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ISBN 978-1-940482-17-0  

െകർപവകാശും © 2016/2017 എഴുെിയ നസമറൻ ൈുകുകൾ. െെിപ് 2.2. 
ദദവവുും െുെരാനനു ായ െുെരുന്ന സഭയ്ക്കു മവടി നിർമ്മികടപട്ട ഏക 
മകാർപമറഷൻ. 1036 ഡബ്ല്യു പ്ഗാൻഡ് അവനയൂ, മപ്ഗാവർ ൈീച്ച്, 
കാല്ിമ ാർണിയ, 93433 USA.  

റരകെിറ്റുകൾ: ടെൻടഡാടകസ്റ്റ് ദിനത്തിൽ നയൂസില്ാടിടല് മജായ്ക്സ്ത ദെൽ 
എെുത്ത ചിപ്െും. ദൈൈിളിൻടറ െല് ഭാഷാെരങ്ങൾ ഉെമയാഗിച്ചിട്ട ട്. 
െുെിയ നാ മധയും ഇടല്ലങ്കിൽ, െുെിയ കിുംഗ് ടജയിുംസ്ത മവർഷൻ (NKJV) 
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1. മ ോളിമെസ് vs. ജനരപിയ അവധി ൈിനങ്ങൾ 

പ്കിസ്തെീയെടയ പ്െെിനിധാനും ടചയ്യ ന്ന നിരവധി സും ങ്ങളിൽ, എല്ലാ 
വിമശഷദിവസങ്ങള ും വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ എല്ലാും കാണാൻ കഴിയുും. 

ദദവാല് ായ ദിനങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ ഭൂെടെട്ട അവധി ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ 
പ്െ ാണികുമ ാ? 

എള പ ുള്ള ഉത്തര ുള്ള ഒരു എള പ മചാദയും മൊടല് മൊന്നുന്നു. വിവിധ 
ജനകൂട്ടമത്താട് െകരും ദൈൈിൾ വിശേസികാൻ 
സന്നദ്ധരായവർകായിരികുും അ്. 

െരിശുദ്ധദിനവുും അവധി ദിവസങ്ങള ും എവിടെനിന്നു വന്നു? അവർ 
ദൈൈിളിൽനിന്നു വരുന്നൊമണാ അമൊ െരമ്പരാഗെ മെഗൻ / 
ഭൂെൈാധിെ ായ നിരീക്ഷണങ്ങള  ായി ൈന്ധടപട്ടിട്ട ള്ളൊമണാ? 

നിങ്ങൾ ഒരു പ്കിസ്തെയാനി ആടണന്ന് നിങ്ങൾ വിശേസികുന്നുടടങ്കിൽ, 
ഏടൊടക ദിവസങ്ങൾ, എടെങ്കില്ു ുടടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിമകടെുും 
എെുടകാട്? 

വാർഷിക ദൈൈിൾ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങളിൽ ഈ ചുരുകമപര് പ്ൊധാനയും 
ടകാെുകുന്നു.  െ ള്ളവർ കാണുന്ന വാർഷിക അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
വിവരങ്ങൾ ല്ഭയ ാണ്. 

വോക്ക് മ ോളിമെ 

ടവബ്സ്റ്സ്റ്ററുടെ നി ടു പ്െകാരും, മല്ാക അവധി യഥാർത്ഥത്തിൽ െഴയ നിന്ന് 
വന്നു ഇുംഗ്ലീഷ് ഹാല്ിഗ്്æഗ്. ജനും ഇമപാൾ ചിെികാൻ മൊന്നുന്ന ആടരല്ലാും 
എടെല്ലാും ആ െദും സ യും വിശുദ്ധ ദിവസും ഉമേശിച്ച് ഒരു വചെിഒന്- 
അവധി ഞങ്ങൾകുട് ഉമേശിച്ചില്ല. 

എല്ലാ 'അവധിദിനങ്ങള ും'  െെര ായ െുണയദിനങ്ങളായി 
കണകാകടപട്ടിരുന്നില്ല എന്നെു ശരിെടന്ന. മദശീയ അവുധി ദിവസങ്ങൾ 
 െെര ായി െരിഗണികടപെുന്നില്ല, മയശു മൊല്ുും അെിൽ ഒമന്നാ 
അെിൽകൂെുെമല്ാ കാണുകയുടായി (മയാഹ .10: 22-23). 

മയശു മൊകുന്നിെമത്താളും കാല്ും ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധദിനവുും 
ഉത്സവങ്ങള ും ടെസഹാ (ല്ൂമകാസ്ത 2: 41-42; 22: 7-19), കൂൊരങ്ങള ടെ 
ടെരുന്നാൾ (മയാഹന്നാൻ 7: 10-26), കഴിഞ്ഞ ദിവസടത്ത (മയാഹന്നാൻ 7: 37-
38; 8: 2). െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ദിനങ്ങൾ (അപസ്തമൊല്െകൾ 20: 6, 1 
ടകാരിെയർ 5: 8), ടെെമകാസ്തെു (പ്െവൃത്തികൾ 2: 1-14), കാഹളധർമ്മും, 
മല്വയെുസ്തെകും 23: 24,33-37, പ്െവൃത്തികൾ 18:21, 21: 18-24; 28:17), 
ൊെെരിഹാരദിവസും (അടപാ .27: 9). 



മയശുവുും അമപാസ്തമൊല്ൻ ാരുും െുറജാെി ആചാരങ്ങൾ 
അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നവ മൊടല്  െെര ായ വിമശഷദിവസങ്ങൾ 
നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നൊയി ദൈൈിൾ ഒരികല്ുും 
വയക്ത ാകിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാല്ുും, പ്കിസ്തെയാനിെേും െങ്ങള ടെ  െ ായി 
അവകാശടപെുന്ന അമനകർ, ദൈൈിളിന് െുറട യുള്ള മപ്സാെസുകളിൽനിന്നു 
വരുന്ന  െെര ായ അവധി ദിനങ്ങളിൽ െെിവായി നിരീക്ഷികുന്നു. 

അവ സംരക്ഷിക്കണമ ോ? 

എല്ലാ ജനെകളിടല്യുും ആള കൾ ദദവാത്മാവു ദിവസങ്ങളിൽ 
സൂക്ഷികുകമയാ വരൾച്ചയുും ൈാധകള ും വിമധയ ാകുട ന്നാണു ദൈൈിൾ 
പ്െവചികുന്ന് (ടസഖ. 14: 16-19). അങ്ങടനയാടണങ്കിൽ ഇമപാൾ നിങ്ങൾ 
അങ്ങടന ടചയ്യണമ ാ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിെികരു്. 

ചുരുങ്ങിയ് രടു െവണ ഈ െുസ്തെകും വായികുക. ദൈൈിളിൽ 
എൊണ് ഉൾടപട്ടിരികുന്ന് എന്നെിടനകുറിച്ച് ചില്ർ ചില് എെിർപ കൾ 
ഉന്നയിച്ചിട്ട ട്. ഇരട്ട-വായന നിങ്ങൾകുടാവുന്ന കൂെുെൽ ഗൗരവ ായ 
മചാദയങ്ങൾക് ഉത്തരും നൽകുും. 

ഈ വിഷയും യഥാർഥത്തിൽ െുറന്ന  നമസാടെ െഠികാൻ പ്ശ ികുക. എല്ലാ 
 നുഷയർകുും ഇ് സോഭാവിക ാണ്, പ്െെിമരാധശരീരത്തിൽ ഒരു വാർഷിക 
വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടളകുറിച്ച ള്ള അവെരണടത്ത മനാകിടകാടല്ല, 
അെിടനെിടര ജാപ്ഗെ െുല്ർത്തുന്നിടല്ലങ്കിൽ. "അെു മകൾകുന്നെിനു ുമമ്പ 
ഉത്തരും െറയുന്നവൻ അെു മഭാഷെേവുും ല്ജ്ജയുും ആകുന്നു" എന്ന് 
മവദെുസ്തെകും െഠിപികുന്നു (സദൃശവാകയങ്ങൾ 18:13) അെുമൊടല്, 
ഇവിടെയുള്ളവടര ഇവിടെ കാണുമ ാ? (പ്െവൃത്തികൾ 17:10) -11). 

അെുടകാട്, ദദവത്തിന്ടറയുും വിശുദ്ധിയുടെയുും  ുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്ന, 
ദദവ ുമ്പാടക വിധി െുറടപെുവിച്ച ഹൃദയും ടകാട്, 
 ുൻവിധിമയാടെയുള്ള സേെപ്െ നമസാടെ, നമ്മുടെ  നസിടനകാൾ 
സെയസന്ധ ായ  നസിടനാപും ന ുകു സ ർപികാും (ടയശ. 66: 2). അവന്ടറ 
െരിശുദ്ധാത്മാവിന്ടറ നെത്തിപിന് ൊഴ് മയാടെ. ഈ പ്ൊർഥനയിൽ 
കീഴ്ടെൊത്ത,  നടസാരുക ുള്ള, പ്ശദ്ധയുള്ള, ജാപ്ഗെയുള്ള  മനാഭാവത്തിൽ, ഈ 
കാരയും െഠികുക - എല്ലാ വസ്തെുകള ും ടെളിയികുക (cf. 1 
ടെസമല്ാനികയർ 5:21 KJV / DRB). 

ദൈവത്തിന്റെ ഉത്സവങ്ങളും വിശുദ്ധവും 

ദദവത്തിൻടറ ഉത്സവങ്ങൾ ദൈൈിളിൽ മരഖടപെുത്തിയിരികുന്നൊയി 
നിങ്ങൾകറിയാമ ാ? ഇ് സാ ാനയൈുദ്ധി ആയിരിമക, െല്രുും 
ഇെുസുംൈന്ധിമച്ചാ, െിരുടവഴുത്തുകളിൽ എവിടെനിമന്നാ 
എവിടെയാടണന്നറിയാത്തവരാണ്. 



കൂൊടെ, അവരു ായുള്ള ഒരു പ്െശ്നും,  ിക ആള കള ും ഇമപാൾ 
ഉെമയാഗികുന്നെിമനകാൾ വയെയസ്തെ കല്ടറില്ാണ്. ദദവ കല്ടർ 
അെിസ്ഥാനെര ായി ഒരു ചാപ്ര മസാളാർ ആണ്. ദദവത്തിന്ടറ െരിശുദ്ധ 
ദിനങ്ങള ടെ സ യും  നസില്ാകാൻ നിങ്ങടള സഹായികുന്നെിന്, 
ദൈൈിളിടല് കല്ടർ, മറാ ൻ (പ്ഗിമഗാറിയൻ) കല്ടർ (അവർ ഓമരാ 
വർഷവുും ഒമര മറാ ാന് കല്ടർ ദിനത്തിൽ വീഴാെിരികുക) 
അനുസരിച്ച ള്ള ൊരെ യും ൊരെ യും ടചയ്യ ക: 

(മഹാളിമഡയ്ക്സിനുള്ള ഒരു ആധുനിക മറാ ൻ കല്ടർ ഈ ടചറുെുസ്തെകത്തിൽ 
അവസാനികുന്നു.) 

 

ദദവത്തിന്ടറ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ മൊടല്, ഒരു ടപ്ൊട്ടസ്റ്റൻറുും കമത്താല്ിക് 
െരിഭാഷയുും കാണികുന്ന ആദയമല്ഖനും ആരുംഭികുക: 

 ോസം       സംഖ്യ ദൈർഘ്യം    സിവിൽ സ വോകയം 

Abib/Nisan  1  30 ദിവസങ്ങളിൽ     ാർച്ച് - ഏപ്െിൽ 

Ziv/Iyar   2 29 ദിവസങ്ങളിൽ    ഏപ്െിൽ - ട യ്ക് 

Sivan/Siwan  3  30 ദിവസങ്ങളിൽ    ട യ്ക് - ജൂൺ 

Tammuz  4  29 ദിവസങ്ങളിൽ    ജൂൺ - ജൂദല് 

Av/Ab   5  30 ദിവസങ്ങളിൽ    ജൂദല് - ആഗസ്റ്റ് 

Elul   6  29 ദിവസങ്ങളിൽ    ആഗസ്റ്റ് - ടസപ്റ്െുംൈർ 

Ethanim/Tishri 7  30 ദിവസങ്ങളിൽ    ടസപ്റ്െുംൈർ - ഒക്മൊൈർ 

Bul/Cheshvan  8  29 അഥവാ 30 ദിവസങ്ങളിൽ  ഒക്മൊൈർ - നവുംൈർ 

Kislev   9  30 അഥവാ 29 ദിവസങ്ങളിൽ  നവുംൈർ - ഡിസുംൈര് 

Tevet   10  29 ദിവസങ്ങളിൽ    ഡിസുംൈര് - ജനുവരി 

Shevat   11  30 ദിവസങ്ങളിൽ    ജനുവരി - ട പ്ൈുവരി 

Adar   12  30 ദിവസങ്ങളിൽ    ട പ്ൈുവരി -  ാർച്ച് 

(ദൈൈിളിടല് 'ല്ീപ്റ് വർഷങ്ങളിൽ'  ടൊരു  ാസ ാണ് അൊർ 2)  

 



14 അമപാൾ ദദവും അരുളിടച്ചയ്ക്െു: "രാപ്െിയിൽ െകൽ രാപ്െി 
ആകാശടത്ത പ്െകാശിപികടട്ട, അവ അെയാളങ്ങളായിരികുകയുും 
 െെര ായ ആമ ാഷങ്ങൾ, ദിനങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ എന്നിവടയല്ലാും 
അെയാളടപെുത്തുകയുും ടചയ്യ ും." (ഉല്െത്തി 1:14, വാകയും 12) 

14 ദദവും അവിടെ െകല്ുും രാവുും വിഭജിച്ച് അവടര ഉത്സവങ്ങൾ, 
ദിവസും, സുംവത്സരും സൂചിപികുന്നു അനുവദികുന്നെിന് 
ആകാശത്തിടല് വിൊനും ടവളിച്ചങ്ങൾ കൂടെയല്ല െറഞ്ഞു. (ഉല്െത്തി 
1:14, െുെിയ ജറുസമല്ും ദൈൈിൾ, NJB) 

വാകയും 14 ൽ ഉൻ ൂല്നും 'എപ്ൈായെദും ഒരു  െ ഉത്സവും സൂചിപികുന്നു. 

 െെര ായ ആമ ാഷങ്ങൾ അെിന്ടറ ആദയടത്ത െുസ്തെകത്തിൽ 
ദൈൈിളിനുടടന്നു നിങ്ങൾകറിയാമ ാ? ദദവും ചപ്രടന സൃഷ്ടിച്ച് 
എെുടകാടാണ് സങ്കീർത്തനെുസ്തെകും സ്ഥിരീകരികുന്ന്: 

19 അവൻ ഉത്സവങ്ങൾ (സങ്കീർത്തനും 104: 19, മഹാൾ ാൻ പ്കിസ്തെയൻ 
സ്റ്റാൻമഡർഡ് ദൈൈിൾ) അെയാളടപെുത്താൻ ചപ്രടന 

നിങ്ങൾ  ുമ്പ് മകട്ടൊമണാ ഇ്? 

ദദവും സ്ഥാെിച്ച "ആകാശത്തിടല് പ്െകാശും" അെയാളടപെുത്തുന്നെിനുള്ള 
 െെര ായ ആമ ാഷങ്ങൾ എടെല്ലാ ാണ്? 

നന്നായി, എല്ലാ വിശുദ്ധ ദിവസും (ഉൻ ൂല്നും ') ല്ിസ്റ്റ് ഇവ ചില് ദല്െ കൾ 
െരാ ർശിച്ച ദൈൈിൾ ഒരു സ്ഥല്വുും ഉടു. 

ദൈൈിളിൻടറ ഭാഗ ാണ് അമനകർ അവഗണികണട ന്ന് ആപ്ഗഹികുന്ന്, 
അടല്ലങ്കിൽ െരിെൂർണ്ണ ായി അവ െൂർത്തിയാകിയിരികുകയാണ്. െുെിയ 
അമ രികൻ ദൈൈിൾ (നാബ്സ്റ്) യിൽ നിന്ന് ഒരു മറാ ൻ കമത്താല്ിക് 
െരിഭാഷ (NAB ഉെമയാഗികുന്ന് ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് വിശോസികൾ മറാ ിടല് 
ചർച്ച് െിെുെരുകയുും അമനകും ദിവസങ്ങൾ കണകാകുകയുും 
ടചയ്ക്െിടല്ലങ്കിൽ, ഏെു െിരുടവഴുടത്തയാടണങ്കില്ുും) 

2 ... ൊടഴ വിശുദ്ധ ദിവസും വിവരികുും യമഹാവ എന്ന ഉത്സവങ്ങൾ 
ആകുന്നു. ഇൊണ് എന്ടറ ഉത്സവങ്ങൾ: 

3 ആറു ദിവസും മവല് ടചമയ്യണും; ഏഴാും ദിവസും വിശുദ്ധസഭാമയാഗും 
കൂമെടുന്ന സേസ്ഥടെകുള്ള ശബ്ബത്ത്. അന്നു മവല്ടയാന്നുും 
ടചയ്യരുെു.നിങ്ങൾ ൊ സികുന്നിെടത്താടകയുും അെു യമഹാവയുടെ 
ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു. 

4 യമഹാവയുടെ ഉത്സവദിവസങ്ങൾ, അവരുടെ നിശ്ചിെ 
സ യടത്തകുറിച്ച  നീ പ്െസ്തൊവികുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ 



ദിനങ്ങൾ. 5 ഒന്നാും  ാസും െെിന്നാല്ാും ദിവസും സന്ധയാസ യത്തു 
യമഹാവയുടെ ടെസഹ ആകുന്നു. 6 െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ 
ഉത്സവും ആ  ാസും െെിനഞ്ാും െിയ്യെി. ഏഴു ദിവസും െുളിപില്ലാത്ത 
അപും െിമന്നണും; 7 ഈ ദിവസും പ്െഖയാെിെ വിശുദ്ധ ദിവസും 
ഉടാകുും ആദയ ന്; അന്നു മവല്ടയാന്നുും ടചയ്യരുെു. (മല്വയെുസ്തെകും 
23: 2-7, NAB) 
15 ശബ്ബത്തിന്ടറ ദിവസും, ഏ് ഉണര്വ് മവടി കെ ടകാട് ദിവസും 
െുെകത്തിനുമശഷും, നിങ്ങൾ ഏഴു ആഴ്ചവട്ടും  ുഴുവനുും 
െികമയണും 16അമ്പെു ദിവസും ഏഴാും ആഴ്ച മശഷും ദിവസും എണ്ണും, 
ടചയ്യ ും. (മല്വയെുസ്തെകും 23: 15-16, NAB) 

24 ... ഏഴാും  ാസും ഒന്നാും െിയ്യെി നിങ്ങൾകു വിപ്ശ ദിനടത്ത ഒരു 
ഓർമ്മടപെുത്തൽ പ്െഖയാെിെ വിശുദ്ധ ദിവസും ആയി കാഹളും 
സ്തമ ാെനവു ായി ടചയ്യ ും; (മല്വയെുസ്തെകും 23:24, NAB) 

ഇമപാൾ ഏഴാും  ാസും െത്താും െിയ്യെി ൊെെരിഹാരദിവസും 
ആകുന്നു 27: 26 യമഹാവ മ ാടശമയാെു െറഞ്ഞു. നിനക് ഒരു നിശ്ചിെ 
ദിവസ ുട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങടളത്തമന്ന ൊഴ്ത്തി യമഹാവടയ 
രക്ഷികുും. 28 ഇന്നു പ്ൊയശ്ചിത്തും, നിന്ടറ ദദവത്തിന്ടറ സന്നിധിയിൽ 
നിങ്ങൾകു മവടി നെത്തിയ സ യടത്ത അ്, മല്ാഹകൂൊണ് 
കാരണും, ഒരു പ്െവൃത്തിയുും ടചയ്യരുെു ന്. 29 ആ ദിവസും 
അവടരൊണ് ൊഴ് യുള്ളവരാകാെിരുന്ന് ആള കളിൽ നിന്നുും 
മേദിച്ച കളമയണും. 30 ആടരങ്കില്ുും ഈ അന്നു മവല് ടചയ്ക്ൊൽ ഞാൻ 
ജനത്തിന്ടറ നെുവിൽനിന്നു ആ വയക്തിടയ നീകും ടചയ്യ ും. 31 യാടൊരു 
മവല്യുും ടചയ്യരുെു; ഇെു നിങ്ങൾകു െല് ുറെല് ുറയായി 
എമന്നകു ുള്ള ചട്ടും ആയിരിമകണും; 32 അ് നിങ്ങൾക് െൂർണ്ണ ായുും 
ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങടളത്തടന്ന ൊഴ്ത്തടട്ട. ഒമ്പൊും  ാസും 
ദവകുമന്നരും  ുെൽ െിടെന്നാൾ ദവകുമന്നരുംവടര നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് 
ആചരിമകണും. 

