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ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು  
ಅಥವಾ ಭೂತ್ ರಜಾದಿನಗಳು? 

 
 ವಿವಿಧ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ರಜಾದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಂದವು ಎಿಂದು ನಮಗ  ತಿಳಿದಿದ ಯೀ? 
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1. ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರೆಯ ರಜಾದಿನಗಳು 

ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣವನುನ ಸಮಥಣಸುವ ಅನ ೀಕ ಗುಿಂಪುಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ ಲ್ವು ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ . 

ನೀವು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಗಮನಸಬ ೀಕು? 

ಸುಲ್ಭವಾದ ಉತ್ುರವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ ಸುಲ್ಭವಾದ ಪರಶ್ ನರ್ನುನ ತ ೂೀರುತಿುದ . ಮತ್ುು ಬ ೈಬಲ್ ನಿಂಬಲ್ು ಸಿದಧರಿದದರ , ವಿವಿಧ 
ಜನರಿಗ  ಬದಲಾಗಿ, ಅದು. 

ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ರಜಾದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಂದವು? ಅವರು ಬ ೈಬಲ್ನಿಂದ ಬರುತಾುರ ಯೀ ಅಥವಾ ಸಾಿಂಪರದಾಯಿಕ 
ಪ ೀಗನ್ / ರಾಕ್ಷಸ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಅವರು ಸಿಂಬಿಂಧ ಹ ೂಿಂದಿದಿದೀರಾ? 

ನೀವು ಒಬಬ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಎಿಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರ , ಯಾವ ದಿನಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದರ , ನೀವು ಏಕ  ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು 
ಮತ್ುು ಏಕ ? 

ಈ ಚ್ಡಕೂ ಪುಸುಕ ವಾರ್ಷಣಕ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಕ ೀಿಂದಿರೀಕರಿಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಇತ್ರರು ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ ವಾರ್ಷಣಕ ರಜಾದಿನಗಳ 
ಬಗ ಗ ರ್ಾಹಿತಿರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ . 

ಪದಗಳ ಹಾಲ್ಲಡರೋ 

ವ ಬ್ಟರ್ ಶಬದಕ ೂೀಶದ ಪರಕಾರ, ವಿಶವದ ರಜಾ ಮೂಲ್ತ್ಃ ಹಳ ರ್ ಬಿಂದ ಇಿಂಗಿಲಷ್ hāligdæg. ಜನರು ಈಗ ಆಲ ೂೀಚ್ಡಸುತಿುೀರಿ 
ತ ೂೀರುತ್ುದ  ಹ ೂರತಾಗಿರ್ೂ, ಪದವನುನ ವಾಸುವವಾಗಿ ಆಫ್ ಅಥಣ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಒಿಂದು vacation- ರಜಾ ಹ ೂಿಂದಲ್ು 
ಅಥಣವನುನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಎಲಾಲ ರಜಾದಿನಗಳ  ಧಾರ್ಮಣಕ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಾಗಿರಲ್ಲ್ಲ. ರಾರ್ಷರೀರ್ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಧಾರ್ಮಣಕ ಎಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಬ ೀಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ುು ಯೀಸು ಸಹ ಅದರಲ್ಲ ಒಿಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ರೂಿಂತ್ ಹ ಚ್ಡಿನದನುನ ಗಮನಸಿದನು (ಜಾನ್ 10: 22-
23). 

ಯೀಸು ಹ ೂೀಗುವುದಕ್ರೂಿಂತ್ಲ್ೂ, ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ಪಾಸ ೂೀವರ್ (ಲ್ೂಕ 2: 41-42; 22: 7-19), ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ 
ಫೀಸ್ಟ್ (ಜಾನ್ 7: 10-26), ಮತ್ುು ಕ ೂನ ರ್ ಗ ರೀಟ್ ಡ ೀ (ಜಾನ್ 7: 37-38; 8: 2). ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಪಾಸ ೂೀವರ್ (1 

ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  5: 7), ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳು (ಕಾಯಿದ ಗಳು 20: 6; 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 5: 8), ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ (ಕಾಯಿದ ಗಳು 
2: 1-14), ತ್ುತ್ೂುರಿ ಮತ್ುು ಟಾನಣಕಕಲ್್ ( Cf. ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 24,33-37; ಕಾಯಿದ ಗಳು 18:21; 21: 18-24; 28:17), 

ಮತ್ುು ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಡ ೀ (ಕಾಯಿದ ಗಳು 27: 9). 

ಪ ೀಗನ್ ರ ೂೀಮನನರು ಆಚರಿಸುತಿುದದಿಂತ್ಹ ಧಾರ್ಮಣಕ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಅಥವಾ ಅಪೊಸುಲ್ರು ಗಮನಸಿದಾದರ ಿಂದು 
ಬ ೈಬಲ್ ಎಿಂದಿಗೂ ತ ೂೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣವನುನ ತ್ಮಮ ಧಮಣದಿಂತ  ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳತಿುರುವ ಅನ ೀಕರು 
ಧಾರ್ಮಣಕ ರಜಾದಿನಗಳ ಆವೃತಿುರ್ನುನ ಬ ೈಬಲ್ನ ಹ ೂರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಮೂಲ್ಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ . 



ಅವುಗಳನತನ ಇಡಬರೋಕ್ರೋ? 

ಎಲಾಲ ರಾಷರಗಳ ಜನರು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಕಾಪಾಡುವ ಸಮರ್ ಅಥವಾ ಬರ ಮತ್ುು ಕದನಗಳಿಗ  ಒಳಗಾಗುವ 
ಸಮರ್ ಬರುತ್ುದ  ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಭವಿಷಯ ನುಡಿರ್ುತ್ುದ  (ಜ ಕರಾಯಾ 14: 16-19). ಆ ಕಾರರ್ದಿಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಇದಿೀಗ 
ರ್ಾಡಬ ೀಕು ಎಿಂಬುದನುನ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು? 

ದರ್ವಿಟ್ು್ ಈ ಪುಸುಕವನುನ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದಿ. ಕ ಲ್ವರು ಬ ೈಬಲ್ ತ ೂೀರಿಸಿದ ಬಗ ಗ ಏನನುನ ತಿಳಿಸಿದಾದರ  
ಎಿಂಬ ಬಗ ಗ ಕ ಲ್ವು ಆಕ್ ೀಪಣ ಗಳು ಅದರ ೂಳಗ  ಕ ೀಳಿಬರುತಿುವ . ನೀವು ಹ ೂಿಂದಿರಬಹುದಾದ ಹ ಚುಿ ಗಿಂಭಿೀರ ಪರಶ್ ನಗಳಿಗ  
ಉತ ುೀಜನವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದುತ್ುದ . 

ದರ್ವಿಟ್ು್ ಈ ವಿಷರ್ವನುನ ನಜವಾಗಿರ್ೂ ಮುಕು ಮನಸಿ್ನಿಂದ ಅಧಯರ್ನ ರ್ಾಡಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸಿ. ಪೂವಾಣಗರಹದ ಒಿಂದು 
ಉತಾ್ಹದಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ಷಣಕ ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಯಾವುದ ೀ ಪರಸುುತಿಗಳನುನ ನ ೂೀಡಲ್ು ನಾವು ಎಲಾಲ ಜನರಿಗ  
ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿದ ದೀವ . ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಸುತ್ುದ  "ಅವನು ಅದನುನ ಕ ೀಳುವುದಕ್ರೂಿಂತ್ ಮುಿಂಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಉತ್ುರಕ ೂಡುವವನು ಅವನಗ  
ಮೂಖಣತ್ನ ಮತ್ುು ಅವರ್ಾನ" (ಜ್ಞಾನ ೂೀಕ್ರು 18:13), ಆದದರಿಿಂದ ಈ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲವ  ಎಿಂದು ನ ೂೀಡಲ್ು ಹಳ ರ್ 
ಬ ೈರ ನಗಳಿಂತ ಯೀ (ಕಾಯಿದ ಗಳು 17:10). -11). 

ಆದದರಿಿಂದ, ದ ೀವರ ಮತ್ುು ಆತ್ನ ಚ್ಡತ್ುಕ ೂ ಸಮಮತಿಸುವಿಂತ , ಪೂವಾಣಗರಹದಿಿಂದ ಮುಕುವಾದ ಹೃದರ್ದಿಿಂದ, ನಮಮ ಸವಿಂತ್ 
ರ್ಾಗಣಕ್ರೂಿಂತ್ ಸತ್ಯವನುನ ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸುವ ತ ರ ದ ಮನಸು್ಗಳಿಿಂದ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ುು ಪವಿತ್ರವಾದ ದ ೀವರ ವಾಕಯಕ ೂ ಮುಿಂಚ ಯೀ 
ನಡುಗುವಿಂತ  (ಯಶ್ಾರ್ 66: 2) ನಾವು ದ ೀವರಿಗ  ಕ ೀಳಿರಿ ಅವನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ನದ ೀಣಶನಕಾೂಗಿ ನಮರತ ಯಿಿಂದ. ಮತ್ುು ಈ 
ಪಾರಥಣನ ಯಿಿಂದ, ವಿಧ ೀರ್ನಾಗಿ, ಸಿದಧರಿದದರು, ಇನೂನ ಎಚಿರಿಕ ಯಿಿಂದ ಮತ್ುು ಜಾಗರೂಕತ ರ್ ವತ್ಣನ , ಈ ವಿಷರ್ವನುನ 
ಅಧಯರ್ನ - ಎಲ್ಲ ವಿಷರ್ಗಳನುನ ಸಾಬೀತ್ುಪಡಿಸುವುದು (1 ನ ೀ ಥ ಸಲ ೂೀನಕದವರಿಗ  5:21 KJV / DRB). 

ದರೋವರ ಹಬಬಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು 

ದ ೀವರ ಉತ್್ವಗಳನುನ ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲ ಪಟ್ಟ್ರ್ಾಡಲಾಗಿದ  ಎಿಂದು ನಮಗ  ತಿಳಿದಿದ ಯೀ? ಇದು ಸಾರ್ಾನಯ ಅಥಣದಲ್ಲ 
ಇರಬ ೀಕಾದರ , ಇದು ಎಷು್ ಎಿಂಬುದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನುನ ಸಿೂಿಪಿನಣಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಡುಹಿಡಿರ್ಬ ೀಕ ಿಂದು ಹಲ್ವರು 
ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದಲ್ಲದ , ಅವರ ೂಿಂದಿಗ  ಒಿಂದು ಸಮಸ ಯ ಅವರು ಈಗ ಹ ಚುಿ ಜನರಿಗಿಿಂತ್ ವಿಭಿನನ ಕಾಯಲ ಿಂಡಗಣಳನುನ ಆಧರಿಸಿದಾದರ . ದ ೀವರ 
ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ಮೂಲ್ತ್ಃ ಚಿಂದರನ-ಸೌರವಾದುದು. ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಸಮರ್ವನುನ ಚ ನಾನಗಿ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಲ್ು ನಮಗ  
ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡಲ್ು, ಬ ೈಬಲ್ನ ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನ್ (ಗ ರಗ ೂೀರಿರ್ನ್) ಕಾಯಲ ಿಂಡನಣ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೂೀಲ್ಕ  ಪಟ್ಟ್ರ್ಲ್ಲ 
ಪರಿಶ್ಚೀಲ್ಸಿ (ಅವರು ಪರತಿವಷಣ ಅದ ೀ ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ದಿನದಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ): 

(ಹ ೂೀಲ್ ಡ ೀಸ ೂನಿಂದಿಗ  ಆಧುನಕ ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ಈ ಪುಸುಕದ ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ ತ ೂೀರಿಸಲಾಗಿದ .) 

ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲ, ಪೊರಟ ಸ್ಿಂಟ್ ಮತ್ುು ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಭಾಷಾಿಂತ್ರವನುನ ತ ೂೀರಿಸುವ ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಜ ನ ಸಿಸನಲ್ಲ ಒಿಂದು 
ಉಲ ಲೀಖದ ೂಿಂದಿಗ  ಮೊದಲ್ು ಆರಿಂಭಿಸ ೂೀರ್: 



 
14 ನಿಂತ್ರ ದ ೀವರು "ಆಕಾಶದಿಿಂದ ದಿೀಪಗಳು ರಾತಿರಯಿಿಂದ ಪರತ ಯೀಕವಾಗಿ ಇರಲ್, ಅವರು ಚ್ಡಹ ನಗಳು ಮತ್ುು ಧಾರ್ಮಣಕ 
ಉತ್್ವಗಳು, ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ವಷಣಗಳನುನ ಗುರುತಿಸುವರು." (ಆದಿಕಾಿಂಡ 1:14, ದ ೀವರ ಪದಗಳ ಅನುವಾದ, 
GWT) 
14 ದ ೀವರು 'ಸವಗಣದ ನ ಲ್ರ್ಾಳಿಗ ಯಿಂದರಲ್ಲದದ ದಿೀಪಗಳನುನ ಅಲ್ಲ ರಾತಿರ ರಿಿಂದ ದಿನ ವಿಿಂಗಡಿಸುವ ಅವುಗಳನುನ 
ಉತ್್ವಗಳು, ದಿನಗಳ ಮತ್ುು ವಷಣಗಳ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ  ಅಿಂದನು. (ಜ ನ ಸಿಸ್ಟ 1:14, ನೂಯ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಬ ೈಬಲ್, 

ಎನ ೆಬ) 

ಪದಯ 14 ರಲ್ಲ mowed 'ಹಿೀಬೂರ ಪದ ಧಾರ್ಮಣಕ ಉತ್್ವ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . 

ಧಾರ್ಮಣಕ ಉತ್್ವಗಳ ಅಸಿುತ್ವವು ಅದರ ಮೊದಲ್ ಪುಸುಕದಲ್ಲ ಬ ೈಬಲ್ ರ್ಾತಾಡಿದ ಯಿಂದು ನಮಗ  ತಿಳಿದಿದ ಯೀ? ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ 
ಪಾ್ಮ್ಸ್ ಸಹ ಮೂಲ್ತ್ಃ ಈ ಕಾರರ್ದಿಿಂದಾಗಿ ದ ೀವರು ಚಿಂದರನನುನ ಏಕ  ರ್ಾಡಿದನ ಿಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತಾುನ : 

ತ್ರೆಂಗಳು           ಸ್ೆಂಖ್ರಯ ಉದದ   ನಾಗರಿಕ ಸ್ಮಾನತರ  

Abib/Nisan  1  30 ದಿನಗಳು   ರ್ಾರ್ಚಣ - ಏಪಿರಲ್ 

Ziv/Iyar   2 29 ದಿನಗಳು   ಏಪಿರಲ್ - ಮೀ 

Sivan/Siwan  3  30 ದಿನಗಳು   ಮೀ - ಜೂನ್ 

Tammuz  4  29 ದಿನಗಳು   ಜೂನ್ - ಜುಲ ೈ 

Av/Ab   5  30 ದಿನಗಳು   ಜುಲ ೈ - ಆಗಸ್ಟ್ 

Elul   6  29 ದಿನಗಳು   ಆಗಸ್ಟ್ - ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 

Ethanim/Tishri 7  30 ದಿನಗಳು   ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ - ಅಕ ೂ್ೀಬರ್ 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 ದಿನಗಳು  ಅಕ ೂ್ೀಬರ್ - ನವ ಿಂಬರ್ 

Kislev   9  30 or 29 ದಿನಗಳು  ನವ ಿಂಬರ್ - ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 

Tevet   10  29 ದಿನಗಳು   ಡಿಸ ಿಂಬರ್ - ಜನವರಿ 

Shevat   11  30 ದಿನಗಳು   ಜನವರಿ - ಫ ಬುರವರಿ 

Adar   12  30 ದಿನಗಳು   ಫ ಬುರವರಿ - ರ್ಾರ್ಚಣ 

(ಬ ೈಬಲ್ನ 'ಅಧಿಕ ವಷಣಗಳಲ್ಲ' ಅಡರ್ 2 ಎಿಂಬ ಮತ ೂುಿಂದು ತಿಿಂಗಳು ಇದ )  

 



19 ಅವರು ಉತ್್ವಗಳನುನ ಸೂಚ್ಡಸುವಿಂತ  ಚಿಂದರನ ರ್ಾಡಿದ (ಪಾ್ಲ್ಮ 104: 19, ಹಾಲ್ಮನ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಸಾ್ೂಿಂಡಡ್ಣ 
ಬ ೈಬಲ್) 

ನೀವು ಮೊದಲ್ು ಕ ೀಳಿದಿದೀರಾ? 

ದ ೀವರು "ಆಕಾಶದಲ್ಲರುವ ದಿೀಪಗಳು" ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಧಾರ್ಮಣಕ ಉತ್್ವಗಳು ಯಾವುವು? 

ಸರಿ, ಎಲಾಲ ಪವಿತ್ರ ಡ ೀಸ್ಟ (mowed ') ಪಟ್ಟ್ ಮತ್ುು ಕ ಲ್ವು ದಿೀಪಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸಲಾಗಿದ  ಅಲ್ಲ ಬ ೈಬಲ್ ಒಿಂದು ಸಾಥನವಿಲ್ಲ. 

ಇದು ಬ ೈಬಲ್ನ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದುದ, ಅನ ೀಕರು ಕಡ ಗಣಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಬರ್ಸುತಾುರ , ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಮುಕಾುರ್ಗ ೂಿಂಡಿದಾದರ . ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಅನುವಾದ (NAB), ಹ ಚ್ಡಿನ ಪೊರಟ ಸ ್ಿಂಟ್ಗಳ ಪರಕಾರ ಅವರು ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ 
ರ ೂೀಮ್ಸ ಅನುನ ಅನುಸರಿಸುತಾುರ  ಮತ್ುು ಅವರು ವಿೀಕ್ಷಿಸದ ಹಲ್ವು ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ಯಾವ ಗರಿಂಥವನುನ ಅನುಸರಿಸುತಿುದದರೂ 
ಸಹ ಗಮನಸಿ) ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ತ ೂೀರಿಸಲಾಗಿದ : 

2 ... ಕ ಳಗಿನ ನೀವು ಪವಿತ್ರದಿನಗಳು ಘೂೀರ್ಷಸಲ್ು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕತ್ಣನ ಹಬಬಗಳು. ಇವುಗಳು ನನನ ಉತ್್ವಗಳು: 

3 ಆರು ದಿನಗಳು ಕ ಲ್ಸ ರ್ಾಡಲ ೀಬ ೀಕು; ಆದರ  ಏಳನ ೀ ದಿನವು ಸಿಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಾರಿಂತಿರ್ ಸಬಬತ್ ದಿನ, ಇದು 
ಪವಿತ್ರ ದಿನದಿಂದು ಘೂೀರ್ಷಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ ; ನೀವು ಕ ಲ್ಸ ರ್ಾಡಬಾರದು. ನೀವು ವಾಸಿಸುವಲ ಲಲಾಲ ಇದು ಕತ್ಣನ ಸಬಬತ್ುು. 

4 ಇವುಗಳು ಕತ್ಣನ ಉತ್್ವಗಳು, ನೀವು ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಘೂೀರ್ಷಸುವ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು. 5 ಮೊದಲ್ 
ತಿಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ೂನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ, ಸಿಂಜ ರ್ ಹ ೂತಿುಗ  ಯಹ ೂೀವನ ಪಸೂದ ದಿನವು ಬರುತ್ುದ . 6 ಈ ತಿಿಂಗಳ 
ಹದಿನ ೈದನ ೀ ದಿನವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ಭಗವಿಂತ್ನ ಹಬಬ. ಏಳು ದಿನಗಳ ವರ ಗ  ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ 
ತಿನನಬ ೀಕು. 7 ದಿನಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಘೂೀರ್ಷಸಿದರು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ  ಮೊದಲ್ ರಿಂದು; ನೀನು ಭಾರವಾದ 
ಕ ಲ್ಸವನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು. (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 2-7, NAB) 

15 ಸಬಬತ್, ನೀವು ಎತ್ುರಕ ೂ ಕಿಂತ ಗಳನುನ ತ್ರಲ್ು ಮೀಲ  ದಿನದ, ನೀವು ಏಳು ವಾರಗಳ ಲ ಕೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ ದಿನದಿಿಂದ 
ಪಾರರಿಂಭಿಸಿ; 16 ನೀವು ಐವತ್ುು ದಿನಗಳ ಏಳನ ೀ ವಾರದಲ್ಲ ನಿಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಲ ಕೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ. (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 15-16, 
NAB) 

24 ... ಏಳನ ೀ ತಿಿಂಗಳು ನೀವು ಜ್ಞಾಪನ , ಒಿಂದು ಡಿಕ ಲೀಡ್ಣ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಎಿಂದು ಕಹಳ  ಸ ೂಫೀಟ್ ಒಿಂದು ಸಬಬತ್ ಉಳಿದ 
ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ  ಮೊದಲ್ ದಿನ; (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23:24, NAB) 

26 ಕತ್ಣನು ಮೊೀಶ್ ಗ : 27 ಈಗ ಈ ಏಳನ ೀ ತಿಿಂಗಳಿನ ಹತ್ುನ ೀ ದಿನ ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ದಿನವಾಗಿದ . ನೀವು ಘೂೀರ್ಷತ್ 
ಪವಿತ್ರ ದಿನವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುತಿುೀರಿ. ನೀವು ವಿನೀತ್ರಾಗಿ ಕತ್ಣನಗ  ಅಪಣಣ  ಕ ೂಡಿರಿ. 28 ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದ ೀ 
ಕ ಲ್ಸ ವಿಧಿಸಬಾರದು ಏಕ ಿಂದರ  ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಭಗವಿಂತ್ನು, ನಮಮ ದ ೀವರ ಮುಿಂದ  ನೀವು ರ್ಾಡಿದ ರ್ಾಡಿದಾಗ 
ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ದಿನವಾಗಿದ . ಈ ದಿನ ವಿನಮರ ತ್ಮಮನುನ ಯಾರು 29 ಆ ಜನರಿಿಂದ ತ ಗ ದು 
ಹಾಕಲ್ಪಡಬ ೀಕು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ದಿನ ಯಾವುದ ೀ ಕ ಲ್ಸ ರ್ಾಡುತ್ುದ  30, ನಾನು ಜನರ ಮಧ ಯ ಆ ವಯಕ್ರುರ್ 
ತ ಗ ದುಹಾಕುತ್ುದ . 31 ನೀವು ಯಾವುದ ೀ ಕ ಲ್ಸ ಹಾಗಿಲ್ಲ; ನೀವು ವಾಸಿಸುವಲ ಲಲಾಲ ಇದು ನಮಮ ಪಿೀಳಿಗ ರ್ ಉದದಕೂೂ 



ಶ್ಾಶವತ್ ನರ್ಮವಾಗಿದ ; 32 ನೀವು ಸಿಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿದ ಸಬಬತ್ ಆಗಿದ . ನೀವು ನಮಮನುನ 
ವಿನಮರಪಡಿಸಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ತಿಿಂಗಳಿನ ಒಿಂಭತ್ುನ ೀ ಸಿಂಜ  ಆರಿಂಭಗ ೂಿಂಡು, ನಮಮ ಸಬಬತ್ುನುನ ಸಿಂಜ  ತ್ನಕ ಸಿಂಜ  
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

33 ಕತ್ಣನು ಮೊೀಶ್ ಗ : 34 ಇಸ ರೀಲ್ೀರ್ರು ಹ ೀಳಿ: ಈ ಏಳನ ೀ ತಿಿಂಗಳಿನ ಹದಿನ ೈದನ ೀ ದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ 
ಮುಿಂದುವರಿಸಲ ೀ ಇದು ಬೂತ್್ ಕತ್ಣನ ಹಬಬದ ಆಗಿದ . 35 ಮೊದಲ್ ದಿನ, ಒಿಂದು ಡಿಕ ಲೀಡ್ಣ ಪವಿತ್ರ ದಿನ, ನೀವು 
ಯಾವುದ ೀ ಭಾರಿೀ ಕ ಲ್ಸವನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ 36 ನೀವು ಕತ್ಣನ ಒಿಂದು ಕಾಣಿಕ ರ್ು 
ಅಪಿಣಸಬ ೀಕು ಎಿಂಟ್ನ ೀ ದಿವಸದಲ್ಲ ನೀವು ಘೂೀರ್ಷಸಿದರು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ . ನೀನು ಕತ್ಣನಗ  ಅಪಣಣ  
ಕ ೂಡಬ ೀಕು. ಇದು ಹಬಬದ ಸರ್ಾಪಿುಯಾಗಿದ . ನೀವು ಯಾವುದ ೀ ಭಾರಿೀ ಕ ಲ್ಸವನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು. 

37 ಈ, ಆದದರಿಿಂದ, ಕತ್ಣನ ಹಬಬಗಳು ... (: 26-37, NAB ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23) ಇವ  

ಬ ೈಬಲ್ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ದ ೀವರ ಹಬಬಗಳು ಮತ್ುು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಪಟ್ಟ್ರ್ಾಡುತ್ುದ . ಆದರೂ, ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಎಿಂದು 
ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳವ ಹ ಚ್ಡಿನ ಜನರು ನಜವಾಗಿರ್ೂ ದ ೀವರ ಆಜ್ಞ ಗಳ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ. 

ಗಮನಸಿ: ಸೂಯೀಣದರ್ದಿಿಂದ ಸೂಯಾಣಸುದವರ ಗ  (ಆದಿಕಾಿಂಡ 1: 5; ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23:32; ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 16: 6; 

23:11; ಜ ೂೀಶುವಾ 8: 9; ರ್ಾಕ್ಸಣ 1:32), ಮಧಯರಾತಿರಯಿಿಂದ ಮಧಯರಾತಿರರ್ು ಇಿಂದು ದಿನಗಳನುನ 
ಎಣಿಕ ರ್ಾಡುತ್ುದ . ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರುವ ಆಚರಣ ಗಳ ಅಿಂಶಗಳು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  
ಬದಲಾಗಿವ  ಎಿಂದು ಗಮನಸಿ, ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಸಪಷ್ಪಡಿಸಲ್ು ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ - ಉದಾಹರಣ ಗ  ರ್ಾಯಥೂಯ 
26:18, 26-30; ಹಿೀಬೂರ 10: 1-14 - ಈ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ಉತ್್ವಗಳು ಇನೂನ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲವ  ಮತ್ುು ರ್ಹೂದಯರಲ್ಲದವರು 
ಸ ೀರಿದಿಂತ  ಆರಿಂಭಿಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಿುದಾದರ  ಎಿಂಬುದು ವಾಸುವ. 

ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಜಿೀಸಸ್ಟ, ಅವರ ಶ್ಚಷಯರಾದ, ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ವಿಶ್ಾವಸಾಹಣ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಿಮನಾಣ 
Polycarp ಹಾಗ  ಜ ಿಂಟ ೈಲ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ನಾರ್ಕರು ಸ ೀರಿದಿಂತ  ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು ಅದ ೀ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರದಿನಗಳು 
ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು. ಮುಿಂಚ್ಡನ ಮತ್ುು ನಿಂತ್ರ ಕ ೈಸುರು ಅವರನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ ೂಿಂಡ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ನಾವು ಅವುಗಳನುನ 
ಇರಿಸಿಕ ೂಳುಳತ ುೀವ . ರ್ಹೂದಿಗಳು ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವ ಒಿಂದ ೀ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಇದು ಭಿನನವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದರ  ಯಹೂದಯರು 
ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಬ ೂೀಧನ ಗಳನುನ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಏನು ಅಥಣ ರ್ಾಡಿಕ ೂಳುಳತಾುರ  ಅಥವಾ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಹ ೀಗ  
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಾುರ  ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ಗ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ದ ೀವರ ಉತ್್ವಗಳು ಕ ೈಕ ೂಿಂಡು ಕ ಲ್ವು ಕ ೈಸುರು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ಡ ೀಸ್ಟ ಮೊದಲ್ ಮತ್ುು ಎರಡನ ೀ ಯೀಸುವಿನ ಬರುವ ಹಾಗೂ 
ಮೊೀಕ್ಷದ ಸಹಾರ್ ಚ್ಡತ್ರವನುನ ದ ೀವರ ಯೀಜನ  ಕಡ ಗ  ಬ ಟ್ು್ ಅಥಣ. 

2. ಪಾಸರ ೋವರ್: ಇದತ ಕ್ರೆಸ್ುನ ಮರಣದ ಬಗ್ರೆ ಮಾತ್ೆವರೋ? 

ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಪಸೂವನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ? 



ಅನ ೀಕರು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಿಂದ, ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಎಕ ೂ್ೀಡಸನಲ್ಲ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಇಸ ರೀಲ್ ಮಕೂಳು ನದಿಣಷ್ವಾಗಿ 
ಹ ೀಳಿದರು. ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳು ತಾಯಗಕಾೂಗಿ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 3-4) ಕಳಿಂಕವಿಲ್ಲದ  (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 5) ಕುರಿಮರಿರ್ನುನ 
ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡವು. ಕುರಿಮರಿ ಹದಿನಾಲ್ೂನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ ಟ್ಟವಲ ೈಟ್ ನಲ್ಲ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 6) ತಾಯಗ ರ್ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು ಮತ್ುು ಅದರ 
ರಕುವನುನ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಮನ ರ್ ಬಾಗಿಲ್ ಮೀಲ  ಇರಿಸಲಾಯಿತ್ು (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 7). 

ದ ೀವರು ಸೂಚ್ಡಸಿದ ಹ ಜ ೆಗಳನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡವರು ಮರರ್ದಿಿಂದ ಹ ೂರಟ್ುಹ ೂೀದರು, ಆದರ  ಈಜಿಪಿುನವರು ಇದನುನ 
ರ್ಾಡಲ್ಲ್ಲ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 28-30). 

ಯೀಸು ತ್ನನ ಯೌವನದ ಸಮರ್ದಿಿಂದ (ಲ್ೂಕ 2: 41-42) ಮತ್ುು ಅವನ ಸಿಂಪೂರ್ಣ ಜಿೀವನದುದದಕೂೂ (ಲ್ೂಯಕ್ಸ 22:15) ಪರತಿ 
ವಷಣ ಪಸೂವನುನ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 13:10) ಯೀಸು ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದಾದನ ಿಂದು ಅನ ೀಕರು ತಿಳಿದಿದಾದರ . 

ಮೊದಲ್ ತಿಿಂಗಳು ತಿಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ೂನ ರ್ ದಿನದಿಂದು ಪಸೂವನುನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ು (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 5; ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 
16: 1 ರಲ್ಲ ಅಬೀಬ್ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ  ಅಥವಾ ಎಸುರ್ 3: 7 ರಲ್ಲ ನಸಾನ್). ಇದು ವಷಣದ ವಸಿಂತ್ ಋತ್ುವಿನಲ್ಲ 
ಸಿಂಭವಿಸುತ್ುದ . 

ಯೀಸುವಿನ ೂಿಂದಿಗ  ಅನ ೀಕ ಪದಧತಿಗಳನುನ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ (ಲ್ೂಕ 22: 19-22; ಯೀಹಾನ 13: 1-17), ನಮಮ ರಕ್ಷಕನು 
ತ್ನನ ಶ್ಚಷಯರಿಗ  ಇದನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ತಿಳಿಸಿದನು (ಲ್ೂಕ 22: 7-13). ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಸಪಷ್ವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದರ  
ಯೀಸುವಿನ ರ್ಜ್ಞದ ಕಾರರ್ದಿಿಂದ, ಕುರಿಗಳನುನ ಕ ೂಲ್ುಲವುದು ಮತ್ುು ದಾವರಭೂರ್ಮರ್ಲ್ಲ ರಕುವನುನ ಹಾಕುವುದು (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 
12: 6-7) ಇನುನ ಮುಿಂದ  ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ (cf. ಹಿೀಬೂರ 7: 12-13,26-27; 9:11 -28). 

ಅಪೊಸುಲ್ ಪೌಲ್ನು ಕ ೈಸುರು ಯೀಸುವಿನ ಸೂಚನ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಇರಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ನದಿಣಷ್ವಾಗಿ 
ಕಲ್ಸಿದರು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  5: 7-8; 11: 23-26). 

"ಲ ೂೀಕದ ಅಡಿಪಾರ್ದಿಿಂದ ಕುರಿಮರಿ ಕ ೂಲ್ುಲವ ಕುರಿಮರಿ" ಎಿಂದು ಯೀಸು "ಲ ೂೀಕದ ಅಸಿುವಾರಕೂೂ ಮುಿಂಚ ಯೀ" (1 ಪ ೀತ್ರ 
1:20) ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  (ರ ವ ಲ ಶನ್ 13: 8). ಹಿೀಗಾಗಿ, ದ ೀವರು ತ್ನನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ಉತ್್ವಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಮೊೀಕ್ಷದ ಯೀಜನ , ಜಿೀಸಸ್ಟ "ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಕುರಿಮರಿ" ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಟ್್ನು, ರ್ಾನವರು ಗರಹದ ಮೀಲ  ಇಡುವ 
ಮೊದಲ್ು ತಿಳಿದುಬಿಂದಿತ್ು. ಅದಕಾೂಗಿಯೀ ಕ ಲ್ವು ಆಕಾಶಕಾರ್ಗಳನುನ ಸವಗಣದಲ್ಲ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು 

ಅವುಗಳನುನ ಲ ಕೂ ಹಾಕ್ರ! 

ಅವರು ಕ ೂಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಗ ಪಸೂದ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್್ ಯಾವುದನಾನದರೂ ಯೀಸು ಪೂರ ೈಸಿದನ ಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  
ಎಿಂದು ಎಲಾಲ ಚಚುಣಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ುವ . 

ಈಡನ್ ಗಾಡಣನನಲ್ಲ ಚಚ್ಡಣಸಿದ ಈ ಮಹಾನ್ ತಾಯಗದ ಕಾಯಾಣಚರಣ ರ್ನುನ ನಾವು ಕಿಂಡುಕ ೂಳುಳತ ುೀವ . ಜಿೀಸಸ್ಟ 
ಭವಿಷಯವಾಣಿರ್ ನಿಂತ್ರ (ಆದಿಕಾಿಂಡ 3:15), ಆದಾಮ ಮತ್ುು ಈವನ ಚಮಣದ (ಜ ನ ಸಿಸ್ಟ) ನಗನತ ರ್ನುನ (ಈ ಪರಕರರ್ದಲ್ಲ 
ಒಿಂದು ರಿೀತಿರ್ ಪಾಪದ ಪಾರತಿನಧಯವನುನ) ಆವರಿಸುವುದಕಾೂಗಿ ದ ೀವರು ಒಿಂದು ಪಾರಣಿ (ಬಹುಶಃ ಕುರಿಮರಿ ಅಥವಾ ಮೀಕ ) 



3:21). ಆಬ ಲ್ ತ್ನನ ಕುರಿಮರಿಯಿಿಂದ ಕುರಿಮರಿರ್ನುನ ತಾಯಗ ರ್ಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ತಾಯಗದ ಕಾಯಾಣಚರಣ ರ್ನುನ 
ನ ೂೀಡುತ ುೀವ  (ಆದಿಕಾಿಂಡ 4: 2-4). 

ಮೊೀಸ ಸನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಪರಸಿದಧ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳನುನ ಈಜಿಪಿ್ನಿಂದ ಬಡುಗಡ  ರ್ಾಡಿದ  (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 1-

38). ಮೊೀಸ ಸ್ಟ ಈ ಬಗ ಗ ಮತ್ುು ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ಬಗ ಗ ದ ೀವರ ಸೂಚನ ಗಳನುನ ದಾಖಲ್ಸಿದಾದರ  (ಜ ನ ಸಿಸ್ಟ 1:14; 2: 1; 

ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 1) ಮತ್ುು ಅವರ ಹಬಬಗಳು (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಲ್ 23). ಪಸೂದ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ ಈ ಘಟ್ನ ಗಳಲ್ಲ ಮೊದಲ್ನ ರ್ದಾಗಿ 
ದ ೀವರ ಮಕೂಳನುನ ತ್ನನ ಮಹಾನ್ ರಕ್ಷಣ ರ್ ಯೀಜನ ಗ  ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . 

ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ, ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಈಜಿಪಿ್ನ ಬಿಂಧನದಿಿಂದ ಮತ್ುು ದ ೀವರ ಹಸುಕ್ ೀಪದಿಿಂದ ವಿಮೊೀಚನ ರ್ನುನ 
ಚ್ಡತಿರಸಿದ . ಆದರ , ಪರವಾದಿಯಾಗಿ, ಯೀಸು ಬಿಂದು ನಮಮ ಪಸೂದ ಕುರಿಮರಿ (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 5: 7) ಎಿಂದು ಸಮರ್ವನುನ 
ನ ೂೀಡುತಿುದದನು. ಲ ೂೀಕದ ಪಾಪಗಳನುನ ತ ಗ ದುಹಾಕಲ್ು ಬಿಂದ ಲಾಯಿಂಬ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ (ಜಾನ್ 1:29; cf. 3: 16-17). 

ಯೀಸುವಿನ ಕ ೂನ ರ್ ಪಾಸ ೂೀವನಣಲ್ಲ ರ್ಾನವನಿಂತ , ಅವನು ತ್ಡವಾಗಿ ಸಿಂಜ  ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಅದನುನ ಮುಿಂದುವರ ಸಿದನು 
ಮತ್ುು ಅದನುನ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಆತ್ನ ಶ್ಚಷಯರಿಗ  ಹ ೀಳಿದನು (ಲ್ೂಕ 22: 14-19; cf. ಜಾನ್ 13: 2,12-15) ಮತ್ುು ನಸಾನನಸಾನನ 
/ Abib 14 ನ ೀ (ಹ ೂೀಲ್ಸಿ ಲ್ೂಯಕ್ಸ 22:14; 23: 52-54). 

ಆದಾಗೂಯ, ಯೀಸು ತ್ನನ ಆಚರಣ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಹಲ್ವು ಆಚರಣ ಗಳನುನ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಯೀಸು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ 
ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ಮತ್ುು ವ ೈನ್ ಅನುನ ಪಾಸ ೂೀವನಣ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿ ರ್ಾಡಿದಾದನ  (ರ್ಾಯಥೂಯ 26:18, 26-30) ಮತ್ುು 
ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಅಭಾಯಸವನುನ ಸ ೀರಿಸಲಾಗಿದ  (ಯೀಹಾನ 13: 12-17). 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ವಾರ್ಷಣಕವಾಗಿ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಎಿಂದು ಕಲ್ಸಲ್ಲ್ಲ, ಗ ೂರೀಕ ೂ-ರ ೂೀಮನ್ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳನುನ 
ಅನುಸರಿಸುವವರು ಹಾಗ  ಭಾನುವಾರ ಬ ಳಿಗ ಗ ಅದರ ವಿೀಕ್ಷಣ ರ್ ದಿನವನುನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ್ಲ. ಸಹ ಗಿರೀಕ್ಸ ಸಾಿಂಪರದಾಯಿಕ 
ವಿದಾವಿಂಸರು 1 ಸ್ ಮತ್ುು 2 ND ಶತ್ರ್ಾನದ ಕ ೈಸುರು ರಾತಿರ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು ಲ್ಕ್ಷರ್ (ಕಾಯಲ್ವಾಸ್ಟ, 

ಅಲ್ೂವಿಯಾಡಿಸ್ಟ ಸಿ.ಒರಿಜಿನ್್ ಪಾಸ್ಟಿ ಮತ್ುು ಗ ರೀಟ್ ವಾರದ - ಭಾಗ ಐ ಹ ೂೀಲ್ ಕಾರಸ್ಟ ಸಾಿಂಪರದಾಯಿಕ ಪ ರಸ್ಟ, 1992) ನಾವು 
ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ರ್ಾಡಲ್ು 21 ಸ್ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಯಪ ್ೈಜ್ ರ್ಾಡಿದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಿಂದ ರ್ಾತ್ರವ ೀ 
ಪಾಸ ೂೀವರ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 11: 27-29; ರ ೂೀಮನನರು 6: 3-10; ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12:48; ಸಿಂಖ್ ಯಗಳು 9:14). 

ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಭಾಷ ರ್ಲ್ಲ ವಿಭಿನನವಾದದುದ ಮತ್ುು ಜಿೀಸಸ್ಟ ರ್ಾಡಿದಿಂತ  ಅದನುನ ಉಳಿಸದಿದದರೂ (ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಚಚನಣ 
ಕಾಯಟ್ಟಸಿಸಮ್ಸ.) ಇದನುನ ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ರ ೂೀಮ್ಸ (ಅಲ್ಲದ  ಅದರ ಪೊರಟ ಸ ್ಿಂಟ್ ವಿಂಶಸಥರು ಅನ ೀಕವ ೀಳ ) ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಕಲ್ಸುತ್ುದ . ಡಬಲ ಿೀ, NY 1995, ಪುಟ್ 332). 

ವರೈನ್, ಗ್ರೆೋಪ್ ಜ ಯಸ್ಟ ಅಲ್ಲ 

ವಾಸುವವಾಗಿ ಜಿೀಸಸ್ಟ ವ ೈನ್ ನೀರನುನ ತಿರುಗಿ ಆ (ಜಾನ್ 2: 3-10) ಹ ೂರತಾಗಿರ್ೂ ಮತ್ುು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ 
ಬಳಸಲಾದ ಗಿರೀಕ್ಸ ಪದ (oinos) ವ ೈನ್ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ  (ಹ ೂೀಲ್ಸಿ 1 ತಿಮೊಥ ರ್ನಗ  3: 8), ಇದು ದಾರಕ್ಷಿ ಎಿಂದು ವಿವಿಧ 
ಪದಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹ ೀಳಿಕ ೂಿಂಡಿದಾದರ  ರಸ, ಮತ್ುು ಪಾನೀರ್ವನುನ ಬಳಸಲಾಗುತಿುತ್ುು. ರ್ಹೂದಿಗಳು, ತಾವು ಪಾಸ ೂೀವರ್ (ಹಿಸರರ್ಚ 
EG, ಐಸ ನ ್ಟೈನ್ JD ವ ೈನ್. ರ್ಹೂದಿ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ 1907, ಪುಟ್ಗಳು 532-535) ನಲ್ಲ ವ ೈನ್ ಅನುನ ಬಳಸುತಾುರ . 



ದಾರಕ್ಷಿ ರಸವನುನ ಬಹುಶಃ ಯೀಸುವಿನಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ನಮಗ  ಹ ೀಗ  ಗ ೂತ್ುು? 

ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಸ ಪ ್ಿಂಬನಣಲ್ಲ ದಾರಕ್ಷಿಗಳನುನ ಕಟಾವು ರ್ಾಡಲಾಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಏಪಿರಲ್ ಎಿಂದು 
ಕರ ರ್ಲಾಗುವ ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ತಿಿಂಗಳಿನಲ್ಲರುತ್ುದ . ಯೀಸುವಿನ ದಿನದಲ್ಲ, ಅವರು ಆಧುನಕ ಕ್ರರರ್ಮನಾಶಕ ಅಥವಾ 
ಶ್ ೈತಿಯೀಕರರ್ವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರಲ್ಲ್ಲ. ಆದದರಿಿಂದ, ದಾರಕ್ಾರಸವು ಸುಗಿಗರ್ ಮತ್ುು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಸಮರ್ದ ನಡುವ  
ಹಾಳಾಗಬಹುದು. 

ರ್ಹೂದಿಗಳು ದಿೀಘಣಕಾಲ್ದ ದಾರಕ್ಷಿರ್ ರಸವನುನ ಶ್ ೀಖರಿಸಿಡಲ್ು ಅಸಾಧಯವ ಿಂದು ಇತ್ರರು ಗಮನಸಿದಾದರ  (Cf. ಕ ನ ನಡಿ ARS. 

ಹ ೀಸಿ್ಿಂಗ್್ ಬ ೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಿ. ಸಿೂಿಬನರ್ ಸನ್್, 1909 ಪುಟ್ 974). ಆದದರಿಿಂದ, ಕ ೀವಲ್ ಹಲ್ವು ವಷಣಗಳವರ ಗ  ಹಾಳಾಗದ 
ವ ೈನ್ ಅನುನ ರ್ಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತಿುತ್ುು. (ಆಲ ೂೂಹಾಲ್ನ ಬಳಕ , ವ ೈನ್ ನಿಂತ್ಹವುಗಳು, ಡುಯಟ ರ ೂನ ೂರ್ಮ 26:14 ರಲ್ಲ 
ಟಾಬನಣಕಲ್್ನ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಅನುಮೊೀದಿಸಲಾಗಿದ , ಆದರ  ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.) 

ಪಾಲ್ ಬರ ದಿರುವಿಂತ  ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು "ದಾರಕ್ಾರಸದಿಿಂದ ಕುಡಿರ್ುತ್ುಲ ೀ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲ ಅತಿಯಾದವು" (ಎಫ ಸ 5:18, 

ಕ ಜ ವಿ). ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟಓವನಣಲ್ಲ ಸ ೀವಿಸುವ ಒಿಂದು ಸರ್ಣ ವ ೈನ್ ರ್ಾತ್ರ (ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಟ್ಟೀಚಮಚದ ಬಗ ಗ). 

ಪಾಸ್ಟಓವರ್ 14 ನರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ 15 ರೆಂದತ ವಾಸ್ಟ 

ಕ ಲ್ವು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ದಿನಾಿಂಕದ ಬಗ ಗ ಗ ೂಿಂದಲ್ಕ ೂೂಳಗಾಗಿದ . 

ಬ ೈಬಲ್ ದ ೀವರ ಪಿಂಚಾಿಂಗದ ಮೊದಲ್ ತಿಿಂಗಳು 14 ನ ೀ ದಿನ ಇಡಲಾಗುತ್ುದ  ಕಲ್ಸುತ್ುವ  (ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 5). 

ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ ಅಧಾಯರ್ 12 6 ನ ೀ ಪದಯ, ಇದು ಲಾಯಿಂಬ್ (ಜಿಡಬೂಲೂಟ್ಟ ಮತ್ುು ರ್ಹೂದಿ ಪಬಲಕ ೀಶನ್ ಸ ೂಸ ೈಟ್ಟ ಅನುವಾದಗಳು) 
"ಮುಸ್ಿಂಜ ರ್ಲ್ಲ" ಕ ೂಲ್ಲಲ್ಪಡಬ ೀಕು ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿದಾದನ . 8 ನ ೀ ಪದಯ ಅವರು ಆ ರಾತಿರ ತಿನುನತಾುರ ಿಂದು ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತಾುರ . ಆ 
ರಾತಿರ ಹುರಿದ ಮತ್ುು ತಿನನಬ ೀಕು. ಮತ್ುು ಹೌದು, ಕುರಿಮರಿಗಳನುನ ಕ ೂಿಂದ ಒಬಬನ ೀ, ಸೂಯಾಣಸು ಮತ್ುು ಮಧಯರಾತಿರರ್ ನಡುವ  
ಒಿಂದು ವಷಣದ ಮೊದಲ್ ಕುರಿಮರಿ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 5) ಅನುನ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಕ ೂಲ್ುಲವುದು, ಹುರಿದು ತಿನನಬಹುದು-ಇದು 
ಮೂಲ್ತ್ಃ ಇಸ ರೀಲ್ ಮಕೂಳು ರ ಕಾಡ್ಣ ರ್ಾಡಿದ ಮೀಲ  ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12 ರಲ್ಲ ಪಾಸ ೂೀವರ್. ಮತ್ುು ತಾಿಂತಿರಕವಾಗಿ, ಅವರು 
ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12:10 ಪರತಿ ಅದನುನ ತಿನನಲ್ು ಬ ಳಿಗ ಗ ತ್ನಕ ಹ ೂಿಂದಿತ್ುು. ಈಗ ಬ ೈಬಲ್ ದ ೀವದೂತ್ರ ಪಾಸ ೂೀವರ್ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 
12:12), 14 ನ ೀ ಅದ ೀ ರಾತಿರ "ರಾತಿರ" ಸಿಂಭವಿಸಿದ ಸಪಷ್ವಾಗುತ್ುದ . 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಒಮಮ ಬಲ್ ನೀಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  (1 ಪ ೀತ್ರ 3:18; ಹಿೀಬೂರ 9:28; 10: 10-14). ಹ ೂಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ, ಯೀಸು ತ್ನನ ಅಿಂತಿಮ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ (ಲ್ೂಕ 22: 14-16) ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದನ ಿಂದು 
ಸಪಷ್ವಾಗುತ್ುದ . ಬ ೈಬಲ್ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಪಾಲ್ನುನ 15 ನ ೀ ಮೊದಲ್ು ತ ಗ ದುಹಾಕಲಾಯಿತ್ು ಎಿಂದು 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . ಯಾಕ ? 15 ನ ೀ ಒಿಂದು "ಉನನತ್ ದಿನ" ಕಾರರ್ (ಜಾನ್ 19: 28-31), ಹಿೀಗ  ಹುಳಿ ಬ ರಡ್ ವಿಶ್ ೀಷವಾಗಿ ಮೊದಲ್ 
ದಿನ (ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 6). ಆದದರಿಿಂದ, ಜಿೀಸಸ್ಟ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡು ಮತ್ುು 14 ರಿಂದು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಪೂರ ೈಸಿದ. 



ಆರಿಂಭಿಕ ಚರ್ಚಣ ಇತಿಹಾಸವು ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಮೊದಲ್, ಎರಡನ ೀ, ಮತ್ುು ಮೂರನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನಗಳಲ್ಲ (Eusebius. ಚರ್ಚಣ 
ಹಿಸ್ರಿ, ಪುಸುಕ ವಿ, ಅಧಾಯರ್ 24) ರಲ್ಲ ನಷಾಾವಿಂತ್ ರ್ಹೂದಿ ಮತ್ುು ಜ ಿಂಟ ೈಲ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ನಾರ್ಕರು ನಸಾನನಸಾನನ ತಿಿಂಗಳ 
14 ರಿಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ುು ಎಿಂದು ದಾಖಲ್ಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ುು ಎಿಂದು ಸಿಂಜ  (ಕಾಯಲ್ವಾಸ್ಟ). 

ಪಾಸ್ಟಓವನಣ ಕ ಲ್ವು ಆವೃತಿುಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ರರಸುನ ಹಕುೂ ಹ ೀಳುವ ಹ ಚ್ಡಿನ ನಾರ್ಕರು, ಅನ ೀಕರು ಹ ಸರು, ದಿನಾಿಂಕ, 

ಸಮರ್, 

ಚ್ಡಹ ನಗಳು ಮತ್ುು ಅಥಣ (ಅಧಾಯರ್ 10 ರಲ್ಲ ಈಸ್ರ್ ವಿಭಾಗವನುನ ನ ೂೀಡಿ). 

ಯೀಸು ಕ್ರರಸುನು ಪಸೂದ ಕುರಿಮರಿ ನಮಮನುನ ಅಪಿಣಸುತಿುದಾದನ ಿಂದು ನಾವು ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಬ ೂೀಧಿಸುತ ುೀವ  ಮತ್ುು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ 
ರ ೂಟ್ಟ್ಯಿಂದಿಗ  ಆ ಔತ್ರ್ವನುನ ನಾವು ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು: 

7 ಔಟ್ ಹಳ ರ್ ಈಸ್ಟ್ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ ನೀವು ಹಿಟ್ಟ್ನ ಒಿಂದು ತಾಜಾ ಬಾಯರ್ಚ ಪರಿರ್ರ್ಮಸಬಹುದು ಆದದರಿಿಂದ ನೀವು 
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರರ್ದಿಿಂದ ರ್ಾಹಿತಿ. ನಮಮ ಪಾಶ್ಾಿಲ್ ಕುರಿಮರಿ ಕ್ರರಸುನನುನ ತಾಯಗ ರ್ಾಡಲಾಗಿದ . 8 ಆದದರಿಿಂದ 
ನಮಗ  ಹಳ ರ್ ಹುದುಗು, ಕ ಡುಕನುನ ಅನಾಯರ್ವು ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್, ಹಬಬದ ಆಚರಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶ, ಆದರ  ಪಾರರ್ಾಣಿಕತ  
ಮತ್ುು ಸತ್ಯದ ಸ ೀರಿಸದ ೀ ಬ ರಡ್. (1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  5: 7-8, NAB) 

ಹಬಬವನುನ ಪಾರರ್ಾಣಿಕತ  ಮತ್ುು ಸತ್ಯದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ ೂನಿಂದಿಗ  ಇಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಗಮನಸಿ. ರ್ಹೂದಯರು ಬಳಸುತಿುದದ 
ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಕುರಿಮರಿಗ  ಯೀಸು ಪಯಾಣರ್ವಾದು ಎಿಂದು ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಅರಿತ್ುಕ ೂಿಂಡನು. ಅವರು ಕ್ರರಸುನ 
ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ ಇನೂನ ಮುಿಂದುವರ ಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಅವರು ಕಲ್ಸಿದರು. 

ಆದರ  ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ ಕ ೈಸುರು ಇದನುನ ಹ ೀಗ  ರ್ಾಡಿದರು? 

ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಹಿೀಗ  ವಿವರಿಸುತಾುನ : 

ನಾನು ನಾನು ನಮಗ  ತ್ಲ್ುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಲಾಡ್ಣ ಸಿವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ  23: ಅವರು ಒಪಿಪಸಲಾಯಿತ್ು ಇದರಲ್ಲ 
ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಅದ ೀ ರಾತಿರ ಲಾಡ್ಣ ಜಿೀಸಸ್ಟ; 24 ಮತ್ುು ಅವರು ಧನಯವಾದಗಳು ನೀಡಿದ ನಿಂತ್ರ, 

ಅವರು ಮುರಿದು ಹ ೀಳಿದರು, "ತಿನನರಿ, ಈ ನೀವು ಮುರಿರ್ಲಾಗುತ್ುದ  ನನನ ಮಿಂಡಲ್ಯಾಗಿದ .ಇದು. ರ್ಮ ಸಮರಣ ರ್ಲ್ಲ 
ಇದನುನ" 25 ಅದ ೀ ರಿೀತಿ ಅವರು ಕಪ್ ಸಪಪರ್ ನಿಂತ್ರ, ಹ ೀಳುವ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡಿತ್ು "ಈ ಕಪ್ ನನನ ರಕುದಲ್ಲ ಹ ೂಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ನುನ ಆಗಿದ . ನೀವು ರ್ಮ ಸಮರಣ ರ್ಲ್ಲ, ಇದು ಕುಡಿರ್ಲ್ು ಈ ಆಗಾಗ ಗ, ಹಾಗ ." ಈ ಬ ರಡ್ ತಿನನಲ್ು ಮತ್ುು 
ಈ ಕಪ್ ಕುಡಿರ್ಲ್ು ಎಿಂದು ಆಗಾಗ ಗ ಫಾರ್ 26 ನೀವು ಅವರು ಬರುತ್ುದ  ತ್ನಕ ಕತ್ಣನ ಮರರ್ ಘೂೀರ್ಷಸಲ್ು.(1 

ಕ ೂರಿಿಂಥ 11: 23-29) 

ಆದದರಿಿಂದ, ಯೀಸು ತ್ನನ ಅಿಂತಿಮ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ ಬ ರಡ್ ಮತ್ುು ವ ೈನ ೂನಿಂದಿಗ  ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರು ಪಸೂವನುನ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಿಂದು ಅಪೊಸುಲ್ ಪೌಲ್ನು ಬ ೂೀಧಿಸಿದನು. ಮತ್ುು ರಾತಿರರ್ಲ್ಲ ನ ನಪಿನ ಅಥವಾ ಸಾಮರಕ ಎಿಂದು - ಒಿಂದು 
ಸಾಮರಕ ವಾರ್ಷಣಕ, ಒಿಂದು ವಾರದ ಘಟ್ನ  ಅಲ್ಲ. 



ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಪರಶ್ ್ ನೀತ್ುರ ಸರಿಯಾಗಿ "ಜಿೀಸಸ್ಟ ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಆಯೂ ... ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ... ಅವರು 
ಅದನುನ ಮುರಿದು" ಮತ್ುು ಇದನುನ ತಿನನಬಹುದು ಕ ೂಟ್್ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು. 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ಮುರಿದು ತಿನನಲ್ು ಅವನ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಕರಿಗ  ಅನುಮತಿಸಿದನ ಿಂಬುದನುನ ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲ 
ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದ . ಸರ್ಣ ಪರರ್ಾರ್ವನುನ ಕುಡಿರ್ಲ್ು ಯೀಸು ತ್ನನ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಕರಿಗ  ವ ೈನ್ 
ರವಾನಸಿದನು. ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಪಾರಥಣನ , ಬ ರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ಹುಳಿ ಬ ರ ಸದ ಬ ರಡ್ ವಿತ್ರಿಸಲ್ು, ಮತ್ುು 
ಸ ೀವಿಸಲ್ು ಆತ್ನ ನಿಂಬಕಸಥ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗ  ವ ೈನ್ ವಿತ್ರಣ . ಇನೂನ, ರ ೂೀಮ್ಸ ಚರ್ಚಣ (ಅನ ೀಕ ಇತ್ರ) ಇನುನ ಮುಿಂದ  
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ (ಇದು ಇಡಿೀ 'ಹ ೂೀಸ್ಟ್' ಬಳಸುತ್ುದ ) ಅಥವಾ ತ್ನನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕುಡಿರ್ಲ್ು (ವ ೈನ್ ವಿತ್ರಣ  
ರ ೂೀಮ್ಸ ಚರ್ಚಣ ಐಚ್ಡಿಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ  ಇದು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ವ ೈನ್ ವಿತ್ರಿಸಲ್ು ಇಲ್ಲ ಮುರಿರ್ುತಾುರ  ಮತ್ುು ಇದನುನ 
ಪೊರಟ ಸ್ಿಂಟ್ ಚಚುಣಗಳಲ್ಲ ಹ ಚಾಿಗಿ ರ್ಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ). 

'ಅನರೋಕವರೋಳರ ... ನಿೋವು ಘ ೋಷಿಸ್ತವಿರಿ' ಬಗ್ರ ೆಏನತ? 

ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಎಷು್ ಬಾರಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು? 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ತಿಳಿಸಿದನು "ಅವರತ ಬರತತ್ುದರ ತ್ನಕ ಈ ಬರೆಡ್ ತ್ರನನಲ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಕಪ್ ಕತಡಿಯಲ್ತ ಎೆಂದತ ಆಗ್ಾಗ್ರೆ, ನಿೋವು ಕತ್ನನ 
ಮರಣ ಘ ೋಷಿಸ್ಲ್ತ." 

ಇದು ಯೀಸುವಿನ ಸಾವು ಎಿಂದು ಈ ಸಾಮರಕ ೂೀತ್್ವ ಪರಿಗಣಿಸಿ. 

ಕ್ರರಸುನ ಮರರ್ವು ನಮಮನುನ ದ ೀವರಿಗ  ಮರುಸೃರ್ಷ್ಸುತ್ುದ  (ರ ೂೀಮನನರು 5:10) ಮತ್ುು ಜಿೀಸಸ್ಟ ನಮಮ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಜಿೀವವನುನ 
ಕ ೂಟ್್ನು (ಯೀಹಾನ 3: 16-17; ಇಬರರ್ 5: 5-11). ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ನಮಮ ಮೃತ್ ದ ೀಹಗಳ ಮೀಲ  ಪಾಪದ ಆಳಿವಕ ಯಿಲ್ಲವ ಿಂದು 
ಅವನ ಸಾವು ನಮಗ  ಕಲ್ಸುತ್ುದ  (ರ ೂೀಮನನರು 6: 3-12). ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಯೀಸುವಿನ 
ಮರರ್ದ ವಾರ್ಷಣಕ ಸಮರಣ ರ್ ಆಗಿದ . 

ಯೀಸು ಈ ಸರ್ಾರಿಂಭವನುನ ರ್ಾಡಲ್ು ಬರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ನೀವು ಬರ್ಸಿದರ , ನೀವು ಅದನುನ ರ್ಾಡುವಾಗ, ನೀವು 
ಆತ್ನ ಮರರ್ವನುನ ಘೂೀರ್ಷಸುತಿುೀರಿ. 1 ಬಾರಿ ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  11:26 ಗಿರೀಕ್ಸ ಪದ, hosakis, ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಒಿಂದು 
ಇತ್ರ ಸಮರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದ . ಇದು ನೀವು ಬರ್ಸುವ ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಅಥಣ ಹ ೂರತ್ು "ನೀವು ಆಸ ," ಥ ಲ ೂೀ ಅಥವಾ 
ಇಥ ಲ ೂ ಗಿರೀಕನ ಪದವನುನ ಇರುತ್ುದ  (ಇದು ರ ವ ಲ ಶನ್ 11 ರಲ್ಲ ಇದು: 6; ಬ ೈಬಲ್ ಮತ ೂುಿಂದು ಸಥಳದಲ್ಲ ಈ ನದಿಣಷ್ ಪದವನುನ 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದ ). ಆದಾಗೂಯ, ಇದು 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 11:26 ರಲ್ಲ ಕಿಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದದರಿಿಂದ, ನಾವು ಬರ್ಸುವಿಂತ  ಲಾಡ್್ಣ 
ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ ಪಾಲ್ ರ್ಾಡುವುದನುನ ಪಾಲ್ ನಮಗ  ಹ ೀಳುತಿುಲ್ಲ, ಆದರ  ನಾವು ಅದನುನ ಪಾಸ ೂೀವನಣಲ್ಲ ವಿೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, 

ಅದು ಕ ೀವಲ್ ಅಲ್ಲ 

ಒಿಂದು ಸರ್ಾರಿಂಭದಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರರಸುನ ಮರರ್ವನುನ ತ ೂೀರಿಸುತಿುದ . 

ಇದಲ್ಲದ , ಪೌಲ್ನು ಹಿೀಗ  ಬರ ದನು: 



27 ಕಾರರ್ ಯಾರು ಒಿಂದು ಯೀಗಯವಲ್ಲದ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಈ ಬ ರಡ್ ಅಥವಾ ಪಾನೀರ್ಗಳು ಲಾಡ್ಣ ಈ ಕಪ್ ತಿಿಂದು 
ದ ೀಹದ ಮತ್ುು ರಕುದ ಲಾಡ್ಣ ಆಫ್ ದ ೂಶ್ಚಯಾಗುತಿುೀರಿೀ. 28 ಆದರ  ಮನುಷಯ ಸವತ್ಃ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು, ಮತ್ುು ಆದದರಿಿಂದ 
ಅವರನುನ ಬ ರಡ್ ಮತ್ುು ಕಪ್ ಪಾನೀರ್ ತಿನನಲ್ು ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ. 29 ಅವರು ಯಾರು ತಿಿಂದು ಒಿಂದು ಯೀಗಯವಲ್ಲದ 
ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಪಾನೀರ್ಗಳು ತಿಿಂದು ಪಾನೀರ್ಗಳು ತಿೀಪುಣ ತ್ನನನುನ, ಲಾಡ್್ಣ ದ ೀಹದ ಗರಹಿಸಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 
11: 27-29) 

ಈ ಬ ರಡ್ ಮತ್ುು ವ ೈನ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲ್ು ಪಾಲ್ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಬ ೂೀಧಿಸುತಾುನ , ಒಬಬನು ಸವತ್ಃ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಬ ೀಕು. ಪಾಸ ೂೀವರ್ 
ಜ ೂತ ರ್ಲ್ಲ ಸ ೀರಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕಾದ ಅಳತ  ನಮಮ ದ ೂೀಷಗಳು ಮತ್ುು ಪಾಪಗಳ ಮೀಲ  ಕ ೀಿಂದಿರೀಕರಿಸಲ್ು ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ  
ಮತ್ುು ಹಿೀಗಾಗಿಯೀ ಈ ಆಜ್ಞ ರ್ನುನ ಪಾಲ್ನಿಂದ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ನ ರವಾಗುತ್ುದ . ಅಳಿಸುವಿಕ ಗ  ಸಾಕಷು್ ಪರರ್ತ್ನಗಳು 
ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬಹುದು, ಇದು ವಾರ್ಷಣಕ ಪರಿೀಕ್ ರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ ರ್ನುನ ಬ ಿಂಬಲ್ಸುತ್ುದ  (ಜನರು ಪರತಿದಿನ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲ ಹುಳಿ 
ತ ಗ ದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ). 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಪರಕಾರ ಯೀಸು ಮತ್ುು ಪಾಲ್ ಇಬಬರೂ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ ಪಾಲ್ಸಲ್ು 
ಕಲ್ಸಿದರು. ಅದು ವಾರ್ಷಣಕ ವಿೀಕ್ಷಣ ಯಾಗಿತ್ುು. 

ಫೂಟಾಿಷಿೆಂಗ್ 

ಫೂಟಾವರ್ಷಿಂಗ್ ನಮರತ  ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಕ್ರರಸುನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಹ ಶುದಿಧೀಕರರ್ಗ ೂಳಳಬ ೀಕಾದ ಪರದ ೀಶಗಳನುನ 
ಹ ೂಿಂದಿದಾದರ  (cf. ಜಾನ್ 13:10). 

ಆತ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದನುನ ರ್ಾಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಯೀಸು ಕಲ್ಸಿದನು: 

13 ನೀವು ಶ್ಚಕ್ಷಕರ ಮತ್ುು ಲಾಡ್ಣ ರ್ಮ ಕರ , ಮತ್ುು ಆದದರಿಿಂದ ನಾನು ನೀವು ಚ ನಾನಗಿ ಹ ೀಳುತಾುರ . ನಾನು, ನಮಮ 
ಲಾಡ್ಣ ಮತ್ುು ಶ್ಚಕ್ಷಕರ ನಮಮ ಕಾಲ್ುಗಳನುನ ತ ೂಳ ದರ  ವ ೀಳ  14 ನೀವು ಸಹ ಒಬಬರ ಅಡಿ ತ ೂಳ ರ್ುವುದು 
ಬರಬ ೀಕಾಗುತ್ುದ . 15 ನಾನು ನಾನು ನಮಗ  ರ್ಾಡಿದಿಂತ ಯೀ ನೀವು ರ್ಾಡಬ ೀಕು ಎಿಂದು ಉದಾಹರಣ , ನೀಡಿದಾದರ  
ಫಾರ್. 16 ಹ ಚ್ಡಿನ ವಿಶ್ಾವಸದಿಿಂದ, ನಾನು ನಮಗ  ಹ ೀಳುತ ುೀನ  ಒಿಂದು ಸ ೀವಕ ತ್ನನ ರ್ಾಸ್ರ್ ಹ ಚ್ಡಿನ ಅಲ್ಲ;ಆತ್ನನುನ 
ಕಳುಹಿಸಿದವಕ್ರೂಿಂತ್ ದ ೂಡಿವನನುನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನುನ ರ್ಾಡಿದರ  ಅನುಗರಹಿಸಿ ಈ ವಿಷರ್ಗಳನುನ, 
ಗ ೂತ್ುು 17 ನೀವು ಇವ . (ಯೀಹಾನ 13: 13-17) 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ರ್ಾಡುವಿಂತ  ಕ ೈಸುಧಮಣವನುನ ತ ೂಳ ರ್ುವ ಪಾದಗಳನುನ ಸಾಬೀತ್ುರ್ಾಡುವ ಕ ಲ್ವರು. 

