛ ደግሞ ለማስረዳት ጥረት ይህም - እኛ 
በድፍረት የዓለም ክስተቶች በአግባቡ መረዳት ትንቢት ጋር ትብብሩን ናቸው ህብረተሰብ እንዴት ኃጢአት ይናገራሉ. 

የራእይ መጽሐፍ የሚያስተምረው ግን ደግሞ (: 1-13, 9: 1-18 የዮሐንስ ራእይ 8) ወደፊት መምጣት በቃል የመለከት መነፋት በዚያ 
ይሆናል. ግን አብዛኞቹ እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች ተግባራዊ አይሆንም. 

ብዙ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ሲነፋ ናቸው, እንዲሁም ብዙ የመለከት በዓል (ዘሌዋውያን 23:24) ላይ ይነፋል ዘንድ ነበሩ - ግንኙነቱ 
ማየት ይችላሉ ተስፋ እናደርጋለን ብዙዎች. 

ነገር ግን በጣም አስፈላጊ መለከት, በአንድ መልኩ, ሰባተኛ, የመጨረሻው ሊሆን ይችላል. እነሆ ራእይ ስለዛ የሚያስተምረውን ነው: 

ብሎ በሰማይም በታላቅ ድምፅ አጽንተው በዚያ ነበሩ; 15 ሰባተኛው መልአክ ነፋ "የዚህ ዓለም መንግሥታት የጌታችን እና 
የክርስቶስ መንግሥታት ሆነዋል; ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉ!" በዙፋኖቻቸው ላይ በእግዚአብሔር ፊት 
የተቀመጠው 16 ሀያ አራቱ ሽማግሌዎች በግምባራቸው ተደፍተው እና እያሉ እግዚአብሔርን, 17 ሰገዱለት: «እኛ እናንተ 
አመሰግናለሁ; አቤቱ: ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ነው ማን ነበረ ማን የሚመጣው ያለው አንዱ, ምክንያቱም አንተ የእርስዎ 
ታላቅ ኃይል ለመጠመድና ነገሠ. 18 አሕዛብም ተቈጡ: ቍጣህም መጣ: በሙታንም ጊዜ: እነርሱ ትፈርድ ዘንድ, እና የእርስዎ 
ባሪያዎች ነቢያትና ቅዱሳን እንዲሁም እንመነዳለን እንደሚገባ ያደረጉ የእርስዎ ስም, ትንሽ እና ትልቅ ፍሩ: ምድር ለማጥፋት 
ሰዎች ለማጥፋት ይገባል. " 19 በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በሰማይ ተከፈተ: እና የቃል ኪዳኑ ታቦት በመቅደሱ 
ታየ. መብረቅ, አለመኖራቸውን, ነጐድጓድ, መናወጥ ታላቅም በረዶ ሆነ በዚያ ነበሩ. (ራእይ 11: 15-19) 

የመለከት በዓል የመለከት ወደፊት መነፋት ወደ ኢየሱስ መጥቶ በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግሥት ማቋቋም እንደሚችሉ ያለውን 
እውነታ ያመለክታል. የእግዚአብሔር መንግሥት መምጣት መልካም ዜና ኢየሱስ አገልጋዮቹም ለማወጅ እንደሚፈልግ ምን አንድ ትልቅ 
ክፍል (ማቴዎስ 24:14; 28: 19-20) ነው; ከዚያም መጨረሻው (ማቴዎስ 24:14) ይመጣል. በዚህ ዓለም ላይ ክርስቶስ ድል 
የመለከት ነጥቦች በዓል. 

1542A, ገጽ 922, 930 እና ኢጲፋነስ (Ephiphanius ስልማና Ephiphanius ያለው Panarion -. እንደ ጄሮም እና ኢጲፋነስ 
(Catholica Omnia Tabulinum ደ Ecclesiae Patribus Doctoribusque በቁሳዊ Migne JP Argumentum 
Patrologia ላቲና Volumen MPL025 አብ የሚባለው Columna ማስታወቂያ Culumnam 1415 እንደ ግሪኮ-የሮም የታሪክ 
ምሁራን, : መጽሐፍ II (ኑፋቄዎች 1-46) ክፍል 1, ምዕራፍ 19, 7-9 ፍራንክ ዊልያምስ, አሳታሚ BRILL, 1987, ገጽ 117-119), 
የተመዘገበው አርታዒ መሆኑን 'የናዝሬቱ ክርስቲያኖች' ውድቀት ቅዱስ ቀናት መጠበቅ ቀጥሏል... በአራተኛውና በአምስተኛው መቶ 
ውስጥ. እንዲሁም እንደ ተራራ በጽዮን ላይ ተገኝቷል (Pixner ቢ ቤተክርስቲያን በሐዋርያት ኢምፔሪያል ባለሥልጣናት ቆመ ነበር ድረስ 
በአራተኛው ክፍለ ዘመን ወደ ኢየሩሳሌም ውስጥ የመጀመሪያው ክርስቲያን ሕንፃ ይገባኛል በኢየሩሳሌም ለነበሩ ታማኝ ክርስቲያኖች 
ዘንድ ይጠበቅ ነበር. ቢብሊካል አርኪኦሎጂ ሪቪው, ግንቦት / ሰኔ 1990: 16-35,60). 

ፀረ-Semite ዮሐንስ Chrysostom በተለይም በአራተኛው መቶ ዘመን መገባደጃ ላይ የመለከት በዓል ለመጠበቅ ሰዎችን ለማስቆም 
ሞክረዋል (. አይሁድ እኔ ላይ ጆን Chrysostom Homily እኔ: 5; VI: 5; VII: 2). ይሁን እንጂ, ታማኝ ለመሆን በመሞከር ሰዎች 
በታሪክ ዘመናት ሁሉ እንዲሁ አደረገ. የእግዚአብሔር ቀጣይነት ቤተክርስቲያን እንዲሁ አሁን ነው. 

የስርየት 6. ቀን: ሰይጣን ተባረሩ ይሄዳል 

የሚቀጥለው ፎል ቅዱስ ቀን የስርየት ቀን ነው: 



26; እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው: 27 "በተጨማሪም በዚህ በሰባተኛው ወር አሥረኛው ቀን የስርየት ቀን 
ይሆናል ይህም ለእናንተ የተቀደሰ ጉባኤ ይሆናል; አንተ ማድከም, እና በእሳት የሚቀርብ መባ ታቀርባላችሁ. ይህም 
እግዚአብሔር አምላካችሁ ፊት ለእናንተ ማስተሰረያ እንዲሆን, የስርየት ቀን ነው ጌታ. 28; አንተም: በዚያው ቀን ላይ ምንም 
ሥራ ማድረግ ይሆናል. 29 ይሆናል በዚያው ቀን ላይ ነፍስ ውስጥ መከራን አይደለም ማንኛውም ሰው ለ .. አንተ ሥራ ምንም 
መንገድ ያደርጋል 31, 30; በዚያው ቀን ማንኛውንም ሥራ የሚያደርግ ማንኛውም ሰው ከሕዝቡ እኔ ከሕዝቡ መካከል ለይቼ 
አጠፋለሁ ሰው ቈረጠ; በ ለልጅ ልጃችሁ ለዘላለም ሥርዓት ይሆናል ሁሉንም . መኖሪያዎቻቸው 32 ይህም ለእናንተ የተቀደሰ 
የዕረፍት ሰንበት ይሆናል, እና እርስዎ ማድከም ይሆናል;. እርስዎ ሰንበትን ለማክበር ይሆናል, ምሽት ከምሽት ጀምሮ እስከ 
ማታ ላይ በወሩ በዘጠነኛው ቀን ላይ " (ዘሌዋውያን 23: 26-32). 

7 'በዚህ በሰባተኛው ወር በአሥረኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ ይሆናል. የእርስዎን ማድከም ይሆናል; ምንም ሥራ 
አትሥሩ. (ዘኍልቍ 29: 7) 

ጾም ሐረግ "የ ማድከም" በአይሁድ እና በ ትርጓሜው ቆይቷል በዋናነት እንዴት ከታሪክ ነው እግዚአብሔር ማህበረሰቦች ቤተ ክርስቲያን 
(ይህ ደግሞ መዝሙር 35:13 ያሉ አንቀጾች የተረጋገጠ ነው; 69:10 እና ኢሳይያስ 58: 5) ጾም ማለት ዘንድ, አንድ ሰው እንደዚህ በሆነ 
በጠና, እና በስተቀር, አስቀድሞ መከራ ነው. ምሽት ወደ ማታ ስትጠልቅ ወደ ከጠለቀች ጀምሮ ማለት ነው. 

አዲስ ኪዳን ራሱ የስርየት ቀን ይጠራዋል: "ጾም" (የሐዋርያት ሥራ 27: 9) ብቻ አይደለም ብሎ የሐዋርያት ሥራ 21 ውስጥ 
መግለጫዎች በ ይሆናል ይህም (ሐዋሪያው ጳውሎስ የሚጠብቁት መሆኑን ያመለክታል ይህም: 18-24; 28:17 ) ቴዎፍሎስ 
(የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ እንደተላከ ይህም የክርስቲያን ግሪክኛ-የሚባል, ነገር ግን 1: 1) በተጨማሪም መሆን 
አለበት ወይም ሌላ ቃል ቀየሩት ሊሆን ነበር. 

የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት ጋር ግንኙነት አስተዋይ ግለሰቦች ይጦማሉ ስትጠልቅ ጀምሮ ስትጠልቅ ድረስ በዚህ ሌሊት ወደ 
ቀጣዩ ሌሊት (እነሱ በአካል የምትችል ከሆነ - ይህ ወጥነት ነው - እንዲጾሙ ይጠበቃል አይደሉም የሚያጠቡ እናቶች, ትናንሽ ልጆች, 
እርጉዝ ሴቶች, እና የተለያዩ ችግረኛ ሌሎች በዚህ አካባቢ የአይሁድ ልማዶች እንዲሁም) ጋር. በዚህ በፍጥነት ውስጥ ምግብ ወይም 
መጠጥ ያለ ይሂዱ. 

ስታብራራ, አንድ የፕሮቴስታንት ሪፖርት አንዱ ምክንያት ክርስቲያኖች ምንም የአይሁድ ቤተ መቅደስ በዛሬው አለ ምክንያቱም የስርየት 
ቀን ነው መጠበቅ እንደማያስፈልግ (Cocherell BL. ከመዋጀቱ ቀን የክርስቶስ ተከታዮች መጾም ይገባቸዋል?) ይናገራል. ሆኖም, 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነታ በዚያ ቤተ መቅደስ ነበር እና ሌላኛው እውነታ በአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች አሁን (16-17 1 ቆሮንቶስ 3) 
የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ፊት ለእስራኤል ልጆች ለዘመናት የስርየት ቀን ነበር መሆኑን ነው . 

 

ሁለት ጎትስ 

በብሉይ ኪዳን ውስጥ, የስርየት ቀን ከሚለቀቀው ፍየል በምድረ በዳ (: 1-10 ዘሌዋውያን 16) ተልኳል የት አንድ ሥነ ሥርዓት 
ተካትቷል. አንዳንድ ክርስቲያኖች ይህ ሰይጣን የጥልቁንም ጕድጓድ ውስጥ አንድ ሺህ ዓመት ይታሰር ነበር ጊዜ ሺህ ወቅት ጊዜ 
የሚወክለው እንደ ርቆ ከሚለቀቀው ፍየል (: 1-4 ራእይ 20) በመላክ አየሁ. ይህ እርሱ በዚያ ጊዜ ሊፈትነን እና ማታለል አይችሉም 
ማለት ነው. ስለ ኢየሱስ መሥዋዕት አንድ ፍየል በዚህ ቀን (: 1-10 ዝ.ከ. ዕብራውያን 10) እንዲጠብቁ ሠዋ አይደለም. 

እኛ ደግሞ ኢየሱስ የመንጻት ተገደሉ ቦታ ፋሲካ ሌላ ጊዜ ማየት እርሱም አንድ ጊዜ ብቻ ነው (ዕብራውያን 9:28) ተነሥቶ ነበርና: 
ኢየሱስ የነበረ ቢሆንም የፋሲካችን በግ (7-8 1 ቆሮንቶስ 5) እኛ ይሠዉ ነበር. 

ለምን? 

ብዙዎች የሚል ግምት አላቸው; ነገር ግን ይህ መሥዋዕት በሁለተኛው ፍየል መለቀቅ በፊት ለሚከሰቱ እውነታ ጋር አብሮ ፍንጮች አሉ 
ሊሆን ይችላል. 

የመጀመሪያው ፋሲካ ብቻ ኃጢአታቸው አለፈ እየተደረገ በእስራኤል ልጆች ላይ አስከትሏል. በዚህ ዘመን, እውነተኛ ክርስቲያኖች የሆኑ 
ሰዎች ለኃጢአታችን ቅጣቱ የመክፈል የእሱ የመጨረሻ ምድራዊ ፋሲካ ላይ የኢየሱስ መሥዋዕት ይናገራሉ. ይሁን እንጂ እውነተኛ 
ክርስቲያኖች የዓለም ሕዝብ አንድ አነስተኛ አናሳ ናቸው (ሉቃስ 12:32; ሮሜ 11: 5). 



መጽሐፍ ቅዱስ ሰይጣን ያለው "የዚህ ዓለም አምላክ" የሚጠራው በመሆኑ "አሳወረ" ዓለም (2 ቆሮንቶስ 4: 4), አብዛኞቹ አሳወረ 
ተደርጓል እና እስካሁን የኢየሱስ መሥዋዕት የተሸፈነ አልተደረጉም. በዚህ ዕድሜ ወይም ዕድሜ ውስጥ አንድም ሊመጣ (ማቴዎስ 
12:32) - ሆኖም ይህ ይጠራሉ ሰዎች የሚጠጉ ሁሉ ይፈጸማል. የ መሥዋዕት በማሳየት: የቤተ ክርስቲያን ዘመን ያበቃል ሥነ ሥርዓት 
በኋላ, የእግዚአብሔር ዕቅድ ሁሉ መዳን እያቀረበ ይጨምራል, እና ብቻ ሳይሆን ዛሬ ምርጦች እንደ የኢየሱስን መሥዋዕት, ልክ በቤተ 
ክርስቲያን ዘመን ውስጥ ተብሎ ሰዎች የሚሆን አልነበረም መሆኑን ለማሳየት ያግዛል. 

በሌላ ፍየል በፊት ከእስር መሥዋዕት በማሳየት በማድረግ, ይህ ኢየሱስ ሰይጣን ኃጢአት የሚያስወግድ ሳይሆን መሆኑን ያሳያል. 

ኢየሱስ ሁሉንም የሰው ዘር ቅጣት ወሰደ. ነገር ግን እግዚአብሔር እኛን ይጠራዋል ለእኛ ንስሐ (ዮሐንስ 6:44) ይሰጥዎታል እንዲሁም 
ንስሐ ፈቃደኛ መሆን መጥተው ብለን እናምናለን መምጣት በኋላ ድረስ ሰዎችን አይመለከትም. ብቻ አይደለም በኢየሱስ ውስጥ, እኛ ግን 
ልጅ እናምናለን እኛም አብ, ነው, እኛ እነሱም ይላሉ ምን እናምናለን እናምናለን. በተጨማሪም, እኛ መንፈስ ቅዱስ ሊያገኙ, በመጠመቅ, 
ንስሐ (ሥራ 2:38) እና እንዲያውም እነሱ እኛን በሕይወት ኖሮ ሆኖ ለመኖር ጥረት በማድረግ ማረጋገጥ (ዝ.ከ. 1 ዮሐንስ 2: 6). 
ታሪክ ይጠበቅ 

የስርየት ቀን ይህ ላይ ይሰበካል ማን ዮሐንስ Chrysostom መሠረት በ 4 ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ይጠበቅ ነበር (. አይሁድ እኔ ላይ ጆን 
Chrysostom Homily እኔ: 5; VI: 5; VII: 2). 

ይህ ደግሞ (ለማሳገድ ሞክረዋል ይህም በዚህ ጊዜ አቅራቢያ የሶርያ ሐዋርያዊ ቀኖናዎች መካከል ቀኖና 69/70 ውስጥ ሊታይ ይችላል 
Seaver ኢዮሳፍጥ በሮም ግዛት ውስጥ አይሁዳውያን (300-438) ስደት, ካንሳስ ጽሑፎች ዩኒቨርሲቲ እትም 30: Humanistic 
ጥናቶች. ዩኒቨርሲቲ የካንሳስ ጽሑፎች, 1952, ገጽ. 34-35). 

በአምስተኛው-በአሥረኛው መቶ ክፍለ ጊዜ ጀምሮ ቀኑ አንድ ሙስሊም ሰነድ,, ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ አይሁዳውያን ተመሳሳይ ቀን 
ላይ ፈጣን ነበር ይናገራል. ይህ በግሪኮ-ሮሜ 50 ቀን Lenten- ጋር መጣ ሳለ የይሁዴ-ክርስቲያኖች አሁንም የስርየት ቀን ይጠብቁ ነበር 
መሆኑን ያመለክታል 

ኢየሱስ የጥንት አይሁዳውያን እና የክርስቲያን ሊትሬቸር ውስጥ (Tomson ፒ Lambers-Petry ኤል የ Judaeo-ክርስቲያን መካከል 
ያለው ምስል አልጠበቁም እንደሆነ በጾም ወቅት, ጥራዝ 158, 2003, ገጽ 70-72;. ስተርን SM ውስጥ የአዋልድ ወንጌሎች ከ ጥቅሶች 
'. ... ቲኦሎጂካል ስተዲስ, NS ጥራዝ አንቲኩቲስ ስለ አብድ አል-ጀባር ጆርናል, (1) ሚያዝያ 1967: 34-57). ሌሎች የታሪክ ምሁራን 
ከ ሪፖርቶች ይህ አመለካከት (ለምሳሌ ጥዶች, ገጽ. 32-34) ይደግፋሉ. ከዚህም በላይ እኛ አሁንም በ 16 ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ 
ከትራንሲልቫኒያ እንዲቆይ ተደረገ እንደሆነ ታሪካዊ ሪፖርቶችን ለማየት (Liechty, ገጽ. 61-62). 

የእግዚአብሔር አሮጌው ሬዲዮ ቤተ ክርስቲያን በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን በመላው የስርየት ቀን (እና ሌሎች ቅዱስ ቀኖች) 
ብሏል. በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተክርስቲያን ውስጥ እኛ ዛሬ ማክበር ይቀጥላሉ. 

የዳስ 7. በዓል: ዓለም ሥር ክርስቶስ ግዛት ምን እንደሚመስል አንድ የባይካልን 

በዳስ በዓል በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ አንድ ማግኘታቸው ክስተት ያመለክታል. ኢየሱስ የሰው ልጆችን ለማስመለስ ስለ ኃጢአታችን 
ሞተ, እና በኋላ እሱ እኛን በመንፈስ ቅዱስ ልኮ ስም ነገሥታትና ካህናት ከእርሱ ጋር በምድር ላይ ሊነግሥ እንዲሆኑ የሚሆን ሕዝብ 
(ራእይ 5:10) ውጭ አነሡ, እና የሚመጣ የእሱ ሁለተኛ በኋላ በኋላ, በመጨረሻ እሱን እና በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት እና ሰዎች 
ሁለቱንም መለየት ሰይጣን ራስ ላይ ሁሉ ኃጢአት ያስቀመጠው በኋላ እና (እኛን በመጨረሻም በ-አንድ ከእርሱ, ማስተሰረያ ጋር 
ተቀላቅለዋል ማድረግ), ከዚያ ያንን የመጨረሻ ተከታታይ ዝግጁ ናቸው ክስተቶች, በምድር ላይ የእግዚአብሔርን የሺህ ዓመት 
መንግሥት መቋቋም እንደ ጀመረ. 

በዳስ በዓል ሕዝቦች ሰይጣን ማጭበርበሪያዎች ያለ (: 1-6 ራእይ 20) የአምላክን ሕግጋት መጠበቅ ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ የሺህ ዓመት 
ግዛት ወቅት ይከሰታል መንፈሳዊ እና ቁሳዊ በብዛት ያመለክታል. ይህ ሰይጣን እንዳንታለል ዓለም ውስጥ አሁን ምን እየተከናወነ እንዳለ 
ወደ በተቃራኒው ነው (ራእይ 12: 9). በዚያን ጊዜ አይኖርም ይህም ሰይጣናዊ ማታለያ, (ራእይ 20: 1-3), ክርስትና የሚሉ አብዛኞቹ 
'ጥሩ' የሐሰት አገልጋዮች እንዲሁም እነዚህ አገልጋዮች መካከል በርካታ ጥሩ ውጤትና ቆይተዋል ለምን (2 ቆሮንቶስ 11 የተታለሉ ለምን 
አካል ነው; 14-15). 

ኢየሱስ ራሱ, በዳስ በዓል ነበር, እና ደግሞ ዮሐንስ 7 በሰዓት ገለጠልኝ: 10-26. 



እዚህ ላይ ከዕብራይስጥ ቅዱሳን መጻሕፍት ስለ አንዳንድ መመሪያዎች ናቸው: 

33 ከዚያም ጌታ ሆይ: 34 "ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው:. 'በዚህ በሰባተኛው ወር 
ከአሥራ አምስተኛው ቀን ለእግዚአብሔር ሰባት ቀን በዳስ በዓል ይሆናል 35 በመጀመሪያው ቀን በዚያ ይሆናል የተቀደሰ ጉባኤ 
ይሁንላችሁ. አንተ ላይ ምንም ልማዳዊ ሥራ ማድረግ ይሆናል. 

41 እናንተ በየዓመቱ ሰባት ቀን ለእግዚአብሔር በዓል እንደ ይጠብቃታል. ይህም ለልጅ ልጃችሁ ለዘላለም ሥርዓት 
ይሆናል. አንተ በሰባተኛው ወር አክብሩት ይሆናል. 42 ሰባት ቀን በዳሶች ውስጥ ያድራል. ከትውልደ እስራኤላውያን ያሉት ሁሉ 
በዳስ ውስጥ ይቀመጡ ይሆናል (ዘሌዋውያን 23: 33-35,41-42) 

13 "አንተ በዓል የዳስ ሰባት ቀን ጠብቁ; ... 14 አንተ በዓል ላይ ደስ ይለዋል: አንተና ሴት ልጅህ: ወንድ አገልጋይ እና ሴት 
አገልጋይ እና ሌዋዊ ወደ እንግዳ እና, አባት እና መበለት, በአገርህ ደጅ ውስጥ ሰዎች ናቸው. 15 ሰባት ቀን ጌታ አምላክህን 
እግዚአብሔርን በፍጹም ምርት ውስጥ እና በእርስዎ እጅ ሥራ ሁሉ ይባርክሃል; ምክንያቱም እናንተ እንዲሁ: ጌታ 
እግዚአብሔር በመረጠው ስፍራ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ በዓል ይሆናል አንተ በእርግጥ ደስ. 

16 "ሦስት ጊዜ ጌታ እርሱ በመረጠው ስፍራ ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉም ወንዶች ይታይ ይሆናል አንድ ዓመት: የቂጣ 
በዓል ላይ, የሳምንታት በዓል, በ እንዲሁም በዳስ በዓል ላይ; እነርሱ ወደ ፊት አይታዩም ይሆናል እና ጌታ ባዶ እጃቸውን 17 እሱ 
የሚችል እንደ እያንዳንዱ ሰው ይሰጣል, እርሱ በሰጠህ አምላክህ እግዚአብሔር በጌታ በረከት መሠረት (ዘዳግም 16: 13-
17).. 

እግዚአብሔር ወደ ተስፋይቱ ምድር ከመግባቱ በፊት በጥንቷ እስራኤል ለበርካታ አሥርተ ዓመታት በምድረ በዳ በዳስ / የዳስ 
(በዕብራይስጥ 'sukkos') ውስጥ ይኖራሉ ነበር. እነዚህ ዳሶች, በአንድ መልኩ, ወደ ተስፋይቱ ምድር ብቻ ወራሾች መሆናቸውን 
ያመለክታል. የእግዚአብሔር መንግሥት ሟች በአሕዛብ ላይ የምትነግሥ ጊዜ እንኳ ሚሊኒየም ወቅት, ወደ ሟች ሰዎች መንግሥት ብቻ 
ወራሾች ይሆናሉ. እነሱ ድል እና ተስፋዎች መውረስ እውቀትና ጥበብ ውስጥ ማደግ አለባቸው. 