33 യമഹാവ മ ാടശമയാെു െറഞ്ഞു: 34 യിപ്സാമയൽ കമളാെു 
െറമയടെു: ഏഴാും  ാസും െെിനഞ്ാും െിയ്യെി  ുെൽ ഏഴു ദിവസും 
െുെരുും കല്െികുന്ന കൂൊരടപരുന്നാൾ യമഹാവയുടെ ഉത്സവും 
ആണ്. 35 ഒന്നാും ദിവസും പ്െഖയാെിെ വിശുദ്ധ ദിവസും, നിങ്ങൾ കനത്ത 
ടചയ്യരുെു. 36യമഹാമവകു വഴിൊെു അര്പികുും, എട്ടാും ദിവസും 
നിങ്ങൾകു പ്െഖയാെിെ വിശുദ്ധ ദിവസും ഉടാകുും ഏഴു 
ദിവസും. നിങ്ങൾ യമഹാമവകു അർപിമകടുന്ന വഴിൊെുും 
അർപിമകണും; ഉത്സവത്തിന്ടറ സ ാെനും. കഠിനാധോന ുടാകരു്. 

37 ഇവർ, അെിനാൽ, യമഹാവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ... ആകുന്നു 
(മല്വയെുസ്തെകും 23: 26-37, എൻഎൈി) 



ദദവത്തിന്ടറ ഉത്സവങ്ങള ും ദദവത്തിന്ടറ വിശുദ്ധദിവസങ്ങള ും 
ദൈൈിൾ വയക്ത ായി െട്ടികടപെുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാല്ുും, പ്കിസ്തെയാനിടയന്ന് 
അവകാശടപെുന്ന  ിക ആള കള ും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദദവും കല്െികുന്ന 
വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള പ്െ ാണികുന്നില്ല. 

പ്ശദ്ധികുക: ദൈൈിളിൽ ഒരു ദിവസും സൂരയാസ്തെ യമശഷും  ുെൽ 
സൂരയാസ്തെ യ സ യത്താണ് (ഉല്െത്തി 1: 5; മല്വയെുസ്തെകും 23:32; 
ആവർത്തനെുസ്തെകും 16: 6; 23:11; മയാശുവ 8: 9;  ർടകാസ്ത 1:32) ഇന്ന് 
അർധരാപ്െിയാണ് കണകാകടപെുന്ന്. െഴയനിയ ത്തിൽ വിശുദ്ധ 
ദിനങ്ങളിൽ ൈന്ധടപട്ട ആചാരങ്ങൾ െുെിയ നിയ പ്െകാരും 
പ്കിസ്തെയാനികൾകു മവടി  ാെിയിട്ട ട്. ഉദാഹരണത്തിന്  ത്തായി 26:18, 
26-30; എപ്ൈായർ 10: 1-14 - യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങള ും ആമ ാഷങ്ങള ും 
ഇമപാഴുും നില്നിൽകുന്നു, ആദി  പ്കിസ്തെയാനികൾ വിജാെീയർ 
ഉൾടപടെയുള്ളവ ആയിരുന്നു. 

ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും ഒമര മവദെുസ്തെക വിശുദ്ധ ദിവസും 
മയശു ശിഷയന്മാർ, അവരുടെ വിശേസ്തെ അനുയായികൾ സ്ത ിർണയിടല് 
മൊളികാർപ് െുെങ്ങിയ വിജാെീയ പ്കിസ്തെയൻ മനൊകൾ ഉൾടപടെ 
കാകുന്ന പ്െ ാണിച്ച . ആദയകാല്വുും െിന്നീട് പ്കിസ്തെയാനികള ും അവടര 
സൂക്ഷികുന്ന വിധത്തിൽ അവടര സൂക്ഷികുന്നു. യഹൂദന്മാർ സൂക്ഷികുന്ന 
അമെ അെിസ്ഥാന ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് വയെയസ്തെ ായ രീെികളിൽ നിന്ന് 
ഇ് വയെയസ്തെ ാണ്. യഹൂദന്മാർ െുെിയനിയ  െഠനങ്ങടള 
അുംഗീകരികുന്നില്ല എന്നെിനാൽ ഈ ദിനങ്ങളിൽ എൊണ് അടല്ലങ്കിൽ 
അവർ പ്കിസ്തെയാനികൾ എങ്ങടന സൂക്ഷിച്ച ടവകണും 
എന്നെിടനകുറിച്ചാണ്. 

ദദവത്തിൻടറ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരികുന്ന െല് പ്കിസ്തെയാനികള ും ആദയും 
രടാും മയശുവിന്ടറ വരുന്ന അെുമൊടല് സഹായും ചിപ്െും രക്ഷയുടെ 
ദദവത്തിന്ടറ െദ്ധെി മനടര മവദെുസ്തെക വിശുദ്ധ ദിവസും മൊയിന്് 
 നസില്ാകുന്നു. 

2. റപസ ോയ്: രകിസ്തുവിന്റെ  രണറത്തക്കുെിച്ച് 
 ോരതം? 

പ്കിസ്തെയാനികൾ ടെസഹാ ആചരിമകടെുമടാ? 

ഇപ്സാമയൽ  കൾക് ടെസഹാ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ടെസഹാ 
ആചരികണട ന്ന് വയക്ത ായി െറഞ്ഞിരുന്നു. ൈല്ികഴിയാടെ കുെിയാന്മാർ 
കുഞ്ഞാെിടന എെുത്തു (െുറപാട് 12: 5) യാഗും ടചയ്ക്െു (െുറ .12: 3-4). ആ 
കുഞ്ഞാട് െെിനാല്ാ ടത്ത രാപ്െി ദവകുമന്നരും (െുറ. 12: 6) കുഞ്ഞാെിന്ടറ 
ഭവനത്തിന്ടറ വാെിൽകൽ വച്ചിരുന്നു (െുറപാട് 12: 7). 



ദദവും പ്െമൈാധിപിച്ചിരികുന്ന നെെെികടള സേീകരിച്ചവർ  രണത്തിൽ 
നിന്ന് 'കെന്നുമൊയി', എന്നാൽ അെു ടചയ്യാത്ത ഈജിപ്റ്െുകാർ (െുറപാട് 12: 
28-30). 

െല്രുും  നസില്ാകിയമൊടല്, ടെസഹ ആചരിച്ച  (െുറപാട് 13:10), 
അവന്ടറ യൗവനകാല്ും  ുെൽ (ല്ൂമകാസ്ത 2: 41-42) അവന്ടറ ജീവിെത്തിടല് 
 ുഴുവൻ കാല്വുും (ല്ൂമകാസ്ത 22:15). 

ഒന്നാും  ാസും െെിന്നാല്ാും ദിവസും (മല്വയെുസ്തെകും 23: 5) ആചരിച്ച : 
ആമൈബ്സ്റ് ആവർത്തനും 16: 1, അടല്ലങ്കിൽ നീസാൻ (എമസ്ഥ. 3: 7) യിൽ 
ടെസഹാ ആചരികുക. ഇ് വർഷത്തിടല് വസെകാല് ട്ടത്തില്ാണ് 
സുംഭവികുന്ന്. 

(ല്ൂമകാസ്ത 22: 19-22, മയാഹന്നാൻ 13: 1-17) നമ്മുടെ രക്ഷകൻ െന്ടറ 
ശിഷയന്മാമരാട് അ് സൂക്ഷികുവാൻ െറഞ്ഞുടകാെുത്തു (ല്ൂമകാസ്ത 22: 7-
13).മയശുവിന്ടറ ൈല്ിയുടെ  ല് ായി, ആെുകടള ടകാല്ല കയുും 
വാെില്ുകളിൽ രക്തും ടചാരിയ്ക്കുകയുും ടചയ്യ ന്നു (െുറപാട് 12: 6-7) ഇനി 
ആവശയ ില്ല (cf. ടഹപ്ൈായർ 7: 12-13,26-27; -28). 

പ്കിസ്തെയാനികൾ മയശുവിന്ടറ നിർമദശപ്െകാരും ടെസഹാ 
ആചരികണ ായിരുന്നു എന്ന് അമപാസ്തെല്നായ ടൌമല്ാസ്ത പ്െമെയകും 
െഠിപിച്ച  (1 ടകാരി. 5: 7-8; 11: 23-26). 

മയശു "മല്ാകസ്ഥാെനത്തിനു  ുൻപ്റ്  ുൻകൂട്ടി െറഞ്ഞിരുന്നു" എന്ന് 
ദൈൈിൾ െഠിപികുന്നു (1 െമപ്ൊ .1: 20). "മല്ാകസ്ഥാെന മപ്െ" 
"ടകാല്ലടപെുന്ന കുഞ്ഞാട്" (ടവളിപാട് 13: 8). അങ്ങടന, "വിശുദ്ധപ്െവാചകൻ" 
എന്ന മെരിൽ മയശു ഉൾടപെുന്ന െന്ടറ വിശുദ്ധദിനങ്ങളില്ൂടെയുും 
ഉത്സവങ്ങളില്ൂടെയു ാണ് ദദവത്തിന്ടറ രക്ഷാ െദ്ധെി. അെുടകാടാണ് 
ചില് സേർഗീയശരീരങ്ങളിൽ സേർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥാെികടപട്ട് 

അവടര കണകുകൂട്ട ക! 

മയശു ടകാല്ലടപട്ടമപാൾ ടെസഹായു ായി ൈന്ധടപട്ട എടെങ്കില്ുും മയശു 
നിവൃത്തിമയറിടയന്ന് ദൈൈിൾ െഠിപികുന്നുടടന്ന് എല്ലാ സഭകള ും 
വിശേസികുന്നു. 

ഏടദൻമൊട്ടത്തിൽ ചർച്ചടചയ്ക്െിട്ട ള്ള ഈ  ഹത്തായ ഭപ്ദെയുടെ 
പ്െവർത്തനും നാും കാണുന്നു. മയശു പ്െവചിച്ചെിനു മശഷും (ഉല്െത്തി 3: 15), 
ദദവും ആദാ ിനുും ഹവായ്ക്കുട ാപും നഗ്നെ  റയ്ക്കാനുും (ഈ 
സുംഭവത്തിൽ ഒരു െരും ൊെത്തിന്ടറ ഒരു പ്ൊെിനിധയും)  ൂെിവയ്ക്കാൻ 
ദദവും ഒരു  ൃഗടത്ത (ഒരു കുഞ്ഞാെിമനാ, ഒരു മകാല്ാട്ട ടകാെടന) ടകാന്നു. 
3:21). ഹാമൈൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിടയ 
ൈല്ിയർപിച്ചമപാൾ നാും ഈ ൈല്ിദർപണും കാണുും (ഉൽെ 4: 2-4). 



മ ാടശയുടെ കാല്ത്തുടായിരുന്ന ടെസഹ ആചരിച്ച  
യിപ്സാമയൽജനെയുടെ വിമ ാചനും ഈജിപ്റ്െിൽനിന്നു വിെുവികടപട്ട  (െുറ 
.12: 1-38).ഇെിടനകുറിച്ച ും കല്ടർ (ഉല്െത്തി 1:14, 2: 1, െുറപാെു 12: 1), 
അവന്ടറ വിരുന്നുകള ും (മല്വയെുസ്തെകും 23) എന്നിവ സുംൈന്ധിച്ച 
ദദവത്തിന്ടറ നിർമദശങ്ങള ും മ ാടശ മരഖടപെുത്തിയിട്ട ട്. ടെസഹാ ഈ 
സുംഭവങ്ങളിൽ ആദയമത്ത് അെിസ്ഥാന ാകി ഓമരാ വർഷവുും 
ദദവത്തിന്ടറ  കടള രക്ഷകന്മാരുടെ  ഹത്തായ െദ്ധെിയായി 
ചിപ്െീകരികുന്നു. 

െഴയനിയ ത്തിൽ, ടെസഹ ആചരണും ഈജിപ്റ്െിന്ടറ അെി ത്തത്തിൽ 
നിന്നുും ദദവത്തിന്ടറ ഇെടെെല്ിൽ നിന്നുും വിെുെൽ 
പ്ൊെിച്ചൊണ്. എന്നാൽ, പ്െവാചകൻ  ുഹമ്മദിന്മറെുും നമ്മുടെ 
ടെസഹാകുഞ്ഞാൊയിരിമകട സ യത്തുും മനാകുകയായിരുന്നു (1 ടകാരി. 
5: 7). മല്ാകത്തിന്ടറ ൊെങ്ങടള നീകികളയാനുള്ള ദദവത്തിന്ടറ കുഞ്ഞാട് 
(മയാഹന്നാൻ 1:29, cf. 3: 16-17). 

മയശുവിന്ടറ അവസാന ടെസഹായനായ ഒരു  നുഷയടനന്ന നില്യിൽ 
അവൻ ദവകുമന്നരും ആ സ യടത്ത അ് അനുസരികുകയുും െന്ടറ 
അനുഗാ ികമളാട് അ് സൂക്ഷികുവാനായി അവമരാട് െറഞ്ഞു (ല്ൂമകാസ്ത 
22: 14-19; മയാഹന്നാൻ 13: 2,12-15) നീസാൻ / ആൈീബ്സ്റ് (;: ൫൨-൫൪ 23 രള 
ല്ൂമകാസ്ത 22:14) 14 ാാാും. 

എന്നിരുന്നാല്ുും, മയശു അവരുടെ ആചരണവു ായി ൈന്ധടപട്ട അമനകും 
നെെെികൾ  ാെി. മയശു െുളിപില്ലാത്ത അപവുും വീഞ്ഞുും ടെസഹാ ഒരു 
അവിഭാജയ െകും ഉടാകി ( ത്താ .26: 18, 26-30), കാൽവിരൽ ൊദമസവനും 
കൂട്ടിമച്ചർത്തു (മയാഹന്നാൻ 13: 12-17). 

പ്ഗീമകാ-മറാ ാ സാപ് ാജയങ്ങൾ െിെുെരുന്നവടരമപാടല്, ഞായറാഴ്ച 
രാവിടല് ആചരികുന്ന ഒരു വാർഷിക ടെസഹായിടല്ലന്ന് മയശു 
െഠിപിച്ചില്ല.ദദവും ടചമയ്യട കാരയങ്ങൾ െുെരുന്നെില്ൂടെ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ 
മൊടല് - 1, 2 ND നൂൊടിടല് പ്കിസ്തെയാനികൾ ടെസഹാ രാപ്െിയിൽ (ഭാഗും 
എടന്നകാൾ വിശുദ്ധ മപ്കാസ്ത ഓർത്തമഡാക്സ്ത പ്െസ്, 1992 ചല്ിവസ്ത, 
അല്കിവിഅദിസ്ത സി െസ്തേ മപ്ഗെ് ആഴ്ചടത്ത ആരുംഭും) കാകുന്ന 
മൊല്ുും പ്ഗീക് ഓർത്തമഡാക്സ്ത െണ്ഡിെന്മാർ 
പ്െമവശിപികുകയുും 21 നൂൊടിൽ. ശരിയായി സ്തനാെനമ ൽകടപട്ട 
പ്കിസ്തെയാനികൾ  ാപ്െമ  ടെസഹാ എെുകാവൂ (1 ടകാരിെയർ 11: 27-29; 
മറാ ർ 6: 3-10; െുറപാെു 12:48; സുംഖയാെുസ്തെകും 9:14). 

മറാ ൻ സഭ (അമൊടൊപും െല് ടപ്ൊട്ടസ്െന്് വിഭാഗകാരുും) ടെസഹാ 
ആചരികുന്നുടവന്ന് ഔമദയാഗിക ായി െഠിപികുന്നു. എങ്കില്ുും ഇുംഗ്ലീഷ് 
ഭാഷയിൽ ഇ് വയെയസ്തെ ാടണന്നുും അ് മയശു ടചയ്ക്െെുമൊടല് 



അെിടന സുംരക്ഷികുന്നിടല്ലന്നു ാണ് (കമത്താല്ിക സഭയുടെ കാെചിെ. 
Doubleday, NY 1995, മെജ് 332). 

വീഞ്ഞ്,  ുന്തിരിെഴം ജയൂസ് അലെ 

(രള 1 െിട ാടഥടയാസ്ത 3: 8) നിയ ത്തില് (ഒഇടനാസ്ത) ഉെമയാഗികുന്ന പ്ഗീക് 
െദും വീഞ്ഞു സൂചിപികുന്നു, വിവിധ െശുകൾ അ്  ുെിരി ആയിരുന്നു 
എന്ന് ആമരാെിച്ച്: മയശു വീഞ്ഞു (3-10 മയാഹന്നാൻ 2) ടവള്ളും െിരിഞ്ഞു 
കടാണ് ടെസായി ഉെമയാഗിച്ചിരുന്ന വീഞ്ഞിടന അല്ല,  ദയും.എങ്കില്ുും 
യഹൂദന്മാരുും, ടെസഹാ മവനല്ിൽ വീഞ്ഞ് ഉെമയാഗികുന്നു (ഹിസർ ഇജി, 
ഐസൻസ്റ്റീൻ ടജ.ഡി. ദവൻ യഹൂദ എൻദസമലാപീഡിയ 1907, മെജ് 532-
535). 

മയശുവിൻടറ  ുെിരിപഴും ഉെമയാഗികാറുമടാ എന്ന് ന ുക് എങ്ങടന 
അറിയാും? 

സാധാരണയായി ടസപ്റ്െുംൈറിൽ വിളടവെുകുന്നു. ഏപ്െിൽ  ാസത്തിൽ 
മറാസാ കല്ടർ  ാസത്തിൽ സാധാരണയായി െീസ്ത സാധാരണയായി 
വിളടവെുകുന്നു. മയശുവിൻടറ നാളിൽ അവർക് ആധുനിക 
വന്ധയുംകരണമ ാ റപ് ിജമറഷമനാ ഇല്ലായിരുന്നു. അെിനാൽ, വിളടവെുപ് 
കാല്ത്തുും ടെസഹായുമെയുും കാല്ത്ത്  ുെിരിപഴും ജേല്ിപികു ായിരുന്നു. 

യഹൂദന്മാർക് ദീർ കാല്ും  ുെിരിപഴും ടകാടുള്ള ജയൂസ്ത സൂക്ഷികാൻ 
കഴിയുന്ന് അ് അെയൊമെക്ഷിെ ാടണന്ന് (cf.kennedy ARS, മഹസ്റ്റിുംഗ്സ്ത 
ദൈൈിൾ ഡിക്ഷ്ണറി, C. സ്തപ്കിബ്സ്റ്നർ സൺസ്ത, 1909 മെജ് 
974). അെുടകാടുെടന്ന, വീഞ്ഞായി നില്നിന്നിരുന്ന വീെുകൾ  ാപ്െമ  
വർഷങ്ങമളാളും ഉെമയാഗികടപെുകയുള്ളൂ. (ആവർത്തനപട്ടിക 26:14 ൽ 
 ദയൊനും ഉെമയാഗികുന്ന് വീഞ്ഞാണ്, കൂൊരപണികള ടെ ആചരണും 
അുംഗീകരികുന്നു, െടക്ഷ ആവശയ ില്ല.) 

പ്കിസ്തെയാനികൾ ൌമല്ാസിടനമപാടല് " ദയും കുെികരുെു, അെിന്നപ റും" 
(എട സയർ 5:18, KJV). ടെസാവിൽ സാധാരണ കഴികുന്ന ഒരു ടചറിയ 
വീഞ്ഞ്  ാപ്െ ാണ് (ഒരു െീസ്തെൂൺ  ുഴുവനായാല്ുും അടല്ലങ്കിൽ കുറവ്). 
റപസ  14 ാോാം 15 ന് ആയിരുന്നു 

ദൈൈിളിൻടറ ടെസഹാദിവസടത്തകുറിച്ച് ചില്ർ 
ആശയകുഴപത്തില്ായിട്ട ട്. 

ദൈൈിൾ ദദവത്തിൻടറ കല്ടർ (: 5 മല്വയെുസ്തെകും 23) ആദയ  ാസും 
14 ാാാും ദിവസും സൂക്ഷിച്ചിരികുന്നു െഠിപികുന്നു. 