ಆದರ  ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ವಾರ್ಷಣಕವಾಗಿ ಈ ಯೀಸುವಿನ ಸೂಚನ ಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ. 

ಸ್ಕ್ೆಿಪಚರ್ ಹರ ರಗ್ರ ಮ ಲ್ಗಳು 

ಕ್ರರಸುರಿಿಂದ ಪಸೂವನುನ ವಾರ್ಷಣಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ನಾವು ನ ೂೀಡುತಿುರುವ ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲ ರ್ಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ 
ದಾಖಲ ಗಳನುನ ನಷಾಾವಿಂತ್ ಮೂಲ್ ದ ೀವದೂತ್ರು ಸಮರ್ದಿಿಂದ ಮತ್ುು ವರ್ಸಿ್ನ (ಥಯಲ್ ಬ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಇತಿಹಾಸ 
ದ ೀವರ ಚರ್ಚಣ. 2 ND ಆವೃತಿು. ನಾಜರ ನ  ಬುಕ್ಸ್, 2016) ಯಾದಯಿಂತ್ 14 ರಿಂದು ವಾರ್ಷಣಕವಾಗಿ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು. 



ಲ ೈಫ್ ಪೊೀಲ್ಕಾಪ್ಣ ಆಫ್ (ಈ ಡಾಕುಯಮಿಂಟ್ ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಬರಹಗಳು ಆಧರಿಸಿರಬಹುದು ತ ೂೀರುತ್ುದ , ಆದರ  
ನಾವು ಈಗ ನ ೂೀಡಿ ಈಗಲ್ೂ ಇರುವ ಆವೃತಿು ರ್ಾಹಿತಿರ್ನುನ / ನಾಲ್ೂನ  ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಸ ೀರಿಸಲಾಗಿದ  ತ ೂೀರುತಿುವ  
ಬದಲಾವಣ ಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ  ಎಿಂಬ ಭರಷ್ಗ ೂಿಂಡಿದ  ಪಠ್ಯದಲ್ಲ ಕ ಲ್ವು ಆಸಕ್ರುಕರ ರ್ಾಹಿತಿ ಇದ ; ಮೊನ ೂರ ೂ ಎಿಂಎಸ್ಟ ದಿ 
ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ಸಿಮನಾಣ: ಹಿಸ್ರಿ ಅಿಂಡ್ ಥಯಾಲ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಿರರ್ಮಟ್ಟವ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಕಮುಯನಟ್ಟ ನ ೂೀಡಿ ಪಿೀಟ್ರ್ ಲಾಿಂಗ್ ಆವೃತಿು, 
2015, ಪುಟ್ 31). ಕುತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿ ಸಿಂಗತಿ ಏರ್ಷಯಾ ಮೈನನಣಲ್ಲನ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ವಿೀಕ್ಷಣ ರ್ು ಮೊದಲ್ು ಧಮಣಪರಚಾರಕ 
ಜಾನನಿಂದ ಸಿಮನಾಣಕ ೂ ಬರಲಾರದು, ಆದರ  ಅಪಾಸ್ಟ್್ ಪಾಲ್ (ಪಿಯೀನರ್ಸನ ಪೊೀಲ್ಕಾಪನಣ ಜಿೀವನ, ಅಧಾಯರ್ 2) 

ಮೊದಲ್ನಿಂದಲ್ೂ ಇದು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . 

ಪೊೀಲ್ಕಾಪ್ಣ ಲ ೈಫ್ ಸ ೀರಿಸದ ೀ ಬ ರಡ್ ಮತ್ುು ವ ೈನ್ ಹ ೂಸ ಒಪಪಿಂದಕ ೂ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲ 
ಆಚರಿಸಬ ೀಕಾದ ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . ಇದು ಅಸಭಯತ  ಮತ ೂುಿಂದು ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ರ್ಾಡಿದ  ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತ್ುದ . ಮತ್ುು 
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಮತ್ುು ವ ೈನಗಳನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ಕಲ್ಪನ ರ್ನೂನ ಸಹ ಬರಹವು ಬ ಿಂಬಲ್ಸುತ್ುದ , ಮತ್ುು 
ಅದನುನ ವಾರ್ಷಣಕವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲಾಗಿದ . 

ಬ ೈಬಲ್ಲನ ಪಟ್ಟ್ರ್ಲ್ಲರುವ ದ ೀವದೂತ್ರು ಹಾಗೂ ಬಷಪ್ / ಪಾಯಸ್ರ್ ಪೊೀಲ್ಕಾಪ್ಣ, ಥ ರೀಸಿೀಸ್ಟ, ಸಾಗರಿ, ಪಪಿರಿರ್ಸ್ಟ, 

ಮಲ್ಟ ೂ, ಪಾಲ್ಕ ರಟ್್ನ, ಅಪೊಲ್ನಾರಿಸ್ಟ ಮತ್ುು (ಫಲ್ಪ್ ಮತ್ುು ಜಾನ್ ಸ ೀರಿದಿಂತ ) 14 ನ ೀ (ರ್ುಸ ಬರ್ಸ್ಟ. ಹಿಸ್ರಿ ಆಫ್ 
ವಾರ್ಷಣಕವಾಗಿ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲ ಗಳು ಚರ್ಚಣ, ಬುಕ್ಸ ವಿ, ಅಧಾಯರ್ 24 ಶ್ ್ ಲೀಕಗಳು 2-

7). ರ ೂೀಮನ್, ಈಸ್ನ್ಣ ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್, ಮತ್ುು ಆಿಂಗಿಲಕನ್ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನಾರ್ಕರನುನ ಸಿಂತ್ರು ಎಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುತಾುರ , ಆದರ  ಆ ನಿಂಬಕ ಗಳ ಪ ೈಕ್ರ ಯಾರ ೂಬಬರೂ ಇದರ ಬಗ ಗ ತ್ಮಮ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುತಾುರ . 

ಏಷಾಯ ಮೈನರ್ ವಲ್ರ್ದ ಫ ೈಜಿಯಾದಲ್ಲ ಹ ೈರಾಪೊೀಲ್ಸ್ಟ ಬಷಪ್ / ಪಾದಿರ ಅಪೊಲ್ನಾರಿಸ್ಟ 14 ರಿಂದು ಪಾಸ ೂೀವರ್ 
ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಕ ೈಸುರು ಹ ೀಳುವ 180 ಸುರ್ಾರು ಕ್ರರ.ಶ ಬರ ದರು: 

ಹದಿನಾಲ್ೂನ ೀ ದಿನ, ಕತ್ಣನ ನಜವಾದ ಪಸೂದ ದಿನ; ದ ೂಡಿ ತಾಯಗ, ಕುರಿಮರಿ ಬದಲ್ಗ  ದ ೀವರ ಮಗ, ಯಾರು 
ಬೌಿಂಡ್ ... ಮತ್ುು ಯಾರು ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ದಿನ ಸರ್ಾಧಿ ರ್ಾಡಲಾಯಿತ್ು, ಕಲ್ಲನ ಸರ್ಾಧಿ ಮೀಲ  ಇರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಸ ೀವಿಸಿದ ಮತ್ುು 14 ನ ೀ ಸಾವನನಪಿಪದ, 14 ರಿಂದು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇದದರು, ಮತ್ುು 14 ನ ೀ ಹೂಳಲಾಯಿತ್ು. ಈ 15 ನ ೀ ಮೀಲ , 
ಮತ್ುು ಅವನ ಸತ್ು ವಷಣ, ಈ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೂಯಾಣಸುದ ನಿಂತ್ರವ ೀ ಯೀಸು ಪಸೂವನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡಿದಾದನ  ಮತ್ುು 
ಹಗಲ್ು ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಕ ೂಲ್ಲಲ್ಪಟ್್ರು ಮತ್ುು ಸೂರ್ಣನು ಮತ ು ಸಾಥಪನ ಗ  ಮುಿಂಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಸರ್ಾಧಿಯಾಗಬ ೀಕು (ಹ ೂಸ 
ದಿನವನುನ ಪಾರರಿಂಭಿಸಲ್ು). 

ವಿಕ್ರ್ 14 ನ ೀ ಬದಲಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಆಚರಣ ಗ  ಒತಾುರ್ ಪರರ್ತಿನಸಿದಾಗ ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ, 
ಎಫ ೀಸಸನ ಬಷಪ್ / ಪಾಸ್ರ್ ಪಾಲ್ಕ ರಟ್್ನ ರ ೂೀಮನ್ ಬಷಪ್ ವಿಕ್ರ್ ಪತ್ರದ: 

ಪಾಲ್ಕ ರೀಟ್್ ಹಿೀಗ  ಬರ ರ್ುತಾುರ , "ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಿನವನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತ ುೀವ ; ಸ ೀರಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ, 
ತ ಗ ದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಏಷಾಯದಲ್ಲರ್ೂ ಸಹ ದ ೂಡಿ ದಿೀಪಗಳು ನದಿರಸಲ್ಪಟ್್ವು. ಆತ್ನು ಪರಲ ೂೀಕದಿಿಂದ 
ಮಹಿಮಯಿಿಂದ ಬಿಂದಾಗ ಮತ್ುು ಎಲಾಲ ಪರಿಶುದಧರನುನ ಹುಡುಕುವನು. ಇವರಲ್ಲ ಹಿರ್ರಾಪೊಲ್ಸನಲ್ಲ ನದಿರಸಿದದ 



ಹನ ನರಡು ಮಿಂದಿ ಅಪೊಸುಲ್ರಲ್ಲ ಒಬಬನಾದ ಫಲ್ಪ್; ಮತ್ುು ಅವನ ಇಬಬರು ವರ್ಸಾ್ದ ಕನ ಯರ್ ಹ ರ್ುಣಮಕೂಳು ಮತ್ುು 
ಪವಿತಾರತ್ಮದಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿುದದ ಇನ ೂನಬಬ ಮಗಳು ಈಗ ಎಫ ೀಸಸನಲ್ಲ ನಿಂತಿದಾದರ ; ಮತ್ುು, ಇದಲ್ಲದ , ಜಾನ್, ಒಬಬ ಸಾಕ್ಷಿ 
ಮತ್ುು ಶ್ಚಕ್ಷಕನಾಗಿರುತಾುನ , ಇವರು ಲಾಡ್ಣ ಆಫ್ ಎದ ರ್ ಮೀಲ  ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು, ಮತ್ುು ಒಬಬ ಪಾದಿರಯಾಗಿದದ, 
ಪವಿತ್ರ ಫಲ್ಕವನುನ ಧರಿಸಿದದರು. ಅವರು ಎಫ ೀಸಸನಲ್ಲ ನದಿರಸಿದರು. ಬಷಪ್ ಮತ್ುು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದದ ಸಿಮನಾಣದಲ್ಲನ 
ಪೊೀಲ್ಕಾಪ್ಣ; ಮತ್ುು ರ್ುಮನಯಾದಿಿಂದ ಬಷಪ್ ಮತ್ುು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಥಾರಸಾಸ್ಟ, ಅವರು ಸಿಮನಾಣದಲ್ಲ 
ನದಿರಸಿದರು.ಲಾವೊಡಿಸಿರ್ ಅಥವಾ ಪೂಜಯ ಪಪಿರಿಯಾಸ್ಟ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಿದದ 
ನಪುಿಂಸಕ ಮಲ್ಟ ೂೀ ಮತ್ುು ಸಾಡಿಣಸನಲ್ಲ ನ ಲ ಸಿರುವ ಬಷಪ್ ಮತ್ುು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸಾಗಿರಿಗಳು ನಾನು ಸವಗಣದಿಿಂದ 
ಎದುದಕಾರ್ುವವರ ಗ  ಕಾರ್ುತಿುರುವ ಯಾಕ , ಸತ್ು? ಇವ ಲ್ಲವೂ ಸುವಾತ ಣ ಪರಕಾರ ಹದಿನಾಲ್ೂನ ರ್ ದಿನ ಪಸೂವನುನ 
ಆಚರಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿವ , ಯಾವುದ ೀ ಗೌರವವಿಲ್ಲದ  ತಿರುಗುವುದು, ಆದರ  ನಿಂಬಕ ರ್ ನರ್ಮವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ. ಮತ್ುು 
ನಾನು ಸಹ, ಪಾಲ್ಕ ರೀಟ್್, ನೀವು ಎಲಾಲ ಕನಷಾ, ನನನ ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರ ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ಪರಕಾರ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲ ಕ ಲ್ವು 
ಅನುಸರಿಸಿದ. ಏಳು ಮಿಂದಿ ನನನ ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರು ಬಷಪಗಳಾಗಿರುತಿುದದರು; ಮತ್ುು ನಾನು ಎಿಂಟ್ನ ರ್ವನು. ಜನರು ನನನ 
ಹುಳಿರ್ನುನ ಹುಳಿಹಿಡಿಸುವ ದಿನವನುನ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ನ ೂೀಡಿಕ ೂಿಂಡರು. ನಾನು ಸಹ ೂೀದರರ ೀ, ಕ್ರರಸುನಲ್ಲ ಅರವತ ೈದು 
ವಷಣ ವಾಸಿಸುತಿುದ ದೀವ  ಮತ್ುು ಲ ೂೀಕದಾದಯಿಂತ್ ಸಹ ೂೀದರರನುನ ಭ ೀಟ್ಟಯಾಗಿದ ದೀನ  ಮತ್ುು ಪರತಿ ಪವಿತ್ರ ಗರಿಂಥದ 
ಮೂಲ್ಕ ಹ ೂೀಗಿದ ದೀನ , ಭರ್ಭಿೀತ್ ಪದಗಳಿಿಂದ ಭರ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು 'ಮನುಷಯಕ್ರೂಿಂತ್ ಹ ಚಾಿಗಿ ದ ೀವರಿಗ  
ವಿಧ ೀರ್ನಾಗಿರಬ ೀಕು' ಎಿಂದು ನಾನು ಹ ೀಳಿದದಕ್ರೂಿಂತ್ ಹ ಚ್ಡಿನವರಿಗ  ... ನಾನು ನಮಮ ಇಚ ಿಗ  ಕರ ಸಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ 
ಬಷಪಗಳ ಬಗ ಗ ನಾನು ಹ ೀಳಬಲ ಲ; ಅವರ ಹ ಸರುಗಳು, ನಾನು ಅವುಗಳನುನ ಬರ ರ್ಬ ೀಕಾದರ , ಬಹುಸಿಂಖ್ ಯರ್ 
ಜನರನುನ ರಚ್ಡಸಬ ೀಕಾಗಿದ . ಅವರು ನನನ ಬೂದು ಕೂದಲ್ನುನ ವಯಥಣವಾಗಿ ಹ ೂಿಂದುವುದಿಲ್ಲವ ಿಂದು ತಿಳಿದಿದದರಿಿಂದ 
ಅವರು ನನನ ಒರಟ್ುತ್ನವನುನ ನ ೂೀಡುವಾಗ ಪತ್ರಕ ೂ ತ್ಮಮ ಒಪಿಪಗ ರ್ನುನ ಕ ೂಟ್್ರು, ಆದರ  ಯಾವಾಗಲ್ೂ ನನನ 
ಜಿೀವನವನುನ ಕತ್ಣನಾದ ಯೀಸುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ಆಳಿದರು. 

ಪಾಲ್ಕ ರಟ್್ ಅವರ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಗಮನಸಿ: 

1) ಅವರು ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಜಾನನಿಂದ ಹ ೂರಡಿಸಿದ ಬ ೂೀಧನ ಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುತಿುದಾದರ ಿಂದು ಹ ೀಳಿದರು.  
2) ಅವರು ಸುವಾತ ಣ ಬ ೂೀಧನ ಗಳಿಗ  ನಷಾಾವಿಂತ್ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿದರು.  
3) ಬ ೈಬಲ್ನಿಂದ ಬ ೂೀಧನ ಗಳು ರ ೂೀಮನ್-ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ಮೀಲ್ರುವ ಸಾಥನದ ಮೀಲ  
ಅವಲ್ಿಂಬತ್ವಾಗಿದ .  
4) ಅವರು ಹಿಿಂದಿನ ಚರ್ಚಣ ಮುಖಿಂಡರು ಅವನಗ  ವಗಾಣಯಿಸಿದ ಬ ೂೀಧನ ಗಳಿಗ  ನಷಾಾವಿಂತ್ರಾಗಿದದರು ಎಿಂದು 
ಹ ೀಳಿದರು.  
5) ಅವರು ಏಷಾಯ ಮೈನನಣಲ್ಲ ನಿಂಬಗಸುರ ವಕಾುರರಾಗಿದದರು ಎಿಂದು ತ ೂೀರಿಸಿದರು.  
6) ಅವನು ಮತ್ುು ಅವನ ಪೂವಣಜರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ ಸಮರ್ವನುನ ಗಮನಸಿದರು.  
7) ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲದ ಬ ೈಬಲ್ನ ರ ೂೀಮನ್ ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಒಪಿಪಕ ೂಳಳಲ್ು ನರಾಕರಿಸಲಾಗಿದ .  
8) ರ ೂೀಮನ ಬಷಪ್ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಒಪಿಪಕ ೂಳಳಲ್ು ನರಾಕರಿಸಿದ - ಅವರು ಪರತ ಯೀಕವಾಗಿರಲ್ು ಆದಯತ  ನೀಡಿದರು (cf. 



ರ ವ ಲ ಶನ್ 18: 4).  
9) ಯೀಸು ತ್ನನ ಜಿೀವನವನುನ ಆಡಳಿತ್ ನಡ ಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಮತ್ುು ಪುರುಷರ ಅಭಿಪಾರರ್ಗಳಲ್ಲ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 

ನೀವು ಯೀಸುವಿನ ಉದಾಹರಣ  ಮತ್ುು ಪಾಲ್ಕ ರೀಟ್್ನಿಂತ್ಹ ಅಪೊಸುಲ್ರ ರ್ಾದರಿರ್ನುನ ಅನುಸರಿಸುತಿುೀರಾ? 

ಆರಿಂಭದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು 14 ರಿಂದು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇದದರು ಏಕ ಿಂದರ  ಅವರು ಮತ್ುು ಇತ್ರರು ಯಾರು ಆದದರಿಿಂದ 
ಕಾವಟ ೂಣಡ ೂಸಿರ್ಾನ್್ ಹಲ್ವಾರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಿಂದ (ಲಾಯಟ್ಟನ್ ಹದಿನಾಲ್ೂನ ರ್ದು ಫಾರ್) ಹ ಸರಿಸಿತ್ು ರ್ಾಡಲ್ಲ್ಲ. 

ಪಸೂದವರು ದ ೀವರ ಮನನಣ ರ್ ಯೀಜನ  ರ್ಾಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಆರಿಂಭಿಕ ಕ ೈಸುರು ಅರಿತ್ುಕ ೂಿಂಡರು. 180 AD ರ್ ವ ೀಳ ಗ , 
ಸಾಡಿಣಸನ ಬಷಪ್ / ಪಾಸ್ರ್ ಮಲ್ಟ ೂ ಬರ ರ್ುತಾುರ : 

ಕಾನೂನನಲ್ಲ ಬರ ದಿದ  ಎಿಂದು ಈಗ ಪಸೂದ ರಹಸಯವು ಈಗ ಬರುತ್ುದ  ... ಜನರು, ಆದದರಿಿಂದ ಚಚ ಗಣ 
ರ್ಾದರಿಯಾದರು ಮತ್ುು ಕಾನೂನು ಒಿಂದು ಪಾಯರಾಬ ೂಲ್ಕ್ಸ ರ ೀಖ್ಾಚ್ಡತ್ರವಾಗಿದ . ಆದರ  ಸುವಾತ ಣ ಕಾನೂನು ಮತ್ುು 
ಅದರ ನ ರವ ೀರಿಕ  ವಿವರಣ ಯಾಗಿದ , ಚರ್ಚಣ ಸತ್ಯದ ಉಗಾರರ್ ಆಯಿತ್ು ... ಇದು ನಮಮ ಮೊೀಕ್ಷದ ಪಾಸ್ಟಓವರ್ 
ಆಗಿದ . ಅನ ೀಕ ಜನರಲ್ಲ ತಾಳ ಮಯಿಿಂದ ಅನ ೀಕ ವಿಷರ್ಗಳನುನ ತಾಳಿಕ ೂಿಂಡವನು ಇವನು ... ಮೃಗದಲ್ಲ 
ಮನುಷಯನಾಗಿದದನು, ಮರದ ಮೀಲ  ಗಲ್ಲಗ ೀರಿಸಲ್ಪಟ್್ವನು, ಭೂರ್ಮರ್ಲ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಟ್್ನು, ಸತ್ುವರ ೂಳಗಿಿಂದ 
ಪುನರುತಾಥನಗ ೂಿಂಡನು ಮತ್ುು ರ್ಾನವಕುಲ್ವನುನ ಯಾರು ಬ ಳ ಸಿದನು? ಕ ಳಗಿನಿಂದ ಸರ್ಾಧಿರ್ ಹ ೂರಗ  ಸವಗಣದ 
ಎತ್ುರಕ ೂ. ಕ ೂಲ್ಲಲ್ಪಟ್್ ಕುರಿಮರಿ ಇದು. 

ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ನಸಾನನಸಾನನ 14 ನ ೀ ನಷಾಾವಿಂತ್ ನಿಂತ್ರ ಶತ್ರ್ಾನಗಳಲ್ಲ ಮತ್ುು ಇತ್ರರ ಮೀಲ  ವಾರ್ಷಣಕವಾಗಿ 
ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ುು. ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ವಿದಾವಿಂಸರು (ರ್ೂಸ ಬರ್ಸ್ಟ ಸಕ ರೀಟ್ಟಸ್ಟ ಸ ೂೂಲಾಸಿ್ಕಸ್ಟ, ಬ ಡ ) ಈ 4 ನ ೀ, 5 ನ ೀ, 6 ನ ೀ -8 ನ ೀ,ನಿಂತ್ರದ 
ಶತ್ರ್ಾನಗಳಲ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸಿದ  ರ ಕಾಡ್ಣ. ದ ೀವರ ಬರಹಗಾರರು ವಿವಿಧ ಚರ್ಚಣ ಆಧುನಕ ಕಾಲ್ಕ ೂ ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕಾಲ್ದಿಿಂದಲ್ೂ 
ಅದರ ಆಚರಣ ರ್ನುನ ಗುರುತಿಸಿವ  (ಉದಾಹರಣ ಗ  ಡಗಗರ್, ಡಾಡ್. ಎ ಹಿಸ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ೂರ ರಿಲ್ಜನ್, 3 ನ ರ್ ಆವೃತಿು 
ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ, 1972 (ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ಗಾಡ್, 7 ನ ೀ ದಿನ) ಥೀಲ್ ಬ. ದ ೀವರ ಚಚನಣ ಇತಿಹಾಸವನುನ ಮುಿಂದುವರಿಸುವುದು 
ನಜರ ನ್ ಬುಕ್ಸ್, 2016). 

ಪಾಶ್ಚಿರ್ಾತ್ಯ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು (ಉದಾಹರಣ ಗ  ಥಸ್ಣನ್, ಹ ರ್ಚ. (1912) ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ರುವವರು 
ಪಾದ ೂೀಪಚಾರದಿಂತ ಯೀ ಪಾಸ ೂೀವನಣ ಅಿಂಶಗಳನುನ ಸಹ ಗಮನಸಿದದರು ಎಿಂದು ಗಿರೀಕ್ಸ-ರ ೂೀಮನ್ ವಿದಾವಿಂಸರು 
ಗುರುತಿಸುತಾುರ .ಇವುಗಳು ಕಾಯಥಕಿ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾದಲ್ಲ. 

ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಯಾಜಕಕಾಿಂಡ 23 RD ಅಧಾಯರ್ದಲ್ಲ ಪಟ್ಟ್ ಮೊದಲ್ ವಾರ್ಷಣಕ ಹಬಬದ ಹ ೂಿಂದಿದ . 

ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಚ್ಡತ್ರ ಮೊೀಕ್ಷ ಮತ್ುು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  ಗ ರೀಸ್ಟ ಸಹಾರ್. ಆರಿಂಭದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಬರಹಗಳು ಹ ಚಾಿಗಿ ಇದನುನ 
ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುತಾುರ  ಮತ್ುು "ಲಾಡ್್ಣ ಸಪಪರ್" ಎಿಂದು ಉಲ ಲೀಖಿಸಬಾರದು. 

ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಆಚರಣ ರ್ ಅವಶಯಕತ ಯಿಿಂದ ಕ ಲ್ವರು 'ಆಧಾಯತಿಮಕರಾಗಿರಬಹುದು' ಆದರ , ಗಿರೀಕ ೂೀ-ರ ೂೀಮನನರು ಮತ್ುು 
ದ ೀವರ ಚಚ್ಡನಣಿಂದ ಸಿಂತ್ರು ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್್ ನಾರ್ಕರು ಇದನುನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು. 



ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಇಿಂದಿಗೂ ಹಾಗ . 

ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಮತ್ುು ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಮತ್ುು ಬ ೈಬಲ್ನ, ಒಿಂದು ತ ೂಳ ರ್ುವ 
ಮತ ೂುಬಬರ ಅಡಿ ಪರಯೀಗಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . 

ಆರೆಂಭದಿೆಂದ ಯೋಜನರ 

ದ ೀವರು ನಮಮನುನ ಪಿರೀತಿಸುತಾುನ  (ಯೀಹಾನ 3:16), ದ ೀವರು ನಮಮನುನ ವಿಮೊೀಚ್ಡಸಬಲ್ಲನ ಿಂದು ಮತ್ುು ಅವನ 
ಮಗನಾಗಿದಾದನ ಿಂದು ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ುವದಕ ೂ ಯೀಸುವನುನ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಜಗತಿುನಲ್ಲ (1 ಪ ೀತ್ರ 1:20) ಮೊದಲ್ು 
ಒಿಂದು ಯೀಜನ ರ್ನುನ ದ ೀವರು ಹ ೂಿಂದಿದದನ ಿಂದು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . ನಮಗ  ನರಳುತ್ು ಮತ್ುು ಮರರ್. ಕ ೈಸುರು 
ಆತ್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾಪದಿಿಂದ ಮುಕುರಾಗುತಾುರ  ಮತ್ುು ಪಾಪದಲ್ಲ ಉಳಿರ್ಬಾರದ ಿಂದು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  
(ರ ೂೀಮನನರು 6: 1-5). 

ಆದರ  ಯೀಸುವಿನ ರ್ಜ್ಞವನುನ ಸರಳವಾಗಿ ಒಪಿಪಕ ೂಳುಳವುದು ದ ೀವರ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಇರುವ ಎಲಾಲ ಯೀಜನ ಗಳಲ್ಲ. 

ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಸವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ್ಗ  ಗುರುತಿಸಿ ದ ೀವರ ಮಹ ೂೀತ್್ವದ ಆರಿಂಭವನುನ ವಿವಿಧ 
ಜನರು ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಾುರ , ಆದರ  ದ ೀವರ ಅನುಗರಹದ "ಸಿಿಂಹಾಸನಗಳ ಆಳ" (cf. ರ ೂೀಮನನರು 11:33) ಅನುನ 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಲ್ು ಹ ೂೀಗುವುದಿಲ್ಲ (2 ಪ ೀತ್ರ 3:18) ಇತ್ರ ಬ ೈಬಲ್ನ ಹರಿದಿನಗಳಿಿಂದ ಚ್ಡತಿರಸಲಾಗಿದ . 

ಕ್ರರಸುನು ನಮಮ ಮೊೀಕ್ಷದ ಲ ೀಖಕನಾಗಿದಾದನ  (ಹಿೀಬೂರ 5: 9), ಆದರ  ನಮಮ ರಕ್ಷಣ ರ್ ಮುಗಿದವನು (ಹಿೀಬೂರ 12: 2; 1 ಪ ೀತ್ರ 1: 

1-9). ಅವರ ನಜವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರ ಸಿರಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಪತ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಾುರ . 

3. ರಾತ್ರೆ ಬಿಡಬರೋಕ್ಾದ ಮತ್ತು ಹತಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬರೆಡನ ದಿನಗಳು 

ಈಜಿಪ್್ ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳನುನ ಬಡುಗಡ  ರ್ಾಡಬ ೀಕಾದ ಒಿಂದು ರಿೀತಿರ್ ಪಾಪ ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ  
(ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 13: 3; ರ ವ ಲ ಶನ್ 11: 8). ಇಿಂದು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಒಿಂದು ವಿಧದ ಆಧಾಯತಿಮಕ "ಬಾಯಬಲ ೂೀನ್" (ರ ವ ಲ ಶನ್ 17: 

1-6) ವಾಸಿಸುತಿುದಾದರ  ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . ಬ ೈಬಲ್ ಕ ೈಸುರು ತ್ುಲ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶ್ಚೀಘರದಲ ಲೀ ದ ೀವರ 
ಬಾಯಬಲ ೂೀನ್ (: 1-8 ರ ವ ಲ ಶನ್ 18) ಮೀಲ  ಅವರ ಪ ಲೀಗ್ ಔಟ್ ಸುರಿತ್ದಿಿಂದ ನಿಂತ್ರ ತ್ಲ್ುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . ರ ವ ಲ ಶನ್ ಪುಸುಕದಲ್ಲ ಪಟ್ಟ್ರ್ಾಡಲಾದ ಅನ ೀಕ ಕದನಗಳ ಿಂದರ  ಈಜಿಪ್ನಲ್ಲ ಒಮಮ ಬಳಸಲ್ಪಟ್್ವುಗಳು ದ ೀವರ 
ಜನರನುನ ವಿಮೊೀಚನ ಗ ೂಳುಳವ ಮೊದಲ್ು ಹ ೂೀಲ್ುತ್ುವ . 

ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಮೊದಲ್ ದಿನ ಈಜಿಪ್್ ಬಟ್ು್. 

ಬ ೈಬಲ್, ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 7-8ರಲ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ಮೊದಲ್ ಮತ್ುು ಕ ೂನ ರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲ "ಪವಿತ್ರ ಸಭ " (ಎನ ೆಬ) ಎಿಂಬ 
ಪವಿತ್ರ "ಸರ್ಾವ ೀಶ" (ಎನ ೂಜ ವಿ) ಗ  ಸಮರ್ಗಳಿವ  ಎಿಂದು ಕಲ್ಸುತ್ುದ . ಹದಿನ ೈದನ ರ್ ನೀಸಾನ್ ಸಿಂಜ  (ಪವಿತ್ರ ದಿನ 
ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತ್ುದ ) ಶುರುರ್ಾಡದ ಬ ರಡ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತ್ುದ , ಅದು ತಿನುನವುದು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತ್ುದ  (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 
12:16; ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 6). 



ಬ ೈಬಲ್ ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ದಾಖಲ್ಸುತ್ುದ : 

42 ಇದು ಒಿಂದು ರಾತಿರ ಹ ಚುಿ ಅವುಗಳನುನ ಈಜಿಪಿ್ನ ಭೂರ್ಮ ತ್ಿಂದ ಲಾಡ್ಣ ಹ ೂೀಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ : ಈ 
ಭಗವಿಂತ್ನ ಆ ರಾತಿರ ಎಲಾಲ ಮಕೂಳು ಇಸ ರೀಲ್ ತ್ಮಮ ಪಿೀಳಿಗ ರ್ಲ್ಲ ಆಫ್ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ . (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12:42, ಕ ಜ ವಿ) 

ಇವತ್ುು ನಮಮ ದ ೀವರನುನ ನ ೂೀಡುವ ರಾತಿರ, ಅವರು Ægypt ಯಿಿಂದ ಅವರನುನ ಹ ೂರಗ  ತ್ಿಂದಾಗ ಈ ರಾತಿರ 
ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳು ತ್ಮಮ ಸಿಂತ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಗಮನಸಬ ೀಕು. (ಮೂಲ್ ಡೌಯಿ ರಿೀಮ್ಸ್) 

ಕ ೈಸುರಿಗಾಗಿ, ನ ೈಟ್ ಟ್ು ಬ ಚ್ಡತ್ರಗಳನುನ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಈಜಿಪ್್ ಬಡಲ್ು ನಮಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಕ್ರರಯಗಳು (cf. ರ ವ ಲ ಶನ್ 11: 

8) - ಇದು ಕ ೈಸುರಿಗ  ಸಿಂತ ೂೀಷವಾಗಲ್ು ಕಾರರ್ವಾಗುವ ವಿಷರ್. 

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ನ ೈಟ್ ಟ್ು ಬ ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಸ ೀರಿದ ಹಬಬದ ಭ ೂೀಜನವನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ 
ಸ ೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ , ಆದರ  ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ ಗ ಸಿೀರ್ಮತ್ವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲ. 

ಯಹ ದಯರ ದರ ಡಡ 15 ನರೋ ಪಾಸರ ೋವರ್ ಕ್ಾಲ್ಸ 

ರ್ಹೂದಿ ಮುಖಿಂಡರು ದಿನಾಿಂಕವನುನ ಮತ್ುು ಪಾಸ ೂೀವಗ ಣ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕ ಲ್ವು ಅಭಾಯಸಗಳನುನ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಕ ಲ್ವು 
ರಾಬನಕ ಮೂಲ್ಗಳು ಇದನುನ ನಷಾಾವಿಂತ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಂತ ಯೀ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಬರ್ಸುವುದಿಲ್ಲವಾದದರಿಿಂದ (ಬ ೈಬಲಕಲ್ ಮತ್ುು 
ರಬಬನಕ್ಸ ಪಾಸ ೂೀವನಣಲ್ಲನ ವೊಲ್ಫ ಜಿ. ಲ ಕ್ರ್ಕಲ್ ಮತ್ುು ಹಿಸಾ್ರಿಕಲ್ ಕ ೂಡುಗ ಗಳು ಜಿ.ವೊೀಲ್ಫ, 1991). 

ಆದರ , ಪಾರರ್ಶಃ ನ ೈಟ್್ನಲ್ಲ ಊಟ್ದ ಸ ೀವನ ಯಿಿಂದಾಗಿ ಮತ್ುು ಕ ಲ್ವು ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಎದುರಿಸುವುದು 
ಹ ೀಗ ಿಂದರ , ವಲ್ಸ ಗಾರರು (ಇಸ ರೀಲ್ ಭೂರ್ಮಗ  ಹ ೂರಗಿರುವ ರ್ಹೂದಿಗಳು) ಮತ್ುು ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ಸಮಸ ಯಗಳಿಿಂದ (ಪವಿತ್ರ 
ದಿನಗಳು) ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು. ರ್ಹೂದಿ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ 1906), ರ್ಹೂದಿಗಳು ನ ೈಟ್ ಕರ ರ್ಲ್ು ಅತ್ಯಿಂತ್ ರ್ಹೂದಿಗಳು 
ಇದು ನಸಾನನಸಾನನ / ಅಬಬ್ 15 ನ ೀ ಸಿಂಜ  ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ  ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಒಲ್ವು. ಕ ಲ್ವು 
14 ನ ೀ ಮತ್ುು ಪಾಸ ೂೀವರ್ 15 ನ ೀ ಎರಡೂ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು. 

ಯೀಸುವಿನ ಸಮರ್ದಲ್ಲ, ಸದುದಕಾರ್ರು 14 ನ ೀ ಮತ್ುು 15 ನ ೀ ಪರಿಸಾರ್ರು ರಿಂದು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಒಲ್ವು (ವ ೈ 
ಅಮೀರಿಕಾ ರ್ಹೂದಯರ ರ್ಾಡಲ್ು ಎರಡು ಪಾಸ ೂೀವರ್ Seders ಹ ೂಿಂದಿವ  ರಬಬ ಜ ಫರ ಡಬುಲ ಗ ೂೀಲಾಿಾಸರ್.?). 

ಆದರೂ, ಬ ೈಬಲ್ ಎರಡು ವಿಭಿನನ ಸಮರ್ಗಳನುನ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಉದ ದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಸುತ್ುದ . ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ 
ಪಾಸ ೂೀವರ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  ಇಸ ರೀಲ್ ಮಕೂಳು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ  ಮತ್ುು ಸಾವಿನ ದ ೀವತ  ಬಳಲ್ುತಿುದಾದರ  
ರ್ಾಡಲ್ಲ್ಲ. ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ , ಯೀಸು ತ್ನನ ಸಾವಿನ ಮೂಲ್ಕ ಸವತ್ಃ ನಮಮ 
ಪಾಪಗಳಿಗ  ದಿಂಡವನುನ ಕ ೂಟ್್ನು. 

ಆದರ , ಈಜಿಪ್್ ಗುಲಾಮಗಿರಿರ್ ಬಿಂಧನದಿಿಂದ ದ ೀವರ ವಿಮೊೀಚನ ಗ  ಕೃತ್ಜ್ಞರಾಗಿರಬ ೀಕು ಎಿಂದು ರ್ಹೂದಿಗಳಿಗ  
ನ ನಪಿಟ್ು್ಕ ೂಳಳಲ್ು ರಾತಿರ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12:42) ನ ನಪಿಸಿತ್ು. ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ , ನ ೈಟ್ ಟ್ು ಬ ಆಬ ೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಸುತ್ುದ  ನಾವು 
ಬ ೂೀಧನ  ಆಫ್ ಪಾಪದ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಒದಗಿಸುತ್ುದ  (ಜಾನ್ 8: 34-36). 



ಕ ಲ್ವು ರ್ಹೂದಿ ವಿದಾವಿಂಸರು ಪಸೂದನುನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ಹಬಬಕ್ರೂಿಂತ್ ವಿಭಿನನವಾದ ದಿನಾಿಂಕ ಎಿಂದು ಪಟ್ಟ್ರ್ಾಡುತಾುರ ಿಂದು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಳತಾುರ : 

ಲ ವ್. Xxiii. ಆದಾಗೂಯ, ಪಾಸ ೂೀವನಣ ನಡುವ  ವಯತಾಯಸವನುನ ತ ೂೀರುತ್ುದ , ಇದು ತಿಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ೂನ ೀ ದಿನಕ ೂ 
ಮತ್ುು (ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಉತ್್ವ; ἑορτή τῶν ἀζύμων, ಲ್ೂಯಕ್ಸ xxii. 1; ಜ ೂೀಸ ಫಸ್ಟ, "ಬಜ " ii. 1, § 3 ), 

ಹದಿನ ೈದನ ೀ ದಿನಕ ೂ ನ ೀರ್ಮಸಲಾಯಿತ್ು. (ಪಾಸ ೂೀವರ್. 1906 ರ ರ್ಹೂದಿ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ) 

ಆದದರಿಿಂದ, ಅತ್ಯಿಂತ್ ಹ ೂರತಾಗಿರ್ೂ ರ್ಹೂದಿಗಳು ಪಸೂವನುನ 15 ನ ೀ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಏನು, 15 ನ ೀ ಬ ೈಬಲ್ಲನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ 
ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ ಏಳು ದಿನ ಉತ್್ವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ  ಕರ . ಏಕ ಿಂದರ  ರ್ಹೂದಿಗಳು ಈಜಿಪಿ್ನಿಂದ ನಗಣಮನಕ ೂ ಒತ್ುು 
ನೀಡುತಾುರ  ಮತ್ುು ಕ ಲ್ವು ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲದ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಸಿರುತಾುರ , ಅವರು ಹ ಚಾಿಗಿ ಎರಡನ ರ್ 
ದಿನಾಿಂಕವನುನ ರ್ಾತ್ರ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ . 

ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ ಅಧಾಯರ್ 12 ಪಸೂದ ಕುರಿತ್ು ಚಚ್ಡಣಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಮೊೀಶ್  ಮತ್ುು ಆರ ೂೀನರಿಗ  ಜನರು ಜನರಿಗ  ಕಲ್ಸಲ್ು ಏನು 
ರ್ಾಡಬ ೀಕ ಿಂಬುದರ ಬಗ ಗ ಅವರಿಗ  ಸೂಚನ  ನೀಡುತಾುರ . 14 ನ ೀ ಆರಿಂಭದಲ್ಲ - ಈ ಸೂಚನಾ Abib ಎಿಂಬ ಮೊದಲ್ ತಿಿಂಗಳ 
ಹತ್ುನ ೀ ದಿನದಿಂದು ಕುರಿ, ಹ ೂರಗ  ತ ಗ ರ್ುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನುನ ಮುಸ್ಿಂಜ  ಕ ೂಲ್ಲಲ್ಪಡುತಿುದದನು ರ್ಾಡಿದಾಗ 
14 ನ ೀ ದಿನದವರ ಗೂ ಅದನುನ ಉಳಿಸುವ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿತ್ುು. 

ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಬಗ ಗ ಕ ಳಗಿನ ಸೂಚನ ಗಳಿಿಂದ ಏನನಾನದರೂ ಗಮನಸಿ: 

21 ಆಗ ಮೊೀಶ್ ರ್ು ಇಸಾರಯೀಲ್ನ ಎಲಾಲ ಹಿರಿರ್ರ ಕರ ದು, "ಅವರಿಗ  22 ತ ಗ ರ್ಬ ೀಡಿ ಮತ್ುು ನಮಮ ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳ 
ಪರಕಾರ ನಮಗ ೂೀಸೂರ ಕುರಿಮರಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬಹುದು, ಮತ್ುು ಕ ೂಲ್ಲಲ್ು ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಲಾಯಿಂಬ್. ಮತ್ುು ನೀವು 
ಹ ೈಸ ೂಪ್ ಒಿಂದು ಗುಿಂಪನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲ್ು ಹಾಗಿಲ್ಲ ರಕುದಲ್ಲ ಅದು ಅದುದ ಆ ಜಲಾನರ್ನದಲ್ಲದ , ಮತ್ುು 
ಜಲಾನರ್ನದಲ್ಲರುವ ರಕುದ ೂಿಂದಿಗ  ಲ್ಿಂಟ ಲ್ ಮತ್ುು ಎರಡು ಬಾಗಿಲ್ನುನ ಹ ೂಡ ಯಿರಿ ಮತ್ುು ನಮಮಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬ ಳಿಗ ಗ 
ತ್ನಕ ತ್ನನ ಮನ ರ್ ಬಾಗಿಲ್ದಿಿಂದ ಹ ೂರಟ್ು ಹ ೂೀಗಬಾರದು. (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 21-22) 

"ಬ ಳಿಗ ಗ ತ್ನಕ" ಅಭಿವಯಕ್ರು "ಹಗಲ್ು ಬ ಳಕು," "ಹಗಲ್ನ ಬ ಳಕು," ಅಥವಾ "ಸೂಯೀಣದರ್ದ ಬರುತಿುದ " ಎಿಂಬಥಣದ ಹಿೀಬೂರ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ . 

ಆದದರಿಿಂದ, ಇಸ ರೀಲ್ೀರ್ರು 14 ರಿಂದು ಮುಿಂಜಾನ  ಮುಗಿರ್ುವವರ ಗ  ತ್ಮಮ ಮನ ಗಳ ಔಟ್ ಹ ೂೀಗಲ್ಲ್ಲ. ಆ ರಾತಿರ ಮೊದಲ್ು 
ಏನಾಯಿತ್ು? 

29 ಇದು ಫ ೀರ ೂೀನ ಆಫ್ ಮೊದಲ್ನ ೀ ಮಗ ಬಿಂದಿೀಖ್ಾನ ರ್ಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಂಧಿತ್ ಆಫ್ ಮೊದಲ್ನ ೀ ಮಗ ತ್ನನ 
ಸಿಿಂಹಾಸನವನ ನೀರಿದನು, ಮತ್ುು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಎಲಾಲ ಮೊದಲ್ನ ೀ ಮಗ ರಿಿಂದ, ಲಾಡ್ಣ ಈಜಿಪಿ್ನ ಭೂರ್ಮ ಎಲಾಲ 
ಚ ೂಚಿಲ್ು ಸಿಂಭವಿಸಿದ ಮಧಯರಾತಿರ ಆದದ ದೀನಿಂದರ  ... 33 ಈಜಿಪಿ್ನವರು ಅವರು ತ್ರಾತ್ುರಿರ್ಲ್ಲ ಭೂರ್ಮ ಅವುಗಳನುನ 
ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಎಿಂದು, ಜನರು ಒತಾುಯಿಸಿದರು. "ನಾವು ಸತ್ುರ  ನಾವು ಸಾರ್ುವ ವು" ಎಿಂದು ಅವರು 
ಹ ೀಳಿದರು. (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 29,33) 



ಮೊೀಶ್  ಮತ್ುು ಆರ ೂೀನ್ ರಾತಿರರ್ಲ್ಲ ಹ ೂೀಗಲ್ಲ್ಲ - ಇದು ಅನ ೀಕ ತ್ಪುಪಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ  ಎಿಂದು ತ್ಪಾಪದ ಊಹಿಸಲಾಗಿದ : 

28 ಆಗ ಫರ ೂೀಹನು ಅವನಗ  "ನನಗ  ದೂರ ಪಡ ಯಿರಿ! ನಮಗ  ಹಿೀಡ್ ಟ ೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ನನನ ಮುಖವನುನ ಯಾವುದ ೀ! 
ಫಾರ್ ದಿನದಲ್ಲ ನೀವು ನನನ ಮುಖ ನೀವು ಸಾರ್ುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನ ೂೀಡಿ ನ ೂೀಡಿ!" 

29 ಮೊೀಶ್ ರ್ು "ನಾನು ಮತ ು ನಮಮ ಮುಖ ನ ೂೀಡಿ ಎಿಂದಿಗೂ ನೀವು ಚ ನಾನಗಿ ವಾದಿಸಿದವು." ಎಿಂದರು. (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 
10: 28-29) 

ಮೊದಲ್ನ ೀ ಮಗನ ಮರರ್ದ ನಿಂತ್ರ, ಇಸಾರಯೀಲ್ಯರು ಈಜಿಪ್ನುನ ಬಟ್ು್ ಹ ೂೀಗುವ ಮೊದಲ್ು ಪೂರ್ಣಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಹಲ್ವಾರು 
ಕಾರ್ಣಗಳನುನ ರ್ಾಡಿದದರು. ಅವರು ಬ ಳಿಗ ಗ ಮುಿಂಜಾನ  ತ್ಮಮ ಮನ ಗಳಲ್ಲ ಉಳಿರ್ಬ ೀಕಾಗಿತ್ುು, ಹಗಲ್ು ಮುರಿದು, ತಿನನದಿರುವ 
ಕುರಿಮರಿಗಳ ಅವಶ್ ೀಷಗಳನುನ ಸುಟ್ು್ಹ ೂೀಗಿ, ಈಜಿಪಿುರ್ನನರು ವಾಸಿಸುತಿುದದ ಹಳಿಳಗಳಿಗ  ಮತ್ುು ಪಟ್್ರ್ಗಳಿಗ  ಹ ೂೀಗಿ ಬ ಳಿಳ, 
ಚ್ಡನನ, ಬಟ ್ ನೀಡಲ್ು ಅವರಿಗ  ಕ ೀಳಿ, ತಾವು ಏನನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಹಿಿಂಡುಗಳು ಮತ್ುು ಹಿಿಂಡುಗಳು 
ಕಾಲ್ನಡಿಗ ರ್ಲ್ಲ ಪರಯಾಣಿಸುತಾುರ , ಕ ಲ್ವು ಇಪಪತ್ುು ಮೈಲ್ುಗಳವರ ಗ , ರಾಮಸಸ ಗ ತ್ಮಮ ಸಿಂಘಟ್ಟತ್ ಪರಯಾರ್ವನುನ 
ಆರಿಂಭಿಸಬ ೀಕಾದರ  ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ು್ಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ುು ಲ ೂೀಡ್ ರ್ಾಡಿ. ಸೂಚನ : 

ಇದು ಹುಳಿ ಮೊದಲ್ು 34 ಜನರು ತ್ಮಮ ಹಿಟ್್ನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ತ್ಮಮ ನಾದುವ ಕುಳಿಗಳ  ಿಂದಿಗ  ತ್ಮಮ ಭುಜಗಳ 
ಮೀಲ  ತ್ಮಮ ಬಟ ್ರ್ನುನ ಬಿಂಧಿಸಲಾದ ರ್ಾಡಲಾಗುತಿುದ . 35 ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳು ಮೊೀಸ ಸ್ಟ ರ್ಾತಿನಿಂತ  
ರ್ಾಡಿದರು; ಮತ್ುು ಅವರು ಬ ಳಿಳರ್ ಈಜಿಪಿ್ನವರು ಆಭರರ್ಗಳ ಎರವಲ್ು, ಮತ್ುು ಚ್ಡನನದ ಆಭರರ್ಗಳು, ಮತ್ುು 
ಬಟ ್ಬರ : 36 ಲಾಡ್ಣ ಅವರು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅವರಿಗ  ವಿಷರ್ಗಳನುನ ಎಡ ರ್ಾಡಿಕ ೂಟ್ಟ್ತ್ು ಆದದರಿಿಂದ ಜನರು, 
ಈಜಿಪಿುರ್ನನರು ಸಮುಮಖದಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಐಗುಪಯರನುನ ಹಾಳುರ್ಾಡಿದರು. 37 ಇಸಾರಯೀಲ್ 
ಮಕೂಳು, ಸುಖ್ ೂೀತಿನ ಗ  ರಾಮಸಸ್ಟ ಪರಯಾರ್ರ್ಾಡಿ ಆರು ನೂರು ಸಾವಿರ ಕಾಲ್ನಡಿಗ ರ್ಲ್ಲ ಮಕೂಳ  ಅಲ್ಲದ  
ಪುರುಷರು ಎಿಂದು. 38 ರ್ಮಶರ ಬಹುಸಿಂಖ್ ಯರ್ ಅವರ ೂಿಂದಿಗ  ಸಹ ಹ ೂೀದರು; ಮತ್ುು ಹಿಿಂಡುಗಳು, ಮತ್ುು ಹಿಿಂಡುಗಳು, 
ತ್ುಿಂಬಾ ಜಾನುವಾರು ಕೂಡ. 39 ಅವರು ಅದನುನ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ, ಈಜಿಪ್್ ಹ ೂರಗ  ಬರರ್ಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟ್ನ ಸ ೀರಿಸದ ೀ ಕ ೀಕ್ಸ 
ಬ ೀಯಿಸಲಾಗುತ್ುದ ; ಯಾಕಿಂದರ  ಅವರು ಐಗುಪುದ ೂಳಗಿಿಂದ ಹ ೂರಟ್ುಹ ೂೀದರು, ಮತ್ುು ಅವರು ತ್ಿಂಗಲ್ು 
ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲ್ಲ; (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 34-39, ಕ ಜ ವಿ) 

ರಾಮಸನುನ ಬಟ್್ ರಾತಿರಯೀ ರಾತಿರ. ಅವರು ವಾಸುವವಾಗಿ ಈಜಿಪ್್ ಬಟ್ು್ ರಾತಿರ. 

ದ ೀವರು ಅವರಿಗ  ಏನು ಹ ೀಳಿದನ ಿಂದರ  ಅವರು ಬಟ್ು್ಹ ೂೀದರು. 

ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 13:18 ನಮಗ  ಹ ೀಳುತ್ುದ , "ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳು ಐಗುಪು ದ ೀಶದ ೂಳಗಿಿಂದ ಕರಮಬದಧವಾದ ಸಾಥನದಲ್ಲದದರು". 
ಜನರು ಮತ್ುು ವರ್ಸಿ್ನ ಶ್ ರೀಣಿರ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದು ರಾತಿರರ್ ನಿಂತ್ರ ಎಲ್ಲವನೂನ ಸಾಧಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಯಿತ್ು ಎಿಂದು 
ಗಮನಾಹಣವಾಗಿದ  ಪಾಸ ೂೀವರ್. 

ಹತಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬರೆಡ್ 



ಪಸೂದ ಮೀಲ  ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗ  ದಿಂಡವನುನ ಯೀಸು ಪಾವತಿಸಿದಾದನ ಿಂದು ನಾವು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಗುರುತಿಸುತ ುೀವ  ಮತ್ುು 
ಪಾಪದ ಮತ್ುು ಆಷಾಢಭೂತಿ ಇಲ್ಲದ ಯೀ ನಾವು ಬದುಕಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸುತ ುೀವ , ಅದರಲ್ಲ ಹುಳಿರ್ುವಿಕ ರ್ು ಸಾಿಂಕ ೀತಿಕವಾಗಿ 
ಪರತಿನಧಿಸಬಹುದು (ಲ್ೂಕ 12: 1). 

ದಿವಿಂಗತ್ ಹಬಣಟ್ಣ ಡಬುಲ. ಆರ್ಾ್ಟಿಣಿಂಗ್ ಇದನುನ ಕುರಿತ್ು ಬರ ದಿದಾದರ : 

ಮತ್ುು, ಇಸ ರೀಲ್ೀರ್ರು ಉನನತ್ ಕ ೈಯಿಿಂದ ಹ ೂರಟ್ು ಹ ೂೀದಿಂತ  (ಸಿಂಖ್ ಯಗಳು 33: 3), ಬಿಂಧನದಿಿಂದ ಅವರ 
ವಿಮೊೀಚನ ಗ  ಹ ಚ್ಡಿನ ಉತಾ್ಹ ಮತ್ುು ಉತಾ್ಹದಲ್ಲ, ಹ ೂಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟ್ದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ತ್ನನ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಜಿೀವನವನುನ 
ಪಾರರಿಂಭಿಸುತಾುನ  - ಸಿಂತ ೂೀಷ ಮತ್ುು ಸಿಂತ ೂೀಷದ ಮೀಘಗಳಲ್ಲ. ಆದರ  ಏನಾಗುತ್ುದ ? 

ದ ವವ ಮತ್ುು ಪಾಪವು ದ ೀವರ ಹ ೂಸ ಮಗನಾಗಿ ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೀ ಮುಿಂದುವರಿರ್ುತ್ುದ  - ಶ್ಚೀಘರದಲ ಲೀ ಹ ೂಸ ಮತ್ುು 
ಅನನುಭವಿ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಅವರು ನರುತಾ್ಹದ ಆಳದಲ್ಲ ಇರುವುದನುನ ಕಿಂಡುಕ ೂಳುಳತಾುರ , ಮತ್ುು ಬಟ್ು್ಕ ೂಡಲ್ು ಮತ್ುು 
ಬಟ್ು್ಬಡಲ್ು ಯೀಚ್ಡಸುತಾುನ . 

ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 14, ಪದಯವನುನ ಪಾರರಿಂಭಿಸಿ 10 - ಇಸಾರಯೀಲ್ಯರು ಈ ಶ್ ರೀಷಾ ಸ ೀನ ರ್ು ಅವರನುನ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಿದಾಗ, 

ಅವರು ತ್ಮಮ ಧ ೈರ್ಣವನುನ ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡರು. ಭರ್ ಅವರ ಮೀಲ  ಬಿಂದಿತ್ು. ಅವರು ಕುಸಿರ್ಲ್ು ಮತ್ುು ದೂರು 
ನೀಡಲ್ು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಫರ ೂೀಹನಗೂ ಅವನ ಸ ೈನಯದಿಿಂದಲ್ೂ ದೂರವಿರಲ್ು ಅವರಿಗ  ಅಸಾಧಯವ ಿಂದು ಅವರು 
ನ ೂೀಡಿದರು. ಮತ್ುು ಅವರು ಅಸಹಾರ್ಕರಾಗಿದದರು. ಆದದರಿಿಂದ ಅದು ನಮೊಮಿಂದಿಗಿದ . 

ನಮಮ ಬಲ್ವು ಸಾಕ್ಾಗತವುದಿಲ್ಲ! 

ಆದರ  ಮೊೀಶ್ ರ್ ಮೂಲ್ಕ ದ ೀವರ ಸಿಂದ ೀಶವನುನ ಅವರಿಗ  ಗಮನಸಿ: "ನೀವು ಭರ್ಪಡಬ ೀಡಿ, ನಲ್ುಲವಿಂತ , ಮತ್ುು 
ಲಾಡ್ಣ ಮೊೀಕ್ಷ ನ ೂೀಡಿ ... ಈಜಿಪಿ್ನವರು ... ನೀವು ಎಿಂದಿಗೂ ಅವುಗಳನುನ ಮತ ು ನ ೂೀಡುತಾುರ . ನೀನು "! ಎಷು್ 
ಅದುಬತ್ವಾಗಿದ ! 

ಅಸಹಾರ್ಕ, ನಾವು ಇನೂನ ನಲ್ುಲವಿಂತ  ಹ ೀಳಲಾಗುತ್ುದ , ಮತ್ುು ಲಾಡ್ಣ ಮೊೀಕ್ಷ ನ ೂೀಡಿ. ಅವನು ನಮಮ ಮೀಲ  
ಹ ೂೀರಾಡುತಾುನ . ನಾವು ಸ ೈತಾನ ಮತ್ುು ಪಾಪವನುನ ವಶಪಡಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ, ಆದರ  ಆತ್ನು 
ರ್ಾಡಬಹುದು. ನಮಮ ಏಳನ ೀ ಕ್ರರಸುನು - ನಮಮನುನ ಶುದಿಧೀಕರಿಸುವವನು - ನಮಮನುನ ಪರಿಶುದಧಗ ೂಳಿಸು - ನಮಮನುನ 
ಬಡುಗಡ ರ್ಾಡು - ಆತ್ನು ನಮಮನುನ ಎಿಂದಿಗೂ ಬಟ್ು್ಬಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಮನುನ ಬಟ್ು್ಬಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ಯಾರು ಹ ೀಳಿದರು? 

ನಾವು ಆದ ೀಶಗಳನುನ ನಮಮ ಸವಿಂತ್ ಶಕ್ರು ಮತ್ುು ಬಲ್ದಲ್ಲ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ಆದರ  ಅಮರಿಕದಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನು 
ಅವರನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಬಹುದು! ನಾವು ನಿಂಬಕ ರ್ ಮೀಲ  ಆತ್ನನುನ ನಿಂಬಬ ೀಕು. ಆರ್ಾ್ಟಿಣಿಂಗ್ ಹ ಚಿಬೂಲೂ. ದ ೀವರ 
ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು-ಪ ೀಗನ್ ರಜಾದಿನಗಳು-ಯಾವುದು? ವಿಶವದಾದಯಿಂತ್ ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ಗಾಡ್, 1976) 

ಫರಸ್ಕ್್ವಲ್ನ ಉದರದೋಶ 



ಆದರ  ಇದರ ಸಿಂಪೂರ್ಣ ಪಾರಮುಖಯತ ರ್ನುನ ಕಲ್ರ್ಲ್. ಈ ಹಬಬದ ದಿನಗಳನುನ ದ ೀವರು ಏಕ  ನ ೀರ್ಮಸಿದನು? ಅವನ 
ದ ೂಡಿ ಉದ ದೀಶ ಏನು? ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 13, 3 ನ ೀ ಶ್ ್ ಲೀಕಕ ೂ ಈಗ ತಿರುಗಿ: "... ಮೊೀಶ್ ರ್ು ಜನರಿಗ ," ಈ ದಿನವನುನ 
ನ ನಪಿಡಿ, ಈಜಿಪಿ್ನಿಂದ ನೀವು ಹ ೂರಟ್ಟದಿದೀರಿ ... "ಇದು ಅಬೀಬನ 15 ನ ೀರ್ದು. ಶ್ ್ ಲೀಕ 6: "ಏಳು ದಿನಗಳ ನೀನು 
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ತಿನನಬ ೀಕು, ಏಳನ ರ್ ದಿನವು ಎಟ್ನಣಲ ಗ ಒಿಂದು ನಶಿರ್ವಾಗಿ ಉಿಂಟಾಗುತ್ುದ  ... ಇದು 
ಶ್ಾಶವತ್ವಾದದುದ [ನ ನಪಿನ] ಕಾರರ್ದಿಿಂದ ರ್ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ್ದ  ... ಮತ್ುು ಇದು ಒಿಂದು ಸ ೈನ್ "- (ಗುರುತ್ನುನ ಪವಾಡದ 
ಪುರಾವ ) -" ನೀನು ನನನ ಕ ೈರ್ಲ್ಲ ನನನ ಕರ್ುಣಗಳ ಮಧ ಯ ಜ್ಞಾಪಕಾಥಣವಾಗಿ "- ಏಕ ? - "ಭಗವಿಂತ್ನ ನರ್ಮವು ಈ 
ಬಾಯಿರ್ಲ್ಲರಬಹುದು ... ಆದದರಿಿಂದ ನೀನು ಈ ಶ್ಾಸನವನುನ ಪಾಲ್ಸಬ ೀಕು ..." 

ಓ ಪಿರೀತಿರ್ ಸಹ ೂೀದರರ ೀ, ಓ ಅದುುತ್ವಾದ ಅಥಣವನುನ ನ ೂೀಡುತಿುೀರಾ? ನೀವು ಅದರ ನಜವಾದ 
ಪಾರಮುಖಯತ ರ್ನುನ ಗರಹಿಸುತಿುೀರಾ? ನೀವು ದ ೀವರ ಉದ ದೀಶವನುನ ನ ೂೀಡುತಿುೀರಾ? ಪಾಸ ೂ್ೀವರ್ ಕ್ರರಸುನ 
ಮರರ್ವನುನ ಹಿಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳ ಉಪಶಮನಕಾೂಗಿ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . ಅವನ ರಕುವನುನ ಒಪಿಪಕ ೂಳುಳವುದು ನಾವು 
ಪಾಪಗಳನುನ ಕ್ಷರ್ಮಸುವುದಿಲ್ಲ - ಪಾಪದಲ್ಲ ಮುಿಂದುವರಿಸಲ್ು ಅದು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ - ಆದದರಿಿಂದ ನಾವು 
ಅದನುನ ಸಿವೀಕರಿಸುವಾಗ, ನಮಮ ಪಾಪಗಳು ಆ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ರ್ಾತ್ರ ಕ್ಷರ್ಮಸಲ್ಪಡುತ್ುವ  - ಕ ೂನ ರ್ ಪಾಪಗಳು. 

ಆದರ  ನಾವು ಅಲ್ಲ ನಲ್ುಲವುದ ೀ? ಹಿಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷರ್ಮಸಲ್ಪಟ್ಟ್ವ . ಆದರ  ನಾವು ಇನೂನ ರ್ಾಿಂಸ ಜಿೀವಿಗಳು. ನಾವು 
ಇನೂನ ಪರಲ ೂೀಭನ ಗ  ಒಳಗಾಗುವ ವು. ಸಿನ್ ತ್ನನ ಕಲಚನಲ್ಲ ನಮಮನುನ ಹಿಡಿದಿದ  - ನಾವು ಪಾಪಕ ೂ ಶಕ್ರುರ್ನುನ 
ಹ ೂಿಂದಿದ ದೀವ , ಅದರ ಶಕ್ರು. ಅದರಿಿಂದ ನಾವ ೀ ವಿಮೊೀಚ್ಡಸಲ್ು ನಾವು ಶಕ್ರುಹಿೀನರಾಗಿದ ದೀವ ! ನಾವು ಬಾಿಂಡ ೀಜನಲ್ಲ 
ಪಾಪಕ ೂ ಬಿಂದಿದ ದೀವ . ನಮಗ  ಚ್ಡತ್ರ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳ  ಳೀರ್ - ಅಥಣ. (ಆರ್ಾ್ಟಿಣಿಂಗ್ ಹ ಚಿಬೂಲೂ, ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಮತ್ುು 
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಉತ್್ವದ ಬಗ ಗ ನೀವು ಏನನುನ ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

ಕ ೈಸುರು ಯಾವ ಮಟ್್ದಲ್ಲ ಪಾಪವನುನ ಪಾಲ್ಸಬ ೀಕು? ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಯೀಸು ಕಲ್ಸಿದಿಂತ , "ಪರಲ ೂೀಕದಲ್ಲರುವ ನಮಮ 
ತ್ಿಂದ ರ್ು ಪರಿಪೂರ್ಣನಿಂತ ಯೀ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವಿರಿ" (ಮತಾುರ್ 5:48). ಹುದುಗು ಹಾಕುವಿಕ ರ್ು ಸಾಿಂಕ ೀತಿಕವಾಗಿ 
ಒಿಂದು ವಿಧದ ಪಾಪವಾಗಬಹುದು (cf. 1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  5: 7-8). ಪಾಪದಿಂತ ಯೀ, ಹುಳಿಹಿಡಿದಿಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತ್ುದ . 

ಏಳು ಎಿಂದು ದ ೀವರ ಸಿಂಖ್ ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತ  ಸಿಂಕ ೀತಿಸುತ್ುದ , ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಜ ೂತ  
ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಅನುಸರಿಸಲ್ು. ಅಥಣ ಮತ್ುು ಸಿಂಕ ೀತ್ವು ಕ ೀವಲ್ ಪಾಸ್ಟಓವನ ೂಣಿಂದಿಗ  ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳ 
ಮರರ್ ಮತ್ುು ಯೀಸುವಿನ ಮರರ್ದ ನರ್ಮತ್ು ಕ್ರರಸುನ ರಕುವನುನ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಸಿವೀಕರಿಸುತ್ುದ . 

ಕ್ರರಸುನ ಸಾವಿನ ಮರದ ಮೀಲ  ಸಾಿಂಕ ೀತಿಕವಾಗಿ ನ ೀರ್ು ಹಾಕುತ ುೀವ ಯೀ (cf. ಗಲಾರ್ಷರ್ನ್್ 3:13)? ಇಲ್ಲ. ಪಸೂದ ನಿಂತ್ರದ 
ಏಳು ದಿನಗಳ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ಪಾಪ ಪಾಕವನುನ ಬಟ್ು್ಬಡುವುದು, ಕರ್ಾಿಂಡಗಳನುನ ಪಾಲ್ಸುವುದು - ಹಿಿಂದಿನ 
ಪಾಪಗಳ ನಿಂತ್ರ ಯೀಸುವಿನ ರ್ಜ್ಞದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ಷರ್ಮಸಲ್ಪಡುತ್ುದ . 

ಹುಟ್ಟ್ದ ಯೀಸುವಿನ ಜಿೀವನ ಮತ್ುು ಕ ಲ್ಸವನುನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳು ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . ಜಿೀಸಸ್ಟ ದ ೀವರ ಸಿಿಂಹಾಸನವನುನ 
ಏರಿದರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಸಕ್ರರರ್ವಾಗಿ ಕಾರ್ಣನವಣಹಿಸುತಿುದಾದನ , ಪಾಪವನುನ 
ಶುದಧಗ ೂಳಿಸುತಾುನ  (ಹಿೀಬೂರ 2: 17-18) ತ್ನನ ಶಕ್ರುಯಿಿಂದ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಮನುನ ಬಡುಗಡ  ರ್ಾಡುತಾುನ ! 