እግዚአብሔር "በበዓሉ ቀኖች ውስጥ እንደ ዳሶች ውስጥ ይኖራሉ" ይሆናል (አንዳንድ ጥቅስ ውስጥ ሁሉ እስራኤል አንድ አይነት 
ከማቅረብ) ኤፍሬም (: 9, ለመሸሸግ-ሪምዝ ሆሴዕ 12) ይላል. እስራኤል በምድረ በዳ ውስጥ, የተስፋ ቃል (1 ቆሮንቶስ 10:11) 
እንድወርስ ፈተናዎችና መከራዎች ውስጥ ማለፍ አለበት ሰዎች ሁሉ ሰዎች አንድ ዓይነት ነበር. እነርሱ የእግዚአብሔርን ቃል 
የሚወርሱትን እየጠበቀ, መጻተኞች ነበሩ. 

እኛ ክርስቲያኖች በዚህ ዕድሜ ውስጥ ምንም ቋሚ ከተማ ያላቸው እና ሊመጣ ወደ ሰው (ዕብራውያን 13:14) መመልከት መሆኑን 
መገንዘብ ናቸው. በዳስ በዓል ወቅት ጊዜያዊ መኖሪያ ውስጥ ማረፉ መሆኑን ያስታውሰናል ይረዳናል. ክርስቲያኖች የሚቻል ከሆነ, በዳስ 
በዓል እያንዳንዱ ቀን ለማወቅ, ክርስቲያን አገልግሎቶችን መገኘት ይኖርባቸዋል (ዘዳግም 31: 10-13; ነህምያ 8: 17-18) በመሆን 
ሕያው መሥዋዕት, የእኛ "ምክንያታዊ አገልግሎት" ነው (ሮሜ 12: 1) . 

በዳስ በዓል (; ዘዳግም 16:15 14:26) ደስ አንድ ጊዜ ነው. የተዛመዱ አስራት (በተለምዶ ይባላል "ሁለተኛ አሥራት") መጠቀም በዚህ 
የተትረፈረፈ ጊዜ መሆን እንደሆነ ያሳያል (ዘዳግም 14: 22-26), ግን ደግሞ አገልግሎት በዚህ ዕድሜ (ዘዳግም 14 ውስጥ እንክብካቤ 
መወሰድ እንዳለበት; 27). በዳስ በዓል ስዕል የሚሊኒየም የተትረፈረፈ ጊዜ ይረዳል. ይህም ኢየሱስ ሲመለስ በኋላ ወደ ጊዜ ወደ አንድ 
ፍንጭ ይሰጠናል. 

የምዕተ የእግዚአብሔር 7,000 ዓመት ዕቅድ ሰባተኛው ቀን ይወክላል. የሚገርመው ነገር, በየ ሰባት ዓመት, የሕግ መጽሐፍ በዳስ በዓል 
(: 10-13 ዘዳግም 31) ላይ ማንበብ ዘንድ አዘዘ ነበር. መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሕግ (ከዚያም ኢሳይያስ 2 የተማሩ ይሆናሉ ያሳያል እንደ ይህ 
አሥርቱን ትእዛዛት ጨምሮ ሕግ, በሺው ዓመት ውስጥ ይጠብቁት ዘንድ ስዕል ያግዛል: 2-3; ትእዛዛት ላይ የበለጠ ነጻ የመስመር 
ላይ ቡክሌት ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ አሥርቱ ትእዛዛት). ይህ ሺህ ዓመት ወቅት በረከት እና የተትረፈረፈ ያመጣል የአምላክ ሕጎች 
መሠረት ሕያው ነው. 

እኛ ክርስቲያኖች አሁን ይመጣል ሚሌኒየም ደግሞ የመጀመሪያው ትንሣኤ የሚባለው የመጨረሻው መለከት (1 ቆሮንቶስ 15:52), ላይ 
የሚከሰተው ይህ ለውጥ እንጠባበቃለን; 

4 ዙፋኖችንም አየሁ: በእነርሱም ላይ ለተቀመጡት ዳኝነት አደራ ነበር. ከዚያም እኔ ወደ ኢየሱስ ምስክር ስለ ሆነ የአውሬውም 
ስም ወይም ምስል ሰገዱ ነበር እግዚአብሔር, የእግዚአብሔርን ቃል ስለ ራሶቻቸው ነበር; በግምባራቸው ላይ ወይም በእጃቸው 



ላይ ምልክቱን የተቀበሉ አቁመው የነበሩ ሰዎች ነፍሳት አየሁ. እነርሱም ኖረ አንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር ነገሠ. (ራእይ 
20: 4) 

መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ራሱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሰበስባል, እና እኛ በእርሱ ጋር በመግዛት የት በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በኋላ, በእርሱ 
ፊት አሕዛብን ለመሰብሰብ እና ክርስቲያኖች ይላሉ በኋላ መሆኑን ያሳያሉ: 

34 መንግሥት ውረሱ; እናንተ የአባቴ ቡሩካን: ኑ 

(ማቴዎስ 25:34); ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን. 

ይህ ስዕል በ የሺ መንግሥት ይረዳል እንደ አሁን, በዳስ በዓል ጠብቅ ሰዎች ይህን ጊዜ በጉጉት እንጠብቃለን. 

በ በሁለተኛው መቶ ዘመን መጀመሪያ ላይ በኢያራ ከተማም መካከል ፓፒያስ እንዲህ አለ: 

[T] እዚህ ክርስቶስ መንግሥት በዚህ በጣም በምድር ላይ ቁሳዊ መልክ ማዋቀር ይሆናል መሆኑን በሙታን ትንሣኤ በኋላ 
አንዳንድ ሺህ ዓመታት ጊዜ ይሆናል, እና ይሆናል. 

በዳስ በዓል አከባበር ታማኝ ክርስቲያኖች በአዲስ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ጠብቄአለሁ የእግዚአብሔር መምጣት የሺ መንግሥት ጥላ ነው. 

የት መቀመጥ እችላለሁ? 

ብዙውን ጊዜ አንድ ሰው ጤናማ ማህበረሰብ ውጪ ጉዞ ያካትታል ትርጉም, ክፍለ ጊዜ: በዳስ በዓል በመሠረቱ (1-5 መዝሙር 84) 
አንድ 'ሐጅ' ነው. (ዮሐንስ 1:14 ላይ ያለውን የግሪክኛ ቃል ἐσκἠνωσεν አረንጓዴ JP. ኢንተርሊኒየር የግሪክ-እንግሊዝኛ አዲስ 
ኪዳን. ቤከር መጽሐፍት, 1996, 5 ኛ ማተሚያ 2002, p. 282 በአንድ ሊተረጎም ይችላል እንደመሆኑ) እሱ እዚህ በነበረበት ጊዜ 
ኢየሱስ ከሰዎች ጋር 'ድንኳን”. 

አንዳንድ በሐሰት የአሁኑ ጊዜያት በኩል ባለፉት እስከ በዳስ በዓል ብቻ በኢየሩሳሌም ውስጥ መቀመጥ አለበት ይናገራሉ ቢሆንም, ይህ 
ስህተት ውስጥ ነው. ዘሌዋውያን 23 ላይ መደረጉን ለ ትእዛዝ ተመዝግቦ-በመሆኑም በኋላ ኢየሩሳሌም ለእነርሱ የመጀመሪያ አማራጭ 
አልነበረም የእስራኤልም ልጆች ለዘመናት እንኳ በኢየሩሳሌም ውስጥ አልነበሩም. (;: 23-24 ዝ.ከ. ዘዳግም 14 ነህምያ 8:15) መጽሐፍ 
ቅዱስ በዳስ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ይልቅ በሌሎች ከተሞች ውስጥ መቀመጥ ይችላል ያሳያል. , የእነሱ ታሪክ እና በዓል መመሪያ: - 
በሁለተኛው ቤተ መቅደስ ዘመን (530 ዓ.ዓ. 70 ዓ.ም.), አይሁዳውያን ብዙውን ጊዜ የአይሁድ ፌስቲቫሎች Schausse ኤች ". 
Sukkos እንኳ ከኢየሩሳሌም ውጭ ታላቅ በዓል ነበር", ሃዪም Schausse ገልጸዋል (ሌላ ቦታ ይህ ነበር 1938 Schocken, p. 
184). 

በተጨማሪም, በትንሿ እስያ ውስጥ ኢየሩሳሌም በዳስ በዓል አይደለም ነበር መገባደጃ 4 ኛ ክፍለ ዘመን በ 2 ኛ መቶ ዘመን በትንሿ እስያ 
(ፖሊካርፕ ስለ ሕይወት, ምዕራፍ 19) እና አንዳንድ ሌሎች የሰምርኔሱ ፖሊካርፕ ልብ ወለድ ሊሆን ይችላል. . በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን 
ካርዲናል ዣን Danielou (Danielou, ካርዲናል ዣን-Guenole-ማሪ የአይሁድ የክርስትና መለኮት ያደረገውን እና ምርምር - ይህ 
እንደ የካቶሊክ የቅዱስ ጄሮም (1542A Patrologia ላቲና Volumen MPL025 አብ የሚባለው Columna ማስታወቂያ 
Culumnam 1415) እንደ ምንጮች ተረጋግጧል . ዮሐንስ ሀ ቤከር. ዘ ዌስትሚኒስተር ፕሬስ, 1964 የተተረጎመ, ገጽ. 343-346). 

ጆቫኒ Battista Pagani የሚባል አንድ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን ፀረ-የሺ ምሁር የግብፅ ጳጳስ በሦስተኛው መቶ እና ሚሌኒየም የሚደገፉ 
ሰዎች አስመልክቶ የሚከተለውን ጽፈዋል: 

... ስለ ሺህ ዓመት ወቅት, የሙሴ ሕግ ይመለሳል ብሎ የአይሁድ ሐሳቦች መሠረት እናስተውላለን አንድ ሺህ ዓመት 
የሚያስተምሩ ሰዎች ሁሉ ... እነዚህ ተብለው Judaical Millenarians, እንደ ፍጡር አይደለም አይሁድ ግን የፈለሰፈው 
እና ሚሊኒየም መሠረት ደግፏል በኋላ እንደ ... መምህሩ የዚህ ስህተት ደራሲዎች, ሴንት ዲዮናስዮስ ተስፋዎች ላይ ሁለት 
መጻሕፍት የጻፈው በማን ላይ አንድ የአፍሪካ ጳጳስ ነበሩ; እና ኳድራተስ, ሴንት ኢጲፋነስ መናፍቅነት ላይ ሥራውን 
እንዲያሳፍር በማን. (Pagani, ጆቫኒ Battista. ቻርልስ Dolman, በ 1855 የታተመ, ገጽ. 252-253) 

ይህ ጳጳሳት ሆነ ኳድራተስ ቢሆን አይሁዳውያን ነበሩ, ነገር ግን "የአይሁድ" እምነቶች ነበረው አንድ ሃይማኖት ያላቸው ሊወገዝ ነበር 
መሆኑን ልብ የሚስብ መሆን አለበት. ኳድራተስ አንድ የካቶሊክ ቅዴስት ተብሎ በመሆኑ እና, ይህ በሦስተኛው መቶ ዘመን መጀመሪያ 
ላይ የተከበረ ያልሆኑ የአይሁድ ክርስቲያን መሪዎች በግልጽ የተወገዘ መሆኑን ሐሳቦች ያዙ ነበር እንደሆነ ግልጽ መሆን አለበት. እነርሱም 



"የሙሴ ሕግ 'ወደ ተካሄደ እውነታ ሁለቱም ያለውን ትርጉም መረዳት እና በዳስ በዓል ነበር, ነገር ግን አንድ ክርስቲያን አጽንዖት ጋር 
መሆኑን ከዚያም ማስረጃ ነው. 

መገባደጃ 3 ኛ ወይም መጀመሪያ 4 ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ኦሊምፐስ ያለው የግሪክና የሮም ጳጳስ እና የቅዱስ መቶድየስ በዳስ በዓል አዘዘ 
እንደሆነ አስተምረዋል እና ለክርስቲያኖች ትምህርት ነበሩት: 

ጀምሮ በ ለስድስት ቀናት ያህል እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ: መላው ዓለም የተጠናቀቁ እና የሠራውን ሁሉ የእሱ 
ሥራ በሰባተኛው ቀን ከሥራው ሁሉ ሲሆን ሰባተኛውን ቀን ባረከው; በሰባተኛውም ውስጥ አንድ ቁጥር በ ስለዚህ, ቀደሰው 
በምድር ፍሬ ላይ ተሰብስበው ቆይተዋል ጊዜ ወር, እኛ ወደ ጌታ ወደ በዓል ታዘዋል, ... ይህም እስራኤላውያን እንደ ያላቸው 
እንደ ለማግኘት የእኛን በዳስ በዓል ... ወደ ጌታ በዓል ይሆናል አዘዘ ነው በግብፅ ድንበር ትቶ, በመጀመሪያ በዳስ መጣ: ከ 
በመሆኑም እንደገና በተቀመጠው በኋላ, የተስፋ ምድር መጡ: እንዲሁ ደግሞ እኛ ማድረግ. እኔ ደግሞ, የእኔ ጉዞ ይዞ, ይህም 
ሕይወት ከግብፅ ወጥቶ ወደ ለማግኘት ላይ, በጎነትን ፍሬዎች ጋር እንዳጌጠ ማደሪያዬ ለማዘጋጀት በኋላ በዚያ ጊዜ የዳስ 
እውነተኛ በዓል ነው; ይህም ትንሣኤ, መጀመሪያ መጣ በፍርድ ቀን ነው; ይህም ትንሣኤ የመጀመሪያ ቀን, ከክርስቶስ ጋር 
ሰባተኛው ቀን ተብሎ የሚጠራው ነው የዕረፍት ሺህ እንኳ እውነተኛ ሰንበት ያከብራሉ. (አሥሩ ደናግል መቶድየስ. የግብዣ, 
ንግግር 9) 

የካቶሊክ ቄስ እና ምሁር ጄሮም የናዝሬቱ ክርስቲያኖች ነበር መሆኑን እነርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ (- 1542A Patrologia ላቲና 
Volumen MPL025 አብ የሚባለው Columna ማስታወቂያ Culumnam 1415) የሺህ ዓመት ግዛት ጠቁሟል መሆኑን 
እንደሚያምን ተናገረ. በአራተኛው መቶ ዘመን መገባደጃ ላይ የናዝሬቱ ክርስቲያኖች በ በዳስ በዓል ይህ መጠበቅ ደግሞ የካቶሊክ እና 
ስልማና የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ኢጲፋነስ ተረጋግጦ ነበር. 

እስራኤላውያን ከ ክርስቲያን ልዩነቶች 

በዋናነት የአዲስ ኪዳን ጥቅሶች ላይ የተመሠረተ, ክርስቲያኖች እስራኤላውያን አደረጉ በላይ በዳስ በዓል ትንሽ የተለየ ጠብቅ. 

መዛግብት, በዳስ በዓል በመካከለኛው ዘመን (አምባሳደር ኮሌጅ በተልዕኮ ወቅት በአውሮፓ ውስጥ ይጠበቅ የነበረ ይመስላል መሆኑን 
ትምህርት 51. ያመለክታል "ሴቲቱም ወደ ነበረው ስፍራ ወደ ምድረ በዳ, ... ወደ ሸሸ" ራእይ 12: 6 . 1968) እንዲሁም በተለይም 
1500s ውስጥ ከትራንሲልቫኒያ (Liechty, ገጽ. 61-62) ውስጥ, የዘንባባ ዝንጣፊ ያለ ቦታዎች ላይ. ይህ 1600 እና በ 1700 ወደ 
ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ይጠበቅ ነበር መሆኑን ለመጠቆም አንዳንድ ማስረጃዎች አሉ. ይህም በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን ሁሉ በዓለም ዙሪያ 
አሮጌውን የእግዚአብሔር ሬዲዮ ቤተ ክርስቲያን እና በእግዚአብሔር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በ ይጠበቅ ነበር. 

በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ በዓለም ዙሪያ ቦታዎች ውስጥ ለማቆየት መቀጠል እና እኛ ደግሞ ለማስተማር 
በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የሺህ ዓመት ግዛት ወደ በዳስ ነጥቦች በዓል ነው. 

በዳስ በዓል "የዳስ" - ጊዜያዊ መኖሪያ - ብቻ ሳይሆን የዘንባባ-ቅርንጫፍ ጎጆዎች ውስጥ እስራኤላውያን በመደበኛነት ጥቅም ላይ እንደ 
ተግባሩን በድንኳን ወይም ሞቴል / ሆቴል ክፍሎች በአንዱ ውስጥ ብዙ ዘመናዊ ክርስቲያኖች ተስተውሏል. በግል ከዘንባባ-ዳስ 
ለመገንባት ወደ የሌላቸው ጋር የሚስማማ ነው:;: አዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች የተለየ ድንኳን (11-15 9 2 ዝ.ከ. ዕብራውያን 8) 
እንዳላቸው ያሳያል. መጽሐፍ ቅዱስ የእስራኤል ልጆች ዘጸአት በሰዓት በድንኳን ውስጥ በዋናነት የኖሩት ያሳያል 33: 8 (እና አንዳንዴም 
ሌሎች ይመስላል ጊዜያዊ ዘዳግም 4 በሰዓት: 45-49, ቤቶች) እነርሱም አርባ ዓመት በምድረ በዳ ውስጥ ሳሉ እግዚአብሔር "እንደ ሰዎች 
እንደሆኑ መሆኑን ዘሌዋውያን 23:43 በአንድ የዳስ ". ድንኳኖች ወይም በሞቴል ክፍሎች ውስጥ መኖር ጊዜያዊ መኖሪያ / ድንኳን 
ተመሳሳይ አይነት ዛሬ ነው. 

መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖች የእንስሳ መሥዋዕት ማድረግ አያስፈልገንም ያሳያል / መሥዋዕት (ዕብራውያን 9: 9) የእስራኤል ልጆች በዳስ 
በዓል ወቅት ለማቅረብ ስራ ላይ የሚውለው ይህም የሚቃጠል መሥዋዕት (ዘሌዋውያን 23: 36-37) ልክ. ይልቅ, እኛም የሚመች 
አገልግሎታችሁ ነው; ሕያው መስዋዕት አድርገን ለማቅረብ ናቸው (ሮሜ 12: 1) በተለምዶ በየጊዜው በዳስ በዓል ወቅት የቤተ 
ክርስቲያን አገልግሎት ላይ መገኘት ያካትታል - ይህም. 

መገኘት አገልግሎቶች በዳስ በዓል ላይ ሁሉ ቀናት እንዳደረገ ነው, ነገር ግን የዚህ የቂጣ ቀናት አያስፈልግም ለምን እንደሆነ ያስቡ 
ይሆናል. መሠረታዊ ጽሑፋዊ ምክንያት ትእዛዝ (ዘዳግም 16: 13,15) "አንተ እናንተ ጌታ በሚመርጠው ስፍራ ላይ ለአምላክህ 
ለእግዚአብሔር የተቀደሰ በዓል ይሆናል ሰባት ቀን ... ሰባት ቀናት በዳስ በዓል ጠብቁት" ይላል ነው ሰባት ቀን ለ በዓል በተቃራኒ እኛ 
ማድረግ (3: 6 እና ዘዳግም 16: ይህም በዘሌዋውያን 23 ለሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ይበላ ዘንድ እንዲህ ይላል: ነገር ግን በጣም የቂጣ-
ትእዛዛት መካከል ቀኖች ጋር የተዛመዱ ብለዋል አይደለም አንድ 'መሥዋዕት' ስለ ቀናት በእያንዳንዱ ላይ ቂጣ እንጀራ ሲበሉ በማድረግ 



የቂጣ ሰባት ቀን). መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በዳስ በዓል (ዘሌዋውያን 23:42) ጊዜ ጊዜያዊ መኖሪያ ውስጥ መሆን እንዲህ ይላል, ነገር ግን 
በሌላ ቅዱስ ቀኖች ይህን የተዛመዱ በግልጽ አይናገርም. 

ሰይጣን በሺህ ዓመቱ ግዛት (ራእይ 20: 1-2) ለ የታሰረ ይሆናል ጀምሮ ከዚያም ያነሰ ማታለል በዚያ ይሆናል. በዳስ በዓል ጊዜ እሄዳለሁ 
እና በየቀኑ ስብሰባ ስዕል ዓለም አሁን ነው ይልቅ በጣም የተለየ ይሆናል መቼ ጊዜ ያግዛል. 

"መንግሥትህ ኑ!" (ማቴዎስ 6:10). 

መጽሐፍ ቅዱስ በዳስ በዓል በሺው ዓመት ውስጥ ያብራራሉ; እንዲሁም አምላክ ይሆን በመጨረሻም 'ድንኳን' ከእኛ ጋር እንደሚያገኙ 
ያስተምራል 

የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት በዳስ በዓል ጊዜ ሺህ ዓመት ውስጥ ይቀመጣሉ መሆኑን ያሳያል: 
16; ይህም ንጉሥ, የሠራዊት ጌታ እንዲያመልኩ በየዓመቱ ይውጣ: ወደ በዳስ በዓል ለመጠበቅ በኢየሩሳሌም ላይ ከመጡት 
ከአሕዛብ ሁሉ ይቀራል ማን እንደሆነ ሁሉ እንዲህም ይሆናል. 17; የምድር ወገኖች የምትፈልጊውን, ንጉሥ, የሠራዊት ጌታ 
እግዚአብሔር ለማምለክ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ አይደለም በእነርሱ ላይ ምንም ዝናብ እንደሚኖር ይሆናል. የግብጽም ወገን 
ባይወጣ ከፍ መጥተው ውስጥ ሊገቡ አይችሉም 18 ከሆነ, እነሱ ምንም ዝናብ የላቸውም ይሆናል; እነርሱ እግዚአብሔር በዳስ 
በዓል ለመጠበቅ እስከ መጥቶ የሌላቸው አሕዛብ የሚመታ ይህም ጋር መቅሰፍት ትቀበላላችሁ. 19 ይህም በዳስ በዓል (16-19 
ዘካርያስ 14) ለመጠበቅ እስከ ይመጣሉ የሌላቸው የግብጽ ቅጣት እና የአሕዛብ ሁሉ ቅጣት እንደዚህ ይሆናል. 

ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ሁሉንም ወደፊት በዳስ በዓል ጠብቅ መጠበቅ መሆኑን ያስተምራል. እንኳን የካቶሊክ ተንታኞች 
የእግዚአብሔርን ዕቅድ በዳስ በዓል ያካተተ መሆኑን እንገነዘባለን. ዘካርያስ 14 ስቴቶች ውስጥ ምንባቦች ላይ አንድ የካቶሊክ ሐተታ: 

እና ታላቅ ሽልማት ይገባቸው ይሆናል; እንዲህ በፊት ስደት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አማካኝ ጊዜ ውስጥ በዓላት ለማክበር; 
የአምላክ ክብር ሃይማኖታዊ ሥርዓቶች በተግባር ታላቅ ያደሩ ጋር & የሚቀየር ይሆናል. (Anno Domini የመጀመሪያው 
እንዲሁም እውነተኛ ዱዌይ ብሉይ ኪዳን 1610, ጥራዝ 2, ገጽ. 824) 

የእግዚአብሔር መንግሥት ከዚህ ዓለም (ራእይ 11:15) መንግሥታት ሁሉ ይተካዋል, እና ይህን በዓል (ዝከ ራእይ 18: 4; 1 ዮሐንስ 2: 
18-19) በመለያየት በማድረግ ስዕል ይህ ይረዳናል የጴጥሮስ 2 ክርስቲያን ምዕመናን (1: ያላቸውን ከወትሮው ተዕለት ከ 1-12). 
በዳስ በዓል መጠበቅ ለእኛ ወደፊት የሺ መንግሥት ውስጥ ምን እንደሚከሰት በዚህ ዕድሜ ውስጥ አንድ ፍንጭ ይሰጠናል. በተጨማሪም 
መጽሐፍ ቅዱስ ከጊዜ በኋላ, "የእግዚአብሔር ድንኳን" በምድር ላይ ይሆናል "እና እሱም ጋር ያድራል" እኛ እንደሆነ ያሳያል (ራእይ 21: 
3). 
በዳስ በዓል መጠበቅ አሁን በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ይመጣ ዘንድ ነገር ቅምሻ ነው. 