െുറപാട് അദ്ധയായും 12 6-ാാാും വാകയത്തിൽ അ് ആട്ടിൻ "സന്ധയാസ യ" 
ടകാല്ലടപെുകയുും പ്െസ്തൊവിയ്ക്കുന്നു (ടൈല്ജിയും, ജൂെ െബ്ല്ിമകഷൻ 



ടസാദസെി വിവർത്തനങ്ങൾ). 8-ാാാും വാകയും ആ രാപ്െി  ാുംസവുും കഴികാൻ 
െറയുന്നു. അന്നു രാപ്െി ദവകുമന്നരും െിന്നുും; എന്നാൽ, കുഞ്ഞാെുകടള 
ടകാന്നു കളഞ്ഞവടനമപാടല് ടവട്ടികളയുക, ടവള ത്തു ടകാല്ല ക, 
ആദയവർഷും ഒരു കുഞ്ഞാെിടന െിന്നുക (െുറപാട് 12: 5) 
സൂരയാസ്തെ യത്തിനുും അർദ്ധരാപ്െിയ്ക്കുും ഇെയിൽ-അെിസ്ഥാനെര ായുും 
ഇപ്സാമയൽ  കൾ െുറപാെിടല് ടെസഹാ. 12. സാമങ്കെിക ായി, പ്െഭാെും 
 ുെൽ അ് െിന്നുെുെങ്ങുും. ഇമപാൾ ദൈൈിൾ ദൂെസൃഷ്ടികടളയുും 
ടെസഹ "ആ രാപ്െി" സുംഭവിച്ച  (Exodus 12:12), 14-ാാാും ഒമര രാപ്െി വയക്ത ാണ്. 

മയശു ഒരികൽ  ാപ്െും ൈല്ിയർപികുക  ാപ്െ ാണു് ദൈൈിൾ 
െഠിപികുന്ന് (1 െടപ്ൊസ്ത 3:18, എപ്ൈാ .9: 28; 10: 10-14). െുെിയ നിയ ത്തിൽ 
മയശു െന്ടറ അെി  ടെസഹ ആചരിച്ചൊയി വയക്ത ാണ് (ല്ൂമകാസ്ത 22: 
14-16), അവൻ ടകാല്ലടപട്ട . ദൈൈിൾ ഓഹരി നിന്ന് 15 ാാാും  ുൻപ്റ് മയശു 
നീകും ടചയ്ക്െു കാണികുന്നു. എെുടകാട്? 15 ാാാും ഒരു "ഉയർന്ന ദിവസും" 
കാരണും (മയാഹന്നാൻ 19: 28-31), െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ പ്െമെയക ായി 
ഒന്നാും ദിവസും (മല്വയെുസ്തെകും 23: 6). അെുടകാട്, മയശു 14 ന് ടെസഹ 
ആചരിച്ച  നിവൃത്തിയായി. 

ആദയകാല് സഭ ചരിപ്െും കൂെി ടെസഹ രടാും ആദയും വിശേസ്തെൻ യഹൂദ 
വിജാെീയ പ്കിസ്തെയൻ മനൊകൾ നീസാൻ  ാസും 14 ന് കാകുന്ന 
 ൂന്നാ മത്തെു ടസഞ്േറികള ും (യൂസീൈിയസ്ത. സഭ ചരിപ്െും, ൈുക് വി 
അദ്ധയായും 24) അെു ആചരിച്ച  മരഖടപെുത്തിയിട്ട ട് ദവകുമന്നരും 
(കല്ിവാസ്ത). 

പ്കിസ്തെുവിടനകുറിച്ച  െറയുന്ന െല് മനൊകന്മാരുും ടെസഹാ 
െരിൊെിയുടെ ചില് െെിപ കൾ നിരീക്ഷികാൻ അവകാശടപെുന്നുട്. 
എങ്കില്ുും െല്രുും മെര്, െീയെി, സ യും, 

ചിഹ്നങ്ങൾ, അർഥും (അദ്ധയായും 10 ൽ ഈസ്റ്റർ വിഭാഗും കാണുക). 

മയശുപ്കിസ്തെു പ്കൂശാടണന്നുും, ആ ടെരുന്നാൾ െുളിപില്ലാത്ത അപും ടകാട് 
സൂക്ഷികണട ന്നുും ദൈൈിൾ വയക്ത ായി െഠിപികുന്നു: 

െഴയ യീസ്റ്റ് 7 വയക്ത ായി, നിങ്ങൾ െുളിപില്ലാത്തവരായിരിപാൻ 
ചില്മരാ കുടഴച്ചെു ുെൽ ഒരു െുെിയ ൈാച്ച് ആമകടെിന്നു. നമ്മുടെ 
ടെസഹാകുഞ്ഞാെിനായുള്ള പ്കിസ്തെുവിനു ൈല്ിയായി. 8 ആകയാൽ 
നാും െഴയ യീസ്റ്റ്, െിന്മയുും ദുഷ്ടെയുും െുളി ാവുടകാടു ല്ല അല്ല, 
ഉത്സവും ആമ ാഷികാൻ, സേച്ഛെയുും സെയവു ായ 
െുളിപില്ലായ്ക് ടകാടുെമന്ന ടചയ്യടട്ട. (1 ടകാരിെയർ 5: 7-8, NAB) 

ഉത്സവും സെയത്തിൻടറയുും െുഞ്ിരിയുടെയുും െുളിപില്ലാത്ത 
അപമത്താടൊപും സൂക്ഷിമകടെുടടന്നെു 
പ്ശദ്ധികുക. ടെസഹാകുഞ്ഞാെിനു െകരും മയശു യഹൂദന്മാർ 



ഉെമയാഗികുന്ന ഒരു െള്ളിയാടണന്ന് അമപാസ്തെല്നായ ടൌമല്ാസ്ത 
െിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്കിസ്തെയാനികൾ െുെർന്നുും ടെസഹാ 
ആചരിമകടൊടണന്നുും അമേഹും െഠിപിച്ച . 

എന്നാൽ അെിസ്ഥാനെര ായി അ് പ്കിസ്തെയാനികൾ എങ്ങടന 
ടചയ്യ  ായിരുന്നു? 

അടപാസ്തെല്നായ ൌടല്ാസ്ത വിശദീകരികുന്നു: 

; കർത്താവായ മയശു ഒമര രാപ്െി ൊൻ കാണിച്ച ടകാെുത്ത ഇെിൽ 
അപും എെുത്തു: 23 ഞാൻ യമഹാവ ല്ഭിച്ചെുും ഞാന് നിങ്ങടള 
ഏല്െിച്ച  മെരിൽ 24 അവൻ നരി നൽകിയമപാൾ അവൻ നുറുകി 
െറഞ്ഞു "വാങ്ങി െിന്നുക; ഇെു നിങ്ങൾകു മവടിയുള്ള എന്ടറ 
ശരീരും;. എന്ടറ ഓർ യ്ക്കായി ഇെു ടചയ്യാൻ" 25 ഇമെ രീെിയിൽ 
അവൻ കപ് അത്താഴും കഴിഞ്ഞമശഷും എെുത്തു എന്നു "മൊടല് 
െല്മപാഴുും അ് കുെികുമമ്പാടഴാടകയുും എന്ടറ ഓർമ്മയ്ക്കായി 
ഇെു ടചയ്യാൻ. ഈ ൊനൊപ്െും എന്ടറ രക്തത്തിൽ െുെിയനിയ ും 
ആകുന്നു." 26 െവണ ഈ അപും െിന്നുകയുും ൊനൊപ്െും കുെികുകയുും 
ടചയ്യ മമ്പാടഴാടകയുും കർത്താവു വരുമവാളും അവന്ടറ  രണടത്ത 
പ്െസ്തൊവികുന്നു. (1 ടകാരിെയർ 11: 23-29) 

അപസ്തമൊല്നായ ൌമല്ാസ്ത, ടെസഹാ ആചരിച്ചമപാൾ, അപവുും 
വീഞ്ഞുുംടകാട് മയശു െൻടറ അെി  ടെസഹ ആചരിച്ച വിധും 
അനുസരിച്ച . ആ രാപ്െിയിൽ സ്ത രണമയാ സ്ത ാരകും മൊടല് ആയിരുമന്നാ - 
ഒരു സ്ത ാരകും വാർഷിക ല്ല, പ്െെിവാര സുംഭവ ല്ല. 

കമത്താല്ികാ സഭയുടെ  െമൈാധനപ്ഗന്ഥും ശരിയായി എന്നുും "മയശു 
ടെസഹ സ യും െിരടഞ്ഞെുത്തു ... അപും എെുത്തു ... അെു 
 ുറിച്ച ടകാട്" കൂൊടെ കഴികുും ടകാെുത്തു. 

മയശു െുളിപില്ലാത്ത അപും നുറുകി അ് െന്ടറ അനുഗാ ികൾക് 
ഭക്ഷണ ായി വിെരണും ടചയ്ക്െൊയി ദൈൈിളിൽ 
മരഖടപെുത്തിയിട്ട ട്. മയശു ഒരു ടചറിയ െുക കുെികാൻ വീഞ്ഞുും 
അവന്ടറ അനുഗാ ികൾകു ായി കെന്നു. ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും, 
പ്ൊർത്ഥികുന്നു ടൊട്ടി െുളിപില്ലാത്ത അപും വിെരണും, െൻടറ വിശേസ്തെ 
അനുയായികൾ ഉെമഭാഗും വീഞ്ഞ് വിെരണും. എന്നാൽ, മറാ ൻ സഭയുടെ 
( െ  െല്രുും) ഇനി െുളിപില്ലാത്ത അപും െകർകുന്നു (ഒരു  ുഴുവൻ 
'മഹാസ്റ്റ്' ഉെമയാഗികുന്നു) അ് സാധാരണ കുെികാൻ അെിന്ടറ 
അനുയായികൾക് വീഞ്ഞു വിെരണും ടചയ്യ ന്ന് (വീഞ്ഞുും വിെരണും 
മറാ ിടല് സഭ ഓപ്റ്ഷണൽ കണകാകുന്നു, ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് സഭകളിൽ ഇ് 
െല്മപാഴുും ടചയ്യാറില്ല). 

നിങ്ങൾ ' ിക്കമെോഴും ... നിങ്ങൾ രപഖ്യോപിക്കുന്നു' എന്നതിറനക്കുെിച്ച് എന്തോണ്? 



എപ്െ മവഗും ടെസഹാ എെുകണും? 

മയശു "വരുമവോളം നിങ്ങൾ യമ ോവയുറട  രണറത്ത രപസ്തോവിക്കുന്നു 
മപോറല നിങ്ങൾ ഈ അെം തിന്നുകയും പോനപോരതം കുടിക്കയും.",പ്െസ്തൊവിച്ച  

ഈ ഓർ ടയന്ന പ്കിസ്തെുവിന്ടറ  രണ കരുെുന്നു. 

പ്കിസ്തെുവിന്ടറ  രണും നടമ്മ ദദവമത്താട് അെുപികുന്നു (മറാ ർ 5:10). 
നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മയശു െന്ടറ ജീവൻ നൽകി (മയാഹന്നാൻ 3: 16-17; 
എപ്ൈായർ 5: 5-11). നമ്മുടെ  രണ ശരീരത്തിൽ പ്കിസ്തെയാനികൾ ൊെും 
ടചയ്യ വാൻ ൊെിടല്ലന്ന് അവന്ടറ  രണും നടമ്മ െഠിപികുന്നു (മറാ ർ 6: 
3-12).പ്കിസ്തെയൻ ടെസഹാ മയശുവിൻടറ 
 രണത്തിൻടറ വാർഷിക െടന്നയാണ്. 

ഈ ചെങ്ങു ടചയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആപ്ഗഹികുന്നിടല്ലന്ന് മയശു െറഞ്ഞില്ല, 
നിങ്ങൾ അ് ടചയ്യ മമ്പാഴാണ് അവന്ടറ  രണടത്ത നിങ്ങൾ 
പ്െഖയാെികുന്ന്. 1 ടകാരിെയർ 11:26, ടഹാസകിസ്ത െല്മപാഴുും മവടി 
പ്ഗീക് െദും, െുെിയ നിയ ത്തിൽ ഒരു  െ് സ യ ഉെമയാഗികുന്നു. ഇ് 
െല്മപാഴുും നിങ്ങൾക് "നിങ്ങൾ 
ആപ്ഗഹികുന്നില്ല 'ടഥടല്ാ അടല്ലങ്കിൽ എടഥടല്ാ, െടങ്കെുത്തു (:; ഈ പ്െമെയക 
െദും ഉെമയാഗികുന്നു ദൈൈിൾ  ാപ്െ ാണ് സ്ഥല്ും 6 ടവളിൊട് 11 ആണ്) 
ആണ് പ്ഗീക് െദും െക്ഷും ടകാെികുന്ന അർത്ഥ ില്ല. എന്നിരുന്നാല്ുും, 1 ടകാരി. 
11:26 ൽ ടൌമല്ാസ്ത െറയുന്ന്, നാും ആപ്ഗഹികുന്നെുമൊടല് 
കർത്താവിൻടറ ടെസഹാ ആചരികുവാൻ ടൌമല്ാസ്ത നമമ്മാെു 
െറയുന്നില്ല, എന്നാൽ ടെസഹാ ആമ ാഷികുമമ്പാൾ അ് നീെി ാന്മാരല്ല 

ഒരു ചെങ്ങു, അ് പ്കിസ്തെുവിന്ടറ  രണടത്ത കാണികുന്നു. 

കൂൊടെ, ൌമല്ാസ്ത ഇങ്ങടന എഴുെി: 

27 അെുടകാടു ഈ അപും അടല്ലങ്കിൽ ൊനീയങ്ങൾ െിന്നുന്നവൻ 
ആടരങ്കില്ുും ഒരു അമയാഗയ ായി കർത്താവിന്ടറ ൊനൊപ്െും 
കർത്താവിന്ടറ ശരീരവുും രക്തവുും സുംൈന്ധിച്ച  കുെകാരൻ 
ആകുും. 28  നുഷയൻ െടന്നത്താൻ മശാധന അങ്ങടന അവടന ൊനൊപ്െും 
അപും ൊനീയും െിന്നുകയുും. 29 െനികു അമയാഗയ ായി െിന്നുകയുും 
കുെികയുും നയായവിധിയിൽ െിന്നുകയുും കുെികയുും അവൻ, 
ശരീരടത്ത വിമവചികാഞ്ഞാൽ മവടി. (1 ടകാരിെയർ 11: 27-29) 

ഈ അപവുും വീഞ്ഞുും എെുപാൻ ടൌമല്ാസ്ത ഉെമദശിച്ച  
ടകാടിരികുന്നു, ഒരുവൻ സേയും 
െരിമശാധിമകടൊണ്. ടെസഹാചരണത്തിൽ അനുഷ്ഠികടപെുവാൻ 
സാധികുന്ന ഉമേയശും നമ്മുടെ ടെെ കൾകുും ൊെങ്ങൾകുും പ്ൊധാനയും 



നൽകുന്ന് നടമ്മ സഹായികുും. അങ്ങടന ൌമല്ാസിൽനിന്നുള്ള ആ 
കല്െന നാും നടമ്മത്തടന്ന െരിമശാധികാൻ 
സഹായികുന്നു. വിനിമയാഗത്തിന് ധാരാളും പ്ശ ങ്ങൾ നെത്താൻ കഴിയുും, 
ഇ് ഒരു വാർഷിക െരീക്ഷണടത്ത െിെുണയ്ക്കുന്നു (ആള കൾ 
ദിവസത്തില്ുും ആഴ്ചയില്ുും െുളിപികാടെ നീകും ടചയ്യ ന്നില്ല). 

മയശുവുും ൌമല്ാസുും ടെസഹാ പ്കിസ്തെീയ വിധത്തിൽ ആചരികുവാൻ 
െഠിപിച്ചിരുന്നു എന്ന് െുെിയ നിയ ത്തിൽ മരഖടപെുത്തിയിട്ട ട്. അ് 
ഒരു വാർഷിക നിരീക്ഷണ ായിരുന്നു. 

ഫുടവോഷ്ിംഗ് 

കാൽവിരൽ ൊഴ്  കാണികാനുും പ്കിസ്തെുവിൻടറ 
അനുഗാ ികൾകുമൊല്ുും ശുദ്ധീകരികടപൊൻ സാധയെയുള്ള 
പ്െമദശങ്ങള ടടന്നുും (cf. മയാഹ. 13:10). 

െൻടറ അനുഗാ ികൾ ഇങ്ങടന ടചമയ്യടെുടടന്ന് മയശു െഠിപിച്ച : 

13 നിങ്ങള് എടന്ന ഗുരുടവന്നുും കർത്താടവന്നുും വിളികുന്നു; നിങ്ങൾ 
െറയുന്നെു ശരി, അങ്ങടന ഞാൻ. ഞാൻ നിങ്ങള ടെ കർത്താവുും 
ഗുരുവു ായ ഞാൻ നിങ്ങള ടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ 14, നിങ്ങള ും 
െമ്മിൽ െമ്മിൽ കാൽ കഴുമകടൊകുന്നു. 15 ഞാൻ നിങ്ങൾകു 
ടചയ്ക്െെുമൊടല് മൊടല്, എന്നു നിങ്ങൾകു ദൃഷ്ടാെും 
ടകാെുത്തു. 16 സെയും സെയ ായി ഞാൻ നിങ്ങമളാെു ഒരു ദാസൻ 
യജ ാനടനകാൾ വല്ിയവൻ അല്ല; ദൂെൻ െടന്ന അയച്ചവടനകാൾ 
വല്ിയവനു ല്ല. 17 ഇെു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ ടചയ്ക്ൊൽ 
ഭാഗയവാന്മാർ നിങ്ങൾ പ്െവർത്തിച്ചാൽ ആകുന്നു. (മയാഹന്നാൻ 13: 13-
17) 

മയശു െറഞ്ഞെുമൊടല് ദപ്കസ്തെവെയുടെ കാല്ുകൾ കഴുകുന്നവടര 
കുറച്ച  ാപ്െമ  ൊരെമ യന ചുരുകും. 

എന്നാൽ ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ പ്െെിവർഷും ഈ 
മയശുവിൻടറ നിർമേശങ്ങൾ ൊല്ികുക. 

തിരുറവഴുത്തുകളുറട പുെത്ത് 

പ്കിസ്തെയാനികൾ വർഷമൊറുും ടെസഹ ആചരികടപട്ട ടവന്ന് 
ദൈൈിളിൽ  ാപ്െ ല്ല. വിശേസ്തെ യഥാർത്ഥ അടപാസ്തെല്ന്മാരുടെ  ുെൽ 
എടന്നമന്നകുും (ഥിഎല് ൈി െുെർ ദദവത്തിന്ടറ സഭയുടെ ചരിപ്െും. 
2 ND എഡിഷൻ. നസറായനായ െുസ്തെകങ്ങൾ, 2016)  ുഴുവൻ 14 ന് പ്െെിവർഷും 
ടെസഹ കാകുന്ന ചരിപ്െും മരഖകൾ. 



മൊളികാർപിന്ടറ ദല്ഫ് അറിയടപെുന്ന മകൊയി ടെക്സ്റ്റ് ചില് 
രസകര ായ വിവരങ്ങൾ ഉട് (ഈ പ്െ ാണത്തിൽ രടാും നൂൊടിൽ 
രചനകളിൽ അെിസ്ഥാന ാകി മൊന്നുന്നു, െടക്ഷ ന ുക് കാണാൻ 
അങ്കങ്ങമള െെിപ് നാല്ാും നൂൊടിൽ മചർകുും മൊന്നുന്ന വിവരങ്ങൾ / 
 ാെങ്ങടളാന്നു ില്ല; മ ാൺമറായ്ക് എും.എസ്ത, സ്ത ിർണ ചർച്ച്: ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് 
െിമയാളജി ഓഫ് എ പ്െി ിെിെീവ് പ്കിസ്തെയൻ ക യൂണിെി െീെർ ല്ാുംഗ് 
എഡിഷൻ, 2015, മെജ് 31). ഏഷയാടനന്റിടല് ടെസഹാ നിരീക്ഷണും ആദയ ായി 
അമപാസ്തെല്നായ മയാഹന്നാൻയിൽ നിന്ന് സ്ത ിർണയിൽ വമന്നകാട ങ്കില്ുും 
അമപാസ്തെല്നായ ൌമല്ാസിൻടറ (മൊളിമയാസിന്ടറ ജീവിെും, 
മൊളികാർപിന്ടറ ജീവിെും, ചാപ്റ്െർ 2)  ുൻെിൽ നിന്ന് വന്നൊയിരികാും 
അ് സൂചിപികുന്ന്. 

