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1. హో లీ డేస్ వర్సెస్ పాపులర్ సెలవులు 

క్రైస్ువ మతానిా చెపుపక్ునే అనేక్ స్మూహాలలో, దాదాపుగా కొనిా సెలవులు లేదా పవిత్ర డసే్ల న  గమనిసాు రు. 

మీరు దేవుని పవిత్ర దినాలన  లేదా దెైవిక్ సెలవుదనిాలన  పరిశీలిస్ ు ుందా? 

ఇది స్ లభమ ైన జవాబుతో స్ లభమ ైన పరశ్ా వల  క్నిపిస్ ు ుంది. మరియు బ ైబిల్ నముక్ుం వారికి, వివిధ స్మూహాలు 
బద లుగా, ఇది. 

పవిత్ర దినాలు మరియు సెలవులు ఎక్కడ న ుండి వచాాయ? వారు బ ైబిల్ న ుండి వసాు రా లేదా స్ుంపరదాయ అనయమత్ 
/ దయయుం పరిశీలనలతో స్ుంబుంధుం క్లిగి ఉనాారా? 

నీవు ఒక్ క్రైస్ువుడని నముుత్ునాావా, ఏ రోజులు, ఏదెైనా ఉుంటే, మీరు ఎుంద క్ు ఉుంచ కోవాలి, ఎుంద క్ు ఉుంటావు? 

ఈ చినా పుస్ు క్ుం వారిషక్ బ ైబిల్ హో లీ డేస్ట మీద దృషి్  పడెుత్ుుంది మరియు వారిషక్ సెలవు దినాలోల  కొనిాుంటిని 
ఇత్రులు గమనిుంచే స్మయచారానిా క్లిగి ఉుంది. 

పద హాలిడ ే

వెబ ట్ర్చ డిక్షనరీ పరకారుం, పరపుంచుంలో సెలవు మొదట న ుండి ఓల్్ వచిాుంద ిఇుంగీలష్ hāligdæg. పరజలు ఇపుపడు 
ఆలోచిుంచడుం అనిపిుంచవచ ా ఏమి ఉనాపపటికర, ఆ పదుం నిజానికి స్మయుం ఆఫ్ పవిత్ర రోజు ఉదేేశుంచబడిుంది ఒక్ 
vacation- సెలవు క్లిగి ఉదేే శ్యుం కాద . 

అయతే, అనిా 'సెలవులు' మత్పరమ ైన పవిత్ర దినాలుగా ఉదేే శుంచబడలేద . జాతీయ సెలవుదనిాలు త్పపనిస్రిగా 
మత్పరమ ైనవిగా పరిగణ ుంచబడలేద , మరియు వాటిలో ఒక్టి లేదా అుంత్క్ుంటే ఎక్ుకవ ముందిని యేస్  పరత్యక్షుంగా 
గమనిుంచాడు (యోహాన  10: 22-23). 

యేస్  వెళిినుంత్వరక్ు, బ ైబిల్ పవిత్ర డసే్ట మరియు పసాక పుండుగ వుంటి పుండుగలు (లూకా 2: 41-42; 22: 7-19), 

టాబ రాకిల్్ విుంద  (జాన్ 7: 10-26), మరియు లయస్్ట గేటీ్ డే (యోహాన  7: 37-38; 8: 2). కొత్ు  నిబుంధన పసాక (1 

కోరిుందీయులక్ు 5: 7), పులియని రొటె్  యొక్క డసే్ట (అపో స్ులుల కారయములు 20: 6; 1 కొరిుంథియులక్ు 5: 8), 

పెుంటెకోస్్ట (అపో స్ులుల 2: 1-14), బాకాలు, లేవీయకా 0 డము 23: 24,33-37, అపొ స్ులుల కారయములు 18:21; 21: 

18-24; 28:17), అటోనెుుంట్ దినము (అపో స్ులుల కారయములు 27: 9). 

యేస్  లేదా అపొ స్ులులు అనయమత్ రోమన ల  గమని 0 చిన మత్ సెలవుదినాలన  గమని 0 చారని బ ైబిలు ఎనాడయ 
చయపి 0 చడ 0 లేద . అయనపపటికర, క్రైస్ువ మతానిా త్మ మత్ుంగా చెపుపక్ునే చాలయముంది బ ైబిల్ వెలుపల ఉనా 
ఆధారాల న ుండి వచిాన మత్పరమ ైన సెలవులు స్ుంస్కరణలు గమనిసాు రు. 



వారు ఉంచుకోవాలా? 

బ ైబిల్ అనిా దేశాల పరజలు దవేుని పవిత్ర డేస్ట ఉుంచ క్ుుంట ుంది లేదా క్రువు మరియు plagues లోబడి ఉనాపుపడు 
స్మయుం వసాు య అని పరవచిుంచే (జేకారియయ 14: 16-19). అపపటి న ుండ,ి మీరు ఇపుపడు అలయ చేయయలయ అని మీరు 
పరిగణ ుంచరా? 

ఈ పుస్ు కానిా క్నీస్ుం ర్ుండుసారుల  చదివినట ల  దయచేసి చదవుండి. కొ 0 త్మ 0 ది బ ైబిలు చయపి 0 చిన దానికి స్ 0 బ 
0 ధి 0 చిన కొనిా అభయుంత్రాలు దానిలో పరసాు విస్ ు నాాయ. డబుల్ రీడ్ ఆశాజనక్ మీక్ు మరిుంత్ తీవరమ ైన పరశ్ాలక్ు 
స్మయధానమిస్ ు ుంది. 

దయచేసి ఈ అుంశానిా నిజమ ైన ఓపెన్ మ ైుండలు  అధయయనుం చేయడానికి పరయత్తాుంచుండి. ఇది మన షుయలుందరికర 
స్హజమ ైనద,ి మనక్ు వయత్తరేక్ుంగా మన గారు్  లేక్ుుంటే, వారిషక్ పవిత్ర దినాల యొక్క ఏ పెరజ్డియస్ట యొక్క 
పెరజ్ుంటేషనలల నయ చయడటుం. బ ైబిలు ఈ విధుంగా బో ధిస్ ు ుంది: "ఆయన చెపేప ముుందే ఆయన ఒక్ పరశ్ాక్ు 
స్మయధానమిసాు డు, అది అత్నికి వెరి ీమరియు అవమయనుం" (సామ త్లు 18:13). -11). 

కాబటి్, దేవుని పవిత్రమ ైన మరియు పవిత్రమ ైన వాక్యము (యెషయయ 66: 2) క్ు ముుంద  వణుక్ుత్ూ, మన స్ాుంత్ 
మయరగము క్నాా నిజుం కావాలి్న ఓపిక్ మనస్ ్తో, దేవుడికి మరియు అత్ని చితాు నికి ఇష్పూరాక్ముగా 
స్మరిపుంచిన హృదయములతో, త్న పవితరా త్ు దిశ్లో వినయుంతో. ఈ పరా రథనలో, విధేయుల ైన, ఇష్పూరాక్ుంగా, 
జాగతీ్ు గా, జాగతీ్ుతో క్ూడిన వెైఖరిలో, ఈ విషయయనిా అధయయనుం చేస్యు  - అనిా విషయయలన  రుజువుచేయుట (cf. 1 

థెస్్లొనీక్యులక్ు 5:21 KJV / DRB). 

దేవుని పండుగలు మర్ియు పవిత్ర డసే్ 

దేవుని పుండుగలు బ ైబిలులో ఇవాబడా్ య అని మీక్ు తెలుసా? ఇది సామయనయ భావుంగా ఉుండవలసి ఉనాపపటికర, 
చాలయముంది ఈ విధుంగా ఉుంటారు లేదా వాటిని గుీంథాలలో ఎక్కడ క్న గొనవచోా  గహీ ుంచలేరు. 

అుంతేకాక్ుుండా, వారితో ఒక్ స్మస్య ఏమిటుంటే వారు ఇపుపడు చాలయముంది పరజలు ఉపయోగిుంచే కాయల ుండర్చ ఆధారుంగా 
ఉనాారు. దేవుని కాయల ుండర్చ పరా ధమిక్ుంగా చుందర-సో లయర్చ ఒక్టి. బ ైబిల్ కాయల ుండర్చ మరియు రోమన్ (గ్గీోరియన్) 
కాయల ుండర్చ యొక్క కిుంది పో లిక్ పటి్క్ (వారు పరత్త రోమన్ కాయల ుండర్చ రోజున పరత్త స్ుంవత్్రుం రాని) కాలయన గుణుంగా 
పరిశీలిుంచుండ:ి 

(హో లీ డేసోు  ఒక్ ఆధ నిక్ రోమన్ కాయల ుండర్చ ఈ బుక్లట్ ముగిుంపులో చయపిుంచబడిుంది.) 

 

 



 

దేవుని హో లీ డేస్ట వరక్ూ, మొదట బుక్ ఆఫ్ జన్ెసిస్ట లో ఒక్ పరసాు వనన  పరా రుంభుంచుండి, ఒక్ పొర టెస్్ుంట్ మరియు ఒక్ 
కాథలిక్ అన వాదానిా చయపిుంచాలి: 

14 అపుపడు దేవుడు ఇలయ అనాాడు: "రాత్తర న ుండి వేరు చయేటానికి ఆకాశ్ుంలో దీపాలు ఉుండనివాుండి, వారు 
స్ుంకేతాలుగా ఉుంటారు, మత్పరమ ైన పుండుగలు, దినాలు మరియు స్ుంవత్్రాలు (ఆదికాుండము 1:14, 

దేవుని వాక్య అన వాదము, GWT) 

నెల        సంఖ్య  పొ డవు   సివిల్ ఈకవివల ంట్  

Abib/Nisan  1  30 రోజులు  మయరిా - ఏపిరల్ 

Ziv/Iyar   2 29 రోజులు  ఏపిరల్ - మే 

Sivan/Siwan  3  30 రోజులు  మే - జూన్ 

Tammuz  4  29 రోజులు  జూన్ - జూల ై 

Av/Ab   5  30 రోజులు  జూల ై - ఆగస్ ్  

Elul   6  29 రోజులు  ఆగస్ ్  - సెపె్ ుంబర్చ 

Ethanim/Tishri 7  30 రోజులు  సెపె్ ుంబర్చ - అకో్ బర్చ 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 రోజులు  అకో్ బర్చ - నవుంబర్చ 

Kislev   9  30 or 29 రోజులు  నవుంబర్చ - డిసెుంబర్చ 

Tevet   10  29 రోజులు  డిసెుంబర్చ - జనవర ి

Shevat   11  30 రోజులు  జనవరి - ఫిబరవర ి

Adar   12  30 రోజులు  ఫిబరవరి - మయరిా 

(బ ైబిల్ 'లీప్ స్ుంవత్్రాలోల ' మరో నెల అడార్చ 2 అని ఉుంద)ి  

 



14 దేవుడు 'స్ారగుం యొక్క శ్ుశానుంలో ల ైట ల  ఉనాాయ భావిుంచుండి రాత్తర న ుండి రోజు విభజిుంచడానికి 
మరియు వాటిని స్యచిుంచడానికి పుండుగలు, రోజుల మరియు స్ుంవత్్రాల చపెెపన . (ఆదికాుండము 1:14, 

నయయ జ్రూస్లేుం బ ైబిల్, NJB) 

పదయుం 14 లో mowed 'హ బూర  పదుం మత్పరమ ైన పుండుగ స్యచిస్ ు ుంది. 

బ ైబిలు మొదటి పుస్ు క్ 0 లో మత్ స్ 0 స్కృత్ులు ఉనికిలో ఉనాాయని మీరు తెలుసా? దేవుడు చుంద ర డిని ఎుంద క్ు 
స్ృషి్ుంచాడని పామ్స్ యొక్క బుక్ క్ూడా ఈ విధుంగా నిరాా రిుంచిుంది: 

19 ఆయన పుండుగలు గురుు గా చుంద ర డు త్యయరు (కరరున 104: 19, హో లున్ కిసీి్యన్ పరా మయణ క్ బ ైబిల్) 

మీరు ఇుంత్క్ుముుందే వినా విషయుం ఏమిటి? 

దేవుడు ఎక్కడ ఉుంచాడల అక్కడ "ఆకాశ్ుంలోని దీపాలు" గురిుుంచే మత్పరమ ైన పుండుగలు ఏవి? 

బాగా, అనిా పవిత్ర డేస్ట (mowed ') జాబితా చేయబడా్ య మరియు కొనిా ల ైట ల  పేరొకనబడిన పేరు బ ైబిల్ లో ఒక్ 
స్థలుం ఉుంది. 

బ ైబిలులో చాలయమ 0 ది విస్ురి 0 చాలని కోరుక్ు 0 టారు, లేదా దానిలో పూరిుగా ముగుస్ ు  0 ది. దిగువ చయపిన నయయ 
అమ రిక్న్ బ ైబిల్ (NAB), ఒక్ రోమన్ కాథలిక్ అన వాదానిా (NAB న  చాలయ పొ ర టెస్్ుంట ల  రోమ్స చర్చా అన స్రిసాు రు 
మరియు వారు గమనిుంచని రోజులు ఏ గుీంథాలలో ఉనాపపటకిర) అన స్రిుంచడుం లేద : 

2 ... కిుీంది మీరు పవిత్ర దినాలు పరక్టిుంచాలని నిరణయుంచబడతాయ యెహో వా పుండుగలు. ఇవి నా 
పుండుగలు. 

3 ఆరు రోజులు పని చేయవచ ా; కానీ ఏడవ రోజు పూరిు విశాీుంత్త యొక్క విశాీుంత్త, ఒక్ పరక్టిుంచబడిన పవిత్ర 
రోజు; మీరు పని చేయక్ూడద . నీవు నివసిుంచిన చోట యెహో వా స్బాాత్ు. 

4 ఇవి యెహో వా పుండుగలన , పవిత్ర దనిములు నీవు వారి స్మయమునుంద  పరక్టిుంచ నవి. 5 మొదటి 
నెలలో పద నాలుగవ రోజున, సాయుంత్రుం సాయుంత్రుం యెహో వా పసాక పుండుగ వస్ ు ుంది. 6 ఈ నెలలో 
పదిహేనవ రోజు పులియని రొటె్  యొక్క యెహో వా విుంద . ఏడు రోజులపాట  మీరు పులియని రొటె్ 
త్తనాలి. 7 ఈ రోజులోల  మీరు ఒక్ డికేల ర్్చ పవిత్ర రోజు ఉుంట ుంది మొదటి న; మీరు ఏ పనిని 
చేయక్ూడద . (లేవీయకా 0 డము 23: 2-7, NAB) 



15 విశాీుంత్తదినమున మీరు ఎత్ుు లక్ు పన తీస్ క్ుని ఇది రోజు, మీరు ఏడు వారాలు ల కికుంపవల న  రోజు 
మొదలుకొని; 16 మీరు యయభ ై రోజులు ఏడవ వారుం త్రాాత్ రోజు ల కికుంపవల న . (లేవీయకా 0 డము 23: 

15-16, NAB) 

24 ... ఏడవ నెల మీరు ఒక్ రిమ ైుండర్చ, ఒక్ డికేల ర్్చ పవిత్ర దినుంగా బాకా పేలుళ్లలో ఒక్ స్బాాత్ మిగిలిన 
ఉుంట ుంది మొదటి రోజున; (లేవీయస్ట 23:24, NAB) 

26 యెహో వా మోషేక్ు ఈలయగు సెల విచెా న  27 ఇపుపడు ఈ యేడవ నెల పదియవ రోజు అటోనెుుంట్ యొక్క డ ే
ఉుంది. మీరు పరక్టిుంచిన పవిత్ర దినుం మీక్ు ఉుంట ుంది. మీరు వినయస్ థ ల ై యెహో వాక్ు అరపణలు 
అరిపుంచ ద రు. 28 ఈ రోజున మీరు అటోనెుుంట్ పరా యశాతాు రథ యెహో వా, నీ దేవుడెైన స్నిాధిని మీరు 
చేయబడిన డే ఎుంద క్ుంట,ే ఏ పని ఉుండద . ఈ రోజు తాము వినయపూరాక్మ ైన లేని 29 ఆ పరజలు న ుండ ి
కొటి్వేయబడున . ఎవర్రనా ఈ రోజు ఏ పని చేస్ ు ుంద ి30 ఉుంట,ే నేన  పరజల మధయన ుండి ఆ వయకిు 
తొలగిస్ ు ుంది. 31 మీరు ఏ పనియు చేయక్ూడద ;; ఇది మీ నివాస్స్థలములలో నివసిుంచిన చోట శాశ్ాత్ 
శాస్నుం. 32 ఇది మీక్ు పూరిు విశాీుంత్త కాలము ఉుంది. మీరు లొుంగిపో తారు. సాయుంత్రుం తొమిుదవ సాయుంత్రుం 
పరా రుంభమ ై, సాయుంత్రుం న ుండి సాయుంత్రుం వరక్ు మీ విశాీుంత్త తీస్ కోవాలి. 

33 యెహో వా మోషేక్ు ఈలయగు సెల విచెాన  34 ఇశాీయేలీయులు చెపపుండ:ి ఈ ఏడవ నెల పద నయదవ 
దినమున ఏడు రోజులు కొనసాగాలి ఇది గృహాల యెహో వా యొక్క విుంద . 35 మొదటి రోజున, ఒక్ డికేల ర్్చ పవిత్ర 
రోజు, మీరు ఏ భారీ పని చేయక్ూడద . 36 ఏడు రోజులు మీరు యెహో వాక్ు ఒక్ బలి నరిపుంచి, మరియు 
ఎనిమిదవ దినమున మీరు ఒక్ డికేల ర్్చ పవిత్ర రోజు ఉుంట ుంది. మీరు యెహో వాక్ు అరపణలు అరిపుంచాలి. ఇది 
పుండుగ ముగిుంపు. మీరు ఏ పనిని చేయక్ూడద . 

37 ఈ, అుంద వలన, యెహో వా పుండుగలు ... (: 26-37, NAB ల విటిక్స్ట 23) ఉనాాయ 

బ ైబిల్ స్పష్ుంగా దవేుని పుండుగలు మరియు దేవుని పవిత్ర డేస్ట జాబితా. అయనపపటికర, క్రైస్ువునిగా చెపుపక్ున ే
చాలయముంది పరజలు నిజుంగా దేవుని ఆజఞలన  పవిత్ర దినాలన  కాపాడుకోరు. 

గమనిక్: బ ైబిలోల  పూరిు రోజు స్యరాయస్ుమయుం న ుండి స్యరాయస్ుమయుం వరక్ు ఉుంట ుంది (ఆదికాుండము 1: 5; 

లేవీయస్ట 23:32; దిాతీయోపదేశ్కాుండము 16: 6; 23:11; యెహో షువ 8: 9; మయరుక 1:32), అరారాత్తర న ుండి కాద  
అరారాత్తర రోజులు ల కికసాు రు. కొీత్ు  నిబుంధనగా క్రైస్ువులక్ు మయరాబడిన పాత్ నిబుంధనలో పవిత్ర దినాలతో స్ుంబుంధుం 
క్లిగివునా ఆచారాలు స్పష్ుంగా ఉుండటానికి స్హాయపడతాయ- ఉదా. మత్ుయ 26:18, 26-30;హెబ్రరయులక్ు 10: 1-

14 - ఈ రోజులు, పుండుగలు ఇపపటికర ఉనికిలో ఉనాాయ మరియు అనయజన లతో స్హా తొలి క్రైస్ువులచే ఉుంచబడనిది. 



దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము సిురా యొక్క పో లికార్చప వుంటి అనయ కిసీి్యన్ నాయక్ులు స్హా, యేస్ , 
ఆయన శషుయలు, మరియు వారి నముక్మ ైన అన స్రిస్ ు నావారికి అదే బ ైబిల్ పవిత్ర రోజులవి. మొదట, త్రువాత్ 
క్రైస్ువులు వారిని కాపాడుక్ునాారని మేము వారితో ఉుంచ తాము. యూద లు ఈ నియమయలనిాుంటిక్నాా లేదా 
క్రైస్ువులచే ఏ విధుంగా ఉుంచ క్ుుంటారో దానిపెై కొీత్ు  నిబుంధన బో ధలన  అుంగీక్రిుంచక్పో వడుంతో, యూద లని 
అన స్రిుంచే అదే పరా థమిక్ రోజుల న ుండి ఇది కొనిా మయరాగ లోల  భనాుంగా ఉుంట ుంది. 

దేవుని పుండుగలు గమనిుంచి చాలయ ముంది క్రైస్ువులు బ ైబిల్ పవిత్ర డేస్ట మొదటి మరియు ర్ుండవ యేస్  యొక్క 
రాబో యే అలయగే మోక్షానికి స్హాయుంతో చితార నిా దేవుని పరణాళిక్ వెైపు చయపుత్ూ అని తెలుస్ కోవటుం. 

2. పస్ాా: ఇది కేవలం కరీసుు  మరణం గురి్ంచి? 

క్రైస్ువులు పాస్ట ఓవరిా కాపాడాలయ? 

అనేక్ ముందికి తెలుస్ , ఇజార యెల్ యొక్క పిలల లు పరతేయక్ుంగా బుక్ ఆఫ్ ఎకో్డసోల  పాస్ట ఓవరిా గమనిుంచడానికి 
చెపపబడా్ రు. తాయగుం కోస్ుం క్ుట ుంబాలు గొర్పీిలల  లేక్ుుండా గొర్పీిలల న  తీస్ క్ునాాయ (నిరగమకాుండము 12: 5), 

తాయగానికి (నిరగమకాుండము 12: 3-4). ఆ గొఱ్ఱె పిలల  పద నాలుగవ రోజు రాత్తర కాుంత్తలో బలి ఇవాబడిుంద ి
(నిరగమకాుండము 12: 6) మరియు దాని రక్ుుం కొుంత్ముంది క్ుట ుంబ ఇుంటి దాారుం మీద ఉుంచబడిుంది (నిరగమకాుండము 
12: 7). 

దేవుడు ఆదశే 0 చిన దశ్లన  గూరిాన వాళ్ళి మరణ 0 న  0 డి 'అధిగమి 0 చారు', అలయ చేయని ఐగుపీుయులు 
కాద  (నిరగమకా 0 డము 12: 28-30). 

అనేక్ముంది గహీ ుంచినట ల గా, యేస్  త్న యవానుంలో ఉనా స్మయములో (నిరగమకా 0 డము 13:10) పసాకన  
(లూకా 2: 41-42) మరియు అత్ని మొత్ుుం జీవిత్ముంతా (లూకా 22:15) ఉుంచాడు. 

మొదటి నెలలో పద నాలుగవ రోజున పసాక పుండుగన  (లేవీయకా 0 డము 23: 5; దిాతీయోపదేశ్కా 0 డము 16: 1 

లో అబ్రబ్ అని లేదా ఎసేు రు 3: 7 లో నీసాన  అని పిలువబడా్ డు). ఇది స్ుంవత్్రుం సి్ెుంగ్ సీజనలల  స్ుంభవిస్ ు ుంద.ి 

(లూకా 22: 19-22; యోహాన  13: 1-17), మయ రక్షక్ుడిగా త్న శషుయలతో మయటాల డమని చెపిపనాడు (లూకా 22: 7-

13). కొీత్ు  నిబుంధన స్పష్ుంగా ఉుంద,ి యేస్  బలి కారణుంగా, గొర్లీన  చుంప,ి దాారబుంధాలపెై రకాు నిా పెట్డుం (ఎకో్డస్ట 
12: 6-7) ఇక్పెై అవస్రుం లేద  (cf. హెబ్రరయులు 7: 12-13,26-27; -28). 

క్రైస్ువులు యేస్  స్యచనల పరకారము పసాకన  ఉుంచవల నని అపొ స్ులుడెైన పౌలు పరతేయక్ుంగా బో ధిుంచాడు (1 

కొరిుందీయులక్ు 5: 7-8; 11: 23-26). 



బ ైబిలు బో ధిస్ ు ుంది యేస్  "పరపుంచానికి పునాదికి ముుంద  ముుందే నిరణయుంచబడా్ డు" (1 పేత్ురు 1:20) "లోక్ 
పునాది న ుండి చుంపబడని గొర్పీిలల " (పరక్టన 13: 8). అుంద వలన, యేస్  "పాస్ట ఓవర్చ గొర్"ీ గా త్న పవిత్ర డేస్ట 
మరియు పుండుగలు దాారా మోక్షుం యొక్క దేవుని పరణాళిక్, మయనవులు గహీుం మీద ఉుంచబడిన ముుంద . అుంద వలల  
కొనిా ఖగోళ్ వస్ ు వులు స్ారగుంలో ఉుంచబడా్ య 

వాటిని ల కికుంచుండి! 

యేస్  చుంపబడనిపుపడు యేస్  పసాకతో స్ుంబుంధుం క్లిగి ఉనాదానిా నెరవేరాాడని బ ైబిలు బో ధిుంచినట ల  చాలయముంద ి
చరిాలు గురిుసాు య. 

మేము ఎడెన్ గార్్నలల  చరిాుంచిన ఈ గొపప తాయగుం యొక్క పనిని మేము క్న గొనాాము. యేస్  పరవచిుంచిన త్రువాత్ 
(ఆదికాుండము 3:15), ఆడమ్స మరియు ఈవ్ యొక్క చరుుంతో నగాతాానిా (ఈ స్ుంభవిుంచిన పాపుం యొక్క ఒక్ 
పరా త్తనిధాయనిా) క్వర్చ చేయడానికి, ఒక్ జుంత్ువు (బహుశా గొర్పీిలల  లేదా మేక్) 3:21). ఆబ ల్ త్న ముందన ుండ ి
గొర్పీిలల న  బలిగా అరిపుంచినపుపడు తాయగుం యొక్క ఈ స్యతార నిా క్ూడా చయసాు ము (ఆదికాుండము 4: 2-4). 

ఈజిపు్  న ుండి ఇశాీయేలు పరజల విమోచనన  మోషే కాలములో పరసిదా పసాక పుండుగ చయపిుంచెన  (నిరగమకా 0 

డము 12: 1-38). మోషే దేవుని స్యచనలు అలయగే కాయల ుండరుా నమోద  చేసాడు (ఆదికాుండము 1:14; 2: 1; 

నిరగమకాుండము 12: 1) మరియు అత్ని విుంద లు (లేవీయకా 0 డము 23). పాస్ట ఓవర్చ పరా థమిక్ుంగా ఈ 
స్ుంఘటనలలో మొదటిగా పరత్త స్ుంవత్్రుం దేవుని పలిల లకి మోక్షుం యొక్క గొపప పరణాళిక్న  చితీరక్రిుంచిుంది. 

పాత్ నిబుంధనలో, ఈజిపు్  బానిస్త్ాుం మరియు దేవుని జోక్యుం న ుండి విమోచనన  పసాక పుండుగ 
చితీరక్రిుంచిుంది. కానీ, పరవచనారథక్ 0 గా, యేస్  మయ పసాక గొర్ ీగొర్గీా ఉ 0 డే కాల 0 వెైపు చయస్ ు నాాడు (1 కొరి 0 

థీయులు 5: 7). పరపుంచుంలోని పాపాలన  తొలగిుంచ టక్ు వచిాన దేవుని గొర్పీలిిల  (యోహాన  1:29; చయరు 3: 16-17). 

యేస్  యొక్క ఆఖరి పాస్ట ఓవరోల  మయనవుడు, అత్న  చివరి సాయుంత్రుం స్మయుంలో దానిని కొనసాగిుంచాడు 
మరియు త్న శషుయలన  ఉుంచడానికి దానిని కొనసాగిుంచాడు (లూకా 22: 14-19; యోహాన  13: 2,12-15; నిసాన్ / 
Abib 14 వ (చయ లూయక్ 22:14; 23: 52-54). 

అయతే, యేస్  త్న ఆచార 0 తో ముడిపడివునా అనేక్ పదాత్ులన  మయరాాడు. యేస్  పులియని రొటె్న , వెైన ా 
పసాక పుండుగలో (మత్ుయ 26:18, 26-30) అుంత్రాుగుంగా చేశాడు మరియు పాదచారుల సాధనన  జత్చేశాడు 
(యోహాన  13: 12-17). 

గీసీ్ -రోమన్ స్ుంపరదాయయలన  అన స్రిస్ ు నా వారిని ఆదివారపు ఉదయుం ఆదివారుం ఉదయుం త్న పవిత్ర దినలత్్వ 
స్మయములో మయరాలేదని యేస్  బో ధిుంచలేద . గీకీ్ ఆరోథ డాక్్ పుండిత్ులు 1 స్్ుంప్ మరియు 2 NDశ్తాబేపు క్రైస్ువుల 



రాత్తర పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచిుంది అుంగీక్రిుంచాడు (Calivas, Alkiviadis C. పాశ్ా మరియు గేటీ్ వీక్ ఆరిజిన్్ - పార్్చ I. హో లీ 
కాీస్ట ఆరోథ డాక్్ పెరస్ట, 1992) దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా మేము వుంటి చేయుండి 21 స్్ుంప్ శ్తాబేుంలో 
మొదలయయుంది. స్రిగా బాపి్జుం పొ ుందని క్రైస్ువులు మయత్రమే పాస్ట ఓవర్చ తీస్ క్ుుంటారు (cf. 1 కొరిుంథీయులక్ు 11: 

27-29; రోమీయులు 6: 3-10; నిరగమకా 0 డము 12:48; స్ 0 ఖయయకా 0 డము 9:14). 

రోమ్స యొక్క చర్చా (అలయగే దాని పొ ర టెస్్ుంట్ వారస్ లలో చాలయ ముంది) పాస్ట ఓవరిా ఉుంచ క్ుుంటారని అధికారిక్ుంగా 
బో ధిస్ ు ుంద,ి అయనపపటికర అది ఆుంగల భాషలో వేరేారు అని పిలిచిుంది మరియు యేస్  చేసిన విధుంగా దానిని 
ఉుంచలేద  (కాథలిక్ చరిా యొక్క కేటిాజుం. డబలే్ , NY 1995, పేజి 332). 

వెైన్, కాదు గ్ేీప్ జ్యయస్ 

యేస్  నీటిని దార క్షారస్ముగా మయరిన వాస్ువుం (యోహాన  2: 3-10) వలన మరియు కొీత్ు  నిబుంధన లో వాడబడిన 
గీకీ్ు పదుం (oinos) వెైన్ స్యచిస్ ు ుంది (cf. 1 త్తమోత్త 3: 8), వివిధ వాటిని దార క్ష అని ఆరోపిసాు రు రస్ుం, మరియు కాద  
పసో ్వర్చ కోస్ుం ఉపయోగిుంచారు. అయనపపటికర యూద లు తాము పసో ్వరోల  (వెైన్, యూసెనె ట్యన్ జ్డి వెైన్ 
యూద  ఎనెై్కోల పెడియయ 1907, పుట 532-535) వెైన్ న  వాడతారు. 

యేస్  దార క్ష రస్మున  బహుశా వాడలేదని మనక్ు ఎలయ తలెుస్ ? 

దార క్ష సాధారణుంగా సెపె్ుంబరు చ టట్  పుండిసాు రు, మరియు పాస్ట ఓవర్చ సాధారణుంగా రోమన్ కాయల ుండర్చ నెలలో ఏపిరల్ 
అని పిలుసాు రు. యేస్  కాల 0 లో వారికి ఆధ నిక్ సె్ రిల ైజేషన్ లేదా శీత్లీక్రణ 0 లేద . అుంద వలల , దార క్షపుండు పుంట 
మరియు పాస్ట ఓవరల మధయ దెబాత్తుంది. 

కొుందరు యూద లు గోధ మ రస్ుంన  పొ ద పుగా నిలా చేసేుంద క్ు అది ఇుంపెరషసీల  అని కొుందరు గమనిుంచారు (Cf. 

క్నెాడీ ARS హేసి్ుంగ్్ బ ైబిల్ డిక్షనరీ C. సిర్ానెర్చ స్న్్, 1909 పేజీ 974). అుంద వలల , కేవలుం వెైన్ మయత్రమే 
మిగిలిపోయుంది, ఇది చాలయ స్ుంవత్్రాలుగా ఉపయోగిుంచబడద . (మదయపానుం, వెైన్ వుంటది,ి దిాతీయోపదేశ్కా 0 

డము 26:14 లో దావీద ల విుంద న  ఆమోది 0 చి 0 ద,ి కానీ అవస్ర 0 లేద .) 

క్రైస్ువులు పౌలు రాసినట ల  "దార క్షారస్ము తార గుచ ుండక్ూడద " (ఎఫెసీయులక్ు 5:18, KJV). సాధారణుంగా పసో ్వరోల  
(సాధారణుంగా ఒక్ టీస్యపన్ గురిుంచి లేదా అుంత్క్ుంటే త్క్ుకవ స్మయుంలో) వినియోగిుంచే వెైన్ మయత్రమే చాలయ 
త్క్ుకవ. 

పాస్ ఓవర్ 14 వ 15 వ స్ాగ్ించడానికవ 

కొుందరు బ ైబిల్ పాస్ట ఓవర్చ తేదీ గురిుంచి గుందరగోళ్ుం చెుందారు. 

బ ైబిల్ దేవుని కాయల ుండర్చ యొక్క మొదటి నలె 14 వ రోజున ఉుంచడానిా అని బో ధిస్ ు ుంది (Leviticus 23: 5). 



ఎకో్డస్ట చాప్ర్చ 12 6 వ పదయుం లో, అది గొర్ ీ "స్ుంధాయ స్మయుంలో" చావడుం అని (GWT మరియు జూయయష్ 
పబిల కేషన్ సొ సెైటీ అన వాదాలు) చెపుత్ుుంది. 8 వ పదయుం ఆ రాత్తర వారు మయుంస్ుం త్తనడానికి అని చెపాపరు. అది ఆ రాత్తర 
కాలిానది మరియు త్తుంటాడు. మరియు అవున , గొర్లీన  చుంపిన వాడు, స్యరాయస్ుమయుం మరియు అరారాత్తర మధయ 
ఒక్ గొర్పీిలల  'మొదటి స్ుంవత్్రపు' గొర్నీ  స్ లభుంగా చుంప,ి కాలుాకోవచ ా, మరియు త్తనవచ ా. ఇది పరా థమిక్ుంగా 
ఇజార యెల్ యొక్క పిలలలు ఎకో్డస్ట లో పాస్ట ఓవర్చ 12. మరియు సాుంకేత్తక్ుంగా, వారు ఎకో్డస్ట పరత్త అది త్తనడానికి 
ఉదయుం వరక్ు క్లిగి 12:10. ఇపుపడు బ ైబిల్ దేవదయత్ల పాస్ట ఓవర్చ (ఎకో్డస్ట 12:12), 14 వ అదే రాత్తర "ఆ రాత్తర" 
ఏరపడిుంది అని స్పష్ుం అవుత్ుుంద.ి 

బ ైబిలు బో ధిస్ ు ుంది యేస్  ఒక్సారి మయత్రమే బలి అరిపుంచాలి (1 పేత్ురు 3:18, హెబ్రరయులక్ు 9:28, 10: 10-14). కొీత్ు  
నిబుంధనలో, యేస్  త్న చివరి పసాక పుండుగన  (లూకా 22: 14-16) ఉుంచాడు, మరియు చుంపబడా్ డు. బ ైబిల్ యేస్  
15 వ ముుంద  వాటాన  న ుండి తొలగిుంచారు చయపిస్ ు ుంది. ఎుంద క్ు? 15 వ ఒక్ "అధిక్ రోజు" క్న క్ (యోహాన  19: 28-

31), పులియని రొటె్ల పరతేయక్ుంగా మొదటి రోజు (ల విటిక్స్ట 23: 6). అుంద కే యేస్  ఉుంచిుంది మరియు 14 వ పసాక 
సారాక్ుం చేస్ క్ునాాడు. 

పరా రుంభ చరిా చరిత్రలో క్ూడా పసాక మొదట,ి ర్ుండవ, మరియు మూడవ శ్తాబాే ల (యూసేబియయస్ట. చరిా హ స్్రీ, 

పుస్ు క్ుం V, చాప్ర్చ 24) నముక్ముగా యూద  మరియు జ్ుంటిల్ లక్ు క్రైస్ువ నేత్లు నీసాన  నెలలో 14 వరాష్రుంగా 
ఉుంచబడిుంది రికారు్ లు మరియు అది పెట్బడినదని సాయుంత్రుం (కాలివాస్ట). 

కరసీ్ ు న  చెపుపక్ునే చాలయముంది నాయక్ులు పాస్ట ఓవర్చ యొక్క కొనిా వెరషన ా గమనిసాు రు, అయతే అనేక్ ముంది 
పేరు, తేదీ, స్మయుం, 

చిహాాలు మరియు అరాుం (అధాయయుం 10 లో ఈస్్ర్చ విభాగానిా చయడుండి). 

బ ైబిల్ స్పష్ుంగా బో ధిస్ ు ుంది యేస్  కరసీ్ ు  పాస్ట ఓవర్చ గొర్ ీమయక్ు బలి మరియు మేము పులియని రొటె్  తో ఆ విుంద  
ఉుంచాలని: 

7 పరశాుంత్ుంగా బయటక్ు పాత్ ఈస్్ట, మీరు పులియని ఉుంటాయ అుంత్వరక్ు, పిుండి యొక్క తాజా బాయచ్ 
ఉుండచ ా కాబటి్ . మన పాశ్ాల గొఱ్ఱె పిలల  కోస్ుం కరసీ్ ు  బలి ఇవాబడా్ డు. 8 అుంద వలన మనక్ు పాత్ ఈస్్ట, 

అస్యయ మరియు ద రాురాగ నిా ఈస్్ట, విుంద  జరుపుక్ుుంటారు వీలు, కానీ విధేయత్ మరియు స్త్యుం యొక్క 
పులియని రొటె్తో. (1 కొరిుంధీయులక్ు 5: 7-8, NAB) 

ఈ విుంద  నిజాయతీగా మరియు స్త్యుం యొక్క పులియని రొటె్తో ఉుంచబడుత్ుుంది. యూద  పరజలు ఉపయోగిుంచిన 
పసాక గొర్కీ్ు యేస్  పరతాయమయాయుం అని అపో స్ులుడెైన పౌలు గహీ ుంచాడు. క్రైస్ువులు ఇపపటికర పసాకన  ఆచరి 0 చాలి 
అని క్ూడా ఆయన బో ధి 0 చాడు. 



కానీ పరా థమిక్ుంగా దీనిా క్రైస్ువులు ఎలయ చేశారు? 

అపో స్ులుడెైన పౌలు ఇలయ వివరిస్ ు నాాడు: 

23 నేన  క్ూడా మీక్ు పుంపిణీ ఇది లయర్్చ న ుండి అుంద క్ునా కోస్ుం: లయర్్చ యేస్  అత్న  మోస్గిుంచారు దీనిలో 
బ రడ్ పటి్ుంది అదే రాత్తర; 24 మరియు అత్న  ధనయవాదాలు ఇచిాన చేసినపుపడు, అత్న  అది విరిగిుంది 
మరియు చెపాపరు, "త్తనడానికి, టేక్; ఈ కోస్ుం విరిగిన నా శ్రీరము;. నన ా జాఞ పక్ము చేసికొన టక్ర దీనిని 
చేయుడని" 25 అదే విధుంగా అత్న  క్ూడా క్ప్ భోజనుం త్రాాత్, చెపపడుం పటి్ుంది "ఈ గినెా నా రక్ుుం లో కొత్ు  
నిబుంధన ఉుంద.ి ఈ త్రచ గా, మీరు నన ా జాఞ పక్ము చేసికొన టక్ు, అది తార గడానికి వుంటి." 26 త్రచ గా 
మీరు ఈ రొటె్న  త్తని ఈ క్ప్ తాగడానికి వుంటి, మీరు అత్న  వస్ ు ుంది వరక్ు లయర్్చ మరణుం పరక్టిుంచారు. (1 

కొరి 0 థీయులు 11: 23-29) 

కాబటి్, క్రైస్ువులు రొటె్  మరియు దార క్షారస్ముతో త్న చివరి పసాక పుండుగన  పరిశీలిస్ ు నా విధుంగా పసాకన  
ఉుంచాలని క్రైస్ువ బో ధక్ుడు బో ధిుంచాడు. రాత్తర ఆ జాఞ పక్ుం లేదా సాురక్ చిహాుంగా ఉుండేది - ఒక్ సాురక్ుం వారిషక్ది, 
వారపు రోజు కాద . 

కాథలిక్ చరిా యొక్క కేత్శజుం స్రిగాగ  "యేస్  పాస్ట ఓవర్చ యొక్క స్మయుం ఎుంచ క్ునాాడు ... యొక్ రొటె్  పట ్ కొని 
... అది అత్నికి విరిగిుంది" మరియు క్ూడా అది త్తుంటారు ఇచిాన స్యచిుంచాడు. 

ఇది యేస్  పులియని రొటె్న  విరిచి త్న శషుయలక్ు త్తనటానికి బ ైబిలోల  వార యబడిుంది. యేస్  చినా మొతాు నిా 
తార గడానికి త్న అన చరులక్ు దార క్షారసానిా క్ూడా ఇచాాడు. దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము పరా రథన, 

విరాముం మరియు వదలిన రొటె్  పుంపిణ,ీ మరియు త్తనే అత్ని నముక్మ ైన అన చరులు వెైన్ పుంపిణ.ీ ఇుంకా, రోమ్స 
యొక్క చరిా (అనేక్ ఇత్ర వుంటి) ఇక్పెై పులియని రొటె్లన  (ఇది ఒక్ మొత్ుుం 'హో స్్ట' ఉపయోగిస్ ు ుంది) లేదా దాని 
అన చరులు తాగడానికి (వెైన్ పుంపిణీ రోమ్స యొక్క చరిా దాారా ఐచిిక్ భావిసాు రు ఇది సాధారణుంగా వెైన్ పుంపిణీ 
లేద  విడిపో తాడు మరియు అది త్రచ గా పొ ర టెస్్ుంట్ చరిాలలో చేయలేద ). 

అబౌట్ 'యాజ్ ఎబౌట్ ... యు పొర కవిక్'? 

ఎుంత్ త్రచ గా పాస్ట ఓవర్చ తీస్ కోవాలి? 

యేస్  "అత్ను వసుు ంది వరకు త్రచుగ్ా మీరు ఈ ర్ొట్టెను తిని ఈ కప్ తాగడానికవ వంటి్, మీరు దవేుని 
మరణానికవ పరకటి్ంచారు.", చెపాపడు 

ఈ స్ుంస్ురణారథుం యేస్  మరణుం అని భావిసాు రు. 



కరసీ్ ు  మరణుం మనలిా దేవునితో స్మయనుం చసే్ ు ుంది (రోమయ 5:10) మరియు యేస్  మన రక్షణ కోస్ుం త్న జీవితానిా 
ఇచాాడు (యోహాన  3: 16-17; హెబ్రరయులక్ు 5: 5-11). క్రైస్ువులు మన నెైత్తక్ శ్రీరాలపెై పాపుం చేయక్ూడదని 
ఆయన మరణుం మనక్ు బో ధిస్ ు ుంది (రోమీయులు 6: 3-12). క్రైస్ువ పాస్ట ఓవర్చ యేస్  మరణానికి వారిషక్ స్ుంస్ురణ 
ఉుంది. 

యేస్  మీరు ఈ కారయక్మీుంలో పాలొగ నటానికి చెపపక్పో తే, మీరు చేస్ ు నాపుపడు ఆయన మరణానిా పరక్టిుంచటుం 
మయత్రమే. త్రచ గా లో 1 కోరిుంత్తయన్్ 11:26 గీకీ్ు పదుం, hosakis, కొత్ు  నిబుంధన లో ఒక్ ఇత్ర స్మయుం 
ఉపయోగిసాు రు. ఇది త్రచ గా మీరు కోరిన వుంటి అరథుం లేద  త్పప "మీరు కోరిన," thelo లేదా ethelo, గీకీ్ు 
పదుం క్ూడా ఉుంది (ఇది పరక్టన 11 లో ఇది: 6; ఈ పరతేయక్ పదుం ఉపయోగిసాు రు బ ైబిల్ లో మయత్రమే ఇత్ర 
పరదేశ్ుం).అయనపపటికర, ఇది 1 కోరిుంత్తయన్్ 11:26 లో ఉుండనుంద న, మనక్ు కావలసినుంత్గా లయర్్చ యొక్క పాస్ట 
ఓవరిా పరిశీలి 0 చమని పౌలు మనక్ు చెపపడుం లేద , కానీ మనము పాస్ట ఓవరోల  పరిశీలిస్ ు నాపుపడు అది కేవలుం 

ఒక్ వేడుక్, అది కరసీ్ ు  మరణానిా చయపిస్ ు ుంది. 