8. ባለፈው ታላቁ ቀን: ለሰው ልጆች መዳን አምላክ አስደናቂ እቅድ 

ይህ ስምንተኛው ቀን, ወዲያውኑ በዳስ በዓል ሰባት ቀን ተከትሎ ይህም ቀን, የመቤዠት ዕቅድ ማጠናቀቂያ ያመለክታል. 

የ "የሕይወት መጽሐፍ" - ምሳያ መዳን - ይከፈታል (ራእይ 20:12). ይህ አዲስ ሰማይ እና አዲስ ምድር ብቻ በፊት ነው (ራእይ 21: 
1). አይሁዶች ይህ በዓል (ደግሞ በዳስ በዓል መካከል ላለፉት ሰባት ቀናት ጉባዔ ቀናት ነበሩ መሆኑን አይተረጎሙም) "ቤተ ክርስቲያን 
በስምንተኛው ቀን" ማለት Shemini 'Azeret, ይደውሉ. 

እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ከ በስምንተኛው ቀን ላይ ተጨማሪ ነው: 

34 ... 'በዚህ በሰባተኛው ወር ከአሥራ አምስተኛው ቀን ለእግዚአብሔር ሰባት ቀን በዳስ በዓል ይሆናል. ... 36; በስምንተኛውም 
ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ ይሆናል. ... ይህ የተቀደሰ ጉባኤ ነው; እንዲሁም በላዩ ላይ ምንም ልማዳዊ ሥራ ማድረግ 
ይሆናል. (ዘሌዋውያን 23: 34,36) 

ይህ ቀን ብዙውን ምክንያቱም አዲስ ኪዳን ስለ ይላል ምን, በመጨረሻው ታላቁ ቀን እንደ እግዚአብሔር ክበቦች ውስጥ ቤተ ክርስቲያን 
ውስጥ ተጠቅሷል: 



37 በመጨረሻው ቀን, በበዓሉ ታላቅ ቀን ኢየሱስ ማንም ተጠማሁ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ "ብሎ ቆሞ ጮኸ. 38 ቅዱስ 
መጽሐፉ እንዲህ እንደ ወጣ: በእኔ የሚያምን የእርሱ ልብ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል. " (ዮሐንስ 7: 37-38) 

ስለዚህ ኢየሱስ ሚሌኒየም የሚወክለው በዓል በኋላ ወዲያውኑ የሚመጣው በዚህ ቀን ነበር, እናም ላይ አስተማረ. 

ስለ ሺህ ዓመት በኋላ ምን ይከሰታል? 

አንድ ትንሣኤ (ራእይ 20: 5). 

በእግዚአብሔር ፊት ሙታን አቋም. ኢየሱስ በሚመለስበት ጊዜ ከሞት እንደ ይህ, ዛሬ እውነተኛ ክርስቲያኖች አያካትትም ነበር. በዚህ 
በትንሣኤ እነዚህ የእግዚአብሔር እውነተኛ እቅድ ሳያውቁ የሞቱ ሰዎች መሆን አለባቸው 

ባለፉት ዘመናት ውስጥ. ይህ ኢየሱስ በተደጋጋሚ የተጠቀሰው በዚያ የፍርድ ቀን ነው: 

7 ሄዳችሁም እንደ ብለው ስበኩ 'መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ነው.' ... 14 መቀበል ሆነ እናንተ ዘንድ ከእግራችሁ በታች 
ያለውን ትቢያ አራግፉ: ከዚያ ቤት ወይም ከዚያች ከተማ እስክትወጡ ጊዜ, የእርስዎ ቃል ባትሰሙ ሁሉ ያገኛታል. 15እውነት 
እላችኋለሁ: ከዚያች ከተማ ይልቅ በፍርድ ቀን ለሰዶምና ለገሞራ አገር ይቀልላቸዋል ይሆናል; እናንተ ትላላችሁ! (ማቴዎስ 
10: 7,14-15) 

23; አንተም: እስከ ሰማይ ከፍ አልሽን ቅፍርናሆም: እስከ ሲኦል ትወርጃለሽ; በእናንተ የተደረገው ይህም ተአምራት በሰዶም 
ተደርጎ ቢሆን: እስከ ዛሬ በኖረች ነበር. 24 ነገር ግን እላችኋለሁ: ከእናንተ ይልቅ በፍርድ ቀን ለሰዶም አገር ይቀልላታል ይሆናል 
እላችኋለሁ. (ማቴዎስ 11: 23-24) 

ይህ ሆን ክርስቶስ እና የመንግሥቱን መልእክት ውድቅ ሰዎች ይልቅ (ዘፍጥረት 19:24) ሰዶምና ገሞራ ውስጥ አጠፋ ሰዎች አምላክ 
በፍርድ ቀን ይቀልላቸዋል መሆኑን ልብ በል. 

ኢየሱስ ደግሞ 'የማይሠረይ ኃጢአት' (ማርቆስ 3:29) በስተቀር (ማርቆስ 3:28) "ሁሉም ኃጢአትህ ይቅር ይሆናል" እንደሆነ 
አስተምሯል. ይህ የመዳን አጋጣሚ ነበር እንጂ ሰዎች ሁሉ በእውነት ይህ አጋጣሚ ይኖራቸዋል, የመጣውም ሁሉ ቅናሽ መቀበል መሆኑን 
ባለፈው ታላቁ ቀን ፍጻሜ ጋር ነው. 

ማለት ይቻላል ከኖሩት ሰዎች ሁሉ የሰው ይቀመጣል! 

በ 2 ኛ መቶ ዘመን, የሰምርኔሱ ፖሊካርፕ ሪፖርት በዳስ በዓል እና የመጨረሻው ታላቁ ቀን (ፖሊካርፕ ስለ ሕይወት, ምዕራፍ 19) ስለ 
አስተምሯል. 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍቅር, ኢየሱስ ሁሉ መሞት መጣ: ይህ ነው: 

16 እንዲሁ እርሱ ብቻ እርሱን እንጂ እንዳይጠፋ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ውስጥ የሚያምን መሆኑን, 
ልጁን ወልጄሃለሁ እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና. 17 በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም በልጁ 
እንዲድን ነው እንጂ በእርሱ በኩል ወደ ዓለም አልላከውምና ዘንድ. (ዮሐንስ 3: 16-17) 

ስለዚህ አፍቃሪ አምላክ ዘመድ ጥቂት ወይም ለዓለም ለመሞት ልጁን የላከው ለምንድን ነው? 

ብዙውን ጊዜ ዮሐንስ 3:16 ይጥቀሱ ፕሮቴስታንቶች: ዓለም ሊቀመጥ እንደሚችል ነገር ግን በምድር ላይ ከኖሩት ሰዎች አብዛኞቹ 
ለዘላለም በሥቃይ ውስጥ መከራ መሆኑን ለማስተማር ይቀናቸዋል. በተጨማሪም ኢየሱስ ሁሉ (ዮሐንስ 3:17) ለመሞት መጣ መሆኑን 
ችላ ይመስላል. መሆኑን የመዳን ዕቅድ አይነት ሁሉ ዐዋቂ ጋር ይመጡ ነበር ፍቅር ነው አንድ አምላክ? መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም ሰው አሁን 
ሊድን ይችላል የሚለውን ሐሳብ ለመደገፍ ነው? አይደለም ከሆነ, ይህ ፍትሐዊ ነው? 

እግዚአብሔር ሁሉ ማወቅና ሁሉ ኃያል እና (1 ዮሐንስ 4: 8,16) ፍቅር ነው በመሆኑ ከመቼውም ጊዜ ዘላለማዊ ሥቃይ የኖረው, 
አምላክ አብዛኞቹ አስቀድሞ ወሰነን ነበር? 

አይ. 

በእርግጥ አምላክን በትክክል የሚሰራ ዕቅድ የሚያስችል ጥበብ ነው. 



ሮሜ 9: 14-15 እንዲህ ይላል: 

14 እንግዲህ ምን እንላለን? ከእግዚአብሔር ጋር ዓመፃ አለ ወይ? በፍጹም አይደለም! ለሙሴ ይላልና 15, "እኔ እኔ ምሕረት 
ይኖራቸዋል የምጭንበት ማረኝ, እና እኔ ርኅራኄ ይኖራቸዋል የምጭንበት ላይ ርኅራኄ ይኖራቸዋል." 

እኛም እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን, እና ጥቂት ሌሎች ውስጥ እስራኤል ክፍል መረጠ እናውቃለን. ቀሪውን ዘላለማዊ ስቃይ ፍርድ ከሆነ 
ምን ያህል ፍቅር ነው? 

አምላክ "ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊመጣ የሚወድ" (1 ጢሞቴዎስ 2: 4). እሱም በጣም ምላሽ እና ይድናል ወደ 
መጨረሻው እውነትን ጋር በጽናት ነበር ያውቅ ነበር; ምክንያቱም በዚህ ዕድሜ ውስጥ የተጠራችሁለት ሁሉ በዚያ ምክንያት ነበር (ዝ.ከ. 
ማርቆስ 13:13; ሉቃስ 8: 5-15). ነገር ግን ያ ተብሎ ሳይሆን ሰዎች አሁን በሙሉ ይጥፋ እና የጠፉ ነበር ማለት አይደለም. 

መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሆን በዚህ ዕድሜ (:; ኢሳይያስ 44:18 37-40 ዮሐንስ 12) በ የታወሩት ያስተምራል. (;: 16-18 ኢሳይያስ 42 
ዮሐንስ 9:41) በዚህ ዕድሜ ውስጥ ደነዘዘ ሰዎች አሁንም እድል አለን. ደግሞ ልብ በል: 

14 እኔ እንደገና ... በዚህ ሕዝብ መካከል 24 አስደናቂ ሥራ ምን ያደርጋል መረዳት ይመጣል በመንፈስ ስተው ደግሞ እነዚህ, እና 
ትምህርት ይማራሉ ቅሬታ ሰዎች. (ኢሳይያስ 29: 14,24) 

አምላክ (ሮሜ 2:11) ጋር ምንም ዓይነት አድልዎ የለም. "የአምላካችንን መድኃኒት ያያሉ ይሆናል የምድር ዳርቻ ሁሉ" (ኢሳይያስ 
52:10) እንደ ለሁሉም አጋጣሚ አለ ይሆናል. 

"ሙታን የቀሩት" ተብሎ ይህ የመጀመሪያው ትንሣኤ ሰዎች ሳይሆን ክፍል: ወደ ሚሊኒየም ላይ ነው በኋላ (ራእይ 20 5) ትንሣኤ 
ነው. ይህ አካላዊ ትንሣኤ ነው እና ተስፋ (ሕዝቅኤል 37: 1-14) ይጥፋ ቆይቷል እንደሆነ ይሰማቸዋል ሰዎች ያካትታል ይሆናል. 

"በፍርድ ላይ ድል አደረገ" (ያዕቆብ 2:13) እነርሱ (; ሮሜ 3:23 ዝ.ከ. 1 ጴጥሮስ 4:17; ራእይ 20:12) ኃጢአት ዕዳ ይፈረድባቸዋል 
ቢሆንም. (ኢሳይያስ 65:24) ብዙ ምላሽ; እግዚአብሔር ሁሉ ሥጋ (ኢሳይያስ 3:13 ኤርምያስ 25:31) ጋር ይፋረዳልና. የእሱ ቅናሽ 
እቀበላለሁ ሁሉ, ይህ ሁለተኛ ዕድል (ይህ ዕድል አያገኙም የእግዚአብሔር መንፈስ በእውነት ዕድል ነበረው እና ሙሉ በሙሉ ውድቅ 
ሰዎች ማርቆስ 3:29 በሰዓት ይቅር ዘንድ) አይደለም ቢሆንም, ብዙ ንስሐ ይሆናል. የመጨረሻው ታላቁ ቀን ይህን ለማሳየት ይረዳናል. 

በተጨማሪም የሚከተሉትን እንመልከት: 

19 ጌታ ሆይ: በመከራም ቀን መጠጊያዬ ኃይሌም መሸሸጊያዬ: አሕዛብ ምድር ዳርቻ ወደ አንተ ይመጣሉ እና ይላሉ "በእርግጥ 
አባቶቻችን ወርሰዋል ውሸቶች, ቢስነት እና የማንጠቅም ነገሮች." 20 አንድ ሰው አማልክት አይደሉም የትኛው ለራሱ አማልክት 
ለማድረግ ይሆን? 21 "ስለዚህ እኔ የእኔ እጅ እና የእኔ ኃይል ማወቅ እነሱን ያደርጋል: እኔ ይህን አንድ ጊዜ እነሱን ማወቅ 
ያደርጋል; እነሆ; እነርሱም ስሜ እግዚአብሔር እንደ ሆነ ያውቃሉ (ኤርምያስ 16: 19-21). 

17; የቀሩት እሱ አምላክ, የእርሱ የተቀረጸ ምስል ወደ ያደርገዋል. እሱም በፊት ወደቀና ያመልከዋል ደግሞ ይጸልያል ይላል 
"አንተ አምላኬ ነህና, አድነኝ!" 18 እነርሱ ማወቅ ወይም መረዳት አይደለም; እነርሱ መረዳት እንዲችሉ ስለ እሱ ልባቸው እነሱ 
ማየት እንዲችሉ, ዓይናቸውንም ጨፍነዋል, እና አድርጓል. ... 22 እኔ ከባድም ደመና, ኃጢአታችሁን እንደ ደመሰሰው; ከዚያም 
ደመና, ኃጢአትህንም እንደ ናቸው. እኔ ተቤዥቼሃለሁና ለማግኘት, ወደ እኔ ተመለስ. (ኢሳይያስ 44: 17,18,22) 

እንኳን ጣዖትን የነበሩ ሰዎች ጨምሮ የሐሰት ወጎች, (ኢሳይያስ 44: 17-18) ተቀባይነት ሰዎች, መዳን ለመጀመሪያ ጊዜ እውነተኛ 
አጋጣሚ (ኢሳይያስ 44:22) ይኖራቸዋል. በአፍሪካ, አውሮፓ, እስያ, በአሜሪካ ውስጥ እድሜ, እና ኢየሱስም በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደሴቶች 
እና መንግሥት-እግዚአብሔር እውነተኛ ወንጌል በመላው በቢሊዮን ይህን ያወቃቸውን እና ዕቅድ ነበረው (ሮሜ 11: 2). 

በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ (መዝሙር 68:20) "አምላካችን የመዳን አምላክ ነው" ተስማምተዋል እና 
ሞትንም ብቻ ዘመድ ጥቂት በላይ የሚሰራ መሆኑን የመዳን እቅድ እንዳለው ያስተምራሉ. 

(የሐዋርያት ሥራ 4:12; ሐዋ ኢሳይያስ 43:11) አለ ይህም በ ሊቀመጥ ይችላል የሰው ልጆች ከሰማይ በታች ብቻ አንድ ስም ነው, እና 
በዚያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው (የሐዋርያት ሥራ 4:10; ዮሐንስ 3:18). የሰው ዘር አብዛኞቹ ኢየሱስ ስለ እውነት እና የእግዚአብሔርን 
መንግሥት ወንጌል ሰምቶ አያውቅም በመሆኑ ሁሉ ሥጋ ማዳን ይይ "(ዝርዝሮችን ለማግኘት, የእኛን ነጻ ቡክሌት www.ccog.org 
ላይ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል ይመልከቱ), እና የእግዚአብሔር "(ሉቃስ 3: 6), ሁሉም መዳን-አንድም በዚህ ዕድሜ ወይም 
ዕድሜ ላይ መምጣት (:;: 29-30 ሉቃስ 13 31-32 ዝ.ከ. ማቴዎስ 12) ለመመሥረት የሚያስችል አጋጣሚ ይኖራል. 



ሊመጣ ወደፊት ዕድሜ በሁለተኛው ትንሣኤ (ጊዜ እውነተኛ ክርስቲያኖች እንደ ራእይ 20 መሰረት የመጀመሪያው ትንሣኤ ላይ ይነሣሉ: 
5-6) በኋላ ሲመጣ እና ነጭ ዙፋን ፍርድ ጊዜ (ራእይ 20: 11-12) ያካትታል. ኢሳይያስ (ኢሳይያስ 65:20), እንዲሁም የሮማ እና 
ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቅዴስት ኢራኒየስ (ላይ መናፍቅነት, መጽሐፍ V, 2-3,4 ቁጥር ምዕራፍ 34,), ሊመጣ ይህ በተለይ ዕድሜ ገደማ 
አንድ መቶ ዓመት ረጅም እንደሚሆን አመልክተዋል. 

ይህ ሐሳብ አሁንም መርማሪ ጳጳስ በርናርድ ጋይ ' (መርማሪ ማኑዋል, ምዕራፍ 5 በርናርድ GUI) በ ሪፖርት እንደ የሮም ቤተ ክርስቲያን 
ስላሳደድሁ መሆኑን ሰዎች በመካከለኛው ውስጥ ተካሄደ. 

ይህ ትምህርት በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ የእግዚአብሔር ሬዲዮ / ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የተማሩ ሲሆን አሁንም 
በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን የተማሩ. 

የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ማቆየት የመዳን እውነተኛው የእግዚአብሔር ዕቅድ እውነተኛ ክርስቲያኖች 
አስታውሷቸዋል. የእግዚአብሔር ቀጣይነት ቤተክርስቲያን ይህን በተመለከተ የእግዚአብሔር ዕቅድ የእሱ ፊስትስ (ዘሌዋውያን 23:37) 
በዓል በ ውጭ አኖሩት እንዴት ይረዳል. 

እግዚአብሔር በግልጽ እርሱ ማምለክ ጥቅም አረማዊ ልማዶችን እንደማይፈልግ የሚያስተምረው: 

ጌታ እግዚአብሔር ስለ እናንተ አካፍላቸው ለመሄድ አሕዛብ ከፊትህ የሚያገልል, እና እነሱን ለመተካት እና አገር በመቀመጥ 
ጊዜ ከፊትህ ከጠፉ በኋላ 29, ራስህን 30 ተጠንቀቁ አንተ እነርሱን ለመከተል ወጥመድ አይደሉም , እና እንዴት ነው እነዚህ 
አሕዛብ አማልክቶቻቸውን ለማገልገል ነበር 'ብለው አማልክቶቻቸው በኋላ ጠየቁ አይደለም ነው? እኔ ደግሞ እንዲሁ 
አደርጋለሁ. ' 31 እናንተ በዚህ መንገድ ውስጥ ሰይጣን ለጌታህ ለአምላክህ ስገድ አይደለም ይሆናል; እሱም እነርሱ 
ለአማልክቶቻቸው አድርገዋልና የሚጠላውን ወደ ጌታ ሁሉ ርኵሰት ነውና; ስለ እነርሱ ለአማልክቶቻቸው በእሳት ውስጥ እንኳ 
ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውን በእሳት አቃጥሉ. እኔ, ማክበር መጠንቀቅ ያዘዝኋችሁን ሁሉ 32; በእሱ ላይ ማከል ወይም ከርሷ 
አይወስድም ይሆናል. (ዘዳግም 12: 29-32) 

በአጠቃላይ የመዳን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሰዎች በማይታወቁ የእግዚአብሔር ዕቅድ ጋር የጣዖት አምልኮ ልምምዶች ማዋሃድ እና ሰዎች ይህን 
መረዳት አይደለም. 

አዲስ ኪዳን ሐዋሪያው ጳውሎስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀናት ይከታተል እንደነበር ያሳያል (ለምሳሌ 18:21; የሐዋርያት ሥራ 20: 6,16; 
27: 9; 1 ቆሮንቶስ 5: 7-8, 16: 8) እርሱ ሕግ እና ልማዶች ነበር እንደ ሰዎች. 

ጳውሎስ በተለይም ቅዱሳዊ በዓላት (: 20-23 1 ቆሮንቶስ 10) ጋር አረማዊ ልማዶችን ያካተተ አውግዟል. ጳውሎስ ራሱ አይሁድ 
ለመጠበቅ የሚያስፈልገውን ሁሉ ልማዶች ነበር መሆኑን በሕይወቱ መጨረሻ አካባቢ ብሏል (የሐዋርያት ሥራ 28: 17-19; ሐዋ ሥራ 
21: 18-24) እና በዘሌዋውያን ውስጥ የተዘረዘሩትን ሁሉ ቅዱስ ቀናት ማካተት ባስፈለገው ነበር; 23. 

ሆነ ብሎ ወደ ኢየሱስ በተመላለሰበት ለሐዋርያው ዮሐንስ ምክር መራመድ ለመቀጠል (1 ዮሐንስ 2: 6: እርሱ ክርስቶስ (1 1 ቆሮንቶስ 
11) እንደመሰለ እንደ ደንብ ሆኖ, በግሪኮ-ሮማን አብያተ እሱን መምሰል ሐዋርያው ጳውሎስ ምክር ተግባራዊ አይደለም , 18-19) 
እነዚህ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መጠበቅ አይደለም ጀምሮ. በተጨማሪም እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት በተለምዶ ሐዋርያት 
ይቃወሙ ይህም ያላቸውን አምልኮ መቁጠሪያዎች, ውስጥ በአሕዛብ ድርጊቶች ያዋህዳል (1 ቆሮንቶስ 10: 20-23; 2 ቆሮንቶስ 6: 14-
18; ይሁዳ 3-4, 12; 1 ዮሐንስ 2: 6). 

እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ ቀናት በመጠበቅ, ግን ይልቁንስ ያልሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተክተን በማድረግ ኃጢአት አይገነዘቡም ብዙ 
እግዚአብሔር ብቻ ነው ሁሉንም በዚህ ዕድሜ ወይም ለመዳን እድል ይኖራቸዋል ዘንድ, አሁን አንዳንድ በመደወል መሆኑን, 
በሕይወታችን ውጪ በእውነት መሆን አለበት ዕድሜ ይመጣል, እና የሚጠጉ ሁሉ ከኖሩት ሰዎች ከጊዜ በኋላ መከር ውስጥ ይቀመጣሉ. 

የአምላክ ቅዱስ ቀናት አብዛኞቻቸው አያውቁም መሆኑን የመዳን ዕቅድ ክፍሎች ውጭ ተኛ. ይህ አስደናቂ እንዲሁም አፍቃሪ ዕቅድ ነው. 

9. ያለአግባብ ትርጉሞች እና ሰንበት 



ለምን በጣም ኢየሱስ በግልጥ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መጠበቅ አይደለም? ፀረ-Judaic ስሜት, መቻቻል, ድንቁርና, እና 
ስለ አለቦታው ሐሳቦች በተጨማሪ 'ወግ' ያለአግባብ ትርጉሞች እነዚህ የእግዚአብሔር በዓላት ማክበር እንዳለብን ለመቀበል ፈቃደኛ 
አይመስልም አይደለም ብዙዎች አንድ ምክንያት ናቸው. 

ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ጋር ይሻር መሆኑን 'ማስረጃ' ያሰብሁትን መጠቆም አዝማሚያ መሆኑን አዛብተው / በተሳሳተ 
መንገድ ምንባቦች አንድ ሁለት አብዛኛውን አሉ. 

ቆላስይስ 2: 16-17 

16-17: ምናልባት, ብዙውን ጊዜ ሰንበትን እና ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ይሻር ናቸው "ማስረጃ" ተብሎ ሊጠቀስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ በጣም የተለመደ ክፍል ቆላስይስ 2 ነው. ስለዚህ, በቃ አንድ ትንሽ ወደ ያለአግባብ ትርጉሞች እንመልከት: 

16 ማንም ሰው ስለዚህ ስጋ ውስጥ, ወይም በመጠጥ ወይም ይፍረድባችሁ አክብሮት ውስጥ እፈርድብሃለሁ እንመልከት: 
ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ቀን: 17 እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸውና: አካሉ ግን የክርስቶስ (: 16-17 
KJV ቆላስይስ 2) ነው. 