മൊളികാർപ് ദല്ഫ് െുളിപില്ലാത്ത അപവുും വീഞ്ഞു െുെിയ ഉെമ്പെി 
ടെസഹാ െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ സീസണിൽ നിരീക്ഷികടപട്ട 
സൂചിപികുന്നു. ഭീകരെ അ്  ടൊരു വിധത്തിൽ ടചയ്ക്െുടവന്ന് 
പ്െസ്തൊവികുന്നു. ആ െുളിപില്ലാത്ത അപവുും വീഞ്ഞുും എെുകടപട്ട  എന്ന 
ആശയടത്ത െിെുണച്ച ടകാടാണ് അ് എഴുെുന്ന്. 

(യൂസീൈിയസ്ത 14 ന്  െ ള്ളവടര ടെസഹ പ്െെിവർഷും ആചരിച്ച  അങ്കിള്-
ല്ിസ്റ്റ് അടപാസ്തെല്ന്മാർ ( ില്ിപ് മയാഹന്നാനുും ഉൾടപടെ) എന്ന് 
അെുമൊടല് ൈിഷപ  ാർ / ഇെയന്മാടര മൊളികാർപ്, പ്ഥടസഅസ്ത, സഗരിസ്ത, 
െെിരിഉസ്ത, ട ല്ിടൊ, ടൊല്പ്യ്ക്ചടെസ്ത, അടൊല്ലിനരിസ്ത, ഒപും. ചരിപ്െും 
ചരിപ്െും മരഖകൾ സഭാ, അദ്ധയായും 24, അധയായും 24 വാകയങ്ങൾ 2-7). മറാ ൻ, 
കിഴകൻ ഓർത്തമഡാക്സ്ത, ആുംഗ്ലികൻ കമത്താല്ികർ എല്ലാവരുും ആ 
മനൊകന്മാടര വിശുദ്ധർ എന്ന് െരിഗണികുന്നു. 

ഏഷയ പ്ൊയെൂർത്തിയാകാത്ത പ്െുഗയയില്ുും ൽ ഹിയരമപാല്ിസിൽ ൈിഷപ് 
/ ൊസ്റ്റർ അടൊല്ലിനരിസ്ത 14 ന് ടെസഹ നില്നിർത്താൻ 180 എഡി െറയുന്ന് 
പ്കിസ്തെയാനികൾ അമേഹത്തിന്മറൊയുട്: 

ആ  ാസും െെിന്നാല്ാും െിയ്യെി യമഹാവയുടെ ടെസഹ 
ആകുന്നു. ൈല്ിെീഠത്തിനു െകരും ദദവെുപ്െനായ  ഹാെുമരാഹിെൻ 
... ടെസഹ ആചരിച്ച , കല്ലറയിൽ കല്ല ടകാട് കല്ല െിെിച്ച ആ 
ടെസഹ ആചരിച്ച . 

മയശു െിന്നു 14 ന് ടെസഹ കഴിച്ച , 14 ന് ടകാല്ടപെുത്തി, 14 ന് അെകും 
ടചയ്ക്െു. ഈ 15 ന് ആയിരുന്നു അവൻടറ  രിച്ച ആടിൽ ഈ ഒരു 
ഞായറാഴ്ച ഇരുന്നു. സൂരയാസ്തെ യത്തിനു മശഷും മയശു ടെസഹാ 
ആചരികുകയുും െകൽസ യത്ത് ടകാല്ലടപെുകയുും 
സൂരയനുദികുന്നെിനു ുമ്പ് അെകടപെുകയുും ടചയ്യ ും (ഒരു െുെിയ ദിനും 
ആരുംഭികുക). 



ദവകി രടാും നൂൊടിൽ എട ടസാസിൽ ൈിഷപ് / ൊസ്റ്റർ 
ടൊല്പ്യ്ക്ചടെസ്ത വിക്െർ െകരും 14 ാാാും ഒരു ഞായറാഴ്ച ടെസഹാ 
ആചരണും നിർൈന്ധികാൻ പ്ശ ിച്ചമപാൾ മറാ ൻ ൈിഷപ് വിക്െർ ഒരു 
കത്ത് അയച്ച : 

മൊളിക്മറെ്സ്ത ഇങ്ങടന എഴുെി: "കൃെയ കൃെയ ായി ഞങ്ങൾ 
നിരീക്ഷികുന്നു; കൂട്ടിമച്ചർകുകമയാ എെുകുകമയാ 
ടചയ്യരു്. ഏഷയയിടല് മവടി വല്ിയ ദല്െ കൾ സേർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് 
 ഹെേും ടകാട് വരികയുും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാടര അമനേഷികുും 
കർത്താവിന്ടറ, വരുന്ന ദിവസും ഉയിർടത്തഴുമന്നല്കുും ഏ് 
നിപ്ദടകാള്ള ന്നു ടചയ്ക്െിരികുന്നു. അവരിൽ െപ്െടു 
അടപാസ്തെല്ന്മാരിൽ ഒരുവനായ  ില്ടപാസ്ത, അവരിൽ 
ഹീരാമൊല്ീസിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; അവന്ടറ രടു െുപ്െി ാർ, 
െുപ്െനുള്ള രടു സുംവത്സരും എന്നിങ്ങടന ഏെു െട്ടണത്തിമല്ാ 
പ്ഗാ ത്തിമല്ാ കെകുമമ്പാൾ ടവള്ളത്തിന്നരിടകയുള്ള ഒരു സ്തപ്െീയുും, 
അവൻ എട ടസാസിൽ എത്തി. കർത്താവിൻടറ  െിയില്ിറങ്ങി 
െുമരാഹിെനായവൻ ഒരു സാക്ഷി, ഒരു ഉെമദഷ്ടാവു ായിരുന്നു 
മയാഹന്നാൻ. അവൻ െുമരാഹിെടന വിശുദ്ധ ാകുകയുും 
ടചയ്ക്െു. അവൻ എട ടസാസിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്ത ിർണയിടല് 
മൊളികാർപ്, അമേഹും ട പ്ൊനായിരുന്ന ഒരു ട പ്ൊൻ 
ആയിരുന്നു. സ്ത ിർണയിൽ ഉറങ്ങികിെകുന്ന യൂ ിയയിൽനിന്നുള്ള 
രക്തസാക്ഷിയായ രക്തസാക്ഷിയായ െരീസായുടെയുും. ല്ാമവാദികയയിൽ 
സ്തനാെകമയാ ശിശുൊല്കമനാ ആയിരുന്ന സാഗരികടള ഞാൻ 
എെിന് ആവശയടപെുന്നു? െരിശുദ്ധനായ ആത്മാവിൽ 
ജീവിച്ച മൊരുന്ന െരിശുദ്ധനായ ആത്മാവാടണന്നു  ാപ്െ ല്ല, 
സാർദിസിൽ കിെകുന്ന,  രിച്ച? ഇവർ എല്ലാവരുും സുവിമശഷും 
അനുസരിച്ച് ടെസഹയുടെ െെിന്നാല്ാും നാൾ കടു.ഞാനുും 
നിങ്ങള ടെ കൂട്ട കാരിൽ കുറച്ച മെർ, എന്ടറ ൈന്ധുകള ടെ 
ൊരമ്പരയ നുസരിച്ച്, ഞാൻ അവരിൽ ചില്ടര 
അനുഗ ിച്ചിരികുന്നു.എന്ടറ ൈന്ധുകളിൽ ഏഴ് 
ൈിഷപ  ാരുും. ഞാമനാ എളിയവനുും ആകുന്നു. ആള കൾ െുളി 
െുഴുങ്ങിയ ദിവസും എൻടറ ൈന്ധുകൾ എമപാഴുും 
നിരീക്ഷിച്ച . ആകയാല് സമഹാദരന്മാമര, ഞാന് ആ ദിവസത്തില് 
കര്ത്താവില് ആപ്ശയിച്ച  മല്ാകത്തില്കൂെി ഒരു സമഹാദരടന 
പ്ൊെികുന്നു എങ്കില്ുും സകല്ജഡവുും അവള ടെ അെുകമല്ാളും 
ടചന്നിട്ട   ടൊരുത്തനു ില്ല എന്നു എന്ടറ ഭൃെയന്മാര് 
 റന്നുകളഞ്ഞു. 'ഞാൻ  നുഷയടരകാൾ അധികും ദദവടത്ത 
അനുസരിമകടൊകുന്നു' എന്നെിമനകാൾ ഞാൻ മപ്ശഷ്ഠർകുമവടി 
നില്ടകാള്ള ന്നു ... നിങ്ങള ടെ സാന്നിധയത്തിൽ ഞാൻ 
വിളിച്ച വരുത്തിയിരുന്ന ട പ്ൊൻ ാടര കുറിച്ച  െറയാൻ എനികു 



കഴിയു ായിരുന്നു. അവരുടെ മെരുകൾ ഞാൻ ഒരു എഴുെെു 
മെർഷയൻ ആയിരിമകടൊകുന്നു. അവർ എന്ടറ മ ശയിങ്കൽ 
ഭക്ഷണും കഴികുന്നെുും വയർത്ഥ മപ്െ; ഞാൻ അവർകുും മവടി 
അമെക്ഷികുന്നു; കാണ്മാൻ കഴിയാത്ത കല്ലറകടളമപാടല് ഞാൻ 
നിഷ്കളങ്കനമല്ലാ; എന്ടറ ജീവൻ  ുഴുവനുും എന്നിൽ ഇരികടകാടു 
എനികു െരിപ്ഭ ും െിെിച്ചിരികുന്നു എന്നു െറഞ്ഞു. 

അമേഹത്തിന്ടറ കത്തിൽ മൊളികാർത്തുകൾ പ്ശദ്ധികുക: 

1) അമപാസ്തെല്നായ മയാഹന്നാൻ വിട്ട മൊയ ഉെമദശങ്ങടള അവൻ 
െിെുെരുകയായിരുന്നു.  
2) അവൻ സുവിമശഷ െഠനങ്ങമളാട് വിശേസ്തെനായിരുന്നുടവന്ന് 
അവൻ െറഞ്ഞു.  
3) ദൈൈിളിൽനിന്നുള്ള െഠിപികല്ുകൾ മറാ ാകാർക് സേീകാരയ ായ 
ൊരമ്പരയത്തിന്  ുകളില്ാണ് എന്ന നില്ൊെിൽ ആപ്ശയിച്ച .  
4) അവൻ  ുൻ സഭയിടല് മനൊകന്മാർ െന്നില്ൂടെ കെന്നുമൊയ 
ഉെമദശങ്ങമളാട് വിശേസ്തെനായിരുന്നു.  
5) അമപാൾ അയാൾ ഏഷയാദ നറിടല് വിശേസ്തെനായ വക്താവ് 
ആയിരുന്നുടവന്ന് വയക്ത ാകുകയുടായി.  
6) അവനുും അവൻടറ  ുൻഗാ ികള ും െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിൻടറ 
കാല്ടത്തകുറിച്ച് െറഞ്ഞു.  
7) ദൈൈിളിടനകുറിച്ച ള്ള ഒരു മനാൺ-ൈിബ്ല്ികൽ മറാ ാ 
ൊരമ്പരയത്തിൻടറ അധികാരടത്ത അുംഗീകരികാൻ വിസമ്മെിച്ച .  
8) മറാ ിന്ടറ ൈിഷപിന്ടറ അധികാരടത്ത അുംഗീകരികാൻ 
വിസമ്മെിച്ച - അവൻ പ്െമെയകും ആയിരികണട ന്ന് (cf. ടവളിപാട് 18: 
4).  
9) മയശുവിന്ടറ ജീവിെും ഭരിമകടൊടണന്നുും  നുഷയരുടെ 
അഭിപ്ൊയങ്ങളടല്ലന്നുും പ്െസ്തൊവിച്ച . 

നിങ്ങൾ മയശുവിടനയുും, മൊളികാർപ കടളമപാടല് 
അമപാസ്തമൊല്ൻ ാരുടെയുും  ാെൃക അനുകരികാമ ാ? 

ആദയകാല് പ്കിസ്തെയാനികൾ 14 ന് ടെസഹ ആചരിച്ച  കാരണും, അവർ 
അങ്ങടന ടചയ്ക്െു  െ ള്ളവടര െല് ചരിപ്െകാരന്മാർ 
കുഅര്ടൊടദചി ുംസ്ത (ട ാഉര്ടെഎുംഥ്സസ്ത മവടി ല്ാെിൻ) മല്ൈൽ ടചയ്ക്െു. 

ദദവത്തിന്ടറ രക്ഷാെദ്ധെിടയപെി ടെസഹാ ദദവും  നസില്ാകിടയന്ന് 
ആദി  പ്കിസ്തെയാനികൾ െിരിച്ചറിഞ്ഞു. എഡി 180 ൽ സർദിസിന്ടറ ൈിഷപ് 
/ ൊസ്റ്റർ ട ല്ിമൊ എഴുെി: 

ഇമപാൾ ടെസഹായുടെ  ർമ്മും, നയായപ്െ ാണത്തിൽ 
എഴുെടപട്ടിരികുന്നെുമൊടല്െടന്ന ... സഭയ്ക്ക്  ാെൃകയായിത്തീർന്ന 



ജനും, നിയ ും ഒരു ൊരാമൈാളിക് സ്തടകച്ച് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 
സുവിമശഷും നയായപ്െ ാണത്തിൻടറയുും അെിന്ടറ നിവൃത്തിയുടെയുും 
വിശദീകരണ ായിത്തീർന്നു, സഭ സഭയുടെ സെയസന്ധയ ആയിത്തീർന്നു 
... ഇെു നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ടെസഹായാണ്. െല്രുും െല് 
കാരയങ്ങളില്ുും സഹിഷ്ണുെമയാടെ സഹിഷ്ണുെ കാണിച്ചവനാണ് ... 
 നുഷനിൽ  രിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപികടപട്ട  രത്തിൽ 
െൂകിടകാന്നിരുന്ന ഒരു  രത്തിൽ കനയകാെേും പ്ൊെിച്ച 
 നുഷയനാകുന്നു ഇവൻ. ആകാശത്തിന്ടറ  ുകൾഭാഗത്തു വടര 
ൊഴ്ത്തി; ടകാല്ലടപെുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടിടയ ആണ് അ്. 

ടെസഹാ െിന്നീട് നൂൊടുകളിൽ വിശേസ്തെനുും  െ ള്ളവർക് നീസാൻ 14-

ാാാും വർഷവുും ആചരിച്ച . കമത്താല്ികാ െണ്ഡിെന്മാർ (യൂസീൈിയസ്ത, 
മസാപ്കട്ടീസ്ത സ്തമകാളാസ്റ്റികസ്ത, ൈീഡ്) ഈ ടറമകാർഡ് ാാാും -8 ാാാും െിന്നീട് 
നൂൊടുകൾ 4 ാാാും, 5-ാാാും, 6 സുംഭവിച്ച . അമപാസ്തെല്ൻ ാരുടെ കാല്ടത്ത 
ആധുനിക കാല് ട്ടത്തിൽ (അൊയ് ഡഗ്ലർ എൻ, മഡാഡ് മകാ.യു. എ പ്െസ്റ്റ് 
 െും, 3rd ed ജറൂസമല്ും, 1972 (ചർച്ച് ഓഫ് മഗാഡ്, ഏഴാും ദിവസും) ചർച്ച് ഓഫ് 
മഗാഡ് ഹിസ്റ്ററി െുെരുന്നു നാസമരൻ ൈുക്സ്ത, 2016). 

ടെസഹായുടെ വശങ്ങൾ കാൽടവപ ള്ളെുമൊടല്, ആദയകാല് വിശേസ്തെ 
പ്കിസ്തെയാനികൾ (ഉദാഹരണും Thurston, H. (1912), Feet and Hands (The Catholic 
Encyclopedia) കഴുകുന്നൊയി കടുടവന്ന് ടപ്ഗമകാ-മറാ ൻ െണ്ഡിെന്മാർ 
െിരിച്ചറിയുന്നു. 

ടെസഹ മല്വയെുസ്തെകും 23 അധയായും ആദയും െറഞ്ഞിരികുന്ന വാർഷിക 
ഉത്സവും. 

ടെസഹാ പ്കിസ്തെയാനികൾകായി ചിപ്െ രക്ഷയുും കൃെയുും 
സഹായികുന്നു. ആദി  പ്കിസ്തെീയരചനകൾ െല്മപാഴുും "ടെസഹാ" എന്നുും 
"കർത്താവിൻടറ അത്താഴും" എന്നുും െരാ ർശികടപൊറിടല്ലന്ന് 
പ്ശദ്ധിമകടൊണ്. 

ചില്ർ 'ആത്മീയവീക്ഷണും' ടെസഹാ ആചരണത്തിന്ടറ ആവശയകെടയ 
അകെിമപാകുമമ്പാൾ, പ്ഗീമകാ-മറാ ർ ാരുും ദദവസഭയുും വിശുദ്ധരായി 
കരുെുന്ന മനൊകൾ അ് അക്ഷരാർഥത്തിൽ നില്നിർത്തി. 

ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും ഇന്നുും അങ്ങടന ടചയ്യാൻ. 

ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും ടെസഹ ചരിപ്െെര ായ, & ദൈൈിൾ, 
വാഷിുംഗ് െമ്മിൽ െമ്മിൽ കാൽ പ്ൊക്െീസ്ത ഉൾടപെുന്നു. 

തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പ്ലോൻ 



ദദവും നടമ്മ സ്തമനഹികുന്നുടവന്നുും (മയാഹന്നാൻ 3:16) നടമ്മ 
രക്ഷികണട ന്നുും, ദദവും െന്ടറ െുപ്െടന കഷ്ടും സഹിമകടി 
വന്നു. പ്കിസ്തെയാനികൾ ൊെത്തിൽ നിന്ന് മ ാചനും മനെുന്നു, ൊെത്തിൽ 
നില്നിൽകാെിരികുന്നു എന്ന് ടെസഹാ െഠിപികുന്നു (മറാ ർ 6: 1-5). 

എന്നാൽ മയശുവിന്ടറ ൈല്ിടയ സേീകരികുക എന്ന് ദദവത്തിന്ടറ 
രക്ഷാെദ്ധെിടയല്ലാ ുട്. 

ദദവീക കൃെയുടെ (മറാ ർ 11:33) ദദവത്തിന്ടറ കൃെയുടെ ("മറാ ർ 11:33") 
അറിയുവാൻ ഒരികല്ുും കെന്നുമൊവുകയില്ല (2 െമപ്ൊ. 3:18), ടെസഹാസ്റ്റ്, 
ടെെമകാസ്തെു,  െ് മവദപ്ഗന്ഥങ്ങളാൽ ചിപ്െീകരികടപട്ടവ. 

പ്കിസ്തെു നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ രചയിൊവ് / ആരുംഭകൻ  ാപ്െ ല്ല (എപ്ൈായർ 
5: 9), നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ െൂർത്തീകരണും കൂെിയാണ് (എപ്ൈായർ 12: 2; 1 
െമപ്ൊസ്ത 1: 1-9). അവന്ടറ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾ അവന്ടറ വസെവുും 
വിശുദ്ധ ദിനവുും ആചരികുന്നു. 

3. രോരതി ആചരണവും പുളിെിലെോത്ത അെത്തിന്റെ 
നോളുകളും 
യിപ്സാമയൽ  കൾക് നൽമകട ഒരു െരും ൊെ ാണ് ഈജിപ്റ്് എന്ന് 
ദൈൈിൾ സൂചിപികുന്നു (െുറപാട് 13: 3, ടവളിപാട് 11: 8). ഇന്നടത്ത 
പ്കിസ്തെയാനികൾ ഇന്ന് ഒരു ആത്മീയ "ൈാൈിമല്ാൺ" (ടവളിപാട് 17: 1-6) 
എന്ന മല്ാകത്തിൽ ജീവികുന്നൊയി ദൈൈിൾ വയക്ത ാകുന്നു. ദദവും 
ൈാൈിമല്ാൺ (: 1-8 ടവളി 18) അവൻടറ ൈാധകൾ 
െകരുന്നു മശഷും പ്കിസ്തെയാനികൾ ൊരെമ യന ഉെൻ അെിൽ നിന്ന് ല്ഭികുും 
ദൈൈിൾ കാണികുന്നു.ടവളിൊെു െുസ്തെകത്തിൽ ടകാെുത്തിരികുന്ന െല് 
ൈാധകള ും ദദവജനടത്ത ഏല്െികുന്നെിനു  ുമ്പ് ഈജിപ്റ്െിൽ 
ഉെമയാഗിച്ചിരുന്നവമരാട് സ ാന ാണ്. 

െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ഒന്നാും ദിവസും ഇപ്സാമയൽ  കൾ ഈജിപ്റ്് 
വിട്ട . 

െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ആദയവുും അവസാനവു ായ ദിവസങ്ങളിൽ 
വിശുദ്ധ "സമമ്മളനും" (എൻ.ടക.ടജ.വി) എന്ന "വിശുദ്ധസഭ" (NJB) സ യ ാണ് 
ദൈൈിളിൽ മല്വയ െുസ്തെകും 23: 7-8 െഠിപികുന്ന്. നീസാൻ  ാസും 
െെിനഞ്ാും ദിവസടത്ത ദവകുമന്നരും (െുണയ ദിനും ആരുംഭികുന്ന്) 
െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ടെരുന്നാളാണ് ആരുംഭികുന്ന് (െുറപാട് 
12:16, മല്വയെുസ്തെകും 23: 6). 

ദൈൈിൾ ഇപ്െകാരും മരഖടപെുത്തുന്നു: 



42  ിപ്സയീുംമദശത്തുനിന്നു അവടര െുറത്തു ടകാടുവന്നെിന് 
കർത്താവിമനാെു ആചരിമകടുന്ന രാപ്െി ആകുന്നു; ഇെു 
കർത്താവിന്ടറ ആ രാപ്െി െല് ുറെല് ുറയായി ഇപ്സാമയൽ  കൾ 
ഒടകയുും നിരീക്ഷികുകയുും മവണും. (െുറപാട് 12:42, KJV) 

നമ്മുടെ കർത്താവായ മയശുപ്കിസ്തെുവിന്ടറ െരിജ്ഞാനും ല്ഭിച്ച 
നാൾ ുെൽ ഇന്നുവടര അെു ാപ്െ മല്ലാ. 今天 以色列 死 的 时候, all 世世代代 
要 守 天天. (യഥാർത്ഥ ദേീപ്റ് ദറ ഹുകൾ) 

പ്കിസ്തെയാനികടള സുംൈന്ധിച്ചിെമത്താളും രാപ്െിയാകുമമ്പാൾ ആത്മീയ 
ഈജിപ്റ്െ് വിൊൻ നമ്മുടെ നെെെിടയ ചിപ്െീകരികണും (cf. ടവളി .11: 8) - 
പ്കിസ്തെയാനികടള സമൊഷിപികാൻ ഇെയാകുന്ന ഒരു സുംഗെിയാണ് ഇ്. 

ചരിപ്െെര ായി, രാപ്െിയിൽ ഭാവിയിടല് ആമ ാഷും സാധാരണയായി ഒരു 
ഉത്സവ ഡിന്നറിൽ െടങ്കെുത്തു. അത്താഴകട്ടകൾ സാധാരണയായി 
ഉൾടപെുത്തിയിരുടന്നങ്കില്ുും, െുളിപില്ലാത്ത അപും  ാപ്െ ായിരുന്നില്ല. 

യ ൂൈന്മോരുറട  ൾക്ക് 15 ാോാം റപസ  വിളിക്കുക 

യഹൂദമനൊകൾ ആ െീയെിയുും ടെടസാമറായു ായി ൈന്ധടപട്ട ചില് 
നെെെികള ും  ാെി. വിശേസ്തെരായ പ്കിസ്തെയാനികൾ (വുൾഫ് ജി. 
ടല്ക്സികൽ, ഹിമസ്റ്റാറിക് മകാൺപ്െിൈയൂഷനുകൾ ഓൺ ദി ൈിബ്ല്ികികൽ 
ആൻഡ് റബ്ബിനിക് ടെസഹായ്ക്), ജി. മവാൾഫ്, 1991) നില്നിർത്താൻ അവർക് 
ൊല്െരയും ഇല്ലായിരുന്നെിനാൽ ചില് റബ്ബിക മപ്സാെസ കൾ ഇ് 
നിർമേശികുന്നു. 

 ാപ്െ ല്ല, രാപ്െിയിൽ ഭക്ഷണും കഴികുന്നെിടനയുും ചില് ൊരമ്പരയങ്ങടളയുും 
ഒരുെമക്ഷ, യഹൂദന്മാർ യഹൂദന്മാർക് ൊവങ്ങൾ (ഇപ്സാമയൽ നാട്ടിടല് 
യഹൂദന്മാർ), കല്ടർ പ്െശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കാരണും വിശുദ്ധ ദിനങ്ങള  ായി 
ഇെെഴകാൻ ഇെയാകിയെുടകാടുും, വിശുദ്ധ ദിവസും 1906 എന്ന. യഹൂദ 
വിജ്ഞാനമകാശും), യഹൂദന്മാർ ഏെവുും ടയഹൂദന്മാർ നീസാൻ / ആൈീബ്സ്റ് 
15 ാാാും ദവകുമന്നരും വയ്ക്കുകമയാ ടെസഹ നിരീക്ഷികടപട്ട രാപ്െി 
വിളികാൻ പ്െവണെ. ചില് ടെസഹ 14-ഉും, 15-ാാാും രടുും നില്നിർത്തുക. 

മയശു സ യത്ത്, സദൂകയർ 15 ന് 14-ാാാും െരീശന്മാരുും ടെസഹ ആചരിപാൻ 
ഉർവരെൂജകള  ായി (റബ്ബി ടജപ് ി ഡബ്ല്യൂ ടഗാല്ദേടഷര്. എെുടകാട് 
അമ രികയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ രട് ടെസഹ ടസടദര്സ്ത ഞങ്ങൾകുട്?). 

എന്നിരുന്നാല്ുും രടു വയെയസ്തെ സരർഭങ്ങളിൽ രടു വയെയസ്തെ 
സരർഭങ്ങളില്ാണ് ദൈൈിൾ െഠിപികുന്ന്. ഇപ്സാമയൽ  കൾ 
സുംരക്ഷികടപട്ട ടവന്നുും  രണ ദൂെൻ കഷ്ടടപട്ടിടല്ലന്നുും െഴയനിയ  
ടെസഹാ െറയുന്നു. പ്കിസ്തെയാനികൾകുമവടി നമ്മുടെ ൊെങ്ങൾകു 
മവടി മയശുവിന്ടറ  രണത്തില്ൂടെ മയശു വഹിച്ച െുെിയനിയ  
ടെസഹാ െറയുന്നു. 



എന്നാൽ, ദദവും മകൾകുന്ന ആ രാപ്െിയിൽ, ഈജിപ്റ്ഷയൻ അെി ത്തത്തിന്ടറ 
അെി ത്തത്തിൽ നിന്ന് ദദവത്തിന്ടറ വിമ ാചനത്തിനായി അവർ 
നരിയുള്ളവരായിരികണട ന്ന് അവടര ഓർ ിപിച്ച  (െുറപാട് 
12:42). പ്കിസ്തെയാനികടള സുംൈന്ധിച്ചിെമത്താളും, അനുൊെത്തിന്ടറ രാപ്െിയിൽ 
െഠിപികുന്ന് നാും സമൊഷികുകയുും ൊെത്തിന്ടറ അെി ത്തത്തിൽ 
നിന്ന് മയശു നല്കുന്ന മ ാചനത്തിനു നരിയുള്ളവരായിരികുകയുും 
ടചയ്യ ന്നു (മയാഹന്നാൻ 8: 34-36). 

െുളിപില്ലാത്ത അപട െുകുന്നെിടനകാൾ വയെയസ്തെ ായ െീയെിയായിട്ടാണ് 
ടെസഹാ െിരുത്തുന്ന് എന്ന് ചില് യഹൂദ െണ്ഡിെന്മാർ െിരിച്ചറിയുന്നു: 

ടല്വ്. Xxiii. എന്നിരുന്നാല്ുും, ആ  ാസും െെിന്നാല്ാും ദിവസമത്തകുും, 
െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ടെരുന്നായുും നിശ്ചയികടപട്ടിരികുന്ന 
ടെസഹാടയ, (ല്ൂമകാസ്ത 1, ല്ൂമകാസ്ത 1, ല്ൂമകാസ്ത 1: മജാസീ സ്ത, 
"ൈിടജ", 1, § 3 ), െെിനഞ്ാും ദിവസും നിയ ിച്ച . 1906-ടല് യഹൂദ 
വിജ്ഞാനമകാശും 

അെിനാൽ ഏെവുും ടയഹൂദന്മാർ ടെസഹ എന്ന 15 ന് സൂക്ഷികാൻ വിളിച്ച് 
ഉടായിട്ട ും, 15 ാാാും അങ്കിള് െുളിപില്ലാത്ത അപും ഏഴു ദിവസും ഉത്സവും 
ഭാഗ ായി കണകാകടപെുന്നു. യഹൂദന്മാർ ഈജിപ്റ്െിൽനിന്ന് 
െുറടപെുന്നെിടന ഊന്നിപറയുകയുും ചില് ദൈൈിൾ ഇെര 
ൊരമ്പരയങ്ങളിൽ ആപ്ശയികുകയുും ടചയ്യ ന്നെിനാൽ, രടാ ടത്ത െീയെി 
 ാപ്െമ   ികമപാഴുും നിരീക്ഷികുകയുള്ളൂ. 

െുറപാെു 12-ാാാും അധയായും, ടെസഹാ െഠിപികുന്നെുും, മ ാശയുും 
അഹമരാനുും, ജനങ്ങമളാെുും ജനെഥങ്ങമളാെുും എടൊടകയാടണന്നു 
െഠിപികുന്ന കാരയങ്ങടളകുറിച്ച  വിശദീകരികുന്നു. 14-ാാാും െുെകും - ഈ 
പ്െമൈാധനും, ഈ ഒന്നാും  ാസും െത്താും െിയ്യെി കുഞ്ഞാെിന്ടറ എെുകാമനാ 
ആൈീബ്സ്റ് വിളിച്ച  ദവകുമന്നരും ടകാല്ല വാൻ എത്തിയമപാൾ 14 ാാാും ദിവസും 
വടര അ് സേരൂെികുന്നു ഉൾടപെുത്തിയിട്ട ട്. 

ടെസഹാറിടനകുറിച്ച ള്ള ചില് നിർമേശങ്ങളിൽനിന്ന് എടെങ്കില്ുും 
പ്ശദ്ധികുക: 

21 അനെരും മ ാടശ യിപ്സാമയൽ ൂപനാടര ഒടകയുും വിളിച്ച  
"െുറത്തു െിരടഞ്ഞെുകുക നിങ്ങള ടെ കുെുുംൈങ്ങൾകു ഒത്തവണ്ണും 
മവടിയുള്ള കുഞ്ഞാെുകടള എെുത്തു ടെസഹ ടകാല്ലാൻ അവമരാെു 
െറഞ്ഞു. 22 ഈമസാപ ടചെിയുടെ ഒരു ടകട്ട  എെുത്തു എന്നു ഞാൻ 
രക്തത്തിൽ  ുകി െെത്തിൽ കിെകുന്നവൻ കുഴിയിൽ 
ഇറങ്ങുന്നവമരാടൊപ ുള്ള കാൽമ മല്ാെുകൂടെ ടൊൻ നിറും 
ഒഴിമകണും. (െുറപാെു 12: 21-22) 



"െകൽ ഒട്ടിപിെികുന്നെിനിെയിൽ" "െകൽടവളിച്ചും", "സൂമരയാദയും 
വന്നുകഴിഞ്ഞു" എന്നിവ അർഥും "രാവിടല്വടര" എന്ന െദത്തിൽനിന്ന് 
എപ്ൈായ െദത്തിൽനിന്നു വരുന്നു. 

അെിനാൽ, ഇപ്സാമയൽ 14 ാാാും അെിരാവിടല് മശഷും വടര അവരുടെ 
വീെുകളിൽ നിന്നു മൊയില്ല. അന്നുരാപ്െി എൊയിരികുും സുംഭവിച്ച്? 

29 അർദ്ധരാപ്െിയിൽ കെന്നു യമഹാവയുടെ കുടറയിൽ ആയിരുന്നു 
െെവുകാരന്ടറ ആദയജാെൻ, കന്നുകാല്ികള ടെ കെിഞ്ഞൂൽ ഒടകയുും 
െന്ടറ സിുംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു  റമവാന്ടറ ആദയജാെൻ  ുെൽ, 
 ിപ്സയീുംമദശത്തു എല്ലാ കെിഞ്ഞൂല്ുകടള വന്നു ... 33  ിപ്സയീ യർ അവർ 
മവഗത്തിൽ മദശത്തുനിന്നു അയച്ച  എന്നു, ജനങ്ങമളാട് ആഹോനും 
ടചയ്ക്െു. നാും എല്ലാവരുും  രിച്ച  മൊകുന്നു എന്നു അവർ 
െറഞ്ഞു. (െുറ. 12: 29,33) 

മ ാടശയുും അഹമരാനുും രാപ്െിയിൽ െുറമത്തകിറങ്ങിയില്ല - െല്രുും 
ടെൊയ ഒരു അനു ാനും ആണ്: 

28  റമവാൻ അവമനാെു: "എടന്ന വിട്ട  മനെുക! സേയും 
സൂക്ഷിച്ച ടകാൾക ഇനി എന്ടറ  ുഖും കാണുന്ന! മവടി അന്നു 
നിങ്ങൾ എന്ടറ  ുഖും നിങ്ങൾ  രികുും കാണുക!" 

29 അങ്ങടന മ ാടശ "നീ െറഞ്ഞെു ശരി ഞാൻ ഇനി നിന്ടറ  ുഖും 
കാണുകയില്ല ഒരികല്ുും." എന്നു െറഞ്ഞു. (െുറപാെു 10: 28-29) 

ആദയജാെടന സുംഹരിച്ചെിനു മശഷും, ഈജിപ്റ്െിൽനിന്നു മൊരുന്നെിനു ുമ്പ് 
െൂർത്തീകരികാൻ ഇപ്സാമയല്യർക് ഒമട്ടടറ മജാല്ികൾ 
ഉടായിരുന്നു. അവർ െങ്ങള ടെ വീെുകളിൽ ൊ സികുകയായിരുന്നു. 
പ്െഭാെത്തില്ുടായ വിളകുകള ും, ഭക്ഷണ ില്ലാത്ത കുഞ്ഞാെുകടള 
അവമശഷിപിച്ച . ഈജിപ്റ്െുകാർ ൊ സികുന്ന പ്ഗാ ങ്ങളിമല്കുും 
െട്ടണങ്ങളിമല്കുും മൊയി ടവള്ളിയുും സേർണവുും വസ്തപ്െവുും ടകാെുകാൻ 
അവമരാെു െറയുക. അവടര കൂട്ടിടകാടുമൊകുന്ന ഏവനുും ജനങ്ങള ടെ 
ഇെയിൽ ൊർകുുംന്നവൾകുും കന്നുകാല്ികൾകുും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ എല്ലാും 
മ യ്ക് യ്യ ും ഇരുെെു  ുഴും വീെിയുും ഞാൻ സ ൃദ്ധി നാർകുും 
ടകാെുകുും. പ്ശദ്ധികുക: 

34 അെുടകാടു ജനും കുടഴകുന്ന ടൊട്ടികളില്ുും ചു ല്ിൽ െങ്ങള ടെ 
വസ്തപ്െും ടകട്ടി ടചയ്യ ന്ന് െുളികുന്നെിന്നു  ുടമ്പ അവരുടെ 
എെുത്തു ടകാടുമൊയി. 35 യിപ്സാമയൽ കൾ മ ാടശയുടെ വചനും 
ടചയ്ക്െു; ടവള്ളിയുടെ ഈജിപ്റ്െുകാർ ആഭരണങ്ങടള, ടൊന്നുും  ാല്, 
വസ്തപ്െവുും കെും: 36 യമഹാവ അവടര ആവശയ ായ അവർ അവമരാെു 
െന്നിട്ട  ില്ല അങ്ങടന ഇത്തരും കാരയങ്ങൾ  ിപ്സയീ യർകുും ജനമത്താെു 



കൃെ.അങ്ങടന അവർ  ിപ്സയീ യടര ടകാള്ളയിട്ട . 37 യിപ്സാമയൽ കൾ 
ഏകമദശും ആറുല്ക്ഷും കുട്ടികൾ െുറട , െുരുഷന്മാർ കാൽനെയായി 
റ മസസിൽനിന്നു സുമകാത്തിമല്കു യാപ്െ െുറടപട്ട . 38 ഒരു  ിക്സഡ് 
അവമരാെു കൂടെ മൊന്നു ആെു, കന്നുകാല്ി, കന്നുകാല്ി, ആെു 
എന്നിങ്ങടന വയല്ിൽ നിനകുള്ള  ൃഗങ്ങളിമന്മൽ വരുും; 39 അവർ 
അവർ െുളിച്ചിരുന്നില്ല; മവടി  ിപ്സയീ ിൽനിന്നു ടകാടു മൊന്ന 
കുടഴച്ച െുളിപില്ലാത്ത മദാശ ചുട്ട ; അവടര  ിപ്സയീ ിൽ ഒട്ട ും 
ൊ സിപികാടെ ഓെിച്ച കളകയാൽ അെു െുളിച്ചിരുന്നില്ല; അവർ 
വഴികു ആഹാരും ഒന്നുും ഒരുകിയിരുന്നെു ില്ല. (െുറ. 12: 34-39, KJV) 

രാപ്െി ആമ ാഷികടപെുന്ന രാപ്െിയാണ് അവർ ര ീസ്ത വിട്ട്. രാപ്െി 
അവർ ഈജിപ്റ്െിമല്കു മൊയി. 

ദദവും അവമരാട് എൊണ് ടചയ്ക്െമശഷും അവർ മൊയികഴിഞ്ഞു. 

െുറപാെു 13:18 നമമ്മാെു െറയുന്നു, "ഇപ്സാമയൽ കൾ ഈജിപ്റ്െിടല് 
നാട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു." ജനങ്ങള ടെ എണ്ണവുും പ്ൊയെൂർത്തിയായവയുും 
കണകിടല്െുകുമമ്പാൾ, അവർക് രാപ്െിയിൽ അ് െൂർത്തിയാകാൻ 
കഴിയുട ന്ന് പ്ശമദ്ധയ ാണ് ടെസഹാ 

പുളിെിലെോത്ത അെം 

ടെസഹാചരണത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ ൊെങ്ങൾ മയശു മയശുവിനു 
ടകാെുത്തിട്ട ടടന്നുും, ൊെടത്തകുറിച്ച ും കെെപ്െകൃെിടയകുറിച്ച ും 
കൂൊടെ, െുളി ാകുട ന്ന പ്െെീകാത്മക അർഥത്തിൽ അവൻ ജീവികാൻ 
പ്ശ ികണട ന്നുും പ്കിസ്തെയാനികടള നാും െിരിച്ചറിയുന്നു (ല്ൂമകാസ്ത 12: 1). 

ദവകി ടഹർൈർട്ട് ഡബ്ല്യൂ ആും ആുംസ്തമപ്ൊങ് ഇങ്ങടന എഴുെി: 

ഇപ്സാമയല്യർ അെി ത്തത്തിൽനിന്നുള്ള വിെുെല്ിടനകുറിച്ച ള്ള 
സമൊഷവുും ആനരവുുംടകാട്, ഉന്നെ ായ ദകകള ട ാടക 
(സുംഖയാെുസ്തെകും 33: 3) െുറമത്തകു മൊയമപാൾ, െുെുൊയി ജനിച്ച 
പ്കിസ്തെീയജീവിൊരും പ്കിസ്തെീയ ജീവിെും ആരുംഭിച്ച  - 
സമൊഷത്തിന്ടറയുും സമൊഷത്തിന്ടറയുും മ  ങ്ങളിൽ. എന്നാൽ 
എൊണ് സുംഭവികുന്ന്? 

െിശാചുും ൊെവുും ദദവടത്തയാണ് െുെുൊയി ജനിച്ച െുപ്െടന 
െിെുെരുന്നെുും - ഉെടന െുെിയെുും െരിചയ ില്ലാത്തെു ായ ഒരു 
പ്കിസ്തെയാനി ൊൻ നിരുത്സാഹും കാണികുന്നുടവന്നുും, ഉമെക്ഷികാനുും 
ഉമെക്ഷികാനുും പ്െമല്ാഭിപിച്ചൊയി കാണുന്നു. 

െുറപാട് 14-ാാാും വാകയും 10-ാാാും വാകയും മനാകുക. ഈ വല്ിയ 
ദസനയടത്ത െിെുെരുന്നെു കടമപാൾ അവർ ദധരയും 



നഷ്ടടപട്ട . അവർകു ഭയും മൊന്നി. അവർ െിറുെിറുകാനുും 
െരാെിടപൊനുും െുെങ്ങി.  റമവാനുും അവന്ടറ ദസനയവുും അവടര 
വിട്ട മൊകുവാന് അവര്കുും  നസില്ലായിരുന്നു; അവര്കുും 
അെിശയ ായി മൊന്നുന്നു. അവർ നിസഹായരായിരുന്നു. അ് 
നമമ്മാടൊപ ാണ്. 