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಹಿೀಬೂರ ಸಿೂಿಪಿಸ್ಟಣ ಏನು ಹ ೀಳುತ್ುದ : 



15 ಏಳು ದಿನಗಳ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ತಿನನಬ ೀಕು. ಮೊದಲ್ನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ ಹುಳಿರ್ನುನ ನಮಮ 
ಮನ ಗಳಿಿಂದ ತ ಗ ದುಹಾಕಬ ೀಕು. ಮೊದಲ್ನ ೀ ದಿನದಿಿಂದ ಏಳನ ೀ ದಿವಸ ವರ ಗ  ಹುಳಿರ್ುವ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ 
ತಿನುನವವನು ಇಸಾರಯೀಲ್ನಿಂದ ಕಡಿದು ಬಡುವನು. 16 ಮೊದಲ್ ದಿನ ಒಿಂದು ಪವಿತ್ರ ಘಟ್ಟಕ ೂೀತ್್ವದ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ, 
ಮತ್ುು ಏಳನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಘಟ್ಟಕ ೂೀತ್್ವದ ಸಾರುತ್ುದ . ಅವುಗಳ ಮೀಲ  ಯಾವುದ ೀ ರಿೀತಿರ್ ಕ ಲ್ಸ 
ರ್ಾಡಬಾರದು; ಆದರ  ಪರತಿಯಬಬರೂ ತಿನನಲ ೀಬ ೀಕ ಿಂದು - ನೀವು ರ್ಾತ್ರ ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದು. 17 ಆದದರಿಿಂದ ಈ 
ಅದ ೀ ದಿನ ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ನ ಭೂರ್ಮ ನಮಮ ಸ ೀನ ಗಳು ತ್ಿಂದಿತ್ು ಕಾಣಿಸುತ್ುದ , ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ನ ಹಬಬವು 
ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರರ್ ನೀವು ನಮಮ ಸಿಂತ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಈ ದಿನವನುನ ಶ್ಾಶವತ್ವಾದ ನರ್ಮದಿಂತ  
ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 18 ಮೊದಲ್ ತಿಿಂಗಳಲ್ಲ, ಸಿಂಜ  ತಿಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ೂನ ೀ ದಿವಸದಲ್ಲ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ 
ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ, ಸಿಂಜ  ನಲ್ಲ ತಿಿಂಗಳ ಇಪಪತ ೂುಿಂದನ ೀ ದಿನದವರ ಗೂ ತಿನನಲ್ು ಹಾಗಿಲ್ಲ. 19 ಏಳು ದಿನಗಳ ಫಾರ್ 
ಯಾವುದ ೀ ಹುಳಿಯಿಿಂದ ಯಾರು ಹುಳಿ ಏನು ತಿಿಂದು ರಿಿಂದ, ಅದ ೀ ವಯಕ್ರುರ್ ಆಫ್ ಇಸ ರೀಲ್ ಸಭ ರ್, ಅವರು ಒಿಂದು 
ಅಪರಿಚ್ಡತ್ ಅಥವಾ ಸಥಳದ ಸಥಳಿೀರ್ ಎಿಂದು ನೀಡಬಾರದು, ನಮಮ ಮನ ಗಳಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಹುದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ಏನೂ 
ಹುಳಿ ತಿನನಬ ೀಕು; ನಮಮ ಎಲಾಲ ನವಾಸಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ತಿನನಬ ೀಕು. "(ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 15-
20) 

ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 6-8 ಅದರ ಬಗ ಗ ಕಲ್ಸುತ್ುದ . ಪುನಜಣನಮದ ಬ ರಡ್, ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಮತ್ುು ಪತ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲ 
ಅಪಣಣ ಗಳನುನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 16:16 ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . 

ಮೂಲ್ತ್ಃ, ದ ೀವರು "ಅವರನುನ ಐಗುಪುದ ೀಶದಿಿಂದ ಹ ೂರತ್ಿಂದಾಗ" (ಯರ ರ್ಮಾರ್ 7:22) "ದಹನಬಲ್ಗಳಾಗಲ್ ಬಲ್ಗಳಾಗಲ್" 
ಇರಲ್ಲ್ಲ. ಅವಿಧ ೀರ್ತ ಯಿಿಂದ ಅವರನುನ ಸ ೀರಿಸಲಾಯಿತ್ು (ಜ ರ ೀರ್ಮಃ 7: 21-27) ಮತ್ುು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಈಗ ನಾವು 
ಸುಟ್್ ಅಪಣಣ ಗಳನುನ ಅಥವಾ ಪಾರಣಿಗಳ ಬಲ್ಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೀಕ್ರಲ್ಲ ಎಿಂಬುದು ಸಪಷ್ವಾಗಿದ  (ಇಬರರ್ 9: 11-15). 

ನಾವು ಪರತಿ ದಿನವೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ತಿನುನತಾುದರೂ, ನಮಮ ಸುತ್ುಲ್ರುವ ಲ ೂೀಕದಲ್ಲ ಪಾಪವನುನ ತ್ಪಿಪಸಬ ೀಕ ಿಂದು 
ನಾವು ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಳತ ುೀವ . 

ಮತಗಿದಿದರ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಪ್ ಮಾಡಿದಿದೋರಾ? 

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವ ಯೀ? ಹಬಣಟ್ಣ ಡಬೂಲೂ. ಆರ್ಾ್ಟಿಣಿಂಗ್ ಬರ ದಿರುವ ಯಾವುದನಾನದರೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ: 

ಹಳರಯ ಒಡೆಂಬಡಿಕ್ರಯೆಂದಿಗ್ರ ನಿಷರೋಧಿಸ್ಲಾಗಿಲ್ಲ 

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳು ಅವಧಿ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎರಡು ಉನನತ್-ದಿನ ಸಬಾಬತ್್ ಅನುನ 
ಹ ೂಿಂದಿರುತಾುರ . ಮತ್ುು ಈ ಅವಧಿ ಸಾಥಪನ ಯಾಯಿತ್ು - ಇಸಾರಯೀಲ್ಯರು ಇನೂನ ಈಜಿಪ್ನಲ್ಲದದರು - ಮೊೀಸ ಸನ 
ವಿಧುಯಕು ನರ್ಮವನುನ ಕ ೂಡುವ ಮೊದಲ್ು ಅಥವಾ ಬರ ದಿದದಕ್ರೂಿಂತ್ ಮುಿಂಚ  - ದ ೀವರು ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ನುನ 
ಪರಸಾುಪಿಸುವ ಮೊದಲ್ು! ಮೊೀಶ್ ರ್ ನರ್ಮ, ಅಥವಾ ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ತ್ರಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನಾ್ಟಟ್ 
ರ್ಾಡಲ್ಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ! ಫ ನ್ನ್ ಭಾಷಾಿಂತ್ರದಲ್ಲ, 17 ನ ೀ ಶ್ ್ ಲೀಕವನುನ 



ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ : "ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿರ್ನುನ ಎಿಂದ ಿಂದಿಗೂ-ಉಳಿರ್ುವ ಇನ್ಟಟ್ೂಯಷನ್ ಎಿಂದು 
ಇರಿಸಿಕ ೂಳಿಳ." ಇಡಿೀ ಅವಧಿರ್ನುನ ಸ ೀರಿಸಲಾಗಿದ . 

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ಏಳು ದಿನಗಳು - ಇಿಂದು ಅಿಂಟ್ಟಕ ೂಿಂಡಿವ , ಮತ್ುು 
ಎಿಂದ ಿಂದಿಗೂ! 

ಈಗ, ಈ ಪಠ್ಯಗಳು 15 ನ ೀಗ  ಅನವಯಿಸಿದದರ , ಅವು 14 ನ ೀದಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಖಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಹಾಗ , ಮತ್ುು ಇಲ್ಲ 
ನಣಾಣರ್ಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದ , ನಿಂತ್ರ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅನುನ ಫಾರ್-ಎವರ್ ಸಾಥಪಿಸಲಾಗಿದ ? ನಜವಾಗಿ 
ಅದು! ಆದರ  ಮೀಲ್ನ ಈ ಪಠ್ಯಗಳು ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸುತ್ುವ  ಮತ್ುು ಪಾಸ ೂ್ೀವರ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಯರಾಗಾರಫ್ 
ಆರಿಂಭದಲ್ಲ ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12:21 ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಮತ ು ಉಲ ಲೀಖಿಸಲಾಗುತ್ುದ , ಮತ್ುು ಪದಯ 24 ಇದು ಸಾಥಪಿಸುತ್ುದ ! ... 

ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಅನುನ ರ್ಾತ್ರ ಗಮನಸಿ, ನಿಂತ್ರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ಏಳು ದಿನಗಳನುನ ಗಮನಸಿ, ಸಿಂಕ ೀತ್ದಲ್ಲ, ಕ್ರರಸುನ 
ರಕುವನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಪಾಪದಲ್ಲ ಮುಿಂದುವರಿಸಲ್ು - ಹ ೀಳಲ್ು ... ಕಾನೂನು ಮುಕಾುರ್ಗ ೂಿಂಡಿದ , ನಾವು 
ಕೃತ್ಜ್ಞತ ಗ  ಒಳಪಟ್ಟ್ದ ದೀವ  , ಪರವಾನಗಿ ಅಥಣ, ಪಾಪದ ಮುಿಂದುವರಿಸಲ್ು! 

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕರ್ಾಿಂಡಗಳನುನ ಹಿಡಿದಿಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದು, ಪಾಪವನುನ ದೂರವಿರುವುದನುನ ಹ ೀಳುವ 
ಮತ ೂುಿಂದು ರ್ಾಗಣವಾಗಿದ . (ಆರ್ಾ್ಟಿಣಿಂಗ್ ಹ ಚಿಬೂಲೂ, ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಮತ್ುು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಉತ್್ವದ ಬಗ ಗ 
ನೀವು ಏನನುನ ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

ಮುಿಂಚ್ಡನ ಕ ೈಸುರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ದಿನಗಳನುನ ದೂರ ರ್ಾಡಿದಾದರ  ಎಿಂದು ನಿಂಬಲ್ಲ್ಲ. ಪಾದಿರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ಯಿಂದಿಗ  
ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಅನುಮೊೀದಿಸಿದನು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  5: 7). ಅವನು 
ಮತ್ುು ಇತ್ರರು ಈಗಲ್ೂ ಅದನುನ ಗುರುತಿಸಿ / ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ುು ಜುಡ ರ್ ಹ ೂರಗ  ಅದನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದರು: 

6 ಆದರ  ನಾವು ಡ ೀಸ್ಟ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ ಹಬಬದ ನಿಂತ್ರ ದೂರ ಫಲ್ಪಿಪ ಪರ್ಣಿಸಿದನು, ಮತ್ುು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲ 
ನಾವು ಏಳು ದಿನಗಳ ವಾಸವಾಗಿದದ Troas, ಅವಕ ೂ ಸ ೀರಿದರು. (ಕಾಯಿದ ಗಳು 20: 6) 

ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ ೂಳಳದಿದದರ , ಪವಿತಾರತ್ಮನು ಈ ರಿೀತಿ ದಾಖಲ್ಸಲ್ು 
ಪ ರೀರ ೀಪಿಸಿರಲ್ಲ್ಲ. ಈಗ ಫಲ್ಪಿಪರ್ು ರ್ಾಯಸ ಡ ೂನರ್ದ ಒಿಂದು ಜ ಿಂಟ ೈಲ್ ಪಟ್್ರ್ವಾಗಿತ್ುು. ಇದನುನ ರ ೂೀಮನನರು ಆಳಿದರು - 
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದು ಜ ರುಸಲ ಮನಿಂತ್ಹ ಸಥಳಕ ೂ ಸಿೀರ್ಮತ್ವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲ. ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಕನಷಾ ಎರಡು 
ಸಥಳಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳನುನ ಜ ಿಂಟ ೈಲ್ ಪರದ ೀಶಗಳಲ್ಲ ಇಡಬ ೀಕ ಿಂದು ನ ೂೀಡುತ ುೀವ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥಯಾನ್್ 
5: 7; ಕಾಯಿದ ಗಳು 20: 6). 

ಕಾಯಿದ ಗಳು 12: 3 ರಲ್ಲ "ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳಲ್ಲ" ಹ ೀಳಿಕ  ಕೂಡಾ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ರ್ಹೂದಯರಲ್ಲದ ಲ ೀಖಕ ಲ್ೂಯಕ್ಸ 
ಕಾಯಿದ ಗಳ ಪುಸುಕವನುನ ಮತ ೂುಿಂದು ಜ ಿಂಟ ೈಲ ಗ (ಕಾಯಿದ ಗಳು 1: 1) ತಿಳಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಅನಯ ಕ ೈಸುರು 
ಅಜ್ಞಾತ್ವಾಗಿದದರೂ ಮತ್ುು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಲ್ಲವ ಿಂದು ಅವನು ಹ ೀಳಿದ ದೀನು? 



ಬಹುಶಃ ಇದು ಹುಸಿ 3 RD ಶತ್ರ್ಾನದ ಲ ಟ್ರ್ ಅಪೊೀಸ ೂ್ೀಲ ೂೀರಿಂ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಅವರು ಮರಳಿ ರವರ ಗ  ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು 
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ ಹಬಬದ ದಿನಗಳು ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಾುರ  ಕಲ್ಸಿದ ಕ ೀಳುತ್ುದ  ಸ ೀರಿಸಬ ೀಕು. ನಾವು ಡಾಕುಯಮಿಂಟ್ 
ಅವಲ್ಿಂಬಸದ, ಇದು ಕ ಲ್ವೊಿಂದು 3 RD ಶತ್ರ್ಾನದವರ ಗೂ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಕ್ರೀಪಿಿಂಗ್ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ  ಇಲ್ಲ. 

ಸಿಪನಾಣ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಆರಿಂಭಿಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರ ಪೊೀಲ್ಕಾಪೊನಣಿಂದಿಗ  ಅಪೊಸುಲ್ರ ಪಾಲ್, ಜಾನ್ ಮತ್ುು ಫಲ್ಪ್ ಹುಳಿಹಿಡಿದ 
ಬ ರಡನ ದಿನಗಳನುನ (ಪಿಯೀನರ್ಸ್ಟ ಲ ೈಫ್ ಆಫ್ ಪಾಲ್ಕಾಪ್ಣ, ಅಧಾಯರ್ 2) ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ನ ಹ ೂರಗಿನಿಂದ 
ಬಿಂದ ರ್ಾಹಿತಿರ್ು ವರದಿ ರ್ಾಡಿದ . 

ಇಷ ್ಲಾಲ ಕಾಯನನ್ 38 ನಾಲ್ೂನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಲಾವೊಡಿಸಿರ್ದಲ್ಲ (ಸಿ. 363-364) ಮಿಂಡಳಿರ್ ಡ ೀಸ್ಟ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ 
ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣ  ನಷ ೀಧಿಸಲಾಗಿದ . ದ ೀವರ ಚಚನಣಲ್ಲರುವವರು ಈ ಕೌನ್ಲ್ನ ಅನ ೀಕ ಆಜ್ಞ ಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲಾರರು ಮತ್ುು ಇದು 
ಬ ೈಬಲ್ ಮತ್ುು ನಷಾಾವಿಂತ್ರ ಆರಿಂಭಿಕ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳ ವಿರುದಧ ಹ ೂೀಯಿತ್ು. 

ಆದದರಿಿಂದ, ವಿವಿಧ ಸಬಬತ್-ಕ್ರೀಪಗಣಳು ನಿಂತ್ರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಮುಿಂದುವರ ದರು (ಪಿರಟ್ೆ 
ನಜರ ನ  ರ್ಹೂದಿ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣ ರ್ಾಯಗಾನಸ್ಟ, ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ, 1988, ಪುಟ್ 35; ಜ ರ ೂೀಮ್ಸ ಪಿರಟ ಡನಲ್ಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸಲಾಗಿದ , 
ಪುಟ್ಗಳು 58,62,63; ಎಪಿಫಾಯನರ್ಸ್ಟ ದಿ ಪನಾರಿರ್ನ್ ಸಲಾರ್ಮಸನ ಎಪಿಫಾಯನರ್ಸ್ಟ: ಪುಸುಕ II (ಪಿಂಗಡಗಳು 1-46) ವಿಭಾಗ 
1, ಅಧಾಯರ್ 19, 7-9. ಬರಿಲ್, 1987, ಪುಟ್ 117-119) ಮತ್ುು ಮಧಯರ್ುಗದಲ್ಲ ಮತ್ುು ಆಚ ಗ  (ಹದಿನಾರನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ 
ಲ್ಚ್ಡ್ ಡಿ. ಆಿಂಡೂರೂಸ್ಟ ರ್ೂನವಸಿಣಟ್ಟ ಪ ರಸ್ಟ, ಬ ರಿಯಾನ್ ಸಿರಿಂಗ್್ (ಎಿಂಐ), 1993, ಪಿಪಿ. 61-62; ಫಾಲ ೂೂೀನರ್ ಜಾನ್ ಎ 
ಟ್ಟರೀಸೂಸ್ಟ ರ ಫೂಯಟ ೀಶನ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಟಾರಸ ೂಸ್ಟ ಜುಡಾಕ್ರಕಲ್ ಅಿಂಡ್ ನಾವ ಲ್ ಫಾಯಿಂಟ್ಟಸ ಸ್ಟ, ಪುಟ್ಗಳು 57-58, ಬಾಲ್ ಬ 
ಸ ವ ಿಂತ್ ಡ ೀ ಮನ್: ಸಬಬಟ ೀರಿರ್ನ್್ ಮತ್ುು ಇಿಂಗ ಲಿಂಡ್ ಮತ್ುು ವ ೀಲ್್ನಲ್ಲ ಸಬಬಟ ೀರಿರ್ನ್ ಸಿದಾಧಿಂತ್, 1600-1800, 2 ನ ೀ 
ಆವೃತಿು .ಜ ೀಮ್ಸ್ ಕಾಲಕ್ಸಣ & ಕಿಂ, 2009, ಪುಟ್ಗಳು 49-50). 

ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಲಾವೊಡಿಸಿರ್ದಲ್ಲ ಕೌನ್ಲ್ ನಜವಾದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಚರ್ಚಣ ರ್ಾತ್ನಾಡಿದರು 
ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನೂನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ ಹಬಬದ ದಿನಗಳು ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು. ಬ ೈಬಲ್ನುನ ಎಚಿರಿಸುವಾಗ ನಾವು 
ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲ ಪರತಿ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ತಿನುನತ ುೀವ  (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). ಈ ಬ ರಡ್ ಅನುನ 
ವಿಭಿನನ ಧಾನಯಗಳು / ಬೀಜಗಳಿಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದು-ಗ ೂೀಧಿ ಬಳಕ ರ್ು ಬ ೈಬಲ್ನ ಅವಶಯಕತ ಯಿಲ್ಲ. 

(ಈ ಹಬಬದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಕ ೀವಲ್ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ ಆಹಾರವನುನ ತಿನುನವ ಸಾಧಯತ ಯಿದ  ಎಿಂದು ಹ ೀಳಬ ೀಕು, 
ಅದು ಕ ೀವಲ್ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡಗಳನುನ ತಿನನಬಾರದು.ಜ ೂತ ಗ  ಪಾಸ ೂೀವನಣಿಂತ , ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ಮೊದಲ್ ಮತ್ುು ಕ ೂನ ರ್ 
ದಿನವು ದಿನಗಳಿಂತ  ಇರುತ್ುದ . ಸಾಪಾುಹಿಕ ಸಬಬತ್, ಅದು ಕ ಲ್ಸ ರ್ಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ.) 

ಕ ಲ್ವರು ಬ ೈಬಲ್ನ ಹಲ್ವು ಭಾಗಗಳನುನ ದೂರ್ಷಸಲ್ು ಇಷ್ಪಡುತಿುದದರೂ, ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಿಗ  ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿರ್ೂ ಆಧಾಯತಿಮಕ 
ತಿಳುವಳಿಕ  ಇದ ಯಾದರೂ, ಭೌತಿಕವೂ ಇದ . ದ ೈಹಿಕ ಆಚರಣ ರ್ು ಆಧಾಯತಿಮಕ ಪಾಠ್ಗಳನುನ ಉತ್ುಮವಾಗಿ 
ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಲ್ು ನಮಗ  ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ . 



ನಾವು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ನಮಮ ಜಿೀವನದಿಿಂದ ಪಾಪದ ಮತ್ುು ಕಪಟ್ವನುನ ಹಾಕಲ್ು ಶರರ್ಮಸುತಿುದ ದೀವ  ಎಿಂದು ಹುಳಿಹಿಡಿದ ಬ ರಡನ 
ಸಹಾರ್ದ ದಿನಗಳು (cf. ರ್ಾಯಥೂಯ 16: 6-12; 23:28; ಲ್ೂಕ 12: 1). ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ ೂಳುಳವ ಮೂಲ್ಕ, 

ದ ೀವರು ಉದ ದೀಶ್ಚಸಿದ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಪಾಠ್ಗಳನುನ ಚ ನಾನಗಿ ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಲ್ು ಇದು ನಮಗ  ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ . 

4. ಪರೆಂಟರಕ್ರ ೋಸ್ಟ್: ನಿಮಮ ಕರರ ಬಗ್ರೆ ಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ದರೋವರ ಅದತುತ್ ಕ್ರ ಡತಗ್ರ 

ಕ್ರರಸುನನುನ ಸಮಥಣಸುವ ಅನ ೀಕರು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಬಗ ಗ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದಾದರ . ಅನ ೀಕ ಜನರು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಚಚನಣ 
ಆರಿಂಭವನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತಾುರ . 

ಯೀಸು ಸತ್ು ನಿಂತ್ರ, ಆತ್ನ ಶ್ಚಷಯರಿಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮದ ಶಕ್ರುರ್ನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ು ಕಾರ್ಲ್ು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತ್ು: 

ಜಾನ್ 5 ನಜವಾಗಿರ್ೂ ನೀರು ಬಳಸಿ ಬಾಯಪ ್ೈಜ್; 4 ಮತ್ುು ಅವರ ೂಿಂದಿಗ  ಜ ೂೀಡಣ  ರ್ಾಡಲಾಗುತಿುದ , ಅವರು 
ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ನಗಣರ್ಮಸುತ್ುದ  ಅಲ್ಲ, ಆದರ  ", ಇದು" ಅವರು ಹ ೀಳಿದರು, "ನೀವು ರ್ಮ ಕ ೀಳಿದ ಪಾರರ್ಮಸ್ಟ ತ್ಿಂದ , 
ಕಾರ್ುವಿಂತ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ನೀನು ಇಿಂದಿನಿಂದ ಅನ ೀಕ ದಿನಗಳವರ ಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮದಿಿಂದ ದಿೀಕ್ಾಸಾನನ ರ್ಾಡಲ್. 
" (ಕಾಯಿದ ಗಳು 1: 4-5) 

ಆದದರಿಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ುತಿುದದರು ಮತ್ುು: 

1 ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಡ ೀ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಂದಾಗ ಅವರು ಒಿಂದು ಸಥಳದಲ್ಲ ಜ ೂತ  ಒಿಂದು ಬಗ ರ್ ಸಿಂಬಿಂಧವು ತಿಳಿದು 
(ಕಾಯಿದ ಗಳು 2: 1). 

ಆ ಹ ೀಳಿಕ ರ್ನುನ ಪರೆಂಟರಕ್ರ ೋಸ್ಟ್ ದಿನ ಸ್ೆಂಪೂಣನವಾಗಿ ಬೆಂದತ ವಾಸುವವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಗಮನಸಿ. ಬ ೈಬಲ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಘಟ್ನ ಗಳ 
ನ ೀರವಾಗಿ ಪರೆಂಟರಕ್ರ ೋಸ್ಟ್ ದಿನ ಸ್ೆಂಪೂಣನವಾಗಿ ಬೆಂದತ ಇದಕ ೂ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಿಂದು ಸಪಷ್ ರ್ಾಡುತಿುದ .ಮತ್ುು, ಇದು ಶ್ಚಷಯರಿಗ  
ಸಿಂಭವಿಸಿದ ಕಾರರ್ ಅವರು ಎಲಾಲ ಒಟಾ್ಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಿುದಾದರ . 

ನಿಂತ್ರ ಏನಾಯಿತ್ು: 

2 ಇದದಕ್ರೂದದಿಂತ  ಒಿಂದು ನುಗುಗತಿುರುವ ಮೈಟ್ಟ ರ್ಾರುತ್ದ ಸವರೂಪದಲ್ಲರುತ್ುದ , ಸವಗಣದಿಿಂದ ಧವನ ಬಿಂದು ಅಲ್ಲ ಅವರು 
ಕುಳಿತ್ುಕ ೂಿಂಡಿದದ ಮನ  ತ್ುಿಂಬದ. 3 ನಿಂತ್ರ ಅವರಿಗ  ಗುರುಗಳು ನಾಲ್ಗ ರ್ನುನ, ಬ ಿಂಕ್ರರ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಿಂಡರು, ಮತ್ುು 
ಒಿಂದು ಇಬಬರೂ ಮೀಲ  ಕುಳಿತ್ು. 4 ಅವರು ಎಲಾಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ತ್ುಿಂಬದ ಮತ್ುು ಆತ್ಮದ ಅವುಗಳನುನ ಹ ೀಳಿಕ ರ್ನುನ 
ನೀಡಿದರು, ಇತ್ರ ನಾಲ್ಗ ರ್ನುನ ರ್ಾತ್ನಾಡಲ್ು ಪಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು. ... 

38 ಆಗ ಪ ೀತ್ರನು ಅವರಿಗ , "ತ ವಳುವ, ಮತ್ುು ನೀವು ಪರತಿಯಿಂದು ಒಿಂದು ಉಪಶಮನ ಯೀಸು ಕ್ರರಸುನ ಹ ಸರಿನಲ್ಲ 
ದಿೀಕ್ಾಸಾನನ ಅವಕಾಶ 

ಪಾಪಗಳು; ಮತ್ುು ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಉಡುಗ ೂರ  ಸಿವೀಕರಿಸುತಿುೀರಿ. ಭರವಸ ರ್ನುನ ಫಾರ್ 39 ನಮಗ  ಮತ್ುು ನಮಮ 
ಮಕೂಳಿಗ , ಮತ್ುು ನಮಮ ದ ೀವರಾದ ಕರ  ಅನ ೀಕ, ಆಫ್ ಬಲ್ುದೂರಕ ೂ ಯಾರು ಎಲಾಲ. " 



40 ಮತ್ುು ಅನ ೀಕ ಇತ್ರ ಪದಗಳನುನ ಅವರು ಹ ೀಳುವ ಸಾಕ್ಷೂ ಮತ್ುು ಅವುಗಳನುನ ಪ ರೀರ ೀಪಿಸಿದರು, "ಬ ಈ ದುರುಳ 
ಪಿೀಳಿಗ ಯಿಿಂದ ಉಳಿಸಲಾಗಿದ ." 41 ನಿಂತ್ರ ಸಿಂತ ೂೀಷದಿಿಂದ ತ್ನನ ಪದ ಪಡ ದವರಲ್ಲ ಬಾಯಪ ್ೈಜ್ ರ್ಾಡಲಾಯಿತ್ು; ಆ 
ದಿನ ಸುರ್ಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆತ್ಮಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸಲಾಯಿತ್ು. 42 ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ದ ೀವದೂತ್ರು 'ತ್ತ್ವ ಮತ್ುು 
ಅನ ೂಯೀನಯತ , ಬ ರಡ್ ಬ ರೀಕ್ರಿಂಗ್ ಮುಿಂದುವರಿಯಿತ್ು, ಮತ್ುು ಪಾರಥಣನ ಗಳಲ್ಲ. ... 47 ದ ೀವರ ಹ ೂಗಳಿದಾದರ  ಮತ್ುು ಎಲಾಲ 
ಜನರು ಅನುಕೂಲ್ವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ. ಮತ್ುು ಉಳಿಸಿದ ಯಾರು ದಿನ ದ ೈನಿಂದಿನ ಚರ್ಚಣ ಚರ್ಚಣ 
ಸ ೀರಿಸಲಾಗಿದ . (ಕಾಯಿದ ಗಳು 2: 2-4, 38-42, 47). 

ಅವರು ಪವಿತಾರತ್ಮದ ಕ ಲ್ವು ಶಕ್ರುರ್ನುನ ಪಡ ದರು. ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕರು, ಪೂವಣದ ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್, ಹ ಚ್ಡಿನ 
ಪಾರಟ ಸ ್ಿಂಟ್ಗಳು, ಯಹ ೂೀವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ುು ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಗೂರಪಗಳು ಇದನುನ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಚಚನಣ ಪಾರರಿಂಭವ ಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ . ಆದದರಿಿಂದ ಪವಿತಾರತ್ಮನು ನದಿಣಷ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲ (ಅದ ೀ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಯಹೂದಯರಲ್ಲ ಅನ ೀಕರು 
ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ನನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದರು) ಮತ್ುು ಯೀಸುವಿನ ಶ್ಚಷಯರು ಇದನುನ ಇನೂನ ಗಮನಸುತಿುದದರು. 

ಅದು ಕಾಕತಾಳಿೀರ್ವಲ್ಲ. 

ಪರೆಂಟರಕ್ರ ೋಸರ್ೆ ಇನ ನ ಹರಚ್ಚಚನದಾಗಿದರ? 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಪವಿತಾರತ್ಮದ ಕ ೂಡುಗ ರ್ನುನ ಮತ್ುು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಚಚನಣ ಆರಿಂಭದಕ್ರೂಿಂತ್ ಹ ಚ್ಡಿನದನುನ 
ಪರತಿನಧಿಸುತ್ುದ ಿಂದು ಹಲ್ವರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹಳ ರ್ ಮತ್ುು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳಲ್ಲರುವ ಹಾದಿಗಳನುನ ನ ೂೀಡುತಿುರುವ ಈ ದಿನ ಮತ್ುು ಅದರ ಅಥಣದ ಬಗ ಗ ಹ ಚ್ಡಿನ 
ರ್ಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ುದ . 

ಆರಿಂಭದ ನಿಂತ್ರ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ನ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು, ಆದರ  ನಾಲ್ಗ ರ್ಲ್ಲ ರ್ಾತ್ನಾಡುವ ಬಗ ಗ 
ಯಾವುದ ೀ ಉಲ ಲೀಖವಿಲ್ಲ. ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಪುಸುಕಗಳ ಕಾಯಿದ ಗಳ ಎರಡನ ರ್ ಅಧಾಯರ್ದಲ್ಲ 
ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ನ ನಿಂತ್ರ ದಶಕಗಳವರ ಗ  ಮುಿಂದುವರ ಸಿದರು. 56 ಕ್ರರ.ಶ. ಅವರು ಬರ ದದುದ ಗಮನಸಿ: 

8 ನಾನು ರ್ಾಗಣದಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನ ೂೀಡಲ್ು ಬರ್ಸಿದಲ್ಲ ಫಾರ್; ಆದರ  ಲಾಡ್ಣ ಅನುಮತಿಸಿದರ  ನಾನು 
ನಮೊಮಿಂದಿಗ  ಸವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಉಳಿರ್ಲ್ು ಆಶ್ಚಸುತಿುದ ದೀನ . ಆದರ  ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ರವರ ಗ  ನಾನು ಎಫ ೀಸಸನಲ್ಲ ಇರುತ ುೀನ  
(1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  16: 8). 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾದಗ ಪೌಲ್ನಗ  ತಿಳಿದಿತ ುಿಂದು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ ೂರಿಿಂಥಯಾನ ್ೆ ತಿಳಿದಿರಬ ೀಕು ಮತ್ುು 
ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾದಗ ಎಫ ಸಿರ್ನ್್ ತಿಳಿದಿರಬಹುದ ಿಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಎಫ ೀಸಸ್ಟ ಮತ್ುು ಕ ೂರಿಿಂತ್ಗಳಲ್ಲ 
ಪೌಲ್ ಮತ್ುು ರ್ಹೂದಯರಲ್ಲದವರು ಇದನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಿುದದರು. 

ಇನ ೂನಿಂದು ವಷಣದಲ್ಲ, ಕ್ರರಸುಶಕ 60 ರ ಸುರ್ಾರಿಗ  ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸಾ್ೆಗಿ ಅಪೊಸುಲ್ ಪೌಲ್ನು ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮನಲ್ಲ ಇರುತಾುನ : 



ಪಾಲ್ 16 ಆದದರಿಿಂದ ಅವರು ಏಷಾಯದಲ್ಲ ಸಮರ್ ಕಳ ರ್ಲ್ು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಫ ೀಸಸನ ಕಳ ದ ನೌಕಾಯಾನ 
ನಧಣರಿಸಿದರು; ಸಾಧಯವಾದರ , ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದು ಅವನು ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮನಲ್ಲದ ದಿಂದು ಆಶಿರ್ಣಪಟ್್ನು 
(ಕಾಯಿದ ಗಳು 20:16). 

ಆದದರಿಿಂದ, ಜ ರುಸಲ ಮನ ಕ ೈಸುರು ಇನೂನ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸು್ನನ ಪಾಲ್ಸುತಿುದದರು ಮತ್ುು ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಅದನುನ 
ಗಮನಸುತಿುದದರು. ಇಲ್ಲದಿದದರ , ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದು ಪೌಲ್ನು ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮನಲ್ಲ ಇರಬ ೀಕ ಿಂದು ಯಾಕ  ಸಪಷ್ವಾದ 
ಕಾರರ್ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪದವನುನ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ 50 ನ ೀ ಅಥಣವನುನ ಕ ೂಡುವ ಗಿರೀಕ್ಸ ಪದ. ಈ ಪದವನುನ ದಿನಾಿಂಕವನುನ ಲ ಕಾೂಚಾರ ರ್ಾಡುವ ಕ ಳಗಿನ 
ಹಿೀಬೂರ ವಿವರಣ ಯಿಿಂದ ಪಡ ರ್ಲಾಗಿದ : 

15 ನೀವು ಆಡಿಸುವ ಕಿಂತ ಗಳನುನ ತ್ಿಂದ ದಿನದಿಿಂದ, ಸಬಬತ್ ನಿಂತ್ರದ ದಿನದಿಿಂದ ನಮಮನುನ ಲ ಕೂಕ ೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ: ಏಳು 
ಸಬಬತ್ುು ಪೂರ್ಣಗ ೂಳುಳವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏಳನ ೀ ಸಬಬತ್ ನಿಂತ್ರ ತ್ಮಮ 16 ಕೌಿಂಟ್ ಐವತ್ುು ದಿನಗಳ (ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 15-
16). 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ದಿನ ಹಲ್ವಾರು ಹ ಸರುಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ , ಮತ್ುು ಅದರಿಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಬಗ ಗ ಕ ಲ್ವರು 
ಗ ೂಿಂದಲ್ಕ ೂೂಳಗಾಗಿದಾದರ . ಇದರ ಇತ್ರ ಬ ೈಬಲ್ನ ಹ ಸರುಗಳು: ಹಾವ ಣಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ಟ್, ವಾರಗಳ ಫೀಸ್ಟ್ ಮತ್ುು ಫಸ ್ರಿಡಗಳ ದಿನ. 

ಯಹ ದಿ ಸ್ೆಂಪೆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪರೆಂಟರಕ್ರ ೋಸ್ಟ್? 

ಹಾಡುವುದು ಸೂಯಾಣಸುದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಪಾರರಿಂಭವಾದ ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ಉತ್್ವಗಳನುನ ಹ ಚಾಿಗಿ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತ್ುದ : 

29 ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಹಬಬ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ರ್ಾಡಿದಾಗ ರಾತಿರರ್ಲ್ಲ ರ್ಾಹಿತಿ ಹಾಡನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ , ಮತ್ುು ಹೃದರ್ದ 
ಹಷಣ ಒಿಂದು ಲಾಡ್ಣ ಪವಣತ್ ಬಿಂದು, ಇಸ ರೀಲ್ ಮೈಟ್ಟ ಒಿಂದು, ಒಿಂದು ಕ ೂಳಲ್ು ತ ರಳುತಾುಳ  ರ್ಾಡಿದಾಗ 
ಹಾಗಿಲ್ಲ. (ಯಶ್ಾರ್ 30:29) 

ಆಧುನಕ ರ್ಹೂದಿಗಳು ಪದವನುನ ರ್ಹೂದಯರ ಸುಗಿಗ ಹಬಬ ಮೂಲ್ಕ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಕರ  ಒಲ್ವು. 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾದಗ ಕ ಲ್ವರು ಗ ೂಿಂದಲ್ಕ ೂೂಳಗಾಗಿದಾದರ . ಅನ ೀಕ 
ರ್ಹೂದಿಗಳು ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ಇರಿಸುವ ಅದ ೀ ದಿನ ಅದನುನ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಇಲ್ಲ. 

"ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಭಾನುವಾರದಿಂದು ಬೀಳಬಹುದ ಿಂದು" ರ್ಹೂದಿ ಸದುದಕಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹ ೀಳಿದಾದರ , ಆದರ  
"[ನಾನು] ತಾಲ್ುಮಡಿಕ್ಸ ಮತ್ುು ಜಿಯೀನಕ್ಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಂತ್ರದ ... ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ 6 ನ ೀ ಸಿವಾನ್ ಮೀಲ  ಬರುತ್ುದ " 
(ಪಿನ ಲ ಸ್ಟ, "ಡಾಕ ಣ ಶ್ ಲ್ ಟ ೂೀರಾ", ಪುಟ್ 212 , ವಿಯನಾನ, 1861; ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್, ರ್ಹೂದಿ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ ಆಫ್ 
1906) ಅನ ೀಕ ರ್ಹೂದಿಗಳು ಈಗ ಬಳಸುತಾುರ  (ಇದು ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ನಿಂತ್ರ ಮತ್ುು ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ) ಇದು 
ಬ ೈಬಲ್ನ ದಿನಾಿಂಕವಲ್ಲ . ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಬ ೈಬಲ್ನ ವಿಧಾನವನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು. 

ರ್ಾಜಿ ಮುಖಯಸಥ ರಬಬ ಲಾಡ್ಣ ಸಾಕ್ರ್ನಿಂದ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಗಮನಸಿ: 



ರ್ೌಖಿಕ ಕಾನೂನನಲ್ಲ ನಿಂಬಕ  ಇಟ್್ ಫರಿಸಾರ್ರು ಹಾಗೂ ಬರ ರ್ಲ್ಪಟ್್ ಒಿಂದು "ಸಬಬತ್" ಅನುನ 
ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಲ್ು, ಇಲ್ಲ, ಪ ಸಾಕನ ಮೊದಲ್ ದಿನ (15 ನಸಾನ್). ಬರಹ ನರ್ಮದಲ್ಲ ರ್ಾತ್ರ ನಿಂಬದ 
ಸದುದಕಾರ್ರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಠ್ಯವನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡರು. ಸಬಬತ್ ದಿನದ ನಿಂತ್ರ ಭಾನುವಾರ. ಆದದರಿಿಂದ ಎಣಿಕ  
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಭಾನುವಾರದಿಂದು ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತ್ುದ , ಮತ್ುು ಶವಟ್, ಐವತ್ುು ದಿನಗಳ ನಿಂತ್ರ, ಯಾವಾಗಲ್ೂ 
ಭಾನುವಾರದಿಂದು ಬರುತ್ುದ .(ಸಾಯಕ್ಸ್ ಎಲ್. ಜುಡಿಸಿಂ: ಷಾವೊಟ ಗ ಎ ಥಾಟ್. ಅರುತ್ೆ ಶ್ಚವಾ, ಜೂನ್ 3, 2014.) 

ಲ್ಖಿತ್ ಕಾನೂನನ ಮೀಲ  ರ್ೌಖಿಕ ಕಾನೂನನ ಮೀಲ  ಹ ಚುಿ ಅವಲ್ಿಂಬಸಿರುವುದನುನ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಫರಿಸಾರ್ರು ಖಿಂಡಿಸಿದರು 
ಎಿಂದು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ನ ನಪಿಸಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು (ರ್ಾಕ್ಸಣ 7: 5-13). ಯೀಸು ಅವರಿಗ  "ನೀವು ಒಪಿಪಕ ೂಿಂಡಿರುವ ನಮಮ 
ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ಮೂಲ್ಕ ದ ೀವರ ವಾಕಯವನುನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದಿದೀರಿ, ಮತ್ುು ನೀವು ರ್ಾಡುವಿಂಥ ಅನ ೀಕವುಗಳು" ಎಿಂದು 
ಹ ೀಳಿದನು (ರ್ಾಕ್ಸಣ 7:13). 

ಮತ್ುು, ಕ ಳಗ  ತ ೂೀರಿಸಿರುವಿಂತ , ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಐವತ್ುರಷು್ ಸಿಂಖ್ ಯರ್ನುನ ಫಸೂ್ರಿಟ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರುವ ಸಮರ್ವನುನ 
ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ : 

16 ಕೌಿಂಟ್ ಏಳನ ೀ ಸಬಬತ್ ನಿಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಐವತ್ುು ದಿನಗಳು; ಆಗ ನೀನು ಕತ್ಣನಗ  ಹ ೂಸ ಧಾನಯ ಅಪಣಣ  
ಕ ೂಡಬ ೀಕು. 17 ನೀವು ಪಾಲ್ು ಎರಡು ಎರಡು ತ್ರಿಂಗ ತ್ುಿಂಡುಗಳು ನಮಮ ವಾಸದ ನಿಂದ ತ್ರಬ ೀಕು. ಅವು ಉತ್ುಮ 
ಹಿಟ್ಟ್ನಿಂದ ಇರಬ ೀಕು; ಅವು ಹುಳಿಯಿಿಂದ ಬ ೀಯಿಸಲ್ಪಡಬ ೀಕು. ಅವರು ಕತ್ಣನಗ  ಪರಥಮ ಫಲ್ವ ೀ (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 
16-17). 

ಏಳನ ೀ ಸಬಬತಿುನ ನಿಂತ್ರ ನೀವು ಐವತ್ುು ದಿನಗಳವರ ಗ  ಎಣಿಸಿದಾಗ, ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಭಾನುವಾರದಿಂದು 
ಬರಬ ೀಕ ಿಂದು ನೀವು ಕಿಂಡುಕ ೂಳುಳತಿುೀರಿ. ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಸೂಯಾಣಸುದಿಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಸೂಯಾಣಸುದವರ ಗೂ 
ನಡ ರ್ುತ್ುದ . ಸಿಮನಾಣದ ಪೊೀಲ್ಕಾಪ್ಣ ಅನುನ ಭ ೀಟ್ಟಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹ ೀಳಿದದ ಐರಿನಾರ್ುಸ್ಟ, ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಅನುನ 
ಭಾನುವಾರದಿಂದು (ಐರ ನ ೀರ್ಸ್ಟ, 7 ರ ತ್ುರ್ುಕುಗಳು) ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು ಎಿಂದು ಬರ ದರು. 

ಫಸ್ ್ರಿಟ್ಸ್ 

"ಫಸೂ್ರಿಟ್್" ಪದದ ಬಳಕ ರ್ು ಎರಡನ ರ್ ಸುಗಿಗರ್ನುನ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . ಮತ್ುು ವಾಸುವವಾಗಿ, ಇದು ತ್ುಿಂಬಾ ಹಳ ರ್ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಗಮನಸ ಳ ದಿದಾದರ : 

16 ... ಫೀಸ್ಟ್ ಹಾವ ಣಸ್ಟ್, ನೀವು ಕ್ ೀತ್ರದಲ್ಲ ಬತ್ುನ ರ್ ನಮಮ ಕ ಲ್ಸಗಾರರನುನ ಪರಥಮ ಫಲ್ವನುನ; 17 ಮತ್ುು ಫೀಸ್ಟ್ 
ಸಿಂಚರ್ ಆಫ್ ವಷಣದ ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ, ನಮಮ ಶರರ್ಮಕರಲ್ಲ ಕ್ ೀತ್ರದಿಿಂದ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 23: 16-17) ಹಣಿಣನ ರಲ್ಲ 
ಸಿಂಗರಹಿಸಿದರು ರ್ಾಡಿದಾಗ.  
 
22 ಮತ್ುು ನೀವು, ವಾರಗಳ ಫೀಸ್ಟ್ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಗ ೂೀಧಿರ್ ಸುಗಿಗೀ ಪರಥಮ ಫಲ್ದ, ಮತ್ುು ಸಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ಟ್ 
ವಷಾಣಿಂತ್ಯಕ ೂ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 34:22) ನಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 



26 ಅಲ್ಲದ  ಪರಥಮ ಫಲ್ದ ದಿನ, ನೀವು ವಾರಗಳು ನಮಮ ಉತ್್ವದಲ್ಲ ಕತ್ಣನಗ  ಹ ೂಸ ಧಾನಯ ಅಪಣಣ  ತ್ಿಂದಾಗ, 

ನೀವು ಪರಿಶುದಧ ಸಭ ಯಾಗಿ (ಸಿಂಖ್ ಯಗಳು 28:26) ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುವ . 

ಕ ಲ್ವು ಪೊರಟ ಸ ್ಿಂಟ್ ವಾಯಖ್ಾಯನಕಾರರು ಪರಥಮ ದಜ ಣರ್ ಹಬಬದ ಹಾಗ  ನೀಡುತಿುರುವ ಅಲ  ತ್ರಿಂಗವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸುತಾು 
(ಉದಾ: ರಾಡಮಚ ರ್ ಇಡಿ ಆವೃತಿು ನ ಲ್್ನ್ ಸ್ಡಿ ಬ ೈಬಲ್ ಥಾಮಸ್ಟ ನ ಲ್್ನ್ ಪಬಲಷಸ್ಟಣ, ನಾಯಶ್ಚವಲ ಲ, 1997, ಪುಟ್ 213), ಇದು 
ತ್ಪಾಪದ ಹ ಸರಾಗಿದ . "ಫಸೂ್ರಿಟ್ಗಳ ತ್ರುವಾರ್" ನುನ (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 10-11) ನೀಡಿದಾಗ, ಮೀಲ  ತ ೂೀರಿಸಿರುವಿಂತ , ಬ ೈಬಲ್ 
ಅನುನ ಫಸೂ್ರಿಟ್ಗಳ ಸಮರ್ದಲ್ಲ (ಕ ೀವಲ್ ಒಿಂದು ಷಾಫ್ ಅಲ್ಲ) ವಾರಗಳ ಹಬಬವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸುತ್ುದ . 

ಈ ದಿನ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಫಸೂ್ರಿಟ್ಗಳ ಕಲ್ಪನ  ನಮಗ  ಹ ೀಗ  ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ ? 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೀಸ್ರಿಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ಟ್ (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 34:22) ದ ೀವರು ಈಗ "ಸರ್ಣ ಫಸೂ್ರಿಟ್್" ಆಧಾಯತಿಮಕ 
ಸುಗಿಗರ್ನುನ ರ್ಾತ್ರ ಕರ  ರ್ಾಡುತಿುದಾದನ  ಎಿಂದು ನ ನಪಿಸುತಾುನ , ಕ ೂನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ ಹ ಚ್ಡಿನ ಕ ೂರ್ುಲ ಕಾರ್ುವ ಚ್ಡತ್ರ 
ಇದು. ಸಿರಿಂಗ್ ಸುಗಿಗರ್, ಹ ಚ್ಡಿನ ಪರದ ೀಶಗಳಲ್ಲ, ಹ ಚ್ಡಿನ ಫಸಲ್ು ಸುಗಿಗರ್ಕ್ರೂಿಂತ್ ಚ್ಡಕೂದಾಗಿದ , ಮತ್ುು ಇದು ರ್ಾನವಿೀರ್ತ ಗಾಗಿ 
ಮೊೀಕ್ಷದ ದ ೀವರ ಯೀಜನ ಯಿಂದಿಗ  ಸಿಥರವಾಗಿದ . 

ಆದರ  ಯೀಸುವಿನ ಬಗ ಗ ಏನು? ಅವರು ಮೊದಲ್ ವಿಧದ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲವ ೀ? 

ಹೌದು, ಅವರು ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿರ್ೂ ಇದದರು. ಪಾಲ್ ಹ ೀಳುತಾುರ : 

20 ಆದರ  ಈಗ ಕ್ರರಸುನು ಸತ್ುವರ ೂಳಗಿಿಂದ ಎದಿದದಾದನ , ಮತ್ುು ನದ ದ ಬದದ ಯಾರು ಪರಥಮ ಫಲ್ವನುನ 
ರ್ಾಪಣಟ್ಟ್ದ . ರ್ಾಯನ್ ಸತ್ುವರ ಪುನರುತಾಥನದ ಬಿಂದ ರ್ಾನವ 21, ಸಾವು ಬಿಂದಿತ್ು. ಸಾರ್ುವ ಎಲಾಲ ಆಡಮ್ಸ 
ಎಿಂದು 22, ಎಲಾಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜಿೀವಿಂತ್ವಾಗಿ ರ್ಾಡಬ ೀಕಾದ ಕ್ರರಸುನಲ್ಲ ಆದದರಿಿಂದ. 23 ಆದರ  ತ್ನನ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಪರತಿ ಒಿಂದು: 
ಕ್ರರಸುನ ಪರಥಮ ಫಲ್ದ, ಅವರ ಮುಿಂಬರುವ ನಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ ಯಾರು ನಿಂತ್ರ ಆ. (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 15: 20-23). 

ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 10-11ರಲ್ಲ ತ್ರಿಂಗ ಕತ ುರ್ ಅಪಣಣ  ಕ್ರರಸುನ ಆಗಿದ . ಅವರು ಪರಥಮ ದಜ ಣರ್ ಕತ ು. ಅವರು 
ಪುನರುತಾಥನಗ ೂಿಂಡ ನಿಂತ್ರ ಅವರು ಭಾನುವಾರದಿಂದು ಸವಗಣಕ ೂ ಏರಿದಾಗ ಆ ಪಾತ್ರವನುನ ಪೂರ ೈಸಿದನು (ವ ೀವ್ ಶ್ ಫ್ 
ಅಪಣಣ  ಒಿಂದು ಭಾನುವಾರದಿಂದು). (ಜಾನ್ 20: 1,17). ಆದರ  ಅವನು ಅಥವಾ ಅವನ ನಜವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಲ್ಲರೂ 
ಈಗಸ್ರ್ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವದನುನ ಗಮನಸಿದರು. 

ಅಲ್ಲದ , ಜ ೀಮ್ಸ್ ಯೀಸುವು ನಮಗ  ಒಿಂದು ಫಸೂ್ರಿಟ್ ವಿಧವ ಿಂದು ಹ ೀಳಿದಾದನ ಿಂದು ಹ ೀಳುತಾುರ : 

18 ಅವರ ಸವಿಂತ್ ಆಫ್ ಅವರು ನಮಗ  ಮುಿಂದಕ ೂ ಸತ್ಯ ವಾಕಯವನುನ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಅವರ ಜಿೀವಿಗಳು ಪರಥಮ 
ಫಲ್ವನುನ (ಜ ೀಮ್ಸ್ 1:18) ಒಿಂದು ರಿೀತಿರ್ ನೀಡಬಹುದಾದ ತ್ಿಂದ ತಿನುನವ . 

ಹಾಗಾಗಿ ಯೀಸು ತ್ರಿಂಗ ಶ್ ಫರ್ನುನ ಪರತಿನಧಿಸುವ ಮೂಲ್ ಫಸೂ್ರಿಟ್ ಆಗಿದಾದಗ, ನಜವಾದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ 
ದಿನದಿಂದು ಪರತಿನಧಿಸುವ ಒಿಂದು ರಿೀತಿರ್ ಪರಥಮ ಫಲ್ಗಳಾಗಿವ . "ಫಸೂ್ರಿಟ್್" ಅಿಂದರ  ಕ ಲ್ವರು ರ್ಾತ್ರ ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ 
ಸುಗಿಗರ್ ಭಾಗವಾಗುತಾುರ  (cf. ಲ್ೂಯಕ್ಸ 12:32; ರ ೂೀಮನ್್ 9:27; 11: 5) - ಆದರ  ಹ ಚ್ಡಿನ ಕ ೂರ್ುಲ ಇರುತ್ುದ  ಎಿಂದು ಅವರು 



ಸೂಚ್ಡಸುತಾುರ  - ಮೊೀಕ್ಷಕಾೂಗಿ ಎಿಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ರ ನಜವಾದ ಮತ್ುು ನ ೈಜ ಅವಕಾಶವನುನ 
ಪಡ ರ್ುತಾುರ . 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ನಲ್ಲ ಪಿೀಟ್ರ್ ಹ ೀಳಿದದನುನ ಗಮನಸಿ: 

29 "ಮನ್ ಮತ್ುು ಸಹ ೂೀದರರನುನ, ನನಗ , ಹಿರಿರ್ ಡ ೀವಿಡ್ ನಮಗ  ಮುಕುವಾಗಿ ರ್ಾತ್ನಾಡಲ್ು ಅವರು ಸತ್ು ಮತ್ುು 
ಸರ್ಾಧಿ ಎರಡೂ ಆಗಿದ , ಮತ್ುು ಆತ್ನ ಗ ೂೀರಿರ್ನುನ ದಿನ ನಮೊಮಿಂದಿಗ  30 ಆದದರಿಿಂದ, ಪರವಾದಿ, ಮತ್ುು ದ ೀವರ 
ಒಿಂದು ಜ ೂತ  ಆಣ  ಇಟ್ಟ್ದದರು ತಿಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಅವನ ಆತ್ಮದ ಹ ೀಡಸ್ಟ ಬಟ್ು್ ಇಲ್ಲ ಎಿಂದು ತ್ನನ ದ ೀಹದ ಹಣಿಣನ 
ಆ ಪರರ್ಾರ್ವಚನ ರ್ಾಿಂಸವನುನ ಪರಕಾರ, ಅವರು ಕ್ರರಸುನ ಅಪ್ ಹ ಚ್ಡಿಸಿರುತಿುತ್ುು, 31 ಅವರು, ಈ ಮುಿಂದಾಲ ೂೀಚಕ 
ಕ್ರರಸುನ ಪುನರುತಾಥನದ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ರ್ಾತ್ನಾಡಿದರು, ತ್ನನ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೀಲ  ಕುಳಿತ್ುಕ ೂಳಳಲ್ು , ಅಥವಾ ಅವರ 
ರ್ಾಿಂಸವನುನ ನ ೂೀಡಿ ಭರಷಾ್ಚಾರ. 32 ಈ ಜಿೀಸಸ್ಟ ದ ೀವರು, ಬ ಳ ಸಿ ಇದು ನಾವು ಎಲಾಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವ . 33ಆದದರಿಿಂದ 
ದ ೀವರ ಬಲ್ಗಡ ರ್ಲ್ಲ ಉದಾತ್ು, ಮತ್ುು ತ್ಿಂದ  ಯಿಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಭರವಸ ರ್ನುನ ನಿಂತ್ರ, ಅವರು 
ಸುರಿರ್ಲಾಗುತ್ುದ  ಇದು ಈಗ ನೀವು ನ ೂೀಡುವ ಮತ್ುು ಕ ೀಳುವಿಂಥದುದ. (ಅ. ಕೃತ್ಯಗಳು 2: 29-33) 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ನಲ್ಲ ಯೀಸು ಫಲ್ವಾಗಿ ಯೀಸುವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸಿದನು ಮತ್ುು ಅವನು ಬ ಳ ದಿದಾದನ ಿಂದು ಗಮನಸಿ. ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ 
ದ ೀವರು ತ್ನನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನುನ ಅನುಗರಹಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಸರ್ಣ ಸುಗಿಗರ್ನುನ ಆಶ್ಚೀವಣದಿಸುತಾುನ , ಆದದರಿಿಂದ ನಾವು 
ಜಯಿಸಲ್ು, ಅವರ ಕ ಲ್ಸವನುನ ರ್ಾಡುತಾುರ  ಮತ್ುು "ಈಗಿನ ಕ ಟ್್ ರ್ುಗ" (ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗ  1: 4) 

ಈಗ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಮೊದಲ್ ಫಸ ್ರಿಡಗಳಲ್ಲ ಮೊದಲ್ನ ರ್ವನಾಗಿದದನು, ಅವನು ಅನ ೀಕ ಸಹ ೂೀದರರಲ್ಲ ಮೊದಲ್ನ ೀ ಮಗನಾಗಿದದನು: 

29 ಅವರು foreknew ಯಾರಿಗ , ಅವರು ಅವರ ಮಗನ ಚ್ಡತ್ರ ಸರಿಹ ೂಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್್, ಅವರು ಅನ ೀಕ ಸಹ ೂೀದರರಲ್ಲ 
(ರ ೂೀಮನ್್ 8:29) ಪ ೈಕ್ರ ಚ ೂಚಿಲ್ು ನೀಡಬಹುದಾದ ಸುಖಕಾೂಗಿ.  
 
5 ಯೀಸು ಕ್ರರಸುನು ನಷಾಾವಿಂತ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸತ್ುವರ ೂಳಗಿಿಂದ ಚ ೂಚಿಲ್ು (ರ ವ ಲ ಶನ್ 1: 5). 

ಯೀಸು ಮೊದಲ್ನ ೀ ಮಗನಾಗಿದದರಿಿಂದ, ಆತ್ನಿಂತ ಯೀ ಇರುವ ಇತ್ರರು ಆಗುವರು ಎಿಂದು ಇದು ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿರ್ೂ 
ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . ಹಿೀಗ , ಯೀಸುಕ್ರರಸುನಿಂತ  ಆಗುತಾು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಸಿಂದ ೀಶದ ಭಾಗವಾಗಿದ . ಕ್ರರಸುನಿಂತ  ಆಗಬ ೀಕ ಿಂಬ 
ಕಲ್ಪನ ರ್ನುನ ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಸಲಾಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ ್ೆ ಸಿೀರ್ಮತ್ವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಬರ ದದುದ ಗಮನಸಿ: 

(: 2 1 ಜಾನ್ 3) 2 ... ನಾವು ಅವನನುನ ಹಾಗ  ಹಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸಭಾಭವನ ಏಕ ಿಂದರ , ಇದು ವಾರಕ ೂೂಮಮ ಸಬಬತ್ ಹ ೂೀಲ್ುತ್ುದ , ಆದರ  ಅಪಣಣ ಗಳನುನ (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 
16:16). ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ, ಫಸೂ್ರಿಟ್ಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುವ ವಾರಗಳ ಹಬಬವನುನ ಪಾಸ ೂೀವನಣ ನಿಂತ್ರ ಸಬಬತ ಗ 50 

ದಿನಗಳ ನಿಂತ್ರ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 

ಕ್ರರಸುನ ಮರರ್ದ ನಿಂತ್ರ ಆ ದಿನದಲ್ಲ ದ ೀವದೂತ್ರು ಒಟ್ು್ಗೂಡಿದರು. ಮತ್ುು ಆ ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು, ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರನುನ ಪರಥಮ 
ದಜ ಣರ್ಿಂತ  ಪರವ ೀಶ್ಚಸಲ್ು ಪವಿತಾರತ್ಮವನುನ ಸುರಿದುಬಟ್್ರು. ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ ಈ ಮೊದಲ್ ಫಲ್ಪರದ ಮತ್ುು 



ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಲ್ಲ ಯೀಸು ಮೊದಲ್ನ ೀ ವಯಕ್ರುಯಾಗಿದಾದನ  (ಅವರು ನಿಂತ್ರ ಜಿೀಸಸನಿಂತ ಯೀ ಇರುತಾುರ , ಆದರ  ಕ ೀವಲ್ ಫಸೂ್ರಿಟ್ 
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ). 

ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಜರರತಸ್ಲರಮನ ಹರ ರಗಿರತವಿರಾ? 

ಪರತಿಯಬಬರೂ ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮಗ  ಹ ೂೀಗುತಾುರ  ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬಾರದು ಎಿಂದು ಕ ಲ್ವರು 
ಸೂಚ್ಡಸಿದಾದರ . 

ಆದರ  ಅದು ಯೀಸುವಿನ ೂಿಂದಿಗ  ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. 

ನಜರ ೀತಿನಲ್ಲದಾದಗ ಆತ್ನ ಸಚ್ಡವಾಲ್ರ್ದ ಆರಿಂಭದ ಕಡ ಗ  ಯೀಸು "ಸಬಬತಿದನಗಳ ದಿನ" (ಲ್ೂಯಕ್ಸ 4:16) ಕುರಿತ್ು 
ರ್ಾತ್ನಾಡಿದಾದನ . ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ವಾರಗಳು / ಸಬಬತಿದನಗಳ ಫೀಸ್ಟ್ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ  (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 16: 

10,16). ನಜವಾದ ಗಿರೀಕ್ಸ ಪದವನುನ ನ ೂೀಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಲ್ೂಯಕ್ಸ ಬಹುವಚನವನುನ ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಜವಾದ 
ಪದ (ಪದಗಳ ಪರಬಲ್ ನ ನಾಟ್ ಗುಿಂಪು) ಸಬಬತ್ುುಗಳನುನ ಫಾರ್, σαββάτων, ಬಹುವಚನ (: 1, ಏಕವಚನ σαββάτω, ಲ್ೂಯಕ್ಸ 
14 ರಲ್ಲ) ಆಗಿದ . ವಾಕಯವೃಿಂದವನುನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ : 

16 ಅವರು ಬ ಳ ದರು ಅಲ್ಲ ನಜರ ತ್ ಬಿಂದಿತ್ು. ಮತ್ುು ಅವನ ಆಚರಣ ರ್ ಪರಕಾರ, ಅವನು ಸಬಬತ್ ದಿನಗಳಲ್ಲ, 
ಸಭಾಮಿಂದಿರದ ೂಳಗ  ಹ ೂೀದನು ಮತ್ುು ಓದುವದಕ ೂ ನಿಂತ್ನು. (ಲ್ೂಯಕ್ಸ 4:16, ಗಿರೀನ್) 

ಆದದರಿಿಂದ, ಯೀಸು ರ್ಾಡಿದಿಂತ  ಒಬಬನು ಪವಿತ್ರ ದಿನವನುನ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ ಸಥಳದಲ್ಲ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬಹುದ ಿಂದು 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . ಅವರು ಬಹುಶಃ ಲ್ೂಯಕ್ಸ 6: 1-2 (ಗಿರೀನ್ ಜ ಪಿ, ಎಸ್ಟ.ಆರ್. ಇಿಂಟ್ಲ್ೀಣನರ್ರ್ ಗಿರೀಕ್ಸ-ಇಿಂಗಿಲಷ್ ನೂಯ 
ಟ ಸ್ಮಿಂಟ್, ಮೂರನ ೀ ಆವೃತಿು. ಬ ೀಕರ್ ಬುಕ್ಸ್, 2002) ನಲ್ಲ ಗಲ್ಲ್ೀರ್ಲ್ಲ ಮತ ೂುಿಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನದಿಂದು ಇರುತಿುದದರು. 

ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಪರದ ೀಶಕ ೂ (ಜಾನ್ 4:19) ಆರಾಧನ ರ್ು ನಬಣಿಂಧಿತ್ವಾಗಬ ೀಕ ಿಂದು ಸರ್ಾರ್ಣದ ಮಹಿಳ  ಸೂಚ್ಡಸಿದಾಗ, 

ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಪೂಜ  ನಬಣಿಂಧವಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಯೀಸು ಹ ೀಳಿದಾದನ : 

. ಮೊೀಕ್ಷ, ನಾವು ಪೂಜ  ತಿಳಿರ್ಲ್ು; 21 ಯೀಸು ಆಕ ಗ , "ವುಮನ್ ರ್ಮ ನಿಂಬಕ , ಗಿಂಟ  ನೀವು ಎರಡೂ ಈ ಪವಣತ್, 

ಅಥವಾ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ, ಫಾದರ್ ಪೂಜ  ಯಾವಾಗ 22 ಬರುತಿುದ  ನೀವು ಗ ೂತಿುಲ್ಲ ಯಾವ ಪೂಜ  . ರ್ಹೂದಯರ 23ಆದರ  
ಗಿಂಟ  ನಜವಾದ ಆರಾಧಕರು ಆತ್ಮ ಮತ್ುು ಸತ್ಯ ರಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಪೂಜ  ಯಾವಾಗ ಎಿಂದರ  ಶ್ಚಬರಗಳು, ಮತ್ುು ಈಗ;. 

ತ್ಿಂದ  ಅವನನುನ ಪೂಜಿಸಲ್ು ಉದಾಹರಣ ಗ  ಕ ೂೀರಿ 24 ದ ೀವರ ಸಿಪರಿಟ್, ಮತ್ುು ಅವನನುನ ಪೂಜ  ಯಾರು ಪೂಜ  
ರ್ಾಡಬ ೀಕು ಆತ್ಮ ಮತ್ುು ಸತ್ಯದಲ್ಲ. " (ಯೀಹಾನ 4: 21-24) 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಆರಾಧನ ರ್ು ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮಗ  ಸಿೀರ್ಮತ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಸಪಷ್ವಾಗಿ 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  (ರ್ಾಯಥೂಯ 10:23; 23:24 ನ ೂೀಡಿ). 

ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಕ ಲ್ವೊಮಮ ವಾರಗಳ ಹಬಬ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 15-16) ಅಥವಾ 
ಫಸ ್ರಿರ್್ನ (ಸಿಂಖ್ ಯ 28:26) ದಿನವು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಪಾರಮುಖಯತ ರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ ಯಿಂದು ಗಿರೀಕ್ಸ-ರ ೂೀಮನ್ ಚಚಗಣಳು 
ಗುರುತಿಸುತ್ುವ . . ಮತ್ುು ಅವರು ಅದರ ಆಚರಣ ರ್ನುನ ಒಿಂದು ನಗರಕ ೂ ನಬಣಿಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 



ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರ ಫಸೂ್ರಿಟ್ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನ ರ್ು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ  ಎಿಂಬುದನುನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿ (ಜ ೀಮ್ಸ್ 
1:18). ಪಾರಚ್ಡೀನ ಇಸ ರೀಲ್ನಲ್ಲ, ಸಿರಿಂಗನಲ್ಲ ಸರ್ಣ ಕ ೂರ್ುಲ ಮತ್ುು ಪತ್ನದ ದ ೂಡಿ ಕ ೂರ್ುಲ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದ . ಸಿರಿಂಗ್ ಪವಿತ್ರ ದಿನ 
ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಿಂಡಾಗ, ದ ೀವರು ಈಗ ಕ ಲ್ವನುನ ಮೊೀಕ್ಷಕಾೂಗಿ ರ್ಾತ್ರ ಕರ ದಿದಾದನ ಿಂದು ಚ್ಡತ್ರಕ ೂ 
ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ  (ಜಾನ್ 6:44; 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 1:26; ರ ೂೀಮನನರು 11:15) ನಿಂತ್ರ ಬರುವ ದ ೂಡಿ ಕ ೂಯಿಲನ ೂಿಂದಿಗ  
(ಜಾನ್ 7: 37- 38). 