ከላይ ያለው ትርጉም ይሁን እንጂ የመጀመሪያው የግሪክኛ ውስጥ የሌለ ቃል (ኪጀት ተርጓሚዎች በሰያፍ ነው ማስቀመጥ ለምን ነው) 
"ነው" ታክሏል; ቅርብ ነው. 

እዚያ ውስጥ የለም እንደ አንድ እውነተኛ ቃል በቃል ትርጉም አድርገው ሊተውት ነበር. የ ጠንካራ ዎቹ ኮንኮርዳንስ ቁጥሮች እና ተያያዥ 
ቃላትን ቁጥር 17 ለ ልብ በል: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 9999 3588 5547 3588 1161 4983  
ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ የትኞቹ ናቸው; ወደ .... ነገር ግን .... አካል ክርስቶስ ... መካከል .............   

ይህ 9999 መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጽሑፍ-ቃል ውስጥ ምንም ቃል በዚህ ጥቅስ ውስጥ የለም "ነው" ነበር ማለት እንደሆነ መታወቅ አለበት. 

ተመሳሳይ ሦስት ዎቹ ጠንካራ ቃላት (5547 # 4983, 3588, &) በአዲስ ኪዳን ውስጥ እና ኪጀት "የክርስቶስ ሥጋ" አድርጎ 
ይተረጉመዋል እነዚያን ጊዜያት ውስጥ አራት በሌላ ጊዜ ጥቅም ላይ ነው (ሮሜ 7; ምክንያቱም:; 1 ቆሮንቶስ 10:16 4; 1 ቆሮንቶስ 
12:27; ኤፌሶን 4:12) - የ አኪጀት-እንዲሁ ሊሆን ይገባል ኪጀት የሚያደርግ ነው. 

ስለዚህ እነዚያ ተርጓሚዎች ራሳቸውን ጋር ብቻ የሚስማማ ከሆነ, እነሱ ቆላስይስ 2 ተተርጉሟል ነበር: 16-17 ሁኔታ (እና ቅንፍ ወይም 
ኮማ ተካትቷል): 

16 ስለዚህ በምግብና በመጠጥ ወይም ስለ በዓል አክብሮት ወይም አዲስ ጨረቃ አንድ በዓል ወይም ስለ ሰንበት 17 (እነዚህ 
ነገሮች ለሚመጡት ነገሮች ጥላ ናቸውና), ነገር ግን ክርስቶስ አካል ማንም ሰው አይፍረድባችሁ እንመልከት. 

ወይም በሌላ አነጋገር ውስጥ, (ቤተ ክርስቲያን; ቆላስይስ 1:18) ዳኛ እርስዎ በተመለከተ ቅዱስ ቀናት የ 'የክርስቶስ አካል' ውጭ ያሉትን 
ይሁን እንጂ ብቻ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ራሱ አይደለም. ቆላስይስ 2: 16-17 ሰንበትን እና ቅዱስ ቀናት ይሻር ናቸው ብሎ አይደለም. 

ሚላን እንኳ መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ጳጳስ አምብሮስና እርሱ በዚህ ጥቅስ ላይ አስተያየት የሚከተለውን ጽፏል እንደ ቆላስይስ 2:17 
"የክርስቶስ አካል" እየተናገረ እንደነበር ተገንዝቦ: 

እንግዲያው የክርስቶስ አካል ነው የት, እውነት ነው ክርስቶስ ... አካል መፈለግ እንመልከት. (ሚላን መካከል አምብሮስና. 
መጽሐፍ ዳግማዊ. ትንሣኤ ስለ ማመን, ክፍል 107) 

እሱም በግሪክ ዘመናዊ ተርጓሚዎች ብዙ ጊዜ አገላለጽ በእርግጥ ምን ማለቱ ችላ መሆኑን የሚያሳዝን ነው. 

ይህ ቅዱስ ቀናት ጋር ይሻር መሆኑን ይናገራሉ አንድ ያለአግባብ ትርጉሞች ላይ መታመን ደካማ ብልጥነት (የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ) 
ነው. 



ገላትያ 4: 8-10 

8-10: ሌላው የጋራ ተቃውሞ ቅዱስ ቀናት ገላትያ 4 ነው ለመጠበቅ ነው. አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች ምንም ዓይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ 
ቀናትን መጠበቅ ናቸው ማለት ይህን መጠቀም ይቀናቸዋል. በመሆኑም የአምላክ እነዚህን ጥቅሶች በትክክል ማስተማር ምን እንመልከት: 

እግዚአብሔርን አላውቅም ነበር ወቅት 8 ነገር ግን በዚያን ጊዜ, በባሕርያቸው አማልክት አይደሉም ይህም ሰዎች 
አገልግሏል. 9 አሁን ግን እናንተ የሚታወቅ በኋላ እግዚአብሔርን ስታውቁ ይልቅስ በእግዚአብሔር ስትታወቁ, እንዴት 
የትኛውን በባርነት ውስጥ መሆን እንደገና መመኘት, አንተ ደካማ ወደሚናቅም ወደ እንደገና ለመታጠፍ ነው? 10 እናንተ 
ቀናት ወርን ዘመንንም ዓመታት ትጠብቃላችሁ. 

እዚህ ፀረ-ቅዱስ ቀን ክርክር ጋር በርካታ ችግሮች አሉ. 

አንዱ ገላትያ (ይመስላል ነበሩ ቢሆንም አንዳንድ አይሁዳውያን ከጊዜ በኋላ ጥቅሶች ውስጥ ለተጠቀሱት) አሕዛብ ነበሩ እና ክርስትናን 
በፊት ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መጠበቅ ነበር መሆኑን ነው. 

በተጨማሪም: መጽሐፍ ቅዱስ እንደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መስፈርቶችን እንደሚጠራው ምንም መንገድ የለም "ወደሚናቅም." የገላትያ ነበር 
እንደ ጳውሎስ በግልጽ አረማዊ በዓላት ላይ ማስጠንቀቂያ ነበር "በባሕርያቸው አማልክት አልነበሩም ይህም ሰዎች አገልግሏል." 

ሌላው ካቶሊኮች / ፕሮቴስታንቶች / የምስራቅ ኦርቶዶክስ እነርሱ ብዙውን ጊዜ የተለያዩ ቀን እና ዓመት (እሁድ, ፋሲካ, የገና, የአዲስ 
ዓመት) እንዲጠብቁ ማድረግ መሆኑን ከግምት ውስጥ ይገባል; ስለዚህ እነሱ ምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ ቀናት መጠበቅ እንደሆኑ 
ይሰማቸዋል ከሆነ ነገር መጠበቅ እንደሌለብን ነው. 

ገላትያ 4: 8-10 ርቆ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀኖች ጋር እያደረገ አይደለም, ነገር ግን ይልቁንስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ በዓላት እንዲከበሩ 
መዥገር ላይ ማስጠንቀቂያ ነው. 

ምን በሰባተኛው ቀን ሰንበት ስለ? 

ይህ ዓመታዊ ቅዱስ ቀን, አንዳንድ አጫጭር አስተያየቶች ቅደም ተከተል መሆን አይመስልም ነበር እንጂ: ያለ በየሳምንቱ ቢሆንም 
በሰባተኛው ቀን ሰንበት ዘሌዋውያን 23 ላይ የተዘረዘሩትን የእግዚአብሔር በዓላት መካከል የመጀመሪያው ነው. 

የሳምንቱ ሰባተኛ ቀን, መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሰንበት, አሁን ቅዳሜ ይባላል. እሑድ የሳምንቱ ሰባተኛ ቀን እንደ አንዳንድ የቀን መቁጠሪያዎች 
ላይ ይታያል ቢሆንም እውነታው እሑድ የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን እንደሆነ ነው. ; 17 13-15, 42-44: እንዲሁም ሐዋርያትና ታማኝ 
(የሐዋርያት ሥራ 13: አዲስ ኪዳን በግልጽ ኢየሱስ (; 6 13:10 6 ሉቃስ 4:16, 21) ያሳያል 1-4; 18 :; 4 ወደ ዕብራውያን 4: 9-11) 
በሰባተኛው ቀን ሰንበት ነበር. 

ብዙዎች አያስፈልገውም ስለዚህ ሰንበት, በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያዘዘላችሁ አይደለም በሰባተኛው ቀን ዛሬ ይጠበቅ ዘንድ እንደሆነ 
ይናገራሉ. ነገር ግን ይህ ጥያቄ ለማድረግ ብቸኛው መንገድ መጽሐፍ ቅዱስን ያለአግባብ ትርጉሞች ላይ መታመን ነው. አንድ ሰው 
የመጀመሪያውን የግሪክኛ, ኦሪጂናል በአረማይክ, እና የመጀመሪያው በላቲን ቩልጌት ይሆናል ተብሎ ይታመናል ነገር ሲመለከት ከሆነ, 
በሰባተኛው ቀን ሰንበት ለክርስቲያኖች የሚሆን በጊዜያት መሆኑን ሰዎች ቋንቋዎች ሁሉ ግልጽ ነው. 

እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ የካቶሊክ እና የፕሮቴስታንት ትርጉሞች መሠረት, በሰባተኛው ቀን ሰንበት ዕረፍት የእግዚአብሔር 
ታዛዥ ክርስቲያን ሰዎች ለመቆየት ነበር: 

እሱ 4, በዚህ መንገድ ስለ ሰባተኛው ቀን በአንድ ስፍራ ተናግሮአልና "እግዚአብሔር ከሥራው ሁሉ በሰባተኛው ቀን 
ዐረፈ"; 5 እና እንደገና, ቀደም ሲል የተጠቀሰው ቦታ ላይ, "እነዚህ ወደ እረፍቴ አይችልም ይሆናል." 6 እንግዲህ አንዳንዶች 
በዚያ እንዲገቡ ያደርጋል ስለ ቀሩ: ቀድሞም ባለመታዘዝ ጠንቅ ሊገቡ ነበር ምሥራቹን የተቀበሉ ሰዎች ወዲህ, .. . 9 ስለዚህ, 
የሰንበት ዕረፍት አሁንም የእግዚአብሔር ሕዝብ ቀርቶላቸዋል. 10 ማንም ወደ አምላክ እረፍት የገባ: እግዚአብሔር ከሥራው 
እንዳረፈ የራሱን ሥራ ከሥራው አርፎአልና. 11 እንግዲህ በእኛ ማንም እንደ አለመታዘዝ ምሳሌ በኋላ እንዳይወድቅ ወደዚያ 
ዕረፍት ለመግባት ጥረት እናድርግ. (ዕብራውያን 4: 4-6,9-11, አ.መ.ት) 

4 ቦታ ለማግኘት እነዚህን ቃላት ውስጥ ስለ ሰባተኛው ቀን ተናግሯልና: "; በሰባተኛውም ቀን እግዚአብሔር ከሠራው ሥራ 
ሁሉ ዐረፈ." እሱ እንዲህ ይላል ከላይ 5 ደግሞም ጥቅስ ውስጥ: "እነሱ የእኔ እረፍት መግባት ፈጽሞ ይሆናል." 6 አሁንም 



አንዳንዶች ዕረፍት ለመግባት ይሆናል ቀሩ: ቀድሞም ይሰበካል ወንጌል ነበረው ሰዎች ምክንያቱም በእነሱ አለመታዘዝ ውስጥ 
አልገባም ... ቀርቶላቸዋል 9, ታዲያ, ለእግዚአብሔር ሕዝብ የሰንበት እረፍት; በተጨማሪም ወደ አምላክ እረፍት የገባ ሰው 
ለ 10 እግዚአብሔር ከሥራው እንዳረፈ ልክ እንደ የራሱን ሥራ ከሥራው አርፎአልና. 11 ማንም ሰው አለመታዘዝ ምሳሌ 
በመከተል ይወድቃል እንድንችል, ስለዚህ, ወደዚያ ዕረፍት ለመግባት እንትጋ (ዕብራውያን 4: 4-6,9-11, አዓት) 

አዲስ ኪዳን በግልጽ ክርስቲያኖች በሰባተኛው ቀን ሰንበት መጠበቅ መሆኑን ይገልጻል. መንፈሳዊ እድገት እና የግል ንጠልጥሎ ለማግኘት 
በመፍቀድ በተጨማሪ, ሰንበትን ደግሞ አምላክ የሺህ የዕረፍት መምጣት ጊዜ ያመለክታል. 

ብዙ በሰባተኛው ቀን ሰንበት አንድ ቅዱስ ቀን ነው አያስቡም ቢሆንም, መጽሐፍ ቅዱስ ነው (ዘሌዋውያን 23: 3; ዘጸአት 20: 8; 
ኢሳይያስ 58:13). "ባዶ ቃላት" (ዝ.ከ. ኤፌሶን 5:26) ጋር ዙሪያ, ገና ብዙ ምክንያት: አዲስ ኪዳን (4-11 ዕብራውያን 4) የሚጠብቁት 
አይደለም ያስጠነቅቃል. 

ይህ ምናልባትም ደግሞ ያለአግባብ ትርጉሞች ካልሆነ እየጠቆመም ቢሆንም, የአንጾኪያ በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጳጳስ ኢግናትየስ እሁድ 
(Thiel ቢ ኢግናትየስ እና ሰንበት ጋር በሰባተኛው ቀን ሰንበት የሚተካ አይደለም እንደሆነ የተጠቀሰው ይገባል ሰንበት ዘብ, ጥራዝ 69 
(3): 18-21 , 2016 እና ተጨማሪ ኢግናትየስ እና ሰንበት ሰንበት ዘብ ላይ Thiel ቢ, ጥራዝ 70 (2):. 15-17, 2017). ወይም 
ጥንታዊ ሰነድ በ Didache ተብሎ ያደረገው (. Thiel ቢ ዲዳሂ እና ሰንበት ሰንበት ዘብ, ጥራዝ 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይ ተጨማሪ ሰነዶች መረጃ ለማግኘት እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ነው 
የት ቡክሌቶቹን ይፈትሹ? እና www.ccog.org ላይ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን በመቀጠል ታሪክ. 

 

10. ዳግም-የተጠቀለሉ የአጋንንት በዓላት 

የገና, ፋሲካ, እና ሌሎች ሃይማኖታዊ ቀኖች ስለ ክርስቶስ ብዙ ፕሮፌሰሮች ምን መጠበቅ? 

እነሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ የመጣ ነው? አይደለም ከሆነ, እነሱ ከየት ነው? እነርሱን መጠበቅ ከሆነ, በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት, ለውጥ 
ያመጣል? 

ሁሉም አይደሉም ሁሉም የተደረሰባቸው ናቸው ቢሆንም የዓለም አብያተ ክርስቲያናት አይገመግምም መሆኑን በርካታ በዓላት 
አሉ. በታሪክ ዘመናት ሁሉ, አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ, ሰዎች ተመሳሳይ በዓል ኰነነ እንዲሁም, 
ደግፎታል አድርገዋል. 

ይህ ሁሉ እያንዳንዱ በዓል በተመለከተ ዝርዝር እና አመጣጥ ወደ ይህን መጽሐፍ ክልል ውጭ ሆኖ ሳለ: እውነታው እነሱም ብዙውን ጊዜ 
መጀመሪያ ላይ አረማዊ አምላክ / እንስት ለማክበር ታስቦ ነበር እንደ የተለያዩ ቤተክርስቲያን የማደጎ በፊት ብዙ ሰይጣናዊ ሰዎች ዳግም-
የተጠቀለሉ መሆናቸውን ነው እና / ወይም ተሰይሟል. 

ብዙዎች እነዚህ በዓላት ግሪኮ-ሮማን የነገረ አንዳንድ ጊዜ አረማዊ እንደ ፈረዱበት እና ተገቢ ያልሆነ መሆኑን ስታውቅ ትገረም ይሆናል 
ክርስቲያኖች-ቢሆንም የተለያዩ የግሪክና የሮም አብያተ ክርስቲያናት በ 21 ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ እነሱን ማስተዋወቅ እውነታ. 

የዘመን መለወጫ ቀን የበሮች (ጥሩ መሆን ለማሳወቅም እንስት አምላክ እና) (ጊዜ እግዚአብሔር) እና አድካሚ የሚጠብቁም 

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ስፕሪንግ ውስጥ ዓመት የሚጀምረው (ዘጸአት 12: 2), ነገር ግን በተለምዶ የዘመን መለወጫ ቀን ዘመናዊ ቀን 
መቁጠሪያዎች ላይ ጥር 1 ኛ ይከበር ነው ተብሎ ምን. መገባደጃ 2 ኛው መቶ ዘመን, በግሪክ-ሮማ የሃይማኖት ምሑር ተርቱሊያን ይህ ስሪት 
የበዓሉ ማን ክርስቶስ የሚሉ ሰዎች አውግዟቸዋል. ነገር ግን, ይህ ለማክበር የሚፈልጉ ብዙ ማቆም ነበር. 

ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፔድያ እንዲህ ሲል ዘግቧል: 

ክርስቲያን ጸሐፊዎች እና ምክር ቤት ... በዓል ጋር የተገናኘ በአሕዛብ አከባበር እና ከመጠን ኰነነ የተለመደ ስጦታዎች ይታዩ 
የነበሩ ተርቱሊያን ክርስቲያኖች መኮነን ይቀናዋል በዓመቱ መጀመሪያ ላይ አክብረዋል - የአዲስ ዓመት ቀን ላይ የመራው ማን 
እንስት Strenia, ከ (ፎርት étrennes) አዲስ ዓመት ተብሎ (ኦቪድ, Fatti, 185-90 መካከል) - ወዳጃዊ ግንኙነት እንደ 



ተራ ወረቀትን (ጣዖታት በተመለከተ XIV.). (ጄ Tierney, የአዲስ ዓመት ቀን. ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ. ጥራዝ. 11, 
1911) 

487 ዓ.ም. አካባቢ, በግሪኮ-ሮማን ጥር 1 ላይ ያለውን "ከተገረዙት ወገን በዓል" እንድትከተል ይመስል ነበር. ይሁን እንጂ ይህ ሁሉ አሕዛብ 
እንቅስቃሴ ማቆም ነበር. 

ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፔድያ ማስታወሻዎች: 

ሌላው ቀርቶ በራሳችን ቀን ውስጥ አዲስ ዓመት ደጃፍ ያለውን ሰብዓዊ ገጽታዎች መገረዝ ሃይማኖታዊ በዓል ጋር ጣልቃ, እና 
አንድ ቅዱስ ቀን ቅዱስ ቁምፊ ሊኖራቸው ይገባል ነገር እንዲያው በዓል ማድረግ ይቀናናል. ሴንት ኦገስቲን አረማዊ እና ቀን 
ለማክበር ክርስቲያናዊ በሆነ መካከል ያለውን ልዩነት ሲገልጽ እንዲህ ብሏል: አረማዊ የግብዣና ከመጠን መጾም እና ጸሎት 
በማድረግ ይደመስሳል ዘንድ ነበሩ (PL 38, 1024 ኤፍ; ከፊል Cxcvii, cxcviii..). (ሲቪሎችን) 

ስለዚህ ደግሞ እንዲህ ይላል: 

... በስድስተኛው መቶ ዘመን መጨረሻ ወደ Auxerre ምክር ቤት (ሐ. 1) ክርስቲያኖች strenas ዲያብሎስ ብሏል 
ይከለክላል. 

የሚለው አገላለጽ strenas ዲያብሎስ በግምት "የዲያብሎስን አዲሱን ጊዜ የሚጠብቅ." ይህ አዲስ ዓመት ውሳኔዎች በአንድ አረማዊ 
እንስት ይሰጠዋል ጸሎት እና ድርጊቶች ጋር የተያያዙ ናቸው ሊሆን ነው እንደ ከእንግሊዝኛ ወደ ላቲን ከ ይተረጉመዋል ነበር. 

ጥር 1 ኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በዓል ነው, እና የሮም ቤተ ክርስቲያን አጋንንታዊ እንደ የራሱ ባህሪያት አንዳንድ እርም አድርጓል. 

የቫለንታይን ቀን የሚጠብቁም የዱር አራዊት / መጥበሻ (ከብቶች እና የመራባት አምላክ) 

መጽሐፍ ቅዱስ የፍቅር ቀን ያለ በዓል የለውም, ነገር ግን ብዙ ሰዎች ማክበር. 

እዚህ ላይ አንድ የካቶሊክ ምንጭ ስለ የተጻፈው ነገር ነው; 

የቅዱስ ሥሮች  ላይ ተከበረ ይህም ሉፐርካሊያ, ጥንታዊ የሮማውያን በዓል ላይ የቫለንታይን ቀን ውሸት 15 800 ዓመታት 
ያህል በሮማውያን አምላክ Lupercus ይህን ቀን ነበር. ሉፐርካሊያ ላይ, አንድ ወጣት ሰው ሎተሪ ውስጥ አንዲት ወጣት ሴት 
ስም መሳል ነበር; ከዚያም በዓመት አንድ ወሲባዊ ጓደኛ እንደ ሴት ለመጠበቅ ነበር ... 

የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከአሁን በኋላ በይፋ የቅዱስ የሚያከብር ቫለንታይን, ነገር ግን የበዓል ሁለቱም የሮማ ካቶሊክ ስሮች 
አሉት. (የቅዱስ የቫለንታይን ቀን አመጣጥ http:. //www.american catholic.org) 

ከአረማውያን እና ወሲባዊ ፈቃድ ቀን ጀምሮ በእርግጥ ክርስቲያኖች እንዲጠብቁ አንድ ቀን አይደለም. ባህሪ ይህ አይነት በአዲስ ኪዳን 
ላይ (; ይሁዳ 4 1 ቆሮንቶስ 6:18) ማስጠንቀቂያ ነበር. 

የእስልምና ማስታወቂያ የቫለንታይን ቀን ስለ አንዳንድ አስተያየቶች: 

በመጀመሪያ, አንድን ያመነጫቸውን በዓል ነው ክርስቲያኖች የቫለንታይን ቀን ከአረማውያን ያውቅ ነበር ...: ስለ ቫለንታይን 
ቀን በዓል ሲያከብሩ የሚፈቀድ አይደለም. የ ክርስቲያኖች መንገድ የቅዱስ የማደጎ የቫለንታይን ቀን እኛ ቤተሰቦች, ጓደኞች, እና 
ያገቡ ሰዎች መካከል ፍቅር እንደ አንድ ቀን ይከበራል አያስፈልገውም .. አረማዊ ከሥነ ምግባር ድርጊቶች ጋር የተያያዘ ነገር 
መራቅ ይኖርበታል ... ሙስሊሞች አንድ ትምህርት መሆን አለበት. ... መነሻዎች. (የቫለንታይን ቀን በዓል ላይ የሚገዛው 
http://www.Contactpakistan.com) 

ሙስሊሞች እና ኃጢአት (ግልጽ የሐሰት ዓይነት ሳንጥስ) ክርስትና ጋር የፍቅር ቀን ማጎዳኘት ልብ በል. 

በሌላ አነጋገር, የቫለንታይን ቀን በአሕዛብ መካከል ይሰደባልና ዘንድ (ቃል 'ክርስቲያን' በኩል) የክርስቶስ ስም ያስከትላል (ሮሜ 2:24; 
ኢሳይያስ 52: 5). አረማዊ በዓላት መጠበቅ "የእግዚአብሔር ስም በእናንተ ምክንያት ይሰደባል" (ሮሜ 2:24) የላቸውም. 

እውነተኛ ክርስቲያኖች ዳግም-የተጠቀለሉ አጋንንታዊ በዓላትን መጠበቅ አይደለም (1 ቆሮንቶስ 10:21 ተመልከቱ). 