നമ്മുറട ശക്തി മവണ്ടരതയിലെ! 

എന്നാൽ മ ാടശ  ുഖാെരും അവർകു ല്ഭിച്ച സമരശും പ്ശദ്ധികുക: 
"നിങ്ങൾ ഭയടപമെടാ, യമഹാവയുടെ മെജസ ും ഉദയവുും 
െിരടഞ്ഞെുകാെവണ്ണും മദശും നശിച്ച മൊകാടെ സൂക്ഷിച്ച ടകാൾവിൻ. 
നിങ്ങൾ "! എപ്െ  ഹത്തായ്! 

നിസഹായരായി, ഇമപാഴുും നില്ടകാള്ളാൻ നമമ്മാെു 
െറയടപട്ടിരികുന്നു, കർത്താവിൻടറ രക്ഷ യമഹാവ കടു. അവൻ 
ന ുകു മവടി യുദ്ധും ടചയ്യ ും. ന ുക് സാത്താടനയുും ൊെടത്തയുും 
കീഴെകാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അവനു കഴിയുും. നമ്മുടെ 
 ഹാെുമരാഹിെൻ - അവൻ നടമ്മ ശുദ്ധീകരികുും - നടമ്മ 
ശുദ്ധീകരികുക, നടമ്മ വിെുവികുക - അവൻ ഒരികല്ുും നടമ്മ 
വിട്ട മൊകരുടെന്നുും, ഞങ്ങടള ഉമെക്ഷികാെിരുടന്നന്നുും! 

നമ്മുടെ സേെും ശക്തിയില്ുും ശക്തിയില്ുും ന ുക് കൽെനകടള 
നില്നിർത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അമ രികയിൽ പ്കിസ്തെു അവടര 
സൂക്ഷികാൻ കഴിയുും! വിശോസത്തിൽ നാും അവനിൽ 
ആപ്ശയികണും. ആുംസ്തമപ്ൊുംഗ് HW. ദദവത്തിൻടറ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ 
അടല്ലങ്കിൽ െുറജാെീയ അവധി ദിനങ്ങൾ ഏൊണ്? മവൾദഡേഡ് 
ചർച്ച് ഓഫ് മഗാഡ്, 1976) 

റഫസ്റ്റിവലിന്റെ ഉമേശയം 

എന്നാൽ ഇെിൻടറ പ്ൊധാനയും ന ുക് െഠികാും. ഈ വിരുന്നു 
ദിവസങ്ങടള ദദവും എെിനു പ്ക ീകരിച്ച ? അവന്ടറ  ഹത്തായ 
ഉമേശയും എൊയിരുന്നു? െുറപാെു 13, വാകയും 3-ാാാും വാകയത്തിൽ 
െറയുക: "... മ ാടശ അവമരാെു െറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്െിൽനിന്നു 
വന്ന് ഈ ദിവസും ഓർകുക ..." ആൈിയുടെ െെിനഞ്ാുംൊയിരുന്നു 
അ്. 6: "ഏഴു ദിവസും നീ െുളിപില്ലാത്ത അപും െിമന്നണും; 
ഏഴാുംദിവസും നിങ്ങൾകു ശാശേെ ായിരികുും. അെു എമന്നകുും 
നിവർത്തിച്ചിരികുന്നു. അെു എമന്നകുും നിവർത്തിച്ചിരികുന്നു. അെു 
ഒരു അെയാള ായിരികടട്ട. "- (ഐഡന്റിെി അത്ഭുെകര ായ ടെളിവ്) 
-" നിന്ടറ ദകയില്ുും നിന്ടറ കണ്ണ കൾ െമ്മിൽ  ിമ ാറിയുും "- 
എെുടകാട്? - "കർത്താവിൻടറ നിയ ും നിങ്ങള ടെ 
വായനയില്ായിരികുട ന്ന് ... നീ ഈ ഓർഡസിടന സൂക്ഷികുക ..." 



പ്െിയ ുള്ള പ്െിയ സമഹാദരന്മാമര, നിങ്ങൾ അത്ഭുെകര ായ 
അർത്ഥട ൊണ്? അെിടല് എല്ലാ കാരയങ്ങള ടെയുും പ്ൊധാനയും 
നിങ്ങൾക്  നസില്ാകുന്നുമടാ? ദദവത്തിൻടറ ഉമേശയും നിങ്ങൾ 
കാണുന്നുമടാ? കഴിഞ്ഞകാല് ൊെങ്ങടള െരിഹരികാനായി 
പ്കിസ്തെുവിന്ടറ  രണും െമപ്ൊസിന്ടറ ചിപ്െങ്ങളാണ്. അവന്ടറ രക്തും 
സേീകരികുന്ന് നാും ടചയ്യ ന്ന ൊെങ്ങൾ ക്ഷ ികുകയില്ല - ൊെും 
ടചയ്യ ന്നെിൽ െുെരുന്നെിന് ദല്സൻസ്ത നൽകുന്നില്ല - അെിനാൽ 
ഞങ്ങൾ അ് അുംഗീകരികുമമ്പാൾ  ാപ്െമ  നമ്മുടെ ൊെങ്ങൾ 
ക്ഷ ികടപെുന്നുള്ളൂ - അവസാനടത്ത ൊെങ്ങൾ. 

നമ്മൾ അവിടെ നിൽകമണാ? കഴിഞ്ഞകാല് ൊെങ്ങൾ 
ക്ഷ ിച്ച . എങ്കില്ുും നാും ഇമപാഴുും ജഡിക ജീവികൾ ആണ്. നാും 
ഇമപാഴുും െരീക്ഷകൾ മനരിെുന്നു. ൊെും നടമ്മ അല്ട്ട ന്നുട്. ൊെും 
ടചയ്യാൻ നാും അെി കളാണ്. അെിൽ നിന്ന് നടമ്മ 
രക്ഷികാനാവില്ല. നാും ൊെും ടചമയ്യട ൈൗമടജില്ായിരുന്നു. ന ുക് 
ചിപ്െും  നസില്ാകാും - അർത്ഥും. (ആുംസ്തമപ്ൊങ് HW, െുളിപില്ലാത്ത 
അപത്തിൻടറ ടെസഹാ ഉത്സവടത്തകുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിമയട്) 
സുവാർത്ത,  ാർച്ച് 1979) 

പ്കിസ്തെയാനികൾ ൊെും ഒഴിവാമകട് എെുടകാടാണ്? െൂർണ്ണ ായുും, 
മയശു െഠിപിച്ചെുമൊടല്, "സേർഗസ്ഥനായ നിങ്ങള ടെ െിൊവ് 
െൂർണ്ണെയുള്ളെുമൊടല് നിങ്ങള ും നീെി പ്െവർത്തികുന്നവർ ആകുും" 
( ത്തായി 5:48). ധൂെവർഗും ഒരു െരും ൊെ ായിരികാും (1 ടകാരി. 5: 7-
8). ൊെും മൊടല്, െുളിപികുന്നു. 
ഏഴ് ദദവും ദദവാുംഗെ െൂർണ്ണെയുടെ പ്െെീക ായി കണകാകുന്ന് 
മൊടല്, ഏഴു ദിവസും െുളിപില്ലാത്ത അപുംടകാട് പ്കിസ്തെയാനികൾ 
ടെസഹാ അനുഗ ികണും. അർത്ഥവുും പ്െെീകാത്മകെയുും ടവറുും ടെസഹാ 
ആചരികുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞകാല് ൊെങ്ങള ടെ മ ാചനത്തിനുും മയശുവിൻടറ 
 രണത്തിനുും പ്കിസ്തെുവിന്ടറ രക്തടത്ത അുംഗീകരികുവാൻ ടെസഹാ 
ചിപ്െട െുകുന്നു. 
പ്കിസ്തെു  രണ െഞ്ഞ നില്യിൽ  രികുവാൻ നാും ഇെയാകാമ ാ (cf. ഗല്ാ. 
3:13)? ൊശ്ചാൊെത്തിന്ടറ െുളിപില്ലാത്ത ഏഴുദിവസും, ൊെടത്ത 
സമ്പൂർണ്ണ ായി നീകികളയുകയുും, കല്െനകടള പ്െ ാണികുകയുും ടചയ്ക്െു 
- മയശുവിൻടറ ൈല്ിയുടെ  ല് ായി കഴിഞ്ഞകാല് ൊെങ്ങൾ 
ക്ഷ ികടപട്ട . 
െുളിപില്ലാത്ത അപും കട ദിവസും ഉയിർടത്തഴുമന്നെ മയശുവിന്ടറ 
ജീവിെവുും പ്െവൃത്തിയുും. നമ്മുടെ  ഹാെുമരാഹിെടനന്ന നില്യിൽ നമ്മുടെ 
ൊെപ്െകൃെി നടമ്മ ശുദ്ധീകരികുന്നു (എപ്ൈാ. 2: 17-18) മയശു നമ്മുടെ 
ശക്തിയിൽനിന്ന് െൂർണ ായി നടമ്മ വിെുവികുന്ന ദദവത്തിന്ടറ 
സാന്നിധയത്തിമല്കു കയറി. 



െുളിപില്ലാത്ത അപടത്തകുറിച്ച ള്ള എപ്ൈായ െിരുടവഴുത്തുകൾ െറയുന്ന 
കാരയങ്ങളിൽ ചില്ൊണ് ഇൊണ്: 

15 ഏഴു ദിവസും നിങ്ങൾ െുളിപില്ലാത്ത അപും െിമന്നണും. ഒന്നാും 
ദിവസും നീ വീട്ടിൽനിന്നു െുറടപട്ടമശഷും നിന്ടറ വീട്ടിന്മുകളിൽനിന്നു 
െുറത്തു കളമയണും. ഒന്നാും ദിവസും ുെൽ ഏഴാും ദിവസുംവടര 
ആടരങ്കില്ുും െുളിപ ള്ള അപും െിന്നാൽ അവടന യിപ്സാമയല്ിൽനിന്നു 
മേദിച്ച കളമയണും; 16 ഒന്നാും ദിവസും വിശുദ്ധസഭാമയാഗും ഉടാകുും 
ഏഴാും ദിവസും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭാമയാഗും ഉടാമകണും 
ആയിരികുും.യാടൊരു മവല്യുും ടചയ്യരുെു; എന്നാൽ  ാപ്െമ  നിങ്ങൾ 
ഭക്ഷിപാൻ ൊെുള്ളൂ. 17 അങ്ങടന ഈ ഒമര ദിവസും ഞാൻ 
 ിപ്സയീുംമദശത്തുനിന്നു െുറടപെുവിച്ച നിങ്ങള ടെ ഗണങ്ങടള ടചയ്യ ും 
മവടി, െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ടെരുനാൾ 
ആചരിമകണും. അെുടകാടു ഈ ദിവസും െല് ുറെല് ുറയായുും 
നിെയനിയ  ായുും നിങ്ങൾ ആചരിമകണും. 18 ഒന്നാും  ാസും 
ദവകുമന്നരും  ാസും െെിന്നാല്ാും െിയ്യെി, നിങ്ങൾ െുളിപില്ലാത്ത 
അപും, ദവകുമന്നരും ആ  ാസും ഇരുെടത്താന്നാും ദിവസും വടര 
െിന്നുും. 19 ഏഴു ദിവസും െുളിച്ച നിങ്ങള ടെ വീെുകളിൽ, ഒമര വയക്തി 
അെരിചിെനായ ഭൂ ിയിൽ സേമദശിയായ എന്ന്, യിപ്സാമയൽ സഭയുടെ 
നിന്നു മേദിച്ച കളമയണും എന്നു, ആടരങ്കില്ുും െുളിച്ചെു എെു 
െിന്നാൽ  ുെൽ കാണുകയില്ല. 20 െുളിച്ചെു യാടൊന്നുും 
െിന്നുും; നിങ്ങള ടെ ഭവനത്തിടല്ല്ലാും െുളിപില്ലാത്ത അപും െിമന്നണും. 
"(െുറപാെു 12: 15-20) 

മല്വയെുസ്തെകും 23: 6-8 ഇെിടനകുറിച്ച  െഠിപികുന്നു. െുളിപില്ലാത്ത 
അപത്തിന്ടറ ദിവസങ്ങളില്ുും ടെടെമകാസ്തെുനാളില്ുും വിശുദ്ധ 
ദിനങ്ങളില്ുും സമ്മാനങ്ങൾ അർപികടപെുട ന്ന് ആവർത്തനും 16:16 
െറയുന്നു. 

ദദവും "അവടര ഈജിപ്റ്െുമദശത്തുനിന്നു ടകാടുവന്നമപാൾ" 
മഹാ യാഗങ്ങള ും ൈല്ികള ും ഇല്ലായിരുന്നു (യിടര യാവു 
7:22). അനുസരണമകെു  ൂല്ും അവർ കൂട്ടിമച്ചർകടപട്ട  (യിടര യാവു 7: 21-
27). ഇമപാൾ നാും മഹാ യാഗങ്ങള ും  ൃഗയാഗങ്ങള ും ആവശയ ിടല്ലന്ന് 
െുെിയ നിയ ും വയക്ത ാകുന്നു (എപ്ൈായർ 9: 11-15). 

നാും ദിവമസന െുളിപില്ലാത്ത അപും ഭക്ഷികുന്നെുമൊടല്, നമ്മുടെ 
ചുെ  ുള്ള മല്ാകത്ത് വളടര വയാെക ാകുന്ന ൊെടത്ത ഒഴിവാകണും. 

റചയ്യമണോ മവണ്ടമയോ? 

െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ കാല്ും ആയിരുമന്നാ? ടഹർൈർട്ട് ഡബ്ല്യൂ 
ആുംസ്തമപ്ൊങ് എഴുെിയിരുന്ന  ടെമൊ െരിചിെികുക: 



പഴയ ഉടമ്പടിമയോടു കൂടി നിമരോധിക്കറെട്ടിട്ടിലെ 
െുളിപ ള്ള ടറാട്ടയുടെ നാള കൾ ഒരു ഉയർന്ന സ യ 
െരിൊെിയാടണന്ന കാരയും പ്ശദ്ധികുക. െഴയ നിയ ും 
അനുസരികുന്നെിന്  ുമ്പുെടന്ന, മ ാശയുടെ ആചാരങ്ങൾ 
അനുശാസികടപട്ടിരുന്നെുും എഴുെടപട്ടെുും  ുൻെുും ഇപ്സാമയല്യർ 
ഈജിപ്റ്െിൽ െടന്നയായിരുന്നു. മ ാശയുടെ നിയ മ ാ െഴയ 
ഉെമ്പെിമയാ, എെു ടകാടുവന്നാല്ുും അവടര ടകാടുവരാൻ 
അവർകാവില്ലമല്ലാ! ട ന്മറാണിന്ടറ െരിഭാഷയിൽ, 17-ാാാും വാകയും 
വിവർത്തനും ടചയ്യ ന്നു: "ഇെിന്ടറ  ല് ായി ഈ കാല് ട്ടും 
കാല്ഹരണടപട്ട ഒരു സ്ഥാെനും ആയി സൂക്ഷികുക."  ുഴുവൻ 
കാല്വുും ഉൾടപെുത്തിയിട്ട ട്. 
െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ഏഴു ദിവസവുും - ഇന്നടത്ത ദിനവുും, 
എല്ലായ്ക്മപാഴുും  ുന്െില്ായിരികുന്നു. 
ഇമപാൾ, ഈ വാകയങ്ങൾ െെിനഞ്ാ ് ൈാധക ടല്ലങ്കിൽ, 14-ആും 
സ്ഥിെിടചയ്യാടെ, അവർ ഉറപാകുമമ്പാൾ, അ് 
ടെളിയികടപെുകയാടണങ്കിൽ, അമപാൾ ടെസഹാമവദി FOR-EVER 
സ്ഥാെിച്ചൊമണാ? െീർച്ചയായുും! എന്നാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ്  ുകളിൽ 
ടകാെുത്തിട്ട ട്  സ്റ്റ് അല്ല, ൊമസേർഡ് അല്ല. െുറപാട് 12: 21-ന് 
ആരുംഭിച്ച ഖണ്ഡികയിൽ, ൊമസാവർ വീടുും െരാ ർശികടപെുന്നു, 
24-ാാാും വാകയും അെിടന എല്ലായ്ക്മൊഴുും അെിടന സ്ഥാെികുന്നു! ... 
െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ഏഴു ദിവസങ്ങൾ ആചരികുവാൻ നാും 
െരാജയടപെുന്നെുും, പ്കിസ്തെുവിന്ടറ രക്തടത്ത അുംഗീകരികാനുും, 
ൊെത്തിൽ െുെരാനുും പ്െെീകാത്മക അർഥത്തിൽ, അൊയ്, നിയ ും 
നിവർത്തിച്ചിരികുന്നു, ദല്സൻസ്ത, ൊെത്തിൽ െുെരാൻ! 
െുളിപില്ലാത്ത ടറാഡിന്ടറ ഏഴു ദിവസും കൽപനകടള സൂക്ഷികുന്നു. 
അ് ൊെത്തിന്ടറ ഇെടെെൽ എന്ന് െറയാൻ മവടറാരു 
 ാർഗ ുട്.(ആുംസ്തമപ്ൊങ് HW, െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിൻടറ ടെസഹാ 
ഉത്സവടത്തകുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിമയട്) സുവാർത്ത,  ാർച്ച് 1979) 

െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിൻടറ നാള കൾ നീകും ടചയ്ക്െൊയി ആദയകാല് 
പ്കിസ്തെയാനികൾ വിശേസിച്ചിരുന്നില്ല. െുളിപില്ലാത്ത അപമത്താടെ ഉത്സുകടര 
ഉ്മൈാധിപികുവാൻ ൌമല്ാസ്ത അപസ്തമൊല്ൻ നിർമേശിച്ച  (1 ടകാരി. 5: 
7). അയാൾ  െ ള്ളവടര പ്ശദ്ധികുകയുും നിരീക്ഷികുകയുും ടചയ്ക്െു. 

6 ഞങ്ങമളാ െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ടെരുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട  
 ില്ിപിയിൽ നിന്നു കപൽ കയറി അഞ്ു ദിവസുംടകാടു ഏഴു 
ദിവസും അവിടെ ൊർത്തു മപ്ൊവാസിൽ, അവടര മചർന്നു. (പ്െവൃ. 20: 
6) 



െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ദിനങ്ങൾ പ്കിസ്തെയാനികൾ 
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിടല്ലങ്കിൽ, ഇെുമൊടല്ാരു െുനർനിർണയും 
െരിശുദ്ധാത്മാവിനുടായിരുന്നില്ല. ഇമപാൾ  ില്ിപിമനാ 
 ാസിമഡാണിയയിടല് ഒരു വിജാെീയ െട്ടണ ായിരുന്നു. മറാ ാകാർ ഭരിച്ച  
- അങ്ങടന ഈ ദിവസും ജറൂസല്ും മൊല്ുള്ള ഒരു സ്ഥല്ത്തു  ാപ്െ ായി 
െരി ിെടപട്ടില്ല. െുെിയനിയ ത്തിടല് രടു സ്ഥല്ങ്ങളിൽ, െുളിപില്ലാത്ത 
അപും യഹൂമദെര പ്െമദശങ്ങളിൽ സൂക്ഷികടപമെടെുടടന്ന് നാും 
കാണുന്നു (1 ടകാറിെയർ 5: 7, പ്െവൃത്തികൾ 20: 6). 

പ്െവൃത്തികൾ 12: 3 ൽ "െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ സ യത്ത്" എന്ന 
പ്െസ്തൊവനയുും െരിചിെികുക. ജാെികള ടെ വിജാെീയനായ ല്ൂമകാസ്ത 
പ്െവൃത്തികള ടെ െുസ്തെകടത്ത  ടൊരു വിജാെീയമരാെുള്ള സ ീെും 
(അമപാ 1: 1) ചൂടികാട്ടി, അന്ന് വിജാെീയ പ്കിസ്തെയാനികൾക് 
അറിയാ ായിരുന്നിട്ട ും അസ്തെിെേും നില്നിന്നിരുടന്നങ്കിൽ ഈ 
കാല്ടത്തകുറിച്ച് അവൻ െറഞ്ഞിട്ട ടാവിമല്ല? 