అ 0 తేగాక్, పౌలు ఇలయ వార శాడు: 

27 అుంద వలన ఎవర్రతే ఒక్ విలువ లేని రీత్తలో ఈ రొటె్  లేదా పానీయయలు లయర్్చ ఈ క్ప్ త్తుంట ుంది 
పరభువుయొక్క శ్రీరమున  గూరిాయు రక్ుమున  గూరిాయు అపరాధియగున  ఉుంట ుంది. 28 మన షుయడు 
త్న ా తాన  పరిశీలిుంచడానికి, అుంద వలన అత్నికి క్ప్ బ రడ్ మరియు పానీయుం త్తనడానికి 
తెలియజేయుండి. 29 అత్న  ఎవరు త్తుంట ుంది మరియు ఒక్ విలువ లేని పదాత్తలో పానీయయలు, త్నన  
త్తుంట ుంది మరియు పానీయయలు తీరుప దేవుని శ్రీరుం విధానము కాద . (1 కొరి 0 థీయులు 11: 27-29) 

పౌలు ఈ రొటె్న , దార క్షారసానిా తీస్ కోవటానికి స్పష్ుంగా బో ధిస్ ు నాాడు, ఎవర్రనా త్నన  తాన  పరిశీలి 0 

చ కోవాలి. పాస్ట ఓవరోు  చేరాలని భావిుంచే మనలవేదన మన పాపాలన , పాపాలన  దృషి్లో ఉుంచ క్ుని, మనలిా పరిశీలి 
0 చే 0 ద క్ు పౌలు న  0 డి ఈ ఆజఞన  నెరవేరాడానికి స్హాయపడుత్ు 0 ది. తొలగిుంచడుం వలన చాలయ పరయతాాలు 
చేసేు , ఇది క్ూడా వారిషక్ పరీక్షక్ు మదేత్ు ఇస్ ు ుంది (పరజలు పరత్త రోజు లేదా వారుంలోని లేత్రుంగున  తొలగిుంచడుం 
లేద ). 

యేస్  మరియు పౌలు క్రైస్ువ పదాత్తలో పసాకన  ఆచరిుంచడానికి బో ధిుంచినట ల  కొీత్ు  నిబుంధన నివేదిక్లు 
ఉనాాయ. మరియు అది వారిషక్ పరిశీలన. 

ఫుట్ వాషింగ్ 



ఫుటాాషిుంగ్ వినయుం చయపిస్ ు ుంది మరియు కరసీ్ ు  అన చరులు క్ూడా పరిశుభరపరచవలసిన పరా ుంతాలన  క్లిగి 
ఉుంటారు (cf. జాన్ 13:10). 

త్న అన చరులు ఇలయ చేయయలని యేస్  బో ధిుంచాడు: 

13 యూ టీచర్చ మరియు లయర్్చ కాల్, మరియు నేన  am కోస్ుం మీరు బాగా చెపపటానికి. 14 నేన  మీ పరభువు 
మరియు Teacher, మీ పాదములు క్డిగిన ఉుంటే, మీరు క్ూడా ఒక్రి పాదాలు క్డగాలి. 15 నేన  మీక్ు చేసిన 
పరకారము మీరు చెయయయలి ఒక్ ఉదాహరణ, ఈలయగు చసేిత్తని. 16 చాలయ ఖచిాత్ుంగా, నేన  చెపేపదేమిటుంట,ే ఒక్ 
సేవక్ుడు త్న యజమయని క్ుంటే ఎక్ుకవ కాద ; అత్ణ ణ  పుంపిన వాణ ణ  క్ుంటే ఎక్ుకవ పుంపబడినవాడు 
కాద . మీరు వాటిని లేక్పో తే మీరు దీవిుంచిన ఈ విషయయలు తెలుస్  17 ఉుంటే మీరు. (యోహాన  13: 13-17) 

యేస్  చెపిపనట ల గా క్రైస్ువ మత్ుం వాష్ అడుగులని కొుందరు అుంగీక్రిసాు రు. 

కానీ దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా మేము ఏటా ఈ యేస్  స్యచనలన  అన స్రిుంచుండ.ి 

సిరిపచర్ె వెలుపల స్ో ర్సెస్ 

ఇది బ ైబిలోల నే కాద , పసాక పుండుగన  క్రైస్ువులు పరత్త స్ుంవత్్రుం ఉుంచినట ల  చయశాము. విశాాస్క్ులు అస్లు 
అపొ స్ులుల స్మయుం న ుండి మరియు వయస్ ్ (థీల్ B. దేవుని చరిా యొక్క కొనసాగుత్ునా చరిత్ర. 2 ndఎడిషన్. 
నజార్న్ పుస్ు కాలు, 2016) అుంత్టా 14 వ ఏటా పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచిుంది చరిత్ర రికారు్ లన . 

పో లికార్చప ల ైఫ్ (ఈ పత్రుం ర్ుండవ శ్తాబేుం రచనలతో ఆధారపడ వలసి ఉుంది, కానీ మేము ఇపుపడు చయడుండి స్జీవ 
వెరషన్ నాలుగవ శ్తాబేుం లో జోడిుంచారు అనిపిుంచడుం ఆ స్మయచారానిా / మయరుపలూ అని పిలుసాు రు పాడెైన టెక్ ట్ లో 
కొనిా ఆస్కిుక్రమ ైన స్మయచారుం ఉుంద;ి మొరాీయ్ MS చయడుండి: ది చర్చా ఆఫ్ సిురాా: హ స్్రీ అుండ్ థియయలజీ ఆఫ్ ఎ 
పిరమిటివ్ కిసీి్యన్ క్మూయనిటీ పీటర్చ లయుంగ్ ఎడిషన్, 2015, పేజి 31). ఆసియయ మ ైనరోల ని పసో ్వర్చ పరిశీలన 
మొట్మొదటిసారిగా అపొ స్ులుడెైన జాన్ న ుండి సెైురాాక్ు రాక్పో వచ ానని, కాని అపో స్ులుడెైన పౌలు (పియోనియస్ట, 

పాలికార్చప ల ైఫ్, చాప్ర్చ 2) న ుండి ఇుంత్క్ు ముుందెనాడయ లేదని అది స్యచిస్ ు ుంద.ి 

పో లికార్చప ల ైఫ్ పులియని రొటె్  మరియు వెైన్ తో కొత్ు  ఒడుంబడిక్న  పాస్ట ఓవర్చ పులియని రొటె్ల సీజన్ స్మయుంలో 
పరిశీలిుంచవచ ా అని స్యచిస్ ు ుంద.ి ఇది భనాాభపరా యయలు మరొక్ విధుంగా చేసిుంది. మరియు ఆ రచన పులియని రొటె్  
మరియు దార క్షారస్ము తీస్ కోబడిుందని, మరియు ఏక్కాలుంలో తీయబడిుందనే ఆలోచనన  క్ూడా స్మరాిుంచాయ. 

బ ైబిల్ జాబితా అపొ స్ులులు అలయగే బిషప్్ / పాస్్ర్చ పో లికార్చప, థరససీ్ట, సాగరిసా్, పాపిరిస్ట, మ లితో, పో లికేట్్, 
అపో లినరీస్ట, మరియు ఇత్రులు (ఫిలిప్ మరియు జాన్ స్హా) 14 వ (యూసేబియయస్ట. హ స్్రీ ఏటా పాస్ట ఓవర్చ 
ఉుంచిుంది చరిత్ర రికారు్ లన  చర్చా, బుక్ V, చాప్ర్చ 24 శలల కాలు 2-7). రోమన ల , త్ూరుప ఆరథడాక్్, మరియు ఆుంగిలక్న్ 



కాథలిక్ుకలు అుందరూ ఆ నాయక్ులన  పరిశుద ా లమని భావిసాు రు, అయతే ఆ విశాాసాలలో ఎవరూ ఈ విషయుంలో 
త్మ మయదిరిని అన స్రిుంచరు. 

ఆసియయలో మ ైనర్చ ఫిరగియయలో హ రేపో లీస్ట బిషప్ / పాస్్ర్చ అపో లినరీస్ట 14 వ పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచడానికి క్రైస్ువులు చెపపడుం 
180 AD లో రాశాడు: 

పద నాలగ వ రోజు, లయర్్చ యొక్క నిజమ ైన పాస్ట ఓవర్చ; గొపప బలి, గొర్పీిలల  బద లుగా దేవుని క్ుమయరుడు, 
బుంధిుంచబడా్ డు ... మరియు పసాక పుండుగ రోజున స్మయధి చేయబడా్ డు, స్మయధిపెై రాత్త ఉుంచబడిుంది. 

యేస్  భోజనుం మరియు 14 వ న హత్య చేశారు, 14 వ పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచిుంద,ి మరియు 14 వ న ఖననుం చేశారు. ఈ 
15 వ లేద , మరియు అత్ని మరణుం స్ుంవత్్రుంలో, ఈ ఆదివారుం కాద . యేస్  స్యరాయస్ుమయుం త్రువాత్ కేవలుం 
పసాకన  తీస్ కొని, పగటి స్మయుంలో చుంపబడతాడని మరియు స్యరుయడిని మళ్ళి ఏరాపట  చేయటానికి ముుందే 
ఖననుం చేయబడతావు (ఒక్ కొత్ు  రోజు పరా రుంభుంచటానికి). 

విక్్ర్చ 14 వ బద లుగా ఒక్ ఆదివారుం పాస్ట ఓవర్చ పాటిుంచవలసిన బలవుంత్ుం పరయత్తాుంచినపుపడు చివరి ర్ుండల  
శ్తాబేుంలో, అుంటిఫో లుస్ట ఆఫ్ బిషప్ / పాస్్ర్చ Polycrates రోమన్ బిషప్ విక్్ర్చ క్ు లేఖ పుంపారు: 

పాలిటేరట్్ రాశారు, "మేము ఖచిాత్మ ైన రోజు గమనిుంచి; జోడిుంచడుం లేదా దయరుంగా తీస్ కోవడుం 
లేద . ఆసియయలో క్ూడా గొపప దీపాలు నిదరలోకి పడిపో యయయ, యెహో వా పరలోక్ుంలో న ుండి మహ మతో 
వచిానపుపడు, మరియు అనిా పరిశుద ా లన  వెదక్ుత్ూ, పరభువు రాబో యే రోజున మళ్ళల బరత్తకిసాు డు. వీటిలో 
ఫిలిప్, పనెాుండు ముంది అపొ స్ులులలో ఒక్రు, హేరోపాలిసోల  నిదరలోకి పడిపో యయరు; మరియు అత్ని ఇదేరు 
పెదే క్నయక్ క్ుమయర్ులు, మరియు మరొక్ క్ుమయర్ు , పవిత్ర ఆత్ు నివసిుంచారు మరియు ఇపుపడు ఎఫెస్స్ట వదే 
ఉుంట ుంద;ి అుంతేకాక్, సాకి్ష మరియు బో ధక్ుడు ఇదేరూ యోనాన , ఆయన పరభువు యొక్క అధినతే్పెై 
ధరిుంచి, మరియు ఒక్ పూజారిగా, పవిత్రమ ైన పలక్న  ధరిుంచారు. అత్న  ఎఫెస్ లో నిదరలోకి 
పడిపో యయడు. బిషప్ మరియు అమరవీరుడు అయన సిురాాలో పో లీకార్చప; మరియు సిురాాలో నిదరలోకి 
పడిపో యన యుమేనియయ న ుండి బిషప్ మరియు అమరవీరుడు అయన థరసిస్ట. నేన  బిషప్ మరియు 
లవొదిక్యలో నిదరలోకి పడిపో యన సాగరీలు, లేదా పవిత్ర ఆత్ులో నివసిుంచిన పాపిరియయస్ట, లేదా మ లిటో, 
యూన చ్ లో నిదిరస్ ు నా బిషప్ మరియు స్నాయస్ ల గురిుంచి ఎుంద క్ు చెపుపకోవాలి? సారేీస్ట లో ఉనావాడు, 
స్ారగుం న ుండి ఉపశ్మనుం కోస్ుం ఎద రుచయస్ ు నాాడు చనిపోయన? వీరుందరూ స్ వారు పరకారము పసాక 
పదాాలుగు దినమున  గమనిుంచి, గౌరవము లేక్ుుండా, కానీ విశాాస్ుం యొక్క పాలనన  
అన స్రిుంచారు. మరియు నేన  క్ూడా, పాలిటేరట్్, మీరు అనిా క్నీస్ుం, నా బుంధ వులు స్ుంపరదాయుం పరకారుం 
చేయుండి, నేన  వారిలో కొనిా దగగరగా అన స్రిుంచాయ. నా బుంధ వులలో ఏడుగురు బిషపుల ; నేన  
ఎనిమిదలవాడన . పరజలు బలిపీఠానిా పారవసేినపుపడు నా బుంధ వులు ఎలల పుపడయ రోజున  



గమనిుంచారు. అుంద వలల , సో దరులు, వారు అరవెై ఐద  స్ుంవత్్రములు పరభువునుంద  నివసిుంచినవారు, 
మరియు పరపుంచముంతా ఉనా స్హో దరులతో క్లిసి, పరత్త పవిత్ర గుీంథము దాారా వెళ్ళిరు, భయపడని 
మయటలతో ననే  భయపడలేద . మనుం చెపిపనదాని క్ుంట ేఎక్ుకవ ముందికి మనుం మయనవుని క్ుంటే దవేునికి 
విధేయత్ చయపిుంచాము ... ననే  ఉనా ఆ బిషపలన  నేన  మీ కోరిక్తో పిలిపిుంచాన . వారి పేరుల , నేన  వాటిని 
వార యయలి, ఒక్ గొపప స్మూహుం ఉనాారు. నా స్ నిాత్తాానిా గమనిసేు , నేన  నా బూడది మచాలన  
ఫలిుంచలేద , కానీ ఎలల వేళ్లయ నా జీవితానిా పరభువెైన యేస్ కరసీ్ ు  దాారా పాలిుంచానని తెలుస్ కోవడుంతో 
లేఖక్ు వారి అన మత్త ఇచాారు. 

త్న లేఖలో పాలిటేరటో్ో నలటసీ్ : 

1) అపో స్ులుడెైన యోహాన న ుండి వచిాన బో ధలన  అన స్రిస్ ు నాానని చెపాపడు.  
2) ఆయన స్ వారు బో ధలక్ు నముక్ుంగా ఉనాాడని చెపాపడు.  
3) బ ైబిలోల ని బో ధనలు రోమన్-అుంగీక్రిుంచబడిన స్ుంపరదాయుం క్ుంటే ఎక్ుకవగా ఉనాాయని చెపేప సిథత్తపెై 
ఆధారపడిుంద.ి  
4) ముుందటి చరిా నాయక్ుల దాారా ఆయనక్ు ఇచిాన బో ధలక్ు నముక్ుంగా ఉనాాడని అనాాడు.  
5) అపపటికి ఆసియయ మ ైనరోల  నముక్స్ థ ల పరత్తనిధిగా ఆయన చయపబడా్ డు.  
6) అత్న  మరియు అత్ని పూరీాక్ులు పులియని రొటె్ల స్మయయనిా గమనిుంచారు.  
7) బ ైబిల ైప బ ైబిలుత్ర రోమన్ సాుంపరదాయుం యొక్క అధికారానిా అుంగీక్రిుంచడానికి నిరాక్రిుంచిుంది.  
8) రోమ్స యొక్క బిషప్ యొక్క అధికారానిా అుంగీక్రిుంచడానికి నిరాక్రిుంచాడు - అత్న  పరతేయక్ుంగా ఉుండాలని 
ఇష్పడా్ డు (cf. పరక్టన 18: 4).  

9) యేస్  త్న జీవితానిా పరిపాలిసాు డని, మన షుల అభపరాయయలక్ు కాద . 

మీరు యేస్  యొక్క ఉదాహరణన  అన స్రిసాు రా మరియు పాలిటేరట్్ వుంటి అపో స్ులులు చేయయరా? 

పరా రుంభ క్రైస్ువులు 14 వ పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచిుంది ఎుంద క్ుంట,ే వారు మరియు ఇత్రులు అలయ కాారో్ డసెిమన ల  లేబుల్ అనేక్ 
చరిత్రకారులు (లయటని్ ఫో రు్ యళన్ు ్ కోస్ుం) స్పష్ుం చేయలేద . 

పసాక దేవుని రక్షణ పరణాళిక్తో పాలుపుంచ కోవాలని పరా రుంభ క్రైస్ువులు తెలుస్ క్ునాారు. 180 దాారా, స్రాే స్ట యొక్క 
బిషప్ / పాస్్ర్చ మ లిటో వార స్యు : 

ఇపుపడు పాస్ట ఓవర్చ యొక్క రహస్యుం వస్ ు ుంది, అది చట్ుంలో రాసినట ల గా ఉుంది ... పరజలు, అుంద వలన, 

చరిాకి నమూనా, మరియు చట్ుం ఒక్ పరావలయ సెకచ్ అయయయరు. కానీ స్ వారు చట్ుం యొక్క వివరణ 
మరియు దాని స్ఫలీక్ృత్ుం అయుంది, చరిా స్తాయనిా కాపాడుక్ుుంది ... ఇది మయ మోక్షానికి 



పసాకపుండు. అనేక్ముంది పరజలలో చాలయముందికి ఓపిక్గా ఎద రుచయచేవాడు ఇదే. ఈ చెట ్  మీద ఉరితీసిన 
ఒక్ క్నయలో మయనవుడయయయడు, భూమీుద స్మయధి చేయబడా్ డు, మృత్ులలో న ుండి పునరుతాథ నుం 
చేయబడా్ డు మరియు మయనవజాత్తని ఎవరు పెుంచారు పరలోక్ శఖరాలక్ు దిగువ స్మయధి న ుండి 
బయటపడుండి. ఇది చుంపబడిన గొర్ ీపిలల . 

పాస్ట ఓవర్చ 14 త్ద పరి శ్తాబాే లలో విశాాస్క్ులు నీసాన  వ మరియు ఇత్రులు ఏటా ఉుంచబడిుంది. కాథలిక్ 
పుండిత్ులు (యూసేబియయస్ట, సో క్టీీస్ట సో కలయసి్క్స్ట, బ డె) 4 వ, 5 వ, 6 వ -8 వ మరియు త్రువాత్ శ్తాబాే లలో ఈ 
ఏరపడిుంది రికార్్చ. అపో స్్ల్్ కాలము న ుండి ఆధ నిక్ కాలము వరక్ు దేవుని రచయత్ల వివిధ చర్చా దాని ఆచారుంన  
గురిుుంచాయ (ఉదా. డగగర్చ, డలడ్ కో. ఏ హ స్్రీ ఆఫ్ టటర  ర్లిజియన్, 3 వ ఎడిషన్ జ్రూస్లేుం, 1972 (చర్చా ఆఫ్ గాడ్, 7 

వ రోజు). చర్చా ఆఫ్ గాడ్ యొక్క క్ుంటినయయయుంగ్ హ స్్రీ నజార్న్ బుక్్, 2016). 

పాశాాత్య పసాకవత్ యొక్క అుంశాలు, పూరా నముక్మ ైన క్రైస్ువులు (ఉదా. థర ట్న్, హెచ్. (1912) అని భావిుంచిన 
వారిచే గమనిుంచబడినట ల  గీకీో-రోమన్ పుండిత్ులు గురిుసాు రు, కాథలిక్ ఎనెై్కోల పెడియయలో ఫీట్ మరియు హాుండ్్ 
వాషిుంగ్. 

పాస్ట ఓవర్చ ల విటిక్స్ట 23 rd అధాయయుంలో జాబితా మొదటి వారిషక్ విుంద  ఉుంట ుంది. 

పాస్ట ఓవర్చ క్రైస్ువులక్ు చిత్రుం మోక్షుం మరియు దయ స్హాయపడుత్ుుంది. తొలి క్రైస్ువ రచనలు ఎక్ుకవగా దీనిని పాస్ట 
ఓవరాగ  స్యచిసాు య మరియు "పరభువు రాత్తర భోజనుం" కాద . 

కొ 0 త్మ 0 ది పసాక పవిత్ర ఆచరణక్ు అవస్రమయేయ 0 ద క్ు కొ 0 త్కాలయనికి 'ఆధాయత్తుక్ 0 గా ఉ 0 డవచ ా, గీసీ్ -
రోమన ల , దేవుని చర్చా చతే్ పరిశుద ా లుగా పరిగణ  0 చబడిన నాయక్ులు అక్షరారథ 0 గా దానిా ఉ 0 చారు. 

దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము ఇపపటికర అలయ. 

దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచడానికి మరియు చారిత్రక్, మరియు బ ైబిల్, ఒక్ వాషిుంగ్ 
ఒక్రి అడుగుల ఆచరణలో ఉనాాయ. 

పరా రంభం నుండి పరా రంభం 

దేవుని మనలన  రకి్షుంచడానికి, దేవుడు మనలిా పేరమిుంచే దేవుడు (యోహాన  3:16) మనలిా చుంపడానికి మనలిా 
పుంపిుంచడానికి పరపుంచానికి పునాది వేయడానికి ముుంద  (1 పేత్ురు 1:20) దేవుడు ఒక్ పరణాళిక్న  క్లిగి ఉనాాడని 
చయపిస్ ు ుంద.ి బాధపడి మనకోస్ుం చనిపోయయడు. పాశ్ార్రతే, క్రైస్ువులు పాపము న ుండి పాపము చేయక్ుుండా పాపుం 
చేయక్ుుండా ఉుండక్ూడదని చయపిస్ ు ుంది (రోమీయులు 6: 1-5). 



కానీ కేవలుం యేస్  యొక్క తాయగుం అుంగీక్రిుంచడుం అనిా మోక్షానికి దేవుని పరణాళిక్ ఉుంది అనిా కాద . 

వేరే పరజలు పాస్ట ఓవర్చ మరియు / లేదా పెుంటెకోస్్ట న  కొుంత్వరక్ు గురిుసాు రు, కాని "దేవుని ధరుము" (cf. 

రోమీయులక్ు 11:33) దేవుని యొక్క దయ (2 పేత్ురు 3:18) ఇత్ర బ ైబిల్ విుంద లు చిత్రపటుం. 

కరసీ్ ు  మన మోక్షానికి రచయత్ / అన భవశూన యడు మయత్రమే కాద  (హెబ్రరయులక్ు 5: 9), కానీ మన మోక్షానికి 
ముగిుంపు క్ూడా ఉుంది (హెబ్రరయులక్ు 12: 2; 1 పేత్ురు 1: 1-9). అత్ని నిజమ ైన అన చరులు అత్ని సి్ెుంగ్ మరియు 
ఫాల్ హో లీ డేస్ట న  ఉుంచారు. 

3. ర్ాతిర వేయబడిన ర్ాతిర మరి్యు పులియని ర్ొట్టె  యొకా ర్ోజులు 

ఇజార యెల్ ఇశాీయేలు పరజలక్ు అపపగిుంచాలి్న ఒక్ విధమ ైన పాపుం అని బ ైబిలు స్యచిస్ ు ుంది (నిరగమకా 0 డము 13: 

3; పరక్టన 11: 8). బ ైబిల్ నేడు క్రైస్ువులు ఒక్ ఆధాయత్తుక్ "బాబిలోన్" ఇది ఒక్ పరపుంచుంలో నివసిస్ ు నాారు 
చయపిస్ ు ుంది (పరక్టన 17: 1-6). బ ైబిల్ క్రైస్ువులు సాపేక్షుంగా వెుంటనే దవేుడు బాబిలోన్ (పరక్టన 18: 1-8) మీద అత్ని 
తెగుళ్ళి బయటక్ు పరవాహాలు త్రువాత్ దాని న ుండి పుంపబడతాయ చయపసి్ ు ుంద.ి పరక్టన పుస్ు క్ుంలో జాబితా 
చేయబడిన అనేక్ తెగుళ్ళి, ఈజిపు్ లో దేవుని పరజలు పుంపివేయబడటానికి ముుంద  ఉపయోగిుంచిన వాటితో 
స్మయనుంగా ఉుంటాయ. 

ఇశాీయేలు పరజలు మొదటి రోజు బురుజులన  పులియని రొటె్లో విడిచిపెటా్ రు. 

బ ైబిలు, లేవీయకా 0 డము 23: 7-8లో, బుదిాలేని రొటె్  యొక్క మొదటి మరియు చివరి రోజులు పవిత్రమ ైన 
"స్మయవేశ్ుం" (NKJV), "పవిత్రమ ైన స్మయజుం" (NJB) కోస్ుం స్మయము అని బో ధిస్ ు ుంది. నీసాన్ పదహిేనవది 
సాయుంత్రుం (ఆ పవిత్ర దినుం ఆరుంభమయయుంది) పులియని రొటె్  విుంద  మొదలవుత్ుుంది, ఇది త్తనడుం (cf. Exodus 

12:16, ల విటిక్స్ట 23: 6). 

బ ైబిలు ఇలయ చబెుతోుంద:ి 

42 ఇది చాలయ ఈజిప్్ దేశ్ములో న ుండి వారిని బయటక్ు తీస్ కొచిాన లయర్్చ చోట  పాటిుంచటానికి ఒక్ రాత్తర 
ఉుంది: ఈ పరభువు ఆ రాత్తర వారి త్రములలో ఇజార యెల్ అనిా పిలల ల గమనిుంచడానికి ఉుంది. (నిరగమకా 0 

డము 12:42, KJV) 

ఈ దినమున మన పరభువునుంద  పరిశుదామ ైన దనిము, ఇశాీయేలు పరజలుందరు త్మ త్రత్రములలో 
ఆచరిుంపవల న . (ఒరిజినల్ డౌ రేహెమ్స్) 



క్రైస్ువులక్ు, రాత్తరకి వచేా రాత్తర ఆధాయత్తుక్ ఐగుపుు న  విడచిిపెట్డానికి మన చరయ తీస్ కోవటానికి చితార లు (cf. 

Revelation 11: 8) - ఇది క్రైస్ువులు స్ుంతోషుం క్లిగిుంచడానికి కారణమ ైనది. 

చారితార త్ుక్ుంగా, రాత్తరకి వచేా రాత్తర సాధారణుంగా ఒక్ ఉత్్వ విుంద లో పాలొగ ుంట ుంద.ి విుంద  సాధారణుంగా 
చేరాబడలేద , కాని రొటె్, పరిమిత్ుం కాలేద . 

యూదుల బల్ా 15 వ పాస్ ఓవర్ కాల్ 

యూద  నాయక్ులు తేదీ మరియు కొనిా పసాకవారితో స్ుంబుంధుం ఉనా వారి పదాత్ులన  మయరాారు. ఇది నముక్ుంగా 
ఉనా క్రైస్ువులు (వోల్్ G. ల కి్క్ల్ అుండ్ హ సో్ రిక్ల్ క్ుంటిరబూయషన్్ ఆన్ ది బిబిల క్ల్ అుండ్ రబిానిక్ పాస్ట ఓవర్చ ఆన్ 
ది జి.ఉల్్్, 1991) వుంటి వాటిని ఉుంచడానికి ఇష్పడటుం లేదని కొనిా రబ్రాకి చెుందిన ఆధారాలు స్యచిస్ ు నాాయ. 

కానీ, బహుశా రాత్తరకి భోజనుం చేయటుం, మరియు కొనిా సాుంపరదాయములు, ఎుంద క్ుంటే యూద లు పవిత్ర దినాలలో 
ఎలయ వయవహరిసాు రో అదేవిధుంగా (ఇజార యెల్ దేశానికి వెలుపల ఉనా యూద లు) మరియు కాయల ుండర్చ స్మస్యల 
వలన (ఎలయగ్రనా, పవిత్ర డేస్ట. 1906 జుయయష్ ఎనెై్కోల పీడయియ), యూద లన  అత్యుంత్ యూద లు నిసాన్ / Abib 

15 వ సాయుంత్రుం ఉుంచేుంద క్ు వుంటి పాస్ట ఓవర్చ జరుపుకోవాలని నెైట్ కాల్ ఉుంటాయ. కొనిా 14 వమరియు పాస్ట ఓవర్చ 
15 వ ర్ుండు ఉుంచడానికి. 

యేస్  స్మయుంలో, స్దయే క్యుయలు 14 వ మరియు 15 వ పరిస్యుయలు న పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచడానికి మొగుగ  (రబ్రా జ్ఫేర 
W. గోలయ్ ాసెర్చ. ఎుంద క్ు అమ రికాలో యూద లు అలయ ర్ుండు పాస్ట ఓవర్చ Seders ఉుందా?). 

అయనపపటికర, ర్ుండు వేరేారు స్మయయలలో ర్ుండు వేరేారు పరయోజనాల కోస్ుం బ ైబిలు బో ధిసోు ుంది. పాత్ నిబుంధన 
పాస్ట ఓవర్చ ఇజార యెల్ యొక్క పిలల లు రకి్షుంచబడిుంది మరియు మరణుం దేవదయత్ బాధపడుత్ునాారు లేద  
చయపిస్ ు ుంద.ి కొత్ు  నిబుంధన పాస్ట ఓవర్చ చయపిస్ ు ుంది, క్రైస్ువులు కోస్ుం, యేస్  త్న మరణుం దాారా త్న పాపాల కోస్ుం 
త్నక్ు శక్ష విధిుంచిుంది. 

కాని, గహీ ుంపబడని రాత్తర యూద లు ఈజిపు్  బానిస్త్ాము న ుండి దేవుని విమోచనక్ు క్ృత్జఞత్ క్లిగి ఉుండాలని 
యూద లు గురుు చేశారు (నిరగమకా 0 డము 12:42). క్రైస్ువులక్ు, రాత్తర గడియెైనటలయతే మనము 
ఆనుందిుంచవలసియునాది మరియు పాపుం యొక్క బానిస్త్ాుం న ుండి యేస్  ఇచిాన విడుదలక్ు 
క్ృత్జఞతాపరుసాు నని బో ధిస్ ు ుంది (యోహాన  8: 34-36). 

పవిత్రమ ైన రొటె్  పుండుగ క్ుంటే బ ైబిల్ వేరొక్ తదేీన బ ైబిలుా జాబితా చేస్ ు ుందని కొుంత్ముంది యూద  పుండిత్ులు 
గురిుుంచారు: 



లేవ్. Xxiii. అయతే, పసాక పుండుగ మధయ నెలకొనాది, ఇది నెలలో పద నాలగ వ రోజు, మరియు (పులియని 
రొటె్  యొక్క పుండుగ; లూకా xxii 1; జోస్స్ట, "బ్రజ్" ii. 1, § 3), పదిహేనవ రోజు నియమిుంచారు. (పాస్ట ఓవర్చ 
యూద  ఎనెై్కోల పీడియయ ఆఫ్ 1906) 

అుంద వలన, చాలయ ఉనాపపటికర యూద లు పసాక 15 వ చేస్యు నే ఏమి, 15 వ బ ైబిల్ పులియని రొటె్ల ఏడు రోజుల 
ఉత్్వుంలో భాగుంగా పరిగణ ుంచబడుత్ుుంది కాల్. యూద లు ఐగుపుు  న ుండి నిషరెమణన  నొకికచెబుత్ూ, కొనిా 
బ ైబిలిక్ల్ యేత్ర స్ుంపరదాయయలపెై ఆధారపడటుం వలన, వారు ఎక్ుకవగా ర్ుండవ తేదీని మయత్రమే గమనిసాు రు. 

నిరగమకా 0 డము 12 వ అధాయయ 0 పసాక గురి 0 చి చరిా 0 చి, మోషే అహరోన న  పరజలతోక్ూడా నేరిప 0 చడ 0 గురి 
0 చి బో ధి 0 చడ 0 గురి 0 చి దేవునికి తెలుస్ ు  0 ది. 14 వ పరా రుంభుంలో - ఈ స్యచనల Abib అని ఈ మొదటి నెల 
పదియవ దినమున ఒక్ గొర్,ీ బయటక్ు తీస్ కొని, మరియు అది నడిరేయలో చావడుం ఉనాపుపడు 14 వ రోజు వరక్ు 
దానిని సేవ్ చేరాారు. 

పాస్ట ఓవర్చ గురిుంచి కిుంది స్యచనల న ుండి ఏదల గమనిుంచుండి: 

21 అపుపడు మోషే ఇశాీయేలు పదేెలన  పిలిచి వాళ్ితో, "బయటక్ు ఎుంచ కోుండి మరియు మీ 
వుంశ్ములచొపుపన మీకోస్ుం గొర్ ీ తీస్ కోవాలని, మరియు చుంపడానికి పాస్టఓవర్చ గొర్.ీ 22 మరియు మీరు 
హ సో ్పు ఒక్ స్మూహుం వహ సాు య రక్ుుంలో ముుంచ  అని తొటి్లో ఉుంది, మరియు తొటి్లో ఉనా రక్ుుంతో 
ర్ుండు పలక్లు, ర్ుండు దాారబుంధాలు ఆగిపో తాయ. ఉదయము వరక్ు నీ యుంటి దాారుం న ుండి బయటక్ు 
రాక్ూడద . (నిరగమకా 0 డము 12: 21-22) 

ఉదయయనేా "ఉదయ 0 వరక్ు" అనే పద 0 హీబూర  పద 0 న  0 డి "పగటి వెలుగులో పడడ 0", "పగటి వెలుగు రావడ 
0" లేదా "స్యరోయదయ 0 రావడ 0" అని అరథ 0. 

కాబటి్  ఇశాీయేలీయులు 14 వ డాన్ త్రాాత్ వరక్ు వారి ఇళ్లలో బయటక్ు వెళ్ిలేద . ఆ రాత్తర ఏుం జరిగిుంది? 

29 నేలమయళిగలో అయన బుందీ జేయషఠ  త్న సిుంహాస్నానిా అధషిి్ుంచారు ఫారో జేయషఠ  మరియు పశువుల అనిా 
firstborn న ుండి, లయర్్చ ఈజిప్్ దేశ్ములో అనిా జేయషఠ  తాకిన ఆ అరారాత్తర పాస్ట వచిాుంది ... 33 ఈజిపు్  పౌరులు 
వారు త్ార లో దేశ్ములోన ుండి పుంపిుంచ  ఉుండవచాని, పరజలు కోరారు. వారు, "మనముందరుం 
చనిపో తాము" అని అనాారు. (నిరగమకా 0 డము 12: 29,33) 

మోసెస్ట మరియు ఆరోన్ రాత్తర స్మయుంలో బయటక్ు వెళ్ిలేద  - ఇది అనేక్ క్లిగి ఒక్ త్పుప భావన ఉుంద:ి 

28 అపుపడు ఫరో ఆయనతో, "నా న ుండి దయరుంగా పొ ుందుండి! మీరే క్ు లక్షయము టేక్ మరియు నా ముఖుం 
స్ుంఖయ మరిుంత్! డే లో మీరు నా ముఖుం మీరు చత్ుు రు చయడుండి!" 



29 కాబటి్  మోషే "నేన  మళ్ళి మీ ముఖుం చయడరు మీరు బాగా మయటాల డారు." అనాాడు. (నిరగమకా 0 డము 
10: 28-29) 

మొదటి క్ుమయరుణ ణ  చనిపో యన త్రాాత్, ఇశాీయేలీయులు ఐగుపుు న  విడిచి వెళ్ిటానికి ముుంద  అనేక్ పన లు 
చేశారు. వారు ఉదయుం వరక్ు త్మ ఇళ్ిలోనే ఉుండాలని, పగటిపూట బదేలు కొటా్ రు, త్తుంటారు కాని గొర్పీిలల ల 
అవశేషాలన  త్తుంటారు, ఈజిపిషయన ల  నివసిుంచిన గాీమయలోల  మరియు నగరాలక్ు వెళిల వెుండి, బుంగారుం, వసాు ర లు, 
ఈజిపు్ లో వారి వయవసీథ క్ృత్ పరయయణుం పరా రుంభుం కాన నా ర్రమ స్ క దాదాపు 20 కిలోమీటరల దయరుం పరయయణ ుంచి, వారి 
ముందలు, ముందలు, పశువుల మీద పరయయణుం చేసాు య. గమనిుంచుండి: 

34 పరజలు వారి నొక్ుకచ ుండెన  దలరణులు వారి భుజాల మీద వారి బట్లు పరిధిలోనే ఉనాపపటికర, ఉబిానట ల  
ముుంద  వారి డౌ పటి్ుంది. 35 ఇశాీయేలీయుల చేసిుంది మోషే మయటచొపుపన; మరియు వారు వెుండి 
ఈజిపిషయన ల  ఆభరణాలు అరువు, బుంగారు నగలన , వస్ు ర: 36 లయర్్చ వారు అవస్రుం వారు ఇట వుంటి 
విషయయలు వారితో చెపెపన  అరువిచాాడు కాబటి్  పరజలు, ఈజిపిషయన ల  చయసి మొగుగ చయపే ఇచిాుంది. వారు 
ఐగుపీుయులన  దలచ కొనిరి. 37 ఇశాీయేలీయులు పిలల లకి స్ కోకత్ు రామ సేస్ట న ుండి పరయయణమ ై కాలినడక్న 
దాదాపు ఆరులక్షల, పురుషులు అని పిలల లు పక్కన. 38 మిశ్ీమ స్మూహము వారితో క్ూడా 
పెరిగాయ;గొర్లీు, గొర్లీు, చాలయ పశువులు. 39 మరియు వారు దానిా పులిసిన లేద  కోస్ుం, ఈజిప్్ రపిపుంచిన 
ఇది డౌ పులియని రొటె్ల కాలిాన; వారు ఐగుపుు లోన ుండి పడదలరసి, తాము నిలువలేక్పో వుద రు, తాము ఏ 
దినములుగాన  సిదాపరచలేద . (నిరగమకా 0 డము 12: 34-39, KJV) 

గమనిుంచవలసిన రాత్తర రామేసేస్ట న  వదిలి వెళ్ళి  రాత్తర. రాత్తర వారు నిజానికి ఈజిప్్ వదలిి. 

దేవుడు చెపపిన వాటిని చేయుంచిన త్రాాత్ వారు వెళిలపో యయరు. 

నిరగమకా 0 డము 13:18 మనక్ు చెపుు  0 ద,ి "ఇశాీయేలీయులు ఐగుపుు  దేశ్ 0 లో న  0 డి క్మీ 0 గా వెళిలపో యయరు." 
పరజలు, వయస్ ్ల స్ 0 ఖయ గురి 0 చి ఆలోచిస్యు , పాస్ట ఓవర్చ. 

పులియని బరరడ్ 

పాపముపెై మన పాపములక్ు యేస్  శక్షన  చెలిలుంచాడని మరియు పాపము మరియు వుంచన లేక్ుుండా, 
పరమపదారథము స్యచిుంచగల (లూకా 12: 1) లేక్ుుండా జీవిుంచటానికి పరయత్తాసాు మని క్రైస్ువులక్ు తెలుస్ . 

చివరి హెరార్్చ W. ఆరాు ట్రుంగ్ దీని గురిుంచి ఇలయ రాశాడు: 



మరియు, ఇశాీయేలు పరజలు బానిస్త్ాుం న ుండి విమోచనన  విశేషిుంచి స్ుంతోషిుంచి, స్ుంతోషిుంచి, స్ుంతోషిుంచి, 

స్ుంతోషిుంచి, కొత్ు గా జనిుుంచిన క్రైస్ువుడు త్న క్రైస్ువ జీవితానిా పరా రుంభుంచారు - ఆనుందుం మరియు స్ుంతోషుం 
యొక్క మేఘయలలో. కానీ ఏమి జరుగుత్ుుంది? 

దెయయుం మరియు పాపుం వెుంటనే దేవుని యొక్క కొత్ు గా పుటి్న క్ుమయరుడు త్రాాత్ కొనసాగిసాు రు - 
మరియు త్ారలోనే కొత్ు  మరియు అన భవుం లేని కిసీి్యన్ అత్న  నిరుతా్హుం లోత్ుగా డౌన్ 
తెలుస్ క్ుుంటాడు, మరియు అప్ ఇసాు య మరియు నిషరెమిుంచాలి శలదిుంచబడినపుపడు. 

నిరగమకా 0 డము 14, 10 వ వచన 0 న  0 డి గమని 0 చ 0 డి - ఇశాీయేలీయులు ఈ గొపప సెైనాయనిా 
అన స్రి 0 చినపుపడు వారు త్మ ధెైరాయనిా కోలోపయయరు. వారిపెై భయుం వచిాుంది. వారు చిక్ుకక్ుపో య, 

ఫిరాయద  చేయటుం పరా రుంభుంచారు. వారు ఫరోన  అత్ని సెైనయుం న ుండి దయరుంగా ఉుండటుం అసాధయమని వారు 
చయశారు, ఎుంద క్ుంటే ఆయన వారికి శ్కిుముంత్ుడు. మరియు వారు నిస్్హాయుంగా ఉనాారు. క్న క్ ఇది 
మయతో ఉుంది. 

మా శకవు సర్ిపో దు! 

కాని మోషే దాారా దేవుని స్ుందేశ్మున  గమనిుంచుండి: "మీరు భయపడక్ుడి, నిలువబడ,ి పరభువు యొక్క 
రక్షణన  చయడుము ... ఐగుపీుయుల కోస్ుం ... మీరు మరల మరల మరల మరల చయడరు. మీరు "! ఎుంత్ 
అద ుత్ుం! 

నిస్్హాయుంగా, మేము ఇపపటికర నిలబడ,ి మరియు లయర్్చ యొక్క మోక్షుం చయడుండి చెపాపరు. ఆయన 
మనకోస్ుం పో రాడుతాడు. మన 0 సాతాన న , పాపానిా జయ 0 చలేము, కానీ ఆయన చేయగలడు. ఇది 
మన కరసీ్ ు  - మన పరధాన యయజక్ుడు - మనలిా పరిశుదాపరుసాు డు - మనలిా పవిత్రపరచ  - మనలన  
విడిపిుంచ వాడు - అత్న  మనలిా ఎపపటికర వదిలిపెట్డు లేదా ఎపపటికర విడిచిపెట్నని చెపాపడు! 

మన స్ాుంత్ శ్కిు మరియు బలుం క్మయుండెుుంటి్ె ఉుంచలేము. కానీ కరసీ్ ు  US లో వాటిని ఉుంచ కోవచ ా! మన 
0 విశాాస్ 0 తో ఆయనపెై ఆధారపడాలి. ఆరాు ట్రుంగ్ HW. దేవుని పవిత్ర దినాలు-లేదా అనయమత్ 
సెలవుదనిాలు-ఏవి? పరపుంచవాయపు  చర్చా ఆఫ్ గాడ్, 1976) 

ఫెసిెవల్ పరపస్ 

కానీ దీని యొక్క పూరిు పరా ముఖయత్ మనక్ు తెలుస్ ు ుంది. దేవుడు ఈ విుంద లన  ఎ 0 ద క్ు నియమి 0 

చాడు? అత్ని గొపప పరయోజనుం ఏమిట?ి నిరగమకా 0 డము 13, 3 వ వచనానికి వె 0 బడి 0 చ 0 డి: "... 
మోషే పరజలతో, ఈ దినమున  జాఞ పక్ము చేసికొన ము, ఈజిపు్  న  0 డి వచిానదిగా ఎ 0 పిక్చేయుడి ..." 
అబ్రబు 15 వ అ 0 టే ఇది. 6 వ వచనము: ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటె్న  త్తని, ఎనిమిదవ 



దినమువరక్ు ఏడవ దినము నీక్ు ముంచిదిగా ఉుండున  ... ఇది ఎటరాల్ చేసినది [జాఞ పకారథుం] దానిచేత్ 
జరుగుత్ుుంది ... ఇది ఒక్ సిగాల్ కొరక్ు "- (గురిుుంపు యొక్క ఆశ్ారయక్రమ ైన సాక్షయుం) -" నీ చేత్త మీద 
నీక్ున  నీ క్న ాల మధయన  జాఞ పక్ము చేసికొన ము "- ఎుంద క్ు? - "లయర్్చ యొక్క చట్ుం ఈ మౌనుంగా 
ఉుంట ుంది ... అుంద వలల  నీవు ఈ శాస్నానిా ఉుంచాలి ..." 

ఓహ్, పిరయమ ైన సో దరులు, మీరు అద ుత్మ ైన అరాుం చయసాు రా? మీరు దాని యొక్క నిజమ ైన 
పరా ముఖయత్న  గహీ సాు రా? మీరు దేవుని ఉదేే శానిా చయస్ ు నాారా? గత్ుంలోని పాపాలన  ఉపశ్మనుం కోస్ుం 
పాస్ట వర్ర్చ కరసీ్ ు  మరణుం చితార లు. అత్ని రకాు నిా అుంగీక్రిుంచడుం వలన మనము పాపములన  క్షమిుంచము - 
అది పాపములో కొనసాగటానికి ల ైనిసెన్ ఇవాద  - అుంద వలల  మనుం అుంగీక్రిస్ ు నాపుపడు, మన పాపాలు 
ఆ స్మయుంలో మయత్రమే క్షమిుంచబడా్ య - గత్ పాపాలు. 

కానీ మనుం ఆగిపో దామయ? గత్ పాపములు క్షమిుంపబడా్ య. కాని మనుం ఇుంకా మయుంసాహాలే. మేము ఇుంకా 
శలధనలన  అన భవిసాు ము. సిన్ దాని క్లచ్ లో మయక్ు ఉుంచిుంది - మేము దాని శ్కిు లో పాపుం SLAVES 

ఉనాాయ. మరియు మనుం దాని న ుండి మములిా రకి్షుంచటానికి శ్కిువుంత్ులు కావు! పాపుం చేయడానికి 
మేము దాస్యుం లో ఉనాాము. అరాుం - చితార నిా అరథుం చేస్ క్ుుందాుం. (ఆరాు ట్రుంగ్ హెచ్బూల ూ., పసో ్వర్చ అుండ్ 
ఫెసి్వల్ ఆఫ్ అనీల వినెడ్ బ రడ్ గురిుంచి నీవు తెలుస్ కోవాలి.) గుడ్ నయయస్ట, మయర్చా 1979) 

క్రైస్ువులు ఏ విధ 0 గా పాప 0 చేయక్ూడద ? పూరిుగా యేస్  బో ధిుంచినట ల , "పరలోక్ముంద నా మీ త్ుండిర 
పరిపూరుణ డు" (మత్ుయ 5:48). లివనె్ స్ుంకేత్పరుంగా పాపుం ఒక్ రక్ుం (cf. 1 కోరిుంత్తయన్్ 5: 7-8). పాపుం వుంటి, 
పిుండి పెైకి పఫ్్ అప్. 