ማርዲ ግራስ: የዲያብሎስ ካርኒቫል 

ማርዲ ግራስ እና የፍቅር ቀን (ከዚህ በታች ያለውን ሉፐርካሊያ ይባላል) እንደ ካርኒቫል አምላኪነት መጣ; 

ዓመታዊ የጸደይ በዓል የመጀመሪያ የተመዘገበው ለምሳሌ አንዱ በግብፅ ውስጥ ኦሳይረስ በዓል ነው; ይህም የናይል ዓመታዊ 
ጎርፍ ምክንያት ስለ አመጡ ሕይወት መታደስ ለማስታወስ ነበር. አቴንስ ውስጥ, 6 ኛው በመቶ ወቅት. ከክርስቶስ ልደት 
በፊት, አምላክ ዳዮኒሰስ ክብር ዓመታዊ በዓል ማንሳፈፊያ አጠቃቀም የመጀመሪያ ተመዝግቦ ለምሳሌ ነበር. ይህም ካርኒቫል 
የሲቪል ሁከትና ልክስክስነት አንድ የማይገኝለት ጫፍ ደርሷል እንደሆነ በሮም ግዛት ወቅት ነበር. ዋና ዋና የሮም ካርኒቫል ወደ 
Bacchanalia, የሆነው ሳተርን እና ሉፐርካሊያ ነበሩ. አውሮፓ ውስጥ የፀደይ የወሊድ በዓላት ወግ በደንብ ክርስቲያን 
ጊዜያት ውስጥ ቋሚ ... ካርኒቫል በጥልቅ አረማዊ አጉል እና አውሮፓ በተረት ላይ የተመሠረተ በመሆኑ, የካቶሊክ ቤተ 
ክርስቲያን እነሱን እንዲያጠፋ አልቻለም ነበር እና በመጨረሻም ቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ አካል ሆኖ ብዙዎቹ 
ተቀብለውታል. (ካርኒቫል. ዘ ኮሎምቢያ ኢንሳይክሎፒዲያ, 6 ኛ አዘጋጅ. 2015) 

የ Baccanal ደግሞ ዲዮናስዮስ የተባለው አምላክ ባከስ, ነበር. እሱ ሥርዓት እብደት, የወሊድ, ቲያትር እና የግሪክ ታምር ላይ 
ሃይማኖታዊ እስኪጠፋቸው የወይን መከር, የወይን መስሪያ እና ወይን, አምላክ ነበር. Baccanal የወሲብ መዳራት በዓል ክፍል 
ነበር. የእርሱ አምልኮ (ክርስቲያን ተግሣጽ ላይ. Cominodianus. አንቲ-ናይሲየን ፋዘርስ ጀምሮ, ጥራዝ. 4) በሦስተኛው ክፍለ ዘመን 
በግሪኮ-ሮማን መሪ Commodianus የተወገዙ ነበር. 

በተለይ ጠጅ አልኮል, ዳዮኒሰስ ቀሰቀሱን የሕይወት ዘይቤ ለ ወሳኝ ምክንያት ከመሆን ጋር የግሪክ ባሕል ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውቷል 
(ቀ ጠጣ Gately. Gotham መጽሐፍት, 2008, ገጽ. 11). ማርዲ ግራስ እና Carnaval ከዚህ ጋር የተያያዘ ይመስላል. 

የሁለተኛው መቶ ዘመን መጨረሻ ላይ, የሮማ ካቶሊክ ጳጳስ እና የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ኢራኒየስ ብሎ ጽፏል እንደ በአሕዛብ በዓላት 
ስጋን መብላትና ውስጥ በመሳተፍ ለማግኘት መናፍቅ ቫለንታይን ተከታዮች ኰነነ: 

ስለዚህ ደግሞ እነሱን ቅዱሳን መሆኑን ያረጋግጡልናል ይህም የተከለከለ ሥራቸው ሁሉ ዓይነት ላይ ያለ ፍርሃት ራሳቸውን 
ሱሰኛ መካከል, ማለፍ በ "አብዛኞቹ ፍጹም" እንደሆነ የሚመጣ "እንዲህ ያሉ ነገሮችን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን 
መንግሥት አይወርሱም ይሆናል." ለምሳሌ ያህል, እነርሱ በዚያ እነርሱ ይችላሉ በዚህ መንገድ ኮንትራት ውስጥ ምንም 
ከሚያረክስ ነገር ሲያስቡት, ለጣዖት የተሠዋ ሥጋ ስለ መብላት ምንም scruple ማድረግ. ከዚያም እንደገና, ሁሉ አሕዛብ 
በዓል ላይ ጣዖታት ክብር ያከብራሉ. . . ከእነርሱ ሌሎች መንፈሳዊ ነገሮች መንፈሳዊ የቀረቡ ናቸው ሳለ የሥጋዊን ነገር, ሥጋዊ 
ተፈጥሮ ሊፈቀድላቸው እንደሚገባ ጠብቆ, የሚጻፉ በመመኘት የሥጋ ምኞት ራሳቸውን ማስገዛት. በተደጋጋሚ የተሳሳቱ 
ያላቸውን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ከተመለሱ ላይ, ከእነርሱም አንዳንዶቹ የሚመሩ ቆይተዋል ሰዎች ሴቶች በ 
አስታወቅሁ ቆይቷል እንደ ከእነርሱ አንዳንዶቹ, ከዚህም በላይ, እነሱ ከላይ ትምህርት የተማሩ የሰጠናቸው እነዚያ ሴቶች 
አርክሷል ልማድ ውስጥ ናቸው; እና ስህተቶች በቀሪው ጋር በመሆን ይህን አምነን. (ኢራኒየስ. መናፍቅነት ላይ. መጽሐፍ 1, 
ምዕራፍ 6, ቁጥር 3) 

ከጊዜ በኋላ የኦርቶዶክስ የካቶሊክ ተሟጋች Amobius (መ 330) አረማውያን ነበር መሆኑን ጾም ዓይነት ላይ ማስጠንቀቂያ; 
አንተ Erectheus ሆይ ጥበበኛ ልጆች, ምን ይላሉ? ምን, አንተ ሚነርቫ ዜጎች? አእምሮ ቃላት ይህን ለመጠበቅ በጣም አደገኛ 
ነው; ነገር ለመከላከል, ወይም ይህም በ ምን ጥበብ አላችሁ አካላት ደህንነትን ለመስጠት እና እንዲሁ ቆስለዋል መንስኤ ምን 
ጋር ለማወቅ ይጓጓል. ይህ ምንም የሐሰት አለመተማመን ነው ወይም ውሸት ነው ክሶች ጋር ባዋከቡት ናቸው: የእርስዎ 
Eleusinia ያለውን ውርደት መመለሳቸው ላይ ጥያቄ ጊዜ የሚጠቀሙ ሲሆን መጨረሻ ላይ በጣም ምልክቶች, በ, ያላቸውን 
መሰረት መጀመሪያ በማድረግ እና ጥንታዊ ጽሑፎችን ሬኮርዶች በ ሁለቱም አወጀ ነው ቅዱስ ነገሮች, - "1 ከጦሙ እና ረቂቅ 
ወድቀዋልና; 1 ሚስጥራዊ ፍሬ ነገር ወጥቶ ይወሰዳል, እንዲሁም የቅርጫት-ቅርጫት ውስጥ አድርጌአለሁ; 1 ደግሞም 
የተቀበላችሁትን, እና ትንሽ ደረት ላይ ተላልፏል. (Amobius. በአሕዛብ ላይ, መጽሐፍ 5, ምዕራፍ 26) 

Arnobius እንኳን ፈጣን ተከትሎ 'ማርዲ ግራስ' ግብዣ ስለ ለማስጠንቀቅ ይመስል ነበር; 

ጁፒተር በዓል ነገ ነው. ጁፒተር 1 ለምሳሌ ያህል, እንበል, እና ታላቅ ግብዣ ጋር አርክቻለሁና መሆን አለበት, እና ረጅም 
በተለመደው ክፍተት በኋላ ጾም በተራበ በ ምግብ በጉጉት አምሮት ጋር ተሞልቶ. (Arnohius, በአሕዛብ ላይ, መጽሐፍ 7, 
ምዕራፍ 32) 

በመሆኑም መጀመሪያ ጸሐፊዎች ምክንያቱም ከአረማውያን የጣዖት አምልኮ ጋር ያለው ትስስር Carnaval / ማርዲ ግራስ እንደ ብዙ 
ይመስላል መሆኑን በዓላትን አውግዘዋል. 



መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል: 
13 እኛ በክርክርና በቅናት ሳይሆን ተሸክመሻል ምኞት ሳይሆን ፈንጠዝያ እና በስካር, በቀን ውስጥ እንደ በትክክል መራመድ 
እንመልከት. 14 ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት; ምኞቱንም የምትማርክ ለማሟላት, ለሥጋ አታስቡ. (ሮሜ 13: 
13-14) 

መጽሐፍ ቅዱስ ደስ አያወግዝም ቢሆንም, ማርዲ ግራስ እና ተያያዥ በዓላት በቅዱሳት መጻሕፍት ጋር የሚጋጭ ነው. በቦሊቪያ ውስጥ 
እነርሱ "የዲያብሎስ ካርኒቫል" ብለው ይጠሩታል እና በግልጽ ያላቸውን እንደ አምላክ ሰይጣንን ማምለክ! 

የዲያብሎስ ካርኒቫል (ላ diablad) እያንዳንዱ በጸደይ, orura ወደ ድምቀቶች አንዱ ዲያብሎስ አምልኮ ገንዘቡም ዓይነት 
ከሚለው ወግ ይህም ከዲያብሎስ ዳንሰኞች ናቸው ... ካርኒቫል ሁነታ ይሄዳል. Oruro አንድ የማዕድን ማውጫ ከተማ ነው 
እና ከመሬት በጣም ብዙ ጊዜ በማሳለፍ የአካባቢው ሰዎች, ተርጉሞታል አንድ አምላክ ለመከተል ወሰንኩ. የክርስቲያን ወግ 
ይህ, ዲያብሎስ እና Oruro ታማኝ እንደዚህ የማደጎ ሰይጣን, ወይም መሆን አለበት ቢጠይቁን አምላካቸውን / (Frommer 
ሆኖ. Http://events.frommers.com/sisp/index.htm? fx ክስተት & EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / ማርዲ ግራስ በእርግጥ አንድ አጋንንታዊ በዓል እንጂ አንድ ክርስቲያን ሰው ነው. ይህም ኢየሱስም ሆነ የጥንት ታማኝ 
ተከታዮች ማንኛውም በ ይጠበቅ ነበር. 

አዋሰኝ: የቂጣ እና በበዓለ ሃምሳ ቀናት ከተፈጥሮ? 

ምን በሚቀሩት ጊዜ ስለ? 

'ጾም' የሚለው ቃል ስፕሪንግ ወቅት ማለት ቢሆንም, አሁን በዋናነት ትክክል ማርዲ ግራስ በኋላ በክረምት ተመልክተዋል ነው. 

ዘ ወርልድ ቡክ ኢንሳይክሎፒዲያ እንዲህ ይላል: 

የፀደይ ላይ በግልጽ የሆነ ሃይማኖታዊ ትዕይንት ነው ጨመረው ... ይህ እሁድ ሳይጨምር, በ 40 ቀናት ከፋሲካ በፊት የ 
አምድ ረቡዕ, ላይ ይጀምራል, እና ከፋሲካ እሁድ ላይ ያበቃል (ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ቢ አዋሰኝ. ወርልድ ቡክ 
ኢንሳይክሎፒዲያ, 50 አዘጋጅ. 1966). 

ምን አምድ ረቡዕ ስለ? 

ይኸውልህ, ኦሪጅናል ክርስቲያን አልያም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀን ነው. 

ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፔድያ እንዲህ ሲል ዘግቧል: 

የሮማውያን ውስጥ ያፈራል ያለውን ስም አምድ እሮብ እሮብ (አመድ ቀን) በጎርጎርዮስ ቁርባን ቀደምት ከነባር ቅጂዎች ውስጥ 
የሚገኘው ሲሆን ምናልባት ቢያንስ በስምንተኛው መቶ ዘመን ወዲህ ነው. 

ጥንታዊ ልማድ መሠረት በዚህ ቀን ላይ ሁሉም ታማኝ, ቀደም የተባረከ አመድ ወደ ጣት የሚያጠልቀው, በቅዳሴ መጀመሪያ, 
እና በዚያ ካህኑ ፊት በመሠዊያው ለመቅረብ መከራቸው ግንባር የሚሾመውም ነው (Thurston ኤች አምድ ረቡዕ. ዘ ካቶሊክ 
ኢንሳይክሎፔድያ, 1907 ). 

ስለዚህ, የሮም ቤተ ክርስቲያን በይፋ በ 8 ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያስተላለፉት. 

በተጨማሪም ግንባሩ ላይ አመድ አንድ መስቀል ማስቀመጥ ሀሳብ የፀሐይ አምላክ አምልኮ እና አረማዊነት ሌላ ዓይነት የመጡ መሆኑ 
መታወቅ አለበት: 

ከእንግዲህ ፀሐይ በግምባራቸው ላይ ለመሻገር ነበር ... ... አስጀምሯል. የክርስቲያን የ ረቡዕ ላይ የተሠራ ግንባሩ ላይ አመድ 
መስቀል ጋር ያለው ተመሳሳይነት አስገራሚ ነው. አንዳንዶች ይህ ኑፋቄ መበደር የጥንት ክርስቲያኖች ምሳሌ ለመሆን 
የተጠቆሙ ናቸው; ሌሎች ሁለቱም መናፍቃን ተመሳሳይ ለሙከራ ላይ ይቀርቡ ነበር መሆኑን ይጠቁማሉ. (Nabarz ፒ 
ሚትራስ ምሥጢር;.. በክርስቲያን ዓለም ቅርጽ እንደሆነ አረማዊ እምነት የውስጥ ባህልና / ድብ & ኩባንያ, 2005, ገጽ 36) 



የ ረቡዕ ይህ ጥሰዋል የክርስቲያን በዓል በተራው ውስጥ የቬዲክ በህንድ ከ ወስዶ የሮም ከአረማዊ, ከ መጣ. አመድ መጋቢት 
ውስጥ የስርየት የሮም አዲስ ዓመት በዓል ላይ ... ሁሉ ኃጢአትን ቢታጠብ ኃይል ጋር, እሳት የእግዚአብሔርን Agni ዘር 
ተደርገው ነበር; ሰዎች ኃጢአት ለማስተሰረይ ማቅ ለብሰው አመድም ከመታጠብ ነበር. ከዚያም አሁን እንደ የአዲስ ዓመት 
ዋዜማ ሁሉ ኃጢአት የሚከተለውን ቀን ተጠራርገው ይሆናል የሚል ንድፈ ሐሳብ ላይ, መብላት መጠጣት, የሚያበራ የሚሆን 
በዓል ነው. መጋቢት ላይ በመሞት እንደ አምላክ, ማርስ ሞት ከእርሱ ጋር ወደ ውስጥ አምላኪዎች 'ኃጢአት ወሰደ. ስለዚህ 
ወደ ካርኒቫል ማክሰኞ, በማርስ ቀን ላይ ወደቁ. ማርስ ወደ ሳክሰን አምላክ Tiw ጋር ተያይዞ ነበር ምክንያቱም በእንግሊዝኛ, 
ይህ, ማክሰኞ ነበር. የፈረንሳይ ቀን ካርኔቫል ማርዲ ግራስ, "ወፍራም ማክሰኞ," የ ረቡዕ በፊት ምችው ቀን ተብሎ 
ነበር. (ታሪኮች እና ሚስጥሮች ዎከር ቢ የሴቲቱ ኢንሳይክሎፒዲያ. ኮሊንስ, 1983, ገጽ. 66-67) 

አርባ ቀን ጨመረው ፈጣን ከየት ነው የመጣው? 

መጽሐፍ ቅዱስ እኛ በጰንጠቆስጤ ስም ለማግኘት የት ነው ይህም የ 50 ቀን የጊዜ ቆጠራ, ይናገራል. አራተኛው-በስድስተኛው መቶ 
ዘመን አካባቢ, በግሪኮ-ሮማን በረመዳን (ጥዶች, p.32) ያለውን የእስልምና ጾም ጋር ተመሳሳይነት ነበረው አንድ የ 50 ቀን ጾም አንዳንድ 
ዓይነት መጠበቅ ነበር. ከጊዜ በኋላ, ይህ አንድ ወይም ተጨማሪ (በተለምዶ ምግብ) ንጥሎች አንድ አርባ ቀን ለመታቀብ ተቀይሯል. 

የጥንቶቹ ክርስቲያኖች, እርግጥ ነው, ተገነዘብኩ በአምስተኛው መቶ ዘመን እንኳ የካቶሊክ ቅዴስት በምኔቱ ዮሐንስ እንደ በሚቀሩት ጊዜ 
አልጠበቁም: 

በጥንቱ ቤተ ክርስቲያን በውስጡ ፍጹምነት ሲዋረድ ተይዞባቸዋል እንደ አንተ እንደ ረጅም መሆኑን ማወቅ ይገባል ነገር ግን, 
በሚቀሩት ጊዜ ይህን በዓል ሕልውና አልነበረውም. (ዮሐንስ. ጉባዔ 21, አቦት Theon የመጀመሪያው ጉባዔ. አምሳ ቀናት 
ወቅት ዘና ላይ. 30) 

በመሆኑም ታክሏል ጥያቄዎቻቸውን እና የመጀመሪያው ታማኝ ያድርጉት ነበር አምነዋል. 

ሐዋሪያው ጳውሎስ ፋሲካና የቂጣ ቀኖች (: 7-8 1 ቆሮንቶስ 5) መጠበቅ ተማፀነ. ሆኖም እሱ በሚቀሩት ተብሎ ነገር ግን እንዲህ 
አላደረገም. የቂጣ ዘመን ብዙ ጊዜ ዙሪያ, ቅጠሎች ጀምሮ ለሰባት ቀን "በፍጥነት" ፋሲካ ይደውሉ ያካትታል ምክንያቱም ይሁን እንጂ, 
ይህ ከሮም እና ግብፅ ጋር የተያያዙ አንዳንድ ለመታቀብ ጊዜ ተገቢ እንደሚሆን ተሰምቷቸው, ነገር ግን የጊዜ መጠን ሊሆን ይችላል 
እነርሱ የተለያየ, ርቀዋል ነገር እንዲሁም. 

ሶቅራጥስ በ 5 ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ጻፈ; 

ፋሲካ በፊት ጾም በተለየ የተለያዩ ሰዎች መካከል መከበር አልተገኙም ይሆናል. ቅዳሜዎችና እሁዶች በቀር ፈጣን ሶስት 
ተከታታይ ሳምንታት ከፋሲካ በፊት በሮሜ ሰዎች. ግሪክ እና በእስክንድርያ ላይ ክሮኤሽያኛ ጋር እነዚያ ሁሉ "አርባ ቀን 
'ይጦማሉ.» ይህም እነርሱ ቃል, ስድስት ሳምንታት ጾም እንዲጠብቁ ሌሎች ደግሞ, "አርባ ቀን በዚያን ጊዜ ፋሲካ በፊት 
ሰባተኛ ሳምንት ጀምሮ ያላቸውን በፍጥነት የሚጀመር, ሦስት-አምስት ቀን ብቻ መጾም, እና ቆይታዎች ላይ, ሆኖም ይደውሉ 
'ፈጣን.' ... አንዳንዶች ያላቸውን በርካታ ምኞታቸው መሠረት, ሌላ ነገር አንዱ ምክንያት መመደብ, እና ሌሎችም. አንዱ 
ደግሞ ምግብ ጀምሮ, እንዲሁም ቀናት ቁጥር ስለ መታቀብ ያለውን መንገድ በተመለከተ አለመግባባት ማየት 
ይችላሉ. አንዳንዶች ማደግህ ከሌሎች ብቻ ሁሉንም ሕያዋን ፍጥረታት ዓሣ ላይ ለመመገብ, ሕይወት ያላቸው ነገሮች 
እንዲርቁ: አብረው ዓሣ ጋር ብዙ, ጅግራ ደግሞ ሙሴን መሠረት, እነዚህ በተመሳሳይ ውኃ ወጥተው ነበር እያሉ 
እሄዳለሁ.አንዳንድ እንቁላል ትርቁ, እና ፍራፍሬ ሌሎች ሁሉም አይነት ብቻ ደረቅ ዳቦ ከወይኑ; ሌሎች በኋላ ግን ልዩነት ያለ 
ማንኛውም ዓይነት ምግብ ይወስዳል ... ማንም ሰው አንድ ስልጣን ... (ሶቅራጥስ Scholasticus እንደ የጽሁፍ ትእዛዝ 
ሊያስገኝ ይችላል ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ከጦመ በኋላ ሳለ አሁንም ሌሎች እንኳ ይህን አትብሉ. ክርስቲያኒቱን ታሪክ, 
ጥራዝ 5, ምዕራፍ 22) 

ሐዋርያት በእርግጥ የተለያየ መስፈርቶች ጋር በፍጥነት የተለያዩ የላቸውም ነበር (1 ቆሮንቶስ 1:10 ተመልከቱ; 11: 1). የ አርባ ቀን 
ጨመረው በፍጥነት በፍጥነት ሁሉም ምግብ እና ውሃ ከ አለመኖር ይጨምራል ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱትን አርባ ቀን 
አይደለም ናቸው (ዘጸአት 34:28; ሉቃስ 4: 2). 

አሰልቺ አመጣጥ በተመለከተ አንድ ምሁር እንዲህ ሲል ጽፏል ልብ ይበሉ: 



አርባ ቀን ጾም አንድ ኦሳይረስ, አድኒስ, ወይም ... አረማውያን መካከል, በዚህ ጾም ወቅት አብዛኛውን ጊዜ በጸደይ (ታላቅ 
ዓመታዊ አንድ አስፈላጊ ቅድመ የነበረ ይመስላል ታላቅ የግብፅ በእግዚአብሔር አምላኪዎች በባቢሎን ኢሽታር አምላኪዎች በ 
ጠብቄ ነበር ) በዓላት. (ቅዱሳት መጻሕፍት እና ታሪክ, ክፍል 1. መጽሐፍ ቅዱሳዊ Perspectices, Berrian ስፕሪንግስ 
(1001), በ 1995 Bacchiochi የቅዱስ የእግዚአብሔርን ፌስቲቫሎች, ገጽ. 108) 

አንድ አርባ ቀን ሃሳብ በፍጥነት ግሪክ ግብጽ ውስጥ ወይም ከ ከእስክንድርያ የመጣ መጣ አረማዊ እንስት ኢሽታር ጋር የተያያዘ እንደሆነ 
አይቀርም. ባቢሎናውያን ግሪኮች እና በግብፃውያን ላይ ወስዶ ስለሆነ ይህን ልማድ የጀመረው ጊዜ, ይህ ሊሆን ይችላል. 

የጥንት ክርስቲያኖች ግን ከቂጣ በዓል ቀኖች አክብሮ ነበር ጀምሮ ዳግም-የተጠቀለሉ አረማዊ ይመስላል በግሪኮ-ሮማን በ በተለያዩ 
መንገዶች ቀየሩት ነበር. 

ሐዋሪያው ጳውሎስ የአረማውያን በዓላት ውስጥ ተሳታፊ መሆን ያስጠነቅቃል እንደሆነ ልብ በል; 
14 ከማያምኑ ጋር አቻ ባልሆነ ቡድን ውስጥ ራሳችሁን ማጣመድ አታድርግ; እንዴት በቅንነት እና ሕግ-ሰበር አጋር መሆን, 
ወይም ምን ብርሃን ከጨለማ የጋራ ይችላሉ? 15: እንዴት ከቤልሆር ጋር ስምምነት መምጣት ክርስቶስ ይችላሉ አማኝ ከማያምን 
መካከል ምን ኅብረት ሊኖር ይችላል? 16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሐሰት አማልክት ጋር ለማላላት አይችልም, እንዲሁም 
ነን ነው - የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ. (2 ቆሮንቶስ 6: 14-16 አኢመቅ) 
19 ይህ ምን ማለት ነው? የሐሰት አማልክት ምግብ ምረቃ ነገር እንዳወጣና መሆኑን? ወይም የሐሰት አማልክት ራሳቸውን ነገር 
ሊቆጠር? 20 አይ, ማለት አይደለም; በቀላሉ በእነሱ በ ይሠዉ ምን አረማዊ መሥዋዕት, እግዚአብሔር ላልሆኑ አጋንንት 
መሥዋዕት ጊዜ ነው. 1 እናንተ የዲያብሎስ ጋር ማጋራት አልፈልግም. 21 አንተ ጌታ እና እንዲሁም የአጋንንትን ጽዋ ልትጠጡ 
አትችሉም; አንተ እንደ እንዲሁም የጌታን ማዕድ እና ከአጋንንት ማዕድ ላይ ድርሻ ሊኖረው አይችልም. 22እኛ በእርግጥ የጌታን 
ቅናት ለመቀስቀስ ይፈልጋሉ; እኛ ከእርሱ ይልቅ እንበረታለንን? (1 ቆሮንቶስ 10: 19-22, አኢመቅ) 

ግብጽ, የሮም ከአረማዊ, ወይም ሌላ አጋንንታዊ ምንጮች, መጽሐፍ ቅዱስ ነበር የመጣ ነበር በሚቀሩት ጊዜ በአንድ ቦታ ይሁን. ሆነ 
የኢየሱስ የመጀመሪያ ተከታዮች መጀመሪያ ወጎች የመጣው. 