ಅನ ೀಕ ಗಿರೀಕ ೂೀ ರ ೂೀಮನ್ ಚಚುಣಗಳು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ನ ಕ ಲ್ವು ಆವೃತಿುಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ುವ . ಆದರೂ, ಅವರು ಕ ಲ್ವು ಇತ್ರ 
ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಪಾಲ್ಸದ ಕಾರರ್ದಿಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈಗ ಕ ಲ್ವನುನ ರ್ಾತ್ರ ಏಕ  ಕರ ರ್ುತಿುದಾದರ ಿಂಬುದನುನ ಅವರು 
ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಲ್ು ವಿಫಲ್ರಾಗಿದಾದರ , ಮತ್ುು ಆತ್ನು ಎಲಾಲ ಮೊೀಕ್ಷವನುನ ಕ ೂಡುವ ಯೀಜನ ರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿದಾದನ  (ಲ್ೂಕ 3: 

6; ಯಶ್ಾರ್ 52:10). ತಿೀಪಿಣನ ಮೀರ ಗ  ಮಸಿಣ ಜರ್ಗಳಿಸುತಾುನ  "(ಜ ೀಮ್ಸ್ 2:13). 

5. ತ್ತತ್ ುರಿಗಳ ಭರ ೋಜನ: ಕ್ರೆಸ್ುನ ಹೆಂತ್ರರತಗಿಸ್ತವಿಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ರೆ ಮತನನಡರಯತವ 
ಕ್ರೆಯೆಗಳು 

ಬಹುತ ೀಕ ಗಿರೀಕ ೂ-ರ ೂೀಮನ್ ಚಚುಣಗಳು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಪತ್ನದಲ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸುವ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ಲ್ಲ ಅನ ೀಕ ಪರಮುಖ ಘಟ್ನ ಗಳನುನ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುವ . 

ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ ಭ ೂೀಜನವು ಸತ್ುವರ ೂಳಗಿಿಂದ ಫಸೂ್ರಿಟ್ಗಳನುನ ಪುನರುತಾಥನ ರ್ಾಡಲ್ು ಕ್ರರಸುನ ಬರುವ ಚ್ಡತ್ರಗಳನುನ 
ರ್ಾತ್ರವಲ್ಲದ , ಇದು ಕ ೀವಲ್ ಮುಿಂದಕ ೂ ಹಾನಗ ೂಳಗಾಗುವ ಭಯಾನಕ ಸಮರ್ ಮತ್ುು ಜಿೀಸಸ್ಟ ಕ್ರರಸುನ ಹಸುಕ್ ೀಪವನುನ ಒಟ್ು್ 
ವಿನಾಶದಿಿಂದ ದ ೀಶವನುನ ಉಳಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ದ ೀವರ ರಾಜಯವನುನ ಸಾಥಪಿಸಲ್ು ಭೂರ್ಮ. 

ಈ ಉತ್್ವವು ದ ೀವರ ಮಹಾನ್ ರ್ಾಸ್ರ್ ಯೀಜನ ಗ  ಹ ೀಗ  ಸರಿಹ ೂಿಂದುತ್ುದ  ಎಿಂಬುದನುನ ನಾವು ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳ  ಳೀರ್. 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ದಿನ ಮತ್ುು ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ ಫೀಸ್ಟ್ ನಡುವಿನ ಪರಮುಖ ಸಮರ್ದ ಅಿಂತ್ರವಿದ  ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಹ ೂಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಚರ್ಚಣ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ನಲ್ಲ ಪಾರರಿಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮತ್ುು ಕ ೂನ ರ್ ಕಹಳ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 15: 51-57) ನಲ್ಲ 
ಜಿೀಸಸ್ಟ ಮರಳಿದಾಗ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ ಅಿಂತ್ಯಗ ೂಳುಳತ್ುದ , ಒಿಂದು ಅಥಣದಲ್ಲ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಮತ್ುು ಟ್ರಿಂಪ ಟ್್ ಫೀಸ್ಟ್ 
ನಡುವಿನ ಕಾಲಾವಧಿರ್ನುನ ಚರ್ಚಣ ವರ್ಸು್ . 

ನಾಲ್ೂನ ೀ ಹ ೂೀಲ್ ಡ ೀ, ಫೀಸ್ಟ್ ತ್ುತ್ೂುರಿ ನಲ್ಲದ  "ಏಳನ ೀ ತಿಿಂಗಳು, ತಿಿಂಗಳ ಮೊದಲ್ ದಿನ" ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ  (ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 
23-25). 

ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ಲ್ಲ ಏಳನ ೀ ಸಿಂಖ್ ಯ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ುು ಪರಿಪೂರ್ಣತ ರ್ನುನ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . ದ ೀವರ ಕಾಯಲ ಿಂಡನಣ ಏಳನ ರ್ 
ತಿಿಂಗಳು (ಸ ಪ್ಿಂಬರ್ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಅಕ ೂ್ೀಬನಣಲ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸುತ್ುದ ) ಅಿಂತಿಮ ನಾಲ್ುೂ ಉತ್್ವಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ , ಇದು 
ನಮಗ  ದ ೀವರ ಮಹಾನ್ ರ್ಾಸ್ರ್ ಯೀಜನ ರ್ನುನ ಪೂರ್ಣಗ ೂಳಿಸುತ್ುದ . ಈ ತಿಿಂಗಳ ಮೊದಲ್ ದಿನದಿಂದು ನಡ ರ್ುವ 
ಹಬಬವು ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ಲ್ಲ ಅಿಂತಿಮ ಘಟ್ನ ಗಳ ಆರಿಂಭವನುನ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . 



ಇದು ಒಿಂದು ಸಾರ್ಾನಯ ಕ ಲ್ಸದಿಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಮತ ೂುಿಂದು ವಾರ್ಷಣಕ ಸಬಬತ್ ದಿನ, ಮತ್ುು ಇದು ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ 
ಊದುವಿಕ ರ್ ಸಾಮರಕವಾಗಿದ  (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 24-25). ಇದು ದ ೀವರ ರ್ಾಗಣಗಳನುನ ಕಲ್ರ್ಲ್ು ಒಿಂದು ಸಮರ್ 
(ನ ಹ ರ್ಮಯಾ 8: 2-3; cf. ಎಜಾರ 3: 1-7). ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳಿಗ  ಏನಾದರೂ ಸಿಂಭವಿಸಿದವು ನಮಮ "ಉದಾಹರಣ ಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬರ ರ್ಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು, ಮತ್ುು ನಮಮ ಅಿಂಗಿೀಕಾರಕಾೂಗಿ ಅವು ಬರ ರ್ಲ್ಪಟ್್ವು, ಅವರ ಮೀಲ  ರ್ುಗದ ಅಿಂತ್ಯಗಳು ಬಿಂದವು" (1 

ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  10:11). 

ಇದು ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ ಊಟ್ದಿಿಂದ ತ್ನನ ಹ ಸರನುನ ಎಳ ರ್ುವ ತ್ುತ್ೂುರಿರ್ ಊದುವಿಂತಿದ . 

ಈ ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ ಊದಿಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯಡನ  ಕಟ್್ಲಾಗಿರುವ ಸಾಿಂಕ ೀತಿಕ ಅಥಣದ ಒಿಂದು ದ ೂಡಿ ಅಥಣವಿದ , ಅದರಲ್ೂಲ 
ವಿಶ್ ೀಷವಾಗಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಕ ೂನ ರ್ ಸಮರ್ಕ ೂ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ . ಈ ದಿನಾಿಂಕದ ಆಧುನಕ ರ್ಹೂದಿ ಹ ಸರು ರ ೂೀಶ್ 
ಹಶನಾಹ್, ಬ ೈಬಲ್ ಅಥವಾ ಯಹೂದಯರಿಗ  ಮೂಲ್ವಲ್ಲ ಎಿಂದು ಗಮನಸಬ ೀಕು. ದ ೀವರು ಅವರಿಗ  ಅದನುನ ನೀಡಿದ ನಿಂತ್ರ 
ಶತ್ರ್ಾನಗಳನುನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಿಂಡರು ಮತ್ುು ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ನಿಂತ್ರ (ಕಾರಮರ್, ಆರ್ಮ ಜ . ರ ೂೀಶ್ ಹಶ್ಾನ 
ಮೂಲ್ಗಳು ಕೃತಿಸಾವಮಯ © 1998-1999 ಎವ ರಿಥಿಂಗ್ ರ್ಹೂದಿ, ಇಿಂಕ್ಸ.). 

ದ ೀವರ ಉತ್್ವಗಳನುನ ಘೂೀರ್ಷಸಲ್ು ಮತ್ುು ಜನರನುನ ಒಟ್ು್ಗೂಡಿಸಲ್ು ಕರ  ರ್ಾಡಲ್ು ಟ್ರಿಂಪಟ್್ ಅನುನ ಹಾರಿಸಲಾಗಿದ ಯಿಂದು 
ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಸುತ್ುದ  (ಸಿಂಖ್ ಯಗಳು 10: 1-3, 10). 

ಬತಕ್ ಆಫ್ ಲರೈಫ್ 

ಕುತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿಯಾಗಿ, ರ್ಹೂದಿ ವಿದಾವಿಂಸರು 'ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಲ ೈಫ್' (ಪ ಲ್್್ ಎಮ್ಸ, ರಬಬ) ದಲ್ಲ ಫೀಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಿಂಪನುನ 
ಕಟ್ಟ್ದಾದರ  ರ ೂೀಶ್ ಹಶನಾ ಶುಭಾಶರ್ದಲ್ಲ ಏನು? ಹಾರ ಟ್,ೆ ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 17, 2012). ಆಸಕ್ರುರ್ು ಏಕ ? 

'ಬ ೈಬಲ್ ಆಫ್ ಲ ೈಫ್' (ಫಲ್ಪಿಪ 4: 3; ರ ವ ಲ ಶನ್ 3: 5) ನಲ್ಲ ಪಟ್ಟ್ರ್ಾಡಲ್ಪಟ್್ವರು ಪುನರುತಾಥನಗ ೂಳುಳವರು ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ 
ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  (ಇಬರರ್ 12: 22-23). ಯಾವಾಗ? ಏಳನ ೀ ಮತ್ುು ಕ ೂನ ರ್ ತ್ುತ್ೂುರಿ: 

51 ಇಗ ೂೀ, ನಾನು ನೀವು ಒಿಂದು ರಹಸಯ ತಿಳಿಸಿ: ನಾವು ಎಲಾಲ ನದ ರ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರ  ನಾವು ಎಲಾಲ ಬದಲಾಗಿದ  ಹಾಗಿಲ್ಲ 
- 52 ಒಿಂದು ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲ ಕಣಿಣನ ರ್ಮನುಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ ೂನ ರ್ ಕಹಳ  ನಲ್ಲ. ತ್ುತ್ೂುರಿ ಧವನಸುತ್ುದ  ಫಾರ್, ಮತ್ುು ಸತ್ು ಕ ಡದ 
ಬ ಳ ಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ುು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭರಷ್ವಾಗುವುದು 53 ಭರಷಾ್ಚಾರವಿಲ್ಲದ  ಮೀಲ  
ರ್ಾಡಬ ೀಕು, ಮತ್ುು ಈ ಮತ್ಯಣ ಅಮರತ್ವದ ಮೀಲ  ರ್ಾಡಬ ೀಕು. (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 15: 51-53) 

ರ ವ ಲ ಶನ್ ಪುಸುಕವು ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಏಳು ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳನುನ (8: 2) ಬೀಸಲಾಗುವುದ ಿಂದು ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ , ದ ೀವರಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದವರಿಗ  (9: 4) ಶ್ಚಕ್  ಉಿಂಟಾಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು ನಿಂತ್ರ ದ ೀವರ ರಾಜಯ ಮತ್ುು ತಿೀಪುಣ ಬರುತ್ುದ  (11: 15-

18).ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಲ ೈಫನಲ್ಲ ಬರ ರ್ಲ್ಪಟ್ಟ್ಲ್ಲದವರಲ್ಲ ಎರಡನ ರ್ ಮರರ್ವನುನ ಅನುಭವಿಸುತ್ುದ  (ರ ವ ಲ ಶನ್ 
20: 14-15). 

ಟ್ೆೆಂಪರಟ್ಸ ಬಾಲಸ್ಟ್್ 



ಇಸ ರೀಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ, ಘಷಣಣ ಗಳು ಮತ್ುು ದಿಂಗ ಯಿಂದಿಗ  ಭಾರಿ ಸಥಗಿತ್ಗ ೂಿಂಡಿತ್ು ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ , ತ್ುತ್ೂರಿಗಳನುನ ಎಚಿರಿಕ ರ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿುತ್ುು, ಮುಖಯ ಸಿಂದ ೀಶಗಳಿಗ  ಶಸಾಾಸಾಗಳಿಗ  ಅಥವಾ 
ಮುನುನಡಿಗಳಾಗಿ ಕರ  ರ್ಾಡಲ್ು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಬಳಸಲಾಗುತಿುತ್ುು - ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಮದು ಘಟ್ನ ರ್ನುನ 
ಗುರುತಿಸಲ್ು ರಾಷರ. 

ದ ೀವರು ಅವರ ಪರವಾದಿಗಳನುನ ಯಶ್ಾರ್, ಯಹ ಜ ೂೀಲ್ನು, ಹ ೂೀಶ್  ಮತ್ುು ಜ ೂೀಯಲ್ ಅವರಲ್ಲರ್ೂ ಬಳಸಿದನು. ಇಸ ರೀಲ ಗ 
ಅವನ ನರ್ಮಗಳ ವಿರುದಧ ನರಿಂತ್ರವಾದ ದಿಂಗ ರ್ನುನ ಉಿಂಟ್ುರ್ಾಡುವ ಶ್ಚಕ್ ಗಳ ಬಗ ಗ ಇಸಾರಯೀಲ ಗ ಎಚಿರಿಸುತಾುನ . ಈ 
ಪರವಾದಿಗಳು ದ ೀವರ ಜನರಿಗ  ತ್ಮಮ ಎಚಿರಿಕ ರ್ನುನ ಕ್ಷಿೀಣಿಸಲ್ು ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳಿಂತ  ತ್ಮಮ ಧವನರ್ನುನ ಬಳಸುತಿುದದರು. 

1 ಕ ೈ ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿ, ಉಳಿದಿರುವಾಗಲ ೀ; ತ್ುತ್ೂಕದಿಂತ  ನಮಮ ಧವನರ್ನುನ ಮೀಲ್ಕ ೂತಿುರಿ; ನನನ ಜನರಿಗ  ಅವರ 
ಉಲ್ಲಿಂಘನ ಗೂ ಯಾಕ ೂೀಬನ ಮನ ತ್ನದ ಪಾಪಗಳ  ಹ ೀಳಿರಿ. (ಯಶ್ಾರ್ 58: 1) 

ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಇಿಂದು ಹಾಗ  ಕಾರ್ಣನವಣಹಿಸುತಿುದ ದೀವ . ನಾವು ಸರ್ಾಜದ ಪಾಪಗಳ ಬಗ ಗ 
ಧ ೈರ್ಣದಿಿಂದ ಹ ೀಳುತ ುೀವ  ಮತ್ುು ಪರಪಿಂಚದ ಘಟ್ನ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಿಂಡ ಭವಿಷಯವಾಣಿಯಿಂದಿಗ  ಹ ೀಗ  
ಹ ೂಿಂದಾಣಿಕ  ರ್ಾಡುತ್ುವ  - ನಾವು ವಿವರಿಸಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸುತ ುೀವ . 

ಆದರ  ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ರ ವ ಲ ಶನ್ ಕಲ್ಸುವಿಂತ ಯೀ ಭವಿಷಯದಲ್ಲ ಬರುವ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಹಳ  ಸ ೂಫೀಟ್ವೂ ಇರುತ್ುದ  (ರ ವ ಲ ಶನ್ 8: 1-

13, 9: 1-18). ಆದರ  ಹ ಚ್ಡಿನವರು ಆ ಎಚಿರಿಕ ಗಳನುನ ಗಮನಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅನ ೀಕ ಪುಸುಕಗಳು ರ ವ ಲ ಶನ್ ಪುಸುಕದಲ್ಲ ಹಾರಿಸಲ್ಪಟ್್ವು ಮತ್ುು ಬಹಳಷು್ ತ್ುತ್ೂುರಿ ಫೀಸ್ೆಳ ಮೀಲ  ಬೀಸಲ್ಪಟ್್ವು 
(ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23:24) - ಆಶ್ಾದಾರ್ಕವಾಗಿ ಅನ ೀಕರು ಸಿಂಪಕಣವನುನ ನ ೂೀಡಬಹುದು. 

ಆದರ  ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪರಮುಖ ಕಹಳ , ಒಿಂದು ಅಥಣದಲ್ಲ, ಕ ೂನ ರ್ದು, ಏಳನ ರ್ದು. ಇಲ್ಲ ರ ವ ಲ ಶನ್ ಅದರ ಬಗ ಗ ಕಲ್ಸುತ್ುದ : 

15 ನಿಂತ್ರ ಏಳನ ೀ ದ ೀವತ  ಹಾಡಿದ: ಮತ್ುು ಸವಗಣದಲ್ಲ ಜ ೂೀರಾಗಿ ಧವನಗಳು ಇದದವು, ಹ ೀಳುವ "ಜಗತಿುನ ರಾಜಯಗಳು 
ನಮಮ ಲಾಡ್ಣ ಮತ್ುು ಅವನ ಕ್ರರಸುನ ಸಾರ್ಾರಜಯಗಳ ರ್ಾಪಣಟ್ಟ್ವ , ಮತ್ುು ಅವರು ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ ಮತ್ುು ಇದುವರ ಗ  
ಆಳಿವಕ  ಹಾಗಿಲ್ಲ!" 16 ತ್ಮಮ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೀಲ  ದ ೀವರ ಮುಿಂದ  ಕುಳಿತ್ು ಯಾರು ಇಪಪತಾನಲ್ುೂ ಹಿರಿರ್ರು ತ್ಮಮ 
ಮುಖಗಳನುನ ಕುಳಿತ್ುಕ ೂಳುಳತಾುನ  ಮತ್ುು ಹ ೀಳುವ ದ ೀವರು, 17 ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ುದ : "ನಾವು ನೀವು ಧನಯವಾದಗಳು 
ನೀಡಿ, ಒ ಲಾಡ್ಣ ಗಾಡ್ ಆಲ ೈಟ್ಟ, ಮತ್ುು ಯಾರು ಮತ್ುು ಯಾರು ಬರಬ ೀಕ ಿಂಬುದು ವಯಕ್ರುಯಬಬ ಕಾರರ್ ನೀವು ನಮಮ 
ದ ೂಡಿ ಶಕ್ರು ಮತ್ುು ಸತ್ುವರ ಸಮರ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡಿದ ದೀನ  ಆಳಿವಕ . 18 ರಾಷರಗಳು ಕ ೂೀಪಗ ೂಿಂಡರು, ಮತ್ುು ನಮಮ 
ಕ ೂರೀಧ ಬಿಂದಿದಾದರ , ಅವರು ತಿೀರ್ಾಣನಸಬಹುದು ಎಿಂದು, ಮತ್ುು ನೀವು ನಮಮ ಸ ೀವಕರು ಪರವಾದಿಗಳು ಮತ್ುು 
ಸಿಂತ್ರು, ಮತ್ುು ಆ ಪರತಿಫಲ್ ಎಿಂದು ಯಾರು ಸರ್ಣ ಮತ್ುು ದ ೂಡಿ ನಮಮ ಹ ಸರು ಭರ್, ಮತ್ುು ಭೂರ್ಮರ್ ನಾಶ 
ಯಾರು ನಾಶ ರ್ಾಡಬ ೀಕು. " 19 ಆಗ ದ ೀವರ ದ ೀವಸಾಥನದ ಸವಗಣದಲ್ಲ ತ ರ ರ್ಲಾಯಿತ್ು, ಮತ್ುು ಅವರ ಕರಾರಿನ 
ಆಫ್ ಆಕ್ಸಣ ಅವರ ದ ೀವಾಲ್ರ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ುತಿುದದ. ಮತ್ುು ಬ ಳಕುಗಳು, ಶಬಧಗಳು, ಗುಡುಗುಗಳು, ಭೂಕಿಂಪ ಮತ್ುು ದ ೂಡ ಿ
ಆಲ್ಕಲ್ುಲಗಳು ಇದದವು. (ರ ವ ಲ ಶನ್ 11: 15-19) 



ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ ಭ ೂೀಜನವು ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ ಭವಿಷಯವನುನ ಬೀಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಜಿೀಸಸ್ಟ ಬಿಂದು ದ ೀವರ ರಾಜಯವನುನ ಭೂರ್ಮರ್ ಮೀಲ  
ಸಾಥಪಿಸುವ ಸತ್ಯವನುನ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . ಯೀಸು ತ್ನನ ಸ ೀವಕರಿಗ  ಈಗ ಘೂೀರ್ಷಸಲ್ು ಬರ್ಸುತಾುನ  (ರ್ಾಯಥೂಯ 24:14; 28: 19-

20), ಮತ್ುು ನಿಂತ್ರ ಅಿಂತ್ಯ ಬರುತ್ುದ  (ರ್ಾಯಥೂಯ 24:14) ದ ೀವರ ರಾಜಯವನುನ ಬರುವ ಒಳ ಳರ್ ಸುದಿದ. ತ್ುತ್ೂುರಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಈ 
ಪರಪಿಂಚದ ಮೀಲ  ಕ್ರರಸುನ ವಿಜರ್ವನುನ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . 

ಜ ರ ೂೀಮ್ಸ ಮತ್ುು ಎಪಿಫಾನರ್ಸ್ಟ (ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಆರ್ಮನಯಾ ಟಾಬುಯಲ್ನಮ್ಸ ಡಿ ಎಕ ಲೀಸಿಯೀ ಪಾಯಟ್ಟಬಸ್ಟ ಡಾಕ್ರಿರ್ಸ್ಟೂ 
ಮಟ್ಟರಿಯಾ ರ್ಮಗ ನ ಜ ಪಿ ಆಗುಯಣಮಿಂಟ್ಮ್ಸ ಪಾಯಟ ೂರಲಾಜಿಯಾ ಲಾಯಟ್ಟನಾ ವಾಲ್ುಯಮನ್ MPL025 ಅಬ್ ಕ ೂೀಲ್ಮನಾ ಅಟ್ 
ಕುಲಮನಮ್ಸ 1415 - 1542 ಎ, ಪಿಪಿ .922, 930 ಮತ್ುು ಎಪಿಫಾನರ್ಸ್ಟ (ಎಪಿಫಾಯನರ್ಸ್ಟ) ಸಲಾರ್ಮಸನ ಎಪಿಫಾಯನರ್ಸ್ಟ ನ 
ಪನಾರಿರ್ನ್ : ಪುಸುಕ II (ಪಿಂಗಡಗಳು 1-46) ವಿಭಾಗ 1, ಅಧಾಯರ್ 19, 7-9 ಫಾರಿಂಕ್ಸ ವಿಲ್ರ್ಮ್ಸ್, ಸಿಂಪಾದಕ ಪರಕಾಶಕ 
BRILL, 1987, ಪುಟ್ 117-119), 'ನಜರ ನ್ ಕ ೈಸುರು' ಪತ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಮುಿಂದುವರಿಸಿದರು 
ನಾಲ್ೂನ ೀ ಮತ್ುು ಐದನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನಗಳವರ ಗೂ ಅವರು ಜ ರುಸ ಲೀಮನ ನಿಂಬಗಸು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಸಹ ಜ ರುಸಲ ಮನ ಮೂಲ್ 
ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಕಟ್್ಡವನುನ ನಾಲ್ೂನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದವರ ಗೂ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡರು. ಅವರು ಇಿಂಪಿೀರಿರ್ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪಿಕ್ನರ್ ಬ. 
ಬ ೈಬಲ್ನ ಆಕ್ರಣಯಾಲ್ಜಿ ರಿವೂಯ, ಮೀ / ಜೂನ್ 1990: 16-35,60). 

ಸ ರ್ಮಟ್ ವಿರ ೂೀಧಿ ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ ಜನರು ನಾಲ್ೂನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಉತ್ುರಾಧಣದಲ್ಲ (ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ 
ಹ ೂೀರ್ಮಯಿಲ್ ಐ ಎಗ ೀನ್್ಟ ರ್ಹೂದಿಸ್ಟ I: 5; VI: 5; VII: 2) ನಲ್ಲ ತ್ುತ್ೂುರಿ ಭ ೂೀಜನವನುನ ಇರಿಸದಿಂತ  ತ್ಡ ರ್ಲ್ು 
ಪರರ್ತಿನಸಿದರು. ಆದಾಗೂಯ, ನಷಾಾವಿಂತ್ರಾಗಿರಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸುತಿುರುವವರು ಇತಿಹಾಸದುದದಕೂೂ 
ಮುಿಂದುವರಿರ್ುತಿುದಾದರ . ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ಆದದರಿಿಂದ ಈಗ ರ್ಾಡುತ್ುದ . 

6. ಅಟರ ೋನರಮೆಂಟ್ಸ ದಿನ: ಸರೈತಾನ ಬನಿೋಶ್ ಗ್ರಟ್ಸ್ 

ಮುಿಂದಿನ ಪತ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ದಿನವಾಗಿದ : 

26 ಕತ್ಣನು ಹ ೀಳುವ, ಮೊೀಸ ಸ್ಟ ರ್ಾತಾಡಿದ: 27 "ಈ ಏಳನ ೀ ತಿಿಂಗಳಿನ ಹತ್ುನ ೀ ದಿನ ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಡ ೀ ರಿೀತಾಯ 
ಇದು ನಮಗ  ಪವಿತ್ರ ಘಟ್ಟಕ ೂೀತ್್ವದ ರಿೀತಾಯ; ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳು ತ್ಗಲ್ುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ುು ಬ ಿಂಕ್ರಯಿಿಂದ ರ್ಾಡಿದ 
ಅಪಣಣ  ನೀಡುತ್ುವ . ಲಾಡ್ಣ. 28 ಮತ್ುು ನೀವು 29 ಇದು ಲಾಡ್ಣ ನಮಮ ದ ೀವರು ಮೊದಲ್ು ನೀವು ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ 
ರ್ಾಡಲ್ು, ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ದಿನವಾಗಿದ  ಫಾರ್ ಅದ ೀ ದಿನ ಯಾವುದ ೀ ಕ ಲ್ಸ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಂಗ ೂಳಿಸುತ್ುವ  ಅದ ೀ ದಿನ 
ಆತ್ಮವನುನ ಪಿೀಡಿತ್ ಯಾರು ಯಾವುದ ೀ ವಯಕ್ರುಗ  ಆಫ್ ತ್ನನ ಜನರಿಿಂದ ನಾನು ಅವನ ಜನರ ಮಧಯದಿಿಂದ 
ನಾಶರ್ಾಡುವ ನು ಆ ವಯಕ್ರು ಕತ್ುರಿಸಿ 30 ಅದ ೀ ದಿನ ಯಾವುದ ೀ ಕ ಲ್ಸ ರ್ಾಡುತ್ುದ  ಯಾವುದ ೀ ವಯಕ್ರು, 31 ನೀವು ಕ ಲ್ಸದ 
ಯಾವುದ ೀ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ರ್ಾಡಬ ೀಕು;.. ನಮಮ ಸಿಂತ್ತಿಗಳಿಗ  ಶ್ಾಶವತ್ವಾದ ಕಿಂಗ ೂಳಿಸುತ್ುವ  ಕಟ್್ಳ ರ್ ಎಲಾಲ ನಮಮ . 
ವಾಸದ 32 ಇದು ಗಿಂಭಿೀರ ಉಳಿದ ಸಬಬತ್ ಕಿಂಗ ೂಳಿಸುತ್ುವ , ಮತ್ುು ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳು ತ್ಗಲ್ುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ;. ಸಿಂಜ  
ತಿಿಂಗಳ ಒಿಂಬತ್ುನ ೀ ದಿನ, ಸಿಂಜ  ಸಿಂಜ  ಗ , ನಮಮ ಸಬಬತ್ ಆಚರಿಸಲ್ು ಹಾಗಿಲ್ಲ " (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 26-32). 

7 'ಈ ಏಳನ ರ್ ತಿಿಂಗಳಿನ ಹತ್ುನ ೀ ದಿನ ನೀವು ನೀವು ಪರಿಶುದಧ ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೂಡಬ ೀಕು. ನೀವು ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳನುನ 
ಹಾಳುರ್ಾಡುವಿರಿ; ನೀವು ಯಾವುದ ೀ ಕ ಲ್ಸವನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು. (ಸಿಂಖ್ ಯಗಳು 29: 7) 



ಉಪವಾಸವ ಿಂದರ  "ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳನುನ ಹಿಿಂಸಿಸು" ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಿವು ಯಹೂದಿ ಮತ್ುು ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ಗಾಡ್ 
ಸಮುದಾರ್ಗಳಿಿಂದ ಅಥ ೈಣಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ  (ಕ್ರೀತ್ಣನ  35:13; 69:10 ಮತ್ುು ಯಶ್ಾರ್ 58: 5) ಅಿಂತ್ಹ ಭಾಗಗಳನುನ ಉಪವಾಸ 
ರ್ಾಡುವುದು, ಒಿಂದು ವ ೀಳ  ಹ ೀಗಾದರೂ ಅನಾರ ೂೀಗಯಕ ೂ ಒಳಗಾಗದಿದದರ , ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲ ೀ 
ಪಿೀಡಿತ್ವಾಗಿದ . ಸಿಂಜ ರ್ ಸಿಂಜ  ಸೂಯಾಣಸುದಿಿಂದ ಸೂಯಾಣಸುದವರ ಗ  ಅಥಣ. 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಡ ೀ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುತ್ುದ , "ಫಾಸ್ಟ್" (ಕಾಯಿದ ಗಳು 27: 9), ಇದು ಧಮಣಪರಚಾರಕ 
ಪಾಲ್ ಅದನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುನ ರ್ಾತ್ರ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ  (ಅದು ಕಾಯಿದ ಗಳು 21: 18-24; ), ಆದರ  ಗಿರೀಕನ 
ಥಯೀಫಲ್ಸ್ಟ (ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಕಾಯಿದ ಗಳ ಪುಸುಕವನುನ ಕಾಯಿದ ಗಳು 1: 1 ರಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತ್ು) ಎಿಂಬ ಪದವನುನ 
ಬಳಸಬ ೀಕು, ಅಥವಾ ಇನ ೂನಿಂದು ಪದವನುನ ಪಯಾಣರ್ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿುತ್ುು. 

ಚಚಣಸ್ಟ ಆಫ್ ಗಾಡ ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್್ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಯಕ್ರುಗಳು ಈ ರಾತಿರ ಸೂಯಾಣಸುದಿಿಂದ ಸೂಯಾಣಸುದವರ ಗೂ (ಅವರು 
ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಥಣರಾಗಿದದರ  - ಶುಶ್ರಷಾ ತಾಯಿಗಳು, ಸರ್ಣ ಮಕೂಳು, ಗಭಿಣಣಿ ಮಹಿಳ ರ್ರು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಪಿೀಡಿತ್ರು 
ಇತ್ರರು ಉಪವಾಸಗ ೂಳುಳವ ನರಿೀಕ್ ಯಿಲ್ಲ - ಇದು ಸಿಥರವಾಗಿರುತ್ುದ  ಈ ಪರದ ೀಶದಲ್ಲನ ರ್ಹೂದಿ ಪದಧತಿಗಳ  ಿಂದಿಗ ). ಈ 
ವ ೀಗದಲ್ಲ ನಾವು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀರ್ವಿಲ್ಲದ  ಹ ೂೀಗುತ ುೀವ . 

ವಿಚ್ಡತ್ರವಾಗಿ, ಒಿಂದು ಪೊರಟ ಸ್ಿಂಟ್ ವರದಿರ್ ಪರಕಾರ ಕ ೈಸುರು ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ದಿನವನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕಾದ ಒಿಂದು 
ಕಾರರ್ವ ಿಂದರ  ಇಿಂದಿನ ಯಹೂದಿ ದ ೀವಸಾಥನ ಇಲ್ಲ (ಕ ೂಹ ರ ಲ್ ಬಎಲ್. ಕ್ರರಸುನ ದಿನನತ್ಯದ ಹಗರರ್ದಲ್ಲ ಪಾಲ ೂಗಳುಳವ 
ದಿನವ ೀ?). ಇನೂನ, ಬ ೈಬಲ್ನ ರಿಯಾಲ್ಟ್ಟ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಈಗ ದ ೀವರ ದ ೀವಸಾಥನ ಎಿಂದು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  
(1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  3: 16-17) ಒಿಂದು ದ ೀವಸಾಥನ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ರಿಯಾಲ್ಟ್ಟ ಮೊದಲ್ು ಶತ್ರ್ಾನಗಳವರ ಗ  ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ 
ದಿನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದ  ಎಿಂಬುದು, . 

ಎರಡತ ಆಡತಗಳು 

ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ, ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ದಿನದಿಂದು ಆಜಜ ಲ್ ಮೀಕ  ಅರರ್ಯಕ ೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್್ ಸರ್ಾರಿಂಭವನುನ 
ಒಳಗ ೂಿಂಡಿತ್ುು (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 16: 1-10). ಸ ೈತಾನನು ಸಾವಿರ ವಷಣಗಳ ಕಾಲ್ ಆಳವಾದ ಗುಿಂಡಿಗ  ಬಿಂಧಿಸಲ್ಪಡುತಿುರುವಾಗ 
ಸಹಸರರ್ಾನದ ಸಮರ್ವನುನ ಚ್ಡತಿರಸುವಿಂತ  ಆಜಜ ಲ್ ಮೀಕ  ಈ ಕಳುಹಿಸುವಿಕ ರ್ನುನ ಕ ಲ್ವು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಕಿಂಡರು 
(ರ ವ ಲ ಶನ್ 20: 1-4). ಆ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಆತ್ ಪರಚ ೂೀದಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಮೊೀಸಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಎಿಂದಥಣ. ಯೀಸುವಿನ ತಾಯಗದಿಿಂದಾಗಿ, ಈ ದಿನವನುನ ಆಚರಿಸಲ್ು ಒಿಂದು ಮೀಕ  ಬಲ್ಯಾಗಿಲ್ಲ (cf. ಹಿೀಬೂರ 10: 1-10). 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ನಮಮ ಪಸೂದ ಕುರಿಮರಿ ನಮಗ  ಅಪಣಣ ಯಾದರೂ (1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  5: 7-8) ಮತ್ುು ಆತ್ನು ಒಮಮ ರ್ಾತ್ರ 
ಕ ೂಲ್ಲಲ್ಪಟ್್ನು (ಇಬರರ್ 9:28), ನಾವು ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ ಸಮರ್ವನುನ ನ ೂೀಡುತ ುೀವ , ಅಲ್ಲ ಯೀಸು 
ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕ ೂಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ್ದಾದನ . 

ಯಾಕ ? 

ಹಲ್ವರು ಊಹಿಸಿದಾದರ , ಆದರ  ಎರಡನ ರ್ ಆಡು ಬಡುಗಡ ರ್ ಮೊದಲ್ು ಈ ತಾಯಗವು ಸಿಂಭವಿಸುತ್ುದ  ಎಿಂಬ 
ಸಿಂಗತಿಯಿಂದಿಗ  ಸುಳಿವುಗಳಿವ . 



ಮೂಲ್ ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ರ್ಾತ್ರ ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳು ತ್ಮಮ ಪಾಪಗಳ ಮೀಲ  ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು. ಈ ರ್ುಗದಲ್ಲ, ನಜವಾದ 
ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗ  ದಿಂಡವನುನ ಪಾವತಿಸಲ್ು ಯೀಸುವಿನ ಅಿಂತಿಮ ಭೂರ್ಮರ್ಲ್ಲರುವ ಪಾಸ ೂೀವನಣಲ್ಲ 
ರ್ಜ್ಞವನುನ ಹ ೀಳುತಾುರ . ಆದರ  ನಜವಾದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ವಿಶವದ ಜನಸಿಂಖ್ ಯರ್ ಸರ್ಣ ಅಲ್ಪಸಿಂಖ್ಾಯತ್ರಾಗಿದಾದರ  (ಲ್ೂಯಕ್ಸ 12:32; 

ರ ೂೀಮನನರು 11: 5). 

ಬ ೈಬಲ್ ಸ ೈತಾನನನುನ "ಈ ರ್ುಗದ ದ ೀವರು" ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುವ ಕಾರರ್ದಿಿಂದಾಗಿ (2 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  4: 4) ಲ ೂೀಕವನುನ 
"ಕುರುಡನನಾನಗಿ" ಇಟ್ಟ್ದದರಿಿಂದ, ಅನ ೀಕರು ಕುರುಡಾಗಿದಾದರ  ಮತ್ುು ಇನೂನ ಯೀಸುವಿನ ಬಲ್ಯಿಿಂದ ಮುಚಿಲ್ಪಟ್ಟ್ಲ್ಲ.ಆದರೂ ಇದು 
ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರುವ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ (ರ್ಾಯಥೂಯ 12:32) ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಭವಿಸುತ್ುದ . ಚರ್ಚಣ ವರ್ಸು್ 
ಕ ೂನ ಗ ೂಿಂಡ ನಿಂತ್ರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಾಯಗವನುನ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ , ಯೀಸುವಿನ ತಾಯಗವು ಚರ್ಚಣ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ 
ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವವರಿಗ  ರ್ಾತ್ರವಲ್ಲ, ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊೀಕ್ಷವನುನ ಒದಗಿಸುವುದನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತ್ುದ  ಮತ್ುು 
ಇಿಂದಿನ ಚುನಾಯಿತ್ವಲ್ಲ ಎಿಂದು ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . 

ಇತ್ರ ಮೀಕ  ಬಡುಗಡ ಯಾಗುವ ಮೊದಲ್ು ತಾಯಗವನುನ ತ ೂೀರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಯೀಸು ಸ ೈತಾನನ ಪಾಪಗಳನುನ 
ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಎಲಾಲ ರ್ಾನವರ ದಿಂಡ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡಿತ್ು. ಆದರ  ದ ೀವರು ನಮಮನುನ ಕರ ದು ನಮಗ  ಪಶ್ಾಿತಾುಪವನುನ ಕ ೂಡುವ 
ತ್ನಕ ಅದು ಮನುಷಯರಿಗ  ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಯೀಹಾನ 6:44) ಮತ್ುು ನಾವು ಪಶ್ಾಿತಾುಪ ಪಡುತ ುೀವ  ಮತ್ುು ನಾವು 
ನಿಂಬುತ ುೀವ . ಯೀಸುವಿನಲ್ಲ ರ್ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರ  ನಾವು ಮಗನನುನ ನಿಂಬುತ ುೀವ  ಮತ್ುು ನಾವು ತ್ಿಂದ  ಎಿಂದು ನಿಂಬುತ ುೀವ , 
ಅಿಂದರ  ಅವರು ಏನು ಹ ೀಳುತಾುರ ಿಂದು ನಾವು ನಿಂಬುತ ುೀವ . ಅಲ್ಲದ , ನಾವು ಪಶ್ಾಿತಾುಪಪಡುತ ುೀವ , ಪವಿತಾರತ್ಮವನುನ 
ಪಡ ರ್ುತ ುೀವ  (ಕಾಯಿದ ಗಳು 2:38) ಮತ್ುು ಅವರು ನಮಗ  ಜಿೀವಿಸುವಿಂತ  ಬದುಕಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸುತಿುದ ದೀವ  (cf. 1 ಜಾನ್ 2: 6). 

ಹಸ್್ರಿ ಉದದಕ ೆ ಕ್ರೋಪ್ 

ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಡ ೀ ವಿರುದಧ ಬ ೂೀಧಿಸಿದ ಜಾನ್ ಕ್ರರಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ ಪರಕಾರ 4 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ುು (. ರ್ಹೂದಿಗಳು 
ನಾನು ವಿರುದಧ ಜಾನ್ ಕ್ರರಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ ಧಮಣ ಪರವಚನ ನಾನು: 5; VI ನ ೀ: 5; ನ ೀ: 2). 

ಇದರಿಿಂದ (ನಷ ೀಧಿಸಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸಿದರು ಈ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಸಿರಿರ್ನ್ ಅಪೊೀಸ ೂ್ೀಲ್ಕ್ಸ ಕಾಯನನ್್ ಕಾಯನನ್ 69/70 ಕಾರ್ಬಹುದು 
Seaver ಜ ಇ ರ ೂೀಮನ್ ಸಾರ್ಾರಜಯದಲ್ಲ ರ್ಹೂದಯರು (300-438) ಕ್ರರುಕುಳವು ಕನಾ್ಸ್ಟ ವಿಶವವಿದಾಯನಲ್ರ್ದಲ್ಲ ಪರಕಟ್ಣ ಗಳ 
ಸಿಂಚ್ಡಕ  30:. ರ್ಾನವಿಕ ರ್ೂನವಸಿಣಟ್ಟ ಆಫ್ ಕಾನಾ್ಸ್ಟ ಪಬಲಕ ೀಷನ್್, 1952, ಪುಟ್ಗಳು 34-35). 

ಐದನ ೀ-ಹತ್ುನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಕಾಲಾವಧಿಯಿಿಂದ ಮುಸಿಲಮರ ದಾಖಲ , ಯೀಸು ಮತ್ುು ಅವನ ಶ್ಚಷಯರು ರ್ಹೂದಯರ ದಿನಗಳಲ್ಲ 
ಉಪವಾಸವನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿದಾದರ  ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿದಾದರ . ಜೂಡ ೂೀ-ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಇನೂನ ಪಾರರ್ಶ್ಚಿತ್ುದ ದಿನವನುನ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಿುದಾದರ  ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ , ಆದರ  ಗಿರೀಕ ೂೀ-ರ ೂೀಮನನರು 50 ದಿನಗಳ ಲ ಿಂಟ ನ್- 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಇರಿಸಲ್ಲ್ಲ ಎಿಂದು ಉಪವಾಸ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ (ಟಾಮ್ನ್ ಪಿ ಲಾಯಿಂಬಸ್ಟಣ-ಪ ಟ್ಟರ ಎಲ್. ರ್ಡಿಯ-ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಪಾರಚ್ಡೀನ 
ರ್ಹೂದಿ ಮತ್ುು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ, ಸಿಂಪುಟ್ 158, 2003, ಪಿಪಿ. 70-72; ಸ್ನ್ಣ ಎಸ್ಟ.ಎಿಂ. ಉಲ ಲೀಖಗಳು ಅಪಾಕ್ರರಫಲ್ 
ಸುವಾತ ಣಗಳಲ್ಲ ' ಅಬ್ದ ಅಲ್-ಜಬಬರ್ ಥರ್ಲ ೂೀಜಿಕಲ್ ಸ್ಡಿೀಸ್ಟ ಜನಣಲ್, ಎನ್.ಎಸ್ಟ., ಸಿಂಪುಟ್ XVIII, (1) ಏಪಿರಲ್ 1967: 



34-57). ಇತ್ರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ವರದಿಗಳು ಈ ದೃರ್ಷ್ಕ ೂೀನವನುನ ಬ ಿಂಬಲ್ಸುತ್ುವ  (ಉದಾಹರಣ ಗ  ಪ ೈನ್್, ಪುಟ್ಗಳು 32-

34). ಇದಲ್ಲದ , ನಾವು ಇನೂನ 16 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಟಾರನ್ಲ ವೀನರ್ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರದಿಗಳು ನ ೂೀಡಿ 
(Liechty, ಪುಟ್ಗಳು. 61-62). 

ದ ೀವರ ಹಳ ರ್ ರ ೀಡಿಯೀ ಚರ್ಚಣ 20 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದುದದಕೂೂ ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಡ ೀ (ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಡ ೀಸ್ಟ) 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ಇಿಂದು ಅದರ ಅವಲ ೂೀಕನ ಮುಿಂದುವರಿರ್ುತ್ುದ . 

7. ಟರೋಬನನಕಲ್ಸ್ ನ ಫೋಸ್ಟ್: ಕ್ರೆಸ್ುನ ಆಳಿಿಕ್ರಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಪೆಪೆಂಚವು ಕ್ಾಣತವ ಒೆಂದತ ವಿಶಿಷ್್ 
ಲ್ಕ್ಷಣ 

ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ಲ್ಲ ಒಿಂದು ಸರ್ಾರಿಂಭದ ಘಟ್ನ ರ್ನುನ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . ರ್ಾನವಕುಲ್ವನುನ ಪುನಃ 
ಪಡ ದುಕ ೂಳಳಲ್ು ಯೀಸು ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಣಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ ಮತ್ುು ಆತ್ನು ಪವಿತಾರತ್ಮವನುನ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ುು 
ಅವನ ಹ ಸರಿಗಾಗಿ ಜನರನುನ ಆರಿಸಿದನು ಮತ್ುು ಭೂರ್ಮರ್ಲ್ಲ ಅವನ ೂಿಂದಿಗ  ಆಳುವ ರಾಜರು ಮತ್ುು ಪುರ ೂೀಹಿತ್ರಾಗಲ್ು 
(ರ ವ ಲ ಶನ್ 5:10), ಮತ್ುು ಅವನ ಎರಡನ ರ್ ಕರ್ಮಿಂಗ್ ನಿಂತ್ರ, ಮತ್ುು ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಎಲಾಲ ಪಾಪಗಳನೂನ 
ಸ ೈತಾನನ ತ್ಲ ರ್ ಮೀಲ  ಅವನ ಮತ್ುು ಪಾಪಗಳ ರಡನೂನ ದ ೀವರ ಮತ್ುು ಅವನ ಜನರ ಉಪಸಿಥತಿಯಿಿಂದ ಪರತ ಯೀಕ್ರಸಿ 
(ಕ ೂನ ರ್ದಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ನ ೂಿಂದಿಗ  ಸ ೀರಿಕ ೂಿಂಡಿದ ದೀವ -ಒಬಬನು ಅವನ ೂಿಂದಿಗ , ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್), ನಿಂತ್ರ ನಾವು ಅಿಂತಿಮ 
ಸರಣಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾರಾಗಿದ ದೀವ  ಘಟ್ನ ಗಳ ಘಟ್ನ ಗಳು, ಭೂರ್ಮರ್ ಮೀಲ್ನ ದ ೀವರ ಸಹಸರರ್ಾನದ ಸಾರ್ಾರಜಯ ಸಾಥಪನ ರ್ 
ಪಾರರಿಂಭ. 

ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಸ ೈತಾನ ವಿಂಚನ ಗಳ ಇಲ್ಲದ  ಜನರು ದ ೀವರ ಕಾನೂನುಗಳನುನ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಯಾವಾಗ ಜಿೀಸಸ್ಟ 
ಕ್ರರಸುನ ಸಹಸರವಷಣದ ಆಳಿವಕ ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸುವ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಮತ್ುು ವಸುು ಸಮೃದಿಧರ್ ಚ್ಡತ್ರಗಳನುನ (ರ ವ ಲ ಶನ್ 20: 

1-6). ಸ ೈತಾನನು ವಿಂಚ್ಡಸಿದ ಜಗತಿುನಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗುತಿುದ  (ಬಹಿರಿಂಗ 12: 9) ಇದಕ ೂ ವಿರುದಧವಾಗಿ. (ಅಧಾಯರ್ 20: 1-3), 

ಸ ೈತಾನನ ವಿಂಚನ ಯಿಿಂದಾಗಿ (ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣವನುನ ನಿಂಬುವ ಹ ಚ್ಡಿನವರು "ಉತ್ುಮವಾದ" ಸುಳುಳ ಮಿಂತಿರಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ತ್ಪುಪದಾರಿಗ ಳ ರ್ುತಾುರ , ಅಲ್ಲದ  ಆ ಅನ ೀಕ ಮಿಂತಿರಗಳನುನ ಏಕ  ತ್ಪುಪದಾರಿಗ ಳ ರ್ುತಾುರ ? (2 ಕ ೂರಿಿಂಥ 11: 14-15). 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಸವತ್ಃ, ಡ ೀನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡು, ಮತ್ುು ಜಾನ್ ಪರತಿ ಕಲ್ಸಿದ 7: 10-26. 

ಹಿೀಬೂರ ಗರಿಂಥಗಳಿಿಂದ ಅದರ ಬಗ ಗ ಕ ಲ್ವು ಸೂಚನ ಗಳಿವ : 

'ಈ ಏಳನ ರ್ ತಿಿಂಗಳಿನ ಹದಿನ ೈದನ ರ್ ದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ರಿೀತಾಯ ಲಾಡ್ಣ ಮೊದಲ್ ದಿನ 
ಸಾರುತ್ುದ  35: 33 ಆಗ ಕತ್ಣನು ಮೊೀಶ್ ಗ , 34 "ಇಸ ರೀಲ್ ಮಕೂಳು ರ್ಾತ್ನಾಡಿ ಹ ೀಳಿದ ದೀನಿಂದರ -- ಹ ೀಳುವ 
ರ್ಾತ್ನಾಡಿದರು. ಒಿಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಭ  ನೀವು ಅದನುನ ಯಾವುದ ೀ ಸಾಿಂಪರದಾಯಿಕ ಕ ಲ್ಸ ರ್ಾಡಬಾರದು. 

41 ನೀವು ವಷಣದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಲಾಡ್ಣ ಒಿಂದು ಹಬಬದ ಎಿಂದು ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳಿಳ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಮ ಪಿೀಳಿಗ ರ್ಲ್ಲ 
ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ ಒಿಂದು ಶ್ಾಸನವಾಗಿರಬ ೀಕು. ನೀವು ಅದನುನ ಏಳನ ೀ ತಿಿಂಗಳಲ್ಲ ಆಚರಿಸಬ ೀಕು. 42 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳ 



ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲ dwell ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಥಳಿೀರ್ ಇಸ ರೀಲ್ೀರ್ರ ಲ್ಲರೂ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು, (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 33-35,41-
42) 

13 "ನೀವು ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕ ೈಕ ೂಿಂಡು ... 14 ನಮಮ ಹಬಬದ ಹಿಗುಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ುು ನಮಮ 
ಮಗ ಮತ್ುು ನಮಮ ಮಗಳು, ನಮಮ ಪುರುಷ ಸ ೀವಕ ಮತ್ುು ನಮಮ ಸಿಾೀ ಸ ೀವಕ ಮತ್ುು ಲ ೀವಿರ್ನಾಗಿರುವ ಅಪರಿಚ್ಡತ್ 
ತ್ಿಂದ  ಮತ್ುು ವಿಧವ ಯಾದ ನಮಮ ದ ೀವರಾದ ಕತ್ಣನು ಎಲಾಲ ನಮಮ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ುು ನಮಮ ಕ ೈಗಳನುನ ಎಲಾಲ 
ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲ ನೀವು ಆಶ್ಚೀವಾಣದ ಏಕ ಿಂದರ  ನೀವು ನಮಮ ದ ೀವರಾದ ಕತ್ಣನ ಆಯೂ ಇದು ಸಥಳದಲ್ಲ ಪೂಜನೀರ್ ಹಬಬದ 
ಕ ೈಕ ೂಿಂಡು ನಮಮ ಬಾಗಲ್ುಗಳಲ್ಲ ಪಡ ದಿರುತಾುರ . 15 ಏಳು ದಿನಗಳ ನೀವು ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಆನಿಂದಿಸುತಿುೀರಿ. 

16 "ಮೂರು ಬಾರಿ ವಷಣದ ಎಲಾಲ ನಮಮ ಗಿಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಳುಳತ್ುವ  ಹಾಗಿಲ್ಲ ಲಾಡ್ಣ ನಮಮ ದ ೀವರು ಅವರು ಆಯೂ 
ಇದು ಸಥಳದಲ್ಲ ಮೊದಲ್ು: ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ ಉತ್್ವದಲ್ಲ, ಫೀಸ್ಟ್ ವಾರಗಳ, ಮತ್ುು ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ; 
ಅವರು ಮೊದಲ್ು ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ುು ಲಾಡ್ಣ ಖ್ಾಲ್ ಕ ೈರ್ 17 ಅವರು ಸಾಧಯವಾಗುತ್ುದ  ಎಿಂದು ಪರತಿ 
ರ್ಾನವ ನೀಡಬಹುದು, ಲಾಡ್ಣ ನಮಮ ದ ೀವರ ಆಶ್ಚೀವಾಣದದ ಇದು ಅವರು ನೀವು ನೀಡಿದ  ಪರಕಾರ 
(ಡುಯಟ ರ ೂನ ೂರ್ಮ 16: 13-17).. 

ದ ೀವರು ಪುರಾತ್ನ ಇಸಾರಯೀಲ್ ಅವರು ಭೂರ್ಮಗ  ಪರವ ೀಶ್ಚಸಿದ ದಶಕಗಳ ಮೊದಲ್ು ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲ / ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲ 
('ಹಿೀಬೂರನಲ್ಲ' ಸೂಕ ೂೀಸ್ಟ) ನ ಲ ಸಿದದರು. ಆ ಬೂತ್ಗಳು, ಒಿಂದು ಅಥಣದಲ್ಲ, ಅವರು ವಾಗಾದನ ಭೂರ್ಮಗ  ರ್ಾತ್ರ 
ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದದವು ಎಿಂದು ಚ್ಡತಿರಸಲಾಗಿದ . ಸಹಸರರ್ಾನದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ, ದ ೀವರ ರಾಜಯವು ರ್ಾರಣಾಿಂತಿಕ ರಾಷರಗಳ 
ಮೀಲ  ಆಳಿವಕ  ನಡ ಸುತಿುರುವಾಗ, ರ್ಾರಣಾಿಂತಿಕ ಜನರು ರಾಜಯಕ ೂ ರ್ಾತ್ರ ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತಾುರ . ಅವರು 
ಭರವಸ ಗಳನುನ ಆನುವಿಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಪಡ ರ್ುವಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಜ್ಞಾನವನುನ ಜಯಿಸಬ ೀಕು ಮತ್ುು ಬ ಳ ಸಬ ೀಕು. 

ಎಫಾರಯಾಮ್ಸ (ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಎಲಾಲ ಇಸ ರೀಲ್ನ ಒಿಂದು ಗರಿಂಥವನುನ ಗರಿಂಥದಲ್ಲ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ ) ಅವರು "ಹಬಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲನಿಂತ , 
ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾುರ " ಎಿಂದು ದ ೀವರು ಹ ೀಳುತಾುನ  (ಹ ೂಸ ೀರ್ 12: 9, ಡೌಯಿ-ರಿೀಮ್ಸ್). ಇಸ ರೀಲ್, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲ, 
ಭರವಸ ಗಳನುನ ಆನುವಿಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಪರಯೀಗಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಂಕಷ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದು ಹ ೂೀಗಬ ೀಕಾದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಿಂದು 
ವಿಧವಾಗಿತ್ುು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥಯಾನ್್ 10:11). ಅವರು ದ ೀವರ ವಾಗಾದನಗಳನುನ ಆನುವಿಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಪಡ ದುಕ ೂಳಳಲ್ು 
ಕಾರ್ುತಿುದಾದರ . 

ನಾವು ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಶ್ಾಶವತ್ವಾದ ನಗರವನುನ ಹ ೂಿಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ುು ಬರಲ್ರುವವರನುನ ನ ೂೀಡಬ ೀಕ ಿಂದು ನಾವು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು (ಹಿೀಬೂರ 13:14). ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಹಬಬದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ತಾತಾೂಲ್ಕ ನವಾಸಗಳಲ್ಲ ಉಳಿರ್ುವುದು ನಮಗ  
ಅದನುನ ನ ನಪಿಸಲ್ು ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ . ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಚರ್ಚಣ ಸ ೀವ ಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗಬ ೀಕು, ಸಾಧಯವಾದರ , ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ 
ಫೀಸ್ನ ಪರತಿ ದಿನ ಕಲ್ರ್ಲ್ು (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 31: 10-13; ನ ಹ ರ್ಮಯಾ 8: 17-18) ನಮಮ "ನಾಯರ್ಸಮಮತ್ ಸ ೀವ " 
(ರ ೂೀಮನನರು 12: 1) . 

ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ (; 16:15 ಡುಯಟ ರ ೂನ ೂರ್ಮ 14:26) ಹಗತೆ ಒಿಂದು ಸಮರ್. ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ದಶ್ಾಿಂಶದ ಬಳಕ ರ್ು 
(ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ "ಎರಡನ ೀ ದಶ್ಾಿಂಶ" ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುತ್ುದ ) ಇದು ಹ ೀರಳವಾದ ಸಮರ್ವ ಿಂದು ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  
(ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 14: 22-26), ಆದರ  ಸಚ್ಡವಾಲ್ರ್ವು ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 14: 



27). ಟಾಬನಣಕಲ್್ ನ ಫೀಸ್ಟ್ ಸಹಸರರ್ಾನದ ಸಮೃದಿಧರ್ ಸಮರ್ವನುನ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . ಇದು ಯೀಸು ಹಿಿಂದಿರುಗಿದ ನಿಂತ್ರ 
ನಮಗ  ಒಿಂದು ನ ೂೀಟ್ ನೀಡುತ್ುದ . 

ಸಹಸರರ್ಾನದ ದ ೀವರ 7,000 ವಷಣದ ಏಳನ ರ್ ದಿನವನುನ ಪರತಿನಧಿಸುತ್ುದ . ಕುತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪರತಿ ಏಳು ವಷಣಗಳಲ್ಲ, 
ಕಾನೂನನ ಪುಸುಕವನುನ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ನಲ್ಲ ಓದಲ್ು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ುು (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 31: 10-13). ಈ, ಟ ನ್ 
ಕರ್ಾಿಂಡ ಮಿಂಟ್್ ಸ ೀರಿದಿಂತ  ಕಾನೂನು ಕಾಣಿಸುತ್ುದ  ಸಹಸರರ್ಾನದಲ್ಲ ಇಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಚ್ಡತ್ರವನುನ ಸಹಾರ್ ಬ ೈಬಲ್ ಕಾನೂನು 
(ನಿಂತ್ರ ಕಲ್ಸುತಾುನ  ಯಶ್ಾರ್ 2 ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  ಎಿಂದು: 2-3; ಆಜ್ಞ ಗಳ ಮೀಲ  ಹ ಚುಿ ನಮಮ ಉಚ್ಡತ್ ಆನ ಲೈನ್ 
ಬುಕ ಲಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಬಹುದು ಟ ನ್ ಕರ್ಾಯಿಂಡ್). ಇದು ಸಹಸರರ್ಾನದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಆಶ್ಚೀವಾಣದ ಮತ್ುು ಸಮೃದಿಧರ್ನುನ ತ್ರುವ 
ದ ೀವರ ನರ್ಮಗಳ ಪರಕಾರ ಜಿೀವಿಸುತಿುದ . 

ನಾವು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಈಗ ಬರುವ ಸಹಸರರ್ಾನ ಮತ್ುು ಕ ೂನ ರ್ ಕಹಳ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 15:52) ನಲ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣ ಗ  
ಕಾರ್ುತಿುದಾದರ , ಇದನುನ ಮೊದಲ್ ಪುನರುತಾಥನವ ಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ : 

4 ಮತ್ುು ನಾನು ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಕಿಂಡಿತ್ು, ಮತ್ುು ಅವರು ಅವುಗಳನುನ ಮೀಲ  ಕುಳಿತ್ು, ಮತ್ುು ತಿೀಪುಣ ಅವರಿಗ  
ಬದಧರಾಗಿದದರು. ನಿಂತ್ರ ನಾನು ಜಿೀಸಸ್ಟ ಮತ್ುು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಮೀಜ್ ಪೂಜಿಸದ  ರ್ಾಡಿದ ದ ೀವರ ಪದ, 

ಮತ್ುು ಅವರ ಹಣ ರ್ ಮೀಲ  ಅಥವಾ ತ್ಮಮ ಕ ೈಗಳನುನ ತ್ನನ ಗುರುತ್ು ಪಡ ದಿಲ್ಲ ತ್ಮಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಶ್ಚರಚ ಿೀದ ರ್ಾಡಿದ 
ಯಾರು ಆತ್ಮಗಳು ಕಿಂಡಿತ್ು. ಮತ್ುು ಅವರು ವಾಸಿಸುತಿುದದರು ಮತ್ುು ಕ್ರರಸುನ ಜ ೂತ  ಸಾವಿರ ವಷಣಗಳ 
ಆಳಿವಕ . (ರ ವ ಲ ಶನ್ 20: 4) 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಚರ್ಚಣ ಸವತ್ಃ ಸ ೀರುತ್ುದ  ನಿಂತ್ರ, ಮತ್ುು ನಾವು ಅವನ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮೀಲ  ಕುಳಿತ್ು ನಿಂತ್ರ ನಾವು ಆತ್ನ ೂಿಂದಿಗ  
ಆಳಿವಕ  ನಡ ರ್ಲ್ದ  ನಿಂತ್ರ ಬ ೈಬಲ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ , ಅವರು ಅವನನುನ ಮೊದಲ್ು ರಾಷರಗಳ ಒಟ್ು್ಗೂಡಿ ಮತ್ುು ಕ ೈಸುರು 
ಹ ೀಳಲ್ು ಕಾಣಿಸುತ್ುದ : 

34, ಕಮ್ಸ ನೀವು ನನನ ತ್ಿಂದ ಯಿಿಂದ ಆಶ್ಚೀವಾಣದ ರಾಜಯವನುನ ಆನುವಿಂಶ್ಚಕವಾಗಿ 

ಪರಪಿಂಚದ ಅಡಿಪಾರ್ದಿಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ : (ಮತಾುರ್ 25:34). 

ಈಗ, ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ ಹಬಬವನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವವರು ಇದನುನ ನ ೂೀಡುತಾುರ  ಮತ್ುು ಇದು ಸಹಸರವಷಣದ ರಾಜಯವನುನ 
ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . 

ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲ, ಹ ೈರಾಪೊಲ್ಸನ ಪಪಿಯಾಸ್ಟ ಹ ೀಳಿದರು: 

ಸತ್ುವರ ಪುನರುತಾಥನದ ನಿಂತ್ರ ಕ ಲ್ವು ಸಾವಿರ ವಷಣಗಳ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲವ  ಮತ್ುು ಕ್ರರಸುನ ರಾಜಯವು ಈ ಭೂರ್ಮರ್ 
ಮೀಲ  ವಸುು ರೂಪದಲ್ಲ ಸಾಥಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಚರಣ ರ್ನುನ ನಿಂಬಕ ರ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಕಾಲ್ದಿಿಂದಲ್ೂ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದ 
ದ ೀವರ ಮುಿಂದಿನ ಶತ್ರ್ಾನದ ರಾಜಯ ಸಾರ್ಾರಜಯದ ನ ರಳಾಗಿದ . 



ಅದನತನ ಎಲ್ಲಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬಹತದತ? 

ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಮುಖಯವಾಗಿ ಒಿಂದು 'ತಿೀಥಣಯಾತ ರ' (ಕ್ರೀತ್ಣನ  84: 1-5) ಅವಧಿ, ಅಿಂದರ  ಇದು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಒಿಂದು 
ಸಾರ್ಾನಯ ಸಮುದಾರ್ದ ಹ ೂರಗ  ಪರಯಾರ್ವನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತ್ುದ . ಜಿೀಸಸ್ಟ ಅವರು 'ಮನುಷಯರು ಇಲ್ಲ ಇದಾದಗಲ್ೂ' (ಗಿರೀಕ್ಸ 
ಪದ ἐσκἠνωσεν ಜಾನ್ 1: 14 ರಲ್ಲ ಗಿರೀನ್ ಜ ಪಿ ಪರತಿ ಭಾಷಾಿಂತ್ರ ರ್ಾಡಬಹುದು.ಇಿಂಟ್ಲ್ೀಣನರ್ರ್ ಗಿರೀಕ್ಸ-ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಹ ೂಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಬ ೀಕರ್ ಬುಕ್ಸ್, 1996, 5 ನ ೀ ಮುದರರ್ 2002, ಪುಟ್ 282). 

ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲ್ದಿಿಂದಲ್ೂ ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲ್ದಿಿಂದಲ್ೂ ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಜ ರುಸಲ ಮನಲ್ಲ ಇಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಕ ಲ್ವರು ತ್ಪಾಪಗಿ 
ಹ ೀಳುತಾುರ , ಇದು ದ ೂೀಷದಲ್ಲದ . ಯಹೂದಯರು 23 ನ ೀ ಇಸವಿರ್ಲ್ಲ ಅದರ ಆಚರಣ ರ್ನುನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ 
ಶತ್ರ್ಾನಗಳವರ ಗ  ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳು ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮನಲ್ಲದದರು. ಆದದರಿಿಂದ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಅವರಿಗ  ಆರಿಂಭಿಕ 
ಆಯೂಯಾಗಿರಲ್ಲ್ಲ. ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಜ ರುಸ ಲೀಮ್ಸ ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ನಗರಗಳಲ್ಲ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  (ನ ಹ ರ್ಮಯಾ 8:15; cf. ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 14: 23-24). ಎರಡನ ೀ ದ ೀವಾಲ್ರ್ದ 
ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ (530 ಕ್ರರ.ಪೂ. - 70 ಕ್ರರ.ಪೂ.) ರ್ಹೂದಿಗಳು ಹ ಚಾಿಗಿ ಬ ೀರ ಡ  ಅದನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದರು (ಹ ೀಯಿಮ್ಸ ಷೌಸ ್ 
ಗಮನಸಿದಿಂತ , "ಸುಕ ೂೂೀಸ್ಟ ಜ ರುಸ ಲೀಮನ ಹ ೂರಗಿನ ಸಹ ಒಿಂದು ಮಹಾನ್ ಉತ್್ವವಾಗಿತ್ುು." ಷೌಸ  ಎರ್ಚ. ದಿ ಜೂಯಯಿಶ್ 
ಹಬಬಗಳು: ಎ ಗ ೈಡ್ ಟ್ು ದ ೀರ್ ಹಿಸ್ರಿ ಆಿಂಡ್ ಅಬ್ವ ೀಣಶನ್್, 1938. ಶ್ ್ ಕ ನ್, ಪುಟ್ 184). 