ఏడు దేవుని స్ుంఖయ స్ 0 పూరణమ ైనదిగా స్యచిస్ ు  0 ద,ి క్రైస్ువులు ఏడు రోజులు పులియని రొటె్తో పసాకన  అన స్రి 0 

చాలి. అరథుం మరియు పరతీక్వాదుం కేవలుం పాస్ట ఓవర్చ తో పూరిు కాద . పాస్ట ఓవర్చ గత్ పాపాల యొక్క ఉపశ్మనుం 
మరియు యేస్  మరణుం కోస్ుం కరసీ్ ు  రక్ుుం యొక్క అుంగీకారుం చితీరక్రిస్ ు ుంది. 

కరసీ్ ు  సిుంహాస్నుం అత్ని మరణుం చెట ్  మీద వేలయడతాడా? (సి.టి. గాలతీయులక్ు 3:13)? లేద . పసాకపుండుచేసిన 
పులియని రొటె్  ఏడు రోజులు, మన పాపములన , క్ట్డలన  ఆచరిుంచే పూరాణ త్ుతో, కరసీ్ ు  బలి ఫలిత్ుంగా గత్ 
పాపములు క్షమిుంపబడిన త్రువాత్ మనక్ు స్హాయుం చేసాు య. 

పులియని రొటె్  యొక్క డేస్ట పెరిగిన జీస్స్ట జీవిత్ుం మరియు పని. యేస్  త్న సిుంహాస్నుం కొరక్ు మన పరా రానలో 
చ రుక్ుగా పని చేస్ ు నా దేవుని సి 0 హాస్నానికి ఎదిగాడు, పాపములన  పరిశుదాపరచడ 0 (హెబ్రరయులు 2: 17-18) 

మనక్ు పూరిుగా త్న శ్కిు న  0 డి విడిపిస్ ు  0 ది! 

అరుద గా బ రడ్ డేస్ట గురిుంచి హెబ్రర గుీంథాలు ఏమి చెపుత్ునాాయ: 



15 ఏడు రోజులు మీరు పులియని రొటె్లన  త్తనవల న . మొదటి రోజున మీరు మీ గృహాల న ుండి పిుండిని 
తొలగిసాు రు. ఏడవ రోజు వరక్ు మొదటి రోజు న ుండి రొటె్  రొటె్  త్తుంటాన  వాడు ఇశాీయేలున ుండి 
క్త్తు రిుంచబడతాడు. 16 మొదటి రోజున ఒక్ పవిత్ర సాాత్కోత్్వుం ఉుండాలి, మరియు ఏడవ రోజున మీరు ఒక్ 
పవిత్ర సాాత్కోత్్వుం ఉుండాలి. ఏ విధమ ైన పని చేయక్ూడద . కానీ పరత్త ఒక్కరూ త్తనడానికి ఉుండాలి - 
మయత్రమే మీరు త్యయరు చేయవచ ా. 17 కాబటి్  మీరు ఈ అదే రోజున నేన  ఈజిప్్ దేశ్ములోన ుండి మీ 
సెైనాయలు తీస్ క్ు ఉుంట ుంది కోస్ుం, వదలిన రొటె్  విుంద  గ్రకొనవల న . కాబటి్  మీ త్రత్రములక్ు నిత్యమ ైన 
శాస్నముగా ఈ దినమున మీరు ఆచరిుంపవల న . 18 మొదటి నెల లో, సాయుంత్రుం నెల పద నాలుగవ 
దినమున మీరు పులియని రొటె్లన , సాయుంత్రుం నెల ఇరవెై ఒక్టో రోజు వరక్ు త్తన న . 19 ఏడు రోజులు 
స్ుంఖయ పులిసని ఎవర్రతే ఉబిానట ల  ఏమి త్తుంట ుంది న ుండ,ి అదే వయకిు, ఇశాీయేలు స్మయజుం న ుండి 
కొటి్వేయబడున  అత్న  ఒక్ సే్ రుంజర్చ లేదా భూమి యొక్క ఒక్ సాథ నిక్ ఉుంది లేదల , మీ ఇళ్లలో 
దొరక్ున . 20 మీరు ఏమీ ఉబిానట ల  త్తనవల న ; మీ నివాస్స్థలములనిాటిలో మీరు పులియని రొటె్న  
త్తనాలి. "(నిరగమకా 0 డము 12: 15-20) 

లేవీయకా 0 డము 23: 6-8 దాని గురి 0 చి క్ూడా బో ధిసోు  0 ది. మరియు దిాతీయోపదేశ్కా 0 డము 16:16, అ 0 

తేకాక్ు 0 డా ఉపొ ప 0 దిన రొటె్, పెుంతెకోస్ ు , పత్నుం పవిత్ర దినాల రోజులోల  ఇవాబడుత్ుుందని భావిస్ ు నాారు. 

నిజానికి, దేవుడు "ఐగుపుు  దేశ్ములోన ుండి వారిని తీసికొనినపుపడు" ఏ "దహనబలులు లేక్ బలులు" లేవు 
(యరీుయయ 7:22). వారు అవిధేయత్ వలన క్లుగబడా్ రు (యరీుయయ 7: 21-27) మరియు కొీత్ు  నిబుంధన మనక్ు 
ఇపపడు దహనబలులు లేదా జుంత్ు బలులు అవస్రుం లేదని స్పష్ుం (హీబూర లు 9: 11-15). 

రోజులోల  పరత్త రోజూ పులియని రొటె్  త్తనటేపుపడు, మన చ టట్  ఉనా పరపుంచుంలోని పాపాలన  నివారిుంచాలని మనక్ు 
తెలుస్ . 

బయట్పడిందా లేదా కసపె్ చేయార్ా? 

పులియని రొటె్  యొక్క రోజులు పూరిు అయయయయయ? హెరార్్చ డబుల ూ. ఆరాు ట్రుంగ్ ఇలయ వార శాడు: 

ఓల్్ ఒడంబడికతో నిషేధించబడలేదు 

పులియని రొటె్  రోజులు ర్ుండు ఉనాత్ స్బాాత్్ క్లిగి, కాలుం అని గమనిుంచుండి. ఇశాీయేలీయులు 
ఈజిపు్ లోనే ఉనాారు - మోషే యొక్క ఉత్్వ నియముం ఇచిాన ముుంద  లేదా వార యబడినాయ - దేవుడు 
పూరాపు ఒడుంబడిక్న  పరత్తపాదిుంచిన ముుంద ! మోషే, లేదా పాత్ ఒడుంబడిక్, చట్ుం తీస్ క్ురావడుం లేదా 
ఇని్టటటయట్ లేద , వారు దయరుంగా తీస్ కోలేము! ఫెుంటోన్ యొక్క అన వాదుంలో, 17 వ వచనుం 



అన వదిుంచబడిుంది: "త్దన గుణుంగా ఈ శాశ్ాత్ కాలుంలోనే ఎపపటిక్పుపడు పెట ్ బడులు పెట్ుండ.ి" మొత్ుుం 
కాలుం చేరాబడిుంద.ి 

శుభపరదమ ైన రోజులు మరియు ఏడు రోజుల రొటె్లు - నేడు ఇది క్ట ్ బడి ఉుంటాయ, మరియు ఎపపటికర! 

ఇపుపడు, ఈ గుీంథాలు 15 వ దశాబేుంలో కాక్, 14 వ క్చిాత్ుంగా, ఖచిాత్ుంగా చేయబడినట ల గా, మరియు 
ఇక్కడ నిరాే రిుంచబడనిటలయత,ే అపుపడు పసో ్వర్చ FOR-ఎవర్చ ఏరాపట  చేయబడినా? నిజానికి ఇది! కానీ ఈ 
గుీంథాలు పెైన పేరొకనబడనివి మరియు పాస్ారార్చ కాద . పేరాగాీఫ్ పరా రుంభమ ైన ఎకో్డస్ట లో 12:21 

పాస్ార్ర్చ మళ్ళల స్యచిసాు రు, మరియు పదయుం 24 ఇది ఎపపటికర ఏరాపట ! ... 

పాస్ట ఓవరిా మయత్రమే గమనిుంచి, ఏడు రోజులు రొటె్లుకాని రొటె్ని గమనిుంచడానికి, కరసీ్ ు  రకాు నిా 
అుంగీక్రిుంచడానికి మరియు పాపుంలో కొనసాగుటక్ు, పరతీక్వాదానికి అరాము, అుంటే ... , అరథుం ల ైసెన్్, పాపుం 
కొనసాగిుంచడానికి! 

పవిత్రమ ైన రొటె్  యొక్క ఏడు రోజులు క్మయుండెుుంటి్ె పాటిుంచటుం, ఇది పాపుం న ుండి దయరుంగా ఉుండటుం అని 
మరొక్ మయరగుం. (ఆరాు ట్రుంగ్ హెచ్బూల ూ., పసో ్వర్చ అుండ్ ఫెసి్వల్ ఆఫ్ అనీల వినెడ్ బ రడ్ గురిుంచి నీవు 
తెలుస్ కోవాలి.) గుడ్ నయయస్ట, మయర్చా 1979) 

పులియని రొటె్లనీా పూరుయయయయని తొలి క్రైస్ువులు నములేద . అపొ స్ులుడెైన పౌలు విుంద న  పులియని రొటె్తో 
స్రిగా నిలబ ట ్ క్ునాాడు (1 కొరిుందీయులక్ు 5: 7). అత్డు మరియు ఇత్రులు దీనిని గమనిుంచారు మరియు దీనిని 
యూదయ వెలుపల గమనిుంచారు: 

6 కాని మేము వదలిన రొటె్  డేస్ట త్రాాత్ ఫలిిపిప న ుండి దయరుంగా త్తరిగాడు, మరియు ఐద  రోజులోల  మేము 
ఏడు రోజులు అక్కడే ఉనాాడు తోరయలో వదే చేరారు. (అపొ స్ులుల కారయములు 20: 6) 

క్రైస్ువులు పులియని రొటె్  యొక్క రోజులన  ఉుంచ కోక్పో తే, పవిత్ర ఆత్ు ఈ విధుంగా వార యబడటానికి 
పేరరేపిుంచబడద . ఫిలిపీప ఇపుపడు మయసదిలనియయలోని అన యల పట్ణ 0. ఇది రోమనలచే పరిపాలిుంచబడిుంది - ఈ 
రోజులన  ఉుంచ త్ూ జ్రూస్లేుం వుంటి పరదేశానికి మయత్రమే పరిమిత్ుం కాలేద . కొీత్ు  నిబుంధనలోని క్నీస్ుం ర్ుండు 
పరదేశాలలో, అన యవినడ్ రొటె్  యొక్క డసే్ట అన యల పరా ుంతాలలో ఉుంచబడాలని చయసాము (1 కొరిుందీయులక్ు 5: 7; 

అపో స్ులుల కారయములు 20: 6). 

అపొ స్ులుల కారయములు 12: 3 లో "పులియని రొటె్లలో ఇద"ి అనే పరక్టన క్ూడా పరిగణ ుంచుండి. అనయజన ల 
రచయత్ లూకా అపొ స్ులుల కారయముల గుీంథానిా మరో యూద లు (అపో స్ులుల కారయములు 1: 1) 

పరస్ుంగిుంచినుంద న, వారు ఈ రోజులన  అనయజన ల క్రైస్ువులక్ు తెలియక్పోయనా మరియు ఉనికిలో లేనట ల  ఎుంద క్ు 
పేరొకనాారు? 



బహుశా అది నకిలీది 3 RD శ్తాబేుం ల టర్చ అపో సో్ లోరుం అత్న  త్తరిగి వరక్ు ఆయన అన చరులు వదలిన రొటె్  డసే్ట 
ఉుండాలి యేస్  బో ధిుంచాడు వాదిస్యు  జోడిుంచాలి. మేము ఆ పత్రుం నములేని, అది కొనిా 3 RD శ్తాబేుం లోకి ఆ రోజులోల  
ఉుంచడుం జరిగిుంది అని స్యచిస్ ు నాాయ లేద . 

బ ైబిలు వెలుపలి స్మయచారుం, అపో స్ులుల ైన పౌలు, యోహాన  మరియు ఫిలిప్, సెైురాా యొక్క పాలికార్చప మరియు 
ఇత్ర తొలి క్రైస్ువులు క్లిసి పులియని రొటె్  (పియోనియస్ట, పాలికార్చప ల ైఫ్, చాప్ర్చ 2) న  ఉుంచారు. 

ఈ ఉనాపపటికర, కానన్ 38 నాలుగో శ్తాబేుంనాట ిలవొదిక్య (c. 363-364) ముండలిలోనయ వదలిన రొటె్  డసే్ట పరిశీలన 
నిషేధిుంచిుంద.ి బ ైబిల్ మరియు నముక్మ ైన పరా రుంభ స్ుంపరదాయయలు వయత్తరేక్ుంగా వెళిిన ఈ కౌని్ల్ అనేక్ శాస్నాలు 
క్ట ్ బడి దేవుని చర్చా లో ఉనావారు. 

అుంద వలల , వివిధ స్బాాత్-కరపరుల  డేస్ట ఆఫ్ అనీలవన్ె్ బ రడ్ త్రాాత్ (పిరట్్ నజారేన్ యూద  క్రైస్ువ మత్ుం, మగాాస్ట, 

జ్రూస్ల ుం, 1988, పుటలు 35; జ్రోమ్స పెరత్్, పిపి. 58,62,63, ఎపిఫిననియసోల  ఉదహరిుంచారు. సాలియయస్ట యొక్క 
ఎపిఫిననియస్ట: బుక్ II (సెక్షన ల  1-46) సెక్షన్ 1, చాప్ర్చ 19, 7-9 బిరలి, 1987, పేజి 117-119) మరియు మధయ 
యుగాలలో మరియు దాటి (లిఫ్ీ్  D. స్బాాటిరియనిజుం ఇన్ ది సెకి్టీ సెుంచరీ. ఆుండయర స్ట యూనివరిిటీ పెరస్ట, బ రినీ్ 
సి్ెుంగ్్ (MI), 1993, pp. 61-62, ఫాలకనేర్చ జాన్ బ్రరఫ్ ర్ఫూయటేషన్ ఆఫ్ జాన్ టార సేకస్ట జుడాయల్ అుండ్ నవల 
ఫాుంటెైస్ట, pp. 57-58, బాల్ గా సెవెన్ు  డే మ న్: స్బాాటియన్్ మరియు స్బాాటిరియనిజుం ఇన్ ఇుంగాల ుండ్ అుండ్ వేల్్, 
1600-1800, 2 వ ఎడిషన్ జేమ్స్ కాల ర్చక & కో., 2009, పేజీలు 49-50). 

దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా మేము లవొదిక్య కౌని్ల్ నిజమ ైన క్రైస్ువ చరిా మయటాల డాడు ఆ అుంగీక్రిుంచరు, మేము 
ఇపపటికర వదలిన రొటె్  రోజులవి. బ ైబిల్ ఉపదేశుంచినట ల గా ఏడు రోజులపాట  పరత్త రోజూ పులియని రొటె్లు మేము 
త్తనాాము (నిరగమకా 0 డము 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). ఈ రొటె్  వేరేారు ధానాయలు / గిుంజలు త్యయరు 
చేయవచ ా - గోధ మ ఉపయోగుం బ ైబిల్-అవస్రుం లేద . 

(ఈ పుండుగలో మయత్రమే రొటె్లు మయత్రమే కాక్ుుండా, త్తనే రొటె్లు మయత్రమే త్తనవచాని, బహుశా పవిత్ర రొటె్లు 
త్తనక్ూడద . పసాక పుండుగలో కాక్ుుండా, మొదటి మరియు ఆఖరి రోజు రొటె్  వీకరల స్బాాత్, ఇది ఒక్ పని కాద .) 

కొ 0 దరు బ ైబిలులోని అనేక్ భాగాలన  అలక్షయ 0 చేయయలని కోరుక్ు 0 ట నాారు, అయతే పవిత్ర దినాలక్ు ఆధాయత్తుక్ 
అవగాహన ఉ 0 ద,ి అయతే భౌత్తక్మ ైనది క్ూడా ఉ 0 ది. ఆధాయత్తుక్ పాఠాలన  బాగా అరథ 0 చేస్ కోవడానికి శారీరక్ 
గమన 0 మనక్ు స్హాయపడుత్ు 0 ది. 

మన క్రైస్ువులు పాపము మరియు క్పటతాానిా మన జీవితాల న ుండి బయటికి రావడానికి పరయత్తాుంచేది (Cf. 

మయథయయ 16: 6-12; లూకా 12: 1). వాటిని శారీరక్ 0 గా ఉ 0 చ కోవడ 0 దాారా, దేవుడు ఉదేే శ 0 చిన ఆధాయత్తుక్ 
పాఠాలన  బాగా నేరుాకోవడానికి మనక్ు స్హాయ 0 చేసాు డు. 



4. పెంట్టకోసె్: నీ పిలుపు గురి్ంచి నిజం మరి్యు దేవుని యొకా అదుుత్మ ైన 
బహుమతి 

కరసీ్ ు న  చెపుపక్ునే చాలయముంది పెుంతెకోస్ ు  గురిుంచి తెలుస్ . చాలయముంది స్రిగా కొత్ు  నిబుంధన చరిా పరా రుంభుంలో 
పరిగణ ుంచుండి. 

యేస్  చనిపోయన త్రాాత్, ఆయన శషుయలు పవిత్ర ఆత్ు యొక్క శ్కిుని పొ ుందితే వేచివునాారు: 

నీటితో నిజుంగా బాపి్జుం జాన్ 5, కానీ; 4 వారితో క్లిసి స్మయవేశ్మ ై చేస్ ు నాారు, అత్న  జ్రూస్లేుం న ుండి 
బయలుదేరు లేద , కానీ త్ుండిర ", ఇది" అత్న  చెపాపడు, "మీరు నా న ుండి వినా పరా మిస్ట, కోస్ుం వేచి వారికి 
ఆజాఞ పిుంచినట ల  మీరు పవిత్ర ఆత్ుతో చాలయ రోజుల న ుండి బాపి్జుం పొ ుందాలి. " (అపొ స్ులుల కారయములు 1: 4-

5) 

వారు వేచి ఉనాారు మరియు 

1 పెుంతేకొస్ ు  యొక్క డే పూరిుగా వచిానపుపడు, వారు ఒకే చోట ఒక్ ఒపపుందుం అనిా ఉనాాయ (అపొ స్ులుల 
కారయములు 2: 1). 

ఆ పరక్టన పెంతేకొసుు  యొకా డే పూర్ిుగ్ా వచిచందని నిజానికి ఆయన నొకికచెపాపరు గమనిుంచుండి. బ ైబిలు అన స్రిుంచే 
ఈవెుంట్్ నేరుగా పెంతేకొసుు  యొకా డే పూర్ిుగ్ా వచిచందని నిజానికి స్ుంబుంధిుంచినవి అని స్పష్ుం 
చేస్యు న ేఉుంద.ి శషుయలుందరికి అది స్ుంభవిస్యు  ఉుండటుం వలన అది జరగలేద . 

ఇక్కడ ఏమి జరిగిుంది: 

2 హఠాత్ుు గా అక్కడ ఒక్ పరుగ్త్ుటుం శ్కిువుంత్మ ైన గాలి వుంటి, స్ారగుం న ుండి ఒక్ ధాని వచిాుంద,ి మరియు 
వారు క్ూరుానాాయ పేరు మొత్ుుం హౌస్ట నిుండి. 3 అపుపడు అగిా వుంటి విభజిుంచబడిుంది భాషలు వాటిని 
క్నిపిుంచిుంద,ి మరియు అవి పరత్త మీద క్ూరుానాారు. 4 మరియు వారు అనిా పవిత్ర ఆత్ు నిుండి మరియు 
ఆత్ు వాటిని ఉచారణ ఇచిాుంది వుంట,ి ఇత్ర భాషలు మయటాల డటుం మొదలు పెటా్ య. ... 

38 అపుపడు పేత్ురు వాళ్ితో, "పశాాతాు పముతో, మరియు మీరు పరత్త ఒక్ పరిహారుం కోస్ుం యేస్  కరసీ్ ు  పేరిట 
బాపి్జుం వీలు 

పాపాలు; మరియు మీరు పవితార త్ు బహుమత్త అుంద క్ుుంటారు. 39 వాగాే నుం కోస్ుం మీరు మరియు మీ 
పిలల లక్ు, మరియు లయర్్చ మయ దేవుడు కాల్ చేస్ ు ుంది ఉుండేవి, ఆఫ్ దయరము గల. " 



40 మరియు అనేక్ ఇత్ర పదాలతో ఆయన మయటాల డుత్ూ నిరూపిుంచాడు మరియు వాటిని అుంశానిా, "ఈ 
హేత్ుబదేమ ైన త్రుం న ుండి సవే్." 41 అపుపడు స్ుంతోషముగా అత్ని పదుం అుంద క్ునా వారు 
బాపి్జుం;మరియు ఆ రోజు మూడు వేల ఆత్ులు క్లిపారు. 42 వారు నిషకరషగా అపొ స్ులుల సదిాా ుంత్ుం మరియు 
ఫెలోషిప్ లో, బ రడ్ బదేలు క్ూడా కొనసాగిుంది మరియు పరా రానలలో. ... 47 దేవుని పరశ్ుంసిస్యు  మరియు అనిా 
వయక్ుు లతో అన క్ూలుంగా క్లిగి. మరియు రోజువారీ సేవ్ చేయబడినవారికి రోజురోజుక్ూడా చరిాని 
జోడిుంచాడు. (అపో స్ులుల 2: 2-4, 38-42, 47). 

వారు పరిశుదాా త్ు యొక్క శ్కిుని పొ ుందారు. రోమన్ కాథలిక్ుకలు, పరా చయ సాుంపరదాయ, చాలయ పొ ర టెస్్ుంట ల , 

యెహో వాసాక్షులు మరియు దేవుని స్మూహాల చర్చా దాారా ఈ క్రైస్ువ చరిా పరా రుంభుంలో ఇది 
పరిగణ ుంచబడుత్ుుంది.కాబటి్  కొుంత్కాలుం పరిశుదాా త్ు ఇవాబడిుంది (అదే స్మయుంలో యూద లలో ఎక్ుకవముంది 
పెుంతేకొస్ ు ని గమనిుంచారు) మరియు యేస్  శషుయలు ఇుంకా గమనిస్ ు నాారు. 

ఇది యయదృచిాక్ుం కాద . 

పె 0 తెకొసుు కు మర్ి 0 త్ ఎకుావగ్ా ఉ 0 దా? 

పరిశుదాా త్ు మరియు కొీత్ు  నిబుంధన స్ుంఘుం యొక్క పరా రుంభానిా ఇవాడుం క్నాా పెుంటెకోస్్ట ఎక్ుకవ ముందిని 
స్యచిస్ ు నాారని చాలయ ముందికి తెలియద . 

ఓల్్ మరియు కొీత్ు  నిబుంధనలలో గదాయల ై చయడటుం ఈ రోజు మరియు దాని అరాుం గురిుంచి మరిుంత్ స్మయచారానిా 
అుందిస్ ు ుంద.ి 

పెుంటెకోస్్ట విుంద  పరా రుంభుంలో క్రైస్ువులచే ఉుంచబడిుంద,ి కానీ వాక్ుకలు మయటాల డటుం లేద . అపో స్ులుడెైన పౌలు పెుంటెకోస్్ట 
పది పుస్ు కాలోల  ర్ుండవ పుస్ు క్ుంలో పరసాు విుంచిన త్రాాత్ దశాబాే లుగా కొనసాగిుంచాడు. అత్న  వార సిన దానిా 
గమనిుంచుండి, స్ మయరు 56 AD: 

8 నేన  మయరగుంలో ఇపుపడు మీరు చయడాలన క్ునా లేద  కోస్ుం; కానీ లయర్్చ అన మత్తసేు , మీతో కాసేపు 
ఉుండాలని ననే  ఆశస్ ు నాాన . కానీ పెుంటెకోస్్ట వరక్ు నేన  ఎఫెస్ లోనే ఉుంటాన  (1 కొరిుంథీయులక్ు 16: 8). 

పె 0 తెకొస్ ు నాడు పౌలుక్ు పౌలు తెలుస్  అని అది చయపిసోు  0 ది, పె 0 తెకొస్ ు నాడు కొరి 0 థీయులక్ు ఉనాపుపడు 
కొరి 0 థీయులు తెలుస్ని, పె 0 తెకొస్ ు నాడు ఎఫెసీయులక్ు తెలుస్ నని ఆయనక్ు అనిపిసోు  0 ది. అలయ, పౌలు, 
ఎఫెస్ , కొరి 0 థ లలో అన యల చేత్ స్పష్ 0 గా ఉ 0 డేద.ి 

మరొక్ స్ుంవత్్రుం, అపో స్ులుడెైన పౌలు క్ూడా పెుంటెకోస్్ట కొరక్ు యెరూషలేములో ఉుండాలని కోరుక్ునాాడు, 
స్ మయరుగా 60 AD: 



16 పాల్ అత్న  ఆసియయలో స్మయుం గడపటానికి కాద  క్న క్, గత్ ఎఫెస్ స్ట తెరచాప 
నిరణయుంచ క్ుుంది; అత్డు యెరూషలేములో సాధయమ ైతే పెుంతకేొస్ ు  దినమున (అత్డు అపొ స్ులుల 
కారయములు 20:16) ఉుండటుంతో అత్డు త్ారగా పడా్ డు. 

కాబటి్, యెరూషలేములోని క్రైస్ువులు ఇపపటికర పెుంతేకొస్ ు ని గమనిస్ ు నాారు, పౌలు క్ూడా దానిని 
గమనిస్ ు నాారు. లేక్పో తే, పె 0 తెకొస్ ు  రోజున పౌలు యెరూషలేములో ఉ 0 డాలని ఎ 0 ద క్ు కోరుక్ు 0 టారో 
స్పష్మ ైన కారణ 0 ఉ 0 డద . 

పదుం పెుంతేకొస్ ు  ఒక్ గీకీ్ు పదుం 50 వ అరథుం క్ూడా ఉుంది. తేదీ గణన యొక్క కిుీంది హెబ్రర వివరణ న ుండి ఈ పదుం 
తీస్ కోబడిుంద:ి 

15 మీరు వేవ్ స్మరపణ యొక్క పన తీస్ క్ువచిాన రోజు న ుండి, స్బాాత్ు త్రాాత్ రోజు న ుండి నిన ా నీవు 
కోస్ుం ల కికుంపవల న : ఏడు విశాీుంత్త పూరిు చేయయలి. ఏడవ స్బాాత్ త్రాాత్ రోజు 16 కౌుంట్ యయభ ై రోజులు 
(ల విటిక్స్ట 23: 15-16). 

పె 0 తెకొస్ ు  దినాక్ు అనేక్ పేరుల నాాయ, అ 0 ద వలల , కొ 0 దరు దాని గురి 0 చి అయోమయ 0 పొ  0 దారు. దాని ఇత్ర 
బ ైబిల్ పేరుల : హార్ాస్్ట యొక్క విుంద , వారాల విుంద  మరియు మొదటి పుంట రోజు. 

యూదు సంపరదాయాలు మర్ియు ఎపుపడు పెంతేకోసుు ? 

స్యరాయస్ుమయుం వదే పరా రుంభమ ైన దేవుని పవిత్ర పుండుగలు త్రచయ పాడటుం: 

29 మీరు ఒక్టి, ఒక్ వేణువు తో వెళ్ళు డు ఉనాపుపడు ఇజార యెల్ మ ైటీ వన్ యెహో వా పరాత్ వసాు య వుంటి 
గుుండె యొక్క స్ుంతోషుం ఒక్ పవిత్ర ఫెసి్వల్ ఉుంచబడని ఉనాపుపడు రాత్తర వల  ఒక్ పాట క్లద , 
మరియు. (యెషయయ 30:29) 

ఆధ నిక్ యూద లు పదుం Shavuot దాారా పెుంతేకొస్ ు  కాల్ ఉుంటాయ. 

పెుంతేకొస్ ు  ఉనాపుపడు కొుందరు గుందరగోళ్ుంలో ఉనాారు. అనకే్ 
యూద లు దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా ఉుంచ త్ుుంద ిఅదే రోజున ఉుంచేుంద క్ు లేద . 

అయతే "పెుంటెకోస్్ట ఎలల పుపడయ ఆదివారుం పడుత్ుుందని" యూద ల స్దయే చియస్ట స్రిగాగ  చెపాపడు, అయతే 
"టెలూుడిక్ మరియు జియోనిక్ సాహ త్యుం ... పెుంటాకోస్్ట 6 వ Siwan" (Pineles, "డార్రెల్ షెల్ టోరా," పేజి 212 , 

వియనాా, 1861, పెుంటెకోస్్ట, యూద  ఎనెై్కోల పెడియయ ఆఫ్ 1906) చాలయముంది యూద లు ఇపుపడు వాడుక్లో 



ఉనాారు (టెలుుడిక్ సాహ త్యుంలో ఇది పాత్ నిబుంధన త్రువాత్ క్లిపి వార యబడద ), త్రువాత్త మయరుప మరియు 
బ ైబిల్ తేదీ . దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము బ ైబిల్ పదాత్త గమనిుంచి. 

మయజీ చీఫ్ రబ్రా లయర్్చ సాక్్ న ుండి కిుీంది గమనిుంచుండి 

ఓరల్ లయ నముక్ుంతో పరిస్యుయలు, అలయగే వార సిన ఒక్ అరథుం "స్బాాత్" అరథుం, ఇక్కడ, పెస్క్ మొదటి రోజు 
(15 నిసాన్). రాత్పూరాక్ చట్ుంలో మయత్రమే నమేు స్దయే క్య్్ వాచయుంగా వచనానిా తీస్ క్ునాాడు.స్బాాత్ 
ఆదివారుం త్రాాత్. ఆ విధుంగా ఎలల పుపడయ ఆదివారుం పరా రుంభమవుత్ుుంద,ి మరియు యయభ ై రోజుల త్రువాత్, 

శ్వూట్ క్ూడా ఎలల పుపడయ ఆదివారుం వస్ ు ుంది. (సాక్్ ఎల్. జూడాయజుం: ఎ థాట్ ఫర్చ షావౌట్ అరుత్్ షవెా, 
జూన్ 3, 2014.) 

లిఖిత్ చటా్ నిా (మత్ుయ 7: 5-13) మౌఖిక్ చట్ుంపెై ఎక్ుకవగా ఆధారపడినుంద క్ు యేస్  పరిస్యుయలన  
ఖుండిుంచారు. "నీవు నీ చేత్తకి అపపగిుంచిన సాుంపరదాయుం దాారా దేవుని వాక్యము చేయక్ుుండుట లేద , నీవు 
అనేక్మ ైనవి చేయుచ నాావు" అని యేస్  వారికి చెపాపడు (మయరుక 7:13). 

మరియు, కిుీంద చయపిన విధుంగా, పెుంటెకోస్్ట మొదటి వస్ ు వులతో స్ుంబుంధుం క్లిగి ఉనాట ల గా, 

16 కౌుంట్ ఏడవ స్బాాత్ు త్రాాత్ రోజు యయభ ై రోజులు; అపుపడు మీరు యెహో వాక్ు కొీత్ు  ధానాయరణము 
అరిపుంపవల న . 17 మీరు మీ నివాసాలన  న ుండి తీస్ క్ుని క్మిటీ ఒక్ ఏఫా ర్ుండు పద లు ర్ుండు వేవ్ 
loaves.వారు ముంచి పిుండిలో ఉుంటారు. వారు పిుండితో కాలయారు. వారు యెహో వాక్ు మొదటి ఫలములు 
(లేవీయకా 0 డము 23: 16-17). 

ఏడవ స్బాాత్ త్రాాత్ రోజుక్ు మీరు యయభ ై రోజులు ల కికుంచినపుపడు, పెుంటెకోస్్ట ఎపుపడయ ఆదివారుం రాబో త్ుుందని 
మీరు తెలుస్ క్ుుంటారు. పెుంటెకోస్్ట ఆదివారుం స్యరాయస్ుమయుం వరక్ు స్యరాయస్ుమయుం న ుండి నడుస్ ు ుంది.సిురాాక్ు 
చెుందిన పో లీకారుపె క్లుస్ క్ునాట ల  ఇర్ాయనస్ట, అపొ స్ులులు ఆదివారుం పెుంటెకోస్ ్ ె (ఇరేనేయస్ట ఫరా గ్ుుంట్్, 7) 

ఉుంచారని వార సాడు. 

పరథమ ఫలము 

"మొదటి ఫలయలు" అనే పదుం ర్ుండవ పుంటన  స్యచిస్ ు ుంద.ి వాస్ువానికి, ఇది క్ూడా పాత్ నిబుంధనలో చయపబడిుంది: 

16 ... పుంట విుంద , మీరు రుంగుంలో నాటతారు చేసిన మీ రచనలలో పరథమ ఫలము; 17 మరియు స్ుంవత్్రుం 
చివరికి పుంట క్ూడబ ట్డుం విుంద , మీరు ఫీల్్ న ుండి మీ రచనలలో (ఎకో్డస్ట 23: 16-17) యొక్క పుండు 
సేక్రిుంచిన చేసినపుపడు.  
 



22 మరియు మీరు విుంద  వారాలు, గోధ మ పుంట పరథమ ఫలము గమనిుంచి, మరియు ఆ ఏడాది ముగిుంపుక్ు 
(ఎకో్డస్ట 34:22) వదే పుంట క్ూడబ ట్డుం విుంద  క్మిటీ. 

26 అలయగే పరథమ ఫలము రోజున, మీరు వారాల మీ విుంద  వదే ఒక్ కొత్ు  ధానయుం అరపణముగా యెహో వా 
తీస్ క్ుని ఉనాపుపడు, మీరు ఒక్ పవిత్ర సాాత్కోత్్వుం (స్ుంఖయలు 28:26) క్లద . 

కొుందరు పొ ర టెస్్ుంట్ వాయఖయయత్లు మొదటి ఫలయల విుంద గా వేవ్ షీఫ్ స్మరపణన  స్యచిుంచారు (ఉదా. రాడాుచెర్చ ED 

ed. ది నెల్న్ స్్డీ బ ైబిల్ థామస్ట నలె్న్ పబిలషర్చ్, నాషిాలేల , 1997, పేజీ 213), ఇది ఒక్ త్గనిద.ి పెైకి చయపిన 
విధుంగా, "మొదటి పశువుల కాయ" (లేవీయకా 0 డము 23: 10-11) ఇవాబడనిపుపడు, బ ైబిల్ మొదటి విుంద ల 
స్మయము (కేవలుం ఒక్క కాపరి మయత్రమే కాద ) గా విుంద  యొక్క విుంద న  స్యచిస్ ు ుంద.ి 

ఈ రోజున  అరాుం చేస్ కోవటానికి ఫస్్ట ఫెత్్ యొక్క ఆలోచన ఎలయ స్హాయపడుత్ుుంది? 

పెుంటెకోస్్ట విుంద  లేదా ఫస్్్త్్ ఫస్ీ్ట (నిరగమకా 0 డము 34:22) దేవుడు ఇపుపడు చినా చినా "పరథమఫలయలన " 
ఆధాయత్తుక్ కోత్గా పిలుస్ ు నాాడని మనక్ు గురుు చేస్ ు  0 ది. వస్ుంత్ కోత్, చాలయ పరా ుంతాలోల , ఎక్ుకవ పత్నుం పుంట క్ుంటే 
చాలయ చినాద,ి మరియు ఇది మయనవాళికి రక్షణ యొక్క దేవుని పరణాళిక్క్ు అన గుణుంగా ఉుంట ుంది. 

కానీ యేస్  విషయమేమిటి? అత్న  మొదటి ఫలయలు ఒక్ రక్ుం కాద ? 

అవున , అత్న  ఖచిాత్ుంగా ఉనాాడు. పౌలు ఇలయ వార శాడు: 

20 కానీ ఇపుపడు కరసీ్ ు  మరణుం న ుండి లేచాడు, మరియు ఐక్యమ ై చేసిన వారిలో పరథమ ఫలము 
మయరిుంది. 21 న ుండి మనిషి చేత్, మరణుం స్ుంభవిుంచిుంది దాారా మయయన్ మృత్ుల పునరుతాథ నమున  
వచిాుంద.ి 22అనిా చనిపో యే ఆడమ్స లో క్ూడా అనిా స్జీవుంగా చేసిన క్మిటీ కరసీ్ ు  కాబటి్ . 23 అయతే అత్ని 
స్ాుంత్ క్మీుంలో పరత్త ఒక్టి: కరసీ్ ు  పరథమ ఫలము, త్రువాత్ అత్ని రాబో యే వదే కరసీ్ ు  యొక్క 
ఉనావారు. (1 కొరిుంధీయులు 15: 20-23). 

లేవీయకా 0 డము 23: 10-11లో తార గే గొర్పీిలల న  కరసీ్ ు  నెరవరేుసాు డు. అత్న  మొదటి పన ల షీఫ్. అత్న  
పునరుతాథ నుం చేసిన త్రువాత్ ఆదివారుం ఆకాశ్ుం (వేవ్ షీఫ్ స్మరపణ ఆదివారుం నాడు) పరలోకానికి వెళిినపుపడు ఆ 
పాత్రన  నెరవేరాాడు (యోహాన  20: 1,17). కానీ అత్న  లేదా అత్ని నిజమ ైన అన చరులు ఇపుపడు ఈస్్ర్చ అని 
పిలవబడేది కాద . 

అ 0 తేగాక్, యేస్  మొదటి రక్ 0 గా ఉ 0 డడానికి క్ూడా మనలిా మనలిా తీస్ క్ువచాాడు. 



18 అత్ని సొ ుంత్ స్ుంక్లపుంతో అత్న  మయక్ు ముుంద క్ు స్త్యవాక్యమున  దాారా, మేము అత్ని జీవులు 
పరథమ ఫలము (జేమ్స్ 1:18) ఒక్ రక్మ ైన కావచ ా తీస్ క్ువచిాుంద.ి 

కాబటి్  వేవ్ షిఫ్ స్మరపణక్ు పరా త్తనిధయ 0 వహ స్ ు నా మొట్మొదటి మొట్మొదటిగా యేస్  ఉనాపుపడు, నిజ 
క్రైస్ువులు పె 0 తెకొస్ ు  దినము దాారా పరా ర 0 భమ ైన మొదటి ఫలయలు. ఈ వయస్ ్లో కొుందరు మయత్రమే కోత్లో 
భాగమౌతారు (లూకా 12:32; రోమన ల  9:27; 11: 5) - కాని వారు క్ూడా గొపప పుంట ఉుండవచాని - మోక్షానికి 
అవకాశ్మివాని వారుందరికర త్రువాత్ నిజమ ైన మరియు వాస్ువిక్ అవకాశ్ుం లభస్ ు ుంది. 

పె 0 తెకొస్ ు నాడు పేత్ురు చెపపినదానిా గమని 0 చ 0 డి: 

29 "మ న్ అుండ్ స్హో దరులున  ఒక్ పరవక్ుగా, కాబటి్  దేవుడు తో పరమయణ సీాకారుం చేసిుంది తెలుస్ కోవడుం, 

అుంద వలన నాక్ు, పిత్రుడెైన దావీద  మీరు సేాచిగా మయటాల డటుం అత్న  చనిపోయన మరియు ఖననుం 
ర్ుండు అని, మరియు అత్ని స్మయధి ఈ రోజు మయతో ఉుంది వీలు. 30 అత్ని ఆత్ు హేడిసోల  వదిలి 
లేదని, 31 అత్న  ఈ ముుంద గానే కరసీ్ ు  యొక్క పునరుజ్ీవుం స్ుంబుంధిుంచిన మయటాల డారు, త్న సిుంహాస్నుంపెై 
క్ూరుాని అత్ని శ్రీరుం యొక్క పుండు యొక్క పరమయణుం, మయుంస్ుం పరకారుం, అత్న  కరసీ్ ు న  లేపుతారు , లేదా 
అత్ని మయుంసానిా చయసాుం అవినీత్త. 32 ఈ యేస్ న  దేవుడు లేవనతె్తు ుంది ఇది మనుం అనిా సాక్షాయలు 
ఉనాాయ. 33కాగా ఆయన దేవుని క్ుడి చేత్త ఉనాత్మ ైన, మరియు త్ుండిర న ుంచి పవిత్ర ఆత్ు యొక్క 
వాగాే నుం పొ ుందిుంద,ి అత్న  బయటక్ు క్ురిపిుంచిుంది ఇపుపడు నీవు చయసి వినబడుచ నా ఈ కారయములు. 
"(అపో స్ులుల కారయములు 2: 29-33) 

పె 0 తెకొస్ ు  రోజున పేత్ురు, యేస్ న  ప 0 డుగగా, ఆయన లేపబడతాడని గమని 0 చ 0 డి. పెుంటెకోస్్ట దేవుడు త్న 
పరిశుదాా త్ున  ముందిుంచ ట దాారా ఈ చినా పుంటన  ఆశీరాదిసాు డని చయపసి్ ు ుంది, త్దాారా మనము 
చేయగలిగినట ల , త్న పనిని చేస్యు , "ఈ పరస్ ు త్ ద ష్ యుగుంలో" జీవిస్ ు నాపపటికర ఆధాయత్తుక్ుంగా పెరుగుత్ుుంది 
(గలతీయులక్ు 1: 4) 

యేస్  మొదటి ఫలములలో మొదటివాడు కాద , ఆయన అనేక్ముంది స్హో దరులలో మొదటివాడు. 

29 ఆయన foreknew వీరిలో కోస్ుం, అత్న  క్ూడా అత్ని క్ుమయరుడు యొక్క చిత్రుం చేసాడు వుుంట ుంద,ి 

అత్న  అనేక్ బ రథెరన్ (రోమన ల  8:29) జేయషుఠ డగునట ల  కావచ ా నిరణయుంచ క్ునాాము.  
 
5 యేస్  కరసీ్ ు , విశాాస్క్ులు సాకి్ష, మరణుం న ుండి firstborn (పరక్టన 1: 5). 

యేస్  మొదటి జేయషుఠ డు కాబటి్ , ఇది ఖచిాత్ుంగా అత్నిని లయగా ఉుండటానికి మరికొుంత్ముంది అవుత్ుుంది అని 
స్యచిస్ ు ుంద.ి ఆ విధుంగా, యేస్  కరసీ్ ు  లయగానే పెుంటెకోస్్ట స్ుందశే్ుంలో భాగుం క్ూడా. కరసీ్ ు వల  అవాబో యే ఆలోచన 



బ ైబిల్ అుంత్టా బో ధిుంచబడుతోుంది మరియు పెుంతేకొస్ ు క్ు మయత్రమే పరిమిత్ుం కాద . యోహాన  వార సిన దానిా గమని 
0 చ 0 డి: 

2 ... మేము నీలయుంటి ఉుండాలి (1 యోహాన  3: 2). 

ఇది ఒక్ పవిత్ర స్మయవేశ్ుం క్న క్, ఇది ఒక్ వారుం స్బాాత్ మయదిరిగానే ఉుంట ుంద,ి కానీ అరపణలు 
(దిాతీయోపదేశ్కాుండము 16:16). పాత్ నిబుంధనలో, మొదట ివిుంద క్ు స్ుంబుంధిుంచిన వారపు విుంద  పాస్ట ఓవర్చ 
త్రువాత్ స్బాాత్ుక 50 రోజుల త్రాాత్ ఉుంచబడిుంది. 

కరసీ్ ు  మరణ  0 చిన త్రాాత్ అపొ స్ులులు ఆ స్ 0 వత్్ర 0 లో స్మక్ూడారు. మరియు ఆ రోజున, పవితార త్ు 
మొదటిసారిగా ఒక్ రక్మ ైన దేవుడికి క్రైస్ువులక్ు పరసాదిుంచటానికి పో యుంది. ఈ వయస్ కలోల  మొదటిగా పిలవబడే 
మొదటి క్రైస్ువులు మరియు క్రైస్ువులు ఆయన మొదటి వయకిుగా క్ూడా ఉనాారు (ఆ త్రువాత్ పిలవబడేవారు యేస్  
అని క్ూడా పిలుసాు రు, కానీ మొదటివారు మయత్రమే కాద ). 

పవిత్ర డేస్ యెరూషలేము వలెుపల ఉంచబడగలర్ా? 

కొుందరు బ ైబిల్ హో లీ డేస్ట ఇపుపడే కొనసాగిుంచలేరని స్యచిుంచారు, పరత్తఒక్కరూ యెరూషలేముక్ు వెళ్ివలసి 
ఉుంట ుంది. 

కానీ అది యేస్ తో పాట  చారితార త్ుక్ుంగా కాద . 

నజరేత్ులో ఉనాపుపడు త్న పరిచరయ పరా రుంభుంలో, యేస్  "విశాీుంత్త దినమున" మయటాల డాడు (లూకా 4:16). పెుంటెకోస్్ట 
క్ూడా వారాల / స్బాాత్ విుంద  అని పిలుసాు రు (దిాతీయోపదేశ్కాుండము 16: 10,16). లూకా వాస్ువ గీకీ్ు పదానిా 
చయడడ 0 దాారా బహువచనానిా ధృవీక్రి 0 చగలమని స్యచి 0 చాడు. వాస్ువ 
పదుం (వుంట ిపదాల యొక్క బలమ ైన స్ుంఘపు) విశాీుంత్తదినములన  కోస్ుం, σαββάτων, బహువచనుం (: 1 ఏక్ 
σαββάτω, లూకా 14 లో వల ) ఉుంది. ఈ పరక్రణుం వాచయుంగా కిుీంది విధుంగా అన వదిుంచబడిుంద:ి 

16 మరియు ఆయన తాన  పెరిగాడు పేరు నజరేత్ునక్ు వచిా. అత్డు ఆచారముచొపుపన 
విశాీుంత్తదినములలో స్మయజముందిరములోనికి వెళిల చదివి వినిపిుంచెన . (లూకా 4:16, గీనీ్) 

కాబటి్, యేస్  చేసినట ల , పవిత్ర దినానిా ఉుంచ కోవటానికి ఇద ియెరూషలేము త్పప మరొక్ పరదేశ్ుంలో ఉుందని 
చయపిస్ ు ుంద.ి లూకా 6: 1-2 లో (గీకీ్ు JP, సీనియర్చ ఇుంటరీలనియర్చ గీకీ్-ఇుంగీలష్ కొీత్ు  నిబుంధన, మూడవ ఎడిషన్, బేక్ర్చ 
బుక్్, 2002) లో గలిలయలో మరో పవిత్ర దినానిా క్ూడా అత్న  ఉుంచ క్ునాాడు. 