አንዳንዶች እነርሱ ያለውንና ቀላቅሉባት እንዲችሉ በመንፈሳዊ በቂ ጠንካራ ናቸው ይመስለኛል, ነገር ግን እነሱ በእርግጥ ሐዋርያው 
ጳውሎስ መሠረት የእግዚአብሔር ቁጣ ለመቀስቀስ ነው. 
በዓለ ትንሣኤ 

ብዙ ሰዎች ፋሲካ (ኢሽታር) ፋሲካ እንዲሆን መስሎአቸው ነበር መገንዘብ አይደለም, ምክንያቱም የፍርሃት እና አይሁዶች (ሲቪሎችን, 
ገጽ. 101-103) ስለ ጥላቻ ለ እሁድ ተዛወረ. 

ጄ Gieseler በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ስለ ሪፖርት የካቶሊክ ምሁር የተከበረ ነገር ልብ በል: 

በዚህ በዓል ላይ በጣም አስፈላጊ እነርሱ በኩል ... ከእነርሱ መካከል ትንሣኤ ዓመታዊ በዓል ... በእስያ ክርስቲያኖች ምንም ፍንጭ የለም 
ስምንት ቀን ምናልባት አይሁዳውያን እንደ ቂጣ በላ ይህ ውስጥ የፋሲካ ቀን, ሚያዝያ 14 ኛ ... ነበር ጥቃቅን የቅዱስ ዮሐንስ ወደ 14 
ኛው ወር ላይ ያላቸውን ፋሲካ የሚደግፍ ውስጥ ይግባኝ. (Gieseler, ዮሃን ካርል ሉድቪግ. የቤተ ክርስቲያን ታሪክ. ሃርፐር እና 
ወንድሞች, 1857 አንድ ጽሑፍ-መጽሐፍ, ገጽ. 166) 

 

ክርስቲያኖች ቢሆንም ስለ የሮም ባለሥልጣናት ፊት አይሁድ ስለ ዓመፅ የተነሳ ራሳቸውን ሊያርቀው ወዶ የተነሳ, ኒሳን 14 ኛ ላይ ፋሲካን 
አደረጉ; በኢየሩሳሌም, ሮም እና በእስክንድርያ በግሪኮ-ሮም (ግን በትንሿ እስያ) በርካታ አንድ እሁድ ወደ ፋሲካ ለመቀየር 
ወሰነ. መጀመሪያ ላይ, እነዚህ ፋሲካ ስሪት ነበር እና አንድ ትንሣኤ የበዓል ይጠበቅ ነበር. 

ማስታወቂያ በተጨማሪም ጂ ስናይደር ከ የሚከተለውን: 



የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች የአይሁዳውያንን ፋሲካ (.: 7-8 ማስታወሻ 1 ቆሮ 5) ላይ የጨረቃ ቀን ላይ በሚያከብሩበት 
ምግብ (ቁርባን) ጋር ከኢየሱስ ሞት አክብረዋል. 

መጀመሪያ ላይ ትንሣኤ ምንም ዓመታዊ በዓል ነበር. ከጊዜ በኋላ, ከአሕዛብ ዓለም ውስጥ, ትንሣኤ ቀን ፋሲካን በዓል 
ታክሏል. በዚያ ቀን እሁድ ነበር. (ስናይደር ጂኤፍ የአየርላንድ ኢየሱስ, የሮም ኢየሱስ:... መጀመሪያ አይሪሽ ክርስትና ሥላሴ 
ፕሬስ ኢንተርናሽናል, 2002 ምስረታ, ገጽ 183) 

በትንሿ እስያ የነበሩ አንዳንድ እና በሌሎች እሑድ ወደ የቀን ለውጥ ጋር አብሮ መሄድ ነበር; ምክንያቱም ወደ ሚትራስ ማምለክ ንጉሠ 
ነገሥት ቆስጠንጢኖስ በግሪኮ-ሮም ለ እሁድ አወጀ ይህም የኒቂያ ጉባኤ ምክር ቤት ይባላል. ቆስጠንጢኖስ ራሱ ከዚያም እንዲህ ብሏል: 

እኛን ከዚያም አስጸያፊ የአይሁድ ሕዝብ ጋር በጋራ ምንም ይሁን; ስለ እኛ አዳኛችን የተለየ መንገድ 
ተቀብለዋል. (የቆስጠንጢኖስ ዩሴቢየስ 'ሕይወት, መጽሐፍ III ምዕራፍ 18). 

ክርስቲያኖች ብዙ አይሁዳውያን ይህን ለማድረግ ሙከራ ማድረግ ብቻ, የእግዚአብሔር ቅዱስ ቀን አይሁዳውያን ሊጠላ አይችልም 
ወይም እንዲጠብቁ አይገባም. 

ኢየሱስ የአይሁድ ዘር (እሱ አይሁዳዊ ነበር) አስጸያፊ እንደሆነ አመልክቷል ፈጽሞ ሆነ እሱም የፋሲካ ቀን ለወጠው. ሆኖም ከፀሐይ-
አምልኮ ቆስጠንጢኖስ አለበለዚያ ደምድሟል. እና እሁድ በዓል አሁን ፋሲካ በመባል የሚታወቀው ነው. ነገር ግን ፀሐይ-ማምለክ 
ልማዶች እና በጣም "የአይሁድ" ተደርገው ነው ጊዜ ፋሲካ ከታየ ለምን በእርግጥ የነበሩ ድርጊቶች ለማስወገድ ምክንያት. 

በዓለ እንቁላል, በዓለ ትንሣኤ ጥንቸል, እና ፋሲካ እሳት እንደ በውስጡ ልማዶች መካከል ብዙዎቹ የሮም ካቶሊክ ምንጮች (ለምሳሌ 
Holweck fg ፋሲካ. ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ, ጥራዝ V. ሮበርት Appleton ኩባንያ. 1909) መሠረት አምላኪነት መጣ. 

የ የአንግሊካን ጳጳስ ላይትፉት ጽፏል: 

... ወደ የሳምንቱ ቀን በተመለከተ ያለ የአይሁድ የፋሲካ በማድረግ ያላቸውን ፋሲካ በዓል ቁጥጥር በትንሿ እስያ ... 
ከቤተክርስቲያን, ነገር ግን ... ከሮም እና ከእስክንድርያ እና በጎል ሰዎች ሌላ ደንብ ተመልክተዋል; በመሆኑም የአይሁድ 
እምነት እንኳ የሚያሳዩትን ነገሮች በማስወገድ. (ላይትፉት, ለገላትያ ዮሴፍ ባርበር የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት:... መግቢያ, 
ማስታወሻዎች እና ጽሁፎችንና ጋር አንድ በተሻሻለው የጽሁፍ ማክሚላን, 1881 የታተመ, ገጽ 317, 331) 

እና ስም የትንሳኤ? ይህ መውጫ የታላቂቱ respelling እና ኢሽታር 'የሰማይ ንግሥት' ነው: 

ኢሽታር, እሷ ለምነት ጦርነት እንስት ነበረች. ... ፋሲካ ወይም አስታሮት ሴሚራሚስ ደም የሚሆን በፍትወት የነበረው ማን 
ተዋጊ ንግሥት ያቋቋመው አንድ አሮጌ የባቢሎን የወሲብ አምልኮ ተመሳሳይ አምልኮ ውጤት ላይ ነው. (የኩሽ ኤች የ 
Hamitic ሰዎች መካከል ገባ. Xlibris ኮርፖሬሽን, 2010, p. 164) 

ኢሽታር ፕላኔት ቬነስ ተምሳሌት ሆኖ ታየ, እና አብረው ሻማሽ, የፀሐይ አምላክ, እና ሲን, የጨረቃ አምላክ ጋር, እሷ አንድ 
የኮከቦች ሶስትዮሽ ተቋቋመ. (የሊትልተን CS., ለአማልክት እና ሚቶሎጂ, ጥራዝ 6 ማርሻል ካቫንድሽ, 2005 ገጽ. 760) 

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ 'የሰማይ ንግሥት' በማገልገል ላይ ያስጠነቅቃል: 

17 እነርሱ በይሁዳ ከተሞች ውስጥና በኢየሩሳሌም አደባባይ ላይ የሚያደርጉትን አታይምን? 18 ልጆች እንጨት ይሰበስባሉ, 
አባቶች እሳት አነድዳለሁ; እንዲሁም ሴቶች ለሰማይ ንግሥት የሚሆን ቂጣ ለመጋገር, አቡኪና; እነርሱም ያስቈጡኝም ዘንድ 
ለሌሎች አማልክት የመጠጥ ቍርባን አፍስሱ. (ኤርምያስ 7: 17-19) 

የ ኬኮች 'ትኩስ መስቀል ለፋሲካ' (ፕላት ሲ ማኅበራዊ ሕይወት. Dodd & ማርግሬት, 1922, p. 71 ያለው ሳይኮሎጂ) ጋር ተመሳሳይ 
ናቸው. ' ለሰማይ ንግሥት '? 

ኤርምያስ 7 ... ለሰማይ ንግሥት (ቁ. 18) ወደ የቂጣ. ምናልባት የባቢሎን የመራባት-ኢሽታር, ፕላኔት ቬነስ መካከል እንስት 
ማጣቀሻ. (ሙዲ ፕሬስ በ ዘ ዊክሊፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ, ኤሌክትሮኒክ ጎታ. የቅጂ መብት (c) 1962) 



ክርስቲያኖች የማን ድርጊቶች መጽሐፍ ቅዱስ ያወግዛል የአረማውያን እንስት በኋላ የበዓል የሚባል ሊሆን አይገባም. ሆኖም, ክርስትና 
የሚሉ አብዛኞቹ በዚያ ጋር ችግር ያላቸው አይመስሉም. 

ሰኞ ሐሙስ እና ቁርባን አስተናጋጅ 

ፋሲካ ሌላ 'ምትክ' እንደመሆኑ መጠን, አንዳንዶች ሰኞ ሐሙስ ጠብቅ. እዚህ ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ ስለ የሚያስተምረውን 
አንዳንድ ነው: 

ሰኞ (ወይም መንፈስ) ሐሙስ በዓል አሳስብሃለሁ የቅዱስ ቁርባን ተቋም ለማስታወስ እና መንፈስ ቅዱስ ሳምንት ወደ ገንዘቡም 
ወደ በዓላት መካከል በጣም ጥንታዊ ነው. ሮም ውስጥ የተለያዩ ተቀጥላ ሥነ ቀደም ይህም ስፒሪት ተቋም ውስጥ በዓል ዙሪያ 
ያመጣል ... ይህ የመታሰቢያ በዓል ታክለዋል. ... 

መንፈስ ቅዱስ ሐሙስ አስደሳች ገጸ ሥነ በተከታታይ ጋር ተወሰደ. neophytes ጥምቀት, የቡሩክ ቁርባን ... (Leclercq ኤች 
ሰኞ ሐሙስ ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ ጥራዝ 10. ኒው ዮርክ ውስጥ penitents መካከል እርቅ, ቅዱሳን ዘይቶችን 
የሚካንበትንም, እግር ማጠብ, እንዲሁም በዓል;... ሮበርት Appleton ኩባንያ, 1911) 

የ «ቁርባን ተቋም 'በመሠረቱ የፋሲካ ጋር የተያያዙ ምልክቶች ኢየሱስ' እንደተቀየሩ ለማመልከት መስሎአቸው ነው. የሮም ቤተ 
ክርስቲያን በላዩ ዓመታዊ ክስተት ነበር, እና እግር ማጠብ ይከናወን እንደነበር, ይህም ወደ በዓላት አክለዋል ሳይሸሽግ ተናግሯል. የሮም 
ቤተ ክርስቲያን በሌሎች ቦታዎች, ሰዎች ተኛ እግር ማጠብ ለማድረግ ጥቅም ላይ መሆኑን አምኗል ነገር ግን የራሱ ልምምድ (...; ሮበርት 
Appleton ኩባንያ, 1912 Thurston ኤች እግርና እጅ መካከል ማጠብ ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ ጥራዝ 15 ኒው ዮርክ) ከአሁን 
በኋላ ነው. 

አሁን የሮም ቤተ ክርስቲያን የሚጠቀሙበት ነው የሚለው 'ቅበሊ አስተናጋጅ' የመጀመሪያው ክርስቲያኖች በምን ይለያል. 

ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፔድያ እንዲህ ያስተምራል: 

ቁርባን የተካኑበትም መቀበል የነበረባቸው ዳቦ በተለምዶ አስተናጋጅ ይባላል, ይህ ቃል በተመሳሳይ ዳቦ እና መሥዋዕት ጠጅ 
ሊተገበር ይችላል ቢሆንም, ይበልጥ በተለይ እንጀራ ወደ የተጠበቀ ነው. ኦቪድ እንደሚለው ቃል ጠላት, ጠላት የሚመጣው: 
" ጠላት አንድ መቆጣጠርንና ጎብኚዎች ስም ነው; " የፊተኞቹ አማልክት ተጠቂዎች እንደ አላሸነፈም ጠላቶች አቀረቡ; 
ምክንያቱም. ይሁን እንጂ Pacuvius .... የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ውስጥ የሚገኘውን እንደ hostia, ለመምታት, 
hostire የተገኘ ነው ሊሆን ነው ... በቀላሉ ምግብ ሆኖ አገልግሏል እንጀራ ተጠቅሟል. ይህ ቅጽ ተለያዩ ግን የእኛን ዘመን ምን 
ጀምሮ ጥቂት ይመስላል. (Leclercq ኤች «አስተናጋጅ" ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ. ጥራዝ. 7. በፈቃድ Obstat. ሰኔ 1, 
1910) 

የጥንቶቹ ክርስቲያኖች ቂጣ እንጀራ ሳይሆን ከአረማውያን እምነት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የ 'ፀሐይ' ይመስላል አንድ ክብ አስተናጋጅ 
ተጠቅሟል. 

ማርያም ለሙስሊም 

የጥንቶቹ ክርስቲያኖች በመጀመሪያ የኢየሱስ እናት ማርያም ለአምልኮ ተጠቅመው አያውቁም. ታዲያ የት ማርያም አገማመት የሚለው 
ሐሳብ ከየት መጣ? 

በመሰረቱ, በአራተኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ የአዋልድ ጽሑፎች ከ (ወይንም ምናልባትም እንደ መጀመሪያ መገባደጃ በሦስተኛው መቶ 
ዘመን) የሚያንጽ በአብዛኛው እንኳ ከጊዜ በላይ. የካቶሊክ ኢጲፋነስ ይህን ምርመራ ለማድረግ የሞከረ ቢሆንም በእርግጥ መጀመሪያ 
የተገነቡ-ይህ ጊዜ በግልጽ የጣዖት እንስት አምላክ አምልኮ (ኢጲፋነስ መካከል Panarion, 78.11.4) ወደ ይዘው ከነበሩ ሴቶች ጋር 
የተያያዙ እንደ ርግጠኛ ነበር. 

የጥንቶቹ ሮማውያን ዳያና የተባለችውን የ 1-3 ቀን በዓል ነበር. በመጀመሪያው ቀን ላይ እሷ ጥሰዋል ወደ ምድር በመምጣት በሦስተኛው 
ቀን ላይ, ነሐሴ 15, እነርሱ ይመስላል ለሰማይ ንግሥት እንደ ሰማይ ወደ እርስዋ ለሙስሊም አክብረዋል. ይህ የማርያም በሙሉው 
የካቶሊክ በዓል በዚያው ቀን ነው (በማባርር ኢ ዊሊያም ዎቹ Yoknapatawpha: ". በዩኒቨርስ ውስጥ የማዕዘን አንድ ዓይነት" 
ፎርድሃም Univ ፕሬስ, 1985, ገጽ 61.). አንዳንዶች ይህ (አረንጓዴ CMC በአደጋ ወይም በ A ጋጣሚ መሆን ግምት እንጂ 
የሮማውያን ሃይማኖት እና Aricia ላይ የአርጤምስን ቅንዓትንና, ጥራዝ 0, ጉዳዮች 521-85150 በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ, 



2007, ገጽ 62;.... ፍሬዘር JG የ የአስማት ጥበብ እና ነገሥት V1 ስለ ዝግመተ ለውጥ, ጥራዝ 1 Kessinger ህትመት, 2006, ገጽ. 
14-17). 

ዲያና እና የተለያዩ ሌሎች እንስት እና ስንት አመለካከት ማርያም (ፊሸር-ሐንሰን, ገጽ. 49) መካከል ያለ ግንኙነት ነው. ሆኖም, የካቶሊክ 
ቅዴስት አውጉስቲን በተለይ በርካታ "የሐሰት እና ሐሰተኛ አማልክት 'አንዱ (አውጉስቲን. በወንጌሎች ያለው ተስማምቶ, መጽሐፍ እኔ, 
ምዕራፍ 25) እንደ አርጤምስ ጠቅሷል. 

ይህም የመሐመድን 'ድንግል' ሴት ልጅ ፋጢማ ጥሰዋል ደግሞ ወደ ሰማይ ካረገ ይህን በይፋ ስለ እስልምና ተጽዕኖ ቢያንስ በከፊል የሮም 
ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለመጠቀሚያ እንዲሆን የተጠረጠሩ ነው. የ 'ለሙስሊም' አንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀን ነው. , አረማዊ 
carryover: ይህ (17-19 ኤርምያስ 7) አንድ repackaged 'የሰማይ ንግሥት' ነው. 

ሃሎዊን / የሁሉም ቅዱሳን ቀን " 

የሚሰጠው አሳብ እንደ አንድ ሰው ሕይወት እና ሞት መታሰቢያ ማክበር ሃሳብ ጥቅስ (ዝከ መሳፍንት 11: 38-40) የሚቃወሙ 
አይደለም ቢሆንም, የቅዱሳን ያጣጣለና ለእነርሱ መሥዋዕት ሐዋርያዊ ትምህርቶች ጋር የሚቃረን ነው. 

ሰይጣን ለመስገድ ወደ ክርስቶስ ፈለገ እንዲሁም እሱን ለማምለክ (ማቴዎስ 4: 9), ነገር ግን ኢየሱስ (ማቴዎስ 4:10) አሻፈረኝ 
አለ. ስምዖን Magus (የሐዋርያት ሥራ 8: 9-23) ሪፖርት (. ኢራኒየስ Adversus haereses, መጽሐፍ 1, ምዕራፍ 23, ቁጥር 1-5) 
እሱን ማምለክ / እንዲያመልኩ ተከታዮቹን ያበረታታቸው. 

ሐዋርያው ጴጥሮስ ብቻ ሳይሆን አውግዟቸዋል ስምዖን Magus, እሱ መስገድን ወይም እሱን አያውቁ ከ አንድ አሕዛብ እንዳይካፈሉ (: 
25-26 የሐዋርያት ሥራ 10). ሐዋሪያው ጳውሎስ (: 11-18 የሐዋርያት ሥራ 14) እርሱንም ሆነ በርናባስን እንዳይሠዉላቸው አሕዛብ 
ይከለክላል. በሐዋርያት በመሠረቱ ሁለቱም ወንዶች ነበሩ እናም ይህ መደረግ የለበትም ይከራከራሉ. የጥንቶቹ ክርስቲያኖች ይህን 
መረዳት እና እንደ ማድረግ ነበር. ከጊዜ በኋላ, ይሁን እንጂ, አንዳንድ መናፍቃን የሁለተኛው መቶ ዘመን መጨረሻ ላይ ቅርሶች መስደብ 
ጀመረ. 

ይገባኛል ለቅዱሳን አምልኮ አንድን ሐዋርያዊ ልማድ አልነበረም እውነታ ቢሆንም, አራተኛው እና ከዚያ በኋላ መቶ ውስጥ በግሪኮ-ሮማን 
አብያተ ክርስቲያናት ጋር ጉልህ ችግር መሆን ጀመረ. 

የሚከተለውን ልብ በል: 

እንዲህ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት እና ካቴድራሎች ውስጥ ሴልቲክ አማልክት, ወደ አረንጓዴ ሰው, እና bicephalic ራሶች 
እንደ የተለመዱ አረማውያን ምስሎች, ያካተተ በማድረግ, የቤተ ክርስቲያን ኃላፊዎች የሚያስቧቸውን አዲስ ሃይማኖት 
ያላቸውን ተቀባይነት እየተጸዳዳ እና ከ ሽግግር ማለስለስ በአእምሯቸው ውስጥ ሁለት መንፈሳዊ ወጎች ያገናኙናል በብዙኃኑ 
አበረታቷቸዋል አዲሱ ዘንድ አሮጌውን መንገዶች. (Pesznecker ኤስ Gargoyles:.. ስለ Wizardry Career ፕሬስ, 
2006 ግራጫ ትምህርት ቤት ማኅደራችን, ገጽ 85) 

በአንድ መጽሐፍ ውስጥ, ከላይ መግለጫ የሆነ በመቀጨቱ ስሪት ይቀድማል ጳጳሳቱ "ግሪጎሪ" ታላቁ "ዙሪያ 600 ዓ.ም. ጽፏል መሆኑን 
የሚከተለውን: 

በምንም ዓይነት ሰዎች ቤተ መቅደሶች ውስጥ አማልክት ቤተ ይልቁንም ጣዖታት ለማጥፋት መሆን እንዳለበት አውጉስቲን 
ይንገሩ. እርሱም የተቀደሰ ውኃ, ስፍራ መሠዊያዎች እና በእነርሱ ውስጥ ከቅዱሳን ቅርሶች ጋር እየነጻ በኋላ, ከእርሱ 
እንመልከት. እነዚያ ቤተ በደንብ የተገነባ ከሆነ ያህል, እነርሱ ወደ እውነተኛው አምላክ ወደ አገልግሎት የአጋንንት አምልኮ 
ከ ሊቀየር ይገባል. ... ራሳቸው ያላቸውን በአንድ ጊዜ ቤተ መቅደሶች ዙሪያ ጎጆዎች ለመገንባት እና ሃይማኖታዊ ወደ ግብዣ 
ጋር ወቅት በዓልን, አብያተ በተወሰነበት ቀን ላይ, ወይም የማን ቅርሶች በእነርሱ ውስጥ ተመዝግቦ ይገኛል ሰክራ በዓል ላይ, 
ስለዚህ እነሱን እንመልከት. እነዚህ መሥዋዕትንም አይደለም ተጨማሪ ዲያቢሎስ ወደ መባ አድርጎ እንስሳትን ይበላሉ; ነገር 
ግን በእግዚአብሔር ክብር ሁሉንም ነገር ሰጪው እንደ እነርሱ አርክቻለሁና ተደርጓል ያላቸው እናመሰግናለን ይሰጣል 
ማንን, ይሆናል. (ግሪጎሪ እኔ:. አቦት በሽታ ጋር ደብዳቤ Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

ጳጳስ ግሪጎሪ አረማዊ ልማዶችን ላይ incorporation ይደግፋሉ. ሆኖም መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ እና አጋንንታዊ (: 20-21 1 ቆሮንቶስ 
10) እንደ መሥዋዕት እነዚህ አይነት ይቃወማል. ከዚህም በላይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ መሥዋዕት በኋላ የእንስሳት መሥዋዕት 
ምንም አስፈላጊነት (: 1-10 ዕብራውያን 10) እንዳለ ያስተምራል. ለዚህ ደግሞ ማስረጃ ያለውንና ስለሚሉት ነው 'ቅዱሳን ቀናት' 
ትዕይንቶች ከላይ በመፍቀድ እና እውነተኛ አጋንንታዊ በዓላት ናቸው. 



ብዙ አለባበስ ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ ተገቢ ያልሆነ (ዝ.ከ. 1 ጢሞቴዎስ 2: 9) እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጠንቋዮች እንደ (ይህም 
መጽሐፍ ቅዱስ condemns- ዘፀአት 22: 8) ሃሎዊን ላይ. ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ ተገቢ በዓል አይደለም ሲሆን በእርግጥ አንድ 
የጥንት ክርስቲያን ሰው አልነበረም. 