ಇದು ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ 4 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ 2 ND ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಸಿಮನಾಣ Polycarp ಗಮನಸಿ (Polycarp ಆಫ್ ಲ ೈಫ್, ಅಧಾಯರ್ 
19.) ಮತ್ುು ಏಷಾಯ ಮೈನರ್ ಕ ಲ್ವು ಇತ್ರರಿಗ  ಆಸಕ್ರು ಇರಬಹುದು ಏಷಾಯ ಮೈನರ್ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಇದದರು 
ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ. ಮತ್ುು ಸಿಂಶ್ ್ ೀಧನಾ 20 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಕಾಡಿಣನಲ್ ಜಿೀನ್ ಡಾಯನಯೌ (ಡಾಯನಯೌ, ಕಾಡಿಣನಲ್ ಜಿೀನ್ ಮೀರಿ 
ಥಯಾಲ್ಜಿ ರ್ಹೂದಿ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣ ಆಫ್ ರ್ಾಡಲಾಗುತ್ುದ . - ಈ ಉದಾಹರಣ ಗ  ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಸಿಂತ್ ಜ ರ ೂೀಮ್ಸ 
(1542A ಲ್ತಿೀನಾ ಸಿಂಪುಟ್ MPL025 ಅಬ್ ಕಾಲ್ಮ್ಸ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು 1415) ಎಿಂದು ಮೂಲ್ಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ  ಜಾನ್ 
A. ಬ ೀಕರಿರಿಂದ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದ .ವ ಸಿ್ಿನಸ್ರ್ ಪ ರಸ್ಟ, 1964, ಪುಟ್ಗಳು 343-346). 

ಹತ ೂುಿಂಬತ್ುನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ವಿರ ೂೀಧಿ ಶತ್ರ್ಾನದ ವಿದಾವಿಂಸ ಜಿಯವನನ ಬಟ್ಟಸಾ್ ಪಗಾನ ಅವರು ಮೂರನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ 
ಈಜಿಪ್್ ಬಷಪ್ ನ ಪೊೀಸ್ಟ ಮತ್ುು ಸಹಸರರ್ಾನವನುನ ಬ ಿಂಬಲ್ಸಿದವರ ಬಗ ಗ ಬರ ದಿದಾದರ : 

... ಸಹಸರವಷಣದ ಸಿಂದಭಣದಲ್ಲ, ಸಹಸರರ್ಾನದ ಸಮರ್ದಲ್ಲ, ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ ಕಾನೂನು ಪುನಃಸಾಥಪಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಿಂದು ಹ ೀಳುವ ಎಲಾಲ ಸಹಸರವಷಣವನುನ ಕಲ್ಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ... ರ್ಹೂದಯರಲ್ಲದವರು, ಜುದಾರ್ಕ ರ್ಮಲ ೀನರ್ನನರು 
ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುತಾುರ , ಆದರ  ಒಿಂದು ಸಹಸರರ್ಾನವನುನ ಆವಿಷೂರಿಸಿದ ಮತ್ುು ಎತಿುಹಿಡಿದಿರುವಿಂತ  ... ಪರಧಾನ ಈ 
ದ ೂೀಷದ ಲ ೀಖಕರು ಆಫರಕನ್ ಬಶಪನ ನ ಪೊೀಸ್ಟ ಆಗಿದದರು, ಅವರ ವಿರುದಧ ಸ ೀಿಂಟ್ ಡಿಯೀನಯಿಸಿರ್ು ಪಾರರ್ಮಸಸನಲ್ಲ 
ತ್ನನ ಎರಡು ಪುಸುಕಗಳನುನ ಬರ ದ; ಮತ್ುು ಅಪೊಲ್ನಾರಿಸ್ಟ, ಇವರನುನ ಸ ೀಿಂಟ್ ಎಪಿಫಾನರ್ಸ್ಟ ಧಮಣದ ೂರೀಹಿಗಳ 
ವಿರುದಧ ತ್ನನ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲ ಗ ೂಿಂದಲ್ಕ ೂೂಳಗಾಗುತಾುನ . (ಪಗಾನ, ಜಿಯವನನ ಬಟ್ಟಸಾ್. ಚಾಲ್್ಣ ಡ ೂಲ್ಮನರಿಂದ 
ಪರಕಟ್ಟತ್, 1855, ಪುಟ್ಗಳು 252-253) 

ಬಶಪ್್ ನ ಪೊೀಸ್ಟ ಅಥವಾ ಅಪೊಲ್ನಾರಿಸ್ಟ ಇಬಬರೂ ರ್ಹೂದಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರ  "ರ್ಹೂದಿ" ನಿಂಬಕ ಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ 
ಧಮಣವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವುದಕ ೂ ಖಿಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ು ಎಿಂದು ಗಮನಸಬ ೀಕಾದ ಆಸಕ್ರುರ್ು ಇರಬ ೀಕು. ಅಪೊಲ್ನಾರಿಗಳನುನ 



ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಸಿಂತ್ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುವುದರಿಿಂದ, ಮೂರನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲ ಗೌರವಾನವತ್ ಅಲ್ಲದ ಯಹೂದಯರ ಕ ೈಸು 
ನಾರ್ಕರು ಆಪಾದಕರಿಿಂದ ಖಿಂಡಿಸಲ್ಪಟ್್ ಆಲ ೂೀಚನ ಗಳನುನ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದದರು ಎಿಂಬುದು ಸಪಷ್ವಾಗುತ್ುದ . "ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ 
ಕಾನೂನು" ಗ  ಅವರು ನಡ ಸಿದ ವಾಸುವಿಕತ ರ್ು ಸಾಕ್ಷೂವಾಗಿದ , ನಿಂತ್ರ ಅವರು ಎರಡೂ ಅಥಣವನುನ ಅಥ ೈಣಸಿಕ ೂಳುಳತಿುದದರು 
ಮತ್ುು ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಇರಿಸಿದರು, ಆದರ  ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಒತ್ುು ನೀಡಿದರು. 

ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ 3 RD ಅರಳಿ 4 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಒಲ್ಿಂಪಸ್ಟ ಗಿರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನ್ ಬಷಪ್ & ಸಿಂತ್ ಮಥ ೂಡಿಸ್ಟ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ 
ಫೀಸ್ಟ್ ಆದ ೀಶ್ಚಸಿದಾದರ  ಎಿಂದು ಮತ್ುು ಕಲ್ಸಿದ ಇದು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  ಪಾಠ್ಗಳನುನ ಎಿಂದು: 

ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲ ದ ೀವರು ಆಕಾಶವನುನ ಮತ್ುು ಭೂರ್ಮರ್ನಾನಗಿ ರ್ಾಡಿದನು ಮತ್ುು ಇಡಿೀ ಪರಪಿಂಚವನುನ 
ಪೂರ್ಣಗ ೂಳಿಸಿದನು ಮತ್ುು ಏಳನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ ಅವನು ರ್ಾಡಿದ ಎಲಾಲ ಕೃತಿಗಳಿಿಂದಲ್ೂ ವಿಶ್ಾರಿಂತಿ ಪಡ ರ್ುತಾುನ  
ಮತ್ುು ಏಳನ ೀ ದಿನವನುನ ಆಶ್ಚೀವಣದಿಸಿ ಅದನುನ ಪರಿಶುದಧಗ ೂಳಿಸಿದನು, ಆದದರಿಿಂದ ಏಳನ ರ್ ಭೂರ್ಮರ್ ಫಲ್ವನುನ 
ಒಟ್ು್ಗೂಡಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಹಬಬವನುನ ಲಾಡ ಗಣ ಇಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ರುವ ವು ... ನಮಮ ಟಾರ ನೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ 
ಅನುನ ಲಾಡ ಗಣ ಆಚರಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿದ  ... ಇಸಾರಯೀಲ್ಯರಿಂತ , ಈಜಿಪಿ್ನ ಗಡಿಗಳನುನ ಬಟ್ು್ ಮೊದಲ್ 
ಬಾರಿಗ  ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಗ  ಬಿಂದಿತ್ು, ಮತ್ುು ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ಸಾಥಪನ ಗ ೂಿಂಡು, ಭರವಸ ರ್ ಭೂರ್ಮಗ  ಬಿಂದಿತ್ು, 
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ರ್ಾಡುತಿುದ ದೀವ . ನಾನು ಸಹ ಪರಯಾರ್ ರ್ಾಡಿ ಈಜಿಪಿ್ನಿಂದ ಹ ೂರಟ್ುಹ ೂೀಗಿ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ  
ಪುನರುತಾಥನದ ಬಳಿಗ  ಬಿಂದಿದ ದೀನ . ಇದು ಗುಡಾರದ ನಜವಾದ ಭ ೂೀಜನವಾಗಿದ . ಮತ್ುು ನನನ ಗುಡಾರವನುನ 
ಸಾಥಪಿಸಿ, ಸದುಗರ್ಗಳ ಮೀಲ  ಅಲ್ಿಂಕರಿಸಿದ ವು. ಪುನರುತಾಥನದ ಮೊದಲ್ ದಿನ, ಇದು ತಿೀಪಿಣನ ದಿನದಿಂದು, ಕ್ರರಸುನ 
ಸಹಸರರ್ಾನದ ವಿಶ್ಾರಿಂತಿಯಿಂದಿಗ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ , ಇದನುನ ಏಳನ ೀ ದಿನ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುತಾುರ , ನಜವಾದ 
ಸಬಬತ್ ಕೂಡ. (ಮಥ ೂೀಡಿರ್ಸ್ಟ. ಹತ್ುು ವಜಿಣನ್್ ಆಫ್ ಬಾಿಂಕ ಟ್, ಡಿಸ ೂೂೀಸ್ಟಣ 9) 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಪಾದಿರ ಮತ್ುು ವಿದಾವಿಂಸ ಜ ರ ೂೀಮ್ಸ ಹ ೀಳಿದಾದರ , ನಜರ ನ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಅದನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದಾದರ  ಮತ್ುು 
ಯೀಸು ಕ್ರರಸುನ ಸಹಸರವಷಣದ ಆಳಿವಕ ರ್ನುನ (ಪಾಯಟಾರಲ್ಜಿ ಲಾಯಟ್ಟನಾ ವಾಲ್ುಯಮನ್ ಎಿಂಪಿಎಲ್ 2525 ಅಬ್ ಕ ೂೀಲಾಮನ 
ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ಕುಲ್ುಮ್ಸಮ 1415 - 1542 ಎ) ಸೂಚ್ಡಸಿದರು ಎಿಂದು ಅವರು ನಿಂಬದದರು. ನಾಲ್ೂನ ರ್ ಶತ್ರ್ಾನದ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲ 
ನಜರ ನ  ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ನಡ ಸಿದ ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ನ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಸಹ ಸಲಾರ್ಮಸನ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಮತ್ುು ಈಸ್ನ್ಣ ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್ 
ಸಿಂತ್ ಎಪಿಫಾನರ್ಸ್ಟ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. 

ಇಸರೆೋಲ್ಲೋಯರ ಕ್ರೆಶಿಚಯನ್ ಭಿನನತರಗಳು 

ಮುಖಯವಾಗಿ ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಗರಿಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲ  ಕ ೈಸುರು ಇಸ ರೀಲ್ೀರ್ರು ರ್ಾಡಿದದಕ್ರೂಿಂತ್ ಸವಲ್ಪ ಭಿನನವಾಗಿ 
ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಇರಿಸುತಾುರ . 

ಮಧಯರ್ುಗದಲ್ಲ ರ್ುರ ೂೀಪನಲ್ಲ ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಇರಿಸಲಾಗಿದ ಯಿಂದು ರ ಕಾಡ್್ಣ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ  (ಅಿಂಬಾಸಿಡರ್ 
ಕಾಲ ೀಜ್ ಕರ ಸಾಪಿಂಡ ನ್್ ಕ ೂೀಸ್ಟಣ, ಪಾಠ್ 51. "ಮತ್ುು ಮಹಿಳ  ಅರರ್ಯಕ ೂ ಓಡಿಹ ೂೀಯಿತ್ು, ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಒಿಂದು ಸಥಳವನುನ 
ಹ ೂಿಂದಿದದಳು ..." ರ ವ್ 12: 6 1968) ಮತ್ುು ನದಿಣಷ್ವಾಗಿ 1500 ರಲ್ಲ ಟಾರನ್ಲ ವೀನಯಾದಲ್ಲ (ಲ ೈಚ್ಡ್, ಪುಟ್ಗಳು 61-62), 

ಪಾಮ್ಸ ಶ್ಾಖ್ ಗಳಿಲ್ಲದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲ. ಇದು 1600 ಮತ್ುು 1700 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲ ಅಮರಿಕಾದಲ್ಲ ಇರಿಸಲಾಗಿದ ಯಿಂದು ಸೂಚ್ಡಸಲ್ು 



ಕ ಲ್ವು ಪುರಾವ ಗಳಿವ . ಇದು 20 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಪರಪಿಂಚದಾದಯಿಂತ್ ದ ೀವರ ಹಳ ರ್ ರ ೀಡಿಯೀ ಚರ್ಚಣ ಮತ್ುು ದ ೀವರ 
ವಿಶ್ಾವದಯಿಂತ್ ಚರ್ಚಣ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 

ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು ವಿಶವದಾದಯಿಂತ್ ಸಥಳಗಳಲ್ಲ ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಮುಿಂದುವರಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ನಾವು ಕಲ್ಸಲ್ು 
ಹಾಗ ಯೀ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಅಿಂಕಗಳನುನ ಫೀಸ್ಟ್ ದ ೀವರ ರಾಜಯದಲ್ಲ ಯೀಸುಕ್ರರಸುನ ಸಹಸರವಷಣದ ಆಳಿವಕ ರ್ ಎಿಂದು. 

ಟಾನ ೀಣಕಲ್್ನ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಅನ ೀಕ ಆಧುನಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು "ಡ ೀರ ನಣಕಲ್್" -ಟ ಿಂಪರರಿ ವಾಸಸಥಳಗಳಾಗಿ 
ಕಾರ್ಣನವಣಹಿಸುತಿುದಾದರ - ಮತ್ುು ತಾಳ  ಶ್ಾಖದ ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳಲ್ಲ ಇಸ ರೀಲ್ೀರ್ರು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಬಳಸುತಿುದಾದರ  ಎಿಂದು 
ಅನ ೀಕ ಆಧುನಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಗಮನಸಿದಾದರ . ಕ ೈಸುರು ವಿಭಿನನ ಗುಡಾರವನುನ ಹ ೂಿಂದಿದಾದರ ಿಂದು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  (cf. ಹಿೀಬೂರ 8: 2; 9: 11-15), ಇದು ಪಾಮ್ಸ-ಬೂತ್ ಅನುನ ನರ್ಮಣಸಲ್ು ವ ೈರ್ಕ್ರುಕವಾಗಿ ಹ ೂಿಂದಿರದ 
ಸಿಥತಿರ್ಲ್ಲರುತ್ುದ . ಅವರು ನಲ್ವತ್ುು ವಷಣಗಳ ಕಾಲ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲದದರು ಮತ್ುು ದ ೀವರು "ಆ ಜನರು" ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರ , 
ಇಸ ರೀಲ್ ಮಕೂಳು ಮುಖಯವಾಗಿ ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 33: 8 (ಮತ್ುು ಕ ಲ್ವು ಬಾರಿ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ತಾತಾೂಲ್ಕವಾಗಿ, ಡುಯಟ ರ ೂನ ೂರ್ಮ 4: 

45-49, ಮನ ಗಳಿಗ  ಪರತಿ ಟ ಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿುದದರು ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ ) ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23:43 ಪರತಿ 
"ಗುಡಾರಗಳು". ಡ ೀರ ಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊೀಟ ಲ್ ಕ ೂೀಣ ಗಳಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರು ಇಿಂದಿನ ರಿೀತಿರ್ ತಾತಾೂಲ್ಕ ವಾಸದ / 
ಡ ೀರ ಯಾಗಿದ . 

ಕ ೈಸುರು ಪಾರಣಿಗಳ ಬಲ್ಗಳನುನ / ಅಪಣಣ ಗಳನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು ಎಿಂದು ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  (ಇಬರ. 9: 9) ಟಾಬನಣಕ್ರರ್ರ ಹಬಬದ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಇಸ ರೀಲ್ ಮಕೂಳು ಕ ೂಡುವ ದಹನಬಲ್ಗಳಿಂತ  (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 36-37). ಬದಲಾಗಿ, ನಮಮ ಸಮಿಂಜಸವಾದ 
ಸ ೀವ ರ್ಿಂತ ಯೀ ಜಿೀವಿಂತ್ ತಾಯಗವಾಗಿ ನಾವು ಕ ೂಡಬ ೀಕು (ರ ೂೀಮನನರು 12: 1) -ಇದು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಟಾಬನಣಕಲ್್ 
ಭ ೂೀಜನ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಚರ್ಚಣ ಸ ೀವ ಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗುವುದನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತ್ುದ . 

ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ನಲ್ಲ ಎಲಾಲ ದಿನಗಳವರ ಗ  ಸ ೀವ ಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗುವುದನುನ ಏಕ  ರ್ಾಡಬಹುದ ಿಂದು ಕ ಲ್ವರು ಆಶಿರ್ಣ 
ಪಡುತಾುರ , ಆದರ  ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಜ್ಞ ರ್ು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ುದ , "ನೀವು ಏಳು 
ದಿನಗಳವರ ಗ  ಸಭ ರ್ ಹಬಬವನುನ ಆಚರಿಸಬ ೀಕು ... ಏಳು ದಿನಗಳು ನಮಮ ದ ೀವರಾದ ಕತ್ಣನಗ  ಲಾಡ್ಣ ಆರಿಸಿದ ಸಥಳದಲ್ಲ 
ಪವಿತ್ರ ಹಬಬವನುನ ಇಡಬ ೀಕು" (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 16: 13,15) , ಆದರ  ಅದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  
ಹ ೀಳಲ್ಪಟ್ಟ್ಲ್ಲ-ಇದು ಆಜ್ಞ ಗಳನುನ ಏಳು ದಿನಗಳವರ ಗ  ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ತಿನುನತ್ುದ  ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತ್ುದ . ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 

6 ಮತ್ುು ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 16: 3, ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ ಹಬಬವನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ನಾವು ವಿರ ೂೀಧಿಸುತ ುೀವ  (ನಾವು ಪರತಿ ದಿನವೂ 
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ತಿನುನವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಏಳು ದಿನಗಳ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ 'ತಾಯಗ'). ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ನ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲ (ಬ ೈಬಲ್ನ 23:42) ತಾತಾೂಲ್ಕ ನವಾಸಗಳಲ್ಲರ್ೂ ಸಹ ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೀಳುತ್ುದ , ಆದರ  ಇದು ಇತ್ರ ಪವಿತ್ರ 
ದಿನಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹ ೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸ ೈತಾನನು ಸಹಸರವಷಣದ ಆಳಿವಕ ಯಿಿಂದ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಪಟ್್ನು (ರ ವ ಲ ಶನ್ 20: 1-2), ನಿಂತ್ರ ಕಡಿಮ ವಿಂಚನ  
ಇರುತ್ುದ . ಡ ೀಬನಣಕಲ್್ ಹಬಬದ ಸಮರ್ಕ ೂ ಹ ೂೀಗುವಾಗ ಮತ್ುು ದ ೈನಿಂದಿನ ಸಭ ಗ  ಹ ೂೀಗುವಾಗ, ಪರಪಿಂಚವು ಇದಕ್ರೂಿಂತ್ 
ವಿಭಿನನವಾಗಿದದರ  ಸಮರ್ವನುನ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . 

"ನನನ ರಾಜಯವು ಬನನ!" (ಮತಾುರ್ 6:10). 



ಟರೋಬಲರನೋಕಲ್ಸ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಮಿಲರೋನಿಯೆಂನಲ್ಲಲ ನಡರಯಲ್ಲದರ ಮತ್ತು ದರೋವರತ ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಂದಿಗ್ರ 'ಟರೋಬನರೋನಕಲ್ಸ' ಎೆಂದತ 
ಬರೈಬಲ್ಸ ಬರ ೋಧಿಸ್ತತ್ುದರ 

ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಸಹಸರರ್ಾನದಲ್ಲ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಪರವಾದನ  ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ : 

16 ಕ್ರಿಂಗ್, ಸ ೈನಯಗಳ ಕತ್ಣನು ಪೂಜ  ವಷಣದಿಿಂದ ವಷಣಕ ೂ ಹ ೂೀಗುತಾುರ  ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ುು ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ 
ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ವಿರುದಧ ಬಿಂದ ಎಲಾಲ ರಾಷರಗಳ ಎಡ ಯಾರು ಎಿಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವದ ೀ. 17 ಮತ್ುು 
ಇದು ಭೂರ್ಮರ್ ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳು ಯಾವುದ ೀ ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮಗ  ಅವುಗಳ ಮೀಲ  ಯಾವುದ ೀ ಮಳ  ಇರುತ್ುದ , ರಾಜ, 

ಸ ೈನಯಗಳ ಕತ್ಣನು ಪೂಜ  ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಿಂಗ ೂಳಿಸುತ್ುವ . 18 ವ ೀಳ  ಈಜಿಪಿ್ನ ಕುಟ್ುಿಂಬವನುನ ಬಿಂದು ನಮೂದಿಸಿ, 

ಅವರು ಯಾವುದ ೀ ಮಳ  ಕೂಡಬ ೀಕು; ಅವರು ಭಗವಿಂತ್ನ ಹಬಬವನುನ ಆಚರಿಸಲ್ು ಬರದ ಜನಾಿಂಗಗಳನುನ ಕತ್ಣನು 
ಹ ೂಡ ದ ವಾಯಧಿಗಳನುನ ಅವರು ಸಿವೀಕರಿಸುವರು. 19 ಈ ಈಜಿಪಿ್ನ ಶ್ಚಕ್  ಮತ್ುು ಎಲಾಲ ರಾಷರಗಳ ಶ್ಚಕ್  ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ 
ಫೀಸ್ಟ್ (: 16-19 ಜ ಕರಾಯಾ 14) ಇರಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಮಿಂದಿ ಎಿಂದು ಕಿಂಗ ೂಳಿಸುತ್ುವ . 

ಆದದರಿಿಂದ ಬ ೈಬಲ್ು ಕಲ್ಸುತ್ುದ  ಎಿಂದು ಭವಿಷಯದಲ್ಲ ಭವಿಷಯವಾಣಿರ್ ಭ ೂೀಜನವನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ದ ೀವರು 
ನರಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುನ . ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ು ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ  ಎಿಂದು ಕೂಡ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಟ್ಟೀಕಾಕಾರರು 
ಗುರುತಿಸುತಾುರ . ಜ ಕರಾಯಾ 14 ರ ಹಾದಿರ್ಲ್ಲರುವ ಒಿಂದು ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ವಾಯಖ್ಾಯನವು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ುದ : 

ಚಚನಣ ಕ್ರರುಕುಳಕ ೂ ಮುಿಂಚ ಯೀ ಮುಿಂಚ ಯೀ ಪರಿವತ್ಣನ ಗ ೂಳಳಬ ೀಕು, ಮತ್ುು ಭಕುರ ಜ ೂತ  ಉತ್್ವವನುನ 
ಆಚರಿಸುತಾುರ  ಮತ್ುು ದ ೀವರ ಗೌರವಾಥಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಣಕ ವಿಧಿಗಳನುನ ಅಭಾಯಸ ರ್ಾಡುತಾುರ  ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ 
ಪರತಿಫಲ್ವನುನ ಪಡ ರ್ುತಾುರ . (ಮೂಲ್ ಮತ್ುು ಟ್ೂರ ಡ ೂೀವ  ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಅನ ೂನ ಡ ೂರ್ಮನ 1610 

ಸಿಂಪುಟ್ 2, ಪುಟ್ 824) 

ದ ೀವರ ರಾಜಯವು ಈ ಲ ೂೀಕದ ಎಲಾಲ ರಾಜಯಗಳನುನ ಬದಲ್ಸುತ್ುದ  (ರ ವ ಲ ಶನ್ 11:15) ಮತ್ುು ಈ ಉತ್್ವವು (cf. ರ ವ ಲ ಶನ್ 
18: 4; 1 ಯೀಹಾನ 2: 18-19) ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಯಾತಿರಗಳು (1 ಪ ೀತ್ರ 2: 1-12) ತ್ಮಮ ಸಾರ್ಾನಯ ವಾಡಿಕ ಯಿಿಂದ. 

ಟಾರನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಪಿಿಂಗ್ ನಮಗ  ಮುಿಂದಿನ ಸಹಸಾರರು ರಾಜಯದಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ುದ  ಈ ರ್ುಗದಲ್ಲ ಒಿಂದು ರ್ಮನುಗು 
ನೀಡುತ್ುದ . "ದ ೀವರ ಗುಡಾರವು" ಭೂರ್ಮರ್ ಮೀಲ  ಇರುತ್ುದ  ಮತ್ುು "ಆತ್ನು ನಮೊಮಿಂದಿಗ  ವಾಸಿಸುವನು" ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  (ಪರಕಟ್ನ  21: 3). 

ಈಗ ಭಗವಿಂತ್ನ ಹಬಬವನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು ದ ೀವರ ರಾಜಯದಲ್ಲ ಬರಬ ೀಕಾದ ವಿಷರ್ಗಳ ಮುಿಂಚೂಣಿರ್ಲ್ಲದ . 

8. ಕ್ರ ನರಯ ದರ ಡಡ ದಿನ: ಮಾನವಕತಲ್ದ ದರೋವರ ಅದತುತ್ವಾದ ಯೋಜನರ 

ಈ ಎಿಂಟ್ನ ರ್ ದಿನ, ಟ ೀಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳನುನ ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೀ ಅನುಸರಿಸುವ ದಿನ, ವಿಮೊೀಚನ ರ್ ಯೀಜನ  
ಪೂರ್ಣಗ ೂಿಂಡಿದ . 



"ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಲ ೈಫ್" - ವಿಶ್ಚಷ್ವಾದ ಮೊೀಕ್ಷವನುನ ತ ರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ  (ರ ವ ಲ ಶನ್ 20:12). ಇದು ಹ ೂಸ ಸವಗಣ ಮತ್ುು ಹ ೂಸ 
ಭೂರ್ಮಗಿಿಂತ್ ಮೊದಲ್ು (ರ ವ ಲ ಶನ್ 21: 1). ರ್ಹೂದಿಗಳು ಈ ಹಬಬವನುನ Shemini 'Azeret, ಇದು "ಅಸ ಿಂಬಲ ಎಿಂಟ್ನ ೀ ದಿನ" 
ಎಿಂದಥಣ (ಸಹ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಹಿಿಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಸಭ  ದಿನಗಳ ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಡಸುವ) ಕರ . 

ಬ ೈಬಲ್ನಿಂದ ಎಿಂಟ್ನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ ಹ ಚುಿ ಇಲ್ಲವ : 

34 ... 'ಈ ಏಳನ ರ್ ತಿಿಂಗಳಿನ ಹದಿನ ೈದನ ರ್ ದಿನದಲ್ಲ ಕತ್ಣನಗ  ಏಳು ದಿನಗಳ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ 
ರಿೀತಾಯ. ... 36 ಎಿಂಟ್ನ ೀ ದಿನದಿಂದು ನೀವು ನೀವು ಪರಿಶುದಧ ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೂಡಬ ೀಕು. ... ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸಭ ಯಾಗಿದುದ, 
ಅದರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದ ೀ ಸಾಿಂಪರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಣವನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು. (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 34,36) 

ಈ ದಿನ ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಏಕ ಿಂದರ  ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ ಗ ಹ ೀಳುತ್ುದ  ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಗ ರೀಟ್ ಡ ೀ ದ ೀವರನುನ 
ವಲ್ರ್ಗಳಿಗ  ಚರ್ಚಣ ಉಲ ಲೀಖಿಸುವ 

37 ಕ ೂನ ರ್ ದಿನ, ಹಬಬದ ಮಹಾನ್ ದಿನ, ಜಿೀಸಸ್ಟ "ಹ ೀಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಯಾರಿದ ವ ೀಳ , ಅವನಗ  ಮತ್ುು ರ್ಮ 
ಬಿಂದು ಕುಡಿರ್ಲ್ ನಿಂತ್ು ಕೂಗಿ. 38 ರ್ಮ ಹ ೂರ ಬರಲ್ು, ಸಿೂಿಪಿರ್ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರ ಿಂದು ನಿಂಬಕ  ಯಾರು ತ್ಮಮ 
ಹೃದರ್ವು ಜಿೀವಿಂತ್ ನೀರಿನ ನದಿಗಳನುನ ಹರಿರ್ುತ್ುದ . " (ಯೀಹಾನ 7: 37-38) 

ಆದದರಿಿಂದ ಯೀಸು ಈ ದಿನವನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡನು, ಇದು ಸಹಸರರ್ಾನವನುನ ಚ್ಡತಿರಸುವ ಹಬಬದ ನಿಂತ್ರ ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೀ ಬರುತಾುನ , 
ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲ ಕಲ್ಸಲಾಗುತ್ುದ . 

ಸಹಸರರ್ಾನದ ನಿಂತ್ರ, ಏನಾಗುತ್ುದ ? 

ಪುನರುತಾಥನ (ಪರಕಟ್ನ  20: 5). 

ದ ೀವರ ಮುಿಂದ  ಸತ್ು ನಿಂತಿದ . ಇಿಂದು ಯೀಸು ಹಿಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಪುನರುತಾಥನಗ ೂಳುಳವಿಂತ ಯೀ ಇದು ನಜ ಕ ೈಸುರನುನ 
ಒಳಗ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುನರುತಾಥನದವರು ದ ೀವರ ನಜವಾದ ಯೀಜನ ರ್ನುನ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಮರಣಿಸಿದವರು ಆಗಿರಬ ೀಕು 

ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಯೀಸು ಪದ ೀ ಪದ ೀ ಹ ೀಳಿದ ತಿೀಪುಣ: 

7 ನೀವು ಹ ೂೀಗಿ ಎಿಂದು, ಹ ೀಳುವ, ಬ ೂೀಧಿಸುವರು 'ಸವಗಣದ ರಾಜಯವನುನ ಕ ೈರ್ಲ್ಲ ಆಗಿದ .' ... 14 ಯಾರು ನೀವು 
ಸಿವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಮನ ರ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಗರ ನಗಣರ್ಮಸುತ್ುದ , ನಮಮ ಅಡಿ ಧೂಳು 
ಅಲ್ುಗಾಡಿಸಿಬಡಬಹುದು, ನಮಮ ಪದಗಳನುನ ಕ ೀಳಲ್ು. 15 ವಿಶ್ಾವಸದಿಿಂದ, ನಾನು ಆ ನಗರದ ಹ ಚುಿ ತಿೀಪಿಣನ ದಿನದಲ್ಲ 
ಸ ೂದ ೂೀಮ್ಸ ಗ ೂಮೊೀರಗಳ ಭೂರ್ಮ ಹ ಚುಿ ಸಹಿಸಿಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಿಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ುದ , ನೀವು ಹ ೀಳಲ್ು! (ಮತಾುರ್ 
10: 7,14-15) 

23 ಮತ್ುು ನೀವು ಸವಗಣಕ ೂ ಉದಾತ್ು ಯಾರು ಕಪ ನೌಣರ್ಮಗ , ಕ ಳಗ  ಹ ೀಡಸ್ಟ ಗ  ಶ್ಾವಸವನುನ ನನನಲ್ಲ ರ್ಾಡಿದದ ಅದುುತ್ 
ಕಾರ್ಣಗಳು ಸ ೂದ ೂೀರ್ಮನಲ್ಲ ನಡ ದರ  ಅದು ಇಿಂದಿಗೂ ವರ ಗೂ ಉಳಿದುಕ ೂಿಂಡಿತ್ುು. 24 ಆದರ  ನಾನು ನೀವು ಹ ಚುಿ 



ತಿೀಪಿಣನ ದಿನದಲ್ಲ ಸ ೂಡ ೂಮ್ಸ ಭೂರ್ಮ ಹ ಚುಿ ಸಹಿಸಿಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಿಂದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ನಮಗ  
ಹ ೀಳುತ ುೀನ . (ಮತಾುರ್ 11: 23-24) 

ಕ್ರರಸುನ ಮತ್ುು ಅವನ ಸಾರ್ಾರಜಯದ ಸಿಂದ ೀಶವನುನ ಉದ ದೀಶಪೂವಣಕವಾಗಿ ತಿರಸೂರಿಸಿದವರಿಗಿಿಂತ್ ಸ ೂಡ ೂಮ್ಸ ಮತ್ುು 
ಗ ೂಮೊೀರದಲ್ಲ (ಆದಿಕಾಿಂಡ 19:24) ನಾಶವಾದ ದ ೀವರಿಗ  ತಿೀಪಿಣನ ದಿನದಲ್ಲ ಇದು ಹ ಚುಿ ಸಹಿಸಿಕ ೂಳಳಬಲ್ಲದು ಎಿಂದು 
ಗಮನಸಿ. 

"ಕ್ಷರ್ಮಸದ ಪಾಪ" (ರ್ಾಕ್ಸಣ 3:29) ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ, "ಎಲಾಲ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷರ್ಮಸಲ್ಪಡುತ್ುವ " ಎಿಂದು ಯೀಸು ಸಹ ಕಲ್ಸಿದನು 
(ರ್ಾಕಣ 3:28). ಮೊೀಕ್ಷಕಾೂಗಿ ಅವಕಾಶವಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರೂ ನಜವಾಗಿರ್ೂ ಆ ಅವಕಾಶವನುನ ಹ ೂಿಂದಿದಾದರ  ಎಿಂದು ಕ ೂನ ರ್ 
ಗ ರೀಟ್ ಡ ೀ ನ ರವ ೀರಿಸುವಿಕ ಯಿಂದಿಗ  ಇದು ಇದ  ಮತ್ುು ಬಹುತ ೀಕ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಸಾುಪವನುನ ಸಿವೀಕರಿಸುತಾುರ . 

ಬದುಕ್ರದ ಎಲಾಲ ರ್ಾನವರು ಸುರ್ಾರು ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತಾುರ ! 

2 ND ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ, ಸಿಮನಾಣ ಪೊೀಲ್ಕಾಪ್ಣ ವರದಿರ್ ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಮತ್ುು ಕ ೂನ ರ್ ಗ ರೀಟ್ ಡ ೀ (ಲ ೈಫ್ 
ಪೊೀಲ್ಕಾಪ್ಣ, ಅಧಾಯರ್ 19) ಬಗ ಗ ಕಲ್ಸಿದ. 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಸತ್ಯವ ಿಂದರ , ದ ೀವರ ಪಿರೀತಿಯಿಿಂದ, ಯೀಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ DIE ಗ  ಬಿಂದನು: 

ದ ೀವರು 16 ಆದದರಿಿಂದ ಅವರು ರ್ಾತ್ರ ಅವನನುನ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರ  ಶ್ಾಶವತ್ ಜಿೀವನ ಯಾರು ನಿಂಬುತಾುರ , ಸುತ್ 
ಮಗುವಾದ ನೀಡಿದ ವಿಶವದ ಇಷ್ವಾಯಿತ್ು. ದ ೀವರು 17 ವಿಶವದ ಖಿಂಡಿಸಿದ ಜಗತಿುನಲ್ಲ ತ್ನನ ಮಗನನುನ ಕಳುಹಿಸಿ, 

ಆದರ  ಅವನ ಮೂಲ್ಕ ಜಗತ್ುನುನ ಉಳಿಸಿದ ಎಿಂದು. (ಯೀಹಾನ 3: 16-17) 

ಪಿರೀತಿರ್ ದ ೀವರು ಸವಲ್ಪಮಟ್ಟ್ಗ  ಅಥವಾ ಲ ೂೀಕಕ ೂ ಸಾರ್ಲ್ು ತ್ನನ ಮಗನನುನ ಕಳುಹಿಸಿದನು? 

ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಗಮನಸುವುದು ಜಾನ್ 3:16 ಪಾರಟ ಸ ್ಿಂಟ್, ಜಗತಿುನ ಉಳಿಸಲಾಗಲ್ಲ್ಲ ಆದರ  ಎಿಂದ ಿಂದಿಗೂ ಇರುವ 
ಬಹುಪಾಲ್ು ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ ಹಿಿಂಸ  ಬಳಲ್ುತಿುದಾದರ  ಎಿಂದು ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುವ  ಒಲ್ವು. ಯೀಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ುವದಕ ೂ 
ಬಿಂದಿದಾದನ ಿಂದು ಅವರು ಗಮನಸುವುದಿಲ್ಲ (ಜಾನ್ 3:17). ಮೊೀಕ್ಷದ ಯೀಜನ  ಪರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ುು ಪಿರೀತಿರ್ 
ದ ೀವರಾಗಿರುತಾುರ ೂೀ? ಪರತಿಯಬಬರೂ ಈಗ ಉಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಲ್ಪನ ರ್ನುನ ಬ ೈಬಲ್ ಬ ಿಂಬಲ್ಸುತ್ುದ ಯೀ? ಇಲ್ಲದಿದದರ , ಅದು 
ನಾಯರ್ವ ೀ? 

ದ ೀವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಿಂದ ಮತ್ುು ಶಕ್ರುರ್ುಳಳವನಾಗಿದಾದನ  ಮತ್ುು ಪಿರೀತಿಯಿಿಂದ (1 ಯೀಹಾನ 4: 8,16), 

ಶ್ಾಶವತ್ವಾದ ಹಿಿಂಸ ಗ  ಜಿೀವಿಸಿದದ ಅನ ೀಕರನುನ ದ ೀವರು ಮುಿಂದಾಗಿರುತಾುನ ಯಾ? 

ನಿಂ. 

ನಸ್ಿಂಶರ್ವಾಗಿ ದ ೀವರ ವಾಸುವವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಒಿಂದು ಯೀಜನ ರ್ನುನ ಸಾಕಷು್ ಬುದಿಧವಿಂತ್ ಆಗಿದ . 

ರ ೂೀಮನನರು 9: 14-15 ಹ ೀಳುತ್ುದ : 



14 ಹಾಗಾದರ  ನಾವು ಏನು ಹಾಗಿಲ್ಲ? ದ ೀವರ ೂಿಂದಿಗ  ಅನ ೈತಿಕತ ಯಿದ ಯೀ? ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿರ್ೂ ಅಲ್ಲ! 15 ಅವರು 
ಮೊೀಶ್ ಗ  ಹ ೀಳುತಾುರ , "ನಾನು ಕರುಣ  ನಾನು ಕರುಣ  ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ  ಮಿಂದಿಗ  ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ , ಮತ್ುು ನಾನು 
ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ  ಮಿಂದಿಗ  ಮೀಲ  ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ ." 

ಹಳ ರ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ದ ೀವರು ಇಸ ರೀಲ್ನ ಭಾಗವನುನ ಆರಿಸಿಕ ೂಿಂಡನ ಿಂದು ಮತ್ುು ಕ ಲ್ವ ೀ ಕ ಲ್ವು ಜನರನುನ ನಾವು 
ತಿಳಿದಿದ ದೀವ . ಉಳಿದವರು ಶ್ಾಶವತ್ ಚ್ಡತ್ರಹಿಿಂಸ ಗ  ಖಿಂಡಿಸಿದರ  ಆ ಪಿರೀತಿ ಹ ೀಗ ? 

ದ ೀವರು "ಎಲಾಲ ಮನುಷಯರನುನ ರಕ್ಷಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಮತ್ುು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ ೂ ಬರಲ್ು ಬರ್ಸುತಾುನ " (1 ತಿಮೊೀತಿ 2: 4). ಈ 
ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ ರ್ಲ್ಪಡದಿರುವ ಕಾರರ್ವ ೀನ ಿಂದರ , ಹ ಚ್ಡಿನವರು ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ುು ಸತ್ಯವನುನ 
ಉಳಿಸಿಕ ೂಳುಳವ ಅಿಂತ್ಯಕ ೂ ತಾಳಿಕ ೂಳುಳತಾುರ  (cf. ರ್ಾಕ್ಸಣ 13:13; ಲ್ೂಯಕ್ಸ 8: 5-15). ಆದರ  ಈಗ ಕರ ರ್ಲ್ಪಡದವರು ಎಲಾಲ 
ಕತ್ುರಿಸಿ ಕಳ ದು ಹ ೂೀಗಿದಾದರ  ಎಿಂದು ಅಥಣವಲ್ಲ. 

ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಅನ ೀಕರು ಉದ ದೀಶಪೂವಣಕವಾಗಿ ಕುರುಡನಾಗಿದಾದರ  ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  (ಯೀಹಾನ 12: 37-

40; ಯಶ್ಾರ್ 44:18). ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಕುರುಡನಾಗಿದದವರಿಗ  ಇನೂನ ಅವಕಾಶವಿದ  (cf. ಜಾನ್ 9:41; ಯಶ್ಾರ್ 42: 16-

18). ಸಹ ಗಮನಸಿ: 

14 ನಾನು ಮತ ು ಈ ಜನರಲ್ಲ ಅದುುತ್ವಾದ ಕ ಲ್ಸ ರ್ಾಡುತ್ುದ  ... 24 ಈ ಉತಾ್ಹದಲ್ಲ erred ಇವರು ಗರಹಿಕ ಗ  
ಬರುತ್ುದ , ಮತ್ುು ದೂರು ಸಿದಾಧಿಂತ್ ಕಲ್ರ್ುವಿರಿ ಆ. (ಯಶ್ಾರ್ 29: 14,24) 

ದ ೀವರ ೂಿಂದಿಗ  ಯಾವುದ ೀ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲ (ರ ೂೀಮನನರು 2:11). "ಭೂರ್ಮರ್ ಎಲಾಲ ತ್ುದಿಗಳು ನಮಮ ದ ೀವರ ಮೊೀಕ್ಷವನುನ 
ನ ೂೀಡುವವು" (ಯಶ್ಾರ್ 52:10) ಎಿಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ುದ . 

ಸಹಸರರ್ಾನ ಮುಗಿದ ನಿಂತ್ರ "ಸತ್ುವರ ಉಳಿದ" (ರ ವ ಲ ಶನ್ 20: 5) ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ ಈ ಮೊದಲ್ ಪುನರುತಾಥನದ 
ಭಾಗವು ಪುನರುತಾಥನಗ ೂಳುಳತ್ುದ . ಇದು ಭೌತಿಕ ಪುನರುತಾಥನವಾಗಿದ  ಮತ್ುು ಅವರ ನರಿೀಕ್ ರ್ು ಕಡಿದುಹ ೂೀಗಿದ  ಎಿಂದು 
ಭಾವಿಸುವವರಿಗ  ಒಳಗ ೂಳುಳತ್ುದ  (ಎಝೆಕ್ರಯಲ್ 37: 1-14). 

ಪಾಪದ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ ಿಂದು ತಿೀರ್ಾಣನಸಲಾಗುತ್ುದ  (ರ ವ ಲ ಶನ್ 20:12; ರ ೂೀಮನನರು 3:23; cf. 1 ಪಿೀಟ್ರ್ 4:17), "ಮಸಿಣ 
ತಿೀಪಿಣನ ಮೀಲ  ವಿಜಯೀತ್್ವ" (ಜ ೀಮ್ಸ್ 2:13). ಎಲಾಲ ರ್ಾಿಂಸವನುನ ದ ೀವರು (ಯರ ರ್ಮರ್ 25:31; ಯಶ್ಾರ್ 3:13) ಮತ್ುು 
ಅನ ೀಕರು ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸುವರು (ಯಶ್ಾರ್ 65:24). ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನ ಕ ೂಡುಗ ರ್ನುನ ಸಿವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು 
ಎರಡನ ರ್ ಅವಕಾಶವಲ್ಲ (ನಜವಾದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ುು ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ ೀವರ ಪವಿತಾರತ್ಮವನುನ ತಿರಸೂರಿಸಿದವರು ರ್ಾಕ್ಸಣ 
3:29 ರ ಪರಕಾರ ಕ್ಷರ್ಮಸಲ್ು ಆ ಅವಕಾಶವನುನ ಪಡ ರ್ುವುದಿಲ್ಲ), ಅನ ೀಕರು ಪಶ್ಾಿತಾುಪ ಪಡುತಾುರ . ಇದನುನ ತ ೂೀರಿಸಲ್ು 
ಕ ೂನ ರ್ ದ ೂಡಿ ದಿನ ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುದ . 

ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ: 

19 ಓ ಕತ್ಣನ ೀ, ನನನ ಶಕ್ರು ಮತ್ುು ನನನ ಕ ೂೀಟ ರ್ೂ ಇಕೂಟ್ಟ್ನ ದಿವಸದಲ್ಲ ನನನ ಆಶರರ್ವೂ ಅನಯಜನರ ನೀವು 
ಭೂರ್ಮರ್ ಕಟ್್ಕಡ ರ್ ಗ  ಬಿಂದು ಹ ೀಳುತಾುರ  ಹಾಗಿಲ್ಲ "ನಶಿರ್ ವಾಗಿ ನಮಮ ತ್ಿಂದ ಗಳು ವಿಂಶಪಾರಿಂಪರ್ಣವಾಗಿ 



ಸುಳುಳ, ನಷರಯೀಜಕ ಮತ್ುು ಲಾಭದಾರ್ಕವಲ್ಲದ ವಿಷರ್ಗಳನುನ." 20 ಮನುಷಯ ಯಾವ ದ ೀವರುಗಳ ಅಲ್ಲ ಸವತ್ಃ 
ದ ೀವರುಗಳು ರ್ಾಡುತ್ುದ ? 21 "ಆದದರಿಿಂದ ನಾನು ನನನ ಕ ೈ ಮತ್ುು ನನನ ಮೈಟ್ ತಿಳಿರ್ಲ್ು ಅವುಗಳನುನ 
ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ುದ  ನಾನು ಈ ಒಮಮ ಅವುಗಳನುನ ತಿಳಿರ್ಲ್ು ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ುದ  ಇಗ ೂೀ,; ಅವರು ನನನ ಹ ಸರು 
ಲಾಡ್ಣ ಎಿಂದು ತಿಳಿರ್ುವರು (ಜ ರ ೀರ್ಮಃ 16: 19-21). 

17 ಮತ್ುು ಇದು ಉಳಿದ ಅವರು ದ ೀವರನುನ, ಅವರ ಕ ತಿುದ ಚ್ಡತ್ರ ಎಿಂದು. ಅವನು ಅದರ ಮುಿಂದ  ಇಳಿರ್ುತಾು ಅದನುನ 
ಪೂಜಿಸುತಾುನ , ಅದಕ ೂ ಪಾರಥಣಸುತಾುನ  ಮತ್ುು "ನನಗ  ವಿತ್ರಿಸು, ನೀನು ನನನ ದ ೀವರು" ಎಿಂದು 
ಹ ೀಳುತಾುನ . 18ಅವರು ತಿಳಿರ್ಲ್ು ಅಥವಾ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಲಾಗಿಲ್ಲ; ಯಾಕಿಂದರ  ಅವರು ನ ೂೀಡದ ಹಾಗ  ಅವರು 
ತ್ಮಮ ಕರ್ುಣಗಳನುನ ಮುಚ್ಡಿ ದಾದರ  ಮತ್ುು ಅವರ ಹೃದರ್ಗಳು ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ... 22 ನಾನು ದಪಪ 
ಮೊೀಡದ, ನಮಮ ಉಲ್ಲಿಂಘನ  ನಿಂತ್ಹ ಔಟ್ blotted, ಮತ್ುು ಒಿಂದು ಮೊೀಡದ, ಪಾಪದ ಹಾಗ  ರ್ಾಡಿದಾದರ . ನನನ 
ಬಳಿಗ  ಹಿಿಂತಿರುಗಿ; ನಾನು ನಮಮನುನ ವಿಮೊೀಚ್ಡಸಿದ ನು. (ಯಶ್ಾರ್ 44: 17,18,22) 

ಸುಳುಳ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದವರು ಸಹ, ವಿಗರಹಗಾರರಲ್ಲದವರು (ಯಶ್ಾರ್ 44: 17-18), ಮೊೀಕ್ಷಕಾೂಗಿ ಅವರ 
ಮೊದಲ್ ನಜವಾದ ಅವಕಾಶವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುತಾುರ  (ಯಶ್ಾರ್ 44:22). ಆಫರಕಾ, ರ್ುರ ೂೀಪ್, ಏಷಾಯ, ಅಮರಿಕಾ, ಮತ್ುು 
ಜಿೀಸಸ್ಟ ಬಗ ಗ ಎಿಂದಿಗೂ ಕ ೀಳಿರದ ದಿವೀಪಗಳು ಮತ್ುು ಸಾರ್ಾರಜಯದ ನಜವಾದ ಸುವಾತ ಣ ಬಲ್ರ್ನಗಳಷು್-ಮತ್ುು ದ ೀವರು 
ಇದನುನ ಮುಿಂದೂಡಿಸಿ ಮತ್ುು ಯೀಜನ ರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿದದನು (ರ ೂೀಮನನರು 11: 2). 

ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ನಾವು "ನಮಮ ದ ೀವರ ಮೊೀಕ್ಷದ ದ ೀವರು" ಎಿಂದು (ಪಾ್ಲ್ಮ 68:20) ಒಪುಪತ ುೀನ  ಮತ್ುು ಅವರು 
ಮೊೀಕ್ಷದ ಯೀಜನ  ವಾಸುವವಾಗಿ ಕ ೀವಲ್ ಒಿಂದು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಕ ಲ್ವು ಹ ಚುಿ ಕ ಲ್ಸ ಹ ೂಿಂದಿದ  ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುವ . 

ಸವಗಣದಲ್ಲ ಮನುಷಯರು ರ್ಾತ್ರ ಉಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಿಂದ ೀ ಒಿಂದು ಹ ಸರು ಇದ  (ಕಾಯಿದ ಗಳು 4:12; cf. ಯಶ್ಾರ್ 43:11) 

ಮತ್ುು ಅದು ಯೀಸುಕ್ರರಸುನು (ಕಾಯಿದ ಗಳು 4:10; ಜಾನ್ 3:18). ರ್ಾನವಿೀರ್ತ ರ್ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಬಗ ಗ ಸತ್ಯ ಮತ್ುು 
ದ ೀವರ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ಣ ಕ ೀಳಿದ ಎಿಂದಿಗೂ ರಿಿಂದ (ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮಮ ಉಚ್ಡತ್ ಬುಕ ಲಟ್ ಗಾಸ ಪಲ್ ದ ೀವರ 
ರಾಜಯದ www.ccog.org ನಲ್ಲ ನ ೂೀಡಿ), ಮತ್ುು "ಎಲಾಲ ರ್ಾಿಂಸ ಮೊೀಕ್ಷ ನ ೂೀಡುವ ನು (ಲ್ೂಕ 3: 6), ಮೊೀಕ್ಷವನುನ 
ಪಡ ದುಕ ೂಳಳಲ್ು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ುದ -ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರಲ್ರುವ ವರ್ಸು್ (cf. ರ್ಾಯಥೂಯ 12: 31-32; 

ಲ್ೂಕ 13: 29-30). 

ಎರಡನ ೀ ಪುನರುತಾಥನದ ನಿಂತ್ರ ಬರುವ ಭವಿಷಯದ ರ್ುಗ (ಆ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ನಜವಾದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಪರಕಟ್ನ  20: 5-

6ರ ೂಳಗ  ಮೊದಲ್ ಪುನರುತಾಥನದಲ್ಲ ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಳುಳತಾುರ ) ಮತ್ುು ಶ್ ವೀತ್ ಸಿಿಂಹಾಸನ ತಿೀಪಿಣನ ಸಮರ್ವನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ  
(ರ ವ ಲ ಶನ್ 20: 11-12). ಯಶ್ಾರ್ (ಯಶ್ಾರ್ 65:20), ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನ್ ಮತ್ುು ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಸಿಂತ್ 
ಇರ ನ ೀರ್ಸ್ಟ (ಅಡವಸಣಸ್ಟ ಹಿರ್ರ ಸ್ಟ, ಬುಕ್ಸ ವಿ, ಅಧಾಯರ್ 34, ವಸಣಸ್ಟ 2-3,4), ಬರಬ ೀಕಾದ ಈ ನದಿಣಷ್ ವರ್ಸು್ 
ಸುರ್ಾರು ನೂರು ವಷಣಗಳಷು್ ದಿೀಘಣವಾಗಿರುತ್ುದ  ಎಿಂದು ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ . 

ಈ ಆಲ ೂೀಚನ ರ್ು ಮಧಯಕಾಲ್ೀನ ರ್ುಗದಲ್ಲ ತ್ನಖ್ಾಧಿಕಾರಿ ಬನಾಣಡ್ಣ ಗ ೈಡ ೂನಸ್ಟ (ಬನಾಣಡ್ಣ ಗುಯಿ: ಇನೂಾಟ್ನಣ 
ರ್ಾಯನುಯಲ್, ಅಧಾಯರ್ 5) ವರದಿ ರ್ಾಡಿದಿಂತ  ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ರ ೂೀಮಗ ಕ್ರರುಕುಳ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ್ದ . 



ಈ ಸಿದಾಧಿಂತ್ವು 20 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ದ ೀವರ ರ ೀಡಿಯೀ / ವಲಿ್ಣ ಚರ್ಚಣ ಕಲ್ತ್ರು ಮತ್ುು ಇದು ಇನೂನ 
ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ಕಲ್ಸಿದ. 

ದರೋವರ ರಕ್ಷಣರಯ ಯೋಜನರ 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ ೂಿಂಡು ದ ೀವರ ನಜವಾದ ನ ೈಜ ಯೀಜನ ಗಳ ನಜವಾದ ಕ ೈಸುರನುನ 
ನ ನಪಿಸುತ್ುದ . ದ ೀವರ ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚಣ ಈ ಬಗ ಗ ದ ೀವರ ಯೀಜನ  ಅವನ ಫೀಸ್ಟ್್ (ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23:37) ನಗಾವಹಿಸಲ್ು 
ಔಟ್ ಹಾಕ್ರತ್ು ಹ ೀಗ  ಅಥಣ. 

ದ ೀವರನುನ ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಬಳಸಿದ ಪ ೀಗನ್ ಅಭಾಯಸಗಳನುನ ಅವರು ಬರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ದ ೀವರು ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಕಲ್ಸುತಾುನ : 

29 ನನನ ದ ೀವರಾದ ಕತ್ಣನು ನನನನುನ ಬಟ್ು್ ಹ ೂೀಗುವ ದ ೀಶಗಳನುನ ನನನ ಮುಿಂದ  ಬಟ್ು್ಬಟಾ್ಗ ನೀನು ಅವರನುನ 
ಸಥಳಾಿಂತ್ರಿಸಿಕ ೂಿಂಡು ಅವರ ದ ೀಶದಲ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾದನ . 30 ನನನ ಹಿಿಂದ ಿಂದೂ ನಾಶವಾಗುವದಕ್ರೂಿಂತ್ ಮುಿಂಚ  ನೀವು 
ಅವರನುನ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಸುವದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ನನನನುನ ಎಚಿರಿಸು. ಮತ್ುು ನೀವು ಅವರ ದ ೀವರನುನ ಕ ೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ಹ ೀಳುವುದು, 'ಈ ಜನಾಿಂಗಗಳು ತ್ಮಮ ದ ೀವರುಗಳನುನ ಹ ೀಗ  ಸ ೀವಿಸಿದರು? ನಾನು ಸಹ ಇದ ೀ ರಿೀತಿ ರ್ಾಡುತ ುೀನ . 
' 31 ಆ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ನಮಮ ದ ೀವರಾದ ಕತ್ಣನನುನ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು; ಅವರು ದ ವೀರ್ಷಸುವ ಲಾಡ್ಣ ಪರತಿ ಅಸಹಯ 
ಫಾರ್ ಅವರು ತ್ಮಮ ದ ೀವರುಗಳಿಗ  ರ್ಾಡಿದ; ಯಾಕಿಂದರ  ಅವರು ತ್ಮಮ ಕುರ್ಾರರಿಗೂ ಕುರ್ಾತ ಣರ್ರಿಗೂ ತ್ಮಮ 
ದ ೀವರಿಗ  ಬ ಿಂಕ್ರ ಹಚುಿತಾುರ . 32 ನಾನು ನಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವಿಂಥದದನ ನಲಾಲ ಎಚಿರಿಸು; ನೀವು ಅದನುನ 
ಸ ೀರಿಸಿಕ ೂಳಳಬಾರದು ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ತ ಗ ದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 12: 29-32) 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಸಿಂಗತಿಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಪ ೀಗನ್ ಆರಾಧನ ರ್ ಪದಧತಿಗಳನುನ ಸಿಂಯೀಜಿಸುವವರು ದ ೀವರ ಮೊೀಕ್ಷದ ಯೀಜನ ರ್ನುನ 
ಅಸಪಷ್ಗ ೂಳಿಸುತಾುರ  ಮತ್ುು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಅದನುನ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ. 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ ಪರಕಾರ ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಅವರು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ (ಉದಾ. ಕಾಯಿದ ಗಳು 18:21; 

20: 6,16; 27: 9; 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 5: 7-8, 16: 8) ಜನರು. 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಆಚರಣ ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಪ ೀಗನ್ ಪದಧತಿಗಳನುನ ಪಾಲ್ ನದಿಣಷ್ವಾಗಿ ಖಿಂಡಿಸಿದರು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  10: 20-

23). ಪಾಲ್ ಸವತ್ಃ ತ್ನನ ಜಿೀವನದ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲ ಹ ೀಳಿದನು (ಕಾಯಿದ ಗಳು 28: 17-19; cf. ಕಾಯಿದ ಗಳು 21: 18-24) ಮತ್ುು 
ಅದನುನ ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ ನಲ್ಲ ಪಟ್ಟ್ ರ್ಾಡಿದ ಎಲಾಲ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸಬ ೀಕಾಗಿತ್ುು. 23. 

ನರ್ಮದಿಂತ , ಗಿರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನ್ ಚಚುಣಗಳು ಕ್ರರಸುನ ಅನುಕರಣ ರ್ಿಂತ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 11: 1) ಆತ್ನನುನ ಅನುಕರಿಸುವ 
ಪೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ ರ್ನುನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ುು ಯೀಸು ಮತ್ುು ಯೀಸು ನಡ ದು ಹ ೂೀಗುತಿುದಾದಗ ಮುಿಂದುವರಿರ್ಲ್ು 
ಅಪೊಸುಲ್ ಯೀಹಾನನ ಸೂಚನ  (1 ಯೀಹಾ. 2: 6 , 18-19), ಅವರು ಎಲಾಲ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದ , ಆ ಚಚುಣಗಳು ತ್ಮಮ ಆರಾಧನಾ ಕಾಯಲ ಿಂಡಗಣಳಲ್ಲ ಅನಯಲ ೂೀಕದ ಅಭಾಯಸಗಳನುನ 
ಸಿಂಯೀಜಿಸುತ್ುವ , ಅದು ಅಪೊಸುಲ್ರು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  10: 20-23; 2 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  6: 14-18; ಜೂಡ್ 3-4, 12; 1 

ಜಾನ್ 2: 6). 



ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳದ ೀ ಇರುವುದರಿಿಂದ, ಬದಲ್ಗ  ಬ ೈಬಲ್ನ ಪಯಾಣರ್ವಲ್ಲದವರು, ಪಾಪವು ನಮಮ 
ಜಿೀವನದಿಿಂದ ನಜವಾದದುದ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ದ ೀವರು ಈಗ ಕ ಲ್ವನುನ ರ್ಾತ್ರ ಕರ ದಿದಾದನ , ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ ಮೊೀಕ್ಷಕಾೂಗಿ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದ  ಅಥವಾ ಬರಲ್ು ವರ್ಸು್, ಮತ್ುು ಹಿಿಂದ ಿಂದೂ ಬದುಕ್ರದದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ರ ಸುಗಿಗರ್ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮೊೀಕ್ಷದ ಅವರ ಯೀಜನ ಗಳ ಭಾಗಗಳನುನ ಬಹಳ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದುುತ್ವಾದ 
ಮತ್ುು ಪಿರೀತಿರ್ ಯೀಜನ . 

9. ತ್ಪುು ಭಾಷಾೆಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಬಬತ್ 

ಯೀಸುವನುನ ನಿಂಬುವ ಅನ ೀಕರು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಏಕ  ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ? ಯಹೂದಯ ವಿರ ೂೀಧಿ ಭಾವನ ರ್ 
ಜ ೂತ ಗ , 'ಸಿಂಪರದಾರ್ದ' ಬಗ ಗ ರಾಜಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಪಾಪದ ವಿಚಾರಗಳನುನ ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ, ರ್ಮಥಾಯ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಗಳು 
ದ ೀವರ ಉತ್್ವಗಳನುನ ಆಚರಿಸಬ ೀಕಾದ ಅಗತ್ಯವನುನ ಒಪಿಪಕ ೂಳುಳವ ಅನ ೀಕ ಕಾರರ್ಗಳಿಲ್ಲ. 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಬಟ್ು್ಬಡುವಿಂತ  'ಪುರಾವ ' ಎಿಂದು ಭಾವಿಸುವಿಂತ  ಒಿಂದ ರಡು ತ್ಪಾಪಗಿ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್್ / 
ತ್ಪಾಪಗಿ ಬರ ದ ವಾಕಯವೃಿಂದಗಳು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಇವ . 

ಕ್ರ ಲರ ಸ್ಕ್್ಯವರಿಗ್ರ 2: 16-17 

ಪಾರರ್ಶಃ, ಸಬಬತ್ ಮತ್ುು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ದೂರವಿರುವುದನುನ ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ "ಪುರಾವ " ಎಿಂದು ಉಲ ಲೀಖಿಸಲ್ಪಡುವ 
ಬ ೈಬಲ್ನ ಸಾರ್ಾನಯ ಭಾಗ ಕ ೂಲ ೂೀಸಿ್ರ್ವರಿಗ  2: 16-17. ಆದದರಿಿಂದ, ಇದರ ಸವಲ್ಪ ತ್ಪುಪ ಅನುವಾದವನುನ ನ ೂೀಡ ೂೀರ್: 

16 ಯಾವುದ ೀ ವಯಕ್ರು ಆದದರಿಿಂದ ರ್ಾಿಂಸ, ಅಥವಾ ಪಾನೀರ್, ಅಥವಾ holyday ವಿಷರ್ದಲ್ಲ ನೀವು ನರ್ಣರ್ ಲ ಟ್, 

ಅಥವಾ ಹ ೂಸ ಚಿಂದರನ, ಅಥವಾ ಸಬಬತ್ ದಿನಗಳ: 17 ಯಾವ ಬರುವ ವಸುುಗಳ ಒಿಂದು ನ ರಳು ಇವ ; ಆದರ  ದ ೀಹದ 
ಕ್ರರಸುನ (: 16-17, ಕ ಜ ವಿ ಕ ೂಲ ೂಸ ್ರ್ವರಿಗ  2) ಆಗಿದ . 

ಮೀಲ್ನ ಅನುವಾದ ಆದಾಗೂಯ, ಇದು ಮೂಲ್ ಗಿರೀಕ್ಸ ನಲ್ಲ ಎಿಂಬುದನುನ ಒಿಂದು ಪದ (ಕ ಜ ವಿ ಅನುವಾದಕರು ವಾಲ್ರುವ 
ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ ಆಗಿದ  ಪುಟ್ ಇದಕಾೂಗಿಯೀ) "ಹ ೂಿಂದಿದ " ಸ ೀರಿಸಲಾಗಿದ , ಸನನಹಿತ್ವಾಗಿದ . 

ನಜವಾದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಾಷಾಿಂತ್ರವು ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಿಂದ ಅದನುನ ಹ ೂರಹಾಕುತ್ುದ . ಪದಯ 17 ಪರಬಲ್ ನ 
ಕಾನಾೂಡಾಣನ್್ ಸಿಂಖ್ ಯಗಳನುನ ಹಾಗೂ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪದಗಳು ಗಮನಸಿ: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 ... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
ಬರಬ ೀಕಾದ ವಸುುಗಳ ನ ರಳು ಯಾವುದು; ದಿ .... ಆದರ  .... ದ ೀಹ ............ ನ ... ಕ್ರರಸುನ.   

ಬ ೈಬಲ್ನ ಪಠ್ಯದಲ್ಲ ಯಾವುದ ೀ ಪದವಿಲ್ಲ ಎಿಂದು -9999 ಎಿಂದರ  "ಈಸ್ಟ" ಎಿಂಬ ಪದವು ಈ ಗರಿಂಥದಲ್ಲಲ್ಲ ಎಿಂದು ಗಮನಸಬ ೀಕು. 



ಅದ ೀ ಮೂರು ಪರಬಲ್ ರ್ಾತ್ುಗಳು (# 4983, 3588, & 5547) ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಮತ್ುು ಆ ಬಾರಿ ಕ ಜ ವಿ "ಕ್ರರಸುನ 
ದ ೀಹದ" ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ುದ  ಇತ್ರ  ನಾಲ್ುೂ ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದ  (ರ ೂೀಮನನರು 7 ಕಾರರ್:; 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10:16 

4; 1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  12:27; ಎಫ ಸ 4:12) - ಎನ್.ಕ .ಜ .ವಿ-ಹಾಗ  ಕ .ಜ .ವಿ. ಇರಬ ೀಕು. 

ಆದದರಿಿಂದ, ಆ ಅನುವಾದಕರು ತ್ಮಮನುನ ತಾವು ಸಿಥರವಾಗಿ ಹ ೂಿಂದಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿದದರ , ಕ ೂಲ ೂಸಿ್ರ್ವರಿಗ  2: 16-17 ಗ  ಅವರು 
ರಾಜಯವನುನ ಅನುವಾದಿಸಿದದರು (ಮತ್ುು ಆವರರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪವಿರಾಮಗಳು): 

16 ಆದದರಿಿಂದ ತಿನುನವ ಮತ್ುು ಕುಡಿರ್ುವ ಅಥವಾ ಒಿಂದು ಹಬಬದ ವಿಷರ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹ ೂಸ ಚಿಂದರನ ಒಿಂದು 
ಆಚರಣ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಬಬತ್ 17 (ಆ ವಿಷರ್ಗಳನುನ ಬರುವ ವಸುುಗಳ ನ ರಳು), ಆದರ  ಕ್ರರಸುನ ದ ೀಹದ 
ಯಾವುದ ೀ ವಯಕ್ರು ನಾಯಯಾಧಿೀಶರು ನೀವು ಅವಕಾಶ. 

ಅಥವಾ ಬ ೀರ  ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಹ ೀಳುವುದಾದರ , 'ಕ್ರರಸುನ ದ ೀಹ' (ಚರ್ಚಣ, ಕ ೂಲ ೂಸಿ್ರ್ವರಿಗ  1:18) ಹ ೂರಗ  ಇರುವವರು ಪವಿತ್ರ 
ದಿನಗಳನುನ ಕುರಿತ್ು ನಮಮನುನ ನರ್ಣಯಿಸಬಾರದು, ಆದರ  ನಜವಾದ ಚರ್ಚಣ ರ್ಾತ್ರ. ಕ ೂಲ ೂಸ ್ರ್ವರಿಗ  2: 16-17 ಸಬಬತ್ 
ಮತ್ುು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ದೂರವಿವ  ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತಿುಲ್ಲ. 

