ّ
خطة هللا للخالص
كما ُتكشف من خالل سبوته
السّبت

الفِصح

خبز الفطير

العنصرة

الالوٌٌّن ١˸٢٣־ ٣الخروج ٨˸٢٠־١١

الالوٌٌّن ٤˸٢٣־٥

الالويّين ٦˸٢٣־٨

الالويّين ١٥˸٢٣־٢٢

ّ
الزمن المحدّد

ّ
الزمن المحدّد

اليوم السّابع األسبوعيّ

اليوم الرّ ابع عشر من ال ّ
األول
شهر ّ

عيد  -يومين مق ّدسَين
اليوم  ١٥واليوم  ٢١من ال ّ
األول
شهر ّ

عيد  -يوم مقدّس

السّبت ( َشبَات) ٌعنً "راحة"
سِ فر ال ّنكوٌن ٥˸١
ٌبدأ ٌوم هللا عند المساء.

السّبت السّنويّ األوّ ل ّ
ُتمّم بالمسٌح فً الٌوم ال ّرابع عشر من ال ّ
والثانً
شهر
األولى إلى الكورنثيّين  ،٧˸٥يوح ّنا  ٢٣-٢٠˸١٤الالويّين  ،٦˸٢٣الخروج ١٥˸١٢־٢٠
ذكرى تضحٌة ٌسوع المسٌح ،فِصحنا ،الذي جعل ال خمٌرة فً بٌوتنا لمدّة سبعة أٌّام.

ٌبدأ الٌوم السّابع السّبت ،عندغروب ٌوم الجمعة ،مغفرة خطاٌانا ممكنة ،التً بدورها فتحت الطرٌق نأكل حبز فطٌر ونمتنع عن المنتوجات التً
تحتوي على مواد تخمٌرٌّة.
هلل اآلب والمسٌح ح ّتى ٌسكنوا وٌحلّوا فٌنا.
وٌنتهً عند غروب ٌوم السّبت.
سِ فر ال ّتكوين ٢˸٢־٣
خلق هللا الٌوم السّابع وارتاح فٌه.
الرّسالة إلى العبرانيّين ٩˸٤־١٠
ٌحفظ شعب هللا الٌوم السّابع-السّبت ،إلى األبد.
الالويّين  ،٣˸٢٣التثنية ١٢˸٥־١٥
السّبت هو وصٌّة لنتجمّع قدّام هللا .فٌعلّمنا فٌه،

إنجيل يوح ّنا ٣˸١٣־١٥
رتبة الغِسل.
لوقا،٢٠-١٤˸٢٢
األولى إلى الكورنثيّين ٣٠ - ٢٣ ˸١١
اقام المسٌح رموز فِصح جدٌدة للخبز والخمر
مساء الٌوم ال ّرابع عشر من ال ّ
شهر ،التً حلّت

من خالل عظة ٌوحً بها إلى كهنوته .علٌنا
أن نأتً إلى خدمة السّبت بأفضل المالبس لدٌنا.
إنجٌل مرقس  ،٢٧˸٢إشعٌا ١٣˸٥٨
أقٌم ٌوم السّبت لإلنسان .إ ّنه الوقت للقضاء مع

ال ّ
شهر ،المذكور فً العهد القدٌم.

نع ّد خمسٌن ٌومًا بدءًا من السّبت األوّ ل من
عٌد الفطٌر
الخروج ١˸٢٠־١٧
ٌوم العنصرة.
أعمال الرّسل ١˸٢־٤

الخروج  ،٤٢˸١٢العدد ٣˸٣٣

حلول الرّوح القدس ٌوم العنصرة.

ٌحفظ اللٌل ،كلٌل مقدّس.
األولى إلى الكورنثيّين ٦˸٥־ ،٨العدد ١٧˸٢٨
ٌرمز الخمٌر إلى الخطٌئةٌ .رفخ الخمٌر العجٌن،
تمامًا كما الكبرٌاء ٌعلًّ اإلنسانٌ .رمز أكل

األولى للكورنثيّين ٢٠˸١٥־ ،٢٣كولوسي ١٥˸١

الفطٌر إلى اإلرادة للخضوع هلل وال ّتوق لطرٌقه
فً الحٌاة  -لنصبح متواضعٌن روح ًٌّا .علٌنا أن

ٌسوع المسٌج هو أوّ ل بواكٌر حصاد هللا

نتف ّحص ضمائرنا ،فنتوب من الخطٌئة ونبعدها

الالويّين ١٧˸٢٣־٢١

إنجيل يوح ّنا ٤٨˸٦־ ،٥٨أفسس ٧˸١

عن حٌاتنا.
الالويّين ٩˸٢٣־ ،١٤إنجيل يوح ّنا ١٧˸٢٠
التلوٌح بالحزمة صباح ٌوم األحد ّ
ٌمثل صعود

تقدمة الحزمّ .
تمثل العنصرة الذٌن سٌكونون
البواكٌر ( )١٤٤٠٠٠فً ملكوت هللا.