ഒരുെമക്ഷ അ് വയാജ ാടണന്ന് 3  ൂന്നാും നൂൊടിൽ എെിസ്തെുല് 
അടൊസ്തടൊടല്ാരുമ് മയശു ൊൻ  െങ്ങിവരുമവാളും െന്ടറ 
അനുയായികടള െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ദിവസും മവണും െഠിപിച്ച  
അവകാശടപെുന്ന മചർകണും. ഞങ്ങൾ പ്െ ാണത്തില്ുള്ള വിശേസികാൻ 
കഴിയില്ല അമെസ യും, ചില് 3  ൂന്നാും നൂൊടിൽ ആ ദിവസും ആയിരുന്നു എന്ന് 
സൂചിപികുന്നു. 

അപസ്തമൊല്ന്മാരായ ൌമല്ാസുും മയാഹന്നാനുും  ില്ിമപാസുും 
സ്ത ിർണയിടല് മൊളികാർപ ും  െ് ആദി  പ്കിസ്തെയാനികള ും െുളിപില്ലാത്ത 
അപത്തിന്ടറ ദിനങ്ങൾ (മൊളിടയാസ്ത, മൊളികാർപിന്ടറ ജീവിെും, രടാും 
അദ്ധയായും) സൂക്ഷിച്ച ടവച്ചിരികുന്നൊയി ദൈൈിളിനു െുറത്തുള്ള 
വിവരണങ്ങൾ െറയുന്നു. 

ഇടൊടകയായിട്ട ും കാനൺ 38 നാല്ാും നൂൊടിടല് ല്ടവാദികയാ 
കൗൺസിൽ (സി. ൩൬൩-൩൬൪) െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ടെരുനാൾ 
നിരീക്ഷണ നിമരാധിച്ചിരികുന്നു. ദൈൈിളിനുും വിശോസികള ടെ ആദയകാല് 
ൊരമ്പരയത്തിനുും എെിരായ ഈ കൗൺസില്ിന്ടറ െല് കല്െനകള ും 
അനുസരികാൻ ദദവസഭയില്ുള്ളവർക് കഴിഞ്ഞില്ല. 

അെിനാൽ, െല് ശബ്ബത്തു കാവൽകാർകുും െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ 
ദിനങ്ങൾ െുെർന്നു. (പ്െിസിെ് നസറീൻ യഹൂദ പ്കിസ്തെയാനിെേും,  ഗ്നാസ്ത, 
ജറുസമല്ും, 1988, െുറും 35) ടജമറാ ുും പ്െിെ്സ്ത, െി.ജി. 58,62,63, എെിെയാനിയസ്ത 
എന്നിവയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. സൽ ിയുടെ എെിെയാനിയസിന്ടറ പ്ഗന്ഥും: 
ഭാഗും II (ടസർച്ചകൾ 1-46) ടസക്ഷൻ 1, അധയായും 19, 7-9 പ്ൈില്ലയ, 1987, മെജ് 117-
119)  ദ്ധയകാല് ട്ടത്തില്ുും അെിനപ റത്തുും (ടല്പ്റ്െി ഡി സബ്ബമെറിയനിസും 
ദി ടസ്തസീൻ് ടസഞ്റി. ആൻപ്ഡൂസ്ത യൂണിമവഴ്സിെി പ്െസ്, ടൈറിൻ 
സ്തപ്െിങ്ങ്സ്ത (എും.ഐ.), 1993, മെജ് 61-62,  ാൽകണർ മജാൺ മജാൺ 



പ്ൈാകെിന്ടറ റ യൂമട്ടഷൻ ഓഫ് മജാൺ പ്ൊസ്തകസ്ത ജൂഡായിൽ ആൻഡ് 
മനാവൽ  ാൻറീസസ്ത, െുറും 57-58, െിൽകാല്ത്ത് ൈാൾ ൈി ടസവൻ് മഡ 
ട ൻ: ശൈമെറിയൻസ്ത 1600-1800, 2nd edition, James Clark & Co., 2009, pp. 49-50). 

ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും ല്ടവാദികയാ കൗൺസിൽ യഥാർത്ഥ 
പ്കിസ്തെീയ സഭയുടെ സുംസാരിച്ച ടവന്ന് സേീകരികുകയുും ടചയ്യരു് 
മൊടല്, ഞങ്ങൾ ഇമപാഴുും െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ടെരുനാൾ 
പ്െ ാണിച്ച . മവദെുസ്തെകടത്ത ഉെമദശികുന്ന ഏഴു ദിവസത്തിനകും ഓമരാ 
െുളിപില്ലാത്ത അപവുും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷികുന്നു (െുറപാട് 12:15; 13: 6; 23:15, 
34:18). ഈ അപടത്ത വയെയസ്തെ ധാനയങ്ങൾ / കായ്ക്കൾ ടകാട് ഉടാകാും- 
മഗാെമ്പ് ഉെമയാഗികുന്ന് ദൈൈിളിന് ആവശയ ുള്ളെല്ല. 

ഈ ടെരുന്നാളിൽ ഒരു െുളിപില്ലാത്ത അപും അല്ലാടെ  ൊരുും ഭക്ഷിപാൻ 
കഴികയില്ല എന്ന് െറഞ്ഞിരികണും, ടെസഹാറിൽ നിന്ന് വയെയസ്തെ ായി 
െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ഒന്നാും ദിവസവുും അവസാനമത്തെു ായ 
ദിവസും മൊടല് ആഴ്ചമൊറു ുള്ള ശബ്ബത്ത്. മവല് ടചയ്യരുടെന്നു ഞാൻ 
ആപ്ഗഹികുന്നു. 

ചില്ർ ദൈൈിളിൻടറ െല് ഭാഗങ്ങള ും സുദൃഢ ാവശയടപെുത്തുമമ്പാൾ, 
വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾക് െീർച്ചയായുും ഒരു ആത്മീയെരിജ്ഞാനും ഉടടങ്കില്ുും 
ഒരു ശാരീരികവുും അവിടെയുട്. ആത്മീയൊഠങ്ങൾ നന്നായി 
 നസില്ാകാൻ ഭൗെിക ആചരണും നടമ്മ സഹായികുന്നു. 

െുളിപില്ലാത്ത അപടത്ത സഹായികുന്ന ദിവസും നമ്മുടെ 
ൊെങ്ങളിൽനിന്നുും ൊെമഹെുവായിത്തീരുന്നെിന് നാും പ്കിസ്തെയാനികടള 
െരിശീല്ിപിമകടെുട് ( ത്താ .16: 6-12; ല്ൂമകാസ്ത 12: 1). ശാരീരിക ായി 
അവടയ സൂക്ഷികുന്നെില്ൂടെ, ദദവും ഉമേശിച്ച ആത്മീയൊഠങ്ങടള നന്നായി 
െഠികാൻ അ് നടമ്മ സഹായികുന്നു. 

4. റപന്തമക്കോസ്തു: നിങ്ങളുറട വിളിറയക്കുെിച്ചുള്ള 
സതയം, ദൈവത്തിന്റെ അവിസ് രണീയ സമ്മോനങ്ങൾ 

ടെെമകാസ്തെുടനകുറിച്ച് പ്കിസ്തെുവിടനകുറിച്ച  െറയുന്ന െല്രുും 
അറിയാും. െല്രുും ശരിയായി െുെിയനിയ  സഭയുടെ െുെകടത്തകുറിച്ച് 
ചിെികുന്നു. 

മയശു  രിച്ചെിനുമശഷും അവന്ടറ ശിഷയന്മാർ െരിശുദ്ധാത്മാവിന്ടറ ശക്തി 
പ്ൊെികാൻ കാത്തിരികണട ന്ന് െറഞ്ഞിരുന്നു: 

4 അവരു ായി കൂെിയിരികുമമ്പാൾ അവൻ ടയരൂശമല് ിൽ 
വിട്ട മൊമകണും എന്നു അവമരാെു കല്െിച്ച  എങ്കില്ുും െിൊമവ, 
"ഏ്," അവൻ, "നീ എമന്നാെു മകട്ട െറഞ്ഞു വാഗ്ദാനും 
കാത്തിരിമകടി; 5 മയാഹന്നാൻ ടവള്ളുംടകാടു സ്തനാനും കഴിപിച്ച ; 



നിങ്ങൾമകാ ഇനി ഏടറനാൾ കഴിയുും ുടമ്പ െരിശുദ്ധാത്മാവുടകാടു 
സ്തനാനും ല്ഭികുും എന്നു കല്െിച്ച . (പ്െവൃ. 1: 4-5) 

അവർ കാത്തിരുന്നു; 

1 ടെടെടകാസ്തെനാള് െൂർണ്ണ ായി എത്തിയമപാൾ എല്ലാവരുും ഒരു 
സ്ഥല്ത്തു (: 1 2) ഒരു എല്ലാവരുും ഏക നമസാടെ. 

ആ പ്െസ്തൊവന റപറന്തറക്കോസ്തനോള് പൂർണ്ണ ോയി വന്നു എന്നു വസ്തെുെ 
വിഷയങ്ങളാണ് പ്ശദ്ധികുക. ദൈൈിൾ അ് െിെുെരുക സുംഭവങ്ങൾ 
മനരിട്ട് റപന്തമക്കോസ്തു നോളിൽ പൂർണ്ണ ോയി വന്നു വസ്തെുെ സുംൈന്ധിച്ചാണ് 
വയക്ത ായ ടചയ്യ ന്നുള്ളൂ. അെു ശിഷയന്മാർക് സുംഭവിച്ചെുടകാട് അവർ 
എല്ലാവരുും ഒന്നിച്ച കൂെുകയായിരുന്നു. 

ഇവിടെ എൊണ് സുംഭവിച്ച്: 

2 ടെടട്ടന്നു ടകാെിയ കാെെികുന്നെുമൊടല് ആകാശത്തനിന്നു ഒരു 
 ുഴകും ഉടായി, അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീെു  ുഴുവനുും 
നിടറച്ച . 3 അനെരും അവർക് ഭിന്നിച്ച് നാവുകൾ, അഗ്നി 
പ്െെയക്ഷനായി, ഒരു അവരിൽ ഓമരാ മ ൽ ഇരുന്നു. 4 എല്ലാവരുും 
െരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവു അവർകു ഉച്ചരിപാൻ 
നല്കിയെുമൊടല് അനയഭാഷകളിൽ സുംസാരിച്ച  െുെങ്ങി. ... 

38 അമപാൾ െമപ്ൊസ്ത അവമരാെു െറഞ്ഞു: " ാനസാെരടപട്ട  
മ ാചനത്തിന്നായി നിങ്ങൾ ഒടകയുും മയശുപ്കിസ്തെുവിന്ടറ നാ ത്തിൽ 
സ്തനാനും ടചയ്യടട്ട 

ൊെങ്ങൾ; െരിശുദ്ധാത്മാവിന്ടറ ദാനും നിങ്ങൾകു 
ല്ഭികുും. 39 വാഗ്ദത്തും നിങ്ങൾകുും നിങ്ങള ടെ  കൾകുും നമ്മുടെ 
ദദവ ായ വിളികുും എന്നു യമഹാവയുടെ ഒടകയുും, ദൂരസ്ഥന്മാരായ 
ഏവർകുും ആണ്. " 

40 അവൻ സാക്ഷയും െറഞ്ഞു അവടര പ്െമൈാധിപിച്ച   െ  െല് 
വാകുകളാല്ുും "ഈ വപ്കെയുള്ള െല് ുറയിൽനിന്നു 
രക്ഷികടപെുവിൻ." 41അവന്ടറ വാകു ദകടകാടവർ സ്തനാനും 
ഏെ ; അന്നു  ുവായിരമത്താളും മെർ അവമരാെു മചർന്നു. 42 അവർ 
അടപാസ്തെല്ന്മാരുടെ ഉെമദശും മകട്ട ും കൂട്ടായ്ക് , അപും നുറകിയുും 
പ്ൊർത്ഥന കഴിച്ച ും മൊന്നു. ... 47 ദദവടത്ത സ്തെുെികയുും സകല് 
ജനത്തിന്ടറയുും കൃെ അനുഭവികയുും ടചയ്ക്െു. കർത്താവു 
രക്ഷികടപെുന്നവരുടെ ദിനമൊറുും സഭടയ കൂട്ടിമച്ചർത്തു. (പ്െവൃ. 2: 2-
4, 38-42, 47). 



അവർ െരിശുദ്ധാത്മാവിന്ടറ ശക്തി പ്ൊെിച്ച . മറാ ൻ കമത്താല്ിക, 
ൌരസ്തെയ ഓർത്തമഡാക്സ്ത സഭ, ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് സഭകൾ, യമഹാവയുടെ 
സാക്ഷികൾ, ദദവസഭാ സഭകൾ എന്നിവർ പ്കിസ്തെീയ സഭയുടെ ആരുംഭ ായി 
കണകാകടപെുന്നു. അെിനാൽ ഒരു നിശ്ചിെ സ യത്തിൽ െരിശുദ്ധാത്മാവ് 
നൽകടപട്ട . (അകാല്ത്ത് യഹൂദന്മാരിൽ അമനകർ ടെടെടകാസ്ത് 
ആചരിച്ചിരുന്നു), മയശുവിന്ടറ ശിഷയന്മാർ അ് െുെർന്നുും 
നിരീക്ഷിച്ച ടകാടിരുന്നു. 

അ് ഒരു യാദൃച്ഛിക ല്ല. 

റപന്തമക്കോസ്തുതിമലറെയോയി അവിറടയുമണ്ടോ? 

െരിശുദ്ധാത്മാവിന്ടറയുും െുെിയനിയ  സഭയുടെയുും ആരുംഭും 
നൽകുന്നെിമനകാൾ ടെെമകാസ്തെു െദവിടയ പ്െെിനിധാനും 
ടചയ്യ ന്നൊയി െല്രുും െിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 

െഴയനിയ ത്തില്ുും െുെിയനിയ ത്തില്ുും ൊസാടയകുറിച്ച ള്ള വിവരങ്ങൾ 
ഈ ദിവസമത്തയുും അെിന്ടറ അർത്ഥടത്തയുും കുറിച്ച ള്ള കൂെുെൽ 
വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

ടെെമകാസ്ത്ടെരുന്നാൾ ആദയമത്ത് മശഷും പ്കിസ്തെയാനികടള 
സൂക്ഷിച്ചിരുടന്നങ്കില്ുും, അനയഭാഷകളിൽ സുംസാരികുന്നെിടനപെി ഒരിെത്തുും 
െറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്െവൃത്തികള ടെ െുസ്തെകത്തിൻടറ രടാും അധയായത്തിൽ 
ടെെമകാസ്തെുടന െരാ ർശിച്ചെിനു മശഷും ൌമല്ാസ്ത 
ടെെമകാസ്തെുനാളിടല് ദശാബ്ദടത്ത െുെർന്നു. എ.ഡി. 56-മനാട് 
മനാകുമമ്പാൾ, 

8 ഞാൻ വഴികു നിങ്ങടള കാണ്മാൻ ഇച്ഛികുന്നെു; കർത്താവു 
അനുവദിച്ചാൽ കുമറകാല്ും നിങ്ങമളാെുകൂടെ ൊർപാൻ 
ആശികുന്നെുടകാടു ഞാൻ ഈ പ്ൊവശയും കെന്നുമൊകുുംവഴിയിൽ 
അല്ല നിങ്ങടള കാണ്മാൻ ഇച്ഛികുന്നെു. എട ടസാസിൽ ഞാൻ 
ടെടെടകാസ്ത് വടര ൊ സികുും (1 മകാരി .16: 8). 

ടെെമകാസ്തെു നാളിൽ ടെടെടകാസ്ത് എമപാഴായിരുന്നു എന്ന് 
ൌമല്ാസ്ത അറിയാ ായിരുന്നു, ടെെമകാസ്തെു നാള കളിൽ എമപാഴാണ് 
ടകാരിെയർ അറിമയടടെന്ന് ടെടട്ടന്നുെടന്ന അവൻ 
 നസില്ാകിയിരുന്നു. അങ്ങടന ൌമല്ാസുും എട ടസാസില്ുും ടകാരിെില്ുും 
വിജാെീയർ ആചരിച്ചിരുന്നു. 

 ടൊരു വർഷും, അമപാസ്തെല്നായ ടൌമല്ാസുും ടെെമകാസ്തെു നാളില് 
ടയരുശമല് ില്ുടാകണട ന്ന് ആപ്ഗഹിച്ചിരുന്നു. 



16 ടൌടല്ാസ്ത അങ്ങടന ആസയയിൽ സ യും ടചല്വഴികാൻ ഇല്ല 
എന്ന് കടുും കപൽ െീരു ാനിച്ചിരുന്ന്; കാരണും, ടെെമകാസ്തെു 
നാളിെുവടര സാധയട ങ്കിൽ അവൻ ടയരുശമല് ില്ായിരികുമമ്പാഴാണ് 
(അടപാ. 20:16). 

ടയരുശമല് ിടല് പ്കിസ്തെയാനികൾ ടെെമകാസ്തെു നാളിൽ െുെർന്നുും 
നിരീക്ഷികുകയുും ൌമല്ാസ്ത നിരീക്ഷികുകയുും ടചയ്ക്െു. അല്ലാത്തെക്ഷും, 
ടെെമകാസ്തെു നാളിൽ ടയരുശമല് ിൽടവച്ച് ൌമല്ാസ്ത 
ആപ്ഗഹികുന്നെിന്ടറ വയക്ത ായ കാരണട ാന്നുും ഉടായിരികില്ല. 

കാല്ാവധി ടെടെടകാസ്തെിൽ 50 ാാാും എന്നർഥ ുള്ള ഒരു പ്ഗീക് 
െദ ാണ്. െീയെി കണകുകൂട്ട ന്ന ൊടഴ ടകാെുത്തിരികുന്ന എപ്ൈായ 
വിവരണത്തിൽ നിന്ന് ഈ െദും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ട ള്ളൊണ്: 

15 നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക് മവടി ദിവസും  ുെൽ നിങ്ങൾ നീരാജനത്തിന്ടറ 
കെ ടകാടുവന്ന നാൾ ുെൽ, ശബ്ബത്ത് െികമയണും: ഏഴു 
െൂർത്തിയാകുും.ഏഴാ ടത്ത ശബ്ബത്തിന്ടറ (മല്വയെുസ്തെകും 23: 15-16) 
മശഷും 16 കൗട് ദിവസും അമ്പെു ദിവസും. 

ടെെമകാസ്തെു നാളിന് െല് മെരുകൾ ഉട്, അെു ൂല്ും ചില്ർ അെിൽ 
ആശയകുഴപത്തില്ായിരികുന്നു. അെിൻടറ  െ  ദൈൈിൾ മെരുകളിൽ: 
വിളടവെുപിന്ടറ ഉത്സവും, ആഴ്ചയുടെ ടെരുന്നാൾ, ആദയ ല്ങ്ങള ടെ 
ദിവസും. 

യ ൂൈ പോരമ്പരയങ്ങൾ, എമെോൾ റപന്തമക്കോസ്തു ആകുന്നു? 

െല്മപാഴുും സൂരയാസ്തെ യമത്താടെ ആരുംഭിച്ച ദദവത്തിന്ടറ വിശുദ്ധ 
ഉത്സവങ്ങമളാടൊപും ൊട്ട ൊെുകൾ നെകുന്നു: 

ഒെ, ഒരു കുഴൽ ടകാട് മൊകുമമ്പാഴുും ഇപ്സാമയൽ വീരൻ 
യമഹാവയുടെ െർവെത്തിൽ വരുന്നെിന് 29 നീ ഒരു ഗാനും രാപ്െിയിൽ 
മൊടല് ഒരു വിശുദ്ധ ഉത്സവും സൂക്ഷികുന്നൊണ് വരുമമ്പാൾ 
ഹൃദയത്തിൽ ആനരവുും ടചയ്യ ും. ടയശയ്യാവു 30:29) 

ആധുനിക യഹൂദന്മാർ െദും ശവുഒ് പ്െകാരും ടെടെടകാസ്തെിൽ 
വിളികാൻ പ്െവണെ. 

ടെെമകാസ്ത് കാല്ത്ത് ചില്ർ ആശയകുഴപത്തില്ായിട്ട ട്. അമനകും 
യഹൂദരുും െുെർ ചർച്ച് ദദവത്തിന്ടറ ആദരികുന്നു അമെ ദിവസും 
അ്  റകുന്ന. 

"ഞായറാഴ്ച ടെെമകാസ്ത് സന്ധയയായിരികുട ന്ന്" ജൂെ സദൂകയർ 
ശരിയായിരുടന്നങ്കില്ുും, "െല്മ ാദിക്, ജിമയാണിക് സാഹിെയത്തിനു മശഷും ... 