ರ್ಮಲ್ನನ ಆರಿಂಭಿಕ ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್ ಬಷಪ್ ಆಿಂಬ ೂರೀಸ್ಟ ಸಹ ಕ ೂಲ ೂಸಿ್ರ್ವರಿಗ  2:17 "ಕ್ರರಸುನ ದ ೀಹ" ಎಿಂದು 
ಉಲ ಲೀಖಿಸುತಿುದಾದನ ಿಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು. 

ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರರಸುನ ದ ೀಹವನುನ ಹುಡುಕ ೂೀರ್ ... ಕ್ರರಸುನ ದ ೀಹವು ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯವಿದ . (ರ್ಮಲ್ನ್ ನ ಆಿಂಬ ೂರೀಸ್ಟ ಪುಸುಕ 
II. ಪುನರುತಾಥನದ ನಿಂಬಕ ರ್ ಮೀಲ , ಅಧಾಯರ್ 107) 

ಗಿರೀಕನ ಆಧುನಕ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಕಾರರು ಅಭಿವಯಕ್ರು ನಜಕೂೂ ಅಥ ೈಣಸಿಕ ೂಿಂಡಿದದನುನ ಕಡ ಗಣಿಸುತಿುದಾದರ  ಎಿಂಬುದು ದುಃಖ. 

ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಬಟ್ು್ಬಡಲಾಗಿದ ಯಿಂದು ಹ ೀಳಲ್ು ಅಸಿಂಬದಧವಾದ ಭಾಷಾಿಂತ್ರವನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಸಿ ಇದು ಕಳಪ  exegesis 

(ಬ ೈಬಲಕಲ್ ವಾಯಖ್ಾಯನ). 

ಗಲಾಷಿಯನ್್ 4: 8-10 

ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಕ್ರೀತಿಣ ರ್ಾಡುವುದು ಮತ ೂುಿಂದು ಸಾರ್ಾನಯ ಆಕ್ ೀಪಣ ಯಾಗಿದುದ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗ  4: 8-10. ಕ ಲ್ವು 
ಪೊರಟ ಸ ್ಿಂಟ್ಗಳು ಬ ೈಬಲ್ನ ದಿನಾಿಂಕಗಳನುನ ಗಮನಸಬ ೀಡ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಲ್ು ಇದನುನ ಬಳಸುತಾುರ . ಆದದರಿಿಂದ ಆ ಗರಿಂಥಗಳು 
ನಜವಾಗಿ ಏನು ಕಲ್ಸುತ್ುದ  ಎಿಂಬುದನುನ ನ ೂೀಡ ೂೀರ್: 

8 ಆದರ , ವಾಸುವವಾಗಿ, ನೀವು ದ ೀವರಿಗ  ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ್ಲ, ನೀವು ಸವಭಾವತ್ಃ ದ ೀವರುಗಳ ಹ ೂಿಂದದ 
ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 9 ಆದರ  ಈಗ ನೀವು ಕಿಂಡಿದುದ ನಿಂತ್ರ ದ ೀವರು ಅಥವಾ ಬದಲ್ಗ  ದ ೀವರು ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ , ಅದು 
ನೀವು ದುಬಣಲ್ ಮತ್ುು ನೀಚ ಅಿಂಶಗಳನುನ ದಿಿಂದ ತಿರುಗಿ, ನೀವು ಬಿಂಧನ ಎಿಂದು ಮತ ು ಆಸ  ಇದು ಹ ೂಿಂದಿದ ? 10 

ದಿನಗಳು, ತಿಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ುು ಋತ್ುಗಳು ಮತ್ುು ವಷಣಗಳನುನ ನೀವು ಗಮನಸಿರಿ. 

ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ವಿರ ೂೀಧಿ ಚಚ ಣಯಿಂದಿಗ  ಹಲ್ವಾರು ಸಮಸ ಯಗಳಿವ . 



ಒಿಂದು ಎಿಂಬುದು ಗಲಾತ್ಯದವರು ರ್ಹೂದಯರಲ್ಲದವರು (ಕ ಲ್ವು ರ್ಹೂದಿಗಳು ನಿಂತ್ರದ ಶ್ ್ ಲೀಕಗಳಲ್ಲ ಸಪಷ್ವಾಗಿ 
ರ್ಾತ್ನಾಡುತಿುದದರು) ಮತ್ುು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಪರಿವತ್ಣನ ಗ  ಮುಿಂಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿರಲ್ಲ್ಲ. 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನುನ "ಭಿಕ್ಷುಕನೀರ್ ಅಿಂಶಗಳು" ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಕರ ರ್ುವ ರ್ಾಗಣವಿಲ್ಲ. ಗಲಾತ್ಯರು "ಸವಭಾವತ್ಃ 
ದ ೀವರುಗಳಲ್ಲದ  ಸ ೀವ  ಸಲ್ಲಸುತಿುದದರು" ಎಿಂದು ಪಾಗನ್ ಆಚರಣ ಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವಾಗಿ ಪಾಲ್ ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಎಚಿರಿಸಿದದರು. 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ / ಪೊರಟ ಸ್ಿಂಟ್ / ಪೂವಣ ಆಥ ೂಣಡಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಅನ ೀಕ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ವಷಣಗಳನುನ (ಭಾನುವಾರ, ಈಸ್ರ್, 

ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ, ಹ ೂಸ ವಷಣ) ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ  ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬ ೀಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದ ೀ ಧಾರ್ಮಣಕ ದಿನಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಿಂದು 
ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರ  ಅವರು ಏನನೂನ ಗಮನಸಬಾರದು. 

ಗಲಾರ್ಷರ್ನ್್ 4: 8-10 ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಬಟ್ು್ ಹ ೂೀಗುತಿುಲ್ಲ, ಬದಲ್ಗ  ಬ ೈಬಲ್ನ ಅಲ್ಲದ ಆಚರಣ ಗಳಿಗ  
ಅಿಂಟ್ಟಕ ೂಳುಳವ ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕ . 

ಏಳನರಯ ದಿನ ಸ್ಬಬತ್ ಬಗ್ರ ೆಏನತ? 

ಏಳನ ೀ ದಿನ ಸಬಬತ್ ಮೊದಲ್ನ ರ್ದು ದ ೀವರ ಉತ್್ವಗಳಲ್ಲ ಮೊದಲ್ನ ರ್ದು. ಇದು ಲ ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23 ರಲ್ಲ ಪಟ್ಟ್ಯಾಗಿದ . ಇದು 
ವಾರ್ಷಣಕ ಆದರೂ, ವಾರ್ಷಣಕ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಲ್ಲ, ಕ ಲ್ವು ಸಿಂಕ್ಷಿಪು ಕಾಮಿಂಟ್ಗಳು ಕರಮವಾಗಿರುತ್ುವ . 

ವಾರದ ಏಳನ ೀ ದಿನ, ಬ ೈಬಲ್ನ ಸಬಬತ್ ಅನುನ ಶನವಾರ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ . ವಾರದ ಏಳನ ೀ ದಿನವಾಗಿ ಕ ಲ್ವು 
ಕಾಯಲ ಿಂಡಗಣಳಲ್ಲ ಭಾನುವಾರವನುನ ತ ೂೀರಿಸಲಾಗಿದ ಯಾದರೂ, ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಿಂದು ಭಾನುವಾರವು 
ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ . ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಜಿೀಸಸ್ಟ (ಲ್ೂಯಕ್ಸ 4:16, 21; 6: 6; 13:10) ಹಾಗ ಯೀ ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ಮತ್ುು ನಷಾಾವಿಂತ್ರು ಎಿಂದು ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ  (ಕಾಯಿದ ಗಳು 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; ಹಿೀಬೂರ 4: 9-11) 

ಏಳನ ರ್ ದಿನ ಸಬಬತ್ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ ಏಳನ ರ್ ದಿನ ಸಬಬತ ಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಅನ ೀಕರು ವಾದಿಸುತಾುರ , ಆದದರಿಿಂದ ಇವತ್ುು 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರ  ಆ ಹಕುೂ ಸಾಥಪಿಸುವ ಏಕ ೈಕ ರ್ಾಗಣವ ಿಂದರ  ಬ ೈಬಲ್ನ ಅಪೂವಣ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಗಳ ಮೀಲ  
ಅವಲ್ಿಂಬತ್ವಾಗಿದ . ಮೂಲ್ ಗಿರೀಕ್ಸ, ಮೂಲ್ ಅರಾರ್ಮಕ್ಸ, ಮತ್ುು ಮೂಲ್ ಲಾಯಟ್ಟನ್ ವಲ ಗೀಟ್ ಎಿಂದು ನಿಂಬಲಾಗಿದ  ಎಿಂದು 
ನ ೂೀಡಿದರ , ಏಳನ ರ್ ದಿನ ಸಬಬತ್ ಅನುನ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾಲ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲ ಇದು ಸಪಷ್ವಾಗಿದ . 

ಕ ಲ್ವು ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಮತ್ುು ಪೊರಟ ಸ್ಿಂಟ್ ಬ ೈಬಲ್ನ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಗಳ ಪರಕಾರ, ಏಳನ ೀ ದಿನ ಸಬಬತ್ ಉಳಿದವು ದ ೀವರ 
ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಜನರಿಗ  ಉಳಿರ್ುವುದು: 

ಅವರು 4, ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲ ಏಳನ ೀ ದಿನ ಬಗ ಗ ಎಲ ೂಲೀ ರ್ಾತ್ನಾಡಿದರು "ಮತ್ುು ದ ೀವರು ತ್ನನ ಎಲ್ಲ ಕ ಲ್ಸಗಳಲ್ಲ 
ಏಳನ ೀ ದಿನ ವಿಶ್ಾರಿಂತಿ"; 5 ಮತ್ುು ಮತ ು, ಹಿಿಂದ  ಹ ೀಳಿದ ಸಥಳದಲ್ಲ, ಆದದರಿಿಂದ, ಇದು ಕ ಲ್ವು ಪರವ ೀಶ್ಚಸುತ್ುದ  ಎಿಂದು 
ಉಳಿದಿದ  ರಿಿಂದ ಮತ್ುು, ಹಿಿಂದ  ಉತ್ುಮ ಕಾರರ್ ಅಸಹಕಾರ ಪರವ ೀಶ್ಚಸಲ್ಲ್ಲ ಪಡ ದವರಲ್ಲ "ಅವರು ನನನ ಉಳಿದ 
ಪರವ ೀಶ್ಚಸಲ್ು ಹಾಗಿಲ್ಲ." 6, .. . 9 ಆದದರಿಿಂದ, ಒಿಂದು ಸಬಬತ್ ಉಳಿದ ಇನೂನ ದ ೀವರ ಜನರಿಗ  ಉಳಿದಿದ . 10 ಯಾವನು 
ದ ೀವರ ವಿಶ್ಾರಿಂತಿರ್ನುನ ಪರವ ೀಶ್ಚಸುತ್ುದ , ದ ೀವರು ತ್ನನ ರಿಿಂದ ಅವನ ಸವಿಂತ್ ಕ ಲ್ಸಗಳಲ್ಲ ನಿಂತಿದ . 11 ಆದದರಿಿಂದ, 



ನಮಗ  ಯಾರೂ ಅಸಹಕಾರ ಅದ ೀ ಉದಾಹರಣ ಗ  ನಿಂತ್ರ ಬೀಳಬಹುದು ಎಿಂದು ಉಳಿದ ಪರವ ೀಶ್ಚಸಲ್ು ಶರರ್ಮಸಬ ೀಕು 
ಅವಕಾಶ. (ಹಿೀಬೂರ 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 ಎಲ ೂಲೀ ಕಾಲ್ ಅವರು ಈ ಪದಗಳಲ್ಲ ಏಳನ ೀ ದಿನ ಅವರು ರ್ಾತ್ನಾಡಿದರು: "ಏಳನ ೀ ದಿವಸದಲ್ಲ ದ ೀವರ ಎಲಾಲ 
ತ್ನನ ಕ ಲ್ಸ ಉಳಿದುಕ ೂಿಂಡಿತ್ು." 5 ಮತ ು ದಾವರದಲ್ಲ ಅವರು ಹ ೀಳುತಾುರ  ಮೀಲ , "ಅವರು ನನನ ಉಳಿದ ನಮೂದಿಸಿ 
ಎಿಂದಿಗೂ." 6 ಇದು ಇನೂನ ಕ ಲ್ವು ಎಿಂದು ಉಳಿದ ನಮೂದಿಸಿ ಎಿಂದು ಉಳಿದಿದ  ಮತ್ುು, ಹಿಿಂದ  ಸುವಾತ ಣ ಅವರಿಗ  
ಬ ೂೀಧಿಸಿದ ಇರುವವರಿಗ  ಅವುಗಳ ಅಸಹಕಾರ, ಹ ೂೀಗಲ್ಲ್ಲ ... 9 ಉಳಿದಿದ , ನಿಂತ್ರ, ದ ೀವರ ಜನರು ಒಿಂದು ಸಬಬತ್ 
ಮಣ ; ದ ೀವರ ಉಳಿದ ಪರವ ೀಶ್ಚಸುತ್ುದ  ಯಾರಾದರೂ 10, ತ್ನನ ಕ ಲ್ಸದಿಿಂದ ನಿಂತಿದ  ದ ೀವರು ತ್ನನ ನಿಂದ 
ರ್ಾಡಿದಿಂತ . 11 ನಮಗ , ಆದದರಿಿಂದ, ಉಳಿದ ನಮೂದಿಸಿ ಎಲಾಲ ಪರರ್ತ್ನಗಳನುನ, ಯಾರೂ ಅಸಹಕಾರ ತ್ಮಮ 
ಉದಾಹರಣ ಗ  ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಸಿರ್ುತ್ುದ  ರ್ಾಡ ೂೀರ್ (ಹಿೀಬೂರ 4: 4-6,9-11, ಎನ್ಐವಿ) 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಏಳನ ರ್ ದಿನ ಸಬಬತ್ ಅನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಿಂದು ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಹ ೀಳುತ್ುದ . ಆಧಾಯತಿಮಕ 
ಬ ಳವಣಿಗ  ಮತ್ುು ವ ೈರ್ಕ್ರುಕ ನವ ಯೌವನ ಪಡ ರ್ುವಿಕ ಗ  ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಜ ೂತ ಗ , ಸಬಬತ್ ದ ೀವರ ಸಹಸರರ್ಾನದ 
ಉಳಿದ ಸಮರ್ವನುನ ಕೂಡಾ ಚ್ಡತಿರಸುತ್ುದ . 

ಏಳನ ರ್ ದಿನ ಸಬಬತ್ ಒಿಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನವ ಿಂದು ಹಲ್ವರು ಪರಿಗಣಿಸದಿದದರೂ, ಬ ೈಬಲ್ ಹಿೀಗ  ರ್ಾಡುತ್ುದ  (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 

3; ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 20: 8; ಯಶ್ಾರ್ 58:13). ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಅದನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳದಿರುವುದನುನ ಎಚಿರಿಸಿದ  (ಹಿೀಬೂರ 4: 

4-11), ಆದರ  "ಖ್ಾಲ್ ಶಬದಗಳ" (cf. ಎಫ ಸಿರ್ನ್್ 5:26) ನ ೂಿಂದಿಗ  ಅನ ೀಕ ಕಾರರ್ಗಳಿವ . 

ಇಲ್ಲದಿದದರ  ಸುಸಪಷ್ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಗಳ ಹ ೂರತಾಗಿರ್ೂ, ಅಿಂತ ೂಯೀಕನ ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಬಷಪ್ ಇಗ ನೀರ್ಷರ್ಸ್ಟ ಭಾನುವಾರ 
(ಥೀಲ್ ಬ ಇಗನಟ್ಟರ್ಸ್ಟ ಮತ್ುು ಸಬಬತ್ ಜ ೂತ  ಏಳನ ರ್ ದಿನ ಸಬಬತ್ ಅನುನ ಬದಲ್ಸಲ್ಲ್ಲ) ಸಬಬತ್ ಸ ಿಂಟ್ಟನ ಲ್, ಸಿಂಪುಟ್ 69 

(3): 18-21 , 2016 ಮತ್ುು ಥೀಲ್ ಬ. ಇಗ ನೀರ್ಷರ್ಸ್ಟ ಮತ್ುು ಸಬಬತ್ನಲ್ಲ ಸಬಬತ್ ಸ ಿಂಟ್ಟನ ಲ್, ಸಿಂಪುಟ್ 70 (2): 15-17, 

2017). ಅಥವಾ ಡಿಡಾಹ  ಎಿಂದು ಪಾರಚ್ಡೀನ ಡಾಕುಯಮಿಂಟ್ ರ್ಾಡಿದರು (. ಥಯಲ್ B. ದಿ ಡಿಡಾಹ  ಮತ್ುು ಸಬಬತ್ ಸಬಬತ್ 
ಸ ಿಂಟ್ಟನ ಲ್, ಸಿಂಪುಟ್ 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

ಇತಿಹಾಸ ಚರ್ಚಣ ಹ ಚ್ಡಿನ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ದಾಖಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ್ವ  ರ್ಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಪುಸುಕಗಳನುನ ಟ್ೂರ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಚರ್ಚಣ ಇಿಂದು ಎಲ್ಲ 
ಪರಿಶ್ಚೀಲ್ಸಿ? ಮತ್ುು ಮುಿಂದುವರಿಕ  ಇತಿಹಾಸ ದ ೀವರ ಚರ್ಚಣ www.ccog.org ನಲ್ಲ. 

10. ಮರತಕಳಿಸ್ತವ ಭ ತ್ ರಜಾದಿನಗಳು 

ಕ್ರರಸುನ ಅನ ೀಕ ಪಾರಧಾಯಪಕರು ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ, ಈಸ್ರ್, ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಧಾರ್ಮಣಕ ದಿನಗಳ ಬಗ ಗ ಏನು? 

ಅವರು ಬ ೈಬಲ್ನಿಂದ ಬರುತಿುೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದದರ , ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತಾುರ ? ಬ ೈಬಲ್ನ ಪರಕಾರ, ನೀವು ಅವುಗಳನುನ 
ಉಳಿಸಿಕ ೂಿಂಡರ  ಅದು ಮುಖಯವಾದುದಾಗಿದ ? 



ಪರಪಿಂಚದ ಚಚುಣಗಳು ಅನುಮೊೀದಿಸುವ ಹಲ್ವಾರು ರಜಾದಿನಗಳು ಇವ , ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನುನ 
ಅನುಮೊೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದುದದಕೂೂ, ಕ ಲ್ವು ಚಚುಣಗಳು ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಅನುಮೊೀದಿಸಿವ , ಜ ೂತ ಗ  ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಅದ ೀ 
ಖಿಂಡನ ಗಳನುನ ಖಿಂಡಿಸಿವ . 

ಈ ಪುಸುಕದ ವಾಯಪಿುಗಿಿಂತ್ಲ್ೂ ಪರತಿ ರಜ ರ್ ಬಗ ಗ ಮತ್ುು ಅದರ ಮೂಲ್ದ ಬಗ ಗ ವಿವರಗಳನುನ ನಮೂದಿಸಲ್ು, ರಿಯಾಲ್ಟ್ಟ 
ಎನುನವುದು ಅನ ೀಕವ ೀಳ  ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ ಮೂಲ್ ದ ೀವತ  / ದ ೀವತ ಗಳನುನ ವಿವಿಧ ಚಚಗಣಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವ 
ಮೊದಲ್ು ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಅವುಗಳನುನ ಮರುನಾಮಕರರ್ ರ್ಾಡಲಾಯಿತ್ು. 

ಅನ ೀಕ ಗಿರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನ್ ಧಮಣಶ್ಾಸಾಜ್ಞರು ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಪ ೀಗನ್ ಮತ್ುು ಸೂಕುವಲ್ಲದ ಈ ರಜಾ ನಿಂದಿಸಿದ ಎಿಂದು 
ತಿಳಿರ್ಲ್ು ಆಶಿರ್ಣ ಎಿಂಬುದನುನ ಕ ೈಸುರ-ಹ ೂರತಾಗಿರ್ೂ ವಿವಿಧ ಗಿರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನ್ ಚಚುಣಗಳು 21 ನ ೀಶತ್ರ್ಾನದ 
ಅವುಗಳನುನ ಪರಚಾರ ಎಿಂದು ವಾಸುವವಾಗಿ. 

ಹರ ಸ್ ವಷ್ನದ ದಿನ ಗ್ೌರವಾನಿಿತ್ ಜಾನಸ್ಟ (ಸ್ಮಯದ ದರೋವರತ) ಮತ್ತು ಸರೆನತವಾ (ಶತದಿಧೋಕರಣ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ರೋಮದ ದರೋವತರ) 

ಬ ೈಬಲ್ ವಷಣದ ಸಿರಿಂಗ್ ಆರಿಂಭವಾಗುತ್ುದ  (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 12: 2), ಆದರ  ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ ಹ ೂಸ ವಷಣದ ದಿನ 
ಆಧುನಕ ಕಾಯಲ ಿಂಡಗಣಳನುನ ಮೀಲ  ಜನವರಿ 1 ಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ 2 ND ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ, ಗಿರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು 
ರ ೂೀಮನ್ ದ ೀವತಾಶ್ಾಸಾಜ್ಞ ಟ ಟ್ುಣಲ್ರ್ನ್ ಇದು ಒಿಂದು ಆವೃತಿು ಆಚರಿಸುತಿುರುವುದಾಗಿ ಕ್ರರಸುನ ಸಾರಿದ ಯಾರು 
ಖಿಂಡಿಸಿದರು. ಆದರ , ಇದು ಆಚರಿಸಲ್ು ಬರ್ಸಿದ ಅನ ೀಕರನುನ ನಲ್ಲಸಲ್ಲ್ಲ. 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ವಿಶವಕ ೂೀಶ ವರದಿ: 

ಕ್ರರಸುಪೂವಣ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ುು ಕೌನ್ಲ್ಗಳು ಈ ವಷಣದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಬಬದ ಆರಾಧಕರು ಮತ್ುು 
ಅತಿಕರಮರ್ಗಳನುನ ಖಿಂಡಿಸಿದರು ... ವಷಣದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಟ ಟ್ುಣಲ್ರ್ನ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರನುನ 
ದೂರ್ಷಸುತಾುನ  - ಹ ೂಸ ವಷಣದ ದಿನ ಅಧಯಕ್ಷತ  ವಹಿಸಿದ ದ ೀವತ  ಸ ರನಯಾದಿಿಂದ ಸ ರನರ್ (ಫ ರಟ ರ ನ್್) (Cf. 

ಓವಿಡ್, ಫಾಸಿ್, 185-90) - ಸ ನೀಹಪರ ಸಿಂಭ ೂೀಗದ ಸಿಂಕ ೀತ್ಗಳನುನ (ಡಿ ಐಡಲ್ xiv). (ಟ ೈನಣ J. ಹ ೂಸ ವಷಣದ 
ದಿನ ದಿ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ ಸಿಂಪುಟ್ 11, 1911) 

ಸುರ್ಾರು 487 ಕ್ರರ.ಶ., ಗಿರೀಕ್ಸ ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನನರು ಜನವರಿ 1 ಸ್ ಮೀಲ  "ಸುನನತಿ ಹಬಬದಿಂದು" ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು 
ಕಾರ್ುತ್ುದ . ಆದಾಗೂಯ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಿಂಗಿೀರ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ರ್ನುನ ನಲ್ಲಸಲ್ಲ್ಲ. 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ವಿಶವಕ ೂೀಶ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು: 

ನಮಮದ ೀ ದಿನದಲ್ಲ ಹ ೂಸ ವಷಣದ ಆರಿಂಭದ ಜಾತ್ಯತಿೀತ್ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಸುನತಿಗ  ಧಾರ್ಮಣಕ ಆಚರಣ ಗ  ಅಡಿಿರ್ುಿಂಟ್ು 
ರ್ಾಡುತ್ುವ  ಮತ್ುು ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರವನುನ ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೀಕಾದ ಕ ೀವಲ್ ರಜಾದಿನವನುನ ರ್ಾಡಲ್ು ಒಲ್ವು 
ತ ೂೀರುತ್ುವ . ಪ ೀಗನ್ ಮತ್ುು ದಿನವನುನ ಆಚರಿಸುವ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ವಿಧಾನದ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸವನುನ ಸ ೀಿಂಟ್ 
ಆಗಸಿ್ೀನ್ ಗಮನಸ ಳ ದಿದಾದರ : ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಉಪವಾಸ ಮತ್ುು ಪಾರಥಣನ ಯಿಿಂದ ಪ ೀಗನ್ ವಿಹಾರ ಮತ್ುು 
ಅತಿಕರಮರ್ಗಳನುನ ಪ ರೀರ ೀಪಿಸಬ ೀಕು (ಪಿಎಲ್, XXXVIII, 1024 ಚದರ; ಸ ಮ್ಸಣ ಸಿಕ್ರ್್ವಿಐ, ಸಿಎಕ್ರ್್ವಿಐ). (ಇಬಡ್) 



ಆದದರಿಿಂದ ಇದು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ುದ : 

... ಆರನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಆಕ್ಿರ್ ಮಿಂಡಳಿರ್ು (ಕಾಯನ್. ನಾನು) ಕ ೈಸುರು ಸ ರನಾಗಳು ಡ ೈಯಾಬ ೂಲ್ಕ್ಸ 
ಗಮನಸಿ ನಷ ೀಧಿಸಿದ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲ. 

ಅಭಿವಯಕ್ರು ಸ ರನಾಗಳು ಡ ೈಯಾಬ ೂಲ್ಕ್ಸ ಗಮನಸಿ ಸೂಥಲ್ವಾಗಿ "ಡ ವಿಲ್ ಹ ೂಸ ಸಮರ್ ಗಮನಸುವುದರ." ಇದು ಹ ೂಸ ವಷಣದ 
ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳು ಪಾರಥಣನ  ಮತ್ುು ಅಭಾಯಸಗಳು ಒಮಮ ಪ ೀಗನ್ ದ ೀವತ  ನೀಡಲಾಗಿದ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಾಧಯತ ಯಿದ  ಎಿಂದು 
ಇಿಂಗಿಲೀಷ್ ಲಾಯಟ್ಟನ್ ಅನುವಾದವಾಗುತ್ುದ  ಗಮನಸಿ. 

ಒಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ನ ರಜಾ ಜನವರಿ 1 ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ುು ರ ೂೀಮ್ಸ ಚರ್ಚಣ ಭೂತ್ ಅದರ ಕ ಲ್ವು ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳ ನಷ ೀಧಿಸಿದಾದರ . 

ವಾಯಲರೆಂಟರೈನ್್ ಡರೋ ಗ್ೌರವಾನಿಿತ್ ಫೌನಸ್ಟ / ಪಾಯನ್ (ಹೆಂಡತಗಳು ಮತ್ತು ಫಲ್ವತ್ುತರಯ ದರೋವರತ) 

ಬ ೈಬಲ್ ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀರ್ಿಂತ್ಹ ರಜಾದಿನವನುನ ಹ ೂಿಂದಿಲ್ಲ, ಆದರ  ಅನ ೀಕ ಜನರು ಇದನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ . 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಮೂಲ್ವು ಅದರ ಬಗ ಗ ಬರ ದಿದ : 

ಫ ಬರವರಿ 15 ರಿಂದು ಆಚರಿಸಲಾದ ಪಾರಚ್ಡೀನ ರ ೂೀಮನ್ ಉತ್್ವ ಲ್ುಪಕಣಲ್ಯಾದಲ್ಲ ಸ ೀಿಂಟ್ ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀ 
ಸುಳಿಳನ ಬ ೀರುಗಳು. 800 ವಷಣಗಳ ಕಾಲ್ ರ ೂೀಮನನರು ಈ ದಿನವನುನ ಲ್ುಪಕಣಸ್ಟ ದ ೀವರಿಗ  
ಸಮಪಿಣಸಿದರು.ಲ್ುಪಕಣಲ್ಯಾದಲ್ಲ, ಒಬಬ ರ್ುವಕನು ಲಾಟ್ರಿನಲ್ಲ ರ್ುವತಿರ್ ಹ ಸರನುನ ಸ ಳ ರ್ುವನು ಮತ್ುು ಆ 
ವಷಣದ ಮಹಿಳ ಗ  ಲ ೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂಗಾತಿಯಾಗಿರುತಾುನ  ... 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಚರ್ಚಣ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಹ ಚುಿ ಸ ೀಿಂಟ್ ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಗೌರವಗಳು, ಆದರ  ರಜ  ರ ೂೀಮನ್ ಮತ್ುು 
ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಎರಡೂ ಮೂಲ್ವನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ . (ಸ ೀಿಂಟ್ ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀ ಮೂಲ್ಗಳು http: //www.american 
catholic.org) 

ಪ ೀಗನ್ ಬ ೀರುಗಳು ಮತ್ುು ಲ ೈಿಂಗಿಕ ಪರವಾನಗಿಗಳ ದಿನ ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿರ್ೂ ಕ ೈಸುರು ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಒಿಂದು ದಿನವಲ್ಲ. ಈ ರಿೀತಿರ್ 
ವತ್ಣನ ರ್ನುನ ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ಲ್ಲ (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 6:18; ಜೂಡ್ 4) ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕ  ನೀಡಲಾಯಿತ್ು. 

ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀ ಬಗ ಗ ಕ ಲ್ವು ಇಸಾಲರ್ಮಕ್ಸ ಕಾಮಿಂಟ್ಗಳನುನ ಗಮನಸಿ: 

ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀವನುನ ಆಚರಿಸುವುದು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ ಏಕ ಿಂದರ : ಮೊದಲ್ನ ರ್ದಾಗಿ, ಇದು ನವಿೀನ 
ರಜಾದಿನವಾಗಿದ  ... ಕ ೈಸುರು ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ದಿನದ ಪ ೀಗನ್ ಬ ೀರುಗಳನುನ ತಿಳಿದಿದದರು. ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಲ ಕ್ರೈಸ್ುರತ ದತ್ತು 
ಸರೋೆಂಟ್ಸ ವಾಯಲರೆಂಟರೈನ್್ ಡರೋ ಮುಸಿಲಮರಿಗ  ಪಾಠ ಆಗಿರಬರೋಕತ ... ನಾವು ಪರೋಗನ್ ಅನರೈತ್ರಕ ಆಚರಣರಗಳರ ೆಂದಿಗ್ರ ಏನತ 
ಸರೋವಿಸ್ಬಾರದತ .. ಲ್ವ್ ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳು, ಸ ನೀಹಿತ್ರು ಮತ್ುು ವಿವಾಹಿತ್ ಜನರ ನಡುವ  ಇಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ದಿನ 
ಆಚರಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ... ಮೂಲ್ಗಳು. (ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀ ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೀಲ  ಆಡಳಿತ್ .http: // 
www. Contactpakistan.com) 



ಮುಸಿಲಮರು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣದ ೂಿಂದಿಗ  ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀವನುನ ಸಿಂಯೀಜಿಸುತಿುದಾದರ  ಎಿಂದು ಗಮನಸಿ (ನಸ್ಿಂಶರ್ವಾಗಿ 
ಸುಳುಳ ರಾಜಿ ರ್ಾಡಿಕ ೂಳುಳವುದು) ಮತ್ುು ಪಾಪ. 

ಬ ೀರ  ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಹ ೀಳುವುದಾದರ , ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀ ಕ್ರರಸುನ ಹ ಸರನುನ ಉಿಂಟ್ುರ್ಾಡುತ್ುದ  (ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣ ಎಿಂಬ ಪದದ 
ಮೂಲ್ಕ) ರ್ಹೂದಯರಲ್ಲದವರಲ್ಲ ದೂಷಣ  ರ್ಾಡಲ್ು (ರ ೂೀಮನನರು 2:24; ಯಶ್ಾರ್ 52: 5). ಪ ೀಗನ್ ರಜಾದಿನಗಳನುನ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡು "ದ ೀವರ ಹ ಸರು ನನನ ನರ್ಮತ್ು ದೂರ್ಷಸಲ್ಪಟ್ಟ್ಲ್ಲ" (ರ ೂೀಮನನರು 2:24). 

ನಜವಾದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಮರುಕಳಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಇರಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ (cf. 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10:21). 

ಮಡಿನ ಗ್ಾೆಸ್ಟ: ಡರವಿಲ್ಸ್ ಕ್ಾನಿೋನವಲ್ಸ 

ಮಡಿಣ ಗಾರಸ್ಟ ಮತ್ುು ವಾಯಲ ಿಂಟ ೈನ್್ ಡ ೀ (ಕ ಳಗ  ಲ್ುಪಕಾಣಲ್ಣಯಾ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ) ನಿಂತ್ಹ ಕಾನಣವಲ್ಗಳು 
ಪ ೀಗನಸಿಂನಿಂದ ಬಿಂದಿದಾದರ : 

ವಾರ್ಷಣಕ ವಸಿಂತ್ ಉತ್್ವದ ಮೊದಲ್ ರ ಕಾಡ್ಣ ನದಶಣನಗಳಲ್ಲ ಈಜಿಪ್ನಲ್ಲ ಒಸಿರಿಸ್ಟ ಹಬಬವಾಗಿದ ; ಇದು ನ ೈಲ್ ನ 
ವಾರ್ಷಣಕ ಪರವಾಹದ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಿಂದ ಜಿೀವನದ ಪುನರುತಾಥನವನುನ ನ ನಪಿಸಿತ್ು. ಅಥ ನ್ನಲ್ಲ, 6 ನ ೀ 
ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ. ಕ್ರರ.ಪೂ., ಡಿಯೀನ ೈಸಸನ ಗೌರವಾಥಣವಾಗಿ ವಾರ್ಷಣಕ ಆಚರಣ ರ್ು ಫಲೀಟ್ನ ಬಳಕ ರ್ ಮೊದಲ್ 
ದಾಖಲ್ತ್ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . ರ ೂೀಮನ್ ಸಾರ್ಾರಜಯದ ಸಿಂದಭಣದಲ್ಲ ಕಾನೀಣವಲ್ಗಳು ಸಾಟ್ಟಯಿಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕ 
ಅಸವಸಥತ  ಮತ್ುು ಪರವಾನಗಿರ್ನುನ ತ್ಲ್ುಪಿದವು. ಪರಮುಖ ರ ೂಮನ್ ಉತ್್ವಗಳು ಬಚನ ೀಲ್ಯಾ, ಸಾಟ್ನಾಣಲ್ಯಾ 
ಮತ್ುು ಲ್ುಪಕಾಣಲ್ಣಯಾ. ರ್ುರ ೂೀಪನಲ್ಲ ವಸಿಂತ್ ಫಲ್ವತ್ುತ ರ್ ಆಚರಣ ಗಳು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಮುಿಂದುವರ ದವು 
... ಏಕ ಿಂದರ  ಪ ೀಗನ್ ಮೂಢನಿಂಬಕ ಗಳು ಮತ್ುು ರ್ುರ ೂೀಪಿನ ಜನಪದ ಕಥ ಗಳಲ್ಲ ಉತ್್ವಗಳು ಆಳವಾಗಿ 
ಬ ೀರೂರಿರುವುದರಿಿಂದ, ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಚರ್ಚಣ ಅವುಗಳನುನ ಮುದಿರಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲ್ಲ ಮತ್ುು 
ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲ ಹಲ್ವು ಚರ್ಚಣ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್್ವು. (ಕಾನಣವಲ್ ದಿ 
ಕ ೂಲ್ಿಂಬಯಾ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, 6 ನ ರ್ ಆವೃತಿು.) 

ಬಯಕ ನಲ್ಯಾ ದಿಯೀನಸ್ಸ್ಟ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ ದ ೀವರು ಬಕಿಸ ಗ ಆಗಿತ್ುು. ಅವರು ದಾರಕ್ಷಿ ಸುಗಿಗರ್, ವ ೈನ್ ತ್ಯಾರಿಕ  ಮತ್ುು 
ವ ೈನ್, ಧಾರ್ಮಣಕ ಹುಚುಿ, ಫಲ್ವತ್ುತ , ರಿಂಗಭೂರ್ಮ, ಮತ್ುು ಗಿರೀಕ್ಸ ಪುರಾರ್ದಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಣಕ ಭಾವಪರವಶತ ಗಳ 
ದ ೀವರು. ಲ ೈಿಂಗಿಕ ದೌಜಣನಯವು ಬಾಕಾಯನಾಲ್ಯಾ ಆಚರಣ ರ್ ಭಾಗವಾಗಿತ್ುು. ಆತ್ನ ಆರಾಧನ ರ್ು ಮೂರನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ 
ಗಿರೀಕ ೂೀ-ರ ೂೀಮನ್ ನಾರ್ಕ ಕಮೊಡಿರ್ನಸ್ಟ ನಿಂದ ಖಿಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು (ಕಾಮೊೀಡಿಯಾನಸ್ಟ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಶ್ಚಸುು ರಿಂದು 
ಆಯ್ಸ0ಟ್ಟ-ನಸಿೀನ್ ಫಾದಸ್ಟಣ, ಸಿಂಪುಟ್ 4). 

ಮದಯ, ವಿಶ್ ೀಷವಾಗಿ ವ ೈನ್, ಗಿರೀಕ್ಸ ಸಿಂಸೃತಿರ್ಲ್ಲ ಒಿಂದು ಪರಮುಖ ಪಾತ್ರವನುನ ವಹಿಸಿತ್ು. ಡರ್ುವಿಸಸ್ಟ ಒಿಂದು ಗಡುಸಾದ 
ಜಿೀವನ ಶ್ ೈಲ್ಗ  ಒಿಂದು ಪರಮುಖ ಕಾರರ್ವಾಗಿದ  (ಗ ೀಟ್ಟಲ ಐ. ಡಿರಿಂಕ್ಸ ಗ ೂಥಮ್ಸ ಬುಕ್ಸ್, 2008, ಪುಟ್ 11). ರ್ಾಡಿಣಸ್ಟ ಗಾರಸ್ಟ 
ಮತ್ುು ಕಾನಣವಾಲ್ ಇದಕ ೂ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ತ ೂೀರುತ್ುದ . 



ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಉತ್ುರಾಧಣದಲ್ಲ, ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಬಶಪ್ ಮತ್ುು ಈಸ್ನ್ಣ ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್ ಸಿಂತ್ 
ಇರ ನ ೀರ್ಸ್ಟ ರ್ಾಿಂಸ ತಿನುನವ ಪಾಥಣವ ಉತ್್ವಗಳಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಕಾೂಗಿ ಪಾಷಿಂಡಿಯಾದ ವಲ ಿಂಟ್ಟನಸನ 
ಅನುಯಾಯಿಗಳನುನ ಖಿಂಡಿಸಿದರು: 

ಹಾಗಾಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲ "ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವು" ನಷ ೀಧಿಸುವ ಎಲಾಲ ರಿೀತಿರ್ ನಷ ೀಧಿತ್ ಕಾರ್ಣಗಳಿಗ  
ಭರ್ವಿಲ್ಲದ ೀ ತ್ಮಮನುನ ವಯಸನಪಡಿಸುತ್ುವ , "ಇಿಂತ್ಹ ಕ ಲ್ಸಗಳನುನ ರ್ಾಡುವವರು ದ ೀವರ ರಾಜಯವನುನ 
ಸಾವಧಿೀನಪಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ" ಎಿಂದು ಸಿೂಿಪಿಸ್ಟಣ ನಮಗ  ಭರವಸ  ನೀಡುತ್ುದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅವರು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  
ತಾಯಗದಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗುವ ರ್ಾಿಂಸವನುನ ತಿನುನವುದರ ಬಗ ಗ ಯಾವುದ ೀ ವಿಚಾರಗಳನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು, ಈ 
ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದ ೀ ರಿೀತಿರ್ ಕಲ್ುರ್ಷತ್ತ ರ್ನುನ ಕರಾರು ರ್ಾಡದಿಂತ  ಊಹಿಸುತಾುರ . ನಿಂತ್ರ, 

ಮತ ೂುಮಮ, ವಿಗರಹಗಳ ಗೌರವಾಥಣವಾಗಿ ಪರತಿ ಜನಾಿಂಗಿೀರ್ ಉತ್್ವದಲ್ಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . . . ಅವುಗಳಲ್ಲ 
ಇತ್ರರು ದ ೈಹಿಕ ದುರಾಶ್ ಗ  ತ್ುತಾುಗುತಾುರ , ದ ೈಹಿಕ ವಸುುಗಳನುನ ವಸುುನಷಾ ಸವಭಾವಕ ೂ ಅನುಮತಿಸಬ ೀಕು, 
ಆಧಾಯತಿಮಕ ವಸುುಗಳನುನ ಆಧಾಯತಿಮಕ ವಿಷರ್ಗಳಿಗ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ುದ . ಅವುಗಳಲ್ಲ ಕ ಲ್ವು, ಮೀಲ್ರುವ 
ಸಿದಾಧಿಂತ್ವನುನ ಅವರು ಕಲ್ಸಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಆ ಮಹಿಳ ರ್ರನುನ ದ ೂೀಷಪೂರಿತ್ಗ ೂಳಿಸುವ ಅಭಾಯಸದಲ್ಲವ , ಅವುಗಳಲ್ಲ 
ಕ ಲ್ವರು ತ್ಪಾಪಗಿ ದಾರಿ ರ್ಾಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಮಹಿಳ ರ್ರಿಿಂದ ಆಗಾಗ ತ್ಪೊಪಪಿಪಕ ೂಿಂಡಿದಾದರ , ಅವರು ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ 
ಗಾಡ ಗ ಹಿಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಮತ್ುು ಅದರ ಉಳಿದ ದ ೂೀಷಗಳ ಜ ೂತ ಗ  ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು. (1 ನ ೀ ಅಧಾಯರ್ 6, ಶ್ ್ ಲೀಕ 
3) 

ನಿಂತ್ರ, ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಕ್ಷಮಯಾಚಕ ಅನ ೂಣಬರ್ಸ್ಟ (ಮರರ್ 330) ಪ ೀಗನಗಳಿಗ  ಹ ೂಿಂದಿದದ ಉಪವಾಸಗಳ 
ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕ  ನೀಡಿದರು: 

ಎರ ಥರ್ಸನ ಬುದಿಧವಿಂತ್ ಕುರ್ಾರನ ೀ, ನೀನು ಏನು ಹ ೀಳುವ ? ಏನು, ನೀವು ರ್ಮನವಾಣ ನಾಗರಿಕರು? ನವಣಹಿಸಲ್ು 
ಎಷು್ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ಗ ನೀವು ಯಾವ ಪದಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸುತಿುೀರಿ ಅಥವಾ ವಯಕ್ರುಗಳಿಗ  ಸುರಕ್ಷತ  
ನೀಡುವುದು ಮತ್ುು ಮರರ್ದಿಂಡನ  ಗಾರ್ಗ ೂಳಳಲ್ು ಕಾರರ್ವಾಗುವ ಕಲ ಗಳನುನ ಯಾವ ಮನಸಿ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬ ೀಕು 
ಎಿಂಬುದನುನ ಮನಸು್ ತಿಳಿರ್ಲ್ು ಉತ್ು್ಕನಾಗಿದಾದನ . ಇದು ಸುಳುಳ ಅಪನಿಂಬಕ  ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುಳುಳ 
ಆರ ೂೀಪಗಳನುನ ನೀವು ಪರತಿಪಾದಿಸುತಿುಲ್ಲ: ನಮಮ ಎಲ್ುಸಿನರ್ದ ಅಸವಸಥತ ರ್ು ಅವರ ಮೂಲ್ ಪಾರರಿಂಭದಿಿಂದ ಮತ್ುು 
ಪುರಾತ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾಖಲ ಗಳಿಿಂದ, ಉತ್ುಮವಾದ ಚ್ಡಹ ನಗಳ ಮೂಲ್ಕ, ಉತ್ುಮವಾದದನುನ ಸಿವೀಕರಿಸುವಲ್ಲ 
ಪರಶ್ಚನಸಿದಾಗ ನೀವು ಬಳಸಿಕ ೂಳುಳವಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ವಿಷರ್ಗಳು, - "ನಾನು ಉಪವಾಸ ರ್ಾಡಿದ ದೀನ  ಮತ್ುು ಡಾರಫ್್ 
ಕುಡಿರ್ುತಿುದ ದೀನ ; ನಾನು ಅತಿೀಿಂದಿರರ್ ಸಿಸಿ್ನಿಂದ ಹ ೂರಬಿಂದಿದ ದೀನ  ಮತ್ುು ವಿಕರ್-ಬುಟ್ಟ್ಗ  ಹಾಕ್ರದ ದೀನ ; ನಾನು ಮತ ು 
ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ದೀನ  ಮತ್ುು ಸವಲ್ಪ ಎದ ಗ  ವಗಾಣಯಿಸಿದ ದೀನ . (ಅನ ೂೀಣಬರ್ಸ್ಟ ಎಗ ೀನ್್ಟ ದ ಹಿೀಥ ನ್, ಬುಕ್ಸ ವಿ, ಅಧಾಯರ್ 
26) 

ಅನ ೂಣಬರ್ಸ್ಟ ಕೂಡ 'ಮಡಿಣ ಗಾರಸ್ಟ' ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ವೊಿಂದರ ಬಗ ಗ ಎಚಿರಿಕ  ನೀಡುತಿುದಾದನ : 

ಗುರುವಿನ ಹಬಬ ನಾಳ . ಗುರು, ನಾನು ಊಹಿಸಿಕ ೂಳಿಳ, ಊಟ್ ರ್ಾಡುತ ುೀನ , ಮತ್ುು ದ ೂಡಿ ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ  
ತ್ೃಪಿುಪಡಿಸಬ ೀಕು ಮತ್ುು ಉಪವಾಸದಿಿಂದ ಆಹಾರಕಾೂಗಿ ಉತಾ್ಹಿ ಕಡುಬರ್ಕ ಗಳು ತ್ುಿಂಬರುತ್ುವ  ಮತ್ುು ಸಾರ್ಾನಯ 
ಮಧಯಿಂತ್ರದ ನಿಂತ್ರ ಹಸಿದಿರುತ್ುದ . (ಅನ ೂೀಣಬರ್ಸ್ಟ, ಎಗ ೀನ್್ಟ ದಿ ಹಿೀಥ ನ್, ಬುಕ್ಸ VII, ಅಧಾಯರ್ 32) 



ಹಾಗಾಗಿ, ಆರಿಂಭಿಕ ಬರಹಗಾರರು ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಖಿಂಡಿಸಿ, ಕಾನಣವಾಲ್ / ಮಡಿಣ ಗಾರಸನಿಂತ್ಹ ಪ ೀಗನ್ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  
ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್್ ಕಾರರ್ದಿಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿರ್ೂ ಖಿಂಡಿಸಿವ . 

ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಸುತ್ುದ : 

13 ನಮಗ  ಸರಿಯಾಗಿ, ದಿನ ಎಿಂದು, ಮೊೀಜು ಮತ್ುು ರ್ಾದಕತ , ಅಲ್ಲ ಕಾಮುಕತ  ಮತ್ುು ಕಾಮ, ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಹ ಮತ್ುು 
ಅಸೂಯ ರಲ್ಲ ನಡ ರ್ಲ್ು ಅವಕಾಶ. 14 ಆದರ  ಲಾಡ್ಣ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಕ ೈಸ್ಟ್ ಮೀಲ , ಮತ್ುು ಅದರ ದುರಾಶ್ ಗಳ 
ಪೂರ ೈಸಲ್ು, ರ್ಾಿಂಸವನುನ ಅವಕಾಶವಿರಲ್ಲ್ಲ ರ್ಾಡಲ್ು. (ರ ೂೀಮನನರು 13: 13-14) 

ಬ ೈಬಲ್ ಸಿಂತ ೂೀಷವನುನ ಖಿಂಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮಡಿಣ ಗಾರಸ್ಟ ಮತ್ುು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಆಚರಣ ಗಳು ಧಮಣಗರಿಂಥಗಳಿಗ  
ವಿರುದಧವಾಗಿವ . ಬ ೂಲ್ವಿಯಾದಲ್ಲ ಅವರು "ದ ವವದ ಕಾನೀಣವಲ್" ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುತಾುರ  ಮತ್ುು ಸ ೈತಾನನನುನ ಅವರ ದ ೀವರಾಗಿ 
ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತಾುರ ! 

ಡ ವಿಲ್್ ಕಾನಣವಲ್ (ಲಾ ಡಿಯಾಬಾಲಡಾ) ಪರತಿ ವಸಿಂತ್ ಋತ್ುವಿನಲ್ಲ, ಒರ ೂರ ೂ ಕಾನೀಣವಲ್ ಮೊೀಡ ಗ ಹ ೂೀಗುತ್ುದ  
... ಡ ವಿಲ್ ನತ್ಣಕ್ರಗಳ ಪ ೈಕ್ರ ಪರಮುಖವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಒಿಂದು, ವಿಲ್ಕ್ಷರ್ವಾದ ರಿೀತಿರ್ ದ ವವದ ಆರಾಧನ ಯಿಿಂದ ಪಡ ದ 
ಸಿಂಪರದಾರ್. ಓರ ೂರ ೂ ಒಿಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕ  ಪಟ್್ರ್ವಾಗಿದುದ ಸಥಳಿೀರ್ರು, ಭೂಗತ್ ಸಮರ್ವನುನ ಖಚುಣ 
ರ್ಾಡುತಾುರ , ಭೂಗತ್ದ ದ ೀವರನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ನಧಣರಿಸಿದರು. ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಸಿಂಪರದಾರ್ವು 
ದ ವವದಿಂತಾಗಬ ೀಕು ಮತ್ುು ಓರ ೂೀರ ೂ ನಷಾಾವಿಂತ್ರು ಹಿೀಗ  ಸ ೈತಾನನನುನ ಅಥವಾ ದಿೀಕ್ಾಸಾನನರ್ನುನ ತ್ಮಮ 
ದ ೀವರು ಎಿಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿದಾದರ  (ಫ ರೀಮ್ಸ್ http://events.frommers.com/sisp/  
Index.htm? Fx = ಈವ ಿಂಟ್ ಮತ್ುು event_id = 5769) 

ಕಾನಣವಾಲ್ / ರ್ಾಡಿಣಸ್ಟ ಗಾರಸ್ಟ ಒಿಂದು ರಾಕ್ಷಸ ರಜ  ಮತ್ುು ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿರ್ೂ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ. ಇದು ಯೀಸುವಿನಿಂದ ಅಥವಾ 
ಅವನ ಆರಿಂಭಿಕ ನಿಂಬಗಸು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಲ್ಲ್ಲ. 

ಲರೆಂಟ್ಸ: ಹತಟ್ಟ್ದ ಬರೆಡ್ ಮತ್ತು ಪರೆಂಟರಕ್ರ ೋಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಎ ಪವನಷ್ನನ್? 

ಲ ಿಂಟ್ ಬಗ ಗ ಏನು? 

'ಲ ಿಂಟ್' ಎಿಂಬ ಶಬದವು ಸಿರಿಂಗ್ ಋತ್ುವನುನ ಸೂಚ್ಡಸುತ್ುದ ಯಾದರೂ, ಮಡಿಣ ಗಾರಸ್ಟ ನಿಂತ್ರ ಇದನುನ ಚಳಿಗಾಲ್ದಲ್ಲ ನ ೀರವಾಗಿ 
ನ ೂೀಡಲಾಗುತ್ುದ . 

ವಿಶವ ಪುಸುಕ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ ಹ ೀಳುತ್ುದ : 

ಲ ಿಂಟ್ ವಸಿಂತ್ ಋತ್ುವಿನಲ್ಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಧಾರ್ಮಣಕ ಋತ್ುವಾಗಿದ  ... ಇದು ಆಶ್ ಬುಧವಾರದಿಂದು, ಈಸ್ಗ ಣ 
40 ದಿನಗಳ ಮೊದಲ್ು, ಭಾನುವಾರದಿಂದು ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ, ಮತ್ುು ಈಸ್ರ್ ಭಾನುವಾರದಿಂದು (ರಾಮ್ಸ ಬ. ಲ ಿಂಟ್ 
ವಲಿ್ಣ ಬುಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, 50 ನ ೀ ಆವೃತಿು 1966) ಕ ೂನ ಗ ೂಳುಳತ್ುದ . 

ಬೂದಿ ಬುಧವಾರದ ಬಗ ಗ ಏನು? 



ಅಲ್ಲದ , ಅದು ಮೂಲ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಅಥವಾ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಲ್ಲ. 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ವಿಶವಕ ೂೀಶ ವರದಿ: 

ಬ ದಿ ಬತಧವಾರದ ಹ ಸರನುನ ಡ ೈಸ್ಟ (ಚ್ಡತಾಭಸಮವನುನ ದಿನ) ರ ೂೀಮನ್ ವರತ್ ಪುಸುಕ ರಲ್ಲ ಹ ೂಿಂದಿರುವ 
ಗ ರಗ ೂೀರಿರ್ನ್ ಸಾನನಧಯ ನರಾಕರರ್ವಾದದ ಯಾ ವಾದಿರ್ ಆರಿಂಭಿಕ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲರುವ ಪರತಿಗಳು ಕಿಂಡುಬರುತ್ುವ  
ಮತ್ುು ಬಹುಶಃ ಕನಷಾ ಎಿಂಟ್ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ದಿನಾಿಂಕಕ ೂ ಇದ . 

ಈ ದಿನದಿಂದು ಪಾರಚ್ಡೀನ ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ಪರಕಾರ ನಿಂಬಗಸುರು ಎಲಾಲ ಜನಾಿಂಗದ ಆರಿಂಭದ ಮುಿಂಚ  ಬಲ್ಪಿೀಠ್ದ 
ಸರ್ಮೀಪಿಸಲ್ು ಸಲ್ಹ  ನೀಡುತಾುರ , ಮತ್ುು ಆರಾಧಕನು ಮೊದಲ್ು ಆಶ್ಚೀವಣದಿಸಿರುವ ಚ್ಡತಾಭಸಮವನುನ 
ಮುಳುಗಿಸುತಾುನ , ಹಣ ರ್ ಗುರುತ್ು (ಥಸ್ಣನ್ ಎರ್ಚ. ಆಶ್ ಬುಧವಾರ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, 1907 ). 

ಆದದರಿಿಂದ, ರ ೂೀಮ್ಸ ಚರ್ಚಣ 8 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿತ್ು. 

ಹಣ ರ್ ಮೀಲ  ಅಡಿ ಚದರಿಸುವುದರ ಕಲ್ಪನ ರ್ು ಸೂರ್ಣ ದ ೀವ ಪೂಜ  ಮತ್ುು ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾದ ಇತ್ರ ರೂಪಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ  
ಎಿಂದು ಗಮನಸಬ ೀಕು: 

ರ್ಮಥಾರಟ್ಟಕ್ಸ ... ಪಾರರಿಂಭಿಸುತ್ುದ  ... ಇನುನ ಮುಿಂದ  ಅವರ ಹಣ ರ್ ಮೀಲ  ಸನ್ ಕಾರಸ್ಟ ಅನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ . ಕ ೈಸು 
ಬೂದಿ ಬುಧವಾರ ಹಣ ರ್ ಮೀಲ  ರ್ಾಡಿದ ಚ್ಡತಾಭಸಮವನುನ ಹ ೂೀಲ್ುತ್ುದ . ರ್ಮಥಾರಟ್ಟಕ್ಸ ಪದಧತಿಯಿಿಂದ ಎರವಲ್ು 
ಪಡ ರ್ುವ ಆರಿಂಭಿಕ ಕ ೈಸುರು ಇದಕ ೂ ಉದಾಹರಣ  ಎಿಂದು ಕ ಲ್ವರು ಸೂಚ್ಡಸಿದಾದರ ; ಇತ್ರರು ಒಿಂದ ೀ ರಿೀತಿರ್ 
ಮೂಲ್ರೂಪದ ಮೀಲ  ಎರಡೂ ಭಕುರು ಚ್ಡತಿರಸುತಿುದಾದರ ಿಂದು ಸೂಚ್ಡಸುತಾುರ . (ನಬಾಜ್ಣ P. ರ್ಮತಾರಸ್ಟ ರಹಸಯಗಳು: 
ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಪರಪಿಂಚವನುನ ಆಕಾರಗ ೂಳಿಸಿದ ಪ ೀಗನ್ ನಿಂಬಕ  ಇನನರ್ ಟ ರಡಿಶನ್್ / ಬ ೀರ್ & ಕಿಂಪನ, 2005, ಪುಟ್ 
36) 

ಬೂದಿ ಬುಧವಾರ ಇದು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಉತ್್ವವನುನ ರ ೂೀಮನ್ ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾದಿಿಂದ ಬಿಂದಿತ್ು, ಅದು ವ ೈದಿಕ 
ಭಾರತ್ದಿಿಂದ ಅದನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡಿತ್ು. ಆಶಸ್ಟ ಬ ಿಂಕ್ರರ್ ದ ೀವರು ಅಗಿನರ್ ಬೀಜವ ಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ , ಎಲಾಲ 
ಪಾಪಗಳನುನ ನರಥಣಕಗ ೂಳಿಸುವ ಶಕ್ರು ... ರ್ಾಚನಣಲ್ಲ ರ ೂೀಮನ್ ಹ ೂಸ ವಷಣದ ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಫೀಸ್ನಲ್ಲ, ಜನರು 
ಗ ೂೀಣಿರ್ನುನ ಧರಿಸಿಕ ೂಿಂಡು ಬೂದಿರ್ಲ್ಲ ಸಾನನ ರ್ಾಡಿದರು. ನಿಂತ್ರ, ಹ ೂಸ ವಷಣದ ಸಿಂಭರರ್ಾಚರಣ ಯಿಂದರ , 
ಎಲಾಲ ಪಾಪಗಳು ಮುಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ುವ  ಎಿಂಬ ಸಿದಾಧಿಂತ್ದ ಮೀಲ  ತಿನುನವುದು, ಕುಡಿರ್ುವುದು, ಮತ್ುು 
ಪಾಪ ರ್ಾಡುವುದು. ರ್ಾಚನಣ ಸಾರ್ುವ ದ ೀವರಾಗಿ ರ್ಾಸ್ಟಣ ತ್ನನ ಆರಾಧಕರ ಪಾಪಗಳನುನ ಅವನ ೂಿಂದಿಗ  
ಸಾವನನಪಿಪದರು. ಆದದರಿಿಂದ ಕಾನೀಣವಲ್ ರ್ಾಸ್ಟಣ ಡ ೀ ಡ ೈಸ್ಟ ರ್ಾಟ್ಟಣಸ್ಟ ಮೀಲ  ಬದಿದತ್ು. ಇಿಂಗಿಲಷನಲ್ಲ, ಇದು 
ಮಿಂಗಳವಾರವಾಗಿತ್ುು, ಏಕ ಿಂದರ  ಮಿಂಗಳವು ಸಾಯಕ್ನ್ ದ ೀವರು ಟ್ಟವಿಯಿಂದಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ . ಫ ರಿಂಚನಲ್ಲ 
ಕಾನೀಣವಲ್ ದಿನವನುನ ಮಡಿಣಸ್ಟ ಗಾರಸ್ಟ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುತಿುತ್ುು, "ಫಾಯಟ್ ಮಿಂಗಳವಾರ," ಆಶ್ ಬುಧವಾರದ 
ಮೊದಲ್ು ಮರಿರಮೀಕ್ರಿಂಗ್ ದಿನ. (ವಾಕರ್ ಬ. ಮಹಿಳಾ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ರ್ಮಥ್ಸ್ ಅಿಂಡ್ ಸಿೀಕ ರಟ್್. 
ಹಾಪಣಕಾಣಲ್ನ್್, 1983, ಪುಟ್ಗಳು 66-67) 

ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ದಿೋಪಗಳು ಎಲ್ಲಲೆಂದ ಬೆಂದವು? 



ಎಣಿಸಲ್ು 50 ದಿನ ಅವಧಿರ್ ಬಗ ಗ ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೀಳುತ್ುದ , ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಎಿಂಬ ಹ ಸರನುನ ಪಡ ರ್ುತ ುೀವ . ನಾಲ್ೂನ ೀ 
ಆರನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲ, ಗಿರೀಕ ೂೀ-ರ ೂೀಮನನರು 50 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸವನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಿಂಡರು, ಅದು ರಿಂಜಾನ್ 
ಇಸಾಲರ್ಮಕ್ಸ ಉಪವಾಸಕ ೂ (ಪ ೈನ್್, ಪುಟ್ 32) ಹ ೂೀಲ್ಕ ರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿತ್ುು. ಸಮರ್ಕ ೂ, ಇದು ಒಿಂದು ಅಥವಾ ಹ ಚುಿ 
(ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಆಹಾರ) ವಸುುಗಳ ಒಿಂದು ನಲ್ವತ್ುು ದಿನಗಳ ಇಿಂದಿರರ್ನಗರಹಕ ೂ ಬದಲಾಯಿತ್ು. 

ಐದನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಸಿಂತ್ ಅಬಾಟ್ ಜಾನ್ ಕಾಯಸಿ್ರ್ನ್ ಸಹ ಮೊದಲ್ನ ಕ ೈಸುರು ಲ ಿಂಟ್ ಅನುನ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಲ್ಲ್ಲ: 

ಆದಿಮ ಚರ್ಚನ ತ್ನನ ಪರಿಪೂಣನತರ ಮತರಿಯದ ಉಳಿಸ್ಕ್ಕ್ರ ೆಂಡಿತ್ತ ನಿೋವು ಎಲ್ಲಲಯವರರಗ್ರ ಎಿಂದು ತಿಳಿರ್ಬ ೀಕ್ರದ  ಹರೋಗ , 

ಲರೆಂಟ್ಸ ಈ ಆಚರಣರಯ ಅಸ್ಕ್ುತ್ಿದಲ್ಲಲರಲ್ಲಲ್ಲ. (ಕಾಯಸಿ್ರ್ನ್ ಜಾನ್ ಕಾನಫರ ನ್್ 21, ಅಬಾಬಟ್ ಥ ೂೀನಾನ್ನ ಮೊದಲ್ 
ಕಾನಫರ ನ್್) ಐವತ್ುು ದಿನಗಳಲ್ಲ ವಿಶ್ಾರಿಂತಿಗಾಗಿ ಅಧಾಯರ್ 30) 

ಹಿೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಲ ಿಂಟ್ ಸ ೀರಿಸಲ್ಪಟ್್ರು ಎಿಂದು ಒಪಿಪಕ ೂಿಂಡರು ಮತ್ುು ಮೂಲ್ ನಷಾಾವಿಂತ್ರು ಇದನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ಲ್ಲ. 

ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಮತ್ುು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳನುನ (1 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  5: 7-8) ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದರಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲ್ ಪೌಲ್ನು 
ಪಾರಥಣಸಿದನು. ಇನೂನ ಅವರು ಲ ಿಂಟ್ ಎಿಂಬ ಏನ ೂೀ ಹಾಗ  ರ್ಾಡಲ್ಲ್ಲ. ಹ ೀಗಾದರೂ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳು 
ಹುಳಿಯಿಿಂದ ಏಳು-ದಿನದ "ವ ೀಗದ" ವನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತ್ುವ ಯಾದದರಿಿಂದ, ಅನ ೀಕ ಕರ  ಈಸ್ನಣಲ್ಲ, ರ ೂೀಮ್ಸ ಮತ್ುು 
ಈಜಿಪೊ್ನಿಂದಿಗ  ಕ ಲ್ವು ಸಿಂಬಿಂಧ ಹ ೂಿಂದಿದವರು ಇಿಂದಿರರ್ನಗರಹವು ಸೂಕುವ ಿಂದು ಭಾವಿಸಿದರು, ಆದರ  ಸಮರ್ದ ಪರರ್ಾರ್ , 
ಹಾಗ ಯೀ ಅವುಗಳು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ ಯಾಗಿರುವುದನುನ ಬಟ್ು್ಬಟ್್ವು. 