యెరూషలేము పరదేశ్ 0 లో ఆరాధన (యోహాన  4:19) పరిమిత్ుం చేయయలని స్మయరిటన్ సీు ర స్యచిుంచినపుపడు, 
యెరూషలేము ఆరాధన పరిమిత్త లేదని యేస్  చెపాపడు. 

మోక్షానికి ఉుంది మేము పూజిుంచే ఏమి; 21 యేస్  ఆమ తో, "అమయు, నాక్ు నముక్ుం, గుంట ఉనాపుపడు 
మీరు ఎవరికర ఈ కొుండ మీద, లేదా జ్రూస్లేుం లో, త్ుండిర ఆరాధన ఉుంట ుంది వసోు ుంద ి22 మీరు మీక్ు 
తెలియనిదానిని ఏమి పూజిుంచే . 23 యూద ల కానీ గుంట నిజమ ైన భక్ుు లు ఆత్ుతోన  స్త్యముతోన  త్ుండిరని 
ఆరాధిుంచటానికి చేస్ ు ుంద,ి రాబో యే, మరియు ఇపుపడు;. త్ుండిర హ మ్స పూజిుంచే ఇట వుంటి కోరిుంది 24దేవుని 
ఆత్ు, మరియు హ మ్స పూజిుంచే వారికి పూజిుంచాలి ఆత్ు మరియు నిజుం. " (యోహాన  4: 21-24) 

పవిత్ర దినుం లేదా ఇత్ర ఆరాధన యెరూషలేముక్ు పరిమిత్ుం కాలేదని కొీత్ు  నిబుంధన స్పష్ుంగా చయపిస్ ు ుంది (మత్ుయ 
10:23; 23:24 క్ూడా చయడుండి). 

పాత్కాలమున జరిగిన కొనిా వారాల విుంద గా (లేవీయకా 0 డము 23: 15-16) లేదా మొదటి స్ 0 తానపు రోజు 
(నెుంబరు 28:26) అని పిలువబడుత్ునా పె 0 తెకొస్ ు  కొనిాసారుల  గీకీ్ు-రోమన్ చరీాలు క్ూడా గురిు 0 చాలని గమని 0 

చాలి, . మరియు వారు ఒక్ నగరానికి దాని ఆచారానిా పరిమిత్ుం చేయరు. 

కొీత్ు  నిబుంధనలో క్రైస్ువులు మొదటి ఫలము అనే భావన ధృవీక్రిుంచబడిుందని క్ూడా పరిగణ ుంచుండి (జేమ్స్ 
1:18). పరా చీన ఇశాీయేలులో, వస్ుంత్ుంలో ఒక్ చినా పుంట మరియు పత్నుంలో పెదే పుంట ఉుంది. సి్ెుంగ్ హో లీ డే 
పెుంతెకోస్్ట స్రిగాగ  అరథుం చేస్ క్ునాపుపడు దేవుడు మోక్షానికి కొుంత్ముందిని మయత్రమే పిలుస్ ు నాాడని చిత్రుంలో 
స్హాయపడుత్ుుంది (యోహాన  6:44; 1 కొరిుంథీయులక్ు 1:26; రోమీయులక్ు 11:15) త్రువాత్ పెదే పుంటతో (జాన్ 7: 

37- 38). 

అనేక్ గీకీో-రోమన్ చరిాలు పెుంటెకోస్్ట యొక్క కొనిా వెరషన ా గమనిసాు య. అయనపపటికర, కొుంత్ముంది ఇత్ర బ ైబిల్ 
పవిత్ర దినాలని గమనిుంచి లేనుంద వలల , దేవుడు ఎపుపడెైనా పలిుస్ ు నాాడని ఎుంద క్ు అరథుం చేస్ కోలేక్పో త్ునాాడల , 
మరియు అత్డు అనిా మోక్షములన  అుందిుంచటానికి ఒక్ పరణాళిక్న  క్లిగి ఉనాాడు (లూకా 3: 6, యెషయయ 
52:10). మ రీ్ తీరుపపెై విజయయలు "(యయకోబు 2:13). 

5. ట్రంపెట్ె విందు: కరీసుు  యొకా రి్ట్ర్్ మరి్యు ఈవెంట్ె ఇది దారి్ 

గీకీో-రోమన్ చరిాలలో ఎక్ుకవభాగుం పత్నుం లో సాధారణుంగా జరిగే బ ైబిల్ పవిత్ర దినాలన  
ఉుంచ కోద . అయనపపటికర, ఈ పవిత్ర దినాలు దవేుని పరణాళిక్లో అనేక్ ముఖయమ ైన స్ుంఘటనలన  చితీరక్రిసాు య. 

బాపి్జుం విుంద లు కరసీ్ ు  రాబో యే చితార లన  చనిపోయనపపటి న ుండి పునరుతాథ నుం చేయడానిా చితీరక్రిస్ ు ుండటుం 
మయత్రమే కాద , ఇది కేవలుం భయుంక్రమ ైన స్మయమున  మరియు యేస్  కరసీ్ ు  జోకాయనిా చితీరక్రిస్ ు ుంది మరియు 
మొత్ుుం వినాశ్నుం న ుండి జీవనానిా రకి్షుంచడానికి మరియు దేవుని రాజాయనిా సాథ పిుంచడానికి భూమి. 



ఈ పుండుగ దేవుని గొపప మయస్్ర్చ పాల న్ లోకి స్రిపో త్ుుంది ఎలయ అరథుం చేస్ క్ుుందాుం. 

పెుంటెకోస్్ట దినము మరియు టరుంపెట్్ యొక్క విుంద  మధయ పరధాన స్మయుం గడిుంచినట ల  పరిగణ ుంచుండ.ి కొత్ు  
నిబుంధన స్ుంఘుం పెుంటెకోస్్ట నుంద  మొదలయయుంది మరియు యేస్  చివరి బాకా వదే త్తరిగి వచిానపుపడు పరధానుంగా 
ముగుస్ ు ుంది (1 కొరిుంథీయులక్ు 15: 51-57), పెుంటెకోస్్ట మరియు బాకాలు యొక్క విుంద  మధయ కాలుంలో కాలుం 
పరకారుం చరిా వయస్ ్ . 

నాలగ వ హో లీ డ,ే బాకాలు విుంద , లో "ఏడవ నలె, నెల మొదటి రోజున" గమనిుంచవచ ా (ల విటిక్స్ట 23: 23-25). 

దేవుని పరణాళిక్లో ఏడు స్ుంఖయ పూరిు మరియు పరిపూరణత్న  స్యచిస్ ు ుంద.ి దేవుని కాయల ుండర్చ యొక్క ఏడవ నెల 
(సెపె్ుంబర్చ మరియు / లేదా అకో్ బర్చ లో జరుగుత్ుుంది) ఆఖరి నాలుగు పుండుగలు ఉనాాయ, మయక్ు దేవుని గొపప 
మయస్్ర్చ పరణాళిక్ పూరుయన చిత్రుంలో. ఈ నెలలో మొదటి రోజున జరిగే పుండుగ దేవుని పరణాళిక్లో చివరి స్ుంఘటనల 
పరా రుంభానిా స్యచిస్ ు ుంది. 

ఇది ఒక్ ర్గుయలర్చ పని న ుండి మిగిలిన వారిషక్ స్బాాత్, మరియు అది బాకాలు ఊదడుం యొక్క సాురక్ ఉుండాలి 
(ల విటిక్స్ట 23: 24-25). ఇది దేవుని మయరాగ లన  నేరుాకోవడానికి స్మయము (నెహెమయయ 8: 2-3; cf. ఎజార  3: 1-

7). ఇశాీయేలు పరజలక్ు ఏమి జరిగిుందల  మన "ఉదాహరణలు" అని వార యబడినాయ, ఎపపటిలయగే మనక్ు ఎుందరో 
మన షులు వచాారో (1 కోరిుందీయులక్ు 10:11). 

బాకాలు విుంద  దాని పేరున  తీస్ క్ువచిాన బాకాలు ఊదడుం. 

ఈ బాకాలు వేయడుంతోపాట , మనుం జీవిస్ ు నా అుంత్తమ స్మయయలక్ు స్ుంబుంధిుంచి చాలయ స్ుంకేత్ అరాథ నిా క్లిగి 
ఉుంది. ఈ తేదీకి ఆధ నిక్ యూద  పేరు, రోష్ హషనా, యూద లక్ు బ ైబిల్ లేదా వాస్ువమ ైనది కాదని 
గమనిుంచాలి. ఇది దేవునికి వారికి ఇచిాన శ్తాబాే ల త్రువాత్ మరియు పాత్ నిబుంధన వార యబడిన త్రాాత్ వారు 
(శ్తాబాే లుగా దత్ుత్ తీస్ క్ునాారు) (కాీమ ర్చ, అమీ J. రోష్ హషనా ఆరిజిన్్) కాపీర్రట్ © 1998-1999 అుంతా 
జూయయష్, ఇుంక్. 

దేవుని విుంద లన  పరక్టిుంచడానికి, అలయగే పరజలు స్మయవేశ్మయేయ పరజలన  పిలుసాు రు అని టరుంపెట్ పాడిుందని 
బ ైబిలు బో ధిస్ ు ుంది (స్ుంఖయలు 10: 1-3, 10). 

బుక్ ఆఫ్ ల ైఫ్ 

ఆస్కిుక్రుంగా, యూద ల పరిశలధక్ులు 'బుక్ ఆఫ్ ల ైఫ్' (పెల్జ్ M, రబ్రా, రోష్ హషనా గీటీిుంగోల  ఏమిట?ి హార్ట్్, సెపె్ుంబర్చ 
17, 2012) ఆస్కిు ఎుంద క్ు? 



'జీవపు గుీంథములో' (ఫిలిపీపయులక్ు 4: 3; పరక్టన 3: 5) జాబితా చేయబడినవారు పునరుతాథ నుం చేయబడతారని 
బ ైబిలు బో ధిస్ ు ుంది (హెబ్రరయులక్ు 12: 22-23). ఎపుపడు? ఏడల మరియు చివరి టరుంపెట్ వదే: 

51 ఇదిగో నేన  మీరు ఒక్ రహస్య చెపపుండి: మేము అనిా నిదర ఉుండద , కానీ మేము అనిా మయరాబడిుంది 
తెలియచేస్ ు ుంది - 52 ఒక్ క్షణుం లో ఒక్ క్న ా యొక్క మ రిసే లో గత్ బాకా వదే. బాకా ధానిస్ ు ుంద,ి మరియు 
చనిపోయన దిగజారిపో త్ుుంద,ి మరియు మేము మయరవచ ా. 53 ఈ corruptible కోస్ుం అక్షయత్న  చాలు 
ఉుండాలి, మరియు ఈ మృత్ అమరత్ాుం చాలు ఉుండాలి. (1 కొరిుంథీయులక్ు 15: 51-53) 

ఏడు బూరలు (8: 2) దెబాత్తుంబడిుందని పరక్టన గుీంథుం స్పష్ుంగా బో ధిస్ ు ుంద,ి దేవునిచే రకి్షుంపబడని వారిపెై శక్ష 
వస్ ు ుంది (ఆదికాుండము 9: 4), అపుపడు దేవుని రాజయుం మరియు తీరుప వసాు య (11: 15-18). అుంత్తముంగా, బ ైబిల్ 
ఆఫ్ ల ైఫ్ోల  వార యబడని వారి పేరుల  ర్ుండల  చావున  అన భవిసాు యని బో ధిస్ ు ుంది (పరక్టన 20: 14-15). 

ట్రంపెట్ బలి సె్్ 

ఇశాీయేలీయుల చరిత్రలో, ఘరషణలు, త్తరుగుబాట లతో తీవరుంగా విమరిలు జరిగినట ల  బ ైబిలు చెపుు ుందని, బాహాటుంగా 
హెచారిక్ పరిక్రాలగా ఉపయోగిుంచడుం కొనసాగిస్ ు ుందని, ఆయుధాలకి పిలుపు లేదా పరా ముఖయమ ైన స్ుందేశాలక్ు 
పరా రథనలుగా ఉుండాలని కొనసాగిస్యు నే ఉుంది - మొత్ుుంమీద విపరీత్మ ైన దిగుమత్త దేశ్ుం. 

యెషయయ, యెహెజేకలు, హో సియ, జోయెలల  మధయ పరవక్ులన  క్ూడా దేవుడు వాడుక్ునాాడు. ఇశాీయేలు శక్షల 
గురిుంచి ఆయన త్న నియమయలపెై నిరుంత్రుం త్తరుగుబాట  చేసినుంద క్ు వారిని శకి్షుంచాడు. ఈ పరవక్ులు వారి పరజలన  
వారి పరజలన  హచెారిుంచడానికి బాకాలుగా వాడుతారు. 

గటి్గా 1 క్రై, కాద  ఇుంకొక్; మీ స్ారమున  ఎత్ు ుండి; నా పరజలక్ు వారి అత్తక్మీణ, యయకోబు ఇుంటి వారి 
పాపాలన  వారికి తెలియజేయుండ.ి (యెషయయ 58: 1) 

దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము ఈ రోజు అలయ పనిచసే్ ు నాారు. స్మయజపు పాపాలన  మరియు పరపుంచ 
స్ుంఘటనలన  స్రిగాగ  అరథుం చేస్ క్ునా పరవచనాలతో ఎలయ నిమగామ ై ఉనాాయో మనక్ు ధెైరయుంగా చెపాు ము - ఇది 
క్ూడా వివరిుంచడానికి క్ృషి చేస్ ు నాాము. 

అయతే బుక్ ఆఫ్ రివిలేషన్ బో ధసి్ ు నాపుపడు భవిషయత్ుు లో వచేా లిఖిత్ టరుంపటె్ పేలుళ్ళల  క్ూడా ఉనాాయ (పరక్టన 
8: 1-13, 9: 1-18). కానీ చాలయముంది ఆ హెచారిక్లన  లక్షయపట్ెరు. 

చాలయ ముంది బుక్ ఆఫ్ రివిలేషన్ లో ఎగిరిపో తారు, మరియు చాలయ బాకాలు విుంద  (ఎఫెసీయుల 23:24) మీద 
ఎగిరిుంది వుుంట ుంది - ఆశాజనక్ అనేక్ క్నెక్షన్ చయడగలరు. 



కానీ చాలయ ముఖయమ ైన టరుంపెట్, ఒక్ అరథుంలో, చివరిది ఏడవద ికావచ ా. ఇక్కడ పరక్టన గురిుంచి బో ధిస్ ు ుంది ఏమిటి: 

15 అపుపడు ఏడవ దయత్ అపరమత్ు ుం: మరియు స్ారగుం లో బిగగరగా గాతార లు ఉనాాయ, చెపపడుం, "ఈ 
పరపుంచుంలో రాజాయల మయ లయర్్చ మరియు అత్ని కరసీ్ ు  రాజాయల మయరాయ, మరియు అత్న  ఎపపటికర మరియు 
ఎపుపడయ పాలన క్మిటీ!" 16 వారి సిుంహాస్నములన  దవేుని ముుంద  క్ూరుానాాడు ఇరవెై నాలుగు పదేెల 
వారి ముఖయలు పడిుంది మరియు మయటాల డుత్ూ దేవుడు, 17 పూజలు: "మేము మీరు గివ్, O లయర్్చ గాడ్ 
ఆల ైుట,ీ మరియు వారిని మరియు ఎవరు వచిాన ఉుంది వయకిు, ఎుంద క్ుంటే మీరు మరణ ుంచిన స్మయుం మీ 
గొపప శ్కిు తీస్ క్ునా మరియు పాలిుంచిన. 18 దేశాలు ఆగహీుంతో ఉనాపపటికర, మరియు మీ కోపుం వచిాుంది, 
మరియు వారు దానిలోని విషయయనిా, మరియు మీరు మీ సేవక్ులు పరవక్ులు మరియు ఋషులు, మరియు 
ఆ వేత్నుం ఉుండాలని ఎవరు నీ నామము చినాదిగా గొపపదిగా ఉుండున , భూమిని నశుంపజేయువారిని 
నశుంపజేయవల న . " 19 అపుపడు దేవుని ఆలయుం స్ారగుం లో పరా రుంభుంచబడిుంద,ి మరియు అత్ని నిబుంధన 
ముందస్ము అత్ని ఆలయుం క్నిపిుంచిుంద.ి అక్కడ మ రుపులు, శ్బాే లు, ఉరుములు, భూక్ుంపాలు మరియు 
గొపప వడగళ్ళి ఉనాాయ. (పరక్టన 11: 15-19) 

బాకాలు యొక్క విుంద  భవిషయత్ ఊదడుం మరియు యేస్  భూమి మీద దేవుని రాజయుం వచిా ఆ రియయలిటీ బోల యుంగ్ 
చితార లు చితార లు. దేవుని రాబో యే రాజయ స్ వారు యేస్  త్న సేవక్ులు ఇపుపడే పరక్టిుంచాలని కోరుక్ుుంట నాదానిలో 
ఒక్ పెదే భాగుం (మత్ుయ 24:14; 28: 19-20), అపుపడు అనుంత్మయట వసాు య (మత్ుయ 24:14). ఈ పరపుంచుంలో కరసీ్ ు  
యొక్క విజయయనికి బాగాలుగా విుంద చేస్ ు ుంది. 

జ్రోుం మరియు ఎపిఫనియస్ట వుంటి కాలేజియ-రోమన్ చరిత్రకారులు (కాథలికా ఓమిాయయ టబులినుం డి ఎక్లసియే 
పేటిరబుస్ట డాక్్రూాసేక మటేరియయ మినేన్ జ్ పి వాగుయమయుం పాటాలజియయ లయటనిా వూల న్ MPL025 అబ్ 
కాలమయా ఫరమ్స 1415 - 1542A, పేజీలు 922, 930 మరియు ఎపిఫనియస్ట (ఎపఫిిననియస్ట) ది పనారియన్ ఆఫ్ 
ఎపిఫినస్ట ఆఫ్ స్లయమిస్ట : బుక్ II (విభాగాలు 1-46) సెక్షన్ 1, చాప్ర్చ 19, 7-9 ఫరా ుంక్ విలియమ్స్, స్ుంపాదక్ుడు 
పరచ రణక్రు బిరలి, 1987, పేజి 117-119), 'నజరేన్ క్రైస్ువులు' ఫాల్ హో లీ డేస్ట నాలగవ మరియు ఐదవ శ్తాబాే లోల  క్ూడా 
వారు యెరూషలేములోని యదారా క్రైస్ువ భవనానిా వారు ఇుంపీరియల్ అధికారులచే నిలిపివేసే వరక్ు 
యెరూషలేములోని యదారా క్రైస్ువ భవనానిా వాదిుంచిన యెరూషలేములోని నముక్మ ైన క్రైస్ువులన  క్ూడా ఉుంచారు 
(పిక్్ెర్చ బి. బ ైబిల క్ల్ ఆరికయయలజీ రివూయ, మే / జూన్ 1990: 16-35,60). 

సెమోట్ వయత్తరేక్ జాన్ కిసీో సా్ ుం నాలుగో శ్తాబేుం చివరలో బాహుబల విుంద న  నిరాహ ుంచక్ుుండా పరజలన  ఆపడానికి 
పరతేయక్ుంగా పరయత్తాుంచాడు (జాన్ కిసీో స్ు ుం I: 5: VI; 5: VII: 2). అయతే, నముక్ 0 గా ఉ 0 డడానికి పరయత్తా 0 

చేవారు చరిత్రలోనే అలయ కొనసాగారు. దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా కాబటి్  ఇపుపడు చేస్ ు ుంద.ి 



6. అట్ోనెమంట్ ర్ోజు: శాతాన్ నిషేధించింది 

త్ద పరి పత్నుం పవిత్ర దినుం అటోనెుుంట్ రోజు: 

26 మరియు యెహో వా చెపిప మోషేక్ు ఈలయగు: ఈ యేడవ నెల పదియవ రోజు అటోనెుుంట్ యొక్క డే 
ఉుండాలి 27 "ఇది మీరు ఒక్ పవిత్ర సాాత్కోత్్వుం ఉుండవల న  మీరు మీ ఆత్ులు బాధపెటి్న, మరియు అగిా 
చేసిన అరపణ అరిపుంపవల న . లయర్్చ. 28 మరియు మీరు ఏ పని అదే రోజున ఆత్ు బాధపెటే్  కాద  ఎవరు 
ఉుండాలి ఏ వయకిు కోస్ుం అది లయర్్చ మీ దేవుని ముుంద  మీరు మీ నిమిత్ుము పరా యశాత్ుము చేసికొన టక్ర అది 
పరా యశాతాు రథ దినము కోస్ుం, అదే రోజున చేయక్ూడద . 29 నేన  త్న పరజలలో న ుండి నాశ్నుం చసేే వయకిు త్న 
పరజలలోన ుండి కొటి్వేయబడున  30 అదే రోజున ఏ పని చేస్ ు ుంది ఎవరు ఏ వయకిు, 31 మీరు పని ఏ పదాత్తలో 
చేయక్ూడద .. ఎపపటికర మీ త్రత్రములక్ు ఉుండవల న  క్ట్డ అనిా మీ . నివాసాలన  32 ఇది గుంభీరమ ైన 
మిగిలిన ఒక్ స్బాాత్ మీరు ఉుండాలి, మరియు మీరు మీ ఆత్ులు బాధపెటి్న క్మిటీ;. సాయుంత్రుం నెల 
తొమిుదవ రోజు, సాయుంత్రుం న ుండి సాయుంత్రుం వరక్ు మీరు విశాీుంత్తదినముగా ఆచరిుంపవల న  " (లేవీయకా 
0 డము 23: 26-32). 

7 'ఈ యేడవ నెల పదియవ దనిమున మీరు పరిశుదా సాాత్కోత్్వుంలో క్లద . మీరు మీ ఆత్ులన  
బాధిుంపజేసాు రు. మీరు ఏ పని చేయక్ూడద . (స్ 0 ఖయయకా 0 డము 29: 7) 

ఉపవాస్ుం చారిత్రక్పరుంగా పరధానుంగా, "మీ ఆత్ులన  బాధపటెి్న" అనే పదుం యూద  మరియు చర్చా ఆఫ్ గాడ్ 
క్మూయనిటీలు (ఇది కరరునలు 35:13; 69:10 మరియు యెషయయ 58: 5) వుంటి ఉపవాసాలు దాారా ధృవీక్రిుంచబడిుంద,ి 

ఒక్వేళ్ ఏదల ఒక్విధుంగా అనారోగయుంతో ఉుంటే, అపపటికే బాధపడతాడు. సాయుంత్రుం సాయుంత్రుం స్యరాయస్ుమయుం న ుండి 
స్యరాయస్ుమయుం వరక్ు ఉుంట ుంది. 

అపొ స్ులుడెైన పౌలు దానిని ఉుంచ క్ునాాడని స్యచిస్ ు ుంది (అపో స్ులుల కారయములు 21: 18-24 లోని పరక్టనలలో ఇది 
ఉుంట ుంది). కొత్ు  నిబుంధన అటోనెుుంట్ దినుంగా పిలువబడుత్ుుంది, "ఫాస్్ట" (చటా్ లు 27: 9). ), కానీ గీకీ్ు అనే పేరు గల 
థియోఫిలస్ట (అపొ స్ులుల కారయములు 1: 1 లో పరసాు విుంచబడని క్రైస్ువుడు బుక్ ఆఫ్ క్రైస్ువుడు) క్ూడా, లేదా మరొక్ 
పదుంగా పరతాయమయాయుంగా ఉుండేది. 

దేవుని చరిాలతో అన బుంధుం ఉనావారు, ఈ రాత్తర స్యరాయస్ుమయుం న ుండి రాత్రుంతా వరక్ు స్యరాయస్ుమయుం న ుండి 
ఉపవాస్ుం పొ ుంద తారు (వారు భౌత్తక్ుంగా నరి్ుంగ్ త్లుల లు, చినా పిలల లు, గరిుణీ సీు రలు మరియు వివిధ బాధపడిన 
ఇత్రులు ఉపవాస్ుం పాటిుంచరు - ఈ సిథ రమ ైనది యూద ల ఆచారాలు క్ూడా ఈ పరా ుంత్ుంలో ఉనాాయ). ఈ 
ఉపవాస్ుంలో మేము ఆహారుం లేదా పానీయుం లేక్ుుండానే ఉుంటాము. 



అసాధారణుంగా, ఒక్ పొర టెస్్ుంట్ రిపో ర్్చ పరకారుం, క్రైస్ువులు అటోనెుుంట్ రోజున  ఉుంచవలసని అవస్రుం లేని కారణుంగా 
నేడు ఏ యూద  ఆలయుం ఉుండద  (కొచెర్ల్ కరసీ్ ు  అన చరులు రోజులోని క్థనా??). ఇుంకా, బ ైబిల్ రియయలిటీ 
ఇజార యెల్ యొక్క పిలల లు ఒక్ ఆలయుం మరియు శ్తాబాే లు ముుంద  శ్తాబాే లుగా అటోనెుుంట్ ఉుంచిుంది అని కొత్ు  
నిబుంధన క్రైస్ువులు ఇపుపడు దేవుని ఆలయుం అని చయపసి్ ు ుంది (1 కోరిుంత్తయన్్ 3: 16-17) . 

ర్సండు గ్ోట్ె 

పాత్ నిబుంధనలో, అటోనెుుంట్ దినుంగా అజాజ్ల్ మేక్ అరణయుంలో పుంపబడిుంది (లేవీయకా 0 డము 16: 1-10). కొనిా 
క్రైస్ువులు అజజల్్ మేక్న  పుంపడుం చయస,ి వెయయ స్ుంవత్్రాలపాట  సాతాన  అుండగా గుుంటలో 
క్లుగజేయబడినపుపడు (స్హస్రయము కాలములో చితీరక్రిుంచినట ల గా) (అపో  .20: 1-4). అుంటే ఆ స్మయుంలో 
అత్న  ఉతా్హుం మరియు మోస్గిుంచలేడు. యేస్  బలి కారణుంగా, ఒక్ మేక్న  ఈ రోజు గమనిుంచి బలి ఇవాలేద  
(cf. హెబ్రరయులు 10: 1-10). 

యేస్  మయ పసాక గొర్ ీమయ కొరక్ు బలి ఇచిానపపటికర (1 కొరిుందీయులక్ు 5: 7-8) మరియు అత్డు ఒక్సారి మయత్రమే 
చుంపబడా్ డు (హెబ్రరయులక్ు 9:28), యేస్  పవిత్రుంగా చుంపబడిన పాస్ట ఓవర్చ కాక్ుుండా మనుం మరొక్ స్మయయనిా 
క్ూడా చయసాు ము. 

ఎుంద క్ు? 

చాలయముంది ఊహాగానాలు చేశారు, అయతే ఈ ర్ుండిుంటిని ర్ుండవ మేక్ విడుదలక్ు ముుంద  జరిగిుందనే వాస్ువుంతో 
పాట  ఆధారాలు ఉుండవచ ా. 

అస్లు పాస్ట ఓవర్చ ఇజార యెల్ యొక్క పిలల ల వారి పాపాల కోస్ుం ఆమోదిుంచిుంది మయత్రమే ఫలిత్ుంగా. ఈ వయస్ ్లో, 
నిజ క్రైస్ువులు ఉనావారు మన పాపాల కొరక్ు పెనాల్ీ చెలిలుంచటానికి యేస్  చివరి యయజక్ుడు పసాక పుండుగలో బలి 
అరిపుంచారు. కానీ నిజమ ైన క్రైస్ువులు పరపుంచ జనాభాలోని ఒక్ చినా మ ైనారిటీ (లూకా 12:32, రోమీయులు 11: 5). 

బ ైబిల్ సాతాన న  "ఈ యుగుం యొక్క దేవుడు" అని పిలిచినుంద న, ఈ పరపుంచానిా "చీక్టి" చేశాడు (2 

కొరిుంథీయులక్ు 4: 4), చాలయముంది చనిపోయయరు మరియు ఇుంకా యేస్  బలి దాారా క్పపబడలేద . అయనపపటికర, 
ఈ వయస్ ్లో లేదా రాబో యే వయస్ ్లో (మత్ుయ 12:32) అని పిలువబడే పరత్త ఒక్కరికర ఇది 
జరుగుత్ుుంది. తాయగుం చయపిస్ ు నా, చరిా వయస్ ్ ముగుస్ ు ుంది త్రాాత్, యేస్  యొక్క తాయగుం కేవలుం చరిా 
వయస్ ్ లో అని వారికి మయత్రమే కాద , దేవుని పరణాళిక్ అనిా మోక్షుం అుందిుంచటుం క్లిగి, మరియు కేవలుం నేటి 
ఎనిాక్ కాద . 



విడుదల చేయబడని ఇత్ర మేక్క్ు ముుంద  తాయగుం చయపడుం దాారా, ఇది యేస్  సాతాన  పాపాలన  తొలగిుంచటుం 
లేదని ఇది చయపిస్ ు ుంద.ి 

యేస్  అనిా మన షుల యొక్క శక్షన  తీస్ క్ునాాడు. కానీ దేవుడు మములిా పిలుసాు డు మరియు మనక్ు 
పశాాతాు పుం ఇచిానుంత్ వరక్ు మయనవులక్ు ఇది వరిుుంచద  (యోహాన  6:44) మరియు మేము పశాాతాు పుం 
చేయడానికి సిదాుంగా ఉుంటాము మరియు మేము నముడానికి వచాాము. యేస్  లో మయత్రమే, కానీ మేము 
క్ుమయరుడు నముక్ుం మరియు మేము త్ుండిర నముక్ుం, అుంటే, మేము వారు ఏమి నముక్ుం. పశాాతాు పుంతో, 
పరిశుదాా త్ు (అపో స్ులుల కారయములు 2:38) ముంజూరు చేయబడటుం దాారా మనుం దానిని నిరూపిుంచాము మరియు 
వారు మనలిా బరత్క్టుంలయ జీవిసాు రు (cf. 1 యోహాన  2: 6). 

చర్ిత్ర అంత్టి్లో ఉంద ి

అటోనెుుంట్ యొక్క డే అది వయత్తరేక్ుంగా బో ధనలు చేసిన జాన్ కిసీో సా్ ుం పరకారుం 4 వ శ్తాబేుం లో ఉుంచబడిుంది (. 
యూద లు నేన  వయత్తరేక్ుంగా జాన్ కిసీో సా్ ుం ఉపదేశ్ము నేన : 5; VI: 5; VII: 2). 

దీనినే అది (నిషధేిుంచేుంద క్ు పరయత్తాుంచాడు, ఈ కాల స్మీపుంలో సిరియన్ అపో సో్ లిక్ చటా్ ల యొక్క కానన్ 69/70 

చయడవచ ా Seaver JE రోమన్ సామయా జయుంలో యూద లు (300-438) పీడిుంచడుం కానా్స్ట పరచ రణలు 
విశ్ావిదాయలయుం యొక్క ఇషూయ 30:. మయనవీయ యూనివరిిటీ ఆఫ్ కానా్స్ట పబిల కేషన్్, 1952, పేజీలు 34-35). 

ఐదవ-పదవ శ్తాబాే నికి చెుందివునా ముసిల ుం పత్రుం పరకారుం, యేస్  మరియు ఆయన శషుయలు యూద లయల గే అదే 
రోజులలో ఉపవాస్ుం పాటిుంచారు. గీసీ్ -రోమన ల  50 రోజు ల ుంటలతో క్లిసి వచాారు, అయతే జూయయో-క్రైస్ువులు ఇపపటికర 
అటోనెుుంట్ రోజున  ఉుంచ క్ుుంటారని ఇది స్యచిస్ ు ుంది. 

యూద  మరియు క్రైస్ువ సాహ త్యుం, వాలూయమ్స 158, 2003, పుటలు 70-72; అపో కిఫీల్ స్ వారుల న ుండి సె్ర్చా 
ఎస్ట.ఎుం. కొటేషన్్ లో ' అబే్ అల్-జబార్చ జరాల్ ఆఫ్ థియోలయజిక్ల్ స్్డసీ్ట, NS వాలూయమ్స XVIII, (1) ఏపిరల్ 1967: 

34-57). ఇత్ర చరిత్రకారుల నివేదిక్లు ఈ అభపరా యయనిా స్మరాిుంచాయ (ఉదా. పెైన్్, పేజీలు 32-34). ఇుంకా, మేము 
ఇపపటికర 16 వ శ్తాబేుం లో టార ని్లేానియయ లో ఉుంచబడని ఆ చారిత్తరక్ నివేదిక్లు చయడుండి (ల ైచ్ు ూ, pp. 61-62). 

దేవుని పాత్ రేడియో చరిా 20 వ శ్తాబేుం అుంత్టా అటోనెుుంట్ యొక్క డే (మరియు ఇత్ర పవిత్ర డేస్ట) 
గమనిుంచారు. దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో నేడు మనుం పరిశీలిుంచడానికి కొనసాగుత్ుుంద.ి 

7. ట్లబరర్కవల్ె విందు: కరీసుు  పాలనలో పరపంచం ఎలా కనిపసుు ంది? 

దేవుని పరణాళిక్లో ముగిసిన స్ుంఘటనల పుండుగ చితార లు. మయనవాళిని విమోచిుంచడానికి మన పాపాల నిమిత్ుము 
యేస్  చనిపోయయక్, ఆయన పవితార త్ున  పుంపిుంచి, అత్ని పరేుతో పరజలన  ఎన ాక్ునాాడు, భూమిమీద అత్నితో 



పాలనలో రాజులు మరియు పూజారులుగా (పరక్టన 5:10), మరియు అత్ని ర్ుండవ ఆగమనుం త్రాాత్, మరియు 
శాతాన్ యొక్క త్లపెై అత్డు చివరికి అనిా పాపాలన  దేవుడు మరియు అత్ని పరజల స్మక్షుంలో న ుండి మరియు 
అత్ని పాపాలన  వేరు చేసాడు (చివరక్ు మనతో అత్నితో క్లిసి, అటోనెుుంట్), అపుపడు మేము ఆ ఆఖరి సిరీస్ట కోస్ుం 
సిదాుంగా ఉనాాము ఈవెుంట్్, భూమి మీద దేవుని వెయేయుండల  కిుంగ్మ్స సాథ పన పరా రుంభమవుత్ుుంది. 

సాక్షుల విుంద  యేస్  యొక్క కరసీ్ ు  వెయేయళ్ల  పాలనలో జరుగుత్ుుంది ఆధాయత్తుక్ మరియు పదారథ స్మృదిా  చితార లు 
శాతాన్ యొక్క deceptions లేక్ుుండా దేవుని చటా్ లు ఉుంచ క్ుుంటట (పరక్టన 20: 1-6). సాతాన  మోస్గిుంచిన 
లోక్ుంలో ఇపుపడు ఏమి జరుగుత్ుుందల దీనికి విరుదాుంగా ఉుంద ి(పరక్టన 12: 9). (మత్ుయ 3: 1-3) సాతాన  ధిక్కరణ, 

(క్రైస్ువ మతానిా నమేువాళ్లలో చాలయముంది ఎుంద క్ు 'ముంచి' త్పుపడు ముంత్ుర లు, అదేముంది ముంత్ుర లు ఎుంద క్ు 
త్పుపదలవ పటి్ుంపబడా్ రు (2 కొరిుంథీయులక్ు 11: 14-15). 

యేస్  స్ాయుంగా, పరణశాలల విుంద  ఉుంచిుంద,ి మరియు అది జాన్ బో ధిుంచిన 7: 10-26. 

హెబ్రర గుీంథాలయయల గురిుంచి ఇక్కడ కొనిా స్యచనలు ఉనాాయ: 

ఈ యేడవ నెల పద నయదవ దినమున యెహో వాక్ు ఏడు రోజులు యెహో వాక్ు పరణశాలల పుండుగన  
జరుపవల న  క్మిటీ 'మొదటి రోజు న ఉుండాలి 35: 33 అపుపడు యెహో వా మోషేతో, 34 "ఇశాీయేలు పిలల లక్ు 
మయటాల డు, చెపపడుం, మయటాల డుత్ూ మయటాల డారు. ఒక్ పవిత్ర స్మయవేశానిా ఏరాపట  చేయక్ూడద . 

41 మీరు స్ుంవత్్రుంలో ఏడు రోజులు యెహో వాక్ు ఒక్ విుంద  వుంటి గ్రకొుంద న . ఇది మీ త్రాల శాశ్ాత్ 
శాస్నుం. మీరు ఏడవ నెలలో దీనిని జరుపుక్ుుంటారు. 42 మీరు ఏడు రోజులు బూత్ుల  నివసిుంచదెరు. సాథ నిక్ 
ఇశాీయేలీయులుందరి బూత్లలో నివసిుంచవల న  (లేవీయకా 0 డము 23: 33-35,41-42) 

13 "మీరు యెహో వాక్ు పరణశాలల పుండుగన  ఏడు రోజుల గ్రకొనవల న , ... 14 మీరు మీ విుంద  స్ుంతోషిుంచ న , 
మీరు మరియు మీ క్ుమయరుడు మరియు మీ క్ుమయర్ు , మీ పురుషుడు సేవక్ుడు మరియు మీ పురుషుడు 
సేవక్ుడు మరియు లేవీయుడెైన సే్ రుంజర్చ మరియు త్లిదుండుర లు విత్ుంత్ువు మీరు లయర్్చ మీ దేవుడు మీ 
ఉత్పత్తు  మరియు మీ చేత్ులు పన లనిాటలిోన  నిన ా ఆశీరాదిసాు న  ఎుంద క్ుంటే లయర్్చ లయర్్చ 
ఎుంచ క్ుుంట ుంది దీనిలో సాథ నుంలో మీ దేవునికి పవిత్ర విుంద  ఆచరిుంపవల న , మీ గేట ల  లోపల ఎవరు 
ఉనాాయ. 15 ఏడుదినములు మీరు త్పపనిస్రిగా స్ుంతోషిుంచుండి. 

16 "మూడు సారుల  ఒక్ స్ుంవత్్రుం లయర్్చ అత్న  ఎుంచ క్ుుంట ుంది దీనిలో సాథ నుంలో మీ దేవుని ముుంద  అనిా 
మీ మగ క్నిపిస్ ు ుంది క్మిటీ: వారాలు విుంద  వదే వదలిన రొటె్  విుంద  వదే, మరియు పరణశాలల పుండుగన  
వదే; వారు ముుంద  క్నిపిుంచలేద  క్మిటీ లయర్్చ రిక్ుహసాు లతో 17 పరత్త మనిషి అత్న  సామరథూుం ఉనా కారణుంగా 
ఇవాాలి ఆయన మీకిచిాన మీ దేవుని లయర్్చ యొక్క దీవనె పరకారుం (దిాతీయోపదేశ్కాుండము 16: 13-17).. 



వాగాే నుం చేసిన భూమిలోకి పరవశేుంచడానికి ముుంద  దశాబాే లుగా అరణయుంలో దేవుడు పురాత్న ఇజార యెల్ బూత్ుల  / 
గుడారాలలో ('స్ కోకస్ట' హ బూర లో) నివసిుంచాడు. ఆ బూట ల , ఒక్ కోణుంలో, వారు వాగాే నుం చేసని భూమికి మయత్రమే 
వారస్ లు అని చితీరక్రిుంచారు. మిలీనియమోల  క్ూడా, దేవుని రాజయ 0 నెైత్తక్ జనా 0 గాలపెై పరిపాలి 0 చినపుపడు, 
మృత్ుల పరజలు రాజాయనికి మయత్రమే వారస్ లు అవుతారు. వారు వాగాే నాలు వారస్త్ాుంగా జాఞ నుం మరియు జాఞ నుం లో 
అధిగమిుంచడానికి మరియు పెరుగుతాయ ఉుండాలి. 

దేవుడు ఎఫరా యము గురిుంచి (కొనిాసారుల  ఇజార యెల్ యొక్క అనిా గుీంథాలలో ఒక్ రక్మ ైన పాత్ర పో షిస్ ు నాట ల ) 
చెపాు డు, వారు పుండుగ రోజులోల  వల  "గుడారుంలో నివసిసాు రు" (హో షేయ 12: 9, డౌ-ర్హెమ్స్). ఇశాీయేలు, నిర్న లో, 
వాగాే నాలు వారస్త్ాుంగా టరయల్్ మరియు క్షా్ లు దాారా వెళ్ళిలి అనిా పరజలు ఒక్ రక్ుం (1 కోరిుంత్తయన్్ 
10:11). వారు పరదశేులు, దేవుని వాగాే నాలు వారస్త్ాుంగా వేచి ఉనాారు. 

ఈ వయస్ ్లో మనక్ు శాశ్ాత్మ ైన నగరుం లేదని, రాబో యేవానిని చయసాు రని క్రైస్ువులక్ు తెలుస్  (హెబ్రరయులక్ు 
13:14). పరణశాలల విుంద  స్మయుంలో తాతాకలిక్ నివాసాలన  లో ఉుంట నా మయక్ు ఆ గురుు  మయక్ు 
స్హాయపడుత్ుుంది. (రోమన ల  31: 10-13; నెహెమయయ 8: 17-18) మయ "స్హేత్ుక్మ ైన సేవ" (రోమన ల  12: 1) జీవన 
బలులు ఉుండటుం, . 

పరణశాలల పుండుగన  సంతోషించు (; 16:15 దిాతీయోపదేశ్కాుండము 14:26) ఒక్ స్మయుం. స్ుంబుంధతి్ స్మయము 
(సాధారణుంగా "ర్ుండవ పదవ" అని పిలుసాు రు) ఇది స్మృదిా  స్మయము (దిాతీయోపదేశ్కాుండము 14: 22-26) అని 
స్యచిస్ ు ుంద,ి కానీ ఈ వయస్ ్లో ముంత్తరత్ా శాఖన  జాగతీ్ు గా తీస్ కోవాలి (దిాతీయోపదేశ్కాుండము 14: 

27). పరణశాలల విుంద  వెయేయుండల  స్మృదిా  స్మయుం చిత్రపటానిా స్హాయపడుత్ుుంది. యేస్  త్తరిగి వచిాన త్రాాత్ 
మనక్ు ఇది స్మయుం లో ఒక్ స్ుంగహీావలోక్నుం ఇస్ ు ుంది. 

స్హసరా బేి దేవుని 7,000 స్ుంవత్్రపు పరణాళిక్లో ఏడవ రోజు స్యచిస్ ు ుంద.ి ఆస్కిుక్రుంగా, పరతీ ఏడు స్ 0 వత్్రాలు, 
చటా్ నిా పుస్ు క్ 0 టాబ రిాకేల విుంద లో చదవమని ఆదేశుంచబడి (దిాతీయోపదేశ్కాుండము 31: 10-13). బ ైబిల్ చట్ుం 
అపుపడు బో ధిుంచాడు చేయబడుత్ుుంది (యెషయయ 2 చయపిస్ ు ుంది ఈ, టెన్ క్మయుండెుుంట్్ స్హా చట్ుం,, స్హసరా బేి లో 
ఉుంచబడని ఉుంట ుంది ఆ చిత్రుం స్హాయపడుత్ుుంది: 2-3; ఆజఞలన  మరిుంత్ మయ ఉచిత్ ఆనెలల న్ 
బుక్లట్ ద ిచయడవచ ా టెన్ క్మయుండెుుంట్్). ఇది స్హసరా బేి స్మయుంలో దీవెనలు మరియు స్మృదిా  తెచేా దేవుని 
చటా్ ల పరకారుం నివసిస్ ు ుంది. 

మనమిపుపడు క్రైస్ువులు రాబో యే స్హసరా బేి మరియు చివరి టరుంపెట్ (1 కోరిుంత్తయన్్ 15:52) వదే జరిగే మయరుప 
కోస్ుం ఎద రుచయసాు రు, ఇది మొదటి పునరుతాథ నుం అని క్ూడా పిలుసాు రు: 

4 నేన  సిుంహాస్నములన  చయసిుంద,ి మరియు వారు వాటిని క్ూరుానాారు, మరియు తీరుప వాటిని క్ట ్ బడి 
జరిగినది. అపుపడు నేన  యేస్  వారి సాక్షయము మరియు మృగుం లేదా అత్ని ఇమేజ్ పూజిుంచలేద  ఎవరు 



దేవుని పదుం, మరియు వారి న దిటిపెై లేదా వారి చేత్ులోల  త్న మయర్చక పొ ుందలేక్పో యయడు కోస్ుం శరఛ్ేాదుం ఆ 
ఆత్ులు చయసిుంది. మరియు వారు నివసిుంచారు మరియు వెయయ స్ుంవత్్రాలు కరసీ్ ు తో పాలిుంచిన. (పరక్టన 
20: 4) 

బ ైబిల్ యేస్  చరిా త్నన  తాన  సేక్రిస్ ు ుంది త్రాాత్, మరియు అత్న  అత్నితో సిుంహాస్నుంపెై క్ూరుానా త్రాాత్ 
మేము అత్నితో పాలనలో, అత్న  హ మ్స ముుంద  దేశాల సేక్రిుంచి క్రైస్ువులు చెపేప: 

34 రాజయుం వారస్త్ాుంగా, మీరు నా త్ుండిర దీవెనలు, క్మ్స 

పరపుంచానికి పునాది న ుండి మీ కోస్ుం త్యయరుచేసినది: (మత్ుయ 25:34). 