የሁሉም ቅዱሳን ቀን በሰባተኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ አወጀ, እና በኋላ ላይ ኅዳር 1 ኛ እና በፊት ሃሎዊን (Mershman ኤፍ የሁሉም 
ቅዱሳን በመባል የሚታወቁት ምሽት ተዛወረ ', 1907. ጥራዝ. 1. በፈቃድ Obstat. መጋቢት 1 ቀን. ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ ). 

ጥቅምት 31 በጥንት Druids ጠብቄአለሁ አንድ ቀን ነበረ: 

የ Druids, እና ጥንታዊ በጎል እና በብሪታንያ ውስጥ ካህናት ሥርዓት, ሃሎዊን ላይ ጣረ ሞት, መናፍስት, ከአድባር, 
ጠንቋዮች, እና ይጽፉለታል ሰዎችን ለመጉዳት ወጣ እንደሆነ ያምን ነበር. እነዚህ የአስማትና እምነቶች የሃሎዊን በዓላት ውስጥ 
ጠንቋዮች, ጣረ ሞቶች, እንዲሁም ድመቶች በአሁኑ-ቀን አጠቃቀም ይመጣል ጀምሮ ... ... የሃሎዊን ጌጣጌጦች እንደ ቅጠል, 
ዱባ, እንዲሁም የበቆሎ ለዓይን መጠቀም ልማድ Druids የሚመጣው. የአውሮፓ ቀደምት ሕዝቦች ደግሞ 700s ውስጥ ... 
ወደ የአስማትና በዓል ጋር የሚመሳሰል በዓል ነበር, የሁሉም ቅዱሳን ቀን እንደ ኅዳር 1 የተባለ የሮማ ካቶሊክ ቤተ 
ክርስቲያን. አሮጌው አረማዊ ልማዶችን እና የክርስቲያን በዓል ቀን የሃሎዊን በዓል ወደ ይጣመራሉ ነበር. (ሃሎዊን ወርልድ ቡክ 
ኢንሳይክሎፒዲያ, ጥራዝ 9 ቺካጎ, 1966:. 25-26) 

አንድ የካቶሊክ ጸሐፊ የጻፈው ነገር ለመመርመር ፍላጎት ሊሆን ይችላል: 

ለምን ጳጳሱ የሙታን አረማውያን 'ክብረ አናት ላይ ሙታን የካቶሊክ በዓል ማስቀመጥ ነበር? የካቶሊክ በዓላት ቀጣይነት 
ውስጥ ናቸው እና አረማዊ ሰዎች ትርጉም መፈጸም ስለሆነ. (Killian ብራያን. ሃሎዊን, የመከር በዓል እንደ ማስታወሻ 
የአምላክ ስም ይቀደስ ነው. የካቶሊክ ኦንላይን ኢንተርናሽናል ዜና. 10/31/06) 

ይህ ብዙ የቤተ ክርስቲያን በሮም በተክል ጋር ተያይዞ እና ለእምነታቸው አረማዊ ግንኙነቶች በጉራ አንድ ሐቅ ነው. ይህም እነርሱ, ሁሉ, 
ዶክትሪን ነው (2 ጢሞቴዎስ 3:16) ምንጭ አድርጎ መጠባበቅ እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ነው; ይህ አምልኮ አረማዊ ዓይነቶች (ዘዳግም 
12 ተጠቅመው ያወግዛል: 29-32; ኤርምያስ 10: 2-6; 1 ቆሮንቶስ 10:21; 2 ቆሮንቶስ 6: 14-18). 

የገና በአል 

መጽሐፍ ቅዱስ ፈጽሞ የኢየሱስ ጨምሮ የልደት በዓል, አይደግፍም. የሮም ቀደምት ቤተክርስቲያን የገና ወይም ማንኛውም ሌላ የልደት 
ቀን ለማክበር ነበር. ልደት እንዲከበሩ አሁንም (አሕዛብ, መጽሐፍ እኔ, ምዕራፍ 64 ላይ) Arnobius በ መገባደጃ 3 ኛ ክፍለ ዘመን 
ውስጥ የተወገዘ ነበር. 

ከዚህም ተርቱሊያን ጉንጉን እና አረማዊ አማልክት ሲመለከቱ ስጦታ-በመስጠት ከተሠራው ጋር የክረምት በዓላት ላይ ለመሳተፍ 
አስጠንቅቋል. ታኅሣሥ መጨረሻ ላይ በአሕዛብ በኩል ተከበረ መሆኑን የሳተርናሊያ በመባል የሚታወቀው አንድ እንዲህ ያለ በዓል ነበር. 

ለተጠየቀው "የላቲን መለኮት አባት," ተርቱሊያን ብሎ ጽፏል እንደ የገና ወደ morphed ይህም (ስሙ በብዛት ማለት የአረማውያን 
አምላክ ጀምሮ) እንደ የሳተርናሊያ እንደ የክረምት ክብረ, አውግዟቸዋል: 

የ Minervalia የሳተርናሊያ በዓል ሳተርን ዎቹ እንደ ያህል ሚነርቫ ናችሁ; ሳተርን ያለው, የግድ የሳተርናሊያ ጊዜ እንኳ ትንሽ 
ባሮች በ መከበር አለበት. አዲስ-ዓመት ስጦታዎች እንዲሁ ላይ ተነጠቀ, እና Septimontium መቀመጥ አለበት;ሁሉ 
በቅዝቃዜው ያለውን ስጦታ እና ውድ Kinsmanship በዓል አስገብሮ አለበት; ወደ ትምህርት ቤቶች አበቦች ጋር የተጎነጎነ 
አለበት; የ flamens ሚስቶች እና aediles መሥዋዕት; ትምህርት ቤቱ በተወሰነው ቅዱስ-ቀኖች ላይ የከበረ ነው.ተመሳሳይ 
ነገር ቢያይህ የልደት ላይ ቦታ ይወስዳል; በዲያቢሎስ ሁሉ ከሻለቆችና በሚያዘወትሩባቸው ነው. እነዚህ ነገሮች, አንድ 
ክርስቲያን ጌታው ከገባና መሆኑን ማን ያስባሉ ያደርጋል እርሱ ማን ዋና ያልሆነ ሰው እንደዚሁ ተስማሚ እነሱን ማሰብ ይሆናል 
ሊሆን በስተቀር? (ተርቱሊያን. ጣዖትን ላይ, ምዕራፍ X) 

ተርቱሊያን, የሮማ ጳጳሳት Zephyrinus (199-217) እና Callistus ጊዜ (217-222) ዙሪያ ለአደጋ እና ሙስናን የሆነ ስም ነበር 
(ይህም እንደ ሁሉም መናፍቅነት አቡሊድስ (አቡሊድስ. አልቻልኩኝም እንደ የሮማ ካቶሊክ ቅዱሳን ተረጋግጧል መጽሐፍ IX, ምዕራፍ 
VI) ከአረማውያን ጋር ጥቃት ደርሶበት እንደሆነ ያላቸውን ክርስቲያን ውስጥ የተፈቀደላቸው ሰዎች, ወዘተ 



በጥንቷ የባቢሎን ምሥጢር አምልኮ ያንን - የሮማውያን የሳተርናልያ እና የፋርስ ሚትራስነት ራሳቸው አንድ እንኳ ቀደም አረማዊ 
ሃይማኖት ከማጣጣም ነበሩ. የጥንት ባቢሎናውያን አንድ የማይረግፍ ዛፍ በማምለክ አራስ ለተሙዝ እንደ የተቋቋመው ናምሩድ 
አክብረዋል. መጽሐፍ ቅዱስ የማይረግፍ ዛፎች (2-6:;; ኤርምያስ 3:13 10 2-3 ዘዳግም 12) የሚያካትቱ አምልኮ ያወግዛል. 

ባቢሎናውያን ደግሞ የክረምቱ ወቅቱ ወቅት የፀሐይ አንድ የጀመራት አክብረዋል. የሳተርናሊያ በዓል እና ሌሎች የፀሐይ አምላክ አምልኮ 
የዓመቱ በዚያን ጊዜ ተከሰተ; ምክንያቱም ታህሳስ 25 ኛ በመጨረሻ, የኢየሱስን ልደት ቀን ሆኖ ተመርጦ ነበር; 

354 ዓ.ም በ, የሮም ቤተክርስትያን ቢሾፕ Liberius የሮም ሰዎች ቀደም ከፀሐይ ልደት እያከበሩ, የሳተርን በዓል አድርገው 
ጠብቄአለሁ; ምክንያቱም ታኅሣሥ 25 ላይ እሱ ምናልባት በዚህ ቀን መረጠ ለማክበር ሕዝቡን አዘዘ. (Sechrist EH. የገና. 
ወርልድ ቡክ ኢንሳይክሎፒዲያ, ጥራዝ 3. የመስክ ኢንተርፕራይዝ የትምህርት ኮርፖሬሽን, ቺካጎ, 1966, ገጽ. 408-417) 

ከሂሎስ ሚትራስ እሁድ ሚትራ ክብር ቅዱስ ይጠበቅ ነበር ... አንድ እግዚአብሔር ነው; በእያንዳንዱ ወር ስድስተኛው 
መካከለኛ እንደ እሱ ቅዱስ ነበር. የ 25 ዲሴምበር የእርሱ ልደት, ወደ ናታሊስ, የወቅት መገላገሏ በ የማትደረገው የክረምቱን-
ፀሐይ የጀመራት እንደ ተመልክተዋል ነበር. (Arendzen ጄ ሚትራስነት. ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ, ጥራዝ X. በፈቃድ 
Obstat, ጥቅምት 1, 1911) 

ንጉሠ ነገሥት ቆስጠንጢኖስ የማትደረገው ፀሐይ እንዲሆን ተደርጎ እና ከዚህ በታች መሬት ዋሻ ውስጥ ከአለት የተወለደ ሰው ነበር 
የነበረው የፀሐይ አምላክ ሚትራስ, ያለውን ተከታይ ነበር. በዚህ ምክንያት ምናልባትም, እናቱ ሄለና ኢየሱስ አንድ ከታች መሬት 
ድንጋያማ ዋሻ ውስጥ ነው የተወለደው የሚለውን የተሳሳተ አመለካከት ያምናሉ ወስን. 

ሮም አሁን ይህንን የሚያስተምረው (ይህን ደራሲ 'ድራማዎች' የቫቲካን ከተማ ውስጥ በርካታ ጊዜያት የሚታዩ መሆኑን ያየ), ነገር ግን 
በውስጡ ደጋፊዎች, Commodianus አንዱ በሦስተኛው ክፍለ ዘመን, ዓለት አምላክ ኰነነ: 

እሱ አምላክ ተደርጎ ከሆነ የማትደረገው ሰው, ከአለት የተወለደው. አሁን እነዚህ ሁለቱ የመጀመሪያው ነው በሌላ በኩል, ላይ, 
ታዲያ, ይንገሩን. በዓለት አምላክ ድል አድርጓል; ከዚያም በዓለት ፈጣሪ በኋላ ይፈልጉት መሆን አለበት. ከዚህም በላይ, 
አሁንም እንደ ሌባ ሆኖ ደግሞ እሱን ዋቢ; እሱ አምላክ ከሆነ ቢሆንም, እሱ በእርግጥ ስርቆት በኩል በሕይወት 
አልኖሩም. በእርግጥ እሱ የምድር ነበረ, እና የወጣለት ተፈጥሮ. ደግሞም ለደቀ ዋሻዎች ወደ ሌሎች ሰዎች በሬዎች 
ተመለሱ;ልክ እንደ Cacus, Vulcan ያንን ልጅ ነበር. (Commodianus. ክርስቲያን ተግሣጽ ላይ) 

ኢየሱስ ከአለት የተወለደው ግን ይህ የእሱ የትውልድ አሁን ተገልጿል በከፊል እንዴት ነው አልነበረም. እርሱ ታህሳስ 25 ኛ ላይ የተወለደ 
መሆኑን ለማስተማር ደግሞ እውነት አይደለም. እንደ ዘግይቶ ታኅሣሥ 25 ኛ እንደ ሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የተጠቀሱት (ሉቃስ 2: 1-5) 
ይህ "ቆጠራ እወዳለሁ: ምሁራን (8 መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ 2 ያሳያል ያሉ) እረኞች ሜዳ ላይ መንጎቻቸውን ይዘው ውጭ ሊሆን 
አይችልም ነበር መሆኑን መገንዘብ (የገና. ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ, 1908) "በክረምት የማይቻል ነበር. 

እውነተኛ ምሁራን ያገባቸዋል እንደ ከገና ጋር ተያይዘው ልምዶች እና ልማዶች መካከል ብዙዎቹ ከአረማውያን እምነት የመጡ 
ናቸው. ሊቃችሁ የኢየሱስ ሐዋርያትም ሆነ ያላቸውን መጀመሪያ ተከታዮች የገና ብለዋል. 

ዳግም-የተጠቀለሉ አረማውያን በዓላት 

መጽሐፍ ቅዱስ (በመጠን ነፃነት ቀን በዓላትን ያሉ) ዓለማዊ በዓላት አይከለክልም ቢሆንም, የጥንት ክርስቲያኖች የሞቱ ቅዱሳን መጸለይ 
ወይም ሁሉም የቅዱስ ቀን ሆነ የገና ያለ ነገር እንዲጠብቁ ነበር. ብዙ አረማዊ አማልክት በመሠረቱ ተብሎ እየተደረገ ወደ 'አንድ ነገር 
አምላክ' መሆን ተቀይሯል ነበር 'ነገር አቅርቡ.' 

አረማዊ ልማዶችን አንዳንዶቹ ተቀይረዋል ሊሆን ይችላል, ነገር ግን repackaged ሰይጣናዊ በዓላት ገና ክርስቲያን አይደሉም, ወይም 
ኢየሱስም ሆነ የጥንት ተከታዮቹ ያልጠበቁትን እነርሱ ናቸው. ሰዎችን ለመጠበቅ በርካታ በዓላት አምላኪነት መጣ, እና እንዲያውም 
በጥንቷ የባቢሎን ምሥጢር ሃይማኖት ጋር ግንኙነት አላቸው. አምላክ ባቢሎን ተጽዕኖ የነበሩ የእስራኤል ልጆች ለመርዳት ነህምያ ላከ 
ጊዜ ነህምያ አደረገ የተናገረውን ልብ: 

30 እኔ ሁሉንም ነገር የጣዖት ከእነርሱ ይነጻሉ. (ነህምያ 13:30) 



የአዲስ ኪዳን አንድ ደርሶበት እምነት እና "ምስጢር በታላቂቱ ባቢሎን 'ያስጠነቅቃል (ራእይ 17: 5). መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ሕዝቦች 
"ታላቂቱ ባቢሎን" በተመለከተ ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያስተምር ነገር ልብ በል: 

4 በኃጢአትዋ ላይ ማጋራት እንዳይወድቅ, እሷ, የእኔ ሕዝብ ውጣ ኑ, እና ከመቅሠፍትዋም እንዳትቀበሉ ከእርስዋ ዘንድ 
ይቀበላሉ እንዳይሆን. (ራእይ 18: 4) 

ይህ የሚያቅፍ ሆነ ማስተዋወቅ አይደለም; ክርስቲያኖች ፈተና እና ኃጢአት (2 ጢሞቴዎስ 2:22 1 ቆሮንቶስ 6:18) መሸሽ 
አለባቸው. እነዚህ የእውነተኛው አምላክ አምልኮ ጋር አረማዊ ልማዶችን ማዋሃድ አይገባም (1 ቆሮንቶስ 10: 19-21; 2 ቆሮንቶስ 6: 
14-18), ሌላው ቀርቶ አንድ ወግ (ማቴዎስ 15: 3-9) ነው. 

11. የአምላክ ቅዱስ ቀናት ወይም ውሸቶች? 

የትኛው ቀናት ታማኝ በ መቀመጥ አለበት? 

1600 ዓመታት በፊት የአምላክ ቅዱስ ቀኖች አሁን አንድ የካቶሊክ እና የኦርቶዶክስ ቅድስት እንዲሆን ተደርጎ ነው ማን ፀረ-Semite, 
ዮሐንስ Chrysostom, የተወገዙ ነበሩ. ከተወሰኑ ዓመታት በፊት, የፕሮቴስታንት ጽሑፍ ክርስትና በዛሬው በእርግጥ ዮሐንስ 
Chrysostom የ "የጥንቶቹ ክርስቲያን ታላቅ ሰባኪ" ተብሎ (ዮሐንስ Chrysostom ቅድመ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ሰባኪ. ክርስትና 
ዛሬ, ነሐሴ 8, 2008). 

ክርስቶስ የሚሉ አንዳንድ እነሱን በመመልከት ነበር; ምክንያቱም ዮሐንስ Chrysostom በአደባባይ, 387 ዓ.ም በ ውድቀት ቅዱስ 
ቀናት ላይ ይሰበካል. እሱም በተለይም ( 'በር ላይ በፍጥነት ... ») የመለከት በዓል, የስርየት ቀን, እና በዳስ በዓል ጠቅሷል: 

የርኅሩኆች እና ጎስቋላ የአይሁድ በዓላት አንዱ በሌላው በኋላ እና ፈጣን በተከታታይ በእኛ ላይ እንዲጓዙ ለማድረግ በቅርቡ 
ናቸው: የመለከት, በዳስ በዓል: ጾማቸውን በዓል. እኛ እንደ እነርሱ ያስባሉ ይላሉ ሰዎች በእኛ በደረጃው ውስጥ ብዙ 
አሉ. ሆኖም ከእነዚህ መካከል አንዳንዶቹ በግብዣቸው በመያዝ እና ስለሚደረገው በመመልከት ላይ የአይሁድ ይቀላቀላሉ 
በዓላት እና ሌሎችን ለመመልከት ይሄዳሉ. የአይሁድ ሥነ የምትታይ ታላቅ ከሆኑ እኔ ... ትክክል አሁን ቤተ ክርስቲያን ከ 
ከዚህ ጠማማ ብጁ መንዳት ከፈለጉ, የእኛ ናቸው ውሸት ... እግዚአብሔር ያላቸውን በዓላት መጥላት እና በእነርሱ ላይ 
ማጋራት ያደርጋል? እሱም በአንድነት ከእነርሱ ይህን ወይም ያን በዓል: ነገር ግን ሁሉ ማለት አይደለም. 
የአይሁድ ክፉ እና ርኩስ ፈጣን የእኛን በሮች ላይ አሁን ነው. ይህ ነው አሰብኩ ጾም, እኔ ርኩስ ጠርቼዋለሁ ... አሁን ግን 
ዲያቢሎስ መጥሪያ የእርስዎ የ የመለከት በዓል ወደ ሚስቶች እና ይህን ጥሪ ለማድረግ ዝግጁ ጆሮ ለማብራት ዘንድ, እነሱን 
አልከለክልም ይገርማቸዋል አይደለም. እነሱን ኃጢአተኝነታቸውን ክስ ውስጥ ራሳቸውን እንዲያጠምዱት ይሁን; እናንተ 
ከእነርሱ የብልግና መንገዶች ወደ እየጎተቱ ይሁን. (ዮሐንስ Chrysostom አይሁድ እኔ ላይ Homily ዳግማዊ:. 1; III:. 4 
እሁድ ላይ አንጾኪያ, ሶርያ, መስከረም 5, 387 ዓ.ም በ ተሰበከ) 

ይህም ዮሐንስ Chrysostom የእርሱ ክልል ውስጥ በሁለተኛው መቶ ዘመን ቤተ ክርስቲያን አይሁዳውያን ያደረገው በተመሳሳይ ጊዜ 
ፋሲካን አደረጉ እንደሆነ, እና የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አሁንም የጰንጠቆስጤ ዕለት ነበር መሆኑን ተገንዝቦ መሆን አለበት መሆኑን 
መረዳት አስፈላጊ ነው. በመሆኑም, ያደረገው ነገር በመስበክ, ዮሐንስ Chrysostom የሮማ እና የኦርቶዶክስ ካቶሊኮች የማለፍ እና 
በጰንጠቆስጤ-እንደ እነዚህ በዓላት ሁለቱም አካል እንደሚሆን ሁለቱም እንዲጠብቁ እንደሚሉት የራሱን ቤተ ክርስቲያን ላይ የተሰበከ 
ነው "ሁሉም በአንድ ላይ." 

ከዚህም በላይ ዮሐንስ Chrysostom እንዲያውም አንድ ጊዜ (በሐዋርያት ሥራ ላይ ኤስ ዮሐንስ Chrysostom, የቁስጥንጥንያው ሊቀ 
ጳጳስ የነበረው Homilies Chrysostom ጄ) በጰንጠቆስጤ የተባለ "የአይሁድ በዓል 'የሚደግፉ ጽፏል. በመሆኑም ኢየሱስ ከሞት 
በኋላ, ታማኝ ከዚያም እንዲሆን ተደርጎ ነበር ነገር ላይ መገኘት አስፈላጊ መሆኑን አምነዋል "የአይሁድ በዓል." 

እግዚአብሔር እነዚያ ቀኖች ሁሉ ይቃወም ነበር ከሆነ, ለምን ሐዋርያት አልጠበቃችሁም ነበር? ግልጥ የሆነው ምክንያት የኢየሱስ ምሳሌ 
በመከተል እነርሱም በሆነ ይሻራል ነበር መሆኑን ለማመን ምንም ምክንያት ነበረው ነበር መሆኑን ነው. 

ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው, አዲስ ኪዳን ተብሎ የሚጠራውን "የአይሁድ" ቅዱስ ቀናት አንዱ ጥሪዎች ወደ አንድ የካቶሊክ ትርጉም 
የሚከተለውን ልብ በል "ታላቅ." 



37 በመጨረሻው ላይ, ኢየሱስም ቆሞ ወደ ጮኸ festivity ታላቅ ቀን (ዮሐንስ 7:37, ሪምዝ አዲስ ኪዳን). 

ስለዚህ ማን ትክክል ነው? 

ኢየሱስ 'ድርጊቶች ወይም ትፈርድባቸዋለች ሰዎች የሚከተሉ ሰዎች? 

John Chrysostom, በዚህ ሁኔታ ውስጥ, በመጠኑ በትክክል ተናግሯል አስታውስ: 

"የአይሁድ ሥነ የምትታይ እና ታላቅ ከሆነ, የእኛ ውሸቶች ናቸው." 

ይህም ስለዚህ ቀን መከበር አለበት? ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት አንድ "ታላቅ ቀን" አለን? 

ውሸቶች የትኞቹ ቀኖች ናቸው? 

John Chrysostom እንደ የገና እና ፋሲካ እንደ ከአረማውያን ትስስር ጋር ቀናት አይደገፍም. ዲሴምበር 25 ላይ የገና ያለውን 
አመክንዮ ደግሞ በግልጽ ስህተት እና ውሸት እና የተሳሳተ መረጃ (ላይ የተመሰረተ ነበር አዲስ እኛ አርኖልድ ቲ አንድ የካቶሊክ መዝገበ 
ቃላት: የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት, ዲሲፕሊን, የሥርዓተ አምልኮ, ስነ ስርዓት, ምክር, እና የሃይማኖት ትዕዛዞች አንዳንድ መለያ 
የያዘ . Benziger ወንድሞች, 1893, p. 178). 

ይህም የእግዚአብሔር ቀናት ውሸት አይደሉም ግልጽ መሆን አለበት, ነገር ግን ዮሐንስ Chrysostom (እና እሱ ከፍ በእነዚያም ቀናት 
ጉዲፈቻ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ሰዎች) ውሸት በግልጽ ነበሩ. እንኳ የካቶሊክ ሴንት ቶማስ አኳይነስ ሰንበትን እና በመሠረቱ በሁሉም 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ነበር መሆኑን ጽፏል  
ክርስቲያኖች ትርጉም (የቅዱስ ቶማስ አኳይነስ ያለው Summa Theologica.). 