5 ನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಸಾಕರಟ್ಟೀಸ್ಟ ಸ ೂೂಲಾಯಸ್ಸ್ಟ ಬರ ದಿದಾದರ : 

ಈಸ್ಗ ಣ ಮುಿಂಚ್ಡನ ಉಪವಾಸಗಳು ವಿಭಿನನ ಜನರಲ್ಲ ವಿಭಿನನವಾಗಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ುದ . ರ ೂೀಮನಲ್ಲರುವವರು ಈಸ್ಗಿಣಿಂತ್ 
ಮುಿಂಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಸತ್ತ್ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ್, ಶನವಾರ ಮತ್ುು ಭಾನುವಾರಗಳನುನ ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ.ಇಲ್ಲಕಾದಲ್ಲ 
ಮತ್ುು ಗಿರೀಸ್ಟ ಮತ್ುು ಅಲ ಕಾ್ಿಂಡಿರಯಾದವರ ಗೂ ಇರುವವರು ಆರು ವಾರಗಳ ಉಪವಾಸವನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಿುದಾದರ , 
ಅವುಗಳು 'ನಲ್ವತ್ುು ದಿನಗಳ ಕಾಲ್' ವ ೀಗವಾಗಿವ . ಇತ್ರರು ಈಸ್ಗ ಣ ಏಳನ ೀ ವಾರದಿಿಂದ ತ್ಮಮ ಉಪವಾಸವನುನ 
ಪಾರರಿಂಭಿಸುತಾುರ , ಮತ್ುು ಮೂರು-ಐದು ದಿನಗಳವರ ಗ  ರ್ಾತ್ರ ಉಪವಾಸ ರ್ಾಡುತಿುದಾದರ  ಮತ್ುು ಮಧಯಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲ 
ಇನೂನ 'ನಲ್ವತ್ುು ದಿನಗಳ ಕಾಲ್' ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುತಾುರ . ... ಕ ಲ್ವರು ಅದರ ಒಿಂದು ಕಾರರ್ವನುನ ನಯೀಜಿಸುತಾುರ  
ಮತ್ುು ಇನನತ್ರರು ತ್ಮಮ ಹಲ್ವಾರು ಫಾಯನ್ೀಸ್ಟ ಪರಕಾರ. ಆಹಾರದಿಿಂದ ಇಿಂದಿರರ್ನಗರಹವು, ಮತ್ುು ದಿನದ ಸಿಂಖ್ ಯರ್ 
ಬಗ ಗ ಒಿಂದು ಭಿನಾನಭಿಪಾರರ್ವನುನ ಕೂಡಾ ನ ೂೀಡಬಹುದು. ಕ ಲ್ವರು ಬದುಕುವ ವಸುುಗಳಿಿಂದ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ದೂರವಿರುತಾುರ : ಇತ್ರರು ಎಲಾಲ ಜಿೀವಿಗಳ ಮೀಲ ಯೀ ರ್ಮೀನುಗಳನುನ ತಿನುನತಾುರ : ರ್ಮೀನನ ೂಿಂದಿಗ  ಅನ ೀಕ ಜನರು 
ಕ ೂೀಳಿಗಳನುನ ತಿನುನತಾುರ , ಮೊೀಸ ಸ್ಟ ಪರಕಾರ ಇವುಗಳನುನ ಸಹ ನೀರಿನಿಂದ ರ್ಾಡಲಾಗಿತ್ುು.ಕ ಲ್ವರು ಮೊಟ ್ಗಳಿಿಂದ 
ಮತ್ುು ಎಲಾಲ ರಿೀತಿರ್ ಹರ್ುಣಗಳಿಿಂದ ದೂರವಿರುತಾುರ : ಇತ್ರರು ಒರ್ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ರ್ಾತ್ರ ಸ ೀವಿಸುತಾುರ ; ಇನುನ 
ಕ ಲ್ವರು ಇನೂನ ಸಹ ತಿನುನತಾುರ : ಒಿಂಬತ್ುನ ೀ ಗಿಂಟ ರ್ ತ್ನಕ ಇತ್ರರು ಉಪವಾಸ ರ್ಾಡುತಿುದದರು, ನಿಂತ್ರ 
ಯಾವುದ ೀ ರಿೀತಿರ್ ಆಹಾರವನುನ ವಯತಾಯಸವಿಲ್ಲದ  ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಳತಾುರ  ... ಆದಾಗೂಯ ಯಾರೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ 



ಲ್ಖಿತ್ ಆಜ್ಞ ರ್ನುನ ಉತಾಪದಿಸಬಾರದು ... (ಸಾಕರಟ್ಟೀಸ್ಟ ಸಾೂಲ್ಸ್ಸ್ಟ. ಎಕ ಲಸಿರ್ಸಿ್ಕಲ್ ಹಿಸ್ರಿ, ಸಿಂಪುಟ್ ವಿ, ಅಧಾಯರ್ 
22) 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಭಿನಾನಭಿಪಾರರ್ದ ಅವಶಯಕತ ಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಉಪವಾಸಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿರಲ್ಲ್ಲ (cf. 1 

ಕ ೂರಿಿಂಥ 1:10; 11: 1). ನಲ್ವತ್ುು ದಿನದ ಲ ಿಂಟ ನ್ ಉಪವಾಸಗಳು ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸಿರುವ ನಲ್ವತ್ುು ದಿನದ 
ಉಪವಾಸಗಳಿಂತ  ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲಾಲ ಆಹಾರ ಮತ್ುು ನೀರಿನಿಂದ ಹ ೂರಟ್ಟದ  (ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 34:28; ಲ್ೂಯಕ್ಸ 4: 2). 

ಲ ಿಂಟ್ನ ಮೂಲ್ದ ಬಗ ಗ, ಒಬಬ ವಿದಾವಿಂಸನು ಬರ ದದುದ ಏನು ಎಿಂಬುದನುನ ಗಮನಸಿ: 

ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನ್ ಇಷಾುನಣ ಆರಾಧಕರು ಮತ್ುು ಮಹಾನ್ ಈಜಿಪಿ್ನ ಧಾಯನ ದ ೀವರಾದ ಅಡ ೂೀನಸ್ಟ ಅಥವಾ 
ಓಸಿರಿಸನ ಆರಾಧಕರು ನಲ್ವತ್ುು ದಿನಗಳ ಮಿಂದಿರ್ನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದರು ... ಪ ೀಗನಗಳಲ್ಲ, ಈ ಲ ಿಂಟ್ ಅವಧಿರ್ು ಮಹಾನ್ 
ವಾರ್ಷಣಕ (ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ವಸಿಂತ್ ಋತ್ುವಿನ ) ಉತ್್ವಗಳು. (ಬಾಯಚ್ಡಯಚ್ಡ ಎಸ್ಟ. ಗಾಡ್್ ಫ ಸಿ್ವಲ್್ ಇನ್ ಸಿೂಿಪಿರ್ 
ಅಿಂಡ್ ಹಿಸ್ರಿ, ಪಾಟ್ಣ 1. ಬ ೈಬಲಕಲ್ ಪಸ ಪಣಕ್ರ್ೀಸಸ್ಟ, ಬ ರಿಯಾನ್ ಸಿರಿಂಗ್್ (MI), 1995, ಪುಟ್ 108) 

ನಲ್ವತ್ುು ದಿನದ ಉಪವಾಸದ ಕಲ್ಪನ ರ್ು ಈಜಿಪ್್ ಅಥವಾ ಗಿರೀಸಿನಿಂದ ಅಲ ಕಾ್ಿಂಡಿರಯಾದಿಿಂದ ಬಿಂದಿತ್ು ಮತ್ುು ಇದು ಪ ೀಗನ್ 
ದ ೀವತ  ಇಶ್ಾುಗ ಣ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ . ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನನರು ಗಿರೀಕರು ಮತ್ುು ಈಜಿಪಿ್ನವರನುನ ವಹಿಸಿಕ ೂಿಂಡ ನಿಂತ್ರ, ಅವರು ಈ 
ಆಚರಣ ರ್ನುನ ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದಿದರಬಹುದು. 

ಆರಿಂಭದ ಕ ೈಸುರು ಹುಳಿಹಿಡಿದ ಬ ರಡನ ದಿನಗಳನುನ ಗಮನಸಿರುವುದರಿಿಂದ, ಪ ೀಗನ್ ಉಪವಾಸಗಳನುನ ಪುನಃ ಬ ರ ಸಿ ಗಿರೀಕ ೂೀ-
ರ ೂೀಮನನರು ವಿವಿಧ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಬಳಸಿದರು. 

ಪ ೀಗನ್ ಆಚರಣ ಗಳಲ್ಲ ಪಾಲ ೂಗಳುಳವುದರ ವಿರುದಧ ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಎಚಿರಿಕ  ನೀಡಿದಾದರ  ಎಿಂಬುದನುನ ಗಮನಸಿ: 

14 ನಿಂಬಕ ಯಿಲ್ಲದವರ ಜ ೂತ ಗ  ಅಸರ್ಾನ ತ್ಿಂಡದಲ್ಲ ನಮಮನುನ ಸಜುೆಗ ೂಳಿಸುವ ರ್ಾಡಬ ೀಡಿ; ನಾಯರ್ಪರತ  ಮತ್ುು 
ಕಾನೂನು-ವಿರಾಮ ಪಾಲ್ುದಾರರಾಗುವುದು ಹ ೀಗ , ಅಥವಾ ಬ ಳಕು ಮತ್ುು ಕತ್ುಲ ಗ  ಸಾರ್ಾನಯವಾದದುದ 
ಹ ೀಗ ?15 ಹ ೀಗ  ಕ್ರರಸುನ ಬ ೀಲ್ರ್ರ್ ಒಿಂದು ಒಪಪಿಂದಕ ೂ ಬರಬಹುದು ಮತ್ುು ಹಿಂಚ್ಡಕ  ನಿಂಬಕ ರ್ುಳಳ ಮತ್ುು ಒಿಂದು 
ನರಿೀಶವರವಾದಿ ನಡುವ  ಇರಬಹುದು? 16 ದ ೀವರ ದ ೀವಸಾಥನ ಸುಳುಳ ದ ೀವರುಗಳ ಜ ೂತ  ರಾಜಿ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ುು 
ನಾವು ಏನು - ದ ೀಶ ದ ೀವರ ದ ೀವಸಾಥನ. (2 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  6: 14-16, NJB) 

19 ಈ ಅಥಣವ ೀನು? ಸುಳುಳ ದ ೀವರುಗಳಿಗ  ಆಹಾರದ ಸಮಪಣಣ  ಏನಾಗುತ್ುದ  ಎಿಂದು? ಅಥವಾ ಸುಳುಳ ದ ೀವರುಗಳು 
ತ್ಮಮನುನ ತಾವು ಏನು ರ್ಾಡುತ್ುವ ? 20 ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕ ೀವಲ್ ಪ ೀಗನ್ ತಾಯಗ ರ್ಾಡುವಾಗ, ದ ೀವರಿಿಂದಲ್ಲದ 
ರಾಕ್ಷಸರಿಗ  ತಾಯಗ ರ್ಾಡಲಾಗುವುದು. ನಾನತ ರಾಕ್ಷಸ್ ಗಳು ಹೆಂಚ್ಚಕ್ರ ಳಳಲ್ತ ಬಯಸ್ತವುದಿಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಲಾಡ್ಣ ಹಾಗೂ 
ರಾಕ್ಷಸರ ಕಪ್ ಕಪ್ ಕುಡಿರ್ಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ; ನೀವು ಲಾಡ್್ಣ ಕ ೂೀಷ್ಕದಲ್ಲ ಮತ್ುು ರಾಕ್ಷಸರ ಮೀಜಿನಲ್ೂಲ ಪಾಲ್ು 
ಹ ೂಿಂದಿರಬಾರದು. 22 ನಾವು ಲಾಡ್್ಣ ಅಸೂಯ ಎಚಿರಿಸುವುದು ಬರ್ಸುವಿರಾ; ನಾವು ಅವರಿಗಿಿಂತ್ ಬಲ್ಶ್ಾಲ್? (1 

ಕ ೂರಿಿಂಥ 10: 19-22, NJB) 



ಈಜಿಪ್್, ರ ೂೀಮನ್ ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾ, ಅಥವಾ ಇತ್ರ ದ ವವದ ಮೂಲ್ಗಳಿಿಂದಲ ೀ, ಲ ಿಂಟ್ ಬ ೈಬಲ್ನಿಂದ ಬಿಂದ ಒಿಂದು 
ಸಥಳವಾಗಿದ . ಯೀಸುವಿನ ಮೊದಲ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಆರಿಂಭಿಕ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳಿಿಂದ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕ ಲ್ವರು ಆಧಾಯತಿಮಕವಾಗಿ ಸಾಕಷು್ ಪರಬಲ್ರಾಗಿದಾದರ ಿಂದು ಭಾವಿಸುತಾುರ , ಆದದರಿಿಂದ ಅವರು ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾವನುನ ರ್ಮಶರರ್ 
ರ್ಾಡಬಹುದು, ಆದರ  ಅವರು ನಜವಾಗಿರ್ೂ ದ ೀವದೂತ್ರ ಪಾಲ್ ಪರಕಾರ ದ ೀವರ ಕ ೂೀಪವನುನ ಉಿಂಟ್ುರ್ಾಡುತಾುರ . 

ಈಸ್್ರ್ 

ಈಸ್ರ್ (ಇಶ್ಾುರ್) ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಆಗಿರಬ ೀಕು ಎಿಂದು ಅನ ೀಕ ಜನರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕ ಿಂದರ  ಹ ೀಡಿತ್ನದಿಿಂದ ಮತ್ುು 
ರ್ಹೂದಿಗಳ ದ ವೀಷದಿಿಂದ (ಐಬಡ್, ಪಿಪಿ. 101-103) ಭಾನುವಾರ ತ ರಳಿದರು. 

ಗೌರವಾನವತ್ ಪೊರಟ ಸ ್ಿಂಟ್ ವಿದಾವಿಂಸ ಜ . ಜಿಸಲ್ಣರ್ ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಬಗ ಗ ವರದಿ ರ್ಾಡಿದಾದರ  ಎಿಂಬುದನುನ ಗಮನಸಿ: 

ಈ ಉತ್್ವದಲ್ಲ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪರಮುಖವಾದದುದ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ದಿನ, ನಸಾನ್ ನ 14 ನ ೀ ... ಇದು ಅವರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ 
ರ ೂಟ್ಟ್ರ್ನುನ ತಿಿಂದರು, ಎಿಂಟ್ು ದಿನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಯಹೂದಯರಿಂತ  ... ಅವರಲ್ಲ ಪುನರುತಾಥನದ ವಾರ್ಷಣಕ ಉತ್್ವದ ಯಾವುದ ೀ 
ಗುರುತ್ು ಇಲ್ಲ ... ಏಷಾಯದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು 14 ನ ೀ ನಸಾನನುನ ಜಾನ ಗ ತ್ಮಮ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಸರ್ಾರಿಂಭದ ಪರವಾಗಿ ಮೈನರ್ 
ಮನವಿ ರ್ಾಡಿದರು. (ಗಿೀಸಲ್ಣರ್, ಜ ೂೀಹಾನ್ ಕಾಲ್ಣ ಲ್ುಡಿವಗ್ ಎ ಟ ಕ್ಸ್ಟ-ಬುಕ್ಸ ಆಫ್ ಚರ್ಚಣ ಹಿಸ್ರಿ ಹಾಪಣರ್ & 

ಸಹ ೂೀದರರು, 1857, ಪುಟ್ 166) 

ಕ ೈಸುರು ಆದರೂ ನಸಾನನಸಾನನ 14 ನ ೀ ಇಡಲಾಗುವುದು ಪಾಸ ೂೀವರ್, ಏಕ ಿಂದರ  ರ ೂೀಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃರ್ಷ್ರ್ಲ್ಲ 
ರ್ಹೂದಿಗಳು ಕಾರರ್ ದಿಂಗ ಗಳಿಗ  ಸವತ್ಃ ದೂರವಾಗಲ್ು ಇಚ್ಡಿಸುವ, ಜ ರುಸ ಲೀಮ್ಸ, ರ ೂೀಮ್ಸ, ಮತ್ುು ಅಲ ಕಾ್ಿಂಡಿರಯಾದ ಗಿರೀಕ್ಸ 
ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನನರು (ಆದರ  ಏಷಾಯ ಮೈನರ್) ಹಲ್ವು ಭಾನುವಾರದಿಂದು ಪಾಸ್ಟಓವರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ು 
ನಧಣರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ್ಗ , ಅವರು ಪಾಸ್ಟಓವನಣ ಒಿಂದು ಆವೃತಿುರ್ನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡರು ಮತ್ುು ಅದು ಪುನರುತಾಥನದ 
ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಇಡಲ್ಲ್ಲ. 

ಜಿ ಸ ನೈಡನಣಿಂದ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಗಮನಸಿ: 

ಮೊದಲ್ ಕ ೈಸುರು ಯೀಸುವಿನ ಮರರ್ವನುನ ಪಾಶಿ ಊಟ್ (ರ್ೂಕರಿಸ್ಟ್) ಯಿಂದಿಗ  ರ್ಹೂದಯರ ಪಾಸ ೂೀವನಣ 
ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು ಆಚರಿಸಿದರು (ನ ೂೀಡು 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 5: 7-8). 

ಮ್ದಲ್ಲಗ್ರ ಪುನರತತಾಾನದ ಯಾವುದರೋ ವಾಷಿನಕ ಆಚರಣರ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ, ಜ ಿಂಟ ೈಲ್ ಜಗತಿುನಲ್ಲ, 
ಪುನರುತಾಥನದ ದಿನವನುನ ಪಾಷ್ ಉತ್್ವಕ ೂ ಸ ೀರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಆ ದಿನ ಭಾನುವಾರದಿಂದು. (ಸ ನೈಡರ್ ಜಿಎಫ್ ಐರಿಶ್ 
ಜಿೀಸಸ್ಟ, ರ ೂೀಮನ್ ಜಿೀಸಸ್ಟ: ಆರಿಂಭಿಕ ಐರಿಷ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣದ ರಚನ  ಟ್ಟರನಟ್ಟ ಪ ರಸ್ಟ ಇಿಂಟ್ನಾಯಣಷನಲ್, 2002, 

ಪುಟ್ 183) 

ಏಷಾಯ ಮೈನರ್ ಮತ್ುು ಬ ೀರ ಡ ಗಳಲ್ಲ ಭಾನುವಾರದ ದಿನಾಿಂಕದ ಬದಲಾವಣ ಯಿಂದಿಗ  ಹ ೂೀದ ಕಾರರ್, ಚಕರವತಿಣ 
ಕಾನ್ಟಿಂಟ ೈನ್ ಅನುನ ಪೂಜಿಸುತಿುದದ ರ್ಮತಾರಸ್ಟ ಗ ೂರೀಕ ೂ-ರ ೂೀಮನನರಿಗ  ಭಾನುವಾರ ಘೂೀರ್ಷಸಿದ ಕೌನ್ಲ್ ಆಫ್ ನ ೈಸಾಯ ಎಿಂದು 
ಕರ ರ್ುತಾುರ . ಕಾನ್ಟಿಂಟ ೈನ್ ಸವತ್ಃ ನಿಂತ್ರ ಘೂೀರ್ಷಸಿದ: 



ಅಶುದಧ ರ್ಹೂದಯರ ಗುಿಂಪಿನ ೂಿಂದಿಗ  ನಾವು ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಏನೂ ಇರಬಾರದು; ನಮಮ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಬ ೀರ  
ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ನಾವು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ದೀವ . (ರ್ೂಸಿಬರ್ಸನ ಕಾನ್ಟಿಂಟ ೈನ್ ಜಿೀವನ, ಪುಸುಕ III ಅಧಾಯರ್ 18). 

ಕ ೈಸುರು ರ್ಹೂದಿಗಳನುನ ದ ವೀರ್ಷಸಬಾರದು ಅಥವಾ ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನವನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಏಕ ಿಂದರ  ಅನ ೀಕ 
ರ್ಹೂದಿಗಳು ಹಾಗ  ರ್ಾಡಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸುತಾುರ . 

ರ್ಹೂದಿ ಜನಾಿಂಗದವರು ಅಸಹಯವ ಿಂದು ಯೀಸು ಎಿಂದಿಗೂ ಸೂಚ್ಡಸಲ್ಲ್ಲ (ಅವನು ರ್ಹೂದಿ) ಅಥವಾ ಪಸೂದ ದಿನಾಿಂಕವನುನ 
ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಇನೂನ ಕಾನ್ಟಿಂಟ ೈನ್ ಸೂರ್ಣನ ಪೂಜ  ಇಲ್ಲದಿದದರ  ತಿೀರ್ಾಣನಸಿದ . ಮತ್ುು ಭಾನುವಾರದ ಆಚರಣ ರ್ನುನ 
ಈಗ ಈಸ್ರ್ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ . ಆದರ  ಸೂರ್ಣನ ಪೂಜ  ರ್ಾಡುವ ಅಭಾಯಸಗಳು ಮತ್ುು "ರ್ಹೂದಿ" ಎಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ರುವ ಆಚರಣ ಗಳ ತ್ಪಿಪಸುವಿಕ ರ್ು ನಜವಾಗಿರ್ೂ ಅದು ಏಕ  ಈಸ್ನುನಣ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ  ಎಿಂಬುದು ನಜ. 

ಈಸ್ರ್ ಎಗಗಳು, ಈಸ್ರ್ ಮೊಲ್, ಮತ್ುು ಈಸ್ರ್ ಬ ಿಂಕ್ರ ಮುಿಂತಾದ ಹಲ್ವು ಅಭಾಯಸಗಳು ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಮೂಲ್ಗಳ 
ಪರಕಾರ ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾದಿಿಂದ ಬಿಂದವು (ಉದಾ. ಹಾಲ ವಕ್ಸ ಎಫಿ ಈಸ್ರ್ ದಿ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, ಸಿಂಪುಟ್ ವಿ. 
ರಾಬಟ್ಣ ಆಪಲ್್ನ್ ಕಿಂಪನ 1909). 

ಆಿಂಗಿಲಕನ್ ಬಷಪ್ JB ಲ ೈಟ್ೂಫಟ್ ಬರ ದರು: 

... ಏಷಾಯದ ಮೈನರ್ ಚಚುಣಗಳು ... ವಾರದ ದಿನದಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ  ರ್ಹೂದಿ ಪಾಸ ೂೀವರ್ ಅವರ ಈಸ್ರ್ 
ಹಬಬವನುನ ನರ್ಿಂತಿರಸಿತ್ು, ಆದರ  ... ರ ೂೀಮ್ಸ ಮತ್ುು ಅಲ ಕಾ್ಿಂಡಿರಯಾ ಮತ್ುು ಗಾಲ್ನವರು ಮತ ೂುಿಂದು ನರ್ಮವನುನ 
ಗಮನಸಿದರು; ಹಿೀಗ  ಜತದಾಯಿಸ್ೆಂ ನ ಸ್ಹ ಹರ ೋಲ್ಲಕ್ರ ತ್ಪ್ರುಸ್ತವ. (ಲ ೈಟ್ೂಫಟ್, ಜ ೂೀಸ ಫ್ ಬಾಬಣರ್ ಸ ೀಿಂಟ್ ಪಾಲ್್ 
ಎಪಿಸ್ಲ್ ಟ್ು ದಿ ಗಲಾಟ್ಟರ್ನ್್: ಎ ರಿವ ೈಸ್ಟಿ ಟ ಕ್ಸ್ಟ ವಿತ್ ಇಿಂಟ ೂರಡಕ್ಷನ್, ನ ೂೀಟ್್ ಅಿಂಡ್ ಡ ೈಸಟ ೀಣಷನ್್. 
ರ್ಾಯಕ್ರಮಲ್ನರಿಂದ ಪರಕಟ್ಟತ್, 1881, ಪುಟ್ಗಳು 317, 331) 

ಮತ್ುು ಈಸ್ರ್ ಹ ಸರು? ಇದು ಸೂಯೀಣದರ್ದ ದ ೀವತ  ಮತ್ುು 'ರಾತಿರರ್ ಸವಗಣ' ಇಶತಾನಣ ಉಚಾಿಿಯಿಸುವಿಕ ಯಾಗಿದ : 

ಇಶ್ಾುರ್, ಅವರು ಫಲ್ವತ್ುತ  ಮತ್ುು ರ್ುದಧ ದ ೀವತ  ಎರಡೂ. ... ಈಸ್ರ್ ಅಥವಾ Astarte ಪರಿಣಾಮ ಸ ರ್ಮರಾರ್ಮ 
ರಕುದ ಒಿಂದು ಕಾಮ ಹ ೂಿಂದಿದದ ಯೀಧ ರಾಣಿ ಸಾಥಪಿಸಿದ ಹಳ ರ್ ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನ್ ಲರೈೆಂಗಿಕ ಆರಾಧನ ರ್ ಅದ ೀ 
ಆರಾಧಿಸುವುದು. (ಕುಶ್ ಎರ್ಚ. ಫ ೀಸಸ್ಟ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಯರ್ಮಟ್ಟಕ್ಸ ಪಿೀಪಲ್. ಕಾಪೊಣರ ೀಷನ್, 2010, ಪುಟ್ 164) 

ಇಶತ್ರ್ ಗರಹವು ವಿೀನಸನ ವಯಕ್ರುತ್ವವ ಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು ಮತ್ುು ಶರ್ಾಶ್, ಸೂರ್ಣ ದ ೀವತ  ಮತ್ುು ಸಿನ್, ಮೂನ್ 
ದ ೀವತ ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಅವಳು ಆಸರಲ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಅನುನ ರಚ್ಡಸಿದಳು. (ಲ್ಟ್ಲಟನ್ ಸಿಎಸ್ಟ. ಗಾಡ್್, ಗಾಡ ಸ್ಟ ಅಿಂಡ್ 
ರ್ಮಥಾಲ್ಜಿ, ಸಿಂಪುಟ್ 6. ರ್ಾಷಣಲ್ ಕಾಯವ ಿಂಡಿಶ್, 2005 ಪುಟ್ 760) 

'ಸವಗಣದ ರಾಣಿ'ಗ  ಸ ೀವ  ಸಲ್ಲಸುವುದರ ವಿರುದಧ ಬ ೈಬಲ್ ಎಚಿರಿಕ  ನೀಡಿದ : 

17 ಅವರು ಯಹೂದದ ಪಟ್್ರ್ಗಳಲ್ಲ ಯರೂಸಲ ೀರ್ಮನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸುತಿುಲ್ಲವ ೀ? 18 ಮಕೂಳು ಮರದ 
ಸಿಂಗರಹಿಸಲ್ು, ತ್ಿಂದ  ಬ ಿಂಕ್ರ ಹಚುಿವ ನು, ಮತ್ುು ಮಹಿಳ ರ್ರು ಸವಗಣ ರಾಣಿ ಕ ೀಕ್ಸ ರ್ಾಡಲ್ು, ಹಿಟ್್ನುನ 



ಬ ರ ಸಬಹುದಿತ್ುು; ಅವರು ನನಗ  ಕ ೂೀಪವನುನ ಉಿಂಟ್ುರ್ಾಡುವ ಹಾಗ  ಅವರು ಬ ೀರ  ದ ೀವರುಗಳಿಗ  ಪಾನೀರ್ 
ಅಪಣಣ ಗಳನುನ ಸುರಿರ್ುತಾುರ . (ಯರ ರ್ಮರ್ 7: 17-19) 

ಕ ೀಕಗಳು 'ಹಾಟ್ ಕಾರಸ್ಟ ಬನ್' (ಪಾಲಟ್ ಸಿ. ದ ಸ ೈಕಾಲ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ ೂೀಶ್ಚರ್ಲ್ ಲ ೈಫ್ ಡಾಡ್ & ರ್ಮೀಡ್, 1922, ಪುಟ್ 71) ಅನುನ 
ಹ ೂೀಲ್ುತ್ುವ . ' ಸವಗಣದ ರಾಣಿ '? 

ಜ ರ ೀರ್ಮಃ 7 ... (ವಿ. 18) ಸ್ಿಗನದ ರಾಣಿ ಕ್ರೋಕ್್. ಪಾರರ್ಶಃ ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನ್ ಫಲ್ವತ್ುತ -ಗರಹ ಶುಕರನ 
ದ ೀವತ ಯಾದ ಇಶ್ಾುನಣ ಉಲ ಲೀಖ. (ದಿ ವ ೈಕ್ರಲಫ್ ಬ ೈಬಲ್ ಕಾಮಿಂಟ್ರಿ, ಎಲ ಕಾರನಕ್ಸ ಡ ೀಟಾಬ ೀಸ್ಟ ಕೃತಿಸಾವಮಯ (ಸಿ) 
1962 ಮೂಡಿ ಪ ರಸ್ಟ ಅವರಿಿಂದ) 

ಬ ೈಬಲ್ ಖಿಂಡಿಸುವ ಪಾಗನ್ ದ ೀವತ  ನಿಂತ್ರ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಹ ಸರಿಸಬಾರದು. ಆದರೂ, ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ 
ಧಮಣವನುನ ನಿಂಬುವ ಹ ಚ್ಡಿನವರು ಅದರಲ್ಲ ಸಮಸ ಯ ಎದುರಿಸುತಿುಲ್ಲ. 

ಮೌೆಂಡಿ ಗತರತವಾರ ಮತ್ತು ಯ ಕರಿಸ್ಕ್್ಕ್ ಹರ ೋಸ್ಟ್ 

ಪಾಸ ೂೀವಗಾಣಗಿ ಮತ ೂುಿಂದು 'ಬದಲ್' ಎಿಂದು ಕ ಲ್ವರು 'ಗುರುವಾರ ಗುರುವಾರ ಇರಿಸುತಾುರ . ಇಲ್ಲ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ 
ವಿಶವಕ ೂೀಶ ಅದರ ಬಗ ಗ ಕಲ್ಸುತ್ುದ  ಏನು ಕ ಲ್ವು ಆಗಿದ  

ರ್ಾಿಂಡಿರ್ (ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ) ಗುರುವಾರ ಭಾನುವಾರ ರ್ೂಕರಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಸ ಥರ್ನುನ ಸಮರಿಸಲಾಗುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಹ ೂೀಲ್ 
ವಿೀಕ ಗ ವಿಶ್ ೀಷವಾದ ಆಚರಣ ಗಳಲ್ಲ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಹಳ ರ್ದು. ರ ೂೀಮನಲ್ಲ ಈ ಪರಿಷೂರಣ ಗ  ಹಲ್ವಾರು ಉಪನಾಯಸ 
ಸರ್ಾರಿಂಭಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸಲಾಯಿತ್ು ... ಇದು ಧಾರ್ಮಣಕ ಸಿಂಸ ಥರ್ ವಾರ್ಷಣಕ ೂೀತ್್ವದ ಸುತ್ುಲ್ೂ ತ ರ ದಿಡುತ್ುದ . ... 

ಪವಿತ್ರ ಗುರುವಾರ ಒಿಂದು ಸಿಂತ ೂೀಷದಾರ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಸರ್ಾರಿಂಭಗಳ ಅನುಕರಮವಾಗಿ 
ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲಾಗಿದ . ನಯೀಫ ೈಟ್್ನ ಬಾಯಪಿ್ಸಮ್ಸ, ಪಶ್ಾಿತಾುಪದ ಸಾಮರಸಯ, ಪವಿತ್ರ ಎಣ ಣಗಳ ಪವಿತಿರೀಕರರ್, 

ಪಾದಗಳನುನ ತ ೂಳ ರ್ುವುದು ಮತ್ುು ಪೂಜಯ ರ್ೂಕರಿಸ್ನ ಸಮರಣಾಥಣ ... (ಲ ಕಲಕ್ಸಣ ಎರ್ಚ. ರ್ೌಿಂಡಿ ಗುರುವಾರ ದಿ 
ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ ಸಿಂಪುಟ್ 10. ನೂಯಯಾಕ್ಸಣ: ರಾಬಟ್ಣ ಅಪ ಲಟ ೂನ್ ಕಿಂಪನ, 1911) 

'ರ್ೂಕರಿಸ್ನ ಸಿಂಸ ಥ' ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ ಯೀಸುವಿನ ಪಸೂದ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಚ್ಡಹ ನಗಳನುನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನುನ 
ಉಲ ಲೀಖಿಸುತ್ುದ . ರ ೂೀಮ್ಸ ಚರ್ಚಣ ಅದು ವಾರ್ಷಣಕ ೂೀತ್್ವದ ಘಟ್ನ  ಎಿಂದು ಆಚರಣ ಗಳಿಗ  ಸ ೀರಿಸಿದ  ಎಿಂದು ಒಪಿಪಕ ೂಳುಳತ್ುದ , 
ಮತ್ುು ಆ ಕಾಲ್ುದಾರಿ ಅಭಾಯಸ ರ್ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ್ದ . ಬ ೀರ ಡ  ಇರುವ ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ರ ೂೀಮ್ಸ ಅಡಿಪಾರ್ ರ್ಾಡುವವರನುನ 
ಒಪಿಪಕ ೂಿಂಡಿದ , ಆದರ  ಅದು ಇನುನ ಮುಿಂದ  ಅದರ ಅಭಾಯಸವಲ್ಲ (ಥಸ್ಣನ್ ಎರ್ಚ. Feet ಮತ್ುು ಹಾಯಿಂಡ್್ ಆಫ್ ವಾರ್ಷಿಂಗ್ ದಿ 
ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ ಸಿಂಪುಟ್ 15. ನೂಯಯಾಕ್ಸಣ: ರಾಬಟ್ಣ ಆಪಲ್್ನ್ ಕಿಂಪನ, 1912). 

ಈಗ ರ ೂೀಮ್ಸ ಚರ್ಚಣ ಬಳಸುವ "ರ್ುಕರಿಸಿ್ಕ್ಸ ಹ ೂೀಸ್ಟ್" ಮೂಲ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಏನು ಭಿನನವಾಗಿದ . 

ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ವಿಶವಕ ೂೀಶ ಕಲ್ಸುತ್ುದ : 



ರ್ೂಕರಿಸಿ್ಕ್ಸ ಕನ ್ಕ ರೀಷನ್ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ು ಉದ ದೀಶ್ಚಸಲಾಗಿದದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಹ ೂೀಸ್ಟ್ ಎಿಂದು 
ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ , ಮತ್ುು ಈ ಪದವನುನ ಸಹ ತಾಯಗದ ಬ ರಡ್ ಮತ್ುು ವ ೈನ ಗ ಅನವಯಿಸಬಹುದು ಆದರೂ, ಇದು 
ವಿಶ್ ೀಷವಾಗಿ ಬ ರಡ ಗ ರ್ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ುದ . ಓವಿಡ್ ಪರಕಾರ ಈ ಪದವು ಹ ೂೀಸಿ್ೀಸ್ಟ, ಶತ್ುರ: "ಹ ೂೀಸಿ್ಸ್ಟ ಎ ಡ ೂರ್ಮಟ್ಟಸ್ಟ 
ಹ ೂೀಸಿ್ರ್ ಹ ಸರು", ಏಕ ಿಂದರ  ಪೂವಿಣಕರು ತ್ಮಮ ಸ ೂೀಲ್ಸಿದ ಶತ್ುರಗಳನುನ ದ ೀವರಿಗ  ಬಲ್ಪಶುಗಳಾಗಿ 
ಅಪಿಣಸಿದರು. ಆದರ , ಹ ೂೀಸಿ್ರ್ವನುನ ಹ ೂೀಸ ್ೈನಣಿಂದ ಪಡ ರ್ಲಾಗಿದ , ಪಕ್ರವರ್ಸನಲ್ಲ ಕಿಂಡುಬರುವಿಂತ  ... ಮೊದಲ್ 
ಕ ೈಸುರು ... ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ ೀವಿಸಿದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ಸರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದ . ರೂಪವು ವಿಭಿನನವಾಗಿದ  ಆದರ  ನಮಮ 
ದಿನದಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ರೂಿಂತ್ ಸವಲ್ಪ ಭಿನನವಾಗಿದ  ಎಿಂದು ತ ೂೀರುತ್ುದ . (ಲ ಕಲಕ್ಸಣ ಎರ್ಚ. "ಹ ೂೀಸ್ಟ್" ದ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ 
ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ ಸಿಂಪುಟ್ 7. ನಹಿಲ್ ಒಬಾ್ಟಟ್ ಜೂನ್ 1, 1910) 

ಮುಿಂಚ್ಡನ ಕ ೈಸುರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್ ಅನುನ ಬಳಸಿದರು, ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾದಲ್ಲ ಬಳಸಿದ 'ಸೂರ್ಣ'ದಿಂತ  ಕಾರ್ುವ ಒಿಂದು ಸುತಿುನ 
ಆತಿಥ ೀರ್ ಅಲ್ಲ. 

ಮೋರಿ ಊಹರಯ 

ಮೊದಲ್ನ ಕ ೈಸುರು ಮೂಲ್ತ್ಃ ಯೀಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮೀರಿರ್ನುನ ಪೂಜಿಸಲ್ಲ್ಲ. ಆದದರಿಿಂದ ಮೀರಿನ ಕಲ್ಪನ ರ್ ಕಲ್ಪನ ರ್ು 
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಂತ್ು? 

ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ, ನಾಲ್ೂನ ರ್ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಅಪೊೀಕ್ರರಫಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಿಂದ (ಅಥವಾ ಪಾರರ್ಶಃ ಮೂರನ ರ್ ಶತ್ರ್ಾನದ 
ಉತ್ುರಾಧಣದಲ್ಲ) -ಆದರ  ಮುಖಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ರ. ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಎಪಿಫಾನರ್ಸ್ಟ ಇದನುನ ತ್ನಖ್  ರ್ಾಡಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸಿದರೂ, 

ಅದು ನಜವಾಗಿರ್ೂ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ  ಬ ಳವಣಿಗ ಯಾದಾಗ - ಇದು ಪ ೀಗನ್ ದ ೀವತ  ಪೂಜ ಗ  ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳ ರ್ರಿಗ  
ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ  (ಪಪರಿರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಫಾನರ್ಸ್ಟ, 78.11.4). 

ಪುರಾತ್ನ ರ ೂೀಮನನರು ಡಯಾನಾ ದ ೀವತ ಗಾಗಿ 1-3 ದಿನದ ಹಬಬವನುನ ಹ ೂಿಂದಿದದರು. ಮೊದಲ್ ದಿನ ಅವರು ಭೂರ್ಮಗ  
ಬಿಂದರು ಮತ್ುು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದು ಮೂರನ ರ್ ದಿನ, ಸವಗಣದ ರಾಣಿ ಎಿಂಬ ಅವರ ಕಲ್ಪನ ರ್ನುನ ಅವರು ಸಪಷ್ವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದು ಮೀರಿ ಊಹ ರ್ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಹಬಬದ ಅದ ೀ ದಿನವಾಗಿದ  (ಕ ರ್ ಇ. ವಿಲ್ರ್ಿಂ ಫಾಲ್ೂನನಣ 
ಯೀಕಾನಪಾಟಾಲಾಫ: "ಎ ಕ ೈಿಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಸ ೂ್ೀನ್ ಇನ್ ದ ರ್ೂನವಸ್ಟಣ." ಫೀಡಾಣಮ್ಸ ರ್ೂನವರ್ ಪ ರಸ್ಟ, 1985, ಪುಟ್ 
61). ಕ ಲ್ವರು ಇದನುನ ಅಪಘಾತ್ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳಿೀರ್ವ ಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಗಿರೀನ್ ಸಿಎರ್ಮ್ ರ ೂೀಮನ್ ಧಮಣ ಮತ್ುು 
ಆಸಿಣಯಾ, ಸಿಂಪುಟ್ 0, ಸಿಂಚ್ಡಕ ಗಳು 521-85150 ನಲ್ಲನ ಡಯಾನಾ ಆರಾಧನಾಲ್ರ್ ಕ ೀಿಂಬರಜ್ ರ್ೂನವಸಿಣಟ್ಟ ಪ ರಸ್ಟ, 

2007, ಪುಟ್ 62; ಫ ರೀಜರ್ ಜ .ಜಿ. ದಿ ರ್ಾಯಜಿಕ್ಸ ಆಟ್ಣ ಮತ್ುು ದಿ ಎವಲ್ೂಯಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಂಗ್್ ವಿ 1, ಸಿಂಪುಟ್ 1. ಕ ಸಿ್ಿಂಗರ್ 
ಪಬಲರ್ಷಿಂಗ್, 2006, ಪುಟ್ಗಳು 14-17). 

ಡಯಾನಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ದ ೀವತ ಗಳ ನಡುವ  ಸಿಂಪಕಣವಿದ  ಮತ್ುು ಮೀರಿ (ಫಷರ್-ಹಾಯನ ್ನ್, ಪುಟ್ 49) ಅನುನ ಎಷು್ 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾುರ . ಆದರೂ, ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಸಿಂತ್ ಅಗಸಿ್ೀನ್ ನದಿಣಷ್ವಾಗಿ ಡಯಾನಾವನುನ ಹಲ್ವಾರು "ಸುಳುಳ ಮತ್ುು ಸುಳುಳ 
ದ ೀವತ ಗಳ" (ಅಗಸಿ್ೀನ್) ಎಿಂದು ಉಲ ಲೀಖಿಸಿದಾದರ . ಸುವಾತ ಣಗಳ ಹಾಮಣನ, ಪುಸುಕ I, ಅಧಾಯರ್ 25). 



ಮುಹಮಮದನ 'ಕನ ಯರ್ ಮಗಳು' ಫಾಯಥರ್ಾ ಕೂಡಾ ಸವಗಣಕ ೂ ಏರಿದ  ಎಿಂದು ಇಸಾಲಿಂ ಧಮಣದ ಪರಭಾವದಿಿಂದ ಇದನುನ ಭಾಗಶಃ 
ರ ೂೀಮ್ಸ ಚಚನಣಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ  ಎಿಂದು ಸಿಂಶರ್ವಿದ . 'ಕಲ್ಪನ ' ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಲ್ಲ. ಇದು 'ಸವಗಣದ 
ರಾಣಿ' (ಜ ರ ೀರ್ಮಃ 7: 17-19), ಪ ೀಗನ್ ಸಾಗಣ . 

ಹಾಯಲರ ೋವಿೋನ್ / ಆಲ್ಸ ಸರೋೆಂಟ್ಸ್ ಡರೋ 

ಸಿಂತಾನದಿಂತ್ಹ ವಯಕ್ರುರ್ ಜಿೀವನ ಮತ್ುು ಮರರ್ದ ಸಮರಣ ರ್ನುನ ಗೌರವಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನ ರ್ು ಗರಿಂಥವನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
(cf. ನಾಯರ್ಧಿೀಶರು 11: 38-40), ಸಿಂತ್ರನುನ ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಅವರಿಗ  ಅಪಣಣ  ರ್ಾಡುವುದು ಅಪೊಸುಲ್ 
ಬ ೂೀಧನ ಗಳನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ . 

ಕ್ರರಸುನು ತ್ಲ ಬಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ು ಸ ೈತಾನನು ಬರ್ಸಿದನು (ರ್ಾಯಥೂಯ 4: 9), ಆದರ  ಯೀಸು ನರಾಕರಿಸಿದನು (ಮತಾುರ್ 
4:10). ಸ ೈಮನ್ ಮಗುಸ್ಟ (ಕಾಯಿದ ಗಳು 8: 9-23) ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವನನುನ ಪೂಜಿಸಲ್ು / ಪೂಜಿಸಲ್ು 
ಪೊರೀತಾ್ಹಿಸುತಿುದದರು (ಐರ ನ ೀಸ್ಟ ಅಡವಸಣಸ್ಟ ಹ ರ ಸಸ್ಟ, ಬುಕ್ಸ 1, ಅಧಾಯರ್ 23, ವಸಣಸ್ಟ 1-5). 

ಅಪೊಸುಲ್ ಪಿೀಟ್ರ್ ಕ ೀವಲ್ ಸ ೈಮನ್ ರ್ಾಯಗಸನನುನ ಖಿಂಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆತ್ನು ಯಹೂದಯರಲ್ಲದವನನುನ ನಷ ೀಧಿಸದಿಂತ  ಅಥವಾ 
ಅವನಗ  ಗೌರವ ಸಲ್ಲಸುವುದನುನ ನಷ ೀಧಿಸಿದನು (ಕಾಯಿದ ಗಳು 10: 25-26). ಅಪೊಸುಲ್ ಪೌಲ್ನು ಅನಯಜನರನುನ ಮತ್ುು 
ಬನಾಣಬಸ ಗ ಬಲ್ಕ ೂಡುವುದನುನ ನಷ ೀಧಿಸಿದನು (ಕಾಯಿದ ಗಳು 14: 11-18). ದ ೀವದೂತ್ರು ಮೂಲ್ತ್ಃ ಇಬಬರೂ ಅವರು 
ಪುರುಷರಾಗಿದಾದರ  ಮತ್ುು ಇದನುನ ರ್ಾಡಬಾರದು ಎಿಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಮುಿಂಚ್ಡನ ಕ ೈಸುರು ಇದನುನ ಅಥಣರ್ಾಡಿಕ ೂಿಂಡರು 
ಮತ್ುು ಅಿಂತ್ಹವರು ರ್ಾಡಲ್ಲ್ಲ. ಆದಾಗೂಯ, ಕ ಲ್ವೊಿಂದು ವಿರ ೂೀಧಿಗಳು ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ ಅವಶ್ ೀಷಗಳನುನ 
ಪೂಜಿಸಲ್ು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದರು. 

ನಾಲ್ೂನ ರ್ ಮತ್ುು ನಿಂತ್ರದ ಶತ್ರ್ಾನಗಳಲ್ಲ ಗಿರೀಕ ೂೀ-ರ ೂೀಮನ್ ಚಚುಣಗಳಲ್ಲ ಇದು ಅಪೊೀಸ ೂ್ೀಲ್ಕ್ಸ 
ಆಚರಣ ಯಾಗಿರಲ್ಲ್ಲವಾದರೂ, ಹಕುೂ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಿಂತ್ರು ಗೌರವಾನವತ್ ಸಮಸ ಯಯಾಗಿ ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದರು. 

ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಗಮನಸಿ: 

ಚ ಲ್್ಕ್ಸ ದ ೀವತ ಗಳು, ಗಿರೀನ್ ರ್ಾಯನ್ ಮತ್ುು ಚಚುಣಗಳು ಮತ್ುು ಕ ಥ ಡರಲ್ಗಳ  ಳಗಿನ ಬ ೈಸಾಫಲ್ಕ್ಸ ಹ ಡಗಳಿಂತ್ಹ 
ಪರಿಚ್ಡತ್ ಪಗಾನ್ ಚ್ಡತ್ರಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಚಚನಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಮಮ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳನುನ 
ತ್ಮಮ ಮನಸಿ್ನಲ್ಲ ಅಿಂತ್ಗಣತ್ಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಪೊರೀತಾ್ಹಿಸಿದರು, ಹ ೂಸ ಧಮಣದ ಸಿವೀಕಾರವನುನ ಸರಳವಾಗಿ 
ಸರಾಗಗ ೂಳಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ುು ಹ ೂಸದಕ ೂ ಹಳ ರ್ ರ್ಾಗಣಗಳು. (ಪ ಸ ನನ ಕರ್ S. ಗಾಗ ೂೀಣಯಿಲ್್: ಫಾರಿಂಕ್ಸ ದ 
ಆಕ ೈಣವ್್ ಆಫ್ ದಿ ಗ ರೀ ಸೂೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಝಾಡಿಣರಿ. ಕಾಯರಿರ್ರ್ ಪ ರಸ್ಟ, 2006, ಪುಟ್ 85) 

ಒಿಂದು ಪುಸುಕದಲ್ಲ, ಮೀಲ್ನ ಹ ೀಳಿಕ ರ್ು ಕ ಳಕಿಂಡ ಒಿಂದು ಮೊಟ್ಕುಗ ೂಿಂಡ ಆವೃತಿುರ್ನುನ ಮುಿಂಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಪೊೀಪ್ "ಗ ರಗ ೂರಿ" 
ದಿ ಗ ರೀಟ್ "ಸುರ್ಾರು 600 AD ರ್ಲ್ಲ ಬರ ದಿದ : 

ದ ೀವಸಾಥನಗಳ ದ ೀವಾಲ್ರ್ಗಳನುನ ನಾಶರ್ಾಡುವುದಿಲ್ಲವ ಿಂದು ಆಗಿನ ದ ೀವಾಲ್ರ್ದ ೂಳಗಿರುವ ವಿಗರಹಗಳನುನ 
ಅಗಸಿ್ೀನ ಗ ತಿಳಿಸಿ. ಆತ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದಿಧೀಕರಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ, ಅವರಲ್ಲರುವ ಪರಿಶುದಧರ 



ಬಲ್ಪಿೀಠ್ಗಳನುನ ಮತ್ುು ಸಾಮರಕಗಳನುನ ಇಡಬ ೀಕು. ಫಾರ್, ಆ ದ ೀವಾಲ್ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನರ್ಾಣರ್ಗ ೂಿಂಡಿವ , 
ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ್ರ ಪೂಜಾ ನಜವಾದ ದ ೀವರ ಸ ೀವ ಗ  ಪರಿವತ್ರನತ್ವಾಗಿವರ ರ್ಾಡಬ ೀಕು. ... ಆದದರಿಿಂದ, ತ್ಮಮ 
ಚಚುಣಗಳ ಸಮಪಣಣ ರ್ ದಿನ ಅಥವಾ ಅವರ ಅವಶ್ ೀಷಗಳನುನ ಅವುಗಳಲ್ಲ ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗುತ್ುದ , ಅವರ ಒಿಂದು 
ಬಾರಿ ದ ೀವಸಾಥನಗಳ ಸುತ್ುಲ್ೂ ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳನುನ ನರ್ಮಣಸಲ್ು ಮತ್ುು ಆಚರಣ ರ್ನುನ ಧಾರ್ಮಣಕ ಹಬಬದ ೂಿಂದಿಗ  
ಆಚರಿಸುತಾುರ . ಅವರತ ತಾಯಗ ಮತ್ತು ದರವಿದ ಅಪನಣರ ಎೆಂದತ ಯಾವುದರೋ ಹರಚತಚ ಪಾೆಣಿಗಳನತನ ತ್ರನನಲ್ತ, ಆದರರ ದರೋವರ 
ಘನತರಯನತನ ಇವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಸುುಗಳ ಕ ೂಡುವವನಾಗಿದುದ, ಅವರು satiated ರ್ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು ಧನಯವಾದಗಳು 
ನೀಡುತ್ುದ . (ಗ ರಗ ೂರಿ I: ಅಬಾಟ್ ಮಲ್ಲಟ್ಸ್ಟ ಗ  ಲ ಟ್ರ್ ಎಪಿ್ಟ ೂೀಲಾ 76, ಪಿಎಲ್ 77: 1215-1216) 

ಪೊೀಪ್ ಗ ರಗ ೂರಿ ಪ ೀಗನ್ ಅಭಾಯಸಗಳ ಮೀಲ  ಸಿಂಘಟ್ನ ರ್ನುನ ಪರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಬ ೈಬಲ್ ಈ ರಿೀತಿರ್ ಬಲ್ಗಳನುನ 
ದ ವವದಿಂತ  ವಿರ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10: 20-21). ಇದಲ್ಲದ , ಜಿೀಸಸ್ಟ ತಾಯಗದ ನಿಂತ್ರ ಪಾರಣಿ ತಾಯಗದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ 
ಎಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ು ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  (ಹಿೀಬೂರ 10: 1-10). 'ಸ ೀಿಂಟ್ ಡ ೀಸ್ಟ' ಗಾಗಿ ಮೀಲ್ನದನುನ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಇದು ಪ ೀಗನ್ 
ಮತ್ದ ಅವಶ್ ೀಷವ ಿಂದೂ ಮತ್ುು ಅವರು ನಜವಾಗಿರ್ೂ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿವ  ಎಿಂದು ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಅನುಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಅನ ೀಕ ಉಡುಪುಗಳು (cf. 1 ತಿಮೊಥ ರ್ 2: 9) ಮತ್ುು ಕ ಲ್ವು ಬಾರಿ ರ್ಾಟ್ಗಾತಿರ್ರು (ಬ ೈಬಲ್ 
ಖಿಂಡಿಸುತ್ುದ - ಎಕ ೂ್ೀಡಸ್ಟ 22: 8) ಹಾಯಲ ೂೀವಿೀನನಲ್ಲ. ಇದು ಬ ೈಬಲ್ನ ಸೂಕುವಾದ ಆಚರಣ  ಅಲ್ಲ ಮತ್ುು ನಸ್ಿಂಶರ್ವಾಗಿ 
ಆರಿಂಭಿಕ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ. 

ಆಲ್ ಸ ೀಿಂಟ್್ ಡ ೀ ಏಳನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಘೂೀರ್ಷಸಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು, ಮತ್ುು ನವ ಿಂಬರ್ 1 ನ ೀ ಮತ್ುು ಸಿಂಜ  ಆಯಿತ್ು ಹಾಯಲ ೂೀವಿೀನ್ 
(ಎಫ್ ಆಲ್ ಸ ೀಿಂಟ್್ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುತಿುದದ ನಿಂತ್ರ ಸಥಳಾಿಂತ್ರಿಸಿತ್ು. ಸಿಂಪುಟ್. 1. ಅಪಪಣ  ಪತ್ರ. ರ್ಾರ್ಚಣ 1 ಡ ೀ. 
ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ವಿಶವಕ ೂೀಶ, 1907 ). 

ಅಕ ೂ್ೀಬರ್ 31 ಪುರಾತ್ನ ಡೂರಯಿಡಗಳು ಗಮನಸಿದ ದಿನಾಿಂಕವಾಗಿತ್ುು: 

ಪಾರಚ್ಡೀನ ಗಾಲ್ ಮತ್ುು ಬರಟ್ನನಲ್ಲರುವ ಡೌಯಿಡ್್ ಮತ್ುು ಪುರ ೂೀಹಿತ್ರ ಆದ ೀಶವು ಹಾಯಲ ೂೀವಿೀನ್, ಪ ರೀತ್ಗಳು, 
ಶಕ್ರುಗಳು, ರ್ಕ್ಷರ್ಕ್ಷಿಣಿರ್ರು, ರ್ಾಟ್ಗಾತಿರ್ರು, ಮತ್ುು ಎಲ ವಸಗಳ ಮೀಲ  ಜನರಿಗ  ಹಾನ ಉಿಂಟ್ುರ್ಾಡುತ್ುದ  ಎಿಂದು 
ನಿಂಬದದರು. ... ಈ ರ್ಾಿಂತಿರಕ ನಿಂಬಕ ಗಳಿಿಂದ ಹಾಯಲ ೂೀವಿೀನ್ ದಿನಾಚರಣ ಗಳಲ್ಲ ರ್ಾಟ್ಗಾತಿರ್ರು, ದ ವವಗಳು ಮತ್ುು 
ಬ ಕುೂಗಳ ಇಿಂದಿನ ಬಳಕ ರ್ು ಬರುತ್ುದ  ... ಎಲ ಗಳು, ಕುಿಂಬಳಕಾಯಿಗಳು, ಮತ್ುು ಕಾನ್ಣ ಕಾಿಂಡಗಳನುನ ಬಳಸುವ 
ಹಾಯಲ ೂೀವಿೀನ್ ವಿಧಾನಗಳು ಡೂರಯಿಡಿ್ನಿಂದ ಬರುತ್ುದ . ರ್ುರ ೂೀಪ್ ಆರಿಂಭಿಕ ಜನರ ಸಹ ರ್ಾಿಂತಿರಕ ರಜಾ 
ಹ ೂೀಲ್ುವ ಉತ್್ವ ಹ ೂಿಂದಿತ್ುು ... 700s, ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಚರ್ಚಣ ನವ ಿಂಬರ್ 1 ಆಲ್ ಸ ೀಿಂಟ್್ 
ಡ ೀ ಘೂೀರ್ಷಸಿತ್ು. ಹಳರಯ ಪರೋಗನ್ ಪದಧತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಶಿಚಯನ್ ಹಬಬದ ದಿನ ಹಾಯಲರ ೋವಿೋನ್ ಹಬಬವನತನ 
ಒಟ್ತ್ಗ ಡಿಸ್ಲಾಗತತ್ುದರ. (ಹಾಯಲ ೂೀವಿೀನ್ ವಲಿ್ಣ ಬುಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, ಸಿಂಪುಟ್ 9. ಚ್ಡಕಾಗ ೂ, 1966: 25-26) 

ಒಿಂದು ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಬರಹಗಾರನು ಬರ ದದದನುನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ು ಇದು ಆಸಕ್ರುದಾರ್ಕವಾಗಿದ : 

ಸ್ತ್ುವರ ಪರೋಗನೆಳ ಆಚರಣರಗಳ ಮೋಲರ ಪೋಪ್ ಸ್ತ್ುವರ ಕ್ಾಯಥರ ೋಲ್ಲಕ್ ಆಚರಣರಯನತನ ಯಾಕ್ರ ಹಾಕ್ರದನತ? ಏಕ್ರೆಂದರರ 
ಕ್ಾಯಥರ ೋಲ್ಲಕ್ ಹಬಬಗಳು ನಿರೆಂತ್ರತರಯನತನ ಹರ ೆಂದಿವರ ಮತ್ತು ಪರೋಗನ್ ಪದಗಳ ಅಥನವನತನ ಪೂರರೈಸ್ತತ್ುವರ. (ಕ್ರಲ್ರ್ನ್ 



ಬರಯಾನ್, ಹಾಯಲ ೂೀವಿೀನ್, ಶರತಾೂಲ್ದ ಆಚರಣ ರ್ಿಂತ , ದ ೀವರ ಹ ಸರು ಜ್ಞಾಪಕಾಥಣವಾಗಿದ  ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ 
ಆನ ಲೈನ್ ಅಿಂತ್ರರಾರ್ಷರೀರ್ ಸುದಿದಗಳು 10/31/06) 

ರ ೂೀಮ್ಸ ಚಚ ೂನಣಿಂದಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರುವ ಅನ ೀಕರು ತ್ಮಮ ನಿಂಬಕ ಗಾಗಿ ಪ ೀಗನ್ ಸಿಂಪಕಣಗಳ ಬಗ ಗ ಪರಶಿಂಸಿಸುತಿುದಾದರ  ಮತ್ುು 
ಸತ್ಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸುತಾುರ . ಅವರು ಮತ್ುು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದಾಧಿಂತ್ದ ಮೂಲ್ವಾಗಿ (cf. 2 ತಿಮೊಥ ರ್ 3:16) ನ ೂೀಡಬ ೀಕ ಿಂದು 
ಬ ೈಬಲ್ ಮತ್ುು ಅದು ಪೂಜ ಗಳ ಪ ೀಗನ್ ರೂಪಗಳನುನ ಖಿಂಡಿಸುತ್ುದ  (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 12: 29-32; ಜ ರ ೀರ್ಮಃ 10: 2-6; 1 

ಕ ೂರಿಿಂಥ 10:21; 2 ಕ ೂರಿಿಂಥದವರಿಗ  6: 14-18). 

ಕ್ರೆಸ್ಮಸ್ಟ 

ಜಿೀಸಸನ ಜನಮದಿನದ ಜನಮದಿನದ ಆಚರಣ ರ್ನುನ ಬ ೈಬಲ್ ಎಿಂದಿಗೂ ಅನುಮೊೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರ ೂೀಮನ ಮುಿಂಚ್ಡನ ಚರ್ಚಣ 
ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಹುಟ್ು್ಹಬಬವನುನ ಆಚರಿಸಲ್ಲ್ಲ. ಜನಮದಿನ ಅನುಷಾಾನಗಳು ಇನೂನ ಅನ ೂೀಣಬರ್ಸ್ಟ ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ 
3 RD ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಖಿಂಡಿಸಿದರು (ಹ ಥ ನ್, ಪುಸುಕ I, ಅಧಾಯರ್ 64 ವಿರುದಧ) ರ್ಾಡಲಾಯಿತ್ು. 

ಇದಲ್ಲದ , ಚಳಿಗಾಲ್ದ ಆಚರಣ ಗಳಲ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ುು ಉಡುಗ ೂರ -ನೀಡುವಿಕ ಯಿಂದಿಗ  ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಪಾಗನ್ ದ ೀವರಿಗ  
ಒಿಂದು ನ ೂೀಡುವುದನುನ ಟ ಟ್ುಣಲ್ರ್ನ್ ಎಚಿರಿಸಿದಾದನ . ಸಾಯಟ್ನಣಲ್ಯಾ ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುವ ಅಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಆಚರಣ ರ್ು 
ಡಿಸ ಿಂಬರ್ ಕ ೂನ ರ್ ಭಾಗದಲ್ಲ ಅನಯಜನರಿಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು. 

"ಲಾಯಟ್ಟನ್ ದ ೀವತಾಶ್ಾಸಾದ ಪಿತಾಮಹ" ವ ಿಂದು ಹ ೀಳಲಾದ ಟ ಟ್ುಣಲ್ರ್ನ್, ಸಟ್ನಾಣಲ್ಯಾ (ಅದರ ಹ ಸರಿನಿಂದ 
ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುವ ಪ ೀಗನ್ ದ ೀವತ ಯಿಿಂದ) ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ ಚಳಿಗಾಲ್ವನುನ ರೂಪಿಸಿದ ಚಳಿಗಾಲ್ದ ಆಚರಣ ಗಳನುನ ಖಿಂಡಿಸಿದರು: 

ರ್ಮನವಣಲ್ಯಾ ಹ ಚುಿ ರ್ಮನವಣಗಳಾಗಿದುದ, ಸಾಯಟ್ನಣರ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯಟ್ನ್ಣ ನಿಂತ ; ಸಾಯಟ್ನ್ಣ ನ, ಇದು 
ಸಾಟ್ನಣಲ್ರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಸವಲ್ಪ ಗುಲಾಮರನುನ ಕೂಡಾ ಆಚರಿಸಬ ೀಕು. ಹ ೂಸ ವಷಣದ ಉಡುಗ ೂರ ಗಳನುನ 
ಹಾಗ ಯೀ ಸಿಕ್ರೂಹಾಕ್ರಕ ೂಳಳಬ ೀಕು, ಮತ್ುು ಸ ಪಿ್ರ್ಾಿಂಟ್ಟರ್ಿಂ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು; ಮತ್ುು ಮಧಯಪರವ ೀಶದ ಎಲಾಲ 
ಪ ರಸ ಿಂಟ್್ ಮತ್ುು ಆತಿೀರ್ ಕನಾ್ನಿಪ್ ಹಬಬವನುನ ನಖರವಾಗಿ ಕಡಾಿರ್ಗ ೂಳಿಸಬ ೀಕು; ಶ್ಾಲ ಗಳು ಹೂವುಗಳಿಿಂದ 
ಪುಡಿರ್ಾಡಬ ೀಕು;  'ಹ ಿಂಡತಿರ್ರು ಮತ್ುು aediles ತಾಯಗ; ನ ೀಮಕ ಪವಿತ್ರ-ದಿನಗಳಲ್ಲ ಈ ಶ್ಾಲ ರ್ು 
ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದ . ವಿಗರಹದ ಹುಟ್ು್ಹಬಬದ ಮೀಲ  ಅದ ೀ ವಿಷರ್ ನಡ ರ್ುತ್ುದ ; ದ ವವದ ಪರತಿ ವ ೈಭವವು ಆಗಾಗ ಗ 
ಆಗುತ್ುದ . ಈ ವಿಷರ್ಗಳು ಒಬಬ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ರ್ಜರ್ಾನನಗ  ಯೀಗಯವ ಿಂದು ಯಾರು ಭಾವಿಸುತಾುರ , ಅವರು 
ರ್ಾಸ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲದವರನುನ ಸೂಕುವ ಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವರು ಯಾರು? (ಇಡ ೂಲಾಟ್ಟರ, ಅಧಾಯರ್ ಎಕ್ಸ್) 

ಟ ಟ್ಣಲ್ರ್ನ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲ, ರ ೂೀಮನ್ ಬಶಪ್್ ಝೆಫರಿನಸ್ಟ (199-217) ಮತ್ುು ಕಾಯಲ್ಸ್ಸ್ಟ (217-222) ರಾಜಿ ಮತ್ುು 
ಭರಷಾ್ಚಾರದ ಖ್ಾಯತಿರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿದದರು (ಮತ್ುು ಇದನುನ ಹಿಪೊಪಲ ೈಟ್ಸ್ಟ (ಹಿಪೊಪಲ ೈಟ್ಸ್ಟ. ಆಲ್ ರ ರ ಸಿಸ್ಟ ಆಫ್ ರ ಫ್ಯಯಟ ೀಶನ್, 

ಪುಸುಕ IX, ಅಧಾಯರ್ VI) ಮತ್ುು ಅವರ ಚಚನಣಲ್ಲ ಜನರು ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾಕ ೂ ಹ ೂೀಲ್ಸಿದರ  ಅವಕಾಶ ರ್ಾಡಿಕ ೂಟ್್ರು. 

ರ ೂೀಮನ್ ಸಾಟ್ನಣಲ್ಯಾ ಮತ್ುು ಪರ್ಷಣರ್ನ್ ರ್ಮಥಾರಯಿಸಮಗಳು ಮುಿಂಚ್ಡನ ಪ ೀಗನ್ ಧಮಣದ ರೂಪಾಿಂತ್ರಗಳಾಗಿವ  - 
ಪಾರಚ್ಡೀನ ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನ್ ನಗೂಢ ಆರಾಧನ ರ್ ಪರಕಾರ. ಪುರಾತ್ನ ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನನರು ನತ್ಯಹರಿದವರ್ಣ ವೃಕ್ಷವನುನ 



ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮರುಜನಮ ನಮೊರೀಡ್ ಅನುನ ನವಜಾತ್ ತ್ಮೂಮಜ್ ಎಿಂದು ಆಚರಿಸುತಾುರ . ಬ ೈಬಲ್ ನತ್ಯಹರಿದವರ್ಣ 
ಮರಗಳು (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 12: 2-3; ಯರ ರ್ಮಯಾ 3:13; 10: 2-6) ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುವ ಆರಾಧನ ರ್ನುನ ಖಿಂಡಿಸುತ್ುದ . 

ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನನರು ಚಳಿಗಾಲ್ದ ಅರ್ನ ಸಿಂಕಾರಿಂತಿರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಸೂರ್ಣನ ಮರುಹುಟ್್ನುನ ಸಹ 
ಆಚರಿಸುತಾುರ . ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 25 ನ ೀ ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಯಟ್ುನಾಣಲ್ಯಾದ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸೂರ್ಣ ದ ೀವರು ಪೂಜಾ ವಷಣದ ಆ 
ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸಿದ ಕಾರರ್, ಯೀಸುವಿನ ಜನಮದಿನವನುನ ದಿನಾಿಂಕ ಆರಿಸಲಾಯಿತ್ು: 

ಕ್ರರ.ಶ. 354 ರಲ್ಲ, ರ ೂೀಮನ ಬಷಪ್ ಲ್ಬ ೀರಿರ್ಸ್ಟ ಅವರು ಜನರನುನ ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 25 ರಿಂದು ಆಚರಿಸಲ್ು ಆದ ೀಶ್ಚಸಿದರು. 
ರ ೂೀಮನ ಜನರು ಇದನುನ ಸೂರ್ಣನ ಹುಟ್ು್ಹಬಬದಿಂದು ಆಚರಿಸುತಿುದುದದರಿಿಂದ ಈ ದಿನಾಿಂಕವನುನ ಅವರು ಬಹುಶಃ 
ಆರಿಸಿಕ ೂಿಂಡರು. (ಸ ಕ್ರರಸ್ಟ್ ಇಹ ರ್ಚ ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ, ವಲಿ್ಣ ಬುಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, ಸಿಂಪುಟ್ 3. ಫೀಲಿ್ ಎಿಂಟ್ಪ ೈಣಸಸ್ಟ 
ಎಜುಕ ೀಷನಲ್ ಕಾಪೊಣರ ೀಷನ್, ಚ್ಡಕಾಗ ೂ, 1966, ಪುಟ್ಗಳು 408-417) 

ಹ ಲ್ಯಸ್ಟ ರ್ಮತಾರಸ್ಟ ಒಬಬ ದ ೀವರು ... ಭಾನುವಾರ ರ್ಮತ್ರನ ಗೌರವಾಥಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ತ್ು, ಮತ್ುು 
ಪರತಿ ತಿಿಂಗಳ ಹದಿನಾರನ ೀರ್ಲ್ಲ ಮಧಯವತಿಣಯಾಗಿ ಅವನಗ  ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ುು. 25 ಡಿಸರೆಂಬರ್ ಅವರ ಜನಮದಿನವಾದ 
ಹತಟ್ತ್ಹಬಬದ, ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ-ಸ್ ಯನ ಪುನಜನನಮಗಳಿೆಂದ ಋತ್ತವಿನ ನಡತಗತವುದತ ಅಜಿತ್ 
ಎೆಂದತ ಗಮನಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. (ಅರ ಿಂಡ ೆನ್ ಜ . ರ್ಮಥರಸಿಂ ದಿ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, ಸಿಂಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್. ನಹಿಲ್ 
ಒಬಾ್ಟಟ್, ಅಕ ೂ್ೀಬರ್ 1, 1911) 

ಚಕರವತಿಣ ಕಾನ್ಟಿಂಟ ೈನ್ ಸೂರ್ಣ ದ ೀವರಾದ ರ್ಮತ್ರಿ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದದನು, ಇವರು ಅಜಾಗರೂಕ ಸೂರ್ಣ ಎಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್್ರು ಮತ್ುು ಕ ಳಗ  ನ ಲ್ದ ಗುಹ ರ್ಲ್ಲರುವ ಒಿಂದು ಬಿಂಡ ಯಿಿಂದ ಜನಸಿದವರು. ಈ ಕಾರರ್ದಿಿಂದಾಗಿ, ಅವನ ತಾಯಿ 
ಹ ಲ ನಾ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಕ ಳಭಾಗದ ಕಲ್ಲನ ಗುಹ ರ್ಲ್ಲ ಹುಟ್ಟ್ದ ಪುರಾರ್ವನುನ ನಿಂಬಲ್ು ನಧಣರಿಸುತಾುರ . 