ఇపుపడు, టాబినెల స్ ్ లు విుంద  ఉుంచడానికి వారికి చితార నిా వెయేయుండల  రాజయుం స్హాయపడుత్ుుంది ఈ ఎద రు 
చయస్ ు ుంటాన . 

ర్ 0 డవ శ్తాబే 0 లో, హేయపొ పొ లిస్ట పాపియయస్ట ఇలయ అనాాడు: 

చనిపోయన వాళ్ి పునరుతాథ నుం త్రాాత్ కొనిా వేల స్ుంవత్్రాల కాలుం ఉుంట ుంది, మరియు కరసీ్ ు  రాజయుం ఈ 
భూమిపెై భౌత్తక్ రూపుంలో ఏరాపట  చేయబడుత్ుుంద.ి 

పరణశాలల విుంద  యొక్క ఆచారుం నమిున క్రైస్ువులు కొీత్ు  నిబుంధన సారుల  న ుండి ఉుంచిన దేవుని రాబో యే 
వెయేయళ్లపాట  రాజయుం యొక్క నీడ ఉుంది. 

అది ఎకాడ ఉండిపో త్ ంద?ి 

పరణశాలల విుంద  త్పపనిస్రిగా ఒక్ 'తీరథయయత్ర' (కరరున 84: 1-5) కాలుం, అుంటే సాధారణుంగా ఒక్ సాధారణ స్మయజుం 
వెలుపల పరయయణుం ఉుంట ుంద.ి మన షుయలతో ఆయన ఇక్కడ ఉనాపుపడు (యోహాన  1:14 లో గీకీ్ు పదుం 
ἐσκἠνωσεν గీనీ్ JP కి అన వదిుంచవచ ా.ఇుంటర్లలన్ గీకీ్ు-ఆుంగల కొత్ు  నిబుంధన, బేక్ర్చ బుక్్, 1996, 5 వ ముదరణ 2002, 

పేజి 282). 

గత్ కాలము గుుండా టాబినీల స్ట విుంద  మయత్రమే జ్రూస్లేుం లో మయత్రమే ఉుంచబడాలని కొుందరు త్పుపగా చెపుపక్ుుంటట, 

ఇది త్పుప. ఇశాీయేలీయులు లేవీయకా 0 డము 23 లో ఆచరి 0 చబడని ఆజఞలక్ు శ్తాబాే లపాట  యెరూషలేములో 
క్ూడా లేరు, అ 0 ద వలల  యెరూషలేము వారికి పరా థమిక్ పరతాయమయాయ 0 కాద . బ ైబిల్ జ్రూస్లేుం క్ుంటే ఇత్ర 
నగరాలోల  ఉుంచబడుత్ుుంది పరణశాలల విుంద  చయపిస్ ు ుంది (నహెెమయయ 8:15; cf. దిాతీయోపదేశ్కాుండము 14: 23-

24). ర్ుండవ ఆలయ కాలుంలో (530 BC - 70 AD), యూద లు త్రచయ మిగిలిన పరా ుంతాలోల  ఉుంచారు (హయయమ్స 
శాాఉసే్ గురిుుంచారు, "స్ కోకస్ట జ్రూస్లేుం వెలుపల క్ూడా ఒక్ గొపప పుండుగ." శాాఉసే్ హ్. యూద  పుండుగలు: 
వారి చరిత్ర మరియు ఆచారాలు ఒక్ గ్రడ్, 1938. స్చోక్న్, పేజి 184). 



ఇది కరరిుశేషులు 4 వ శ్తాబేుంలో 2 nd శ్తాబేుంలో సిురా యొక్క పో లికార్చప గమనిుంచుండి ఆసియయ మ ైనర్చ లో (పో లికార్చప 
ల ైఫ్, చాప్ర్చ 19.) మరియు కొనిా ఇత్రులు ఆస్కిు ఉుండవచ ా, జ్రూస్లేుం ఆసియయ మ ైనర్చ లో పరణశాలల పుండుగన  
గ్రకొనక్. మరియు పరిశలధన 20 వ శ్తాబేుం కార్ినల్ జీన్ దానిఏలోట  (దానిఏలోటట, కార్ినల్ జీన్-గుణోలే-మరీ  
ూయద  క్రైస్ువ మత్ుం థియయలజీ ఆఫ్ సాధిుంచారు. - ఈ కాథలిక్ సెయుంట్ జ్రోమ్స (౧౫౪౨య  పాటోర లయజియయ లయటని 
వాలూయమ్స MPL025 అబ్ కాలమ్స పరక్టనల స్ లుమనుం 1415) ఆధారాల దాారా నిరాా రిుంచబడిుంది జాన్ ఎ. బేక్ర్చ చే 
అన వదిుంచబడిుంది ది వెస్్ట మినిస్్ర్చ పెరస్ట, 1964, pp. 343-346). 

పుందొమిుదల వ శ్తాబాే నికి చెుందిన గొుంవనీా బాటిసా్  పగాని అనే మూడవ శ్తాబాే నికి చెుందిన ఇదేరు పుండిత్ుడు 
మూడవ శ్తాబాే నికి చెుందిన ఈజిపిషయన్ బిషప్ నెపో స్ట మరియు స్హసరా బేికి మదేత్ు ఇచిాన వారిని గురిుంచి ఈ కిుీంది 
విధుంగా రాశారు: 

... యూద ల ఆలోచనలు పరకారుం ఒక్ స్హసరా బేుం బో ధిుంచే వారుందరికర, స్హసరా బేి స్మయుంలో, మొజాయక్ 
చట్ుం పునరుదారిుంచబడుత్ుుందని చెపపడుం జరిగిుంది ... ఇవి యూద ల వల  కాక్ుుండా యూద ల వల  
కాక్ుుండా యూద ల మిల ల నరియన్్ అని పిలువబడుత్ునాాయ. ఈ లోపానిా రచయత్లు నెపో స్ట, ఒక్ 
ఆఫిరక్న్ బిషప్, సెయుంట్ డియోనెైసియయస్ట వాగాే నాలు త్న ర్ుండు పుస్ు కాలన  రచిుంచారు; మరియు 
అపో లికాారిస్ట, వీరిని సెయుంట్ ఎపిఫనియస్ట అత్ని విరోధ లక్ు వయత్తరేక్ుంగా పనిలో క్లుసాు డు. (పగని, 

గియోవనీా బాటిసా్  .చే పరచ రిుంచబడిుంది చార్లస్ట డలలన్, 1855, pp. 252-253) 

బిషప్ నేపో స్ట లేదా అపో లికాారిస్ ల  యూద లు కాని, "యూద " నముకాలన  క్లిగి ఉనా మత్ుం క్లిగి ఉుండటుం 
ఖుండిుంచారు. మరియు అపో లికాారిస్ట ఒక్ కాథలిక్ స్నాయసి అని పిలువబడనిపపటి న ుండి, మూడవ శ్తాబాే నికి చెుందిన 
గౌరవనీయమ ైన యూదా కాని యూద  క్రైస్ువ నాయక్ులు స్పష్ుంగా అలల రోగ యస్ ్ లు ఖుండిుంచిన ఆలోచనలు క్లిగి 
ఉనాారని స్పష్ుంగా చెపాపలి. వారు "మోషే ధరుశాస్ు రము" క్ు పరసాు విుంచిన వాస్ువుం రుజువులు, త్దాారా వారు ర్ుండు 
అరథుం మరియు టాపినికల్్ యొక్క విుంద న  ఉుంచారు, కానీ క్రైస్ువ ఉదాా టనతో. 

చివరి 3 RD లేదా పరా రుంభ 4 వ శ్తాబేుంలో ఒలిుంపస్ట యొక్క గీకీో-రోమన్ బిషప్ & సాధ వు మ థలడియస్ట పరణశాలల 
పుండుగన  ఆజాఞ పిుంచాడు మరియు బో ధిుంచాడు క్రైస్ువులు కోస్ుం పాఠాలు ఉుందని: 

ఆరు దినముల న ుండి దవేుడు స్ారగుం మరియు భూమిని త్యయరు చేసాడు మరియు మొత్ుుం పరపుంచానిా 
పూరిు చేసాడు, మరియు అత్న  చేసిన అనిా పన లు న ుండి ఏడవ రోజున విశాీుంత్త తీస్ క్ునాాడు మరియు 
ఏడవ రోజున ఒక్ వయకిు భూమి యొక్క పుండుల  లో సేక్రిుంచినపుపడు, మేము లయర్్చ విుంద  ఉుంచాలని 
ఆజాఞ పిుంచాడు, ... మయ టాబ రాాకిల్్ విుంద  లయర్్చ జరుపుక్ుుంటారు ఉుంట ుంది ఆజాఞ పిుంచాడు ... 
ఇశాీయేలీయులు వుంటి ఈజిపు్  స్రిహద ే లు విడిచిపటెి్, మొదట టాబరిాక్ల్ దగగరక్ు వచాారు. 
అపపటని ుంచి, మళ్ళల త్తరిగివచిా, వాగాే నుం చేసిన దేశ్ుంలోకి వచాారు. నేన  క్ూడా నా పరయయణుం, మరియు ఈ 



జీవిత్ుం యొక్క ఈజిప్్ న ుండి బయటక్ు వెళిల, పునరుతాథ నుం మొదటి వచిాుంద,ి ఇది పరణశాలల యొక్క 
నిజమ ైన విుంద , మరియు నా గుడార ఏరాపట  చేసిన, న ధరుుం పుండుల  అలుంక్రిుంచిన, న పునరుతాథ నపు 
మొదటి రోజు, ఇది తీరుప దినము, ఏడవ రోజు, నిజమ ైన స్బాాత్ు అని పిలవబడే మిగిలిన స్హసరా బేి కరసీ్ ు తో 
జరుపుక్ుుంటారు. (మ థలడియస్ట టెన్ విర్ిన్్, డిసో కర్చ్ 9 యొక్క బాుంక్ట్) 

కాథలిక్ పూజారి మరియు పుండిత్ుడెైన జ్రోమ్స మయటాల డుత్ూ, నజరేన్ క్రైస్ువులు దీనిని ఉుంచారని మరియు వారు 
యేస్ కరసీ్ ు  యొక్క వెయేయళ్ల  పాలనన  స్యచిస్ ు నాారని వారు విశ్ాసిుంచారు (పాలియయలజి లయటిన Volumen 

MPL025 అబ్ కాలమున, స్ లుమనుం 1415 - 1542A). నాలుగవ శ్తాబేుం చివరిలో నజరేన్ క్రైస్ువులు టాబ రాకిల్్ 
విుంద  ఈ ఉుంచడుం క్ూడా స్లయమీస్ట యొక్క కాథలిక్ మరియు త్ూరుప స్ుంపరదాయ సెయుంట్ ఎపిఫనియస్ట 
ధ ర వీక్రిుంచారు. 

ఇశాీయేలీయుల నుండి కసరైసువ భేదాలు 

పరధానుంగా కొీత్ు  నిబుంధన గుీంథాల ఆధారుంగా, క్రైస్ువులు ఇశాీయేలీయుల క్ుంటే కొుంచెుం భనాుంగా ఉుండే గుడారాల 
విుంద న  ఉుంచారు. 

రికారు్ లు స్యచిస్ ు నాాయ పరణశాలల యొక్క విుంద  మధయ యుగుం లో యూరోప్ లో ఉుంచిన తెలుసోు ుంది (రాయబారి 
కాలేజ్ క్రసాపుండెన్్ కోరు్, ల స్న్ 51. "మరియు సీు ర అరణయుం లోకి పారిపోయయరు, ఆమ  ఒక్ స్థలుం ఉనా ..." Rev. 

12: 6 1968) మరియు పరతేయకిుంచి 1500 లలో టార ని్లయానియయలో (లీచ్ీ, పేజీలు 61-62), అరచేత్త శాఖలు లేని 
పరదేశాలలో. ఇది 1600 మరియు 1700 లలో అమ రికాలో ఉుంచబడినట ల  కొనిా ఆధారాలు ఉనాాయ. ఇది 20 వ శ్తాబేుం 
లో అనిా పరపుంచవాయపు ుంగా దేవుని పాత్ రేడియో చరిా మరియు దేవుని పరపుంచవాయపు ుం చరిా దాారా ఉుంచబడిుంది. 

దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము పరపుంచవాయపు ుంగా పరదశేాలలో దీనిని ఉుంచడానికి కొనసాగుత్ుుంది మరియు 
మేము క్ూడా నేరిపన దేవుని రాజయుంలో యేస్  కరసీ్ ు  వెయేయళ్ి పాలనా పరణశాలల పాయుంట ల  విుంద  అని. 

పరణశాలల విుంద  టెుంట్్ లేదా మోటెల్ / హో టల్ గద లోల ని అనేక్ ఆధ నిక్ క్రైస్ువులు "గుడారములు" గా 
వయవహరిసాు రు - తాతాకలిక్ గృహాలు- మరియు కేవలుం ఇశాీయేలీయులు ఉపయోగిుంచిన పామ్స-బార ుండు క్ుటీరాలలో 
కాద . క్రైస్ువులు వేరే గుడారానిా క్లిగి ఉనాట ల  కొీత్ు  నిబుంధన చయపిుంచిుంది (cf. హెబ్రరయులక్ు 8: 2; 9: 11-15), ఇది 
పామ్స-బూత్ నిరిుుంచడానికి వయకిుగత్ుంగా ఉుండద . ఇశాీయేలు వుంశీయులు 33: 8 (కొనిాసారుల  దిాతీయోపదేశ్కాుండము 
4: 45-49, గృహాల పరకారుం, తాతాకలిక్ుంగా ఇత్ర పదహిేడు స్ుంవత్్రాలు అరణయుంలో ఉనాారు) మరియు దేవుడు " 
లేవీయకా 0 డము 23:43. గుడారాలలో లేదా మోటెల్ గద లలో నివసిస్ ు నాది ఇదే విధమ ైన తాతాకలిక్ నివాస్ము / 
గుడారుం. 



బ ైబిల్ క్రైస్ువులు తాయగుం యొక్క విుంద  స్మయుంలో ఇజార యెల్ పిలల లు అుందిుంచిన దహన బలులన  వుంటి జుంత్ు 
బలులు / స్మరపణలు (హీబూర లు 9: 9) అవస్రుం లేద  (ల విటిక్స్ట 23: 36-37). బద లుగా, మనుం మన జీవన 
తాయగాలుగా, మన స్హేత్ుక్ సేవ (రోమీయులక్ు 12: 1) అని అరిపుంచాలి. సాధారణుంగా చరిా పవిత్ర కారయక్మీయలలో 
త్రచ గా చరిా సేవలన  క్లిగి ఉుంట ుంది. 

స్మయవేశ్పు విుంద లోని అనిా రోజులక్ు హాజరుకావటానికి ఎుంద క్ు హాజరవుతారో కొుందరు ఆశ్ారయపో వచ ా, ఇుంకా 
ఇది పులియని రొటె్  యొక్క రోజులక్ు అవస్రుం లేద . పరా థమిక్ పవిత్ర కారణుం ఏమిటుంటే ఆ క్మయుండ్ "ఏడు 
దినములు పుండుగ విుంద న  జాఞ పక్ము చేసికొన డి. ఏడు దనిములు నీ దేవుడెైన యెహో వా సెలవిచిాన చోట నీ 
దేవుడెైన యెహో వాక్ు పవిత్ర విుంద  నిలుపున " (దిాతీయోపదేశ్కాుండము 16: 13,15) , కానీ అలయుంటి పులియని బ రడ్ 
డేస్ క స్ుంబుంధిుంచి చెపపబడలేద -ఏడు రోజులపాట  విుంద న  గమనిసేు , లేవీయకాము 23: 6 మరియు 
దిాతీయోపదేశ్కా 0 డము 16: 3 లో ఏడు రోజులు పులియని రొటె్  త్తనమని చెబుత్ు 0 ది. రోజులు పరత్త రోజూ 
పులియని రొటె్  త్తనడుం దాారా పులియని రొటె్  ఏడు రోజులపాట  'బలి అరిపుంచాలి'). పరణశాలల విుంద  స్మయుంలో 
తాతాకలిక్ గృహాలలో క్ూడా బ ైబిలు చెపుు ుంది (లేవీయకా 0 డము 23:42), కానీ ఇత్ర పవిత్ర దినాలక్ు ఇది 
స్ుంబుంధిుంచినది లేద . 

సాతాన  వెయేయళ్లపాట  పరిపాలన కోస్ుం బుంధిుంచబడతాడు (పరక్టన 20: 1-2), అపుపడు త్క్ుకవ మోస్గిుంచడుం 
ఉుంట ుంది. పరణశాలల మరియు రోజువారీ స్మయవేశ్ుం యొక్క స్మయుం కోస్ుం దయరుంగా వెళిి పరపుంచ ఇది ఇపుపడు 
క్ుంటే భనాుంగా ఉుంట ుంది చితార నిా స్మయుం స్హాయపడుత్ుుంది. 

"నీ రాజయము వచ ాన " (మత్ుయ 6:10). 

ట్లబినాయసిస్ విందు మిలీనియం లో కట్టె బడి ఉంట్టంది మర్యిు బరైబిల్ మాతో చివర్ికవ 'ట్లబరర్కవల్' అవుత్ ంద ి

టాబినీలస్ట విుంద  స్హసరా బేిలో ఉుంచబడుత్ుుందని బ ైబిలు పరవచనుం చయపిస్ ు ుంద:ి 

16 కిుంగ్ సెైనయములక్ధిపత్తయగు యెహో వా పూజిుంచే ఏడాది అప్ వెళ్ిడానికి, మరియు పరణశాలల పుండుగన  
ఉుంచడానికి జ్రూస్లేుం వయత్తరేక్ుంగా వచిాన అనిా దేశాల వదలిేసాు రు పరత్త ఒక్కరూ పాస్ట రాక్ూడద . 17భూమి 
యొక్క క్ుట ుంబాలు ఏది, కిుంగ్ సెైనయములక్ధిపత్తయగు యెహో వా పూజిుంచే యెరూషలేమునక్ు వచిా లేని 
వాటిని ఎట వుంటి వరషుం ఉుంట ుందని ఉుండాలి. ఈజిప్్ యొక్క క్ుట ుంబుం ఆలోచన లేద  18మరియు నమోద , 
వారు ఏ వరషుం క్లద ; వారు యెహో వా గుడారపు విుంద  ఉుంచడానికి రాని దేశాలని కొటే్  బాధన  
అుంద క్ుుంటారు. 19 ఈ పరణశాలల పుండుగన  (జ్క్రాయ 14: 16-19) ఉుంచాలని ఆలోచన లేని ఈజిప్్ శక్ష 
మరియు అనిా దేశాల శక్ష ఉుండాలి. 



కాబటి్  బ ైబిల్ బో ధిస్ ు ుంది దేవుడు భవిషయత్ుు లో పరణశాలల విుంద  ఉుంచడానికి అనిా ఆశుంచ.ే దేవుని పరణాళిక్లో గొర్లీ 
కాపరి యొక్క విుంద  క్ూడా ఉుందని కాథలిక్ వాయఖయయత్లు క్ూడా గురిుసాు రు. జేకారియయలో పరకార 0 14 వ అధాయయ 0 

లోని కాథలిక్ వాయఖయయనాలు ఇలయ చెబుతో 0 ది: 

అట వుంటి హ ుంస్క్ు ముుంద గానే చరిా మయరాబడుత్ుుంద,ి మరియు గొపప భకిుతో పుండుగలన  
జరుపుక్ుుంటారు మరియు దేవత్ల గౌరవానికి మత్పరమ ైన ఆచారాలు నిరాహ సాు రు: మరియు గొపప 
పరత్తఫలయలన  పొ ుంద తారు. (ది ఒరిజినల్ అుండ్ టటర  దౌయ్ ఓల్్ టెసా్ మ ుంట్ ఆఫ్ అనల డలమిని 1610 వాలూయుం 
2, పేజి 824) 

దేవుని రాజయుం ఈ పరపుంచుంలోని అనిా రాజాయలన  (పరక్టన 11:15) భరీు చేస్ ు ుంద,ి మరియు ఈ ఉత్్వుం క్రైస్ువ భక్ుు లు 
(cf. పరక్టన 18: 4; 1 యోహాన  2: 18-19) 1-12) వారి సాధారణ రొటీన్ న ుండ.ి 

పరణశాలల యొక్క విుంద  ఉుంచడుం భవిషయత్ుు లో వెయేయుండల  రాజయుంలో ఏుం జరుగుత్ుుందల ఈ యుగుంలో మయక్ు ఒక్ 
స్ుంగహీావలోక్నుం ఇస్ ు ుంది. "దేవుని గుడారము" భూమీుద ఉ 0 ట  0 దని బ ైబిలు చయపిసోు  0 ది, "మనము ఆయనతో 
నివసి 0 చెదన " (పరక్టన 21: 3). 

టాబరిాకాస్ట విుంద  కరపిుంగ్ ఇపుపడు దేవుని రాజయుం లో వచిాన విషయయలు ఒక్ ఫో రేత్సేు  ఉుంది. 

8. చివరి్ గీే్ట్ డే: మానవాళికవ దేవుని రక్షణ యొకా అదుుత్మ ైన పరణాళిక 

ఈ ఎనిమిదవ రోజు, వెుంటనే ఏడు రోజులు పుండుగ విుంద క్ు వచేా రోజు, విమోచన పరణాళిక్ పూరువుత్ుుంద.ి 

"జీవపు గుీంథము" - మోక్షానికి రజిుంపబడుట - తెరవబడుత్ుుంది (పరక్టన 20:12). కొత్ు  స్ారగుం మరియు కొీత్ు  భూమికి 
ఇది ముుంద  ఉుంది (పరక్టన 21: 1). యూద లు ఈ పుండుగ అుంటే (క్ూడా పరణశాలల పుండుగన  మున పటి ఏడు 
రోజుల అసెుంబ్రల  దినములు ఉుంటాడనే) "అసెుంబ్రల  ఎనిమిదవ రోజు" Shemini 'Azeret, కాల్. 

బ ైబిలు న  0 డి ఎనిమిదవ దిన 0 ఇ 0 కా ఎక్ుకవ: 

34 ... 'ఈ యేడవ నెల పద నయదవ దినము యెహో వాక్ు ఏడు రోజులు యెహో వాక్ు పరణశాలల పుండుగన  
జరుపవల న  నిరణయుంచబడతాయ. ... 36 ఎనిమిదవ దనిమున మీరు పరిశుదాస్ుంఘ సాాత్కోత్్వుంలో 
క్లద . ... ఇది ఒక్ పవిత్ర స్మయజుం, మరియు మీరు ఏ స్ుంపరదాయ పని అది చేయక్ూడద . (లేవీయకా 0 

డము 23: 34,36) 

ఈ రోజు త్రచ గా ఎుంద క్ుంటే కొీత్ు  నిబుంధనలో గురిుంచి చపెుత్ుుంది ఏమి, లయస్్ట గేటీ్ డ ేదేవుని వృతాు లు చరిా లో 
స్యచిసాు రు: 



37 చివరి రోజున, విుంద  యొక్క గొపప రోజు, యేస్  ", మయటాల డుత్ూ ఎవర్రనా thirsts ఉుంట,ే అత్నికి నాక్ు 
వచిా తార గడానికి వీలు నిలిచి అరిచాడు. 38 నా లో బయటక్ు, సిరెపార్చ చెపాపరు వుంట,ి నముక్ుం ఎవరు అత్న  
త్న హృదయుం పరవహ ుంచే నీటిని పరవహ స్ ు ుంది. " (యోహాన  7: 37-38) 

కాబటి్, యేస్  ఈ రోజున , ఆ స్ 0 వత్్ర 0 వెయేయ 0 డల  ప 0 డుగన  ఆచరి 0 చి, దాని గురి 0 చి బో ధి 0 చిన వెుంటన ే
ఆచరి 0 చాడు. 

స్హసరా బేి త్రువాత్, ఏమి జరుగుత్ుుంది? 

పునరుతాథ నుం (పరక్టన 20: 5). 

దేవుని ముుంద  చనిపోయన సా్ ుండ్. యేస్  త్తరిగి వచిానపుపడు వారు పునరుతాథ న 0 చేయబడినపుపడు నేట ి
నిజమ ైన క్రైస్ువులన  క్ూడా క్లిగివు 0 డరు. ఈ పునరుతాథ న 0 లో ఉనావారు దవేుని నిజమ ైన పరణాళిక్న  నిరలక్షయ 0 

చేయడ 0 లో మరణ  0 చినవారుగా ఉ 0 డాలి 

గత్ యుగాలలో. ఈ తీరుప రోజు యేస్  పదేపదే పేరొకనాాడు: 

7 మీరు వెళిి వుంట,ి మయటాల డుత్ూ, బో ధిుంచడానికి 'పరలోక్రాజయము చేత్తలో ఉుంద.ి' ... 14 ఎవడు మీరు 
అుంద క్ునా లేదా మీరు ఆ ఇలుల  లేదా నగరుం న ుంచి బయలుదేరి ఉనాపుపడు మీ అడుగుల న ుండి ద ముు 
ఆఫ్ ఆడడము మీ మయటలు వినడానికి కాద . 15 అషుయరిలో, నేన  ఆ నగరుంలో క్ుంటే తీరుప రోజున సొ దొమ 
గొమొఱ్యె  భూమి కోస్ుం ఎక్ుకవ అన మత్తుంచదగిన ఉుంట ుంది మీతో చెపుపచ నాాన ! (మత్ుయ 10: 7,14-15) 

23 మీరు స్ారాగ నికి ఉనాత్మ ైన ఎవరు క్పెరాహూములో, డౌన్ హేడిస్ క అుంద త్ుుంద;ి నీలో చేయుంచిన 
గొపపకారయములు సొ దొమలో జరిగితే, అది ఈ దినమువరక్ు నిలిచియుుండున . 24 అయతే నేన  మీరు క్ుంటే 
తీరుప రోజు సొ దొమ భూమి కోస్ుం ఎక్ుకవ అన మత్తుంచదగిన ఉుంటారని చెపుపచ నాాన . (మత్ుయ 11: 23-

24) 

కరసీ్ ు న  మరియు అత్ని రాజయ స్ుందేశానిా తెలిసిుందని త్తరస్కరిుంచిన వారిక్ుంటే సొ దొమ గొమొరాీలో (ఆదికా 0 డము 
19:24) నాశ్న 0 చేయబడిన ఆ తీరుప దని 0 లో అది మరి 0 త్ స్హేత్ుక్మని గమని 0 చ 0 డి. 

"క్షమి 0 చని పాపమే" (మయరుక 3:29) త్పప, "అనిా పాపాలు క్షమి 0 చబడతాయని" క్ూడా యేస్  బో ధి 0 

చాడు. చివరి మహా దినము నెరవేరుపతో, మోక్షానికి అవకాశ్మివాని వారుందరికర ఆ అవకాశానిా క్లిగి ఉుంటారు, 
దాదాపుగా అనిా ఆ ఆఫరిా అుంగీక్రిసాు రు. 

నివసిుంచిన దాదాపు అనిా మయనవులు సేవ్ చేయబడతారు! 



2 nd శ్తాబేుంలో, సిురా యొక్క పో లికార్చప నివేదిక్ పరణశాలల పుండుగన  మరియు చివరి గేటీ్ డే (పో లికార్చప ల ైఫ్, చాప్ర్చ 
19) గురిుంచి బో ధిుంచాడు. 

బ ైబిల్ నిజుం, దేవుని పేరమ కారణుంగా, యేస్  అనిా కోస్ుం డెై వచిాుంది: 

16 దేవుడు కాబటి్  అత్న  అత్ని ఏక్రక్ క్ుమయరుడు కారణమ ైన హ మ్స నశుంచ ట కానీ నిత్య జీవిత్ుంలో క్లిగి 
ఎవర్రతే నమిునపుపడు ఇచిాన పరపుంచ పిరయమ ైన. 17 దేవుడు పరపుంచుంలో ఖుండిుంచాయ పరపుంచుంలోకి అత్ని 
క్ుమయరుడు పుంపలేద , కానీ అత్నికి దాారా పరపుంచ సవే్ ఉుండవచ ా. (యోహాన  3: 16-17) 

కాబటి్  పేరమగల దేవుడు త్న క్ుమయరుణ ణ  సాపేక్షమ ైన కొదిేముందికి లేదా పరపుంచానికి చనిపో యేలయ చేసాడా? 

పొర టెస్్ుంట ల , త్రచ గా జాన్ 3:16 కోట్ చేసిన, పరపుంచ సేవ్ చేస్ కోవచాని కానీ ఎపుపడయ నివసిుంచిన మ జారిటీ ఎపపటికర 
హ ుంస్క్ు లో నష్పో వచ ా నేరిపన ఉుంటాయ. వారు యేస్  అనిా కోస్ుం చనిపో వడానికి వచాారని క్ూడా వారు 
భావిస్ ు నాారు (యోహాన  3:17). అనీా తెలుస్ క్ునా మరియు పేరమగల దేవుడికి రక్షణ క్లిపుంచే పరణాళిక్ 
ఏది? పరత్తఒక్కరూ ఇపుపడు రకి్ష 0 చబడే ఆలోచనన  బ ైబిలు బలపరుసోు  0 దా? లేక్పో తే, ఆ ఫెయర్చ? 

దేవుడు అుందరికి తెలుస్  మరియు స్రాశ్కిుగలవాడు మరియు పేరమ (1 యోహాన  4: 8,16), అనుంత్కాలుం న ుండ ి
నివసిుంచిన ఎుందరో దేవుళ్లన  ముుంద గా ఎన ాకోవాలి్ వచిాుంది? 

నుం 

నిజ 0 గా నిజ 0 గా పనిచేసే ఒక్ పరణాళిక్ ఉ 0 డడానికి దేవుడు ఎ 0 తో జాఞ నయుక్ుు డు. 

రోమీయులు 9: 14-15 ఇలయ చబెుతో 0 ది: 

14 మేము అపుపడు ఏమి చెపుపద న ? దేవునితో అనాయయుం ఉుందా? స్సేమిరా! 15 ఆయన మోషేతో ఇలయ, 
"నేన  దయ నేన  దయ క్లిగి ఎవరిని ఉుంట ుంద,ి మరియు నేన  ననే  క్రుణ ఉుంట ుంది ఎవరిని క్రుణ 
ఉుంట ుంది." 

దేవుడు పాత్ నిబుంధనలో ఇశాీయేలు భాగానిా ఎుంచ క్ునాాడని మనక్ు తెలుస్ , మరికొనిా ఇత్రులు. మిగిలిన పేరమ 
శాశ్ాత్మ ైన హ ుంస్క్ు ఖుండిుంచినటలయతే ఆ పేరమ ఎలయ ఉుంది? 

దేవుడు "మన షుయలుందరిని రకి్ష 0 చ న , స్త్యమున గూరిాన జాఞ నమునక్ు రావల న " (1 త్తమోత్త 2: 4). ఈ 
వయస్ ్లో అుందరూ పిలవబడనుంద వలల  ఆయన చాలయముంది స్పుందిసాు రు మరియు రకి్షుంపబడటానికి చివరలో 
స్త్యుంతో స్హ ుంచరు (cf. మయర్చక 13:13; లూకా 8: 5-15). కానీ ఇపుపడు పిలవబడనివారు అుందరూ క్త్తు రిుంచారు 
మరియు కోలోపయయరు కాద . 



ఈ వయస్ ్లో అనేక్ముంది ఉదేే శ్పూరాక్ుంగా క్ళ్ళి తెరిచినట ల  బ ైబిలు బో ధిసోు ుంద ి(యోహాన  12: 37-40, యెషయయ 
44:18). ఈ యుగుంలో చీక్టిగా ఉనావారికి ఇుంకా అవకాశ్ుం ఉుంది (జాన్ 9:41; యెషయయ 42: 16-18). గమనిుంచుండి: 

14 నేన  మళ్ళి ఈ పరజలలో అద ుత్మ ైన పని చేసాు న  ... 24 ఈ ఆత్ు లో erred క్ూడా అవగాహనక్ు వసాు రు, 
మరియు ఫిరాయద  చేసిన సిదాా ుంత్ుం నేరుాక్ుుంటారు ఆ. (యెషయయ 29: 14,24) 

దేవునికి పక్షపాత్ము లేద  (రోమీయులు 2:11). "భూమియొక్క స్మస్ుము మన దేవుని రక్షణ చయచ న " అని 
అుందరికర అవకాశ్ుం ఉుంది (యెషయయ 52:10). 

స్హసరా బేుం ముగిసిన త్రువాత్ "పునరుతాథ నుం" (రివిలేషన్ 20: 5) అని పిలవబడిన ఈ మొదటి పునరుతాథ నుం యొక్క 
భాగము కాద . ఇది భౌత్తక్ పునరుతాథ నుం మరియు వారి ఆశ్న  త్గిగుంచిుందని భావిస్ ు నావారిని క్లిగి ఉుంట ుంది 
(యెహెజేకలు 37: 1-14). 

వారు పాపుం నేరుం (నాయయము 3:12; రోమన ల  3:23; 1 పేత్ురు 4:17), "మ రీ్ తీరుప మీద విజయయలు" (యయకోబు 
2:13). దేవుడు అనిా మయుంసానిా (యరీుయయ 25:31, యెషయయ 3:13) మరియు పలువురు పరత్తస్పుందిసాు రు 
(యెషయయ 65:24). అనిా అత్ని పరత్తపాదన అుంగీక్రిుంచద , మరియు ఈ ర్ుండవ అవకాశ్ుం కాద  (నిజుంగా ఒక్ 
అవకాశ్ుం క్లిగి మరియు పూరిుగా దేవుని పవిత్ర ఆత్ు త్తరస్కరిుంచిుంది మయర్చక 3:29 క్షమిుంపబడి ఆ అవకాశ్ుం 
క్షమిుంచరాద ), చాలయ పశాాతాు పుం ఉుంట ుంద.ి ది లయస్్ట గేటీ్ డే ఈ స్హాయపడుత్ుుంద.ి 

వీటిని క్ూడా పరిగణ ుంచుండ:ి 

19 పరభువా, నా బలుం మరియు నా కోట, బాధ యొక్క రోజు నా ఆశ్యీుం, యూద లు మీరు భూమి యొక్క 
చివరలన  న ుండి వచిా పలుక్ుద రు "ఖచిాత్ుంగా మయ త్ుండుర లు వారస్త్ాుంగా అస్తాయలు, worthlessness 

మరియు లయభదాయక్ుం విషయయలు." 20 ఒక్ మనిషి దేవత్లు లేని త్నక్ు దేవత్లు, చేస్ ు ుంద?ి 21 "అుంద వలల  
నేన  నా చతే్త మరియు నా శ్కిుమేరక్ు తెలుస్  వాటిని క్లిగిసాు య నేన  ఈ ఒక్సారి వారికి తెలుస్  
క్లిగిసాు య ఇదిగో; వారు నా పేరు పరభువని తెలిసికొుంద రు (యరీుయయ 16: 19-21). 

17 మిగిలిన అత్న  ఒక్ దేవుడు, ఆయన చెకికన చిత్రుం లోకి చేస్ ు ుంది. అత్న  దాని ముుంద  పడతాడు 
మరియు ఆరాధిుంచేవాడు, పరా రిథసాు డు మరియు ఇలయ అుంటాడు, "నీవు నా దేవుడవు, నన ా 
విడిపిుంచ ము!" 18వారు తెలిసని లేదా అరథుం లేద ; వారు చయడలేరు, వారి హృదయయలన  వారు అరథుం 
చేస్ కోలేరు. ... 22 నేన  ఒక్ ముందపాటి కౌల డ్, మీ అత్తక్మీములన  వుంట,ి బయటక్ు blotted, మరియు ఒక్ 
స్మూహ మీ పాపాలు ఇష్ుం. నేన  నీక్ు విమోచిుంచాన  గన క్ నన ా త్తరిగి రుండి. (యెషయయ 44: 17,18,22) 

విగహీారాధన చేసేవారు (యెషయయ 44: 17-18) స్హా అబదా స్ుంపరదాయయలన  అుంగీక్రిుంచిన వారిలో క్ూడా, రక్షణ 
కొరక్ు వారి మొదటి నిజమ ైన అవకాశ్ుం ఉుంట ుంది (యెషయయ 44:22). ఆఫిరకా, ఐరోపా, ఆసియయ, అమ రికా, మరియు 



దీాపాలోల ని యుగాలక్ు చెుందిన బిలియన ల  యేస్  మరియు యేస్  యొక్క నిజమ ైన స్ వారు గురిుంచి ఎనాడయ 
వినలేరు మరియు దేవుడు దానిని ముుంద గా ఊహ ుంచి, ఒక్ పరణాళిక్న  క్లిగి ఉనాాడు (రోమీయులు 11: 2). 

దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా లో మేము "మయ దేవుని మోక్షానికి దేవుడు" (కరరున 68:20) అుంగీక్రిస్ ు నాారు మరియు 
నిజానికి అత్న  కేవలుం సాపేక్ష కొనిా క్ుంటే ఎక్ుకవ కోస్ుం పని చేసే మోక్షానికి పరణాళిక్ క్లిగిన దానిగా. 

మన షుయలన  రకి్ష 0 చగల పరలోక్ 0 కి ీ 0 ద ఒకే ఒక్ పేరు మయత్రమే (అపొ స్ులుల కారయములు 4:12; యెషయయ 
43:11) యేస్  కరసీ్ ు  (అపొ స్ులుల కారయములు 4:10; యోహాన  3:18). మయనవత్ాుం యొక్క అత్యుంత్ యేస్  గురిుంచి 
నిజుం మరియు దేవుని రాజయ స్ వారు విని ఎనాడయ న ుంచి (వివరాల కోస్ుం, మయ ఉచిత్ బుక్లట్ 
www.ccog.org దేవుని రాజయ స్ వారు చయడుండి), మరియు "అనిా మయుంస్ుం మోక్షానికి చయత్ురు (లూకా 3: 6), 

అుందరికర మోక్షుం సాధిుంచడానికి అవకాశ్ుం ఉుంద-ిఈ యుగుంలో లేదా రాబో యే వయస్ ్లో (cf. మయథయయ 12: 31-32; 

లూకా 13: 29-30). 

ర్ుండవ పునరుతాథ నుం త్రాాత్ వచేా రాబో యే యుగుం (ఆ స్మయుంలో నిజమ ైన క్రైస్ువులు మొదటి పునరుజ్ీవుం వదే 
రివిలేషన్ 20: 5-6 వదే) మరియు తెలుపు సిుంహాస్నుం తీరుప స్మయయనిా క్లిగి ఉుంట ుంది (పరక్టన 20: 11-

12). యెషయయ (యెషయయ 65:20), అలయగే రోమన్ మరియు ఆరోథ డాక్్ కాథలిక్ స్నాయసి ఇరేనేయస్ట (అడెావర్చ్ 
హయరేస్ట, బుక్, చాప్ర్చ 34, వెర్్స్ట 2-3,4), ఈ పరతేయక్ వయస్ ్ వుంద స్ుంవత్్రాలుగా ఉుంట ుంది అని స్యచిుంచిుంది. 

రోమన్ చర్చా దరాయపుు  బిషప్ బ రాార్్చ గ్రడలనిస్ట (బారాార్్చ: ఇనికాసిటార్చ్ మయన యవల్, చాప్ర్చ 5) దాారా 
నివేదిుంచబడినట ల  ఈ ఆలోచన ఇుంకా మధయయుగుంలో జరిగిుంది. 

ఈ సిదాా ుంత్ుం 20 వ శ్తాబేుం లో దేవుని రేడియో / పరపుంచవాయపు ుం చరిా దాారా బో ధిుంచాడు మరియు 
దేవుని కొనసాగుత్ునా చరిా దాారా అది ఇపపటికర బో ధిుంచాడు. 

స్ాలేిషన్ యొకా దవేుని పరణాళిక 

బ ైబిలు పవిత్ర దినాలన  అన స్రిస్యు , దేవుని నిజమ ైన నిజమ ైన పరణాళిక్లో నిజమ ైన క్రైస్ువులక్ు 
గురుు చేస్ ు ుంది. దేవుని కొనసాగుత్ునా చర్చా దీనికి స్ుంబుంధిుంచి దేవుని పరణాళిక్ అత్ని విుంద లు (ల విటిక్స్ట 23:37) 

పాటిుంచవలసిన దాారా సిదాుం ఎలయ అరథుం. 

దేవుడు త్నన  ఆరాధిుంచటానికి ఉపయోగిుంచే అనయమత్ పదాత్ులన  కోరుకోలేదని దేవుడు స్పష్ుంగా బో ధిస్ ు నాాడు: 

29 నీ యెద ట నీ దేవుడెైన యెహో వా నీ యెద టన ుండి తొలగిపో వుచ , నీవు వారిని విడిచి వెళిల వారి 
దేశ్ములో నివసిుంచ చ నాావు. ఈ దేవత్లు త్మ దేవత్లన  ఏలయగు చేసికొనిరి? నేన  క్ూడా అలయగే 
చేసాు న . ' 31 నీ దేవుడెైన యెహో వా ఆ విధుంగా ఆరాధిుంచక్ూడద . వారు త్మ దేవత్లక్ు చేసిన వాటిని 



దేాషిుంచ చ నా దేవునికి పరత్త అస్హయక్రమ ైనది; వారు త్మ క్ుమయరులన  క్ుమయర్ులన  త్మ దేవత్లక్ు 
కాలిావేసాు రు. 32 నేన  మీక్ు ఏది ఆజాఞ పిస్ ు నాానల దానిని జాగతీ్ు గా గమనిుంచుండి. నీవు దానికి 
జోడిుంచ కొనక్ూడద , దానిన ుండి తీసికొనక్ూడద . (దిాతీయోపదేశ్కా 0 డము 12: 29-32) 

బ ైబిల్ స్ుంబుంధాలతో ఉనా అనయమత్ ఆరాధన పదాత్ులన  మిళిత్ుం చేసేవారు, దేవుని రక్షణ పరణాళిక్న  అస్పష్ుం 
చేసాు రు మరియు సాధారణుంగా అరథుం చేస్ కోరు. 

అపొ స్ులుడెైన పౌలు బ ైబిలు పవిత్ర దనిాలన  (ఉదా. చటా్ లు 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 కొరిుంథీయులక్ు 5: 7-8, 16: 

8) పరజలు. 

పాల్ పరతేయక్ుంగా బ ైబిల్ ఆచారాలు తో అనయమత్ పదాత్ులన  క్లుపుకొని ఖుండిుంచారు (1 కోరిుంత్తయన్్ 10: 20-

23). పౌలు తాన  త్న జీవితాుంత్ుం ముగిుంచాడు, యూద లుందరిని కాపాడుకోవలసని అనిా ఆచారాలన  ఆయన 
ఉుంచాడు (అపో స్ులుల కారయములు 28: 17-19; cf. చటా్ లు 21: 18-24) మరియు అది లేవీయకాుండలోని అనిా పవిత్ర 
దినాలన  23. 

ఒక్ నియముం పరకారుం, గీకీో-రోమన్ చరిాలు ఆయనన  అన క్రిుంచటానికి పాల్ ఉపో దాా త్మున  అన స్రిుంచలేద  (1 

కొరిుంథీయులక్ు 11: 1) మరియు అపొ స్ులుడెైన యోహాన  ఇచిాన ఉపదేశ్ము అత్న  మరియు యేస్  
నడిచినపుపడు కొనసాగడానికి కొనసాగిుంచటానికి (1 యోహాన  2: 6) , 18-19), వారు అనిా బ ైబిల్ పవిత్ర రోజుల 
ఉుంచేుంద క్ు లేద  న ుండి. ఆ స్ుంఘయలు సాధారణుంగా త్మ ఆరాధన కాయల ుండరలలో అనయజన ల ఆచారాలన  మిళిత్ుం 
చేసాు య, అపో స్ులులు దీనిని వయత్తరేకిుంచారు (1 కొరిుందీయులక్ు 10: 20-23; 2 కొరిుంథీయులక్ు 6: 14-18; యూదా 3-

4, 12; 1 యోహాన  2: 6). 

దేవుని పవిత్ర దినాలన  ఉుంచ కోవడుం దాారా, కానీ బద లుగా బ ైబిల క్ల్ పరతాయమయాయయలు, చాలయముంది పాపుం మన 
జీవితాల న ుండి నిజుంగా బయటపడవలసిన అవస్రుం లేద , దేవుడు కేవలుం కొుంత్ముందిని పిలుస్ ు నాాడు, ఈ 
వయస్ ్లో అుందరికర మోక్షానికి అవకాశ్ుం లభస్ ు ుంది రాబో యే వయస్ ్, మరియు దాదాపు నివసిుంచిన దాదాపు 
అనిా త్రువాత్ పుంట సవే్ చేయబడుత్ుుంది. 

దేవుని పవిత్ర డేస్ట చాలయ అరథుం లేద  మోక్షానికి అత్ని పరణాళిక్ భాగాలు లే. ఇది ఒక్ అద ుత్మ ైన మరియు loving 

పరణాళిక్. 