خدمة الفِصح هً ألعضاء الكنٌسة فقط.

المسٌح إبى عند أبٌه.

مع العائلة (جسد ًٌّا وروح ًٌّا) .هو لٌس الوقت
للتسلٌة ّ
كالذهاب للسٌنما والقٌام بنشاطات

رؤيا ١˸١٤־ ،٤١الكورنثيّين ٥٠˸١٥־٥٧
القٌامة األولى.
 .سٌقوم المئة واألربعة واألربعون أل ًفا من الموت

ٌمكن تناول خبز الفطٌر فً هذا الٌوم ،إ ّنما ٌجب
نزعه من المنزل عند مغٌب ذالك الٌوم.

اللويّين ٧˸٢٣־٨
عمال ّ ال نعمل فً الٌوم األوّ ل وفً الٌوم السّابع.

ٌمكن العمل فً هذا الٌوم بما أ ّنه لٌس مقدّس.

وٌعودون مع المسٌح إلى األرض عند تبوٌق
البوق السّابع عام ٢٠١٣
الالويّين ٢١˸٢٣
عمالً ال نعمل فً هذا الٌوم

التقدٌمات فً االٌّام السّنوٌّة المقدّسة ()١

الخروج ١٣˸٣١־١٧

السّبت  -عهد أبديّ
ٌكشف السّبت األسبوعًّ على ّ
خطة هللا لإلنسان الممتدّة على  7000سنة (ٌوم لك ّل سنة)
خاللسٌملك هللا على اإلنسان خالل
اإلنسان .إ ّنما
علىس ّتة أٌّام)
لإلنسان (
سٌملك هللا
هًما ملك
سنة ،إ ّن
أوّ ل س ّتة آالف سنة ملك اإلنسان (س ّتت أٌّام)
فترة األلف سنة األخٌرة (الٌوم السّابع).

حزقيال ٢٠˸٢٠

بالتجّعمّ.ع.
السّبوت  -عالمة لشعب هللا  -وصٌّة بالتجم

تثنية ١٦˸١٦־)١( ١٧

وصيّة بال ّتقديمات.
ٌأمر هللا بأن ٌعطى له تقدمة ،فً ك ّل
عٌد الفصح ،العنصرة وعٌد المظا ّل.

السّبت السّنويّ ّ
الثالث
الالويّيون  ،١٦-١٥˸٢٣تثنية ٩˸١٦

أعطٌت الوصاٌا العشرة فً جبل سٌناء،

مح ّل ذبح وتناول الحمل فً الرّ ابع عشر من

رٌاضٌّة.
الالويّين ٣˸٢٣
عمالً ال نعمل فً هذا الٌوم.

الع ّد للخمسين

ٌوم مقدّس سنويّ من األعٌاد السّنوٌّة ّ
الثالثة ،

هتاف البوق

يوم الك ّفارة

عيد المظالّ

اليوم العظيم

الالويّين ٢٥-٢٣˸٢٣

الالويّين ٢٦˸٢٣־٣٢

الالويّين ٣٣˸٢٣־٤٤

الالويّين ٣٦˸٢٣

عيد  -يوم مقدّس

عيد  -يوم مقدّس

األول  -ال ّ
شهر السّابع
اليوم ّ

اليوم العاشر  -ال ّ
شهر السّابع

عيد  -يوم مقدّس ( الخامس عشر من ال ّشهر)
اليوم الخامس عشر  -ال ّ
شهر السّأبع

عيد  -يوم مقدّس ( الثاني والعشرون من ال ّشهر)
اليوم ال ّثاني والعشرون  -ال ّ
شهر السّابع

السّبت السّنويّ ال ّرابع
الالويّين ٢٤˸٢٣
ذكرى هتاف األبواق

السّبت السّنويّ الخامس
الالويين ٣٢˸٢٣
ٌوم نصوم فٌه ون ّتضع قدّام هللا.

أوّ ل تسالونيكي ١٣˸٤־،١٧

السّبت السّنوي السّادس
الالويّين ٤١˸٢٣
عٌد لمدّة سبعة أٌّام
استخدام العِشر ّ
الثانً ()٢

األولى للكورنثيّين ٥٢˸١٥

الالويّين ١˸١٦־ ٣١العبرانيّين ١˸٩־١٥

إعالن عودة ٌسوع المسٌح اآلتً كملك الملوك،
الذي سٌبدأ حكمه للعالم عند تبوٌق البوق السّابع

تعنً المظا ّل المؤقتة فً العهد القدٌم ،أنّ اإلنسان
ّ
مثل آرون الكاهن اللكبٌر ،المسٌح على أ ّنه كاهننا ٌعٌش فً مسكن مؤ ّقت حسًّّ (أجسادنا) فٌما

رؤيا٧˸٨־ ،١٣رؤيا١˸٩־ ٢١رؤيا١٥˸١١־١٩

الكبٌر ،الذي دخل المح ّل المقدّس لٌقوم برتبة ٌوم ٌسعى لمسكن دائم (جسد روحًّ ) ٌمكنه الحصول
علٌه فً ملكوت هللا  -فً عائلة هللا التً تبدأ
الك ّفارة لبٌته ،الكنٌسة.