ರ ೂೀಮ್ಸ ಈಗ ಇದನುನ ಕಲ್ಸುತ್ುದ  (ಮತ್ುು ಈ ಲ ೀಖಕರು 'ನ ೀಟ್ಟವಿಟ್ಟ' ವಟ್ಟಕನ್ ಸಿಟ್ಟರ್ಲ್ಲ ಅನ ೀಕ ಬಾರಿ ಪರದಶ್ಚಣತ್ಗ ೂಿಂಡಿದ  
ಎಿಂದು ನ ೂೀಡಿದಾದನ ), ಆದರ  ಮೂರನ ರ್ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲ ಅದರ ಬ ಿಂಬಲ್ಗರು, ಕಮೊಡಿರ್ನಸ್ಟ, ರಾಕ್ಸ ದ ೀವತ ರ್ನುನ 
ಖಿಂಡಿಸಿದರು: 

ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವವನು ಒಿಂದು ದ ೀವರಿಿಂದ ಜನಸಿದರ , ಬಿಂಡ ಯಿಿಂದ ಹುಟ್ಟ್ದನು. ಈಗ, ಮತ ೂುಿಂದ ಡ , ಈ 
ಇಬಬರಲ್ಲ ಮೊದಲ್ನ ರ್ದು ನಮಗ  ತಿಳಿಸಿ. ಬಿಂಡ ರ್ು ದ ೀವರನುನ ಜಯಿಸಿದ : ನಿಂತ್ರ ಬಿಂಡ ರ್ ಸೃರ್ಷ್ಕತ್ಣನು 
ನಿಂತ್ರ ಹುಡುಕಬ ೀಕು. ಇದಲ್ಲದ , ನೀವು ಇನೂನ ಕಳಳನಾಗಿ ಅವನನುನ ಚ್ಡತಿರಸುತಿುೀರಿ; ಆದಾಗೂಯ, ಅವರು 
ದ ೀವರಾಗಿದದರ , ಅವರು ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಕಳಳತ್ನದಿಿಂದ ಬದುಕಲ್ಲ್ಲ. ಖಚ್ಡತ್ವಾಗಿ ಅವರು ಭೂರ್ಮಯಿಿಂದ ಮತ್ುು 
ದ ೈತಾಯಕಾರದ ಸವಭಾವದವರಾಗಿದದರು. ಅವನು ಇತ್ರ ಜನರ ಎತ್ುುಗಳನುನ ತ್ನನ ಗುಹ ಗಳಲ್ಲ ತಿರುಗಿಬಟ್್ನು; ವಕೂನ್ 
ನ ಮಗ ಕಾಯಕಸ್ಟ ರ್ಾಡಿದಿಂತ . (ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಶ್ಚಸುು ರಿಂದು) 

ಯೀಸು ಬಿಂಡ ಯಿಿಂದ ಜನಸಲ್ಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವನ ಹುಟ್್ನುನ ಈಗ ಹ ೀಗ  ಚ್ಡತಿರಸಲಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದನುನ ಭಾಗಶಃ 
ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ . ಇದು ಅವರು ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 25 ರಿಂದು ಜನಸಿದರು ಎಿಂದು ಕಲ್ಸಲ್ು ನಜವಾದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ರ ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 
25 ನ ೀಮತ್ುು ಬ ೈಬಲ್ಲನ ಸೂಚ್ಡಸಿದ (ಲ್ೂಯಕ್ಸ 2: 1-5) ಎಿಂದು "ಜನಗರ್ತಿ ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ುದ : ಸಾೂಲ್ಸ್ಟಣ ಕುರುಬರು ತ್ಮಮ 



ಮಿಂದ ಗಳ ಸಿಂಗಡ ಕ್ ೀತ್ರದಲ್ಲ (8 ಬ ೈಬಲ್ ಲ್ೂಯಕ್ಸ 2 ರಲ್ಲ ತ ೂೀರಿಸುತ್ುದ ) ರ್ಾಡಿರಲ್ಲ್ಲ ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ು ಚಳಿಗಾಲ್ದಲ್ಲ 
ಅಸಾಧಯ "(ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ೂಲೀಪಿೀಡಿಯಾ, 1908). 

ನಜವಾದ ವಿದಾವಿಂಸರು ಒಪಿಪಕ ೂಳುಳವಿಂತ ಯೀ ಕ್ರರಸಮಸ ೂನಿಂದಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಹಲ್ವಾರು ಆಚರಣ ಗಳು ಮತ್ುು 
ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳು ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾದಿಿಂದ ಬಿಂದಿವ . ಯೀಸುವಿನ ಅಪೊಸುಲ್ರು ಅಥವಾ ಅವರ ಆರಿಂಭಿಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಲ್ಲರೂ 
ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ ಆಚರಿಸಲ್ಲ್ಲ. 

ಪಾಯಗನ್ ಹಾಲ್ಲಡರೋಗಳನತನ ಮರತಪಡರದಿದರ 

ಜಾತ್ಯತಿೀತ್ ರಜಾದಿನಗಳನುನ (ನಷಾಾವಿಂತ್ ಸಾವತ್ಿಂತ್ರೂ ದಿನ ಆಚರಣ ಗಳಿಂತ ) ಬ ೈಬಲ್ ನಷ ೀಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದದರಿಿಂದ, ಆರಿಂಭಿಕ 
ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಸತ್ು ಸಿಂತ್ರಿಗ  ಪಾರಥಣನ  ರ್ಾಡಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ ಸ ೀಿಂಟ್ ಡ ೀ ಅಥವಾ ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ ನಿಂತ್ಹ ಯಾವುದನಾನದರೂ 
ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಲ್ಲ. ಅನ ೀಕ ಪ ೀಗನ್ ದ ೀವತ ಗಳನುನ ಮೂಲ್ಭೂತ್ವಾಗಿ 'ಏನಾದರೂ ದ ೀವರು' ಎಿಂದು ಕರ ರ್ುವುದರಿಿಂದ 'ಏನಾದರೂ 
ಸಿಂತ್ರು' ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲಾಗುತ್ುದ . 

ಪ ೀಗನ್ ಪದಧತಿಗಳು ಕ ಲ್ವು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಮರುಕಳಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳು ಇನೂನ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ 
ಅವರು ಜಿೀಸಸ್ಟ ಮತ್ುು ಅವನ ಆರಿಂಭಿಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ುದ  ಎಿಂದು ಅವು. ಜನರು ಇರಿಸಿಕ ೂಳುಳವ ಅನ ೀಕ 
ರಜಾದಿನಗಳು ಪ ೀಗನ್ ತ್ತ್ುಾದಿಿಂದ ಬಿಂದವು ಮತ್ುು ಪಾರಚ್ಡೀನ ಬಾಯಬಲ ೂೀನರ್ನ್ ನಗೂಢ ಧಮಣದ ೂಿಂದಿಗೂ ಸಿಂಬಿಂಧವನುನ 
ಹ ೂಿಂದಿವ . ಬಾಯಬಲ ೂೀನ್ ಪರಭಾವಿತ್ರಾಗಿರುವ ಇಸಾರಯೀಲ್ ಮಕೂಳಿಗ  ನ ರವಾಗಲ್ು ದ ೀವರು ನ ಹ ರ್ಮಯಾನನುನ 
ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ನ ಹ ರ್ಮಯಾ ಏನು ರ್ಾಡಿದನ ಿಂದು ಗಮನಸಿ: 

30 ನಾನು ಎಲ್ಲವನೂನ ಪ ೀಗನ್ ಅವರನುನ ಶುದಧ. (ನ ಹ ರ್ಮಯಾ 13:30) 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ರಾಜಿ ರ್ಾಡಿದ ನಿಂಬಕ  ಮತ್ುು "ರ್ಮಸ್ರಿ ಬಾಯಬಲ ೂೀನ್ ದಿ ಗ ರೀಟ್" (ರ ವ ಲ ಶನ್ 17: 5) ಬಗ ಗ 
ಎಚಿರಿಸುತ್ುದ . "ಮಹಾ ಬಾಬ ಲ್ನ" ಬಗ ಗ ದ ೀವರ ಜನರು ಏನು ರ್ಾಡಬ ೀಕ ಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ  ಎಿಂಬುದನುನ 
ಗಮನಸಿ: 

ನೀವು ಅವರ ಪಾಪಗಳನುನ ಹಿಂಚ್ಡಕ ೂಳಳಲ್ು ಆಗದಿಂತ  4, ತ್ನನ, ನನನ ಜನರ ಔಟ್ ಕಮ್ಸ, ಮತ್ುು ನೀವು ಆಗದಿಂತ  ತ್ನನ 
ಪ ಲೀಗ್ ಪಡ ರ್ುತಾುರ . (ರ ವ ಲ ಶನ್ 18: 4) 

ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಪರಲ ೂೀಭನ  ಮತ್ುು ಪಾಪವನುನ ತ ೂರ ರ್ಬ ೀಕು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 6:18; 2 ತಿಮೊಥ ರ್ 2:22), ಅದನುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನುನ ಉತ ುೀಜಿಸಬಾರದು. ಅವರು ನಜವಾದ ದ ೀವರ ಆರಾಧನ ಯಿಂದಿಗ  ಪ ೀಗನ್ 
ಆಚರಣ ಗಳನುನ ಸಿಂಯೀಜಿಸಬಾರದು (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10: 19-21; 2 ಕ ೂರಿಿಂಥ 6: 14-18), ಇದು ಸಿಂಪರದಾರ್ವಾಗಿದ  
(ರ್ಾಯಥೂಯ 15: 3-9). 

11. ದರೋವರ ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಲರೈಸ್ಟ? 

ಯಾವ ದಿನಗಳನುನ ನಷಾಾವಿಂತ್ರು ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು? 



1600 ಕೂೂ ಹ ಚುಿ ವಷಣಗಳ ಹಿಿಂದ , ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಸ ರ್ಮಟ್ಟರ್ ವಿರ ೂೀಧಿ, ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ರ್ಮನಿಂದ ಖಿಂಡಿಸಲ್ಪಟ್್ವು, 
ಇವರನುನ ಈಗ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಮತ್ುು ಆಥ ೂೀಣಡಾಕ್ಸ್ ಸಿಂತ್ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ . ಹಲ್ವಾರು ವಷಣಗಳ ಹಿಿಂದ , 
ಪೊರಟ ಸ ್ಿಂಟ್ ಪರಕಟ್ಣ ರ್ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣ ಇಿಂದು ವಾಸುವವಾಗಿ ಜಾನ್ ಕ್ರರಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ "ಆರಿಂಭಿಕ ಚರ್ಚಣ ಮಹಾನ್ 
ಬ ೂೀಧಕ" ಎಿಂದು (ಜಾನ್ ಕ್ರರಸ ೂೀಸ ೂ್ೀಮ್ಸ ಆರಿಂಭಿಕ ಚರ್ಚಣ ಮಹಾನ್ ಬ ೂೀಧಕ. ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣ ಇಿಂದು, ಆಗಸ್ಟ್ 8, 
2008). 

ಜಾನ್ ಕ್ರರಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ ಸಾವಣಜನಕವಾಗಿ ಪತ್ನ ಪವಿತ್ರದಿನಗಳು ವಿರುದಧ ಕ್ರರಸುನ ಸಾರಿದ ಕ ಲ್ವು ಅವುಗಳನುನ 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ ಏಕ ಿಂದರ , 387 AD ನಲ್ಲ ಬ ೂೀಧಿಸಿದ. ಅವರು ನದಿಣಷ್ವಾಗಿ ತ್ುತ್ೂುರಿ ಫೀಸ್ಟ್, ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್ ಡ ೀ ( 'ವ ೀಗದ ... 
ಬಾಗಿಲ್ು ನಲ್ಲ'), ಮತ್ುು ಟ ೀಬನ ೀಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್ ಪರಸಾುಪಿಸಿದಾದರ : 

ಕರುಣಾಜನಕ ಮತ್ುು ಶ್ ್ ೀಚನೀರ್ ರ್ಹೂದಿಗಳ ಹಬಬಗಳು ಶ್ಚೀಘರದಲ ಲೀ ನಮಮ ಮೀಲ  ಮತ ೂುಮಮ ಮತ್ುು ಶ್ಚೀಘರವಾಗಿ 
ಮುಿಂದುವರಿರ್ುತ್ುದ : ತ್ುತ್ೂುರಿ ಹಬಬ, ಟಾನಣನಕಲ್್ ಹಬಬ, ಉಪವಾಸಗಳು. ನಾವು ರ್ಾಡುವಿಂತ ಯೀ ಅವರು 
ಯೀಚ್ಡಸುತಾುರ  ಎಿಂದು ನಮಮ ಶ್ ರೀಣಿರ್ಲ್ಲ ಅನ ೀಕರು ಹ ೀಳುತಾುರ . ಆದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲ ಕ ಲ್ವು ಹಬಬಗಳನುನ 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಿುವ  ಮತ್ುು ಇತ್ರರು ತ್ಮಮ ಉತ್್ವಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಾು ಮತ್ುು ಅವರ ಉಪವಾಸಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಾು 
ರ್ಹೂದಿಗಳನುನ ಸ ೀರುತಾುರ . ಇದಿೀಗ ನಾನು ಚಚ್ಡನಣಿಂದ ಈ ದುಬಣಳಕ ಗಳನುನ ಚಾಲ್ನ  ರ್ಾಡಲ್ು ಬರ್ಸುತ ುೀನ  ... 
ಯಹೂದಿ ಸರ್ಾರಿಂಭಗಳು ಪೂಜಯ ಮತ್ುು ಶ್ ರೀಷಾವಾಗಿದದರ , ನಮಮದು ಸುಳುಳ ... ದ ೀವರು ಅವರ ಉತ್್ವಗಳನುನ 
ದ ವೀರ್ಷಸುತಾುನ ಯೀ ಮತ್ುು ಅವುಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಚ್ಡಕ ೂಳುಳತಿುೀರಾ? ಅವನು ಈ ಹಬಬವನುನ ಹ ೀಳಲ್ಲ್ಲ, ಆದರ  
ಅವರ ಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ್ಗ  ಸ ೀರಿಕ ೂಿಂಡರು. 

ಯಹೂದಯರ ದುಷ್ ಮತ್ುು ಅಶುಚ್ಡಯಾದ ಉಪವಾಸ ಈಗ ನಮಮ ಬಾಗಿಲ್ುಗಳಲ್ಲದ . ಇದು ವ ೀಗದ ಎಿಂದು ಯೀಚ್ಡಸಿ, 

ನಾನು ಅದನುನ ಅಶುಚ್ಡಯಾದ ಿಂದು ಕರ ದಿದ  ಎಿಂದು ಆಶಿರ್ಣಪಡಬ ೀಡ ... ಆದರ  ಈಗ ದ ವವದ ನಮಮ ಪತಿನರ್ರನುನ 
ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳ ಹಬಬಕ ೂ ಸಮಮತಿಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಅವರು ಈ ಕರ ಗ  ಸಿದಧ ಕ್ರವಿ ತಿರುಗಿದರ , ನೀವು ಅವರನುನ 
ನಬಣಿಂಧಿಸಬ ೀಡಿ. ಅನಾಚಾರದ ಆರ ೂೀಪದಲ್ಲ ತ್ಮಮನುನ ತಾವು ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಅವಕಾಶ ರ್ಾಡಿಕ ೂಡುತಿುೀರಿ, 

ನೀವು ಅವುಗಳನುನ ಪರವಾನಗಿ ರ್ಾಗಣಗಳಾಗಿ ಬಡಬಹುದು. (ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂೀಸ ೂ್ಮ್ಸ. ಹ ೂೀರ್ಮಯಿಲ್ II ಎಗ ೀನ್್ಟ 
ದಿ ರ್ಹೂದಿಸ್ಟ ಐ: 1; III: 4. ಆಿಂಟ್ಟಯೀಚನಲ್ಲ ಸಿರಿಯಾ, ಭಾನುವಾರ ಸಿರಿಯಾ, ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 5, 387 ಎಡಿ) 

ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ ತ್ನನ ಪರದ ೀಶದಲ್ಲ ಎರಡನ ೀ ಶತ್ರ್ಾನದ ಚರ್ಚಣ ರ್ಹೂದಿಗಳು ಅದ ೀ ಸಮರ್ದಲ್ಲ ಪಾಸ ೂೀವರ್ 
ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದ  ಎಿಂದು ಅರಿತ್ುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಮತ್ುು ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಚರ್ಚಣ ಇನೂನ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದ .ಹಿೀಗಾಗಿ, ಅವರು 
ರ್ಾಡಿದ ಕ ಲ್ಸಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಚಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ, ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ ತ್ನನದ ೀ ಚಚ ಗಣ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಬ ೂೀಧಿಸಿದನು 
ರ ೂೀಮನ್ ಮತ್ುು ಆಥ ೂಣಡಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕರು ಪಸ್ಟಒವರ್ ಮತ್ುು ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಎರಡನೂನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು 
ಸಮಥಣಸಿಕ ೂಿಂಡರು-ಆ ಉತ್್ವಗಳು ಎರಡೂ "ಒಟಾ್ಗಿ ಒಟಾ್ಗಿ" ಸ ೀರಿಕ ೂಳುಳತಿುದದವು. 

ಇದಲ್ಲದ , ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂೀಸ್ಮ್ಸ ವಾಸುವವಾಗಿ ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್ ಎಿಂಬ ಹ ಸರಿನ "ರ್ಹೂದಯರ ಉತ್್ವ" ಪರವಾಗಿ ಬರ ದರು 
(ಕ ೈಸ ೂೀಸ ೂ್ಮ್ಸ J. ಕಾನಾ್ಟಿಂಟ್ಟನ ೂೀಪಲ್ನ ಆರ್ಚಣ ಬಷಪ್ ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ: ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕಾಯಿದ ಗಳ ಮೀಲ ).ಹಾಗಾಗಿ, 

ಯೀಸುವಿನ ಪುನರುತಾಥನದ ನಿಂತ್ರ, "ರ್ಹೂದಿ ಹಬಬ" ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ದದ ನಿಂಬಗಸುರು ಅಲ್ಲ ಇರಬ ೀಕ ಿಂದು ಅವರು 
ಒಪಿಪಕ ೂಿಂಡರು. 



ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲ ದ ೀವರು ಎಲ್ಲರನೂನ ವಿರ ೂೀಧಿಸಿದರ , ದ ೀವದೂತ್ರು ಯಾಕ  ಅವರನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ ೂಿಂಡರು? ಸಪಷ್ ಕಾರರ್ವ ಿಂದರ  
ಅವರು ಯೀಸುವಿನ ರ್ಾದರಿರ್ನುನ ಅನುಸರಿಸುತಿುದಾದರ  ಮತ್ುು ಅವರು ಹ ೀಗಾದರೂ ದೂರ ರ್ಾಡಿದಾದರ  ಎಿಂದು ನಿಂಬಲ್ು 
ಯಾವುದ ೀ ಕಾರರ್ವಿಲ್ಲ. 

ಮೊದಲ ೀ ಹ ೀಳಿದಿಂತ , ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು "ರ್ಹೂದಿ" ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲ "ಮಹಾನ್" ಎಿಂದು ಕರ ರ್ಲ್ಪಡುತ್ುದ . 
ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಭಾಷಾಿಂತ್ರದಿಿಂದ ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಗಮನಸಿ: 

37 ಕಡ ರ್, ಹಬಾಬಚರಣರಯತ ಯೀಸು ನಿಂತ್ು ಕ ೈಡ್ ಮಹಾನ್ ದಿನ (ಜಾನ್ 7:37, ರ ೈಮ್ನ ನೂಯ ಟ ಸ್ಮಿಂಟ್). 

ಆದದರಿಿಂದ ಯಾರು ಸರಿ? 

ಯೀಸುವಿನ ಆಚರಣ ಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಅವರನುನ ಖಿಂಡಿಸುವವರು ಯಾರು? 

ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ, ಈ ಸಿಂದಭಣದಲ್ಲ, ಸವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ ೀಳಿದನು: 

"ಯಹ ದಿ ಸ್ಮಾರೆಂಭಗಳಲ್ಲಲ ಪೂಜನಿೋಯ ಮತ್ತು ದರ ಡಡ ಇದದರರ ನಮಮದಾಗಿತ್ತು ಸ್ತಳುಳ ಇವರ." 

ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದಿನಗಳನುನ ಆಚರಿಸಬ ೀಕು? ಯಾವ ಬ ೈಬಲ್ ಪರಕಾರ ಒಿಂದು "ದರ ಡಡ ದಿನ" ಹ ೂಿಂದಿವ ? 

ಯಾವ ದಿನಗಳು ಸುಳುಳ? 

ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ ಅವರು ಕ್ರರಸಮಸ್ಟ ಮತ್ುು ಈಸ್ರ್ ಮುಿಂತಾದ ಪ ೀಗನ್ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳ  ಿಂದಿಗ  ದಿನಗಳನುನ 
ಬ ಿಂಬಲ್ಸಿದರು. ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 25 ರಿಂದು ಕ್ರರಸಮಸನ ಅವರ ತ್ಕಣವು ಸಪಷ್ವಾಗಿ ತ್ಪಾಪಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಸುಳುಳ ಮತ್ುು ತ್ಪಾಪದ 
ರ್ಾಹಿತಿರ್ನುನ ಆಧರಿಸಿತ್ುು (ಆಡಿಸ್ಟ WE, ಅನಾಣಲಿ್ T. ಎ ಕಾಯಥ ೂಲ್ಕ್ಸ ಡಿಕ್ಷನರಿ: ಸಿದಾಧಿಂತ್, ಶ್ಚಸುು, ವಿಧಿಗಳು, 
ಸರ್ಾರ ೂೀಹಗಳು, ಕೌನ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಚಚನಣ ಧಾರ್ಮಣಕ ಆದ ೀಶಗಳ ಕ ಲ್ವು ಖ್ಾತ ಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ 
ಬ ಿಂಜಿೀರ್ ಬರದಸ್ಟಣ, 1893, ಪುಟ್ 178). 

ದ ೀವರ ದಿನಗಳು ಸುಳಳಲ್ಲವ ಿಂದು ಸಪಷ್ವಾಗಬ ೀಕು, ಆದರ  ಜಾನ್ ಕ ೈಸ ೂಸ ೂ್ಮ್ಸ (ಮತ್ುು ಅವರು ಉತ ುೀಜಿಸಿದ ಆ ದಿನಗಳನುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಿಂಡ ಚಚುಣಗಳು) ಸಪಷ್ವಾಗಿ ಸುಳಾಳಗಿವ . ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಸಿಂತ್ ಥಾಮಸ್ಟ ಅಕ್ರವನಾಸ್ಟ ಸಹ ಸಬಬತ್ ಮತ್ುು 
ಮೂಲ್ತ್ಃ ಎಲಾಲ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಎಿಂದು ಬರ ದರು  
ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  ಅಥಣ (ಸ ೀಿಂಟ್ ಥಾಮಸ್ಟ ಅಕ್ರವನಾಸನ ಸುಮಮ ಥಯಾಲ್ಜಿಕಾ.). 

ಕುತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ವಿಶವಕ ೂೀಶ ವರದಿ, "ಪಾದಿರಗಳು ಪೂವಣದ ಮತ್ುು ಶುದಧ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಧಮಣ (Fortescue ಎ 
ಪಾದಿರಗಳು) ಒಿಂದು ಬದುಕುಳಿರ್ುವಿಕ ರ್ಿಂತ್ಹವುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ  ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . ಒಿಂದು 11 ನ ೀಶತ್ರ್ಾನದ ಗಿರೀಕ್ಸ 
ಮತ್ುು ರ ೂೀಮನ್ ಪಾದಿರಗಳು "ಪರತಿಮ ಪೂಜ  ದ ೀವರ ನಮಮ ಪೂಜ  ಪರತಿನಧಿಸುವ ಬರ ದರು. ಕಾರಸನ ಚ್ಡಹ ನ ಮತ್ುು ಪವಿತ್ರ 
ಚ್ಡತ್ರಗಳನುನ ಯಾರು ಗೌರವಿಸುತಾುರ , ಇನೂನ ದ ವವಗಳನುನ ಆರಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲ ನರತ್ರಾಗಿದದರು "(ಕಾನ ಬರ್ರ್ ಎಫ್ ix III 

ಇನ್ ಇಿಂಚುಗಳು: ದಿ ಕ್ರೀ ಆಫ್ ಟ್ುರಥ್ಸ: ಎ ರ್ಾಯನುರ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೌಲ್ೀಶ್ಚರ್ನ್ ಚರ್ಚಣ ಆಫ್ ಅಮೀಣನರ್ ಕಾಲರ ಿಂಡನ್ 
ಪ ರಸ್ಟ, ಆಕ್ರಡ್ಣ, 1898, ಪುಟ್ 149). 



ದ ವವದ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ತ್ಪಾಪಗಿ ಆಚರಿಸಿದದ ಕ್ರರಸುನನುನ ಸಮಥಣಸುವ ಅನ ೀಕರು ಹ ೂಸದಲ್ಲ ಮತ್ುು ಶತ್ರ್ಾನಗಳಿಿಂದಲ್ೂ 
ಕ ಲ್ವರು ಖಿಂಡಿಸಿದರು ಎಿಂದು ಸಾಕ್ಾತಾೂರ. 

ಸ್ೆಂಪೆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಬರೈಬಲ್ಸ? 

ಭೂರ್ಮರ್ ಮೀಲ್ನ ಕ ಲ್ವು ಜನರು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸುತಾುರ . ಅವರು ಬ ೈಬಲ ೂನಿಂದಿಗ  
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರುವ ಧಮಣವನುನ ಹ ೂಿಂದಿದಾದರ  ಎಿಂದು ಅನ ೀಕರು ಹ ೀಳುತಿುದಾದರ . 

ಕ ಲ್ವು ಕುಟ್ುಿಂಬ ಸದಸಯರ ಒತ್ುಡದಿಿಂದಾಗಿ ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲದ ಧಾರ್ಮಣಕ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳತಾುರ . ಕ ಲ್ವರು ಬ ೈಬಲ್ನ 
ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ತ್ಮಮ ಸರ್ಾಜದಿಿಂದ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ ೂಯೀಗದಾತ್ರಿಿಂದ ಒತ್ುಡದಿಿಂದ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದಿಲ್ಲ. 

ಆತ್ನನುನ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಸಿದವರು ಕುಟ್ುಿಂಬ ಸದಸಯರಲ್ಲ (ರ್ಾಯಥೂಯ 10:36) ಮತ್ುು ಲ ೂೀಕದ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಸ ಯಗಳನುನ 
ಎದುರಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಯೀಸು ಎಚಿರಿಸಿದಾದನ . ಅವರ ನಜವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು (ಜಾನ್ 15: 18-19) ದ ವೀರ್ಷಸುವಿಂತ್ಹ 
ಪರಪಿಂಚದ ೂಿಂದಿಗ  ರಾಜಿ ರ್ಾಡಲ್ು ಅವರು ಹ ೀಳಲ್ಲ್ಲ, ಆದರ  ಪರಿಪೂರ್ಣತ ಗಾಗಿ ಪರರ್ತಿನಸಲ್ು (ರ್ಾಯಥೂಯ 5:48). 

ಹ ೂಸ ಜಿೀವಿಂತ್ ಅನುವಾದವು ದ ೀವರ ಜನರನುನ ಕುರಿತ್ು ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಕಲ್ಸುತ್ುದ : 

3 ಅವರು ದುಷ್ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ುು ಅವರು ತ್ನನ ರ್ಾಗಣಗಳನುನ ರ್ಾತ್ರ ತ ರಳುತಾುರ . (ಕ್ರೀತ್ಣನ  119: 3) 

ನೀವು ದುಷ್ನ ೂಿಂದಿಗ  ರಾಜಿ ರ್ಾಡಲ್ು ಸಿದಧರಿದಿದೀರಾ? ಸರೈತಾನ ಪಾಪದ ಉತ್ುಮ (ಆದಿಕಾಿಂಡ 3: 1-6) ಕ್ಾಣತವೆಂತರ 
ಪೆಯತ್ರನಸ್ತತ್ುದರ ಮತ್ುು "ಬ ಳಕ್ರನ ಒಿಂದು ದ ೀವತ " (2 ಕ ೂರಿಿಂಥಯಾನ್್ 11: 14-15) ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಳುಳತ್ುದ . ಅವರು ನಮಗ  
ಉತ್ುಮ ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಳುಳತ್ುವ  ಸಹ ಅವನ ರಜಾ ರ್ಾಡುತ್ುದ ? 

ಗಿರೀಕ ೂ-ರ ೂೀಮನ್ ನಿಂಬಕ ಗಳು ತ್ಮಮ ರಜಾದಿನಗಳ ಆಚರಣ ರ್ನುನ ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ಆಧಾರದ ಮೀಲ  ಪರಿಗಣಿಸಿವ -ಆದರ  
ಸಾರ್ಾನಯವಾಗಿ ಆ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳು ಪ ೀಗನಸಿಂನಲ್ಲ ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತ್ುವ . ತ್ಮಮ ನಿಂಬಕ ಗಳಲ್ಲ ಹಿಿಂದಿನ (ಮತ್ುು ಪರಸುುತ್) 
ನಾರ್ಕರು ಅನ ೀಕ ಈ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳನುನ ಅನುಮೊೀದಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅನ ೀಕರು ದ ೀವರಿಗ  ಸಿವೀಕಾರಾಹಣವ ಿಂದು 
ವತಿಣಸುತಾುರ . 

ದ ೀವರ ವಾಕಯಕ ೂ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿರುವ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳು ಚ ನಾನಗಿವ  (cf. 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 11: 2; 2 ಥ ಸಲ ೂೀನಕದವರಿಗ  2:15), 

ಬ ೈಬಲ್ನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಘಷಣದಲ್ಲರುವವರು ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬಾರದು. ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ರ್ು ಅದನುನ ಸಪಷ್ಪಡಿಸುತ್ುದ  ಎಿಂದು 
ಗಮನಸಿ: 

8 ಯಾರಾದರೂ ಆಗದಿಂತ  ಬವ ೀರ್ ನೀವು ತ್ತ್ವಶ್ಾಸಾ ಮತ್ುು ಖ್ಾಲ್ ಸಿಂಚು ಮೂಲ್ಕ, ಪುರುಷರು ಸಿಂಪರದಾರ್ದ 
ಪರಕಾರ, ವಿಶವದ ಮೂಲ್ ತ್ತ್ವಗಳನುನ ಪರಕಾರ ಮೊೀಸ, ಮತ್ುು ಕ್ರರಸುನ ಪರಕಾರ. (ಕ ೂಲ ೂಸಿ್ರ್ವರಿಗ  2: 8) 

3 ಆತ್ನು ಪರತ್ುಯತ್ುರವಾಗಿ ಅವರಿಗ  ಹ ೀಳಿದರು "ಏಕ  ನಮಗ  ಏಕ ಿಂದರ  ನಮಮ ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ನರ್ಮತ್ುವಾಗಿ ದ ೀವರ 
ಆಜ್ಞ ರ್ನುನ ರ್ಮೀರಲ್ು ಇಲ್ಲ ... 7 ಕಪಟ್ವ ೀಷದಾರಿಗಳು ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಯಶ್ಾರ್ ಭವಿಷಯ ನಮಮ ಬಗ ಗ ಹ ೀಳುವ 
ರ್ಾಡಿದರು?!: 



8 "ಈ ಜನರು ತ್ಮಮ ಬಾಯಿಿಂದ ನನನನುನ ಹತಿುರ, ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ತ್ುಟ್ಟಗಳಿಿಂದ ರ್ಮ ಗೌರವ, ಆದರ  ಅವರ ಹೃದರ್ವು 
ನನನಿಂದ ರಿಿಂದ 9 ಭಾಸೂರ್ ಅವರು ಮನುಷಯರ ಆಜ್ಞ ಗಳನುನ ಸಿದಾಧಿಂತ್ಗಳನುನ ರ್ಾಹಿತಿ ಬ ೂೀಧನ , ರ್ಮ ಪೂಜ  '.." 

(ರ್ಾಯಥೂಯ 15: 3 , 7-9) 

ದ ೀವರ ವಾಕಯವು ಹಲ್ವರು ಒಪಿಪಕ ೂಳುಳವ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳನುನ ಸಿವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವ ಿಂದು ತಿಳಿಸುತ್ುದ  ಮತ್ುು ಅದನುನ ಅವರು 
ಒಮಮ ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡ ನಿಂತ್ರ ಅದು ಪಶ್ಾಿತಾುಪವನುನ ಪೊರೀತಾ್ಹಿಸುತ್ುದ : 

19 ಓ ಕತ್ಣನ ೀ, ನನನ ಶಕ್ರು ಮತ್ುು ನನನ ಕ ೂೀಟ ರ್ೂ ಇಕೂಟ್ಟ್ನ ದಿವಸದಲ್ಲ ನನನ ಆಶರರ್ವೂ ಅನಯಜನರ ನೀವು 
ಭೂರ್ಮರ್ ಕಟ್್ಕಡ ರ್ ನಿಂದ ಬಿಂದು ಹ ೀಳುತಾುರ  ಹಾಗಿಲ್ಲ "ನಶಿರ್ ವಾಗಿ ನಮಮ ತ್ಿಂದ ಗಳು 
ವಿಂಶಪಾರಿಂಪರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳುಳ, ನಷರಯೀಜಕ ಮತ್ುು ಲಾಭದಾರ್ಕವಲ್ಲದ ವಿಷರ್ಗಳನುನ." (ಜ ರ ೀರ್ಮಃ 16:19) 

ವಿದ ೀಶ್ಚ ಧಾರ್ಮಣಕ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳು ದ ವವವ ಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಬ ೂೀಧಿಸುತ್ುದ : 

16 ಅವರು ವಿದ ೀಶ್ಚ ದ ೀವರುಗಳು ಜ ೂತ  ಅಸೂಯ ಅವನನುನ ಕ ರಳಿಸಿತ್ು; ಅಬ ೂರ್ಮನ ೀಷನಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಅವರು 
ಕ ೂೀಪವನುನ ಕ ರಳಿಸಿದರು. 17 ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರ ಹ ೂಸ ದ ೀವರುಗಳು ನಮಮ ಪಿತ್ೃಗಳು ಭರ್ಪಡುವವನಾಗಿದದನ ಿಂದು 
ಹ ೂಸ ಆಗಮನ ರ್ಾಡಲ್ು, ತಾಯಗ ದ ೀವರಿಗ , ದ ೀವತ ಗಳು ಅವರು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ್ಲ. (ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 32: 16-17) 

ಕ ೂನ ರ್ಲ್ಲ ರ ೂೀಮನ್ ಕಾಯಥ ೂೀಲ್ಕ್ಸ ಫ ರಿಂರ್ಚ ಕಾಡಿಣನಲ್ ಜಿೀನ್-ಗುಯನ ಲ್-ಮೀರಿ ಡ ೀನಯವಿರಿಂದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನ ರ್ 
ದೃಢೀಕರರ್ವನುನ ಗಮನಸಿ: 

ಪ ೀಗನ್ ಜಗತ್ುು ಮತ್ುು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಚರ್ಚಣ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ ೂಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ದ ೀವರನುನ ಮತ್ುು 
ವಿಗರಹಗಳನುನ ಏಕಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ೈಸಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. (ಡ ೀನಯಲ ೂೀ J. ದಿ ಒರಿಜಿನ್್ ಆಫ್ ಲಾಯಟ್ಟನ್ ಕ್ರರಸಿ್ಯಾನಟ್ಟ 
ಡ ೀವಿಡ್ ಸಿಮತ್ ಮತ್ುು ಜಾನ್ ಆಸಿ್ನ್ ಬ ೀಕರಿರಿಂದ ಭಾಷಾಿಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದ  ವ ಸಿ್ಿನಸ್ರ್ ಪ ರಸ್ಟ, 1977, ಪುಟ್ 440) 

ನಜಕೂೂ, ಪ ೀಗನ್ ಜಗತ್ುು ಮತ್ುು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಚರ್ಚಣ ಸಿಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ ೂಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ದ ೀವರನುನ ಮತ್ುು 
ವಿಗರಹಗಳನುನ ಏಕಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ೈಸಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. 

ಆದರೂ, ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಪದಗಳು ಮತ್ುು ಅಭಾಯಸದ ಕ ಲ್ವು ಬದಲಾವಣ ಗಳನುನ ರ್ಾಪಣಡಿಸಿದ ಪ ೀಗನ್ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಅವರು 
ವಿೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅವರ ಚಚನಣಲ್ಲ ಸ ೀರಿರುವ ಅನ ೀಕರು ಈ ರಿೀತಿ ರ್ಾಡುತಾುರ . ಜಿೀಸಸ್ಟ ಹ ೀಳಿದರು, "ನೀವು ನನನ ಪದದಲ್ಲ ಇದದರ , 
ನೀವು ನಜವಾಗಿರ್ೂ ನನನ ಶ್ಚಷಯರು ಮತ್ುು ನೀವು ಸತ್ಯವನುನ ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಳವಿರಿ, ಮತ್ುು ಸತ್ಯ ನಮಮನುನ 
ಮುಕುಗ ೂಳಿಸುತ್ುದ ." (ಯೀಹಾನ 8: 31-32). ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಪ ೀಗನಾವದದಿಿಂದ ನಮಮನುನ ಮುಕುಗ ೂಳಿಸುತ್ುವ . 

ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಎಚಿರಿಸಿದಾದರ ಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ: 

14 ಅಸರ್ಾನವಾಗಿ ನಾಸಿುಕರನುನ ಒಟಾ್ಗಿ yoked ಬ ೀಡಿ. ಯಾವ ಫ ಲ ೂೀಶ್ಚಪ ಗ ನಾಯರ್ಪರತ ಗ  ನಾಯರ್ವಿದ ? ಮತ್ುು 
ಯಾವ ಕಮುಯನಷನ್ ಕತ್ುಲ ಯಿಂದಿಗ  ಬ ಳಕು ಹ ೂಿಂದಿದ ? 15 ಮತ್ುು ಒಪಪಿಂದದ ಬ ೀಲ್ರ್ಲ್ ಕ್ರರಸುನ 
ಹ ೂಿಂದಿದ ? ಅಥವಾ ನಿಂಬಕ ಯಿಲ್ಲದವರ ೂಿಂದಿಗ  ಯಾವ ಭಾಗವು ನಿಂಬಕ ರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ ? 16 ಮತ್ುು ಒಪಪಿಂದದ 
ದ ೀವರ ದ ೀವಸಾಥನ ವಿಗರಹಗಳು ಹ ೂಿಂದಿದ ? ನೀವು ಜಿೀವಿಂತ್ ದ ೀವರ ದ ೀವರಾಗಿದಿದೀರಿ. ದ ೀವರು ಹ ೀಳಿದಿಂತ : 



"ನಾನು ಅವರಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ನು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ಮಧ ಯ ನಡ ರ್ುತ ುೀನ , ನಾನು ಅವರ ದ ೀವರಾಗಿರುವ ನು 
ಮತ್ುು ಅವರು ನನನ ಜನರಾಗಿರುವರು" ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿದನು. 

17 ಆದದರಿಿಂದ 

"ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಹ ೂರಟ್ುಹ ೂೀಗಿ ಪರತ ಯೀಕವಾಗಿ ಇರಿ, ಅಶುದಧವಾಗಿರುವದನುನ ಸಪಶ್ಚಣಸಬಾರದು, ನಾನು 
ನಮಮನುನ ಸಿವೀಕರಿಸುತ ುೀನ " ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತಾುನ . 

18 'ನಾನು ನಮಗ  ಒಿಂದು ಪಿತಾಮಹ, ಮತ್ುು ನೀವು ನನನ ಮಕೂಳು ಮತ್ುು ಹ ರ್ುಣ ಎಿಂದು ದ ೀವರಾದ ಆಲ ೈಟ್ಟ 
ಸ ೀಸ್ಟ. (2 ಕ ೂರಿಿಂ. 6: 14-18) 

ಪ ೀಗನ್ ಪದಧತಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರದವರಿಗ  ದ ೀವರು ತ್ಿಂದ ಯಾಗುತಾುನ  ಎಿಂದು ಗಮನಸಿ. ಆರಾಧನ ರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರನುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವವರಿಗ  ತ್ಿಂದ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪ ೀಗನಗಳು ದ ೀವರನುನ ಸಿಂತ ೂೀಷಪಡಿಸುತಿುದಾದರ  ಎಿಂದು ಕ ಲ್ವು ಅಭಾಯಸಗಳು ಹ ೂಿಂದಿದದರೂ, ಅವರು ತ್ಮಮನುನ 
ಮೊೀಸಗ ೂಳಿಸುತಿುದಾದರ : 

32 ನೀವು ಹ ೀಳಬಹುದು "ನಾವು ಮರದ ಮತ್ುು ಕಲ್ಲನ ಸ ೀವ  ರ್ಾಡುವವರು ವಿಶವದ ಜನರ ಹಾಗ , ದ ೀಶಗಳಿಂತ  
ಬರ್ಸುತ ುೀನ ." ಆದರ  ಏನು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಭವಿಸಿ ಎಿಂದಿಗೂ. (ಎಝೆಕ್ರಯಲ್ 20:32, ಎನ್ಐವಿ) 

26 ಅವಳ ಪುರ ೂೀಹಿತ್ರು ನನನ ಕಾನೂನು ಹಿಿಂಸ  ಮತ್ುು ನನನ ಪರಿಶುದಧ ಸಿಂಗತಿಗಳನು ಅಪವಿತ್ರ 
ರ್ಾಡಬಾರದು; ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ುು ಸಾರ್ಾನಯ ನಡುವ  ವಯತಾಯಸ ಇಲ್ಲ; ಅವರು ಅಶುದಧ ಮತ್ುು ಸವಚಿತ ರ್ ನಡುವ  
ವಯತಾಯಸವಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಕಲ್ಸುತಾುರ ; ಮತ್ುು ಅವರು ನನನ ಸಬಬತ್ ದಿನಗಳನುನ ಹಿಡಿದಿಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡು ತ್ಮಮ ಕರ್ುಣಗಳನುನ 
ಮುಚ್ಡಿದರು, ಆದದರಿಿಂದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲ ಅಶುದಧನಾಗಿದ ದೀನ . (ಎಝೆಕ್ರಯಲ್ 22:26, ಎನ್ಐವಿ) 

ಇದು ಒಿಂದು ವಯತಾಯಸವನುನ ರ್ಾಡುತ್ುದ  ಎಿಂದು ದ ೀವರು ಹ ೀಳುತಾುನ . ಈ ಆಹಾಲದಕರವಾದ ಅವನ ಬದಲ್ಗ , ಪ ೀಗನ್ 
ಆಚರಣ ಗಳು ಅವನ ಕ ೂೀಪವನುನ ತ್ರುತ್ುದ  (ಎಝೆಕ್ರಯಲ್ 30:13)! ಇಿಂದಿರರ್ದ ಪಾರಪಿಂಚ್ಡಕ ಆಚರಣ ಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು 
ರಾಕ್ಷಸ (cf. ಜ ೀಮ್ಸ್ 3: 13-15). 

ದರೋವರ ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಏನತ? 

ಬ ೈಬಲ್ ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರವನುನ 'ಪವಿತ್ರ ಸಭ ' ಎಿಂದು ಉಲ ಲೀಖಿಸುತ್ುದ  (ಉದಾ. ಸಿಂಖ್ ಯಗಳು 28:26; 29:12) ಅಥವಾ 'ಪವಿತ್ರ 
ಉತ್್ವಗಳು' (cf. ಯಶ್ಾರ್ 30:29). 

ಪ ೀಗನ್ ಆಚರಣ ಗಳನುನ ತ್ಪಾಪಗಿ ಮತ್ುು ದ ವವವ ಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಪದ ೀ ಪದ ೀ ಖಿಂಡಿಸುತ್ುದ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10: 20-21; 1 

ತಿಮೊಥ ರ್ 4: 1). ಬ ೈಬಲ್ನಲ್ಲದ ಆಚರಣ ಗಳನುನ ದ ೀವರ ಆರಾಧನ ರ್ಲ್ಲ ಸಿಂಯೀಜಿಸಬಾರದ ಿಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೀಳುತ್ುದ  
(ಡಿರ್ೂಟ್ರ ೂೀನರ್ಮ 32; ಜ ರ ೀರ್ಮಃ 10; 1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10: 20-21). 

ಇನೂನ ಅನ ೀಕ ಜನರು ಪೂಜ  ಕಾಯಲ ಿಂಡರ್ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ನಧಣರಿಸಿದಾದರ  ಬ ೈಬಲ್ 



ಅನುಮೊೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಜಾನ್ ಆಿಂಟ್ಟಕ ೈಸ್ಟ್್ ಜ ೂತ  ಸಿಂಯೀಜಿಸುತ್ುದ  ಅಭಾಯಸಗಳನುನ ಬಳಸಿ (1 ಶ್ೌಚಗೃಹ 
2: 18-19). 

ಬ ೈಬಲ್ನವಲ್ಲದ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ರಾಕ್ಷಸರು ಪೊರೀತಾ್ಹಿಸುತಿುದಾದರ  ಮತ್ುು ಶತ್ಕ ೂೀಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ್ ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ನುನ 
ಮರ ರ್ಾಡಿದಾದರ . 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ದ ೀವರ ಸತ್ಯ ಪೂಜ  ಬರ್ಸಿದರು ಹ ೀಳಿದರು: 

24 ದ ೀವರ ಸಿಪರಿಟ್, ಮತ್ುು ಯಾರು ಪೂಜಿಸುತಾುರ ೂೀ ಆತ್ಮ ಮತ್ುು ಸತ್ಯ ರಲ್ಲ ಪೂಜ  ರ್ಾಡಬ ೀಕು. (ಜಾನ್ 4:24, 

ಎನ ೆಬ) 

ಮರುಕಳಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳು ನಜವಾದ ದ ೀವರನುನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತ್ನನುನ ನಿಂಬಬ ೀಕ ಿಂದು ಮತ್ುು ಆತ್ನ 
ರ್ಾಗಣವನುನ ರ್ಾಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಿಂದು ದ ೀವರು ಬರ್ಸುತಾುನ , ನಮಮದು ಅಲ್ಲ (ಜ್ಞಾನ ೂೀಕ್ರು 3: 5-6). 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮೊೀಕ್ಷದ ದ ೀವರ ಯೀಜನ ಗ  ಸಹಾರ್ ರ್ಾಡುತ್ುವ . ಪಾಸ ೂೀವನಣಲ್ಲ ಯೀಸುವಿನ ತಾಯಗದಿಿಂದ, 

'ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ' ಜಿೀವವನುನ ಜಿೀವಿಸಲ್ು ಪರರ್ತಿನಸುವುದಕಾೂಗಿ, ಈ ವರ್ಸಿ್ನಲ್ಲ (ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್), ರ ವ ಲ ಶನ್ ಮತ್ುು 
ಪುನರುತಾಥನದ ತ್ುತ್ೂುರಿಗಳಿಗ  ಕರ  ರ್ಾಡಲ್ು, ನಮಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲ ಸ ೈತಾನನ ಪಾತ್ರದ ಜ್ಞಾಪನ ಗ  ಮತ್ುು ಕ್ರರಸುನ ಪಾರರ್ಶ್ಚಿತ್ುದ 
ತಾಯಗ, ಭೂರ್ಮರ್ ಮೀಲ್ನ ದ ೀವರ ಸಹಸರರ್ಾನದ ರಾಜಯವನುನ (ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್) ಚ್ಡತಿರಸಲ್ು, ದ ೀವರು (ಲಾಸ್ಟ್ ಗ ರೀಟ್ 
ಡ ೀ) ಎಲ್ಲರಿಗ  ಮೊೀಕ್ಷವನುನ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಕ್ಾತಾೂರಕ ೂ, ದ ೀವರ ಯೀಜನ ರ್ ಭಾಗಗಳನುನ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸುತಾುನ  ಮತ್ುು 
ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  ಹ ಚುಿ ಸಪಷ್ವಾಗುತ್ುದ . 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಅನುಕರಿಸಿದಿಂತ  ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ನನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರಿಗ  ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೀಳುತ್ುದ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 11: 1). 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಜಿೀಸಸ್ಟ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡನು (ಲ್ೂಕ 2: 41-42; 22: 7-19; ಜಾನ್ 7: 10-38; 13). ಅವನು 
ಬ ೂೀಧಿಸಿದಿಂತ  ಆತ್ನ ರ್ಾದರಿರ್ನುನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು (ಯೀಹಾನ 13: 12-15)? 

ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಅವರು ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಇರಿಸಿದರು (ಕಾಯಿದ ಗಳು 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 

9; 28: 17-18; 1 ಕ ೂರಿಿಂಥಯಾನ್್ 5: 7-8; 16: 8). ದ ವವ ಅಭಾಯಸಗಳಿಿಂದ ರಾಜಿ ರ್ಾಡಿಕ ೂಳುಳವವರ ಬಗ ಗ ಪಾಲ್ 
ಎಚಿರಿಸಿದಾದನ  (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10: 19-21). ಬ ೈಬಲ್ನ ದ ೀವರನುನ ಅನುಸರಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳವ ಜನರು ಪ ೀಗನ್ 
ತ್ತ್ುಾದಿಿಂದ ಶುದಿಧೀಕರಿಸಬ ೀಕು (cf. ನ ಹ ರ್ಮಯಾ 13:30; 2 ಪ ೀತ್ರ 1: 9). 

ಧಮಣಪರಚಾರಕ ಜಾನ್ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಿಂಡಿದದನು, ಆದರ  ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳವ ಜನರು 
ತ್ಮಮ ಅಭಾಯಸಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುತಿುಲ್ಲವ ಿಂದು ಎಚಿರಿಕ  ನೀಡಿದರು: 

18 ಲ್ಟ್ಲ್ ಮಕೂಳು, ಕಳ ದ ಗಿಂಟ ; ಮತ್ುು ಆಿಂಟ್ಟಕ ೈಸ್ಟ್ ಬರುತಿುದ  ಎಿಂದು ನೀವು ಕ ೀಳಿದಿಂತ , ಈಗಲ್ೂ ಅನ ೀಕ 
ಆಿಂಟ್ಟಕ್ರರಸ್ೆಳು ಬಿಂದಿದಾದರ , ಅದಕ ೂ ನಾವು ಕ ೂನ ರ್ ಗಿಂಟ  ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿದ ದೀವ . 19 ಅವರು ನರ್ಮಮಿಂದ 
ಹ ೂರಟ್ುಹ ೂೀದರು, ಆದರ  ನಮಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲ; ಅವರು ನಮಮಲ್ಲ ಇದದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ, ನ ೀ ಹ ೀ ನಮೊಮಿಂದಿಗ  



ಮುಿಂದುವರ ರ್ುತ್ುದ  ಎಿಂಬುದಾಗಿ; ಆದರ  ಅವರು ಯಾರೂ ನರ್ಮಮಿಂದಲ ೀ ಇರಲ್ಲ್ಲವ ಿಂದು ಅವರು 
ಪರಕಟ್ಪಡಿಸಬ ೀಕ ಿಂದು ಅವರು ಹ ೂರಟ್ುಹ ೂೀದರು. (1 ಯೀಹಾನ 2: 18-19) 

ಕ ೈಸುರು ತ್ಮಮ ಬ ೈಬಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಅವರ ಅಪೊಸುಲ್ರಿಂತ  ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು, ಜಾನ್ ಇದದಿಂತ ? ತ್ನನ ಅಭಾಯಸಗಳನುನ 
ಅನುಸರಿಸದ ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನ್ ಎಿಂದು ತ್ಪಾಪಗಿ ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳವವರು ಆಿಂಟ್ಟಕ ೈಸ್ೆಳಿಂತ  ಕಾರ್ಣನವಣಹಿಸುತಿುದಾದರ ಿಂದು ಜಾನ್ 
ಬರ ರ್ುತಿುದಾದನ . 

ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮತ್ುು ರಜ ಗ  ಬಿಂದಾಗ, ನಾವು ಕ ೀಳಲ್ು ಯಾರು? ದ ೀವರ ಪದ ಅಥವಾ ಪುರುಷರ 
ಸಿಂಪರದಾರ್? ಸಿಂಪರದಾರ್ದ ಸರಿಯಾದ ಸಥಳಗಳು ಇರಬಹುದಾದರೂ, ದ ೀವರ ವಾಕಯದ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಘಷಣದಲ್ಲಲ್ಲದ 
ಸಿಂಪರದಾರ್ವನುನ ಯಾರೂ ಸಿವೀಕರಿಸಲ ೀಬ ೀಕು. 

ದ ೀವರ ವಾಕಯವು ಸಿದಾಧಿಂತ್ಕ ೂ (2 ತಿಮೊಥ ರ್ 3:16) ಲಾಭದಾರ್ಕವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ನಾವು ಅವರ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಣಕ 
ಮುಖಿಂಡರಿಗ  ಪಿೀಟ್ರ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಅಪೊಸುಲ್ರ ಪರತಿಕ್ರರಯಯಿಿಂದ ಕಲ್ತ್ುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು: 

29 ನಾವು ದ ೀವರ ಬದಲ್ಗ  ಪುರುಷರು ಅನುಸರಿಸಲ ೀಬ ೀಕು ಬರಬ ೀಕಾಗುತ್ುದ . (ಕಾಯಿದ ಗಳು 5:29) 

ನೀವು ಯೀಸುವಿನ ಮತ್ುು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುತಿುೀರಾ, ಮತ್ುು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಅವನ 
ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳುಳವುದು, ಮತ್ುು ಪುರುಷರ ಮಿಂಡಳಿಗಳ ಸಿಂಪರದಾರ್ವನುನ ನಲ್ಲಸಿ ನೀವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲವ ೀ? 

"ಪವಿತ್ರ ಸರ್ಾಲ ೂೀಚನ ಗಳಾಗಿ ಘೂೀರ್ಷಸು" (ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23: 8,21,24,27,35,36), ದ ೀವರ ಬ ೈಬಲ್ನ ಉತ್್ವಗಳು 
(ಲ್ವಿಟ್ಟಕಸ್ಟ 23:37) ಎಿಂದು ನೀವು ಕ ೀಳುವಿರಾ? 

ಜಿೀಸಸ್ಟ ಹ ೀಳಿದರು: 

21 ನನನ ಸಹ ೂೀದರರು ದ ೀವರ ಪದ ಕ ೀಳಲ್ು ಮತ್ುು ಅದನುನ ಯಾರು ಇವ . (ಲ್ೂಯಕ್ಸ 8:21) 

ನೀವು ನಜವಾಗಿರ್ೂ ಯೀಸುವಿನ ಸಹ ೂೀದರರಲ್ಲ ಒಬಬರಾಗಿದಿದೀರಾ? ಕ್ರರಶ್ಚಿರ್ನನರು ಆಗಿರಬ ೀಕು (ರ ೂೀಮನ್್ 8:29). ನಾವು 
ಸತ್ಯದಿಿಂದ ಪರತ ಯೀಕ್ರಸಲ್ಪಡಬ ೀಕು (ಯೀಹಾನ 17:19). 

ನೀವು ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ನಮಮ ಮನ  ದ ೀವರ ವಾಕಯವನುನ ಕ ೀಳುತ್ುದ ಯೀ ಮತ್ುು ಅದನುನ ರ್ಾಡುವಿರಾ? ನೀವು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ 
ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಪರದಾರ್ಗಳನುನ ಧ ೈರ್ಣದಿಿಂದ ಪ ರೀರ ೀಪಿಸುವಿರಾ? 

"14 ಲಾಡ್ಣ ಸವ್ಣ! 15 ನೀವು ಲಾಡ್ಣ ಪೂರ ೈಸಲ್ು ನೀವು ಅವರ ಭೂರ್ಮರ್ನುನ ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ುವ  "ಪ ೀಗನ್ 
ದ ೀವರುಗಳಿಗ  ಇಷ್" ನವಣಹಿಸುವರು ಅವರಲ್ಲ ಈ ದಿನ ನೀವ ೀ ಆಯೂ ದುಷ್ ತ ೂೀರುತ್ುದ  ವ ೀಳ . ಆದರ  ನನನ ಮತ್ುು 
ನನನ ಮನ ಗಾಗಿ ನಾವು ಕತ್ಣನನುನ ಸ ೀವಿಸುವ ವು "(ಜ ೂೀಶುವಾ 24: 14-15). 

ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನುನ ಆರಿಸಿ. 

 



ಹರ ೋಲ್ಲ ಡರೋ ಕ್ಾಯಲರೆಂಡರ್ 

ಪವಿತ್ೆ ದಿನ *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ಪಾಸ ೂೀವರ್   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಬ ರಡ್  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

ಪ ಿಂಟ ಕ ೂೀಸ್ಟ್   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

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

ಅಟ ೂೀನ ಮಿಂಟ್   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

ಟಾಬನಣಕಲ್್ ಫೀಸ್ಟ್   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

ಕ ೂನ ರ್ ದ ೂಡಿ ದಿನ  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* ಎಲಾಲ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಸೂಯಾಣಸುದ ಮುಿಂಚ  ಸಿಂಜ  ಪಾರರಿಂಭವಾಗುತ್ುವ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ದರೋವರ ಚರ್ಚನ ಮತೆಂದತವರಿಕ್ರ 
 
ದರೋವರ ಮತೆಂದತವರಿದ ಚಚ್ಚನನ ಯತಎಸ್ಟಎ ಕಚರೋರಿ ಇದರ: 1036 ಗಾರೂಿಂಡ್ ಅವ ನೂಯ, ಗ ೂರೀವರ್ ಬೀರ್ಚ, ಕಾಯಲ್ಫೀನಣಯಾ, 

93433 ರ್ುಎಸ್ಟಎ. 
 

ದರೋವರ ಮತೆಂದತವರಿಕ್ರ ಚರ್ಚನ (CCOG) ವರಬರ್ೈಟ್ೆಳು 
 

CCOG.ASIA ಈ ಸ ೈಟ್ ಏಷಾಯದಲ್ಲ ಕ ೀಿಂದಿರೀಕೃತ್ವಾಗಿದ  ಮತ್ುು ಬಹು ಏಷಾಯದ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಲ ೀಖನಗಳನುನ 
ಹ ೂಿಂದಿದ , ಜ ೂತ ಗ  ಇಿಂಗಿಲಷನಲ್ಲ ಕ ಲ್ವು ಅಿಂಶಗಳಿವ . 
CCOG.IN ಈ ತಾರ್ವು ಭಾರತಿೀರ್ ಪರಿಂಪರ ಗಳತ್ು ಗುರಿಯಾಗುತ್ುದ . ಇದು ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಭಾಷ  ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿೀರ್ 
ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲ ವಸುುಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ . 
CCOG.EU ಈ ಸ ೈಟ್ ಅನುನ ರ್ುರ ೂೀಪಿನಲ್ಲ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ . ಇದು ಅನ ೀಕ ರ್ುರ ೂೀಪಿರ್ನ್ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲ ವಸುುಗಳನುನ 
ಹ ೂಿಂದಿದ . 
CCOG.NZ ಈ ಸ ೈಟ್ ನೂಯಜಿಲಾಯಿಂಡ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರರಿಗ  ಬರಟ್ಟಷ್-ಇಳಿಜಾರು ಹಿನ ನಲ ರ್ಲ್ಲ ಗುರಿಯಾಗಿದ . 
CCOG.ORG ಇದು ದ ೀವರ ನರಿಂತ್ರ ಚಚನಣ ಮುಖಯ ವ ಬ ್ೈಟ್. ಇದು ಎಲಾಲ ಖಿಂಡಗಳಲ್ಲನ ಜನರಿಗ  ಸ ೀವ  ಸಲ್ಲಸುತ್ುದ . 
ಇದು ವಾರದ ಮತ್ುು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಧಮೊೀಣಪದ ೀಶದ ಸ ೀರಿದಿಂತ  ಲ ೀಖನಗಳು, ಕ ೂಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ುು ವಿೀಡಿಯಗಳನುನ 
ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . 
CCOGAFRICA.ORG ಈ ಸ ೈಟ್ ಆಫರಕಾದಲ್ಲದ . 
CCOGCANADA.CA ಈ ಸ ೈಟ್ ಅನುನ ಕ ನಡಾದಲ್ಲ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ . 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ಇದು ನರಿಂತ್ರವಾದ ದ ೀವರ ಚಚಾಗಣಗಿ ಸಾಪೂನಶ್ ಭಾಷ  
ವ ಬ ್ೈಟ್ ಆಗಿದ . 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ಇದು ಇಿಂಗಿಲೀಷ್ ಮತ್ುು ಟಾಗಾಲಗನಲ್ಲರುವ ರ್ಾಹಿತಿರ್ನುನ ಹ ೂಿಂದಿರುವ 
ಫಲ್ಪ ೈನ್್ ವ ಬ ್ೈಟ್ ಆಗಿದ . 
 

ಸ್ತದಿದ ಮತ್ತು ಇತ್ರಹಾಸ್ ವರಬರ್ೈಟ್ೆಳು 
 

COGWRITER.COM ಈ ವ ಬ ್ೈಟ್ ಪರಮುಖ ಘೂೀಷಣ  ಸಾಧನವಾಗಿದ  ಮತ್ುು ಸುದಿದ, ಸಿದಾಧಿಂತ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಲ ೀಖನಗಳು, ವಿೀಡಿಯಗಳು ಮತ್ುು ಪರವಾದಿರ್ ನವಿೀಕರರ್ಗಳನುನ ಹ ೂಿಂದಿದ . 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ಚರ್ಚಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಲ ೀಖನಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಾಹಿತಿಯಿಂದಿಗ  ವ ಬ ್ೈಟ್ ಅನುನ 
ನ ನಪಿಡುವುದು ಸುಲ್ಭವಾಗಿದ . 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ಇದು ಸುದಿದ ಮತ್ುು ಬ ೈಬಲ್ನ ವಿಷರ್ಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುವ ಆನ್ ಲ ೈನ್ 
ರ ೀಡಿಯೀ ವ ಬ ್ೈಟ್ ಆಗಿದ . 
 

ಧಮ್ೋನಪದರೋಶದ ಮತ್ತು ಧಮ್ೋನಪದರೋಶಕ್ಾೆಗಿ YouTube ವಿೋಡಿಯ ಚಾನರಲ್ಳೆು 
 

BibleNewsProphecy ಚಾನಲ್. CCOG ಧಮೊೀಣಪದ ೀಶದ ವಿೀಡಿಯಗಳು. 



CCOGAfrica ಚಾನಲ್.  CCOG ಆಫರಕನ್ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲ ಸಿಂದ ೀಶಗಳು. 
CDLIDDSermones ಚಾನಲ್. CCOG ಸಾಪೂನಷ್ ಭಾಷ ರ್ಲ್ಲ ಸಿಂದ ೀಶಗಳು. 
ContinuingCOG ಚಾನಲ್. CCOG ವಿೀಡಿಯ ಧಮೊೀಣಪದ ೀಶಗಳು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ದರೋವರ ಪವಿತ್ೆ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಭ ತ್ ರಜಾದಿನಗಳು? 

 ನೀವು ರಜಾದಿನಗಳ ಬಗ ಗ ಯೀಚ್ಡಸುವಾಗ ಏನು ಮನಸಿ್ಗ  ಬರುತ್ುದ ? ನತ್ಯಹರಿದವರ್ಣ ಮರಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಮೊಲ್ಗಳು, 

ಮೊಟ ್ಗಳು, ಬಸಿ-ಅಡಿ ಬನಗಳು ಮತ್ುು ರ್ಾಟ್ಗಾತಿರ್ರ ವ ೀಷಭೂಷರ್ಗಳ ಬಗ ಗ ನೀವು ಯೀಚ್ಡಸುತಿುೀರಾ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇನೂನ ಆ ಚ್ಡಹ ನಗಳು ಯಾವುದ ೀ ಬ ೈಬಲ್ ಅನುಮೊೀದಿಸಲಾಗಿದ . ಬ ೈಬಲ್ ವಾಸುವವಾಗಿ ಏನು ಕಲ್ಸುತ್ುದ ಿಂದು ನಮಗ  

ತಿಳಿದಿದ ಯೀ? 

ಧಮನಪೆಚಾರಕ ಪಾಲ್ಸ ಬರರದರತ: 

19 ನಾನು ಏನು ಹ ೀಳುತಿುದ ದೀನ ? ಒಿಂದು ವಿಗರಹವು ಯಾವುದಾದರೂ, ಅಥವಾ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಏನು ನೀಡಲಾಗುತ್ುದ  

ಎಿಂಬುದು ಯಾವುದು? 20 ಬದಲ್ಗ , ಅನಯಜನರ ಬಲ್ಪಿೀಠ್ವು ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರಿಗ  ದ ೀವರಿಗ  ಅಪಿಣಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ುು 

ನೀವು ರಾಕ್ಷಸರ ೂಿಂದಿಗ  ಫ ಲ ೂೀಶ್ಚಪ್ ಹ ೂಿಂದಬ ೀಕ ಿಂದು ನಾನು ಬರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಕತ್ಣನ ಕಪ್ ಮತ್ುು 

ದ ವವಗಳ ಪಾತ ರರ್ನುನ ಕುಡಿರ್ಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ; ನೀವು ಲಾಡ್್ಣ ಮೀಜಿನ ಮತ್ುು ರಾಕ್ಷಸರ ಮೀಜಿನ ಪಾಲ ೂಗಳಳಲ್ು 

ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. 22 ಅಥವಾ ನಾವು ಕತ್ಣನನುನ ಅಸೂಯ ರ್ಾಡಿಕ ೂೀ? ನಾವು ಅವರಿಗಿಿಂತ್ ಬಲ್ಶ್ಾಲ್? (1 ಕ ೂರಿಿಂಥ 10: 

19-22) 

 

ನೀವು ದ ೀವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಜಾದಿನಗಳನುನ ಇಟ್ು್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ೀ? 