9. త్పుపలు మరి్యు సబలాత్ 



బ ైబిల్ హో లీ డేస్ ా యేస్ న  ఎ 0 ద క్ు పరక్టి 0 చడ 0 లేద ? 'సాుంపరదాయుం' గురిుంచి జుడా-వయత్తరేక్ భావన, రాజీ, 

అజాఞ నుం మరియు త్పుపడు అభపరా యయలతో పాట గా, ఎనలా కారణాల వలన వారు దవేుని పుండుగలన  
పరిశీలిుంచాలి్న అవస్రుం ఉనాట ల  అుంగీక్రిుంచడుం లేద . 

బ ైబిల్ పవిత్ర దినాలు పూరిు అయయయయని పరజలు 'పూై ఫ్' అని పిలవబడే త్పుపగా అన వదిుంచబడని / అపారథుం 
చేయబడిన గదాయల ై ర్ుండు జుంటలు సాధారణుంగా ఉనాాయ. 

కొలొసెయులు 2: 16-17 

బహుశా, స్బాాత్ు మరియు బ ైబిల్ హో లీ డేస్ట పూరిు చేయబడిన "రుజువు" అని బ ైబిల్ యొక్క స్రాసాధారణ భాగుం 
కొలొస్్యులు 2: 16-17. కాబటి్, దీని యొక్క ఒక్ చినా పొ రపాట న  పరిశీలిదాే ుం: 

16 ఎవడున  అుంద వలన మయుంస్ుం, లేదా పానీయుం లో, లేదా ఒక్ holyday స్ుంబుంధిుంచి మీక్ు శక్ష ల ట్, లేదా 
అమయవాస్య లేదా విశాీుంత్త దినాలక్ు రోజుల: 17 ఏ వచిాన విషయయలన  నీడ ఉనాాయ; కానీ శ్రీరుం కరసీ్ ు  (: 
16-17, KJV క్లిషియయన్్ 2) ఉుంది. 

పెైన అన వాదుం అయత,ే అది అస్లు గీకీ్ులో లేని ఒక్ పదుం (ఎుంద క్ు KJV అన వాదక్ుల 
చాలు ఇటాలిక్్ లో ఉుంది) మరియు ఒక్ "ఉుంది" జోడిుంచారు, దగగరగా ఉుంది. 

ఒక్ నిజమ ైన సాహ త్య అన వాదుం అది అక్కడ లేనుంద న దానిా వదిలివేస్ ు ుంది. బలమ ైన యొక్క 
సామరస్య స్ుంఖయలు మరియు స్ుంబుంధిత్ పదాలు పదయుం 17 గమనిుంచుండి: 

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

రాబో యే వస్ ు వుల నీడ ఏవి? ది…. కానీ .... శ్రీరుం ............ యొక్క ... కరసీ్ ు .   

9999 అుంటే బ ైబిల్ పాఠుంలో ఏ పదుం లేదని అరథుం- "ఈజ్" అనే పదుం ఈ గుీంథుంలో లేద . 

అదే మూడు సా్ ర ుంగ్్ పదాలు (# 4983, 3588, & 5547) కొీత్ు  నిబుంధన లో మరియు ఆ సారుల  KJV "కరసీ్ ు  యొక్క 
శ్రీరుం" గా అన వదిస్ ు ుంది నాలుగు ఇత్ర సారుల  ఉపయోగిసాు రు (రోమయ 7 ఎుంద క్ుంటే:; 1 కొరిుంథీయులక్ు 10:16 4; 1 

కొరిుంథీయులక్ు 12:27, ఎఫెసీయులక్ు 4:12) - అలయగే NKJV- కాబటి్  KJV ఉుండాలి. 

అుంద వలల , ఆ అన వాదక్ులు త్మక్ు తాముగా అన గుణుంగా ఉుంటే, వారు కొలొసీ్యులక్ు 2: 16-17 భాషన  
(మరియు క్ుుండలీక్రణాలు లేదా కామయలతో స్హా) అన వదిుంచారు: 



16 అుంద వలన త్తుంటట మరియు తార గుత్ూ లేదా ఒక్ పుండుగ స్ుంబుంధిుంచి లేదా అమయవాస్య ఒక్ 
పాటిుంచవలసిన లేదా విశాీుంత్తదినము 17 (ఆ విషయయలు రాబో యే విషయయలు యొక్క నీడ ఉుంటాయ), కానీ 
కరసీ్ ు  యొక్క శ్రీరుం యొక్క ఏ మనిషి నాయయమూరిు మీరు వీలు. 

లేదా ఇత్ర మయటలలో, "కరసీ్ ు  శ్రీరము" వెలుపల ఉనావారిని అన మత్తుంచవద ే  (చరిా, కొలొస్్యులు 1:18) పవిత్ర 
దినాలక్ు స్ుంబుంధిుంచి తీరుప చెపపుండ,ి కానీ నిజమ ైన చరిా మయత్రమే. కొల బ్రరయులక్ు 2: 16-17 స్బాాత్ మరియు 
పవిత్ర దినాలు పూరిు అయయయయని చెపపడుం లేద . 

మిలన్ యొక్క పరా రుంభ ఆరథడాక్్ బిషప్ అుంబోర స్ట క్ూడా ఈ పదయుం మీద కిుీంది వాయఖయయనుం వార సిన విధుంగా 
కొలొస్్యులు 2:17 "కరసీ్ ు  శ్రీరమున " స్యచిస్ ు నాారని గురిుుంచాడు: 

మనము కరసీ్ ు  శ్రీరమున  వెదక్ుదాుం ... కరసీ్ ు  శ్రీరము ఎక్కడెైతే స్త్యుం ఉుంది. (మిలన్ యొక్క ఆుంబోర స్ట 
బుక్ II. పునరుతాథ నుంపెై విశాాస్ుం మీద, సెక్షన్ 107) 

గీకీ్ు ఆధ నిక్ అన వాదక్ులు వయకరుక్రణ నిజుంగా అరథుం ఏమి త్రచ గా విస్ురిసాు రు విచారుం ఉుంది. 

ఇది పవిత్ర దినాలలో పూరువుత్ుుంది అని చెపుపటక్ు ఒక్ పొ ర అన వాదముపెై ఆధారపడిన పదే వాయఖయయనుం (బ ైబిల్ 
వివరణ). 

గలతీయులకు 4: 8-10 

హో లీ డేస్ ా గాలటీయులు 4: 8-10 గా ఉుంచడుం మరొక్ సాధారణ అభయుంత్రుం. కొుందరు పొ ర టెస్్ుంట ల  ఈ బ ైబిల్ తదేీలు 
పరిశీలిుంచబడవని చపెపటానికి దీనిని ఉపయోగిసాు రు. కాబటి్  ఆ లేఖనాలు వాస్ువానికి ఏమి బో ధిసాు యో చయదాే ుం: 

8 కానీ, నిజానికి, మీరు దేవుని తెలియద  ఉనాపుపడు, మీరు స్ాభావుం దాారా దేవత్లు లేని ఆ 
పనిచేశారు. 9 అయతే ఇపుపడు మీరు తెలిసిన త్రువాత్ దేవుడు, లేదా బద లుగా దేవుడు పిలుసాు రు, ఎలయ 
మీరు బలహీనమ ైన మరియు బ గగర్చలూ అుంశాలు త్తరిగి రముు, మీరు మళ్ళి కోరుక్ుుంట నాాన  ఇది బానిస్త్ాుం 
లో ఉుండటుం? 10 మీరు దినములు, నెలలు, ఋత్ువులు, స్ 0 వత్్రాలు పరిశీలి 0 చ ద రు. 

ఇక్కడ వయత్తరేక్ పవిత్ర దినుం వాదనతో అనేక్ స్మస్యలు ఉనాాయ. 

గాలటీయులు యూద లు కాని వారు (త్రువాత్ కొుంత్ముంది యూద లు త్రువాత్త శలల కాలలో పరసాు విుంచారు) మరియు 
మయరిపడి ముుంద  బ ైబిల్ హో లీ డేస్ట ఉుంచడుం లేద . 

బ ైబిలు బ ైబిలు అవస్రాలన  బ ైబిలు "భకిుహీన మూలకాలు" అని పిలిచే మయరగమే లేద . పౌలు స్పష్ 0 గా అనయమత్ 
ఆచారాలక్ు వయత్తరేక్ 0 గా హెచారి 0 చాడు గాలతీయులు "స్ాత్ 0 త్రమ ైన దేవత్లే కాద . 



కాథలిక్ుకలు / పొ ర టెస్్ుంట ల  / ఈస్్రన్ ఆరోథ డాక్్ వారు త్రచయ వివిధ రోజులు మరియు స్ుంవత్్రాలు (ఆదివారుం, 

ఈస్్ర్చ, కిసీ్ుస్ట, నయత్న స్ుంవత్్రములు) గమనిుంచి ఉుండాలని భావిుంచవలసి ఉుంది, కాబటి్  వారు ఏ మత్పరమ ైన 
దినాలే పరిశీలిుంచబడవచాని భావిసేు  వారు ఏదెైనా గమనిుంచక్ూడద . 

బ ైబిలు పరిశుదా దనిాలతో గల గలతీయులక్ు 4: 8-10 మినహాయుంపు లేద , కాని బ ైబిలు కాని ఆచారాలక్ు 
త్గులుకోక్ుుండా ఒక్ హెచారిక్. 

ఏడవ ర్ోజు సబలాత్ గుర్ించి? 

లేవీయకా 0 డము 23 లో ఇవాబడని దవేుని స్ 0 ఘయలోల  ఏడవ రోజు స్బాాత్ మొదటిద.ి వారిషక్ వారిషక్ పవిత్ర 
దినలత్్వ 0 కాక్పో యనా కొనిా క్ుల పుమ ైన వాయఖయయనాలు క్మీ 0 గా ఉ 0 టాయ. 

వారుం యొక్క ఏడవ రోజు, బ ైబిల్ స్బాాత్, ఇపుపడు శ్నివారుం అని పిలుసాు రు. వారుం యొక్క ఏడవ రోజుగా ఆదివారుం 
కొనిా కాయల ుండరలలో చయపిుంచబడినపపటికర, ఆదివారుం ఆదివారుం మొదటి రోజు. యేస్  (లూకా 4:16, 21; 6: 6; 13:10) 

అలయగే అపో స్ులులు మరియు విశాాస్క్ులు (చటా్ లు 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18) హెబ్రరయులక్ు 4: 9-11) ఏడవ 
రోజు స్బాాత్ున  ఉుంచిుంది. 

కొత్ు  నిబుంధనలో ఏడవ రోజు స్బాాత్ ఆదేశుంచబడలేదని అనేక్ముంది వాదిస్ ు నాారు, కాబటి్  ఇది నడేు ఉుంచవలసిన 
అవస్రుం లేద . అయతే బ ైబిలు యొక్క స్రియెైన అన వాదాలపెై ఆధారపడటుం ఈ వాదనక్ు ఏక్రక్ మయరగుం. అస్లు 
గీకీ్ు, అస్లు అరామ ైక్ మరియు అస్లు లయటిన్ వలేగ ట్ అని నమేువాటిని చయసినటలయతే, ఏడవ రోజు స్బాాత్ 
క్రైస్ువులక్ు ఆదేశుంచబడ్ అనిా భాషలోల నయ స్పష్ుంగా ఉుంట ుంది. 

బ ైబిల్ యొక్క కొనిా కాయథలిక్ మరియు పొర టెసె్ుంట్ అన వాదాలు పరకారుం, ఏడవ రోజున విశాీుంత్త రోజున, విధేయుల ైన 
క్రైస్ువ పరజల కోస్ుం, 

4 అత్డు, ఈ పదాత్తలో ఏడవ రోజు గురిుంచి ఎక్కడల మయటాల డవేారు "దవేుడు త్న రచనల న ుండి ఏడవ రోజు 
విశాీుంత్త"; 5 మరియు మళ్ళి, గత్ుంలో పేరొకనా సాథ నుంలో, అుంద వలన, కొుంత్ముంది దీనిని లోకి ఎుంటర్చ అని 
ఉుంద,ి మరియు గత్ుంలో శుభవారు ఎుంద క్ుంటే అవిధేయత్ నమోద  చేయలేద  పొ ుందిన ఆ న ుండ,ి "వారు నా 
విశాీుంత్తలో పరవేశుంపరు తెలియచసే్ ు ుంది." 6 .. . 9 అుంద వలన, ఒక్ స్బాాత్ మిగిలిన ఇపపటికర దవేుని పరజలక్ు 
ఉుంది. 10 ఎవడు దేవుని పరదేశ్ుంలోకి పరవేశసాు డు దేవుడు త్న న ుండి చేసిన విధుంగా త్న సొ ుంత్ రచనలు న ుండి 
పరత్తషి్ుంచారు. 11 అుంద వలన, మయక్ు అవిధేయత్న  యొక్క అదే ఉదాహరణ త్రువాత్ ఎవరూ వసాు య 
కాబటి్, ఆ మిగిలిన ఎుంటర్చ పో రాడాలి వీలు. (హెబ్రరయులు 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 ఎక్కడల అత్న  ఈ పదాలు లో ఏడవ రోజు గురిుంచి చెపుపక్ునేవారు: "ఏడవ రోజున దేవుడు త్న పని న ుండ ి
విశాీుంత్త." 5 మరోసారి ఆమోదిుంచడుంతో ఆయన చెపాపరు పెైన, "వారు నా మిగిలిన ఎుంటర్చ ఎపుపడయ 



ఉుంట ుంది." 6 ఇది ఇపపటికర కొనిా ఆ మిగిలిన ఎుంటర్చ అని ఉుంది, మరియు గత్ుంలో స్ వారు వారికి బో ధిుంచిన 
వారిని ఎుంద క్ుంటే వారి అవిధేయత్ లో వెళ్ిలేద  ... 9 ఉనాాయ మిగిలిపోయుంది, అపుపడు, దేవుని పరజలక్ు 
ఒక్ స్బాాత్-మిగిలిన; దేవుని మిగిలిన పరవేశస్ ు ుంది ఎవరిక్రనా 10, త్న స్ాుంత్ పని న ుండే పరత్తషి్ుంచారు దేవుడు 
త్న న ుండ ిలయగా. 11 అుంద వలల  ఆ మిగిలిన ఎుంటర్చ పరత్త పరయత్ాుం, ఎవరూ అవిధేయత్ వారి ఉదాహరణక్ు 
అన స్రిుంచి వసాు య క్న క్ త్యయరు చేదాే ము (హెబ్రరయులు 4: 4-6,9-11, ఎన్ ఐ) 

క్రైస్ువులు ఏడవ రోజు స్బాాత్ున  ఉుంచాలని కొీత్ు  నిబుంధన స్పష్ుంగా తలెుపుత్ుుంద.ి ఆధాయత్తుక్ుం పెరుగుదల 
మరియు వయకిుగత్ పునరుజ్ీవనుం కోస్ుం అన మత్తుంచే పాట , స్బాాత్ క్ూడా దవేుని వెయేయళ్లపాట  మిగిలిన రాబో యే 
స్మయుం చితీరక్రిస్ ు ుంది. 

ఏడవ రోజు స్బాాత్ పవిత్ర దినుం అని అనేక్ ముంది భావిుంచరు, బ ైబిలు (లేవీయకా 0 డము 23: 3, నిరగమకా 0 డము 
20: 8, యెషయయ 58:13). కొీత్ు  నిబుంధన దానిని ఉుంచక్ుుండా ఉుండటానికి హెచారిుంచిుంది (హెబ్రరయులక్ు 4: 4-11), 

ఇుంకా "ఖయళ్ళ పదాలు" (cf. ఎఫేసియన్్ 5:26) తో అనేక్ కారణాలు ఉనాాయ. 

ర్ుండవ భాషలో బిషప్ ఇగేాషియస్ట ఆఫ్ ఆుంటియోచ్ ఆదవిారుంతో ఏడవ రోజు స్బాాత్ సాథ నుంలో లేద  (థీల్ బి. 
ఇగాాటియస్ట మరియు స్బాాత్ ది స్బాాత్ సెుంటినెల్, వాలూయమ్స 69 (3): 18-21 , 2016 మరియు థీల్ B. 

ఇగేాషియస్ట మరియు స్బాాత్ లపెై మరిుంత్. స్బాాత్ సెుంటినెల్, వాలూయమ్స 70 (2): 15-17, 2017). నార్చ దిదచ ేఅని 
పురాత్న పత్రుం చేసిుంది (. థీల్ B. ది దిదచే మరియు స్బాాత్ స్బాాత్ సెుంటినెల్, వాలూయమ్స 69 (2): 10, 19-20, 

2016). 

చరిా యొక్క చరిత్ర గురిుంచి మరిుంత్ పత్రబదాుం స్మయచారుం కోస్ుం, బుక్లటల న  ఎక్కడ ఉుంది టటర  కిసీి్యన్ చరిా ట డే 
త్నిఖీ? మరియు www.ccog.org దేవుని చర్చా ఆఫ్ కొనసాగుత్ునా చరిత్ర. 

10. రీ్మేక్్ డెమానిక్ సెలవులు 

కిసీ్ుస్ట, ఈస్్ర్చ మరియు కరసీ్ ు  యొక్క పలువురు పొ ర ఫెస్రుల  గమనిుంచే ఇత్ర మత్పరమ ైన రోజులు ఏుంటి? 

వారు బ ైబిలు న ుండి వచాారా? లేక్పో త,ే వారు ఎక్కడ న ుండి వచాారు? బ ైబిలు పరకార 0, మీరు వాటిని కాపాడుక్ు 0 ట ే
అది కేవల 0 అవస్రమయ? 

పరపుంచ చరిాలు ఆమోదిుంచిన అనేక్ సెలవులు ఉనాాయ, అయనపపటికర వాటిలో అనిాుంటికర అనిాుంటికర 
ఆమోదిుంచబడలేద . చరిత్రవాయపు ుంగా, కొనిా చరిాలు కొనిాసారుల  ఆమోదిుంచబడా్ య, కొనిాసారుల  ఖుండిుంచారు, అదే 
సెలవుదనిాలు. 



ఈ బుక్లట్ పరత్త పుస్ు కానికి స్ుంబుంధిుంచిన అనిా వివరాలన  మరియు వాటి మూలయలు గురిుంచి తలెుస్ కోవడానికి ఈ 
బుక్లట్ యొక్క పరిధిని దాటినపపటికర, వాస్ువానికి అనేక్ముంది దెయయయలని త్తరిగి పొ ుంద తారు ఎుంద క్ుంటే పలువురు 
చరిాలు సీాక్రిుంచిన మరియు ముుంద  / లేదా వాటిని పేరు మయరాారు. 

అనేక్ గీకీో-రోమన్ వేదాుంత్ులు కొనిాసారుల  అనయమత్ మరియు త్గని గా ఈ సెలవులు పరత్తఘటిుంచే తలెుస్ కొని 
ఆశ్ారయుం ఉుంట ుంది క్రైస్ువులు-ఉనాపపటికర వివిధ గీకీో-రోమన్ చరిాలు 21 స్్ుంప్ శ్తాబేుం లో వాటిని పో ర త్్హ ుంచడానికి 
వాస్ువుం. 

నయయ ఇయర్ డే గ్ౌరవించబడిన జానస్ (సమయం యొకా దేవుడు) మర్ియు స్ె ీనుఆ (శుదిి  మర్యిు బలవి యొకా 
దేవత్) 

బ ైబిల్ సి్ెుంగ్ లో స్ుంవత్్రుం పరా రుంభమవుత్ుుంది (నిరగమకాుండము 12: 2), కానీ సామయనయుంగా నయయ ఇయర్చ డే నేటి 
కాయల  న జనవరి 1 స్్ుంప్ గమనిుంచవచ ా అుంటారు. చివరి 2 nd శ్తాబేుం AD లో, గీకీో-రోమన్ వేదాుంత్త టెరు్ ూలిలయన్ అది 
ఒక్ వెరషన్ స్ుంబరాలు వీరు కరసీ్ ు  బాహాటుంగా వారికి ఖుండిుంచారు. కానీ, ఆ జరుపుకోవాలని కోరుక్ునే చాలయ ముందిని 
అది ఆపలేద . 

కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ నివేదిక్లు: 

కిసీి్యన్ రచయత్లు మరియు కౌని్ళ్ళల  పుండుగతో స్ుంబుందిుంచిన అస్ుంఖయయక్ ఉత్్వాలు మరియు 
అత్తక్మీణలన  ఖుండసి్యు  ... స్ుంవత్్రుం ఆరుంభుంలో జరుపుక్ుుంటారు: సాుంపరదాయ బహుమత్ులన  
గౌరవిుంచే క్రైస్ువులన  టెరూ్ లియన్ నిుందిుంచాడు - నయత్న స్ుంవత్్ర దినానికి అధయక్షత్ వహ ుంచిన దేవెస్ట 
సె్ రనియయ న ుండి సే్ రనే (Fr. étrennes) అని పిలుసాు రు (Cf. ఓవిడ్, ఫాస్్ట, 185-90) - సేాహపూరాక్ స్ుంపరకుం 
యొక్క కేవలుం టోక్న్్ (డి ఐడల్ xiv). (టియరీా J. నయయ ఇయర్చ'స్ట డే ది కాతోలిక్ ఎనెై్ కోల పెడియయ 
వాలూయమ్స 11, 1911) 

487 AD కాలుంలో, గీకీో-రోమీయులు జనవరి 1 స్్ుంప్ న "స్ నిాత్త్ు ాుం విుంద " దత్ుత్ అనిపిుంచిుంద.ి ఇద,ి అయతే, అనిా 
ద రాురగపు కారయక్లయపాలన  ఆపలేద . 

కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ గమనిక్లు: 

మన రోజున క్ూడా నయత్న స్ుంవత్్ర వేడుక్ల యొక్క లౌకిక్ లక్షణాలు స్ డిగుుండుం యొక్క 
మత్స్ుంబుంధమ ైన ఆచారుంతో జోక్యుం చేస్ క్ుుంటట, పవిత్ర దినానికి పవిత్రమ ైన పవిత్రమ ైన లక్షణానిా క్లిగి 
ఉుండటానికి కేవలుం సెలవుదినుం చేసాు య. సెయుంట్ అగసి్న్ ఈ రోజున  జరుపుక్ునే అనయమత్ మరియు 



క్రైస్ువ పదాత్ుల మధయ వయతాయసానిా స్యచిస్ ు ుంది: క్రైస్ువ ఉపవాస్ుం మరియు పరా రథనలన  క్రైస్ువ ఉపవాస్ుం 
మరియు పరా రథన (PL, XXXVIII, 1024 చదరపు; Sxcvii, cxcviii) దాారా బహ షకరిుంచబడాలి. (ఐబిడ్) 

కాబటి్  ఇది ఇలయ చెబుతోుంది: 

... ఆరవ శ్తాబేుం Auxerre కౌని్ల్ (చెయయవచ ా. ననే ) క్రైస్ువులు strenas diabolicas 

అబే్రారే ఒపుపకోద  చివరలో. 

వయకరుక్రణ strenas diabolicas స్ మయరుగా "డెవిల్ యొక్క కొత్ు  స్మయుం గమనిుంచి." ఇది నయయ ఇయర్చ యొక్క 
తీరాునాలు పరా రథనలు మరియు పదాత్ులు ఒక్సారి అనయమత్ దేవత్ కోస్ుం ఇచిాన స్ుంబుంధిుంచిన అవకాశ్ుం ఉుంది 
లయటిన్ ఆుంగలుంలోకి న ుండి అన వదసి్ ు ుంద ిఅబే్రారే. 

ఒక్ బ ైబిల్ సెలవు, జనవరి 1 స్్ుంప్ కాద  మరియు రోమ్స యొక్క చరిా దెయయయల దాని లక్షణాలన  కొనిా నిషేధిుంచనె . 

వాల ంట్టైన్ె డే గ్ౌరవించబడిన ఫూయనస్ / పాన్ (మందలు మర్యిు సంతానోత్పతిు  యొకా దేవుడు) 

బ ైబిలోల  వాల ుంటెైన్్ డే వుంటి సెలవుదినుం లేద , కానీ చాలయముంది అది గమనిసాు రు. 

ఇక్కడ ఒక్ కాథలిక్ మూలుం దాని గురిుంచి వార సినద:ి 

సెయుంట్ వాల ుంటెైన్్ డే యొక్క మూలయలు లూపెరాకలియయ యొక్క పురాత్న రోమన్ ఉత్్వుంలో ఉుంటాయ. 
ఇది ఫిబరవరి 15 న జరుపుక్ుుంది. 800 స్ుంవత్్రాలక్ు రోమన ల  ఈ రోజున  లూపెరుక దేవునికి అుంకిత్ుం 
చేశారు. లూపెరాకలియయలో, ఒక్ యువక్ుడు ఒక్ లయటరిలో ఒక్ యువత్త పేరున  గడపతాడు మరియు ఆ 
స్ుంవత్్రుంలో మహ ళ్న  ల ైుంగిక్ భాగసాామిగా ఉుంచ తాడు ... 

కాథలిక్ చరిా ఇక్పెై అధికారిక్ుంగా సెయుంట్ వాల ుంటెైన్ గౌరవిసాు రు కానీ సెలవు రోమన్ మరియు కాథలిక్ 
మూలయలు ర్ుండయ ఉనాాయ. (సెయుంట్ వాల ుంటెైన్్ డే యొక్క ఆరిజిన్్ http: //www.american 

catholic.org) 

అనయమత్ మూలయలన , ల ై 0 గిక్ స్ 0 బ 0 ధానిా క్లిగివునా రోజు, క్రైస్ువులు గమని 0 చవలసిన రోజు కాద . కొీత్ు  
నిబుంధనలో ఈ రక్మ ైన పరవరున హెచారిుంచబడిుంది (1 కోరిుంత్తయన్్ 6:18; యూదా 4). 

వాల ుంటెైన్్ డే గురిుంచి కొనిా ఇసాల మిక్ వాయఖయలన  గమనిుంచుండి: 

వాల ుంటెైన్్ డనే  జరుపుకోవడుం అన మత్తుంచబడద  ఎుంద క్ుంటే: ముుంద గా, ఇది నయత్నమ ైన సలెవుదినుం 
... క్రైస్ువులు వాల ుంటెైన్్ డే యొక్క పగ మూలయలు గురిుంచి తెలుస్ క్ునాారు. మారగం కసరైసువులు స్ికర్ించింద ి
సెయంట్ వాల ంట్టైన్ె డ ేముసిల ుంలక్ు పాఠంకావాలి ... మేము అనయమత్ అనెైతిక పదిత్ లతో సంబంధం ఏదెైనా 



దయరంగ్ా ఉండాలి .. పేరమ క్ుట ుంబాలు, సేాహ త్ులు మరియు వివాహ త్ులు పరజలు మధయ ఇట వుంటి ఒక్ 
రోజున జరుపుక్ుుంటారు అవస్రుం లేద . ... మూలయలు. (వాల ుంటెైన్్ డే ఉత్్వుంపెై పాలన. Http: // www 

contactpakistan.com) 

ముసిల ుంలు క్రైస్ువ మత్ుంతో వాల ుంటెైన్్ డేని (స్పష్ుంగా త్పుపడు రాజీపిత్ రక్మ ైన) మరియు పాపుంతో అన బుంధుం 
ఉుందని గమనిుంచుండి. 

వేరొక్ మయటలో చెపాపలుంట,ే వాల ుంటెైన్్ డే కరసీ్ ు  పేరిట (క్రైస్ువత్ాుం అనే పదుం దాారా) అన యల మధయ 
దయషిుంచబడటానికి కారణమవుత్ుుంది (రోమీయులు 2:24; యెషయయ 52: 5). "దేవుని నామము మీ నిమిత్ుము 
దయషిుంచ ట" లేద  (రోమీయులు 2:24) అనయమత్ సెలవుదినాలన  ఉుంచడుం. 

నిజమ ైన క్రైస్ువులు దెయయుం సెలవు దినాలన  పునరావృత్ుం చేయరు (cf. 1 కోరిుంత్తయన్్ 10:21). 

మార్ి్ గ్ాీ స్: డెవిల్ె కార్ి్వాల్ 

మయర్ి గాీస్ట మరియు వాల ుంటెైన్్ డే లయుంటి కారిావాల్్ (కిుీంద ిలూపెరాకలియయ అని పిలుసాు రు) అనయమత్వాదుం న ుండ ి
వచిాుంద:ి 

వారిషక్ వస్ుంత్ ఉత్్వుం యొక్క మొదట ి రికారు్ లలో ఒక్టి ఈజిపు్ లో ఒసిరిస్ట యొక్క పుండుగ; ఇది నెైలు 
నది వారిషక్ వరదలు దాారా తీస్ క్ునా జీవిత్ పునరుదారణ జాఞ పకారాుం. ఏథెనల్ో, 6 వ శాత్ుం స్మయుంలో. BC, 

డియోనిస్స్ట దేవుడు గౌరవారాుం ఒక్ వారిషక్ వడేుక్ ఫ్ోల ట్ ఉపయోగుం యొక్క మొదటి రికారు్ . ఇది రోమన్ 
సామయా జయుం స్మయుంలో, మయుంసాహారులు శాశ్ాత్ పౌరస్ుంబుంధమ ైన రుగుత్ మరియు ల ైుంగిక్త్క్ు 
చేరుక్ునాాయ. పరధాన రోమన్ వేడుక్లు బాచాాలియయ, సాటరాాలియయ, మరియు లూపెరాకలియయ. ఐరోపాలో 
వస్ుంత్ స్ుంతానలత్పత్తు  వేడుక్ల సాుంపరదాయుం క్రైస్ువ కాలుంలోనే బాగా కొనసాగిుంది ... అనయమత్ 
మూఢనముకాలు మరియు ఐరోపాలోని జానపద క్థలలో వేరు వేరుగా ఉనా కారణుంగా, రోమన్ కాథలిక్ 
చర్చా వాటిని సా్ ుంప్ చేయలేక్పో యుంది మరియు చివరక్ు వాటిలో అనేక్ చరిా కారయక్లయపాలోల  భాగుంగా 
అుంగీక్రిుంచిుంది. (కారిావాల్ ది కొలుంబియయ ఎనెై్కోల పీడియయ, 6 వ ఎడిషన్ 2015) 

ది బ్రకానిక్ల్ దేవుడనిి బాచస్ట అని పిలుసాు రు, దీనిని డియోనియస్ట అని క్ూడా పిలుసాు రు. అత్న  గీకీ్ు పురాణుంలో 
దార క్ష పుంట, వెైన్ త్యయరీ మరియు వెైన్, క్రు పిచిా, స్ుంతానలత్పత్తు , థియేటర్చ, మరియు మత్పరమ ైన పారవశ్యుం 
యొక్క దేవుడు. ల ైుంగిక్ వయభచారుం బాకాకాలియయ వేడుక్లో భాగుంగా ఉుంది. మూడవ శ్తాబేుంలో గీకీ్ు-రోమన్ 
నాయక్ుడు క్మోడియనిస్ట అత్ని ఆరాధనన  ఖుండిుంచారు (క్మోడియస్ట కిసీి్యన్ డిసిపిల న్ ఆన్ యయుంటీ-నిసేన్ 
ఫాదర్చ్, వాలూయమ్స 4). 



ఆలయకహాల్, ముఖయుంగా వెైన్ గీకీ్ు స్ుంస్కృత్తలో ఒక్ ముఖయమ ైన పాత్ర పో షిుంచడుంతో, డయోనిస్ స్ట ఒక్ పరా ణాుంత్క్ జీవన 
శ రలికి ముఖయమ ైన కారణుం (గుతీల  I. పానీయుం గోథుం బుక్్, 2008, పేజీ 11). మయర్ిస్ట గాీస్ట మరియు కారావాల్ దీనికి 
స్ుంబుంధిుంచినవి. 

ర్ుండవ శ్తాబేుం చివరోల , రోమన్ కాథలిక్ బిషప్ మరియు త్ూరుప స్ుంపరదాయ సెయుంట్ ఐర్నయస్ట ఇక్కడికి వచిాన 
వాల ుంటనిస్ట యొక్క అన చరులన  మయుంస్ుం త్తనే దేశాలలో జరిగే పుండుగలలో పాలొగ నడానికి ఖుండిుంచారు: 

అ 0 ద వలల , వాటిలో "అత్య 0 త్ పరిపూరణమ ైనద"ి అ 0 టే ఆ విధ 0 గా నిషిదామ ైన పన లక్ు భయపడక్ు 0 

డా, "అలయ 0 టివాటిని చసే్ ు నావారు దేవుని రాజయమున  స్ాత్ 0 త్తర 0 చ కొనరు" అని లేఖనాలు మనక్ు 
హామీ ఇవాడ 0 జరిగి 0 ది. ఉదాహరణక్ు, వారు విగహీాలక్ు బలి అరిపుంచిన మయుంస్ుం త్తనడుం గురిుంచి 
ఎట వుంటి ధెైరయమూ లేద , ఈ విధుంగా వారు ఈ విధుంగా చేయలేరని ఊహ ుంచ క్ుుంటారు. అపుపడు, మళ్ళి, 
విగహీాలన  గౌరవారథుం జరుపుక్ుుంటారు పరత్త అహ ుంసా పుండుగ వదే. . . వారిలో మరికొుంత్ముంది అతాయశ్తో, 
మయుంసానిా మోస్పూరిత్ుంగా, ఆత్ు శ్రీరాలన  ఆధాయత్తుక్ుం కొరక్ు అుందిుంచేటపుపడు, శ్రీర శ్రీరమునక్ు 
మృత్దేహాలక్ు అన మత్త ఇవాాలి. వాటలిో కొనిా, అుంతేకాక్, పెైన పేరొకనా సిదాా ుంతాలన  నేరిపుంచిన సీు రలన  
అపవిత్రుం చేసే అలవాట లో ఉనాాయ, వారిలో కొుందరు త్పుపదలవ పటి్స్ ు నా సీు రలు త్రచ గా దేవుని చరిాకి 
త్తరిగి వచిానపుపడు, మరియు వారి మిగిలిన త్పుపలతో పాట  దీనిని గురిుుంచడుం. బుక్ 1, అధాయయుం 6, 3 వ 
వచనుం) 

త్రువాత్, ఆరథడాక్్ కేథలిక్ అపో లోజిస్్ట ఆరోాబియస్ట (330 స్ుంవత్్రాల వయస్ ్లో మరణ ుంచాడు) పాగన్్ క్లిగి 
ఉనా ఉపజాత్ులపెై హెచారిుంచాడు: 

ఎరీత్తయస్ క జాఞ నియెైన క్ుమయరుడా, నీకేమి చెపుపచ నాావు? మినరాా యొక్క పౌరులు ఏుంటి? మనస్ లో 
ఏది పరమయదక్రమ ైనది కాపాడుత్ుుందల , లేదా మయనవులక్ు భదరత్ క్లిపుంచడానికి మరియు మయనవులక్ు 
భదరత్ క్లిపుంచడానికి మీరు ఏ క్ళ్న  క్లిగి ఉుంటారో మీరు ఏ విషయయనెైానా కాపాడుకోవాలనే ఉదేే శ్యుంతో 
మనస్ ్ ఎుంతో ఆస్కిుగా ఉుంట ుంది. ఇది అబదామ ైన అపనముక్ుం కాద , లేదా మీరు అబదాా ల ఆరోపణలతో 
బాధపడటుం లేద : మీ ఎలుసినియ యొక్క అపకరరిు వారి పరా థమిక్ పరా రుంభాలు మరియు పురాత్న 
సాహ తాయల రికారు్ ల దాారా, చాలయ స్ుంకేతాలు దాారా, జరిమయనాతో, మీరు దానిా పరశాుంచినపుపడు పవిత్ర 
విషయయలు, - "నేన  ఉపవాస్ుం మరియు ముసాయదా తార గి; నేన  ఆధాయత్తుక్ చెత్ు  న ుండి తీస,ి విక్ర్చ బుట్లో 
పెట ్ క్ునాాన ; నేన  మళ్ళి సీాక్రిుంచాన , చినా ఛ్ాతీకి బదలిీ చేశాన . (అరినలసిస్ట ఎగ్రనెస్్ట ది హథీెన్, బుక్ 
V, చాప్ర్చ 26) 

ఆరోాబియస్ట క్ూడా ఒక్ 'మయర్ి గాీస్ట' బాుంక్ట్ గురిుంచి హెచారిుంచాడనిపిుంచిుంది. 



జూపిటర్చ విుంద  రేపు. బృహస్పత్త, నేన  అన క్ుుంటాన , డెైన్్, మరియు గొపప విుంద లు తో స్ దీరకాాలుం, 

మరియు దీరా ఉపస్ుంహరిుంచ ట దాారా ఆహార కోస్ుం ఆస్కిు కోరిక్లన  నిుండి, మరియు సాధారణ విరాముం 
త్రాాత్ ఆక్లితో. (అరోాబియస్ట, అగ్రన్ ట్ ది హీథెన్, బుక్ VII, చాప్ర్చ 32) 

అుంద వలన, పూరాపు రచయత్లు కారాావల్ / మయర్ి గాీస్ట లయుంటి శ్బాే లు ఆరాధన విగహీారాధనక్ు స్ుంబుంధిుంచి 
ఖుండిుంచాయ. 

బ ైబిలు బో ధిసోు  0 ది: 

13 స్రిగా, విలయస్ుంలో మరియు తార గుడు కాద , lewdness మరియు కాముం కాద , క్లహాలు మరియు 
అస్యయ గలవారు రోజులో ల ట్. 14 అయతే పరభువు యేస్ కరసీ్ ు  చాలు, మరియు దాని మోహ సాు డు తీరేా 
మయుంస్ుం నిబుంధన చేసాు య. (రోమీయులు 13: 13-14) 

బ ైబిలు స్ుంతోషుంగా ఖుండిుంచలేద , మయర్ి గాీస్ట మరియు స్ుంబుంధిత్ ఆచారాలు లేఖనానికి విరుదాుంగా 
ఉనాాయ. బొ లీవియయలో వారు "డెవిల్్ కారిావాల్" అని పిలుసాు రు మరియు సాతాన న  త్మ దేవుడిగా 
బహ రుంగుంగా ఆరాధిస్ ు నాారు! 

డెవిల్్ కారిావాల్ (లయ డయయబాల డ) పరత్త వస్ుంత్, ఓరురో కారిావాల్ మోడ్ లోకి వెళ్ళత్ుుంది ... 
ముఖయయుంశాలలో ఒక్టి డెవిల్ డాన్ర్చ్, వీటి యొక్క సాుంపరదాయుం ఒక్ పరతేయక్మ ైన దయయుం ఆరాధన న ుండి 
వచిాుంద.ిOruro ఒక్ మ ైనిుంగ్ పట్ణుం మరియు సాథ నిక్ులు, చాలయ స్మయుం భూగరు ఖరుా, అుండరారల్్ 
యొక్క ఒక్ దేవుడు దత్ుత్ నిరణయుంచ క్ుుంది. క్రైస్ువ సాుంపరదాయుం ఇది దెయయుం మరియు ఒరురో 
విశాాస్ లని చెపుు ుంద,ి త్దాారా సాతాన న  లేదా స్యతార నిా వారి దేవుడిగా ((ఫరమ్స్) 
http://events.frommers.com/sisp/  

index.htm? FX = ఈవెుంట్ & EVENT_ID = 5769) 

కారాావాల్ / మయర్ిస్ట గాీస్ట ఒక్ దెయయపు సెలవుదనిుం మరియు ఖచిాత్ుంగా ఒక్ కిసీి్యన్ కాద . ఇది యేస్  లేదా 
అత్ని పరా రుంభ నముక్మ ైన అన చరులు ఏ మయత్రుం ఉుంచలేద . 

ల ంట్: అసపషెమ ైన ర్ొట్టె  మర్ియు పెంట్టకోసె్ యొకా డేస్ యొకా వకబీుదిి? 

ల ుంట్ గురిుంచి ఏమిటి? 

'ల ుంట్' అనే పదుం సి్ెుంగ్ సీజన్ అని అరాుం అయనపపటికర, ఇపుపడు పరధానుంగా శీతాకాలుంలో మయర్ి గాీస్ట త్రాాత్ 
గమనిుంచబడిుంది. 

వరల్్ బుక్ ఎనెై్కోల పీడియయ రాషా్ ర లు: 



వస్ుంత్ ఋత్ువులో గమనిుంచిన ఒక్ మత్స్ుంబుంధమ ైన కాలుం ... లలిత్ ఆదివారాలక్ు మినహాయుంచి, 

ఈస్్రుక 40 రోజుల ముుంద గా, ఈస్్ర్చ ఆదివారుం (రాుంమ్స B. ల ుంట్, వరల్్ బుక్ ఎనెై్కోల పెడియయ, 50th ed. 

1966) లో ముగుస్ ు ుంది. 

యయష్ బుధవారుం గురిుంచి ఏమిటి? 

బాగా, అది అస్లు కిసీి్యన్ లేదా బ ైబిల్ పవిత్ర దనిుం కాద . 

కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ నివేదిక్లు: 

యాష్ బుధవారం పేరున  మరణ సాు డు cinerum (అసిథక్లు రోజు) అయతే రోమన్ మిసా్ల్ లో క్లిగి 
గ్గీోరియన్ శాక్మీ ుంటరీ యొక్క పరా రుంభ ఇపపటికే కాపీలు దొరక్లేద  మరియు బహుశా క్నీస్ుం ఎనిమిదవ 
శ్తాబాే నికి చెుందినదిగా ఉుంద.ి 

ఈ రోజున పురాత్న స్ుంపరదాయయల పరకారుం విశాాస్క్ులు అుందరూ మయస్ట పరా రుంభుంలో బలిపీఠుం దగగరికి 
రావాలని పరా రిథుంచబడుతారు, అక్కడ పూజారి త్న తోర వున  గత్ుంలో ఆశీరాదిుంచిన బూడిదలో 
ముుంచెత్ుు తాడు, తెరస్్న్ హెచ్ అష్ బుధవారుం ది కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ, 1907 ). 

కాబటి్, రోమ్స యొక్క చరిా 8 వ శ్తాబేుంలో అధికారిక్ుంగా సీాక్రిుంచిుంది. 

న ద టి మీద బూడిద శలువన  ఉుంచడుం అనే ఆలోచన స్యరయ దేవుడి ఆరాధన మరియు ఇత్ర అనయమత్వాదుం 
న ుండి వచిాుంది అని క్ూడా గమనిుంచాలి: 

మిథార టిక్ ... మొదలవుత్ుుంది ... ఇక్మీదట వారి న దటిిపెై స్న్ కాీస్ట ఉుంట ుంద.ి కిసీి్యన్ యయష్ బుధవారుం 
మీద న ద టిపెైన చేసని బూడది శలువ సారూపయత్ బాగుుంద.ి కొుంత్ముంది మిథార టిక్ క్ల్్ న ుండి వచిాన తొలి 
క్రైస్ువులక్ు ఇది ఉదాహరణగా స్యచిుంచారు; ఇత్రులు ర్ుండు స్ుంపరదాయయలు అదే నమూనాపెై గీయడుం 
చేస్ ు ుందని స్యచిుంచారు. (నాబర్చ్ P. మిథార స్ట యొక్క రహసాయలు: కిసీి్యన్ పరపుంచుం ఆకారుంలో ఉనా 
అనయమత్ నముక్ుం  ... ఇనార్చ టెరడిషన్్ / బేర్చ & క్ుంపెనీ, 2005, పేజి 36) 

యయష్ బుధవారుం ఈ ఆరోపిుంచిన కిసీి్యన్ ఉత్్వుం రోమన్ అనయమత్త్ాుం న ుండి వచిానది, ఇది వదే 
భారత్దేశ్ము న ుండి తీస్ కోబడిుంద.ి యయషెస్ట అసీా అగిా విత్ునమనేదిగా భావిుంచారు, అనిా పాపాలన  
విడనాలి్న శ్కిుతో ... మయరోలో అటోనెుుంట్ యొక్క రోమ్స యొక్క నయత్న స్ుంవత్్ర విుంద లో, పరజలు త్మ 
పాపాలక్ు పరా యశాత్ు ుం చేయడానికి బూడిదపెై ధరిుంచారు మరియు బూడిదలో సాానుం చేశారు. ఇపుపడు 
నాటికి, నయయ ఇయర్చ యొక్క పుండుగ అనిా పాపాలు త్రువాత్త రోజున త్ుడిచిపట్ెబడుత్ుుందని సిదాా ుంత్ుం 
మీద, త్తనడుం, తార గడుం, మరియు పాపుం కోస్ుం ఒక్ పుండుగ. మయర్చా యొక్క చనిపోయన దేవుడు, మయర్చ్ త్న 



ఆరాధక్ులన  'పాపాలన  అత్నితో మరణుం లోకి తీస్ క్ునాాడు. అుంద వలన కారిావాల్ డెైస్ట మయర్ిస్ట, మయర్చ్ 
డే న పడిపో యుంది. ఆుంగలుంలో, ఈ ముంగళ్వారుం ఉుంది, మయర్చ్ సాక్్న్ దేవుడు త్తయలోు  స్ుంబుంధుం క్లిగి 
ఉుంది. ఫెరుంచోల  కారిావాల్ రోజున  మయర్ిస్ట గాీస్ట అని పిలిచారు, "ఫాయట్ ముంగళ్వారుం," అష్ బుధవారుం ముుంద  
మ రీమేీకిుంగ్ డే. (వాక్ర్చ B. ది మిథాయస్ట అుండ్ సీక్టీ్్ యొక్క మహ ళ్ల ఎనెై్కోల పెడియయ. హర్పర్చ కాలిన్్, 
1983, pp. 66-67) 

నలభరై ర్ోజుల ల ంట్ ఫాసె్ ఎకాడ వచిచంద?ి 

బ ైబిల్ 50 రోజుల వయవధిని గూరిా చెపుు ుంద,ి అుంద లో పెుంటెకోస్్ట అనే పేరు వచిాుంది. నాలగ వ-ఆరవ శ్తాబాే లోల , గీకీో-
రోమన ల  50 రోజుల ఉపవాస్ుం పాటిుంచేవారు, వారు ఇసాల మీయ ఫాస్్ట ఫుడ్ రమదాన్ (పెైన్్, పే .32) తో 
పో లయారు. కాలక్మేీణా, ఇది ఒక్టి లేదా అుంత్క్ుంటే ఎక్ుకవ (సాధారణుంగా ఆహార) వస్ ు వుల నలభ ై రోజుల 
స్ుంయమనానిా మయరిాుంది. 