የሚገርመው ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ ሪፖርት, "ወደ Paulicians ብዙውን ጊዜ መጀመሪያ እና ንጹህ ክርስትና (Fortescue ሀ 
Paulicians) አንድ ህልውና እንደሆነ ተገልጿል ቆይተዋል ያካትታል. አንድ 11 ኛው ክፍለ ዘመን የግሪክና የሮም ወደ Paulicians "ጣኦት 
አምልኮ እንደ እግዚአብሔር የእኛ አምልኮ የሚወክሉ መሆኑን ጽፏል. በመስቀል እና ቅዱስ ስዕሎች ምልክት የሚያከብሩ, እኛ ከሆነ እንደ 
ገና "(Conybeare ኤክስፕላናቶሪ Addend ix III አጋንንት እያመለኩ ተሰማርተው ነበር ውስጥ: የእውነት ቁልፍ:. አርሜንያ 
Clarendon ፕሬስ, ኦክስፎርድ ያለውን Paulician ቤተ ክርስቲያን አንድ ማኑዋል, 1898, p. 149). 

ክርስቶስ የሚናገሩ ሰዎች አላግባብ አጋንንታዊ በዓላትን ጠብቄአለሁ መሆኑን መገንዘቤ አዲስ አይደለም እንዲሁም ባለፉት መቶ ዘመናት 
አንዳንዶች የተወገዙ ቆይቷል. 

ወጎች እና / ወይም መጽሐፍ ቅዱስ? 

ፕላኔት ላይ በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት ሰዎች እንኳን የአምላክን ቅዱስ ቀኖች ለመጠበቅ ይሞክሩ. እነሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አንድ 
ሃይማኖት አለን የሚሉ አብዛኞቹ ሌሎች ቀናት ጠብቅ. 

አንዳንድ ምክንያቱም የቤተሰብ አባላት ግፊት የማይመለስ ቅዱሳዊ ሃይማኖታዊ በዓላት ጠብቅ. አንዳንዶች ምክንያት ማህበረሰብ እና / 
ወይም ቀጣሪዎች ጫና ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መጠበቅ አይችልም. 

ኢየሱስን ተከተሉት ሰዎች የቤተሰብ አባላት ጋር ችግር (ማቴዎስ 10:36) እና ዓለም እንዲኖረው መጠበቅ እንዳለብን አስጠንቅቋል. ነገር 
ግን ወደ ፍጹምነት ለሚያደርጉት ጥረት (ማቴዎስ 5:48): እርሱ እውነተኛ ተከታዮች (18-19 ዮሐንስ 15) እንደሚጠላቸው ዓለም ጋር 
ለማላላት አልነገራቸውም ነበር. 

ዘ ኒው ሊቪንግ ትራንስሌሽን የአምላክ ሕዝቦች በተመለከተ የሚከተለውን ያስተምረናል: 

3 እነዚህ ክፉ ጋር ለማላላት አይደለም; እነርሱም ዱካዎች ብቻ ይሄዳሉ. (መዝሙር 119: 3) 

አንተ ክፉ ጋር ለማላላት ፈቃደኛ ነህ? ሰይጣን ኃጢአት (ዘፍጥረት 3: 1-6) ጥሩ መልክ ለማድረግ ይሞክራል እና "የብርሃን መልአክ" (2 
ቆሮንቶስ 11: 14-15) ሆኖ ይታያል. እነሱ ለእናንተ መልካም ብቅ እንኳን ተገዢዎቹን በዓላት ይጠብቃል? 



በግሪኮ-ሮማን እምነቶች ያላቸውን በዓላት አከባበር ላይ የተመሠረተ መሆኑን ከግምት አዝማሚያ ወግ-ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ 
ወጎች መካፈሉን ጀመረ. በአምላክ ዘንድ ተቀባይነት ከሆነ እንደ እምነቶች ውስጥ ቀደም ብዙ (እና በአሁኑ) መሪዎች ጀምሮ, ብዙ ድርጊት 
እነዚህን ወጎች ደግፎታል. 

የእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚስማማ የሆኑ ወጎች ጥሩ ናቸው ሳለ (ዝከ 1 ቆሮንቶስ 11: 2; 2 ተሰሎንቄ 2:15) ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር 
ግጭት ውስጥ ሰዎች መቀመጥ የለበትም. አዲስ ኪዳን ግልጽ መሆኑን ያደርገዋል ልብ በል: 

ማንኛውም ሰው እንዳይሆን ተጠንቀቁ 8 ዓለም መሠረታዊ መርሆዎች መሠረት, በሰው ወግ መሠረት, ፍልስፍና እና ከንቱ 
መታለል እናንተ ያጭበረብራሉ; ክርስቶስ እንደ አይደለም. (ቆላስይስ 2: 8) 

3 እርሱም መልሶ እናንተስ ስለ ወጋችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለ ምን ትተላለፋላችሁ ለምንድን ነው ... 7 ግብዞች: ስለ 
አንተ ኢሳይያስ ትንቢት ተናገረ እንዲህ ሲል "እንዲህ አላቸው?!: 

8 "ይህ ሕዝብ በአፉ ወደ እኔ ቅረቡ; ደግሞም በከንፈሩ ያከብረኛል: ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው; 9 በከንቱ እነዚህ ሰዎች 
ትእዛዛት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ, እኔን ስገድ '.." (ማቴዎስ 15: 3 , 7-9) 

የእግዚአብሔር ቃል ብዙዎቹ በዚያ እነሱ አለበት እና እነርሱ ይህን መገንዘብ አንዴ ሰዎች ንስሓ የሚያበረታታ ወጎች ተቀብለዋል መሆኑን 
ይጠቅሳል: 

19 ጌታ ሆይ: በመከራም ቀን መጠጊያዬ ኃይሌም መሸሸጊያዬ: አሕዛብ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ ይመጣሉ እና ይላሉ "በእርግጥ 
አባቶቻችን ወርሰዋል ውሸቶች, ቢስነት እና የማንጠቅም ነገሮች." (ኤርምያስ 16:19) 

መጽሐፍ ቅዱስ የውጭ ሃይማኖታዊ ምልከታዎች አጋንንት ናቸው ያስተምራል: 

16 እነዚህ ባዕዳን አማልክት ጋር ቅናት አምላክን አስቆጡት; ርኵሰት ጋር እነርሱ ቁጣ ወደ እርሱ አይበሳጭም. 17 እነሱ አዳዲስ 
አማልክትን, አባቶቻችሁ አይፈሩም ነበር ይህ አዲስ መጤዎች, ወደ እግዚአብሔር, አማልክት ወደ እነሱ አያውቁም ነበር እንጂ, 
አጋንንት ሠዉ. (ዘዳግም 32: 16-17) 

መገባደጃ የሮማ ካቶሊክ የፈረንሳይ ካርዲናል ዣን-Guenole-ማሪ Daniélou ይህን ጽንሰ ማስታወቂያ ማረጋገጫ: 

አረማዊ ዓለም እና የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ተኳሃኝ ናቸው; አንድ ሰው በአንድ አምላክ ጣዖታትን ሁለቱንም 
መገዛት አትችሉም. (ላቲን ክርስትና Daniélou ጄ ኦሪጅንስ ዳዊት ስሚዝ እና ጆን ኦስቲን ቤከር ተተርጉሟል.. 
ዌስትሚኒስተር ፕሬስ, 1977, p. 440) 

በእርግጥም, አረማዊ ዓለም እና የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ተኳሃኝ ናቸው; አንድ ሰው በአንድ አምላክ ጣዖታትን 
ሁለቱንም መገዛት አትችሉም. 

ሆኖም, ብዙዎች, በቤተ ክርስትያኑ ውስጥ ጨምሮ, ስለዚህ እነርሱ ክርስቲያን ውሎች እና ልምምድ አንዳንድ ለውጦች ጋር ቀይረዋል 
ቆይተዋል መሆኑን አረማዊ በዓላት ማክበር ጊዜ ዛሬ ነው. ኢየሱስ, እንዲህ መሆኑን ተረዳ "የእኔ ቃል ውስጥ የማይኖር ከሆነ, የእኔ 
በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ. እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል አላቸው." (ዮሐንስ 8: 31-32). የአምላክ 
ቅዱስ ቀናት አምላኪነት እኛን ነጻ. 

ሀዋሪያው ጳውሎስ ማስጠንቀቂያ መሆኑን ልብ በል: 

14 ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አይደለም. ምን ተካፋይነት ከዓመፅ ጋር ጽድቅን አለው? እንዲሁም ከጨለማ ጋር ምን 
ኅብረት ብርሃን አለው? 15 ምን ልብ ከቤልሆር ጋር ያለው? ወይስ ምን ክፍል አንድ የሚያምን ከማያምን ጋር አለው?16 ከጣዖት 
ጋር ምን መጋጠም ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም አለው? ስለ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና. እግዚአብሔር 
እንደ ተናገረ: 

"እኔም በእነርሱ እኖራለሁ በመካከላቸውም መራመድ. እኔ አምላክ እሆናቸዋለሁ; እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ 
ይሆናል." 

17 ስለዚህ 



"ከመካከላቸው ውጡ የተለያችሁ ሁኑ; ይላል ጌታ. ርኩስ የሆነውን ነገር አትንኩ; እኔም እቀበላችኋለሁ." 

18 'እኔ ለእናንተም አባት እሆናለሁ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆናላችሁ: የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ 
ይላል. (2 ቆሮንቶስ 6: 14-18) 

አምላክ አረማዊ ልማዶች ክፍል ሊሆን አይችልም ሰዎች አንድ አባት ይሆናል ያስተውላሉ. አምልኮ ክፍል አድርገው እንዲቀበሉ መሆኑን 
ሰዎች አይደሉም አንድ አባት. 

አረማውያን ነበር መሆኑን ያላቸው ድርጊቶች እንደ አንዳንድ ድርጊት አምላክን የሚያስደስት ቢሆንም, እነሱ ራሳቸው እያሞኟችሁ ነው: 

32 አንተ ". እኛ የእንጨትና የድንጋይ የሚያገለግሉ የዓለም ሕዝቦች, እንደ አሕዛብ እንደ መሆን እፈልጋለሁ" ይላሉ ግን ምን 
አላችሁ አእምሮ ውስጥ ፈጽሞ. (ሕዝቅኤል 20:32, አዓት) 

26 ካህናቷ ሕጌን ላይ ያምፃሉ የእኔ ቅዱስ ነገሮች ማርከስ; እነሱ በተቀደሰውና ባልተቀደሰው መካከል ለመለየት አይደለም; እነሱ 
ርኩስ የሆነውንና ንጹሕ መካከል ምንም ልዩነት እንደሌለ ያስተምራሉ; እኔ በመካከላቸው ረከስኩ ዘንድ እነርሱም; ሰንበታቴን 
መጠበቅ ወደ ዓይናቸውንም ጨፍነዋል. (ሕዝቅኤል 22:26, አዓት) 

እግዚአብሔር አንድ ልዩነት ያደርጋል ይላል. በምትኩ ይህን የሚያስደስት እርሱን, አረማዊ ልማዶችን ጨምሮ የእሱ ቁጣ (ሕዝቅኤል 
30:13) ያመጣል! የሥጋም ዓለማዊ ልማዶች ጥብቅና (: 13-15 ያዕቆብ 3) አጋንንታዊ ነው. 

የአምላክ ቅዱስ ቀናት ወይም ምንድን ነው? 

ወይም 'ቅዱስ በዓላት' (ዝ.ከ. ኢሳይያስ 30:29) መጽሐፍ ቅዱስ 'የምታውጁአቸው' (29:12 ለምሳሌ ዘኍልቍ 28:26) የአምላክ 
በዓላት ያመለክታል. 

መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ስህተት እና አጋንንታዊ እንደ አረማዊ በዓላት ያወግዛል (1 ቆሮንቶስ 10: 20-21; 1 ጢሞቴዎስ 4: 
1). መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር አምልኮ ወደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ በዓላት አናጣምርም ይላል (; ኤርምያስ 10; ዘዳግም 32 1 
ቆሮንቶስ 10: 20-21). 
ገና ብዙ የሆነ አምልኮ መቁጠሪያ እንዲጠብቁ ወስነዋል መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ 

አያበረታታም. በሐዋርያው ዮሐንስ ተቃዋሚዎች (: 18-19 1 ዮሐንስ 2) ጋር አያይዞ ልማዶች መጠቀም. 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ በዓላት አጋንንት የሚያስፋፋው እንዲሁም ዕድሜያቸው ላይ በቢሊዮን ተሰውሮባቸው የእግዚአብሔር ዕቅድ 
ረድተዋል. 

ኢየሱስ አምላክ በእውነት ሊመለክ ፈለገ አለ: 

24 እግዚአብሔር መንፈስ ነው: የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል. (ዮሐንስ 4:24, አኢመቅ) 

Repackaged አጋንንታዊ በዓላት እውነተኛውን አምላክ አያከብርም አይደለም. እግዚአብሔር, በእርሱ መታመን እና ነገሮችን የእርሱን 
መንገድ ማድረግ አንተ ይፈልጋል እንጂ የእናንተ (ምሳሌ 3: 5-6). 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀኖች እርዳታ ስዕል የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ. የእኛ ኃጢአት ውስጥ ሰይጣን ሚና ያለውን ማሳሰቢያ ዘንድ, 
ራእይ እና ትንሣኤ መለከት ድረስ, በዚህ ዕድሜ (ጰንጠቆስጤ) ውስጥ በኩራት መጠራት ወደ ይኖራል 'ያልገባበት' ለመኖር ጥረት 
ለማድረግ, በፋሲካ የኢየሱስ መሥዋዕት ጋር በመጀመር እና የክርስቶስ የኃጢያት መሥዋዕት, እግዚአብሔር ሁሉንም (የመጨረሻው 
ታላቅ ቀን) ድነትን ያቀርባሉ የተገነዘበችውን, በምድር ላይ የእግዚአብሔርን የሚሊኒየም መንግሥት (የዳስ በዓል) የሚወክለው ዘንድ, 
የእግዚአብሔር ዕቅድ ክፍሎች ይገለጣል እንዲሁም ክርስቲያኖች ይበልጥ ተጨባጭ ናቸው. 

ብሎ ኢየሱስን ተከትለዋል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ ለመምሰል ክርስቲያኖች ይነግረናል (1 ቆሮንቶስ 11: 1). 

ኢየሱስ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት (13; 10-38:;:; 7-19 ዮሐንስ 7 22 41-42 ሉቃስ 2) ነበር. እሱም (: 12-15 ዮሐንስ 13) ያስተማረው 
እንደ የእርሱን ምሳሌ መከተል አይገባንም? 



ሐዋሪያው ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ነበር (18:21; የሐዋርያት ሥራ 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 
ቆሮንቶስ 5: 7-8; 16: 8). ጳውሎስ ሰይጣናዊ ድርጊቶች (: 19-21 1 ቆሮንቶስ 10) ጋር ለማላላት የሚፈልጉ ሰዎች 
አስጠንቅቋል. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አምላክ መከተል የሚሉ ሰዎች አምላኪነት (ነህምያ 13:30 ዝ.ከ.; 2 ጴጥሮስ 1: 9) ንጻ አለበት. 

ሐዋርያው ዮሐንስ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ነበር, ነገር ግን ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች የእሱን ድርጊቶች የሚከተሉት ነበር አስጠንቅቋል: 
18 ልጆች ሆይ: መጨረሻው ሰዓት ነው; አንተ ተቃዋሚ ይመጣ ዘንድ እንደ ሰማችሁ እንደ ሆነ አሁን እንኳ ብዙዎች የክርስቶስ 
ተቃዋሚዎች ተነሥተዋል ይህም በ ስለዚህም መጨረሻው ሰዓት እንደ ሆነ እናውቃለን, መጥቻለሁ. 19 ከእኛ ዘንድ ወጡ: ዳሩ 
ግን ከእኛ ወገን አልነበሩም; እነርሱ ከእኛ ወገንስ ከሆነ, ኛ የልጆ ከእኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር; እነርሱ ግን አንዳቸውም ከእኛ 
ወገን እንዳልሆኑ, ይገለጡ ዘንድ ወጡ. (1 ዮሐንስ 2: 18-19) 

ዮሐንስ ነበር እንደ ክርስቲያኖች, በመልክተኞቹም ተመሳሳይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መጠበቅ ያለብን? ዮሐንስ በሐሰት የእሱን 
ድርጊቶች ተቃዋሚዎች እንደ አገልግሎት እየሰጠ ነው መከተል ለሌላቸው ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች መሆኑን በጽሑፍ ነበር. 

መቼ ነው ብለን ማዳመጥ ማን ናቸው, ቅዱስ ቀናት እና የበዓል ይመጣል? አምላክ ወይስ ከሰው ወግ የእግዚአብሔርን ቃል? ወግ 
የሚሆን ተገቢ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቢሆንም, አንዳቸውም የእግዚአብሔርን ቃል ጋር ግጭት ውስጥ ነው ወግ መቀበል አለባቸው. 

የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት (2 ጢሞቴዎስ 3:16) ይጠቅማል ስለሆነ, ምናልባት ጴጥሮስ ለመማር እንዲሁም በዘመኑ የነበሩትን 
የሃይማኖት መሪዎች ወደ ሌሎቹ ሐዋርያት ምላሽ አለባቸው: 

29 እኛም ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል. (የሐዋርያት ሥራ 5:29) 

ኢየሱስ እና ሐዋርያት ምሳሌ በመከተል, እና የእግዚአብሔር መንፈስ ቀናት መንገድ ለመጠበቅ, እና ሰዎች ምክር ቤቶች ወግ ማቆም 
አይፈቅድም? 

የእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱሳዊ በዓላት (ዘሌዋውያን 23:37) ይህም ናችሁ: እናንተ "የምታውጁአቸው ለመሆን አውጅ" ሰዎች 
(8,21,24,27,35,36 ዘሌዋውያን 23) ማዳመጥ ይሆን? 

ኢየሱስ እንዲህ አለ: 
21 ወንድሞቼ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው አላቸው. (ሉቃስ 8:21) 

አንተ የኢየሱስ ወንድሞች አንዱ በእውነት ነህ? ክርስቲያኖች (ሮሜ 8:29) መሆን የሚኖርባቸው. እኛ እውነትን (ዮሐንስ 17:19) 
ተለይታችኋል መሆን ናቸው. 

አንተ እና / ወይም የእርስዎን ቤት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚያደርጉት ይሆን? አንተ ዲያብሎሳዊ-መሪነት ናቸው የአምላክ 
ቅዱስ ቀናት ወይም ወጎች ይጠብቃል? 

"14 ጌታ አገልግሉ! 15; አንተም: ጌታ ለማገልገል አንተ የማን ምድር በምትኖሩበት ውስጥ "አረማዊ አማልክት እንደ" 
የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ ወደ ክፉ ይመስላል ከሆነ. እኔና ቤቴ ግን ቤት እንደ እኛ ጌታ "(: 14-15 ኢያሱ 24) ያገለግላል. 

የአምላክ ቅዱስ ቀናት ይምረጡ. 

 

 

 

 



መንፈስ ቅዱስ ቀን መቁጠሪያ 

መንፈስ ቅዱስ ቀን *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ፋሲካ   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

ቂጣ እንጀራ   Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

በጰንጠቆስጤ   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

የመለከት    Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

የኃጢያት   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

የዳስ በዓል  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

ባለፈው ታላቁ ቀን   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ቀኖች ስትጠልቅ, በፊት ምሽት ይጀምራል.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን በመቀጠል ላይ 
 
የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ዩናይትድ ቢሮ ይገኛል: 1036 ደብሊው ግራንድ ጎዳና, ቢች, ካሊፎርኒያ, 93433 USA. 
 

እግዚአብሔር (CCOG) ድር በመቀጠል ቤተክርስትያን 
 

CCOG.ASIA ይህ ጣቢያ በእስያ ላይ ትኩረት እንዳለው እና የተለያዩ በርካታ የእስያ ቋንቋዎች ጽሑፎች, እንዲሁም በእንግሊዝኛ 
አንዳንድ ንጥሎች አሉት. 
CCOG.IN ይህ ጣቢያ የህንድ ቅርስ ሰዎች ወደ ኢላማ ነው. ይህ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እና በተለያዩ የሕንድ ቋንቋዎች ቁሳቁሶች አሉት. 
CCOG.EU ይህ ጣቢያ በአውሮፓ አቅጣጫ ኢላማ ነው. በርካታ የአውሮፓ ቋንቋዎች ቁሳቁሶች አሉት. 
CCOG.NZ ይህ ጣቢያ ኒው ዚላንድ እና የብሪታንያ-ወረደ ዳራ ጋር ሌሎችን ወደ ኢላማ ነው. 
CCOG.ORG ይህ የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተክርስቲያን ዋና ድረ ገጽ ነው. ሁሉም አህጉራት ላይ ሰዎችን ያገለግላል. ይህም 
ሳምንታዊ እና ቅዱስ ቀን ስብከቶች ጨምሮ ርዕሶች, አገናኞችን እና ቪዲዮዎችን ይዟል. 
CCOGAFRICA.ORG ይህ ጣቢያ በአፍሪካ ውስጥ ሰዎች ወደ ዒላማ ነው. 
CCOGCANADA.CA ይህ ጣቢያ ካናዳ ውስጥ ሰዎች ወደ ዒላማ ነው. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ይህ የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ለ የስፔን ቋንቋ ድር 
ጣቢያ ነው. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ይህ በእንግሊዝኛ እና ታጋሎግ ውስጥ መረጃ ጋር ፊሊፒንስ ድር ጣቢያ ነው. 
 
ዜና እና ታሪክ ድር ጣቢያዎች 
 

COGWRITER.COM ይህ ድር ጣቢያ ዋና አዋጅ መሣሪያ ነው እና የዜና, ትምህርት, ታሪካዊ ጽሑፎችን, ቪዲዮዎችን, እና 
ትንቢታዊ ዝማኔዎች አለው. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ይህ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይ ጽሁፎች እና መረጃዎች ጋር ድረ ለማስታወስ ቀላል ነው. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ይህ ዜና እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርዕሶች ይሸፍናል ይህም የመስመር የሬዲዮ ጣቢያ ነው. 
 
ሴርመንስ ና ስብከትየተጣራ ለ አንተ ቲዩብ ቪዲዮ ሰርጦች 
 

BibleNewsProphecy ሰርጥ. CCOG የተጣራ ቪዲዮዎች ስብከት. 
CCOGAfrica ሰርጥ.  CCOG የአፍሪካ ቋንቋዎች መልዕክቶች. 
CDLIDDSermones ሰርጥ. CCOG የስፔን ቋንቋ መልዕክቶች. 
ContinuingCOG ሰርጥ. CCOG የቪዲዮ ስብከቶች. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የአምላክ ቅዱስ ቀናት ወይም የአጋንንት በዓላት? 

የበዓላት ስናስብ, ምን ወደ አእምሮህ ይመጣል? እናንተ የማይረግፍ ዛፎች, የአበባ ጉንጉን, ጥንቸል, እንቁላል, ትኩስ-መስቀል, ለፋሲካ ጠንቋዮች 
'አልባሳት ስለ ታስባለህ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሆኖም እነዚህ ምልክቶች መካከል አንዳቸውም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደግፎታል ናቸው. እርስዎ ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ምን 
እንደሆነ ታውቃለህ? 

ሐዋሪያው ጳውሎስ እንዲህ ሲል ጽፏል: 

19 እንግዲህ ምን እላለሁ? ለጣዖት የተሠዋ ምናምን ነው እላለሁን? ወይስ ጣዖት ምናምን እንዲሆን እላለሁን? 20 አይደለም፤ ነገር ግን 
አሕዛብ የሚሠዉት ለአጋንንት እንዲሆን እንጂ ለእግዚአብሔር እንዳይሠዉ እላለሁ፤ ከአጋንንትም ጋር ማኅበረተኞች እንድትሆኑ 
አልወድም። 21 የጌታን ጽዋና የአጋንንትን ጽዋ ልትጠጡ አትችሉም፤ ከጌታ ማዕድና ከአጋንንት ማዕድ ልትካፈሉ አትችሉም። 22 ወይስ 
ጌታን እናስቀናውን? እኛስ ከእርሱ ይልቅ እንበረታለንን? (1 ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 10:19-22) 

 

አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቀናት ወይም ሰይጣናዊ በዓላትን መጠበቅ ያለብን? 

 