ستعلن األبواق السّبعة ،خالل فترة ٌ ١٢٦٠ومًا،

فً األلفٌّة.
رؤيا ٤˸٢٠־ ،٦زكريّا ٥˸١٤־٩

دمار وا ّتضاع اإلنسان .اعلن هللا مع أبواق ٢٠٠٨
الع ّد العكسًّ األخٌر لحكم إبلٌس المنتهً على
األرضٌ .وم أطلقت أبواق عام  ٢٠٠٨كان ٌوم
الختم النهائً للمئة واألربعة واألربعٌن أل ًفا،
الذٌن سٌعودون مغ ٌسوع المسٌح فً نهاٌة
ٌوم الرّبّ " (ٌوم العنصرة من عام )٢٠١٣

الالويّين ٣٩˸٢٣־ ،٤٣نحمٌا ١٣˸٨־١٨

رؤيا ١١˸٢٠־ ،١٣إنجيل يوح ّنا ٢٨˸٥־٢٩
القيامة ال ّثانية

ّ
تمثل زمن قضاء عظٌم.
رؤيا  ،٥˸٢٠حزقيال ١˸٣٧־١٤
أغلبٌّة ال ّناس الذٌن عاشوا وماتوا خالل السّتة آالف ،سٌقومون من ج
سنة ،سٌقومون من جدٌد لحٌاة جسدٌّة ثانٌة.

المئة واألربعة واألربعٌن أل ًفا ،المولودون فً

اشعيا ٢٠˸٦٥־٢٥
ّ
ٌغطً هذا الحكم فترة مئة عام .لن ٌكون من والدات جدٌدة فً هذه
بعد خالل هذا ال ّزمن .سٌعطى حٌاة أبدٌّة للذٌن

عائلة هللا .سٌحكم ملكوت هللا هذا على اإلنسان

ٌختارون طرٌق هللا للحٌاة ،وٌنمون روح ًٌّا

حكم المسٌح لمدّة ألف سنة على األرض ،مع

رؤيا ١˸٢٠־٣
ّ
ٌمثل ٌوم الك ّفارة إبعاد إبلٌس وشٌاطٌنه من عند
ّ
حضور هللا واإلنسان خالل األلفٌّة ،وفً النهاٌة

السّبت السّنوي السّابع
الالةيّين ٣٩˸٢٣
الٌوم ّ
الثامن من العٌد

خالل هذا الوقت.

)ٌتحوّ لون من رائلٌن إبى خالدٌن(.
فٌكونون أعضاءًا فً عائلة هللا.

إبعاده لألبد.
اشعيا ١˸٢־ ،٤ميخا ١˸٤־٥
الرّسالة إلى الرّومانيّين ٦˸٥־١٥

سٌقدّم الخالص للك ّل خالل هذا الوقت ،بما أنّ

ّ
ٌمثل هذا الٌوم عملٌّة التكفٌر حٌث ٌستطٌع الك ّل

للجمٌع اآلن إمكانٌّة الوصول لروح هللا.
ٌمكنهم هم أٌ ً
ضأ أن ٌتطلّعوا نحو السكن فً أجساد

أن ٌتصالح مع هللاٌ .حب على الجمٌع أن ٌأتً
لٌ ّتحد وٌتوحّد مع هللا.
الالويّين ٢٥˸٢٣
عمالً ال نعمل

الالويّين ٢٨˸٢٣
عمالً النعمل

تثنية ٢٢˸١٤־(٢) ٢٦

العِشر ّ
الثانً
ٌستخدم العِشر ّ
الثانً فً األخصّ  ،لحفظ عٌد المظا ّل.

روحٌّة دائمة فً عائلة هللا ،كما هم المئة
واألربعة واألربعون أل ًفا.
الالويّين ٣٥˸٢٣
عمالً ال نعمل

رؤيا ١٤˸٢٠־ ،١٥إنجيل م ّتى ٤٦˸٢٥
عند انتهاء المئة سنة ،سٌكون لك ّل من رفض هللا،
الموت الثانً ،الذي هو موت أبديّ .
هذا هو العقاب السّرمديّ والحكم األزلًّ الذي ٌذكر
فً الكتب المقدّسة .األمر لٌس معاقبة أبدٌّة.
الالويّين ٣٦˸٢٣
عمالً ال نعمل