ఐదవ శ్తాబేుంలో కాయథలిక్ సెయుంట్ అబో ట్ జాన్ కాసి్యన్ క్ూడా గహీ ుంచినట ల గా, తొలి క్రైస్ువులు, 

ఆదిమ చర్చి దాని పర్పిూరణత్ తగెని అలాగ్ ేమీరు కాలం తెలుస్  ఉుండాలి అయనపపట్ికవని, ల ంట్ యొకా ఈ 
ఆచరణ ఉండేది కాదు. (కాసి్యన్ జాన్ కాన్ర్న్్ 21, అబాాట్ థియోనాస్ట యొక్క మొదటి స్దస్ ్). 

కాబటి్, ల ుంట్ జత్చేయబడిుందని మరియు అస్లు విశాాస్క్ులు దానిని కొనసాగిుంచలేదని ఆయన ఒపుపక్ునాాడు. 

అపో స్ులుడెైన పౌలు పసాక మరియు పవిత్ర రొటె్  యొక్క డేస్ ా ఉుంచ క్ునాాడు (1 కోరిుందీయులక్ు 5: 7-8). ఇుంకా 
అత్న  ల ుంట్ అని ఏదల కోస్ుం అలయ లేద . ఏది ఏమయనపపటికర, శుదిా  చేయని రొటె్  యొక్క రోజులు చాలయ కాలము 
ఈస్్ర్చ స్మయుంలో, ఏడు రోజుల "శీఘా" న  క్లిగి ఉుంటాయ, ఎుంద క్ుంటే రోమ్స మరియు ఈజిపు్ లతో స్ుంబుంధుం ఉనా 
కొుంత్ముంది ఒక్ స్ుంయమనుం కాలుం త్గినదని భావిుంచారు, కాని స్మయుం , అలయగే వారు విభనామ ైనవాటి న ుండ ి
విడిపో యయరు. 

సో క్టీీస్ట సొ కలయసి్యస్ట 5 వ శ్తాబేుంలో రాశాడు: 

ఈస్్ర్చ క్ు ముుంద  ఉనా వేరేారు వేరేారు వయక్ుు ల మధయ భనాుంగా గమనిుంచవచ ా. శ్నివారాలు మరియు 
ఆదివారాలు మినహా ఈస్్ర్చ ముుంద  మూడు వరుస్ వారాలు రోమోల  ఉుండిఉుంటారు. ఇలీరికాలో మరియు గీసీ్ట 
మరియు అల గా్ ుండిరయయ పరా ుంతాలలోని వారుంతా ఆరు వారాల నిరుంత్రాయయనిా గమనిసాు రు, వారు 'నలభ ై 
రోజులు' అని పిలుసాు రు. ఈస్్ర్చ ముుంద  ఏడవ వారుంలో న ుండి వారి ఉపవాస్ుం పరా రుంభమవుత్ుుంది మరియు 
మూడు-ఐద  రోజులు ఉపవాస్ుం మయత్రమే, మరియు ఆ వయవధిలో, ఇుంకా ఆ స్మయయనిా "నలభ ై రోజుల 
వేగవుంత్ుం" అని పిలుసాు రు. ... కొుందరు దాని కోస్ుం అనేక్ కారణాల పరకారుం ఒక్రికి ఒక్ కారణుం, మరికొుందరు 
మరొక్ కారణుం. ఆహారుం న ుండి స్ుంయమనుం యొక్క పదాత్తని మరియు రోజుల స్ుంఖయ గురిుంచి క్ూడా ఒక్ 



అస్ముత్తని చయడవచ ా. జీవముగల వస్ ు వులన ుండి కొుందరు దయరుంగా ఉుండరు: ఇత్రులు చేపలనిాటలిో 
చేపలన  మయత్రమే త్తుంటారు. చాలయముంది చేపలు, పశువులు త్తనటుం, మోషే పరకారుం, వాళ్ళి క్ూడా జలయల 
న ుండి త్యయరు చేయబడా్ రు. కొుంత్ముంది గుడుల , మరియు అనిా రకాల పుండుల  వినుండి: ఇత్రులు పొ డి 
రొటె్లో మయత్రమే పాలొగ ుంటారు; మరికొుంత్ముంది ఇత్రులు క్ూడా త్తనరు: ఇత్రులు తొమిుదవ గుంట వరక్ు 
ఉపవాస్ుం పాటిుంచగా, త్రువాత్ ఏ విధమ ైన ఆహారానిా వయతాయస్ుం లేక్ుుండా తీసవిేసాు రు ... అయనపపటికర 
ఎవారూ ఒక్ లిఖిత్ క్మయుండుా అధికారుంగా ఉత్పత్తు  చేయలేరు ... (సో క్టీీస్ట సాకలయలిటసి్ట, ఎక్లసియయసి్క్ల్ 
హ స్్రీ, వాలూయమ్స V, చాప్ర్చ 22) 

వేరేారు అవస్రాలతో అపొ స్ులులక్ు చాలయ భనామ ైన ఉపవాసాలు లేవు (cf. 1 కోరిుందీ 1:10; 11: 1). నలభ ై రోజుల 
ల ుంట్ నిరస్నలు బ ైబిలోల  పేరొకనా నలభ ై రోజుల ఉపవాసాలు అనిా ఆహారుం మరియు నీటి న ుండి లేక్పో వడుం 
(ఎకో్డస్ట 34:28, లూకా 4: 2). 

ల ుంట్ యొక్క మూలయల గురిుంచి, ఒక్ విదాాుంస్ డు వార సిన దానిని గమనిుంచుండి: 

బాబిలోనియన్ ఇషాు ర్చ భక్ుు లు మరియు గొపప ఈజిపిషయన్ మత్స్ుంబుంధ దేవుడెైన అడలనిస్ట లేదా ఒసిరిస్ట 
భక్ుు లచే నలభ ై రోజుల ల ుంట్ గమనిుంచబడిుంది ... అనయమత్స్ థ లలో, ఈ ల ుంట్ కాలుం గొపప వారిషక్ 
(సాధారణుంగా వస్ుంత్కాలుం) ) పుండుగలు. (బాచిచిపిక S. సిరపెార్చ అుండ్ హ స్్రీలో దవేుని పుండుగలు, భాగుం 
1. బ ైబిల క్ల్ పెర్్ెకి్స్ట, బ రిలయన్ సి్ెుంగ్్ (MI), 1995, పేజి 108) 

ఈజిపు్ లో లేదా గీసీ్ట న ుండి అల గా్ ుండిరయయ న ుండి నలభ ై రోజుల ఉపవాస్ుం వచిాుంది మరియు ఇది అనయమత్ దవేత్ 
ఇషాు రోు  స్ుంబుంధుం క్లిగి ఉుంట ుంది. బబులోనీయులు గీకీ్ులు, ఈజిపు్ లన  సాాధీనుం చేస్ క్ునాారు కాబటి్ , వారు ఈ 
అభాయసానిా పరా రుంభుంచినపుపడు ఉుండవచ ా. 

తొలి క్రైస్ువులు పులియని బ రడ్ డసే్ ా గమనిుంచి, గ్కీో-రోమనలచే అనయమత్ ఉపవాసాలు పునఃసాథ పిుంచబడిుంది. 

అపో స్ులుడెైన పౌలు అనయమత్ ఆచారాలలో పాలుపుంచ క్ునాాడని హెచారిుంచాడు: 

14 అవిశాాస్ ల ఒక్ అస్మయన జట ్ లో నిన ా నీవు ఉపయోగిసాు మని లేద ; యథారథత్ మరియు చట్ బదేలు 
ఎలయ భాగసాాములు కావచ ా, లేదా కాుంత్త మరియు చీక్టి ఏ విధుంగా ఉుంట ుందల? 15 కరసీ్ ు  బ లియయర్చ తో ఒక్ 
ఒపపుందుం ఎలయ రావచ ా మరియు భాగసాామయుం నమిున మరియు ఒక్ అవిశాాసి మధయ 
ఉుంట ుంద?ి 16 దేవుని ఆలయుం త్పుపడు దేవుళ్లన  రాజీ కాద , మరియు ఆ మేము ఏమి ఉుంది - దేశ్ుం 
దేవుని ఆలయుం. (2 కొరి 0 థీయులు 6: 14-16, NJB) 



19 లేటెైుంద?ి అబదా దేవత్లక్ు ఆహార 0 స్మరిప 0 చ కోవడ 0 ఎ 0 తెైనా అ 0 దిసోు  0 ద?ి లేదా ఆ త్పుపడు 
దేవత్లు తాము ఏదెైనా క్లిగి? 20 లేవు, అది లేద ; కేవలుం పాగుయలు తాయగుం చేసినపుపడు, వాటిని బలి 
అరిపుంచక్పోయనా, దేవుడు లేని దయయయలక్ు తాయగుం చేసాు రు. నేను మీరు భూత్ం s తో భలగస్ాిమయం 
చెయాయలనుకుంట్టనా్ర్ా లేదు. 21 మీరు లయర్్చ మరియు రాక్షస్ లు యొక్క క్ప్ అలయగే క్ప్ తార గడానికి 
కాద ;మీరు లయర్్చ యొక్క పటి్క్ మరియు రాక్షస్ లు 'పటి్క్ వదే ఒక్ వాటా క్లిగి కాద . 22 మేము నిజుంగా 
లయర్్చ యొక్క అస్యయ ఎద రయేయ అన క్ుుంట నాారా; అత్న  క్ుంటే బలుంగా ఉనాావా? (1 కొరిుంధీయులక్ు 
10: 19-22, NJB) 

ఈజిపు్ , రోమయ సామయా జయవాదుం, లేదా ఇత్ర దెయయయల మూలయల న ుండి, ల ుంట్ బ ైబిల్ న ుండి రాలేద . యేస్  యొక్క 
మొదటి అన చరుల పరా రుంభ స్ుంపరదాయయలోల  ఇది రాలేద . 

కొుంత్ముంది వారు ఆధాయత్తుక్ుంగా బలుంగా ఉనాారని అన క్ుుంటారు, వారు అనయమత్తాానిా క్లిపిత,ే కానీ అవి 
అపో స్ులుడెైన పౌలు పరకారుం దేవుని కోపానిా రేక్త్తుసాు య. 

ఈసెర్ 

ఈస్్ర్చ (ఇషాు ర్చ) పాస్ట ఓవర్చ అని చాలయముందికి తెలియద , ఎుంద క్ుంటే పిరికిత్నుం మరియు యూద ల దేాషము వలన 
ఆదివారుం త్రలిుంచబడిుంది (ఇబిద్, పేజీలు 101-103). 

పొర టెస్్ుంట్ పుండతి్ుడు జ్. గిసెలర్చ ర్ుండవ శ్తాబేుం గురిుంచి ఏద ిగౌరవిుంచాడల గమనిుంచుండి: 

ఈ పుండుగలో అత్త ముఖయమ ైనది నీసానలల  14 వ పసాక పుండుగ రోజు ... అది ఎనిమిది రోజులలో యూద లు లయగా 
పులియని రొటె్న  త్తని ... వాటిలో పునరుతాథ న వారిషక్ పుండుగ ఏదీ లేద  ... ఆసియయ క్రైస్ువులు 14 వ నిసానలల  జాన్ 
వారి పసాక పవిత్రత్క్ు మ ైనర్చ విజఞపిు  చేశారు. (గీసేలర్చ, జోహన్ కార్చల లుడిాగ్, చర్చా హ స్్రీ ఆఫ్ హర్పర్చ & బరదర్చ్, 
1857, పేజీ 166) 

క్రైస్ువులు ఉనాపపటికర ఎుంద క్ుంటే రోమన్ అధికారులు దృషి్లో యూద లు ఎుంద క్ుంటే త్తరుగుబాట ల తాము దయరుం 
చేయడానికి ఆశుంచిుంది నీసాన  14 వ పాస్ట ఓవర్చ ఉుంచిుంద,ి (కాద  ఆసియయ మ ైనర్చ కానీ) జ్రూస్లేుం, రోమ్స, మరియు 
అల గా్ ుండిరయయ లో గీకీో-రోమీయులు అనేక్ ఆదివారుం పాస్ట ఓవరిా మయరాాలని నిరణయుంచ క్ునాాడు. మొదటోల , వారు 
పాస్ట ఓవర్చ యొక్క స్ుంస్కరణన  ఉుంచారు మరియు అది పునరుతాథ న సలెవు దినానిా ఉుంచలేద . 

G. సెైాడర్చ న ుండి కిుీందివి క్ూడా గమనిుంచుండి: 

మొదటి క్రైస్ువులు యూద ల పాస్ట ఓవర్చ యొక్క చుంద ర ని తదేీన పాశాాత్య భోజనుం (యూకారిస్్ట) తో యేస్  
మరణుం జరుపుక్ుుంటారు (1 కొరిుంధీ 5: 7-8). 



మొదట్ పునరుతాా న వార్ిిక వేడుక జరగలేదు. చివరికి, స్ నిాత్మ ైన పరపుంచుంలో, పాశ్ార పుండుగక్ు 
పునరుతాథ న దినుం చేరాబడిుంద.ి ఆ రోజు ఆదివారుం జరిగిుంది. (సెైాడర్చ జిఎఫ్ ఐరిష్ జీస్స్ట, రోమన్ జీస్స్ట: 
పరా రుంభ ఐరిష్ క్రైస్ువ మత్ుం యొక్క నిరాుణుం టిరనిటీ పెరస్ట ఇుంటరేాషనల్, 2002, పేజీ 183) 

ఆసియయ మ ైనర్చ మరియు ఇత్ర పరా ుంతాలలో కొుందరు ఆదవిారుం తేదీ మయరుపలతో పాట  వెళ్ిలేద , కానా ట్ుంటెైన్ 
చక్వీరిుని ఆరాధిుంచే మిథార స్ట, నెైస్ట కౌని్ల్ అని పిలిచారు, ఇది ఆదవిారుం గ్కీో-రోమనల  కోస్ుం 
పరక్టిుంచబడిుంది.కానా ట్ుంటెైన్ స్ాయుంగా అపుపడు పరక్టిుంచాడు: 

మనుం అస్హయమ ైన యూద ల స్మూహుంలో ఏకరభవిస్ ు నాాుం; మన రక్షక్ుడి న ుండి వేరొక్ మయరగుం 
పొ ుందిుంది. (యుసేబియస్ట 'కానా ట్ుంటెైన్ ల ైఫ్, బుక్ III అధాయయుం 18). 

క్రైస్ువులు యూద లన  దేాషి 0 చక్ూడద  లేదా దేవుని పరిశుదా దినలత్్వ 0 గమని 0 చక్ూడద , ఎ 0 ద క్ 0 టే 
చాలయమ 0 ది యూద లు అలయ చేయయలని పరయత్తాస్ ు నాారు. 

యూద  జాత్త అస్హయము (యేస్  ఒక్ యూద డు) లేదా పసాక తేదీని మయరాాడని యేస్  ఎనాడయ 
స్యచిుంచలేద . అయనపపటికర స్న్-ఆరాధిుంచే కానా ట్ుంటెైన్ లేక్పో తే ముగిుంచారు. మరియు ఆదివారుం ఆచారుం 
ఇపుపడు ఈస్్రాగ  పిలువబడుత్ుుంద.ి కానీ స్యరయ-ఆరాధన పదాత్ులు మరియు "యూద " గా పరిగణ ుంచబడ ే
అభాయసాల త్పిపుంచడుం నిజుంగా ఎుంద క్ు ఈస్్ర్చ పరిశీలనలో ఉనాది. 

రోమన్ కాథలిక్ మూలయల పరకారుం ఈస్్ర్చ గుడుల , ఈస్్ర్చ క్ుుందేలు మరియు ఈస్్ర్చ కాలుపల వుంటి అనేక్ పదాత్ులు 
పాగానిజుం న ుండి వచాాయ (ఉదా: హో ల ాక్ FG ఈస్్ర్చ ది కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ, వాలూయుం V. రాబర్్చ అపే్ోటన్ 
క్ుంపెనీ 1909). 

ఆుంగిలక్న్ బిషప్ JB ల ైటట్ట్ ఇలయ వార శాడు: 

... ఆసియయ మినర్చ యొక్క చరిాలు ... ఈస్్ర్చ పుండుగ వారపు రోజుక్ు స్ుంబుంధిుంచి యూద ల పాస్ట ఓవర్చ 
దాారా నియుంత్తరుంచబడా్ య, కాని ... రోమ్స మరియు అల గా్ ుండిరయయ మరియు గౌల్ యొక్క మరొక్ నియముం 
గమనిుంచిుంది; అుంద వలన జుడాయజం కూడా సమానత్ త్పిపంచడం. (ల ైట ్ట్, జోసెఫ్ బర్ార్చ, సెయుంట్ 
పాల్ యొక్క ఎపిసీజో ట  ది గాలటీయన్్: ఎ రివెైజ్్ టెక్ ట్ విత్ ఇుంటరడక్షన్, నలట్్ అుండ్ డిసేర్ేషన్్.చ ే
పరచ రిుంచబడిుంది మయకిులన్, 1881, pp. 317, 331) 

మరియు ఈస్్ర్చ పేరు? ఈ స్యరోయదయుం దేవత్ మరియు 'స్ారగుం యొక్క రాణ ' ఇషాు ర్చ యొక్క ఉుంది: 



ఇషాు ర్చ, ఆమ  ర్ుండు స్ుంతానలత్పత్తు  మరియు ఒక్ యుదా దేవత్. ... ఈస్్ర్చ లేదా థలలోస్ట రకాు నిా ఒక్ లస్్ట 
వచిాుంది ఎవరు యోధ డు రాణ  సాథ పిుంచిన ఒక్ పాత్ బాబిలోనియన్ సెక్ె క్ల్్ అదే ఆరాధన పరభావుం 
చయపుతోుంది. (హుమిటిక్ పీపుల్ క్ుష్ హ్ .ఫిల్్ Xlibris కారొపరేషన్, 2010, పేజీ 164) 

శుక్ ీగహీుం యొక్క శుదీాక్రణగా ఇషు ర్చ చయడబడిుంద,ి మరియు క్లిసి శాయమయష్, స్యరయ దేవుడు, మరియు 
స్న్, చుంద ర డు దేవుడు, ఆమ  ఒక్ జోయత్తష్ త్రయయనిా స్ృషి్ ుంచారు. (లిటిల్న్ CS. గాడ్్, దేవెస్ట, మరియు 
మ ైథాలజీ, స్ుంపుటి 6. మయరషల్ కావెుండిష్, 2005 పేజీ 760) 

బ ైబిలు 'పరలోక్రాజయపు రాణ ' క్ు వయత్తరేక్ుంగా హెచారిుంచిుంది: 

17 వారు యూదా పట్ణములలో యెరూషలేము వీధ లలోన  ఏుం చయడలేదా? 18 పిలల లు చెక్క సేక్రిుంచడానికి, 

త్ుండుర లు అగిా రాజబ టె్దన , మరియు మహ ళ్లు స్ారగుం యొక్క రాణ  కోస్ుం కేక్ులు త్యయరు చేసేుంద క్ు, 
డౌ మ త్ు గా పిుండిని పిసికి; వారు నాక్ు కోపము పుటి్ుంచ టక్ు వారు ఇత్ర దవేత్లక్ు తార గుటక్ు 
అరిపుంచ ద రు. (యరీుయయ 7: 17-19) 

కేక్ులు 'హాట్ కాీస్ట బన్్' (పాల ట్ సి. ది సెైకాలజీ ఆఫ్ సో షల్ ల ైఫ్, డలడ్ & మీడ్, 1922, పేజి 71) లయుంటివి. స్ారగుం యొక్క 
రాణ  '? 

యరీుయయ 7 ... సిరగం యొకా ర్ాణ ి(v. 18) కు కేకులు. బహుశా వీనస్ట గహీుం యొక్క దేవత్, బాబిలోనియన్ 
స్ుంతానలత్పత్తు-దేవత్ ఇషాు రుక ఒక్ స్యచన. (ది వికిలఫ్్ బ ైబిల్ కామ ుంటరీ, ఎలకా్ా నిక్ డేటాబేస్ట కాపీర్రట్ (c) 

1962 మూడీ ముదరణాలయుం) 

బ ైబిలు ఖ 0 డి 0 చే పవిత్ర దేవత్ త్రాాత్ క్రైస్ువులు సలెవు దిన 0 గా ఉ 0 డక్ూడద . అయనపపటికర, క్రైస్ువతాానిా 
గౌరవిస్ ు నా చాలయ ముందికి అది ఒక్ స్మస్యగా ఉనాట ల  అనిపిుంచడుం లేద . 

మ ండీ గురువారం మర్ియు యూకార్ిసిెక్ హో సె్ 

పాస్ట ఓవర్చ కోస్ుం మరొక్ 'పరతాయమయాయుంగా', కొనిా 'మౌుండీ గురువారుం ఉుంచుండ.ి ఇక్కడ కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ దాని 
గురిుంచి బో ధిుంచే ఏమి కొనిా: 

మౌుండీ (లేదా పవిత్ర) గురువారుం పుండుగ యూకారిస్్ట స్ుంస్థన  జాఞ పకారథుంగా ఆచరిుంచిుంది మరియు హో లీ 
వీకిక విశేషమ ైన ఆచారాలలో పురాత్నమ ైనది. రోమ్స లో వివిధ అన బుంధ వేడుక్లు ఈ స్ుంస్ురణక్ు 
పరా రుంభుంలో చేరాబడా్ య ... ఇది పరా రానా స్ుంస్థ  యొక్క వారిషకోత్్వుం చ టట్  తెస్ ు ుంది. ... 

పవిత్ర గురువారుం ఒక్ స్ుంతోషక్రమ ైన పాత్ర యొక్క వడేుక్లన  కొనసాగిుంచారు. నెఫాయట్్ యొక్క 
బాపి్జుం, పాపములన  స్యోధయ, పవిత్ర నయనెల పవిత్రత్, పాదాలన  క్డుగుట, మరియు బ ల స్్ట యూకారిస్్ట 



స్ుంస్ురణ ... (ల క్లర్చక H. మౌుండీ గురువారుం ది కాథలిక్ ఎనెై్కోల పెడియయ వాలూయమ్స 10. నయయయయర్చక: రాబర్్చ 
అపే్ోటన్ క్ుంపెనీ, 1911) 

'యూకారిస్్ట యొక్క స్ుంస్థ ' త్పపనిస్రిగా పాస్ట ఓవరోు  స్ుంబుంధుం క్లిగివునా చిహాాల మయరుత్ునా పరసాు వనన  
స్యచిస్ ు ుంద.ి రోమ్స చర్చా దానిని వేడుక్లక్ు జత్చేసనిట ల  అుంగీక్రిుంచిుంది, ఇది వారిషక్ కారయక్ీముంగా ఉుంది, మరియు 
పాదచారుల ఆచరిుంచడుం జరిగిుంది. రోమ్స చర్చా ఆఫ్ వేరొక్ చోట, కానీ ఇది ఆచరణలో లేద  (థ ర ట్న్ హచె్ వాషిుంగ్ ఆఫ్ 
ఫీట్ అుండ్ హాుండ్్ ది కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ వాలూయమ్స 15. నయయయయర్చక: రాబర్్చ అపే్ోటన్ క్ుంపెనీ, 1912). 

రోమ్స చర్చా చేత్ ఉపయోగిుంచబడే 'యూకారిసి్క్ హో స్్ట' అస్లు క్రైస్ువులు చేసిన దానికి భనాుంగా ఉుంట ుంది. 

కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ బో ధిస్ ు ుంది: 

యూకారిసి్క్ క్న్రేాషన ా సీాక్రిుంచడానికి ఉదేే శుంచిన రొటె్  సాధారణుంగా హో స్్ట అని పలిుసాు రు, అయతే ఈ 
పదుం క్ూడా తాయగుం యొక్క బ రడ్ మరియు వెైన క వరిుుంపజేయవచ ా, ఇది పరతేయక్ుంగా రొటె్క్ు 
పరతేయకిుంచబడిుంద.ి Ovid పరకారుం పదుం హో సీ్స్ట, శ్త్ుర వు న ుండి వస్ ు ుంది: "హోమియోస్ట ఒక్ హోమియోన్ 
హోమియయ పేరు క్లిగి ఉుంది", ఎుంద క్ుంటే పూరీాక్ులు దేవత్లక్ు బాధిత్ులుగా త్మ శ్త్ుర వులన  
అుందిుంచారు. అయతే, పాజివియసోల  క్నిపిుంచే విధుంగా, హో సే్ర్చ హాసే్ర్చ న ుండి స్మ ు చేయటానికి అవకాశ్ుం 
ఉుంది ... మొదటి క్రైస్ువులు ... ఆహారుంగా ఉపయోగిుంచే రొటె్ని ఉపయోగిుంచారు. ఇది రూపుం భనామ ైన 
తెలుసోు ుంది కానీ మయ రోజు ఏమి న ుండ ిత్క్ుకవ. (ల క్లర్చక H. "హో స్్ట" ది కాయథలిక్ ఎనెై్ కోల పెడియయ వాలూయమ్స 
7. నిహ ల్ ఓబా ట్ట్ జూన్ 1, 1910) 

పూరాపు క్రైస్ువులు పులియని రొటె్న  ఉపయోగి 0 చారు, అ 0 దరూ పాగనివార 0 లో ఉపయోగి 0 చబడని 
'స్యరుయడు' అని క్నిపి 0 చే రౌుండ్ హో స్్ట కాద . 

మేర్ీ యొకా ఊహ 

తొలి క్రైస్ువులు మొదట యేస్  త్లిల మరియన  ఆరాధి 0 చలేద . మరి మేరీ యొక్క భావన ఎక్కడ న ుండి వచిాుంద?ి 

సాధారణుంగా, నాలగ వ శ్తాబేుంలో అపో కిఫీల్ సాహ త్యుం న ుండి (లేదా బహుశా మూడవ శ్తాబేుం చివరినాటికి) -ఇది 
పరధానుంగా క్ూడా త్రువాత్ క్ుంటే. కాథలిక్ ఎపిఫనియస్ట దరాయపుు  చేయడానికి పరయత్తాుంచినపపటికర, ఇది నిజుంగా 
మొదటగా అభవృదిా  చెుందని విషయుంలో అనిశాత్ుంగా ఉుంది- ఇది అనయమత్ దేవత్ ఆరాధన (మహ ళ్ల యొక్క 
పానిరియన్, 78.11.4) కి స్ుంబుంధిుంచినద.ి 

పురాత్న రోమన ల  దేవత్ డయయనాక్ు 1-3 రోజు పుండుగన  క్లిగి ఉనాారు. మొదటి రోజు ఆమ  ఆరోపణలు భూమికి 
వచిా మూడవ రోజు, ఆగషు్  15, స్ారగుం యొక్క రాణ గా స్ారగుం లోకి ఆమ  భావనన  స్పష్ుంగా జరుపుక్ుుంది. ఇది కేరీ 



మేరీ (కేర్చ ఇ. విలియమ్స ఫాలకెర్చ యొక్క యోకాాపటౌఫా: "ఎ క్రుండ్ ఆఫ్ కరసో్ న్ ఇన్ ది యూనివర్చ్.") ఫో రాుం 
యూనివ్ పెరస్ట, 1985, పేజి 61) యొక్క కాథలిక్ విుంద లో అదే రోజు. కొుందరు దీనిని పరమయదవశాత్ుు  లేదా 
యయదృచిాక్ుంగా పరిగణ ుంచరు (గీనీ్ CMC రోమన్ మత్ుం మరియు అరిసియయలో డయయనా స్ుంస్కృత్త, వాలూయమ్స 0, 

ఇషూయస్ట 521-85150 కేుంబిరడ్్ యూనివరిిటీ పెరస్ట, 2007, పేజి 62, ఫేరజ్ర్చ JG ది మయయజిక్ ఆర్్చ మరియు ది ఎవలూయషన్ 
ఆఫ్ కిుంగ్్ V1, వాలూయమ్స 1. కేసిుంజర్చ పబిల షిుంగ్, 2006, pp. 14-17). 

డయయనా మరియు అనేక్ ఇత్ర దేవత్ల మధయ స్ుంబుంధాలు మరియు మేరీ (ఫిషర్చ-హానె్న్, పేజి 49) మధయ ఎుంత్ 
స్ుంబుంధుం ఉుంది. అయనపపటికర, కాథలిక్ స్నాయసి అగసి్న్ పరతేయక్ుంగా డయయనాన  "త్పుపడు మరియు అబదేమ ైన 
దేవత్లన " (అగసీ్న్ ది స్ వారుల హారోునీ, బుక్ I, చాప్ర్చ 25) లో ఒక్టిగా పేరొకనాాడు. 

ముహముద్ యొక్క 'క్నయ' క్ుమయర్ు ఫాత్తమయ ఆరోపణలు క్ూడా స్ారాగ నికి అధిరోహ ుంచినట ల  ఇసాల ుం మత్ుం యొక్క 
పరభావుం కారణుంగా ఇది పాకి్షక్ుంగా క్నీస్ుం రోమ్స చర్చా లో సీాక్రిుంచబడిుంది అని అన మయనిుంచబడిుంది. 'ఊహ' ఒక్ 
బ ైబిల్ పవిత్ర దినుం కాద . అది పరలోక్పు రాణ  (యరీుయయ 7: 17-19), అనయమత్ స్ుంత్త్తకి చెుందినది. 

హాలోవీన్ / ఆల్ సెయంట్ె డ ే

సెయుంట్ వుంటి వయకిు యొక్క జీవిత్ుం మరియు మరణుం జాఞ పకారథుం గౌరవిుంచే ఆలోచన గుీంథుం వయత్తరేక్ుంగా లేద  (cf. 

జడీ్లు 11: 38-40), సెయుంట్్ పూజలు మరియు వాటిని తాయగుం అపో స్్లిక్ బో ధనలు వయత్తరేకిుంచారు. 

సాతాన  కరసీ్ ు న  ఆరాధిుంచాలని మరియు అత్నిని ఆరాధుించాలని కోరుక్ునాాడు (మత్ుయ 4: 9), కానీ యేస్  
నిరాక్రిుంచాడు (మయథయయ 4:10). సెైమన్ మయగస్ట (అపొ స్ులుల కారయములు 8: 9-23) త్న అన చరులన  త్నన  
ఆరాధిుంచమని / పూజిుంచేలయ పో ర త్్హ ుంచాడని నివదేిుంచిుంది (ఇర్ాయనాస్ట, అడాాన్్ హయరేస్ట, బుక్ 1, చాప్ర్చ 23, 

వెర్్స్ట 1-5). 

అపో స్ులుడెైన పతే్ురు సెైమన్ మయగస్ ా బహ రుంగుంగా విడనాడలేద , అనయజన లుందరిని త్రిమి వేయక్ుుండా లేదా 
అత్నిని గౌరవిుంచక్ుుండా నిషేధిుంచాడు (అపో స్ులుల కారయములు 10: 25-26). అపో స్ులుడెైన పౌలు త్నన , 
బ రాాబాలక్ు తాయగుం చేయక్ుుండా, అనయజన లన  అడు్ క్ునాాడు (అపో స్ులుల కారయములు 14: 11-18). అపో స్ులులు 
పరధానుంగా వాళ్ళి పురుషులు అని వాదిుంచారు మరియు ఇది చేయక్ూడద . తొలి క్రైస్ువులు దీనిని అరథ 0 

చేస్ క్ునాారు, అలయ చేయలేద . కాలక్మేీణా, కొుంత్ముంది భరమలు ర్ుండవ శ్తాబేుం చివరలో శేషాలన  పరక్షాళ్న 
చేయటుం పరా రుంభుంచాయ. 

అది అపో సో్ లిక్ సాధన కానపపటికర నాలుగవ శ్తాబాే లలో మరియు త్రువాత్ శ్తాబాే లోల  గీకీో-రోమన్ చరిాలతో 
వివాదాస్పదమ ైన సాధ వుల పూజలు ముఖయమ ైన స్మస్యగా మయరాయ. 

ఈ కిుీంది వాటిని గమనిుంచుండి: 



సెల్ిక్ దేవుళ్ళి, గీనీ్ మయయన్ మరియు చరిాల మరియు కేథడార ల్ లలో బిసే్లిక్ త్లలు వుంటి పరముఖ అనయ 
చితార లన  చేరాడుం దాారా, చరిా అధికారులు వారి ఆధాయత్తుక్ స్ుంపరదాయయలు ర్ుండిుంటిని క్లిపి 
పో ర త్్హ ుంచారని, వారు త్మ మతానిా కొత్ు  మతానిా అుంగీక్రిుంచి, కొత్ు  మయరాగ లోల  పాత్ మయరాగ లు. (పెజే్ ేక్ర్చ 
ఎస్ట. గారోగ యల్్: ఫరమ్స ది ఆర్రకవ్్ ఆఫ్ ది గే ీస్యకల్ ఆఫ్ విజారా్ి., క్రీర్చ పెరస్ట, 2006, పేజి 85) 

ఒక్ గుీంథుంలో, పెై పరక్టన "పో ప్ గ్గీోరీ" గేటీ్ స్ మయరు 600 AD లో వార సిన కిుంది యొక్క క్త్తు రిుంపు స్ుంస్కరణక్ు 
ముుంద : 

ఆ దేవాలయయలలోని విగహీాలన  దేవత్ల దేవాలయయలన  నాశ్నుం చేయక్ూడద  అని అగసి్న్ 
చెపపుండ.ి ఆయన వాటిని పరిశుదా జలుంతో శుదిా  చేసిన త్రాాత్, అత్ణ ణ  పరిశుద ా ల యొక్క బలిపీఠాలు 
మరియు శేషాలన  ఆచరిుంచుండి. కోస్ుం, ఆ దేవాలయయలు బాగా నిరిుుంచబడా్ య ఉుంటే, వారు నిజమ ైన 
దేవుని సేవక్ు ర్ాక్షసులు ఆర్ాధన నుండ ిమయరాబడుత్ుుంది ఉుండాలి. ... కాబటి్  వారి చరిాల అుంకిత్భాజన 
రోజున, లేదా వాటి శేషాలన  స్ుంరకి్షుంచబడుత్ునా అమరవీరుల విుంద నుంద , వారి తాతాకలిక్ ఆలయయలోల  
తాము క్ుటీరాలు నిరిుుంచి, మత్పరమ ైన విుంద తో జరుపుక్ుుంటారు. వారు తాయగం చేసుు ంది మర్ియు ఏ 
మర్ింత్ డెవిల్ నెైవేదయముగ్ా భలవించేవారు జంత్ వులు తినడానికవ, కానీ దేవుని కరర్ిు  కోసం వీరిలో, అనిా 
విషయయలు పరసాదిుంచే వారు జరిగిుంది ధనయవాదాలు ఇస్ ు ుంది. (గ్గీోరీ I: అబో ట్ మ లిటస్ట ల టర్చ ట  ఎపి్ టోలయ 
76, PL 77: 1215-1216) 

పో ప్ గ్గీోరీ అనయమత్ అభాయసాలపెై వాదనన  స్మరాిుంచాడు. అయనా, బ ైబిలు ఈ విధమ ైన బలిని దెయయుంలయ 
వయత్తరేకిుంచిుంది (1 కొరిుంథీయులక్ు 10: 20-21). ఇుంకా, బ ైబిల్ బో ధిస్ ు ుంది యేస్  తాయగుం త్రాాత్ జుంత్ు బలులు 
అవస్రుం లేద  అని (హీబూర లు 10: 1-10). పెైన పేరొకనా 'స్నాయస్ ల రోజులు' అనాది ఇది పాగానిజుం యొక్క 
అవశష్మని మరియు అవి నిజమ ైన దెయయయల సెలవుదనిాలు అని చయపిస్ ు నాాయ. 

అనేక్ ద స్ ు లు బ ైబిలోల  అస్ుంబదాుంగా (cf. 1 త్తమోత్త 2: 9) మరియు కొనిాసారుల  ముంత్రగతెు లు (ఇది బ ైబిల్ ఖుండిసోు ుంది- 
ఎకో్డస్ట 22: 8) హాలోవీన్ రోజున. ఇది బ ైబిలోల  త్గిన వేడుక్ కాద  మరియు ఖచిాత్ుంగా ఒక్ పరా రుంభ కిసీి్యన్ కాద . 

ఆల్ సెయుంట్్ 'డే ఏడవ శ్తాబేుంలో పరక్టిుంచబడిుంద,ి మరియు త్రువాత్ నవుంబర్చ 1 స్్ుంప్ మరియు ముుంద  హాలోవీన్ 
(మ రషమణ్ ఎఫ్ ఆల్ సెయుంట్్ గా పిలవబడిుంది సాయుంత్రుం త్రలిుంచబడిుంది. స్ుం. 1. నిహ ల్ యోబే ట్ట్. మయరిా 1 డే. 
కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ, 1907 ). 

అకో్ బరు 31 పురాత్న డయర యడ్్ పరిశీలిుంచిన తేద:ీ 

పురాత్న గౌల్ మరియు బిరటనలల  డయర యడ్్ మరియు మతాధికారుల క్మీుం, హాలోవీన్, దయయయలు, ఆత్ులు, 
యకి్షణులు, ముంత్రగతెు లు మరియు దయయయలు పరజలక్ు హాని క్లిగిుంచాయని నమయురు. ... ఈ డయర యడ్ 



నముకాల న ుండి హాలోవీన్ వేడుక్లలో ముంత్రగతెు లు, దయయయలు మరియు పిలుల ల నేటి ఉపయోగుం వసాు య 
... ఆక్ులు, గుముడికాయలు, మరియు మొక్కజొనా కాుండాలు హాలోవీన్ అలుంక్రణలు వుంటివి డయర యడ్్ 
న ుండి వచాాయ. యూరోప్ యొక్క పరా రుంభ పరజల క్ూడా డయర యడ్ సెలవు పో లి ఒక్ పుండుగ వచిాుంది ... 
700s, నవుంబర్చ 1 ఆల్ సెయుంట్్ 'డేగా అనే రోమన్ కాథలిక్ చర్చా. పాత్ అనయమత్ కసెమ్సె మర్ియు కవసీిెయన్ 
విందు ర్ోజు హాలోవీన్ పండుగ కలిపేస్ారు. (హాలోవీన్ వరల్్ బుక్ ఎనెై్కోల పెడియయ, వాలూయమ్స 9. చికాగో, 1966: 

25-26) 

ఒక్ కాయథలిక్ రచయత్ వార సిన దానిా పరిశీలి 0 చడ 0 ఆస్కిుక్రుంగా ఉ 0 డవచ ా: 

చనిపో యన పాగుయల వేడుకల పెైన పో ప్ ఎందుకు మరణం యొకా కాథలిక్ వేడుకలను పెటెి్ంద?ి కాథలిక్ 
విందులు కొనస్ాగ్ింపులో ఉనా్య మర్ియు అనయమత్ పరజల అర్ాి ని్ పూర్ిు  చేస్ాు య. (కాలియన్ బిరయయన్ 
హాలోవీన్, శ్రదృత్ువు వేడుక్, రిమ ైుండర్చ దేవుని పేరు పవిత్రమ ైనది కాథలిక్ ఆనెలల న్ అుంత్రా్ తీయ వారులు 
10/31/06) 

ఇది రోమ్స చరోలో అన బుంధుం క్లిగి ఉనా చాలయముంది వారి విశాాస్ుం కోస్ుం అనయమత్ క్నెక్షనల  గురిుంచి ఆనుందిుంచి, 

గరాపడతారు. బ ైబిల్ వారు, మరియు అనిా, సిదాా ుంత్ుం మూలుం (cf. 2 త్తమోత్త 3:16) మరియు ఇది పరా రథనా అనయమత్ 
రూపాలు ఉపయోగిుంచి ఖుండిసోు ుంది (దిాతీయోపదేశ్కాుండుం 12: 29-32; యరీుయయ 10: 2-6; 1 కొరిుంధీయులు 10:21; 

2 కొరిుంథీయులక్ు 6: 14-18). 

కవసీమస్ 

బ ైబిల్ పుటి్న రోజులు జరుపుక్ునేుంద క్ు ఎనాడయ లేవు, యేస్ తో స్హా. రోమ్స యొక్క పరా రుంభ చర్చా కిసీ్ుస్ట లేదా ఏ 
ఇత్ర పుటి్నరోజున  జరుపుకోలేద . పుటి్నరోజు ఆచారములు ఇపపటికర ఆరోాబిస్ట ఆలస్యుంగా 3 RDశ్తాబేుం లో 
విధిుంచారు (హీతెన్, బుక్ I, చాప్ర్చ 64 వయత్తరేక్ుంగా). 

అ 0 తేగాక్, శీతాకాలపు ఉత్్వాలోల  ద 0 డుగలతో, గిఫ్్ట-ఇవాడ 0 తో పాలొగ నడ 0, అనయ దేవత్లక్ు చయస్ ు నాట ల గా ఉ 
0 దని టెరూ్ లియన్ హెచారి 0 చాడు. డిసెుంబరు చివరిలో అనయజన లచే జరుపుక్ునే సాటరాలిలయయగా పిలువబడని 
అలయుంటి ఉత్్వుం ఒక్ట.ి 

"లయటని్ వేదాుంత్ుం యొక్క త్ుండిర," టెరూ్ లియన్ శీతాకాలపు వేడుక్లని శాటరిాయలియయ (ఒక్ పేరులేని దేవత్ న ుండ ి
వచిాుంది) వుంటి కిసీ్ుస్ట వడేుక్లని ఖుండిుంచాడు, అత్న  ఇలయ వార సాడు: 

మినరాాలయ అనేది మినరాా యొక్క శాటరేాలియయ సాటర్చా వుంటిది; సాటర్చా యొక్క సాటరిలోయయ యొక్క 
స్మయుంలో చినా బానిస్లు క్ూడా త్పపనిస్రిగా జరుపుకోవాలి. నయత్న స్ుంవత్్ర బహుమత్ులు క్ూడా 
అదే స్మయుంలో పట ్ బడాలి, సెపి్మోుంటియుం ఉుంచబడుత్ుుంద;ి మరియు మిడిాుంటర్చ యొక్క అనిా 



బహుమత్ులన  మరియు డియర్చ కినా్ముంషిప్ యొక్క విుంద న  త్పపక్ స్రిచేయయలి; పాఠశాలలు పూలతో 
నిుంపాలి; మగవారి భారయలు, పశువులు తాయగుం; పాఠశాల నియమిత్ పవిత్ర దినాలలో 
గౌరవిుంచబడుత్ుుంది. అదే విషయుం విగహీ పుటి్న రోజున జరుగుత్ుుంద;ి దెయయుం యొక్క పరత్త ఉతా్హుం 
త్రచ గా జరుగుత్ుుంద.ిఒక్ క్రైస్ువ యజమయనికి ఈ విషయయలు స్రిపో త్ునాాయని ఎవరు అన క్ుుంటారు, 
ఒక్వేళ్ యజమయని కాక్పో యనా వారికి స్రిఅయనదానిని అన క్ునేవాడు ఎవరు? (టెరూ్ లియన్ ఆన్ 
విగహీారాధన, చాప్ర్చ X) 

టెరూ్ లియన్ కాలుంలో, రోమన్ బిషప్్ జీఫిరనస్ట (199-217) మరియు కాలిస్్స్ట (217-222) రాజీ మరియు అవినీత్తకి 
కరరిుని పొ ుందారు (మరియు ఇది హ పో పలీటస్ట (హ పో పలీటస్ట, హ పో పలీటస్ట వుంటి అనిా రోమన్ కాథలిక్ స్నాయస్ లచ ే
ధ ర వీక్రిుంచబడిుంద,ి బుక్ IX, చాప్ర్చ VI) మరియు వారి చరిాలో పరజలు అనయమత్త్ాుంతో రాజీ పడటానికి వీలు 
క్లిపుంచారు. 

రోమన్ సాటరాాలియయ మరియు పెరిషయన్ మిథెైరజుం త్మక్ు పూరాపు అనయమత్ మత్ుం యొక్క అన క్రణలు - 
పురాత్న బాబిలోనియన్ మిస్్రీ క్ల్్. పురాత్న బాబిలోనియన ల  పునర్ను నిమాోడుా నవజాత్ టముుజాగ  స్త్త్హరిత్ 
చెట ్ న  ఆరాధిుంచడుం దాారా జరుపుక్ుుంటారు. బ ైబిల్ స్త్త్హరి వృక్షాలు పాలొగ నా ఆరాధన ఖుండిుంచారు 
(ద యటేరోనలమి 12: 2-3; జ్ర్మియయ 3:13; 10: 2-6). 

బాబిలోనియన ల  శీతాకాలపు కాలుం నాటి కాలుంలో స్యరుయని యొక్క పునర్నున  క్ూడా జరుపుక్ునాారు. డిసెుంబర్చ 
25 వ చివరికి సాటరిలయయ మరియు ఇత్ర స్యరయ దేవుడు ఆరాధన స్ుంవత్్రుం ఆ స్మయుంలో జరిగిుంది ఎుంద క్ుంట ే
యేస్  జనుదినానిా తేదీ ఎుంపిక్చేశారు: 

354 AD లో రోమ్స యొక్క బిషప్ ల ైబ్రరియస్ట డిసెుంబరు 25 న జరుపుక్ునేుంద క్ు పరజలన  ఆదేశుంచారు. 
బహుశా ఈ తేదీని ఎుంచ క్ునాాడు ఎుంద క్ుంటే రోమ్స పరజలు దీనిని సాటర్చా యొక్క విుంద గా చయశారు, 
స్యరుయని పుటి్నరోజున  జరుపుక్ుుంటారు. (సెకిస్ీ్ట EH కిసీ్ుస్ట, వరల్్ బుక్ ఎనెై్కోల పీడియయ, వాలూయుం 3. ఫీల్్ 
ఎుంటర్ర ై్జ్స్ట ఎడుయకేషనల్ కారొపరేషన్, చికాగో, 1966, పేజీలు 408-417) 

హేలియోస్ట మిథార స్ట ఒక్ దేవుడు ... ఆదివారుం మిథార  గౌరవారథుం పవిత్రుంగా ఉుంచబడిుంది, మరియు పరత్త నెలలో 
పదహారు నెలలు అత్నికి మధయవరిుగా పవిత్రుంగా ఉుంది. 25 డిసెంబర్ త్న పుటెి్నర్ోజు, పుటెి్నర్ోజు ఇంవికవ,ె 
శీతాకాలంలో సయరుయడు యొకా పునరజనమ స్జన్ వాతావరణాని్ ఓడని వంటి్ గమనించారు. (ఆుండెనె్న్ J. 

మిథెైరమిజుం ది కాతోలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ, వాలూయమ్స X. నిహ ల్ ఓబా ట్ట్, అకో్ బరు 1, 1911) 



చక్వీరిు కానా ట్ుంటెైన్ స్యరయ-దేవుడు మిథార స్ట యొక్క అన చరుడు, అత్న  అనుంత్రుం స్యరయరశుగా పరిగణ ుంచబడా్ డు 
మరియు ఒక్ దిగువ నేల గుహలో ఒక్ శల న ుండి పుటి్నవాడు. బహుశా దీనికి కారణుం, అత్ని త్లిల హెల నా యేస్  
కిుీంద ఉనా రాత్త గుహలో జనిుుంచిన పురాణానిా నమయులని నిరణయుంచ క్ునాాడు. 

రోమ్స ఇపుపడు ఈ బో ధిస్ ు ుంది (మరియు ఈ రచయత్ వాటిక్న్ నగరుంలో అనేక్సారుల  పరదరిిుంచబడా్ రు), కానీ మూడవ 
శ్తాబేుంలో దాని మదేత్ుదారులలో ఒక్రు, క్మోడియస్ట, రాక్ దేవత్న  ఖుండిుంచారు: 

అత్న  ఒక్ దేవత్గా పరిగణ ుంచబడిత,ే అసిథరమ ైన ఒక్ రాత్త న ుండి జనిుుంచాడు. ఇపుపడు మములిా 
చెపపుండ,ి మరోవెైపు, ఇది ఇదేరిలో మొదటిది. ఆ రాత్తని దేవుడు అధిగమిుంచాడు: ఆ త్రువాత్ శల యొక్క 
స్ృషి్క్రు వెత్కాలి. అుంతేకాక్, మీరు అత్నిా క్ూడా ఒక్ దొుంగగా చితీరక్రిుంచారు; అయనపపటికర, అత్న  ఒక్ 
దేవుడిగా ఉుంట,ే అత్న  ఖచిాత్ుంగా దొుంగత్నుం దాారా జీవిుంచలేద . ఖచిాత్ుంగా అత్న  భూమి యొక్క, 

మరియు ఒక్ క్ూీరమ ైన స్ాభావుం. అత్డు ఇత్ర పరజల ఎద ే లన  త్న గుహలలోకి మయరాాడు. అలయగే 
వూకాన్ యొక్క కొడుక్ు, కాక్స్ట క్ూడా చేసాడు. (క్రైస్ువ క్మీశక్షణపెై క్మోడియస్ట) 

యేస్  ఒక్ రాయ న ుండి జనిుుంచలేద , అయనా అది అత్ని జననుం ఎలయ చితీరక్రిుంచబడిుంది పాకి్షక్ుంగా. ఇది అత్న  
డిసెుంబరు 25 వ న జనిుుంచాడు నేరిపన నిజమ ైన కాద . చివరోల  డిసెుంబర్చ 25 వ మరియు బ ైబిల్ చెపిపనట ల గా (లూకా 2: 

1-5) ఆ "జనాభా ల క్కల క్లిగి ఉుంట ుంది: సాకలర్చ్ కాపరులు త్మ ముందలన  రుంగుంలో (8 బ ైబిల్ లూకా 2 లో 
చయపిస్ ు ుంది వుంటి) ఉనాానని అని గురిుుంచి శీతాకాలుంలో అసాధయుం "(కిసీ్ుస్ట కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ, 1908). 

నిజ పుండిత్ులు ఒపుపక్ుుంటట కిసీ్ుసోు  అన బుంధిుంచబడిన అనేక్ పదాత్ులు మరియు ఆచారాలు పాగానిజుం న ుండి 
వచాాయ. యేస్  అపొ స్ులులు లేదా వారి తొలి అన చరులు కిసీ్ుస్ ా గమని 0 చలేద . 

ర్ీగన్ చేయబడని పాగ్ాన్ సెలవులు 

బ ైబిలు లౌకిక్ సలెవు దనిాలు నిషధేిుంచనపపటికర (స్ాచామ ైన సాాత్ుంత్రూ దినలత్్వ ఆచారాలు వుంటివి), తొలి క్రైస్ువులు 
చనిపోయన పరిశుద ా లక్ు పరా రిథుంచలేద  లేదా ఆల్ సెయుంట్'స్ట డే లేదా కిసీ్ుస్ట వుంటివి గమనిుంచలేద . చాలయముంద ి
అనయమత్ దేవత్లన  'దేవత్ యొక్క ఏదల ' అనే పేరు న ుండి 'ఏదల యొక్క సెయుంట్' అని పిలవబడటుం న ుండ ి
మయరాబడిుంద.ి 

అనయమత్ అభాయసాల కొనిా మయరవచ ా, కానీ పునరుదేరిుంచబడిన దెయయయల సెలవులు ఇపపటికర కిసీి్యన్ కాద , 
మరియు యేస్  మరియు ఆయన తొలి అన చరులు ఉుంచేవారు కాద . పరజలు పాుంగనిజుం న ుండి వచిాన అనేక్ 
సెలవులు, మరియు పురాత్న బాబిలోనియన్ రహస్య మత్ుంతో స్ుంబుంధాలు క్ూడా ఉనాాయ. బబులోన క్ు 
పరభావిత్మ ైన ఇశాీయేలీయులక్ు స్హాయ 0 చేయమని దేవుడు నెహెమయయన  ప 0 పి 0 చినపుపడు, నెహెమయయ తాన  
చేసిన దానిా గమని 0 చ 0 డి: 



30 నేన  పరత్తదీ అనయమత్ వాటిని పరిశుద ా డెైన. (నెహెమయయ 13:30) 

కొత్ు  నిబుంధన రాజీపడి విశాాస్ుం మరియు "గొపప మిస్్రీ బాబిలోన్" గురిుంచి హెచారిుంచిుంది (పరక్టన 17: 5). "మహా 
బబులోన " గురి 0 చి దేవుని పరజలు ఏమి చేయయలని బ ైబిలు బో ధిసోు  0 దల గమని 0 చ 0 డి: 

మీరు దాని పాపములలో భాగసాామయుం లేదుంటే 4, ఆమ , నా పరజలు బయటక్ు రుండ,ి మరియు మీరు ఆమ  
తెగుళ్ళి అుంద క్ుుంటారు భయుంవలన. (పరక్టన 18: 4) 

క్రైస్ువులు టెుంపే్షన్ మరియు పాపుం పారిపో వాలి (1 కొరిుంథీయులక్ు 6:18; 2 త్తమోత్త 2:22), దానిని 
సీాక్రిుంచక్పో యనా దానిని పోర త్్హ స్ ు ుంద.ి వారు నిజమ ైన దవేుణ ణ  ఆరాధిుంచటుంతో (1 కొరిుంథీయులక్ు 10: 19-21; 2 

కొరిుంథీయులక్ు 6: 14-18) అనయమత్ పదేత్ులన  క్లపక్ూడద , అది క్ూడా ఒక్ సాుంపరదాయుం (మత్ుయ 15: 3-9). 

11. దేవుని పవిత్ర డేస్ లేదా ల ైస్? 

ఏ రోజులు విశాాస్ లచే ఉుంచాలి? 

1600 స్ుంవత్్రాల కితీ్ుం, దేవుని పవిత్ర దినాలు సెమిట్-వయత్తరేక్త్, జాన్ కిసీో సో్ మ్స చేత్ ఖుండిుంచ బడా్ య, ఇత్న  
ఇపుపడు ఒక్ కాథలిక్ మరియు ఆరథడాక్్ సెయుంటాగ  పరిగణ ుంచబడా్ డు. అనేక్ స్ుంవత్్రాల కితీ్ుం, 

పొర టెస్్ుంట్ెచ రణ క్రైస్ువ మత్ుం నేడు జాన క క్రైసో స్్ుం "పరా రుంభ చరిా యొక్క గొపప బో ధక్ుడు" అని (యోహాన  
క్రైసో స్్ుం పరా రుంభ చరిా యొక్క గొపప బో ధక్ుడు. క్రైస్ువ మత్ుం నేడు, ఆగస్ ్  8, 2008). 

జాన్ కిసీో సా్ ుం బహ రుంగుంగా కరసీ్ ు  బాహాటుంగా కొుందరు వారిని గమనిుంచటుం ఎుంద క్ుంట,ే 387 AD లో పత్నుం పవిత్ర 
దినాలు వయత్తరేక్ుంగా పరభోదిుంచారు. అత్న  పరతేయక్ుంగా పేరొకనా బాకాలు విుంద , అటోనెుుంట్ యొక్క డే ( 'ఫాస్్ట ... 
త్లుపు వదే'), మరియు పరణశాలల పుండుగన : 

పిటిఫుల్ మరియు బాధాక్రమ ైన యూద ల ఉత్్వాలు త్ారలోనే ఒక్దానికొక్టి మరియు త్ారిత్గత్తన 
ఒక్దానితో ఒక్టి మయరేుంద క్ు త్ారలోనే ఉుంటాయ: బాకాలు విుంద , టాబ రాకిల్్ విుంద , నిరస్న. మయ 
రాయుంక్ులోల  చాలయముంది ఉనాారు, వారు మనక్ు చేస్ ు నాట ల గా భావిసాు రు. ఇుంకా వీటిలో కొనిా పుండుగలు 
చయడాలని మరియు ఇత్రులు వారి విుంద లు ఉుంచడుం మరియు వారి నిరస్నలు గమనిుంచి యూద లు 
చేరతారు. నేన  ఇపుపడు చరిా న ుండి ఈ విచిత్రమ ైన ఆచారుంన  డెైరవ్ చేయయలన క్ుుంట నాాన  ... యూద ల 
కారయక్మీయలు గౌరవపరదమ ైనవి మరియు గొపపవి అయనపపటికర, మయది అస్తాయలు ... దేవుడు వారి 
పుండుగలు దేాషిస్ ు నాాడా? అత్న  లేదా ఆ పుండుగ చెపపలేద , కానీ వారిదేరూ క్లిసి ఉనాారు. 

యూద ల ద ష్, అపవిత్ర ఉపవాసాలు ఇపుపడు మన త్లుపుల వదే ఉనాాయ. అది వేగవుంత్ుం అని 
భావిుంచాన , నేన  అపవిత్రుంగా పలిిచాన  అని ఆశ్ారయపడక్ుండి ... కానీ ఇపుపడు దెయయుం మీ భారయలన  



విుంద లక్ు విుంద క్ు పిలుసాు డు మరియు వారు ఈ కాలిక సిదాుంగా చెవిని త్తరుగుతారు, మీరు వాటిని 
నిరోధిసాు రు. నీవు వారిని భకిుహీన లమీద పడవేసేవాటిని, నీవు వాటిని నీత్తయుక్ుమ ైన మయరాగ లోల కి 
లయగులనివావు.(జాన్ కిసీో స్ు ుం II: యూద లక్ు వయత్తరేక్ 0: 1; III: 4. 

జాన్ కిసీో స్్మ్స త్న పరా ుంత్ుంలో ర్ుండవ శ్తాబేుం చర్చా యూద ల స్మయుంలో అదే స్మయుంలో పాస్ట ఓవరిా ఉుంచారని, 

మరియు కాథలిక్ చరిా ఇపపటికర పెుంటెకోస్ ్ ె ఉుంచిుందని గహీ ుంచాడని అరథుం చసే్ కోవాలి. ఆ విధుంగా, అత్న  ఏమి 
చేసాడల బో ధిస్యు  జాన్ కిసీో సో్ మ్స త్న చరిాకి వయత్తరేక్ుంగా బో ధిుంచాడు రోమన్ మరియు ఆరోథ డాక్్ కాథలిక్ుకలు ర్ుండు 
పాస్ట ఓవర్చ మరియు పెుంటెకోస్జోన  ఉుంచాలని పేరొకనాారు-ఆ పుండుగలు ర్ుండయ "అనిాుంటికర" భాగుంగా ఉుంటాయ. 

అుంతేకాక్ుుండా, జాన్ కిసీో స్్ుం పెుంటెకోస్్ట అని పిలవబడే "యూద ల పుండుగ" గురిుంచి వార సాడు (కోీసో సా్ ుంమ్స J. ఎస్ట. 
మ మోలియస్ట ఆఫ్ S. జాన్ కిసీో సా్ ుం, కానా ట్ుంటినలపుల్ యొక్క ఆరిానషప్: అపో సెు స్ట ఆఫ్ అపో స్్ట్ ఆఫ్ ద ి
అపో స్్ట్). కాబటి్ , యేస్  పునరుతాథ నమ ైన త్రాాత్, విశాాస్ లు "యూద ల విుంద " గా పరిగణ ుంచబడతారని ఆయన 
ఒపుపక్ునాాడు. 

దేవుడు అనిా కాలయలక్ు వయత్తరేకిుంచబడిత,ే అపొ స్ులులు ఎుంద క్ు వారిని కాపాడతారు? స్పష్మ ైన కారణమేమిట 0 టే, 
వారు యేస్  మయదిరిని అన స్రి 0 చడమే కాక్, ఏదల ఒక్విధ 0 గా చేరినట ల  నమిు 0 చడానికి ఎట వుంటి కారణమూ 
లేద . 

ముుంద  పేరొకనాట ల గా, కొీత్ు  నిబుంధన "యూద " పవిత్ర దనిాలు అని పిలవబడే వాటలిో ఒక్టి గొపపది. 

37 గత్ లో, పండగ యేస్  నిలిచి, మరియు క్రైడ్ గ్ొపప దినం (జాన్ 7:37, రీమ్స్ కొత్ు  నిబుంధన). 

కాబటి్  ఎవరు హక్ుక? 

యేస్  ఆచారాలన  అన స్రిసేు  లేదా వారిని ఖుండిుంచే వాళ్ళి? 

జాన్ కిసీో సా్ ుం ఈ విషయుంలో కొుంత్వరక్ు స్రిగాగ  చెపిపనట ల  గురుు ుంచ కోుండి: 

"యూదు వేడుకలు గ్ౌరవనీయుల ైన మర్ియు గ్ొపప ఉంటే్, మాద ిఉంది." 

ఏ రోజులు గమనిుంచాలి? బ ైబిల్ పరకారుం ఒక్ "గ్ొపప ర్ోజు" ఉుందా? 

ఏ రోజులు ఉుంటాయ? 

జాన్ కిసీో సా్ ుం కిసీ్ుస్ట మరియు ఈస్్ర్చ వుంటి అనయమత్ స్ుంబుంధాలతో మదేత్ు ఇచాాడు. డిసెుంబరు 25 న కిసీ్ుస్ట కోస్ుం 
అత్ని త్రకుం స్పష్ుంగా త్పుపగా ఉుంది మరియు అస్తాయలు మరియు త్పుప స్మయచారుం (అడి్స్ట WE, ఆరాాల్్ టి. ఎ 



కాథలిక్ డిక్షనరీ: క్ుంటీరయుంగ్ స్మ్స అకౌుంట్ అఫ్ ది డాకా్ిన్, డిసిపిల న్, రిట్్, సెర్మొనీస్ట, కౌని్ల్్, అుండ్ ర్లిజియస్ట 
ఆర్ర్చ్ ఆఫ్ ది కాథలిక్ చర్చా బని్గ్ర్చ బరదర్చ్, 1893, పేజి 178). 

దేవుని దినములు అస్తాయలు కావు, కానీ జాన్ కిసీో సో్ మ్స యొక్క (అత్న  పో ర త్్హ ుంచిన ఆ రోజులన  సీాక్రిుంచిన 
చరిాల యొక్క) స్పష్ుంగా ఉుంది అని స్పష్ుంగా ఉుండాలి. క్ూడా కాథలిక్ సెయుంట్ థామస్ట అకిానాస్ట రాశాడు స్బాాత్ 
మరియు పరధానుంగా అనిా బ ైబిల్ హో లీ డేస్ట క్లిగి  

క్రైస్ువులు (సెయుంట్ థామస్ట ఆకిానాస్ట యొక్క స్ ము థియోలయజికా) అరథుం. 

ఆస్కిుక్రుంగా కాథలిక్ ఎనెై్కోల పీడియయ నివేదిక్, "పౌలిషన్్ త్రచ గా పరా రుంభ మరియు స్ాచిమ ైన క్రైస్ువ మత్ుం 
(ఫో ర్్స్య్ ేూ A. పౌలిషన్్) ఒక్ మన గడ వివరిుంచబడతాయ క్లిగి. ఒక్ 11 వ శ్తాబేుం గీకీో-రోమన్ పౌలిషన్్ "విగహీుం 
ఆరాధన దేవుని మన పరా రాన పరా త్తనిధయుం రాశారు. కాీస్ట యొక్క గురుు న  మరియు పవిత్ర చితార లన  గౌరవిుంచే వారు, 
ఇపపటికర దెయయయల ఆరాధనలో నిమగామయయయరు "( కానీబ్రరే ఫీ్ అదెేన  ix III లో: ది కర ఆఫ్ టటర త్: ఎ మయన యవల్ 
ఆఫ్ ది పాలి్సియన్ చర్చా ఆఫ్ అరేునియయ కాల ర్ుండన్ పెరస్ట, ఆక్్్ర్్చ, 1898, పేజి 149). 

కరసీ్ ు న  చెపుపక్ునే అనేక్ముంది దెయయయల సెలవులు స్రిగాగ  క్నిపిుంచక్పో వడమే కొత్ుది కాద  మరియు కొనిా 
శ్తాబాే లుగా కొుందరు ఖుండిుంచారు. 

ట్టరడిషన్ె మర్ియు / లేదా బరైబిల్? 

భూమిపెై సాపేకి్షక్ుంగా కొదిేముంది మయత్రమే దేవుని పవిత్ర దినాలన  కాపాడుతారు. వారు బ ైబిలుతో స్ 0 బ 0 ధి 0 చిన 
మతానిా చెపుపక్ునే చాలయమ 0 ది ఇత్ర దినములు ఉ 0 టారు. 

క్ుట ుంబ స్భుయల ఒత్తుడి వలల  కొుందరు బ ైబిలు మత్పరమ ైన సెలవుదినాలన  కొనసాగిుంచారు. కొుందరు బ ైబిల్ హో లీ 
డేస్ ా వారి స్మయజుం న ుండి మరియు / లేదా వారి యజమయన ల న ుండి ఒత్తుడి చేయలేరు. 

యేస్ న  అన స్రి 0 చినవారు క్ుట  0 బ స్భుయలతో (మత్ుయ 10:36), లోక్ 0 తో స్మస్యలన  ఎద రొక 0 టారని 
యేస్  హెచారి 0 చాడు. ఆయన త్న నిజమ ైన అన చరులన  అస్హ యుంచ కొనే పరపుంచానికి రాజీపడమని వారికి 
చెపపలేద  (యోహాన  15: 18-19), కానీ పరిపూరణత్ కోస్ుం పో రాడటానికి (మత్ుయ 5:48). 

కొత్ు  లివిుంగ్ టరా నే్ోషన్ దేవుని పరజల గురి 0 చి ఇలయ బో ధిసోు  0 ది: 

3 వారు చెడు తో రాజీ లేద , మరియు వారు ఆయన తోర వలలో మయత్రమే నడవడానికి. (కరరున 119: 3) 

మీరు చెడుతో రాజీ పడతారా? స్ాతాను పాపం మంచి (ఆదికాుండము 3: 1-6) కనిపించేలా పరయతి్సుు ంద ిమరియు 
"కాుంత్త ఒక్ దేవదయత్" (2 కోరిుంత్తయన్్ 11: 14-15) గా క్నిపిస్ ు ుంది. వారు మీరు ముంచి క్నిపిస్ ు నాపపటికర త్న 
సెలవులు ఉుంచ క్ుుంట ుంద?ి 



గీకీో-రోమన్ విశాాసాలు వారి సలెవులు పాటిుంచే సాుంపరదాయుంపెై ఆధారపడతాయని భావిసాు రు-కానీ త్రచయ ఆ 
స్ుంపరదాయయలు అనయమత్వాదుంతో మొదలయయయయ. వారి విశాాసాలలో గత్ (పరస్ ు త్) నాయక్ులు చాలయముంది ఈ 
స్ుంపరదాయయలక్ు మదేత్ు ఇచాారు కాబటి్, వారు చాలయముంది దేవునికి ఆమోదయోగయమ ైనట ల గా వయవహరిసాు రు. 

దేవుని వాక్యము అన గుణమ ైన స్ుంపరదాయయలు బాగుుంటాయ (cf. 1 కొరిుంధీయులు 11: 2; 2 థెస్్లొనీక్యులు 
2:15), బ ైబిలోు  వివాదానికి గుర్రనవారు ఉుండక్ూడద . కొీత్ు  నిబుంధన స్పష్ుంగా తలెుస్ ు ుంది: 

8 ఎవర్రనా లేదుంటే జాగతీ్ు  మీరు త్త్ాశాస్ు రుం మరియు ఖయళ్ళ మోస్ుం దాారా, పురుషులు స్ుంపరదాయుం పరకారుం, 

పరపుంచుంలోని పరా థమిక్ స్యతార లు పరకారుం మోస్ుం, మరియు కరీస్ ు  పరకారుం కాద . (కొలొస్్యులు 2: 8) 

3 అత్న  స్మయధానుం మరియు వాటనిి చెపాపరు "ఎుంద క్ు మీరు క్ూడా ఎుంద క్ుంటే మీ స్ుంపరదాయుం యొక్క 
దేవుని ఆజఞ అత్తక్మీిుంచలేద  లేద  ... 7 hypocrites Well మీరు గురిుంచి యెషయయ పరవచనములు చసేిుంది, 
చెపపడుం?!: 

8 "ఈ పరజలు వారి నలరు నా దగగరగా డార , మరియు వారి పెదవులు తో నాక్ు గౌరవుం, కానీ వారి హృదయము 
నాక్ు దయరముగా ఉుంది 9 ఫలిుంచలేద  వారు పురుషుల ఆజఞలన  సదిాా ుంతాలన  వుంటి బో ధిుంచ చ  నన ా 
పూజిుంచే '.." (మత్ుయ 15: 3 , 7-9) 

దేవుని వాక్యము చాలయముంది స్ుంపరదాయములన  అుంగీక్రిుంచలేద  అని మరియు వారు దానిని గహీ ుంచిన త్రువాత్ 
అది పశాాతాు పమున  పో ర త్్హ స్ ు ుంది: 

19 పరభువా, నా బలుం మరియు నా కోట, బాధ యొక్క రోజు నా ఆశ్యీుం, యూద లు మీరు భూమి యొక్క 
చివరలన  న ుండి వచిా పలుక్ుద రు "ఖచిాత్ుంగా మయ త్ుండుర లు వారస్త్ాుంగా అస్తాయలు, worthlessness 

మరియు లయభదాయక్ుం విషయయలు." (యరీుయయ 16:19) 

విదేశీ మత్పరమ ైన పరిశీలనలు దెయయుం అని బ ైబిలు బో ధిసోు ుంది: 

16 వారు అనయదేవత్లన  తో అస్యయ హ మ్స ర్చాగొటి్ుంది; అబో మినేషనలతో వారు కోపుంతో ఆయనన  
ర్చాగొటా్ రు. 17 వారు రాక్షస్ లు, కాద  దేవునికి దేవత్లక్ు వారు తెలియద , కొత్ు  దేవుళ్ళి మీ త్ుండుర లు 
భయుం లేదని కొత్ు గా వచిాన బలి. (దిాతీయోపదేశ్కా 0 డము 32: 16-17) 

చివరి రోమన్ కాయథలిక్ ఫెరుంచ్ కార్ినల్ జీన్-గొానలల్-మేరీ డనీయులో న ుండి ఈ భావన యొక్క నిరాా రణన  
గమనిుంచుండి: 



అనయమత్ పరపుంచుం మరియు క్రైస్ువ చరిా పూరిుగా విరుదాుంగా ఉనాాయ; ఒకేసారి దేవుడు మరియు 
విగహీాలన  స్ర్చా చేయలేరు. (డానియేలు జ్. ది ఆరిజన్్ ఆఫ్ లయటని్ కిసీి్యయనిటీ, టార నే్ోటెడ్ బ ై డేవిడ్ సిుత్ 
అుండ్ జాన్ ఆసి్న్ బేక్ర్చ వెసి్ మన ట్ర్చ పెరస్ట, 1977, పేజీ 440) 

నిజమే, అనయమత్ పరపుంచుం మరియు క్రైస్ువ చరిా పూరిుగా విరుదాుంగా ఉనాాయ; ఒకేసారి దేవుడు మరియు విగహీాలన  
స్ర్చా చేయలేరు. 

అయనపపటికర, క్రైస్ువ నిబుంధనలతో మరియు ఆచరణలో కొనిా మయరుపలతో మయరుప చేసిన అనయమత్ సెలవు 
దినాలన  గమనిుంచినపుపడు చాలయముంది ఆయన చరిాలో ఉనాారు. "మీరు నా వాక్యములో నిలిచియునాయెడల 
మీరు నా శషుయలయుంద  నిజముగా తెలిసికొని స్త్యమున  తెలిసికొుంద రు, స్త్యమున  మీక్ు స్ాత్ుంత్తరుంచ న " అని 
యేస్  అనాాడు. (యోహాన  8: 31-32). దేవుని పవిత్ర దినాలు అనయమత్వాదుం న ుండి మనలిా విడిపిుంచాయ. 

పాల్ ఉపదేశ్క్ుడు ఇలయ హెచారిుంచాడు: 

14 లేద  అస్మయనుంగా అవిశాాస్ ల తో క్లిసి yoked కాద . అనాయయయనికి ఏ దలషతాానికి నీత్త ఉుంది? మరియు 
ఏ క్మూయనియన క చీక్టితో కాుంత్త ఉుంది? 15 ఏమి ఒపపుందుం బ లియయల్ కరసీ్ ు  ఉుంది? లేదా ఒక్ నమిున ఒక్ 
నమిున ఉుంది? 16 ఏమి ఒపపుందుం విగహీాలతో దేవుని ఆలయుం ఉుంది? నీవు జీవపు దవేుని 
ఆలయము. దేవుడు ఇలయ చెపాపడు: 

"నేన  వాటిలో నివసిుంచి వారిలో నడుచ చ నాాన  వారి దవేుడగున , వారు నా జనము." 

17 అుంద వలన 

"వాటలిోన ుండి బయటికి రుండి, వేరుగా ఉుండవల న , పరభువు సెలవిచ ాచ నాాడు అపవిత్రమ ైనద ి
తాక్ుము, నేన  నిన ా సీాక్రిుంచిత్తని. 

18 'నేన  మీక్ు ఒక్ త్ుండిర ఉుంట ుంద,ి మరియు మీరు నా క్ుమయరులు మరియు క్ుమయర్ులు ఉుండాలి, లయర్్చ 
ఆల ైుటీ సేస్ట. (2 కొరి 0 థీయులు 6: 14-18) 

దేవుడు అనయజన ల ఆచారాలోల  భాగ 0 వహ  0 చేవారికి దేవుడని గమని 0 చ 0 డి. ఆరాధనలో భాగుంగా వారిని 
ఆదరిుంచేవారికి త్ుండిర కాద . 

కొుంత్ముంది వయక్ుు లు దేవుళ్లన  స్ుంతోషపరుస్ ు నా అభాయసాలన  క్లిగి ఉుంటారు, వారు త్మన  తాము 
మోస్గిస్ ు నాారు: 



32 మీరు చెపేప "మేము చెక్క మరియు రాత్త స్ర్చా ఎవరు పరపుంచుంలోని పరజల వుంటి, దేశాల వుంట ి
ఉుండాలన క్ుుంట నాాన ." కానీ మనస్ ్లో ఏమి మీరు జరిగే ఎపపటికర. (ఏజ్కిఎల్ 20:32, NIV) 

26 దాని యయజక్ులు నా ధరుశాస్ు రమున  హ ుంసాకాుండన  చేయుండి మరియు నా పవిత్ర విషయయలు 
అపవిత్రపరచక్ూడద ; వారు పవిత్ర మరియు సాధారణ మధయ విభజన లేద ; అపరిశుభరమ ైన మరియు 
పరిశుభరమ ైన వాటలిో తేడా ఉుండదని వారు బో ధిసాు రు; నా విశాీ 0 త్తని కాపాడుకొన టక్ు వారి క్న ాలు 
మూసికొనిరి, నేన  వారిమీద అపవిత్ుర డన . (యెహెజేకలు 22:26, NIV) 

దేవుడు అది ఒక్ తేడా చేస్ ు ుంది చెపాపరు. బద లుగా అత్నిని ఈ pleasing యొక్క, అనయమత్ పదాత్ులు స్హా అత్ని 
కోపుం తెస్ ు ుంది (ఏజ్కిఎల్ 30:13)! ఇుందిరయ పరా పుంచిక్ ఆచారాలన  కాపాడుట దెయయుం (cf. జేమ్స్ 3: 13-15). 

దేవుని పవిత్ర దినాలు లేదా ఏమిటి్? 

బ ైబిల్ దేవుని విుంద లు స్యచిస్ ు ుంది 'పవిత్ర స్మయవేశాలు' (ఉదా స్ుంఖయలు 28:26; 29:12) లేదా 'పవిత్ర పుండుగలు' 
(cf. యెషయయ 30:29). 

బ ైబిల్ పగటి పూజలు త్పుప మరియు దెయయుంగా ఖుండిుంచి (1 కొరిుంథీయులక్ు 10: 20-21; 1 త్తమోత్త 4: 1). బ ైబిలు 
చెబుత్ునాది బ ైబిలు కాని వేడుక్లు దవేుని ఆరాధనలో చేరాలేద  (దిాతీయోపదేశ్కాుండము 32; యరీుయయ 10; 1 

కోరిుంత్తయన్్ 10: 20-21). 

చాలయమ 0 ది ఆరాధన కాయల  0 డర్చ బ ైబిలున  గమని 0 చాలని నిరణయ 0 చ క్ునాారు 

ఆమోదిుంచలేద . అపో స్ులుడెైన యోహాన  కరసీ్ ు క్ు చెుందిన కరసీ్ ు లు (1 యోహాన  2: 18-19) స్హవాసాలన  
ఉపయోగిుంచ ట. 

బ ైబిలు కాని సెలవుదినాలు అనుంత్రుం రాక్షస్ ల చేత్ పో ర త్్హ ుంచబడా్ య మరియు యుగయుగాలలో బిలియనల  కోస్ుం 
దేవుని పరణాళిక్న  అస్పష్ుంగా చయసాయ. 

యేస్  స్త్య 0 లో ఆరాధన చేయయలని దేవుడు కోరుక్ునాాడు: 

24 దేవుని ఆత్ు, మరియు పూజిుంచేవారు ఆత్ుగా మరియు నిజముగా పూజిుంచాలి. (యోహాన  4:24, NJB) 

పునరుదేరిుంచబడిన దెయయయల సెలవులు నిజమ ైన దేవుణ ణ  గౌరవిుంచవు. నీవు ఆయనన  నమిు మరియు పన లన  
అత్ని మయరగుంలో చేయయలని దేవుడు కోరుక్ుుంటాడు, మీది కాద  (సామ త్లు 3: 5-6). 

బ ైబిల్ పవిత్ర డేస్ట మోక్షానికి దేవుని పరణాళిక్ చిత్రుం స్హాయుం. పసాక స్మయుంలో యేస్  బలిని మొదలుపెటి్ , ఈ 
వయస్ ్లో (పెుంటెకోస్్ట) మొదటి పరస్ుంగుం, ర్వెలేషన్ యొక్క బాకాలు మరియు పునరుతాథ నుం వరక్ు, మన పాపాలలో 



సాతాన  పాత్రన  జాఞ పక్ుం చేస్ క్ుని, కరసీ్ ు  పరా యశాత్ు  తాయగుం, భూమిపెై దేవుని వెయేయుండల  సామయా జయుం (టాబ రిాఫెసె్స్ట 
విుంద ) చితీరక్రిుంచటానికి, దేవుడు అుందరికి (చివరి గొపప దనిుం) అుందరికర మోక్షుం ఇసాు డని తెలుస్ క్ునేుంద క్ు, దేవుని 
పరణాళిక్లో కొనిా భాగాలన  బహ రగత్ుం చేసి, క్రైస్ువులక్ు మరిుంత్ స్పష్ుంగా క్నబరుసాు రు. 

యేస్  కరసీ్ ు న  అన క్రిుంచినట ల  అపొ స్ులుడెైన పౌలు అన క్రిుంచటానికి బ ైబిలు క్రైస్ువులక్ు చెబుతాడు (1 

కొరిుంథీయులక్ు 11: 1). 

యేస్  బ ైబిల్ హో లీ డేస్ట న  (లూకా 2: 41-42; 22: 7-19; యోహాన  7: 10-38; 13) ఉుంచాడు. అత్న  బో ధిుంచినట ల  
మీరు అత్ని మయదిరిని అన స్రిుంచక్ూడద  (యోహాన  13: 12-15)? 

అపో స్ులుడెైన పౌలు బ ైబిల్ హో లీ డసే్ ా (అపో స్ులుల కారయములు 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 

కొరిుంథీయులక్ు 5: 7-8; 16: 8) ఉుంచిుంది. దెయయయల ఆచారాలతో రాజీపడే వారిని గురిుంచి పౌలు హెచారిుంచాడు (1 

కొరిుంథీయులక్ు 10: 19-21). బ ైబిలు దేవుణ ణ  అన స్రిసాు రని చెపుపక్ునే వారు అనయమత్వాదుం న ుండ ి
పరిశుభరపరచబడాలి (cf. నెహెమయయ 13:30; 2 పేత్ురు 1: 9). 

అపో స్ులుడెైన యోహాన  బ ైబిల్ హో లీ డేస్ట న  ఉుంచాడు, కాని కిసీి్యన్ అని చెపుపక్ునే పరజలన  త్న ఆచారాలన  
అన స్రిుంచలేద  అని హెచారిుంచాడు: 

18 చినా పిలల లయరా, ఇది గత్ గుంట ఉుంది; మరియు మీరు పాక్ులయడే వస్ ు నాట ల  వినాాన , ఇపుపడు క్ూడా 
చాలయముంది కరసీ్ ు  విరోధ లు వచాారు, ఇది చివరి గుంట అని మనక్ు తెలుస్ . 19 వారు మయక్ు న ుండి 
బయటక్ు వెళిల, కానీ వారు మయక్ు కాద ; వారు మయక్ు యొక్క ఉుండి ఉుంటే, వ EY మయతో 
కొనసాగుత్ుుందల ; అయతే వారు వారిలో ఎవడున  లేరని వారు తెలిసికొనిరి. (1 యోహాన  2: 18-19) 

క్రైస్ువులు అదే బ ైబిలు పవిత్ర దనిాలన  త్న అపో స్్లయ్ా ఉుంచ కోవచాా? యోహాన  త్న అభాయసాలన  పాటిుంచని 
కిసీి్యన్ అని త్పుపగా చెపుపక్ునేవారికి కరసీ్ ు  విరోధ లుగా పనిచేస్ ు నాారని జాన్ రాశాడు. 

ఇది పవిత్ర డేస్ట మరియు సెలవు వచిానపుపడు, మేము వినడానికి ఎవరు? దేవుని పదుం లేదా పురుషులు 
స్ుంపరదాయయలు? సాుంపరదాయయనికి స్ర్రన స్థలయలు ఉుండగా, ఎవరూ దేవుని వాక్యముతో విరుదామ ైన స్ుంపరదాయయనిా 
అుంగీక్రిుంచాలి. 

(2 త్తమోత్త 3:16) దేవుని వాక్యము లయభదాయక్ము అయనుంద న, మనము పీటర్చ మరియు ఇత్ర అపో స్్ల్్ వారి 
రోజులోని మత్ నాయక్ుల పరత్తస్పుందన న ుండి నేరుాకోవాలి: 

29 మేము పురుషులు దేవుని కాక్ుుండా క్ట ్ బడి త్పపక్. (అపో స్ులుల కారయములు 5:29) 



మీరు యేస్  మరియు అపో స్ులుల ఉదాహరణలన  అన స్రిసాు రా, మరియు దేవుని పవిత్ర దినాల అత్ని మయరగుం 
ఉుంచడానికి, మరియు మన షుయల ముండలిల స్ుంపరదాయుం మిములిా ఆపడానికి అన మత్తుంచరా? 

దేవుని బ ైబిల్ పుండుగలు (లేవీయకా 0 డము 23:37) ఇవి "పవిత్ర స్మయవేశ్ములుగా పరక్టి 0 చెన " (లేవీయకా 0 

డము 23: 8,21,24,27,35,36,36) న  0 డి మీరు వి 0 టారా? 

యేస్  ఇలయ చెపాపడు: 

21 నా సో దరులు దేవుని పదుం వినడానికి మరియు దీనిా వారికి ఉనాాయ. (లూకా 8:21) 

మీరు నిజుంగా యేస్  సో దరులలో ఒక్రు ఉనాారా? క్రైస్ువులు ఉుండాలి్నవి (రోమయ 8:29). మనము స్తాయనిా 
వేరుపరచవల న  (యోహాన  17:19). 

మీరు మరియు / లేదా మీ ఇలుల  దేవుని మయట వినడానికి మరియు చేసాు వా? దేవుని పవిత్రమ ైన రోజులు లేదా 
స్ుంపరదాయయలన  మీరు దెైవపేరరణగా-పేరరేపిుంచబడుత్ునాారా? 

"14 లయర్్చ స్ర్చా! 15 మరియు అది మీరు లయర్్చ స్ర్చా ఈ రోజు కోస్ుం ఎుంచ కోుండి మీరు ఎవరి దేశ్ముంద  మీరు 
నివసిుంచ  "అనయమత్ దవేత్లు వుంటి" సేవలుందిుంచే వీరిలో చెడు తెలుసోు ుంది ఉుంట.ే కానీ నాక్ు మరియు నా 
ఇుంటికి, మేము లయర్్చ స్ర్చా "(జాషువా 24: 14-15). 

దేవుని పవిత్ర దినాలన  ఎుంచ కోుండ.ి 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



పవిత్ర దిన కాయల ుండర్చ 

పవిత్ర దినుం *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

పాస్ట ఓవర్చ   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

పులియని బ రడ్  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                        Apr 6    Apr 3  -22 

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

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

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

పరణశాలల విుంద   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                        30    10-16 

చివరి గీేట్ డే  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* స్యరాయస్ుమయుం వదే సాయుంత్రుం ముుంద  అనిా పవిత్ర దినాలు పరా రుంభమవుతాయ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



దేవుని చర్చా కొనసాగిుంచడుం 

 

ది కాలిఫో రి్ుంగ్ చర్చా ఆఫ్ గాడ్ యొక్క USA కారాయలయుం వదే ఉుంద:ి 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

California, 93433 USA. 
 

కొనసాగుత్ునా చర్చా ఆఫ్ గాడ్ (CCOG) వెబ్ సెైట ల  

 

CCOG.ASIA ఈ సెైట్ ఆసియయలో దృషి్  కేుందీరక్రిుంచిుంది మరియు అనేక్ ఆసియయ భాషలలో పలు వాయసాలన  క్లిగి 
ఉుంది మరియు ఆుంగలుంలో కొనిా అుంశాలు ఉనాాయ. 
CCOG.IN ఈ సెైట్ భారతీయ వారస్త్ాుం యొక్క లక్షయుంగా ఉుంది. ఇది ఆుంగల భాషలో మరియు అనేక్ భారతీయ 
భాషలలో పదారాథ లు క్లిగి ఉుంది. 
CCOG.EU ఈ సెైట్ ఐరోపా వెైపు లక్షయుంగా ఉుంది. ఇది పలు యూరోపియన్ భాషలోల ని పదారాథ లన  క్లిగి ఉుంది. 
CCOG.NZ ఈ సెైట్ ఒక్ బిరటీష్-వారస్త్ా నేపథయుంతో నయయజీలయుండ్ మరియు ఇత్రులన  లక్షయుంగా చేస్ క్ుుంది. 
CCOG.ORG ఇది దేవుని కొనసాగిుంపు చరిా యొక్క పరధాన వెబ ై్ట్. ఇది అనిా ఖుండాలోల ని పరజలన  అుందిస్ ు ుంది. 
ఇది వారపత్తరక్ మరియు పవిత్ర దినలత్్వ పరస్ుంగాలు స్హా క్థనాలు, లిుంక్ుల  మరియు వీడియోలన  క్లిగి ఉుంట ుంది. 
CCOGAFRICA.ORG ఈ సెైట్ ఆఫిరకాలో ఉనావారికి లక్షయుంగా ఉుంది. 
CCOGCANADA.CA క్నడాలో ఉనావారికి ఈ సెైట్ లక్షయుంగా ఉుంది. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ఇది కొనసాగుత్ునా చరిా యొక్క దేవుని కోస్ుం సాపనిష్ 
భాషా వెబ్ సెైట్. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ఇది ఫిలిపీపన్్ వెబ ై్ట్ ఇుంగీలష్ మరియు త్గలోగోల  స్మయచారుంతో ఉుంద.ి 
 

వారులు మరియు చరిత్ర వెబ ై్ట ల  

 

COGWRITER.COM ఈ వెబ ై్ట్ ఒక్ పరధాన పరక్టన సాధనుం మరియు వారులు, సిదాా ుంత్ుం, చారిత్రక్ క్థనాలు, 
వీడియోలు మరియు భవిషయ నవీక్రణలు ఉనాాయ. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ఈ చరిా చరిత్రలో క్థనాలు మరియు స్మయచారానిా వెబ ై్ట్ 
గురుు ుంచ కోవడుం స్ లభుం. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ఈ వారులు మరియు బ ైబిల్ విషయయలు వరిుస్ ు ుంది ఒక్ ఆనెలల న్ రేడియో వెబ ై్ట్. 
 

పరస్ుంగాలు & పరస్ుంగాలు కోస్ుం YouTube వీడియో ఛ్ానెలుల  

 

BibleNewsProphecy ఛ్ానల్. CCOG ఉపనాయస్ుం వీడియోలు. 
CCOGAfrica ఛ్ానల్.  CCOG ఆఫిరక్న్ భాషలోల ని స్ుందేశాలు. 
CDLIDDSermones ఛ్ానల్. CCOG సాపనిష్ భాషలో స్ుందశేాలు. 
ContinuingCOG ఛ్ానల్. CCOG వీడియో పరస్ుంగాలు. 



దేవుని హో లీ డేస్ట లేదా డెమొనిక్ సెలవులు? 

మీరు సెలవులు గురిుంచి ఆలోచిుంచినపుపడు, ఏమి ఆలోచిస్ ు ుంది? స్త్త్హరిత్ చెట ల , దుండలు, క్ుుందేళ్ళి, గుడుల , 

హాట్-కాీస్ట రొటె్లు మరియు ముంత్రగతెు ల ద స్ ు లన  గురిుంచి మీరు ఆలోచిుంచారా? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

అయనపపటికర ఆ గురుు లు ఏదీ బ ైబిలోల  ఆమోదిుంచబడలేద . బ ైబిలు నిజ 0 గా ఏమి బో ధిసోు  0 దల  మీక్ు తెలుసా? 

అపొ సులుడెైన పౌలు ఇలా వార శాడు: 

19 అపుపడు నేన  ఏమి చెపుతాన ? ఒక్ విగహీుం ఏదెైనా, లేదా దేనికి విగహీాలక్ు ఇచేాది ఏదెైనా ఉుందా? 20 

బలి అరిపుంచే దేశాలక్ు వారు దయయయలక్ు బలి అరిపుంచారు కాని, దేవునికి కాద , మీరు దెయయయలతో 

స్హవాస్ుం క్లిగి ఉుండాలని నేన  కోరుకోవటుం లేద . 21 మీరు యెహో వా పాత్రన , దెయయపు పాత్రన  

తార గలేరు. మీరు లయర్్చ యొక్క పటి్క్ మరియు రాక్షస్ లు యొక్క పటి్క్లో పాలొగ నలేరు. 22 లేదా మేము 

అస్యయతో యెహో వాన  రేక్త్తుసాు ుం? మనుం ఆయన క్ుంటే బలుంగా ఉనాావా? (1 కొరిుంథీయులక్ు 10: 19-22) 

 

మీరు దేవుని పవిత్ర దినాలన  లేదా దెైవిక్ సెలవుదనిాలన  కాపాడుకోవా? 

 