ടെടെമകാസ്ത, സിവാന്ടറ ആറാും നില്യില്ാണ്" (െിമനമല്സ്ത, "ദർടഹ ടഷൽ 
മൊറ", മെജ് 212 , വിൻസ്ത, 1861, 1906-ൽ യഹൂദ എൻദസമലാപീഡിയ എന്ന 
ടെെമകാസ്തെു), െല് യഹൂദന്മാരുും ഇമപാൾ ഉെമയാഗിച്ച  വരുന്ന 
(െഴയനിയ ത്തിനു മശഷും ഒന്നിച്ച മചർത്തിട്ട ള്ളെുും, െിരുടവഴുത്തല്ലാത്തെുും 
ആയ ൊൽ ുദാദാനടത്തത്തുെർന്ന് പ്െസിദ്ധീകരികുന്ന കാല്ും), . മവദെുസ്തെക 
രീെി ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാുംനിരീക്ഷികുക. 

 ുൻ ചീഫ് റബ്ബി മല്ാർഡ് സാക്സിൽനിന്നുള്ള പ്ശദ്ധയുും പ്ശദ്ധികുക. 

ൌടല്ാസ്ത (15 നിസാൻ) ആദയ ദിവസും, "ശൈത്ത്" എന്ന അർഥത്തിൽ, 
ഓറൽ നിയ ത്തില്ുും അെുമൊടല് െടന്ന എഴുെടപട്ട 
െരീശൻ ാർകുും  നസില്ായി. അക്ഷരീയ ല്ിഖിെങ്ങളിൽ 
വിശേസിച്ചിരുന്ന സദൂകയർ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വാചകും 
എെുത്തു. ശബ്ബത്ത് ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു.അങ്ങടന ഒരു 
ഞായറാഴ്ചയുടെ ആമ ാഷും എമപാഴുും ആരുംഭികുന്നു, അമ്പൊും 
ദിവസത്തിനുമശഷും, ഷാവൗട്ട് എല്ലായ്ക്മപാഴുും ഒരു ഞായറാഴ്ചയിൽ 
െെികുന്നു. (സാക്സ്ത എൽ. ജൂഡായിസും: എ മൊട്ട് മ ാർ ഷാവൗട്ട് 
അരുത്സ് ടഷവ, ജൂൺ 3, 2014.) 

ല്ിഖിെനിയ ത്തിന്ടറ മ ൽ വാചാല് ായ നിയ ത്തിൽ കൂെുെൽ 
ആപ്ശയികുന്നെിനുള്ള െരീശന്മാടര മയശു കുെും ചു ത്തിയൊയി 
പ്കിസ്തെയാനികൾ ഓർകണും ( ർടകാ. 7: 5-13). "നിങ്ങൾ ദക ാറിയിരുന്ന 
നിങ്ങള ടെ ൊരമ്പരയത്താൽ ഒരികല്ുും ദദവവചനും അരു്" എന്നാണ് 
മയശു അവമരാെു െറഞ്ഞ് ( ർടകാസ്ത 7:13). 

ൊടഴ കാണിച്ചിരികുന്ന് മൊടല്, ടെെമകാസ്തെു നാല്െത്തിടയാഴിച്ച് 
എണ്ണ െേിളടവെുപ് ആടണന്ന് സൂചിപികുന്നു. 

ഏഴാ ടത്ത ശബ്ബത്തിന്ടറ ദിവസും 16 എണ്ണും അമ്പെു ദിവസും; നിങ്ങൾ 
യമഹാമവകു ഒരു െുെിയ വഴിൊൊയി അർപിമകണും; 17 നിങ്ങള ടെ 
വാസസ്ഥല്ങ്ങളിൽ നിന്ന് രടിെങ്ങഴി രടു-രടിെങ്ങഴി 
നീരാജനത്തിന്നു അപും ടകാടുവരുും. അെു മനരിയ 
 ാവുടകാടുള്ളെുും ആയിരിമകണും; അെു െുളിച്ച  ാവു കൂട്ടി 
ചുമെണും. അവ ആദയ ല് ാണ് (മല്വയ. 23: 16-17). 

ഏഴാ ടത്ത ശൈത്തിനു മശഷ ുള്ള അൻെെു ദിവസും നിങ്ങൾ എണ്ണ മമ്പാൾ, 
ഞായറാഴ്ച ടെെമകാസ്ത് എമപാഴുും വരുന്നൊയി നിങ്ങൾ 
കാണുന്നു.ഞായറാഴ്ച സൂരയാസ്തെ യടത്ത െുെർന്ന് ഞായറാഴ്ച 
സൂരയാസ്തെ യ സ യത്ത് ടെടെമകാസ്ത നെകുും. സ്ത ിർണയിടല് 
മൊളികാർപിടന കടു ുട്ടിയിരുന്ന ഇരമണവൂസ്ത അമപാസ്തെല്ന്മാർ 
ഞായറാഴ്ച ടെടെമകാസിടന ആചരിച്ചിരുന്നുടവന്ന് എഴുെിയിരികുന്നു 
(ഐമറനിയയിടല് നുണകൾ 7). 



ആൈയഫലങ്ങൾ 

"ആദയ ല്ങ്ങൾ" എന്ന പ്െമയാഗും രടാും വിളവിടന 
സൂചിപികുന്നു. വാസ്തെവത്തിൽ, ഇ് െഴയനിയ ത്തിൽ 
ചൂടികാണികുന്നു: 

16 ... ടകായ്ക്ത്തു െിരുനാൾ, നിങ്ങൾ വയല്ിൽ ഇട്ട നിങ്ങള ടെ 
അളവില്ലാടെ ആദയ ല്ും; 17 വർഷും അവസാനമത്താടെ, നിങ്ങൾ വയല്ിൽ 
(െുറ 23: 16-17) നിന്ന് നിങ്ങള ടെ പ്െയ്നങ്ങള ടെ  ല്ും മശഖരിച്ചമശഷും 
ആടറുെിയിൽ െിരുനാൾ.  
 
22 വാമരാത്സവ ായ, മഗാെമ്പ് ടകായ്ക്ത്തിടല് ആദയടത്ത െിരുനാൾ 
ആചരികയുും വർഷും അവസാനും ആടറുെിയിൽ െിരുനാൾ 
(െുറപാട് 34:22). 

26 ആദയ ല്ദിവസത്തിൽ ദിവസും, നിങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ നിങ്ങള ടെ 
ടെസഹടെരുനാളിന്നു യമഹാമവകു ഒരു െുെിയ മഭാജനയാഗും 
ടകാടുവരുമമ്പാഴുും, നിങ്ങൾകു വിശുദ്ധ സഭാമയാഗും 
(സുംഖയാെുസ്തെകും 28:26) ഉടാകുും. 

ചില് മപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് വയാഖയാൊകൾ, ആദയ ല്ങ്ങള ടെ വിരുന്നു എന്ന 
നില്യിൽ െരുംഗദർശനടത്ത (ഉദാഹരണും: Radmacher ED, ടനൽസൺ സ്റ്റ ഡീസ്ത 
ദൈൈിൾ, മൊ സ്ത ടനൽസൺ െബ്ല്ിമഷഴ്സ്ത, നാഷേിടല്ല, 1997, മെജ് 213) ഇ് 
ടെൊണ്. "കെകള ടെ ഒരു കഷണും" അന്നു (മല്വയെുസ്തെകും 23: 10-11) 
ടകാെുത്തിരുന്നു.  ുകളിൽ വിവരിച്ചെുമൊടല്, ആഴ്ചവട്ടത്തിന്ടറ 
െിരുനാളായിട്ടാണ് ദൈൈിൾ ആദയകാല്ടത്ത വിളികുന്ന്. 

ആദയ ല്ങ്ങൾ ഇന്നു ന ുക്  നസില്ാകാൻ നടമ്മ സഹായികുന്ന് 
എങ്ങടന? 

ടെെമകാസ്തെു െീക്ഷ്ണെ അടല്ലങ്കിൽ ആദയ ല്ങ്ങള ടെ ടെരുന്നാൾ 
(െുറപാട് 34:22) ദദവും ഇമപാൾ ഒരു ടചറിയ "ആദയ ല്" ആത്മീയ 
വിളടവെുപിടനയാണ് വിളികുന്ന് എന്ന് നടമ്മ ഓർ ിപികുന്നു.  ിക 
പ്െമദശങ്ങളില്ുും വസെകാല്ത്ത് ടകായ്ക്ത്തു വളരുന്ന വിളടവെുപിടനകാൾ 
വളടര ടചറുൊയിരുന്നു,  നുഷയരാശികായുള്ള രക്ഷയുടെ ദദവ 
െദ്ധെിയാണി്. 

എന്നാൽ മയശുവിടന സുംൈന്ധിമച്ചാ? അവൻ ആദയ ല്ുംടകാട് അല്ലമയാ? 

അടെ, െീർച്ചയായുും അവൻ െടന്നയായിരുന്നു. ൌമല്ാസ്ത ഇങ്ങടന 
െറയുന്നു: 



20 എന്നാൽ പ്കിസ്തെു  രിച്ചവരുടെ ഇെയിൽ നിന്നു ഉയിർത്തു, 
നിപ്ദപ്ൊെിച്ച ടചയ്ക്െവരുടെ ആദയ ല് ായി ടചയ്ക്െു. 21  നുഷയൻ  ൂല്ും 
 രണും മശഷും  രിച്ചവരുടെ െുനരുത്ഥാനവുും  നുഷയൻ  ൂല്ും 
ഉടായി. 22 ആദും മൊടല് എല്ലാവരുും ജീവമനാടെ പ്ൊെികുും 
പ്കിസ്തെുവിൽ അങ്ങടന,  രികുും. 23 എന്നാൽ സേെും പ്ക ത്തിൽ ഓമരാ: 
ആദയ ല്ും പ്കിസ്തെു, െിന്നീട് പ്കിസ്തെുവിന്ടറ അവന്ടറ വരവിങ്കൽ 
ടചയ്യ ന്നവരു ുട്. (1 ടകാരിെയർ 15: 20-23). 

മല്വയെുസ്തെകും 23: 10-11-ടല് െരുംഗദാനശബ്ദത്തിന്ടറ നിവൃത്തിയാണ് 
പ്കിസ്തെു. അവ ആദയ ല്ങ്ങള ടെ െകല് ആകുന്നു. അവൻ ഉയിർപികടപട്ട 
മശഷും, ഞായറാഴ്ച സേർഗ്ഗീയെിൊവിടല് (െിര ാല്യുടെ ഒരു വഴിൊെി 
ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു) അമേഹും വഹിച്ച െങ്ക് (മയാഹ .20: 
1,17).എന്നാൽ ഇന്നുും അവന്ടറ അനുയായികൾകുും ഇമപാൾ ഈസ്റ്റർ എന്നു 
വിളികടപെുന്നില്ല. 

അെുമൊടല്, മയശു ഒരു െരും ആദയവിളയായിരികാൻ നടമ്മ 
ടകാടുവന്നൊയി യാമകാബ്സ്റ് െറയുന്നു: 

18 അവന്ടറ സേെും അവൻ ഞങ്ങടള സെയത്തിന്ടറ വചനത്താൽ നാും 
അവന്ടറ സൃഷ്ടികളിൽ (യാമകാബ്സ്റ് 1:18) ആദയ ല്ും ഒരു െരത്തില്ുള്ള 
ആമകടെിന്നു ടകാടുവന്നു ടചയ്യ ും. 

അെുടകാട്, െിര ാല്യുടെ വഴിൊെിടന പ്െെിനിധാനും ടചയ്യ ന്ന 
ആദയമത്ത് മയശു എന്ന നില്യിൽ സെയപ്കിസ്തെയാനികൾ ടെെമകാസ്തെു 
നാളിടന പ്െെിനിധാനും ടചയ്യ ന്ന ആദയ ല്ങ്ങളാണ്. ഈ 
പ്ൊയശ്ചിത്തത്തിന്ടറ കുറച്ച  ാപ്െും  ാപ്െമ  ടകായ്ക്ത്തുകഴിഞ്ഞ് (ല്ൂമകാസ്ത 
12:32, മറാ ർ 9:27, 11: 5) - "ആദയ ല്ങ്ങൾ" എന്നു വിളികുന്നു - എന്നാൽ 
അവരുും വല്ിയ വിളടവെുപ് രക്ഷികാനുള്ള ഒരു അവസരും ഇല്ലാെിരുന്ന 
എല്ലാവർകുും െിന്നീട് യഥാർഥവുും യഥാർഥ അവസരവു ാവു ായിരുന്നു. 

ടെടെടകാസ്തെിൽ െമപ്ൊസ്ത െറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ പ്ശദ്ധികുക: 

29 "സമഹാദരന്മാരായ െുരുഷന്മാമര, എനികു നിങ്ങമളാെു അവൻ 
 രിച്ച  അെകടപട്ട  എന്നു അവന്ടറ കല്ലറ ഇന്നുവടര നമ്മുടെ 
ഇെയിൽ ഉടമല്ലാ, മഗാപ്െെിൊവായ ദാവീദിന്ടറ െറയുകയുും 
ടചയ്യടട്ട. 30 ആകയാൽ, പ്െവാചകൻ, ദദവും ഒരു സെയും എന്നു 
അറഞ്ഞിട്ട  െന്ടറ ശരീരും  ല്ും, ജഡപ്െകാരും അവൻ പ്കിസ്തെുവിടന 
െന്ടറ സിുംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു െുനരുജ്ജീവിപിച്ച  എന്നു 
അവമനാെു സെയും, 31 അവൻ ഈ എന്നുള്ള പ്കിസ്തെുവിന്ടറ 
അവടനകുറിച്ച , അവന്ടറ ഉള്ളും ൊൊളത്തിൽ മശഷിച്ചില്ല എന്നു , 
അവന്ടറ ജഡും പ്ദവെേും കടെു ില്ല. 32 ഈ മയശുവിടന ദദവും, 
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു സ ാഹരിച്ച . 33 അവൻ 



ദദവത്തിന്ടറ വല്മത്താമട്ടാ ആമരാഹണും, െിൊവിമനാെു 
െരിശുദ്ധാത്മാവിന്ടറ വാഗ്ദാനും വാങ്ങി, ടചാരിയുന്ന നിങ്ങൾ 
ഇമപാൾ കാണുകയുും മകൾകുകയുും ടചയ്യ ന്ന കാരയങ്ങളാണ് (പ്െവൃ. 
2: 29-33) 

ടെടെടകാസ്ത് ടെടെടകാസ്തെിൽ മയശുവിടന ടെറുകിയെുും അവൻ 
ഉയിർപികടപട്ട  എന്നു െറഞ്ഞിരികുന്നെു പ്ശദ്ധികുക. ഈ െുെിയ 
ടകായ്ക്ത്തു ദദവും െന്ടറ െരിശുദ്ധാത്മാവിടന നൽകിടകാട് ദദവും 
െന്ടറ അനുപ്ഗഹും ടവച്ച ടകാട്, "ഈ ദുഷ്ടെട്ടി" യിൽ ജീവിച്ചാല്ുും 
ആത്മീയ ായി വളരുവാൻ സഹായികുും (ഗല്ാത്തിയർ 1: 4) 

മയശു ആദയ ല്പ്െകാര ുള്ള ആദയ ല് ല്ല, അമനകും 
സമഹാദരന്മാരുടെയിെയിൽ അവൻ ആദയജാെനായിരുന്നു. 

29 അവൻ  ുന്നറിഞ്ഞവടര അവൻ െന്ടറ െുപ്െൻ ചിപ്െും 
അനുരൂെരാകുവാൻ, അമനകും സമഹാദരന്മാരിൽ (മറാ ർ 8:29) 
ആദയജാെൻ ആമകടെിന്നു  ുന്നിയ ിച്ച  ിരികുന്നു.  
 
5 മയശു പ്കിസ്തെു, വിശേസ്തെസാക്ഷിയുും  രിച്ചവരിൽ ആദയജാെനുും 
(ടവളിൊട് 1: 5). 

മയശു ആദയജാെനായെുടകാട്, അവടനമപാടല് ആയിത്തീരുന്ന  െ ള്ളവർ 
ഉടാകുും എന്ന് ഇെു െീർച്ചയായുും വയക്ത ാകുന്നു. അങ്ങടന 
ടെെമകാസ്തെു സമരശത്തിന്ടറ ഒരു ഭാഗവുും 
മയശുപ്കിസ്തെുവാണ്. പ്കിസ്തെുവിടനമപാടല് ആയിത്തീരുന്നെിടനപെി 
ദൈൈിളില്ുെനീളും െഠിപികടപെുന്നു, ടെെമകാസ്തെുക്  ാപ്െും അെിൽ 
ഒെുങ്ങുന്നില്ല. മയാഹന്നാൻ എഴുെിയെു പ്ശദ്ധികുക: 

2 ... അെു ഇമപാൾ ടചയ്യ ും (1 മയാഹ 3: 2). 

കാരണും, വിശുദ്ധ ായ ഒരു കൂെികാഴ്ച ആചരികുന്ന് ആഴ്ചമൊറു ുള്ള 
ശബ്ബത്തിനു സ ാന ായിട്ടാണ്, അല്ലാടെ യാഗങ്ങമളാടെയാണ് (ആവർത്തനും 
16:16). െഴയനിയ ത്തിൽ, ആദയ ല്ങ്ങൾ ഉൾടപെുന്ന ആഴ്ചദിനാമ ാഷും, 
ടെസഹാകുമശഷും ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞ് 50 ദിവസും കഴിഞ്ഞു. 

പ്കിസ്തെുവിൻടറ  രണമശഷും, ആ ദിവസും അമപാസ്തെല്ന്മാർ 
ഒന്നിച്ച കൂെി. അകാല്ത്ത്, ഒരു പ്കിസ്തെയാനികൾ ആദയെരും ദദവങ്ങടളന്ന 
നില്യിൽ ല്ഭയ ാകാൻ െരിശുദ്ധാത്മാവ് െകരടപട്ട . ഈ ആദയ ട്ടങ്ങളിൽ 
വിളികടപട്ടിരികുന്ന പ്കിസ്തെയാനികള ും ആദയകാല്ങ്ങളിൽ മയശുവുും 
ആദയമത്ത് മയശു ആകുന്നു. (െിന്നീട് മയശു എന്നു വിളികടപെുന്നവർ, 
അവ ആദയ ല് ായിരികുകയില്ല). 

റയരൂശമല ിനു റവളിയിൽ വിശുദ്ധൈിനങ്ങൾ കഴിയുമ ോ? 



ഓമരാ ദിവസവുും ടയരൂശമല് ിമല്കു മൊകാൻ ആവശയടപെുട ന്നെിനാൽ 
വിശുദ്ധ ദൈൈിൾ ദിനങ്ങൾ ഇമപാൾ സൂക്ഷികാനാവിടല്ലന്ന് ചില്ർ 
ചൂടികാട്ട ന്നു. 

എന്നാൽ അ് ചരിപ്െെര ായി, മയശു മൊല്ുും. 

നസടറത്തിടല് െന്ടറ ശുപ്ശൂഷയുടെ ആരുംഭത്തിൽ, "ശബ്ബത്തു 
നാളിടനകുറിച്ച " മയശു െറഞ്ഞു (ല്ൂമകാ .4: 16). ടെടെടകാസ്ത് 
ആഴ്ചകള ടെയുും ശബ്ബത്തിന്ടറയുും െിരുനാൾ എന്നുും അറിയടപെുന്നു 
(ആവർത്തനെുസ്തെകും 16: 10,16). യഥാർഥ പ്ഗീക് െദടത്ത മനാകിടകാട്, 
ൈഹുവചനും സ്ഥിരീകരികടപെുട ന്ന് ല്ൂമകാസ്ത ഉമേശിച്ച്. (: 1, 
വചനരൂെത്തില്ാണ് σαββάτω, ല്ൂമകാസ്ത 14 മൊടല്) യഥാർത്ഥ 
െദും (വാകുകൾ മൊടല്യുള്ളശക്ത ായ അല്ല പ്ഗൂപ ടചയ്യൽ) ശബ്ബത്തുകളില്ുും, 
σαββάτων, ൈഹുവചനും ആണ്. ഈ വാചകും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിവർത്തനും 
ടചയ്ക്െിരികുന്ന്: 

16 അവൻ അവൻ വളർന്ന നസറായനായ വന്നു. ശബ്ബത്തായമപാൾ 
അവൻ െള്ളിയിൽ ടചന്നു ടയഹൂദന്മാമരാെു സുംഭാഷിച്ച . (ല്ൂമകാസ്ത 
4:16, പ്ഗീൻ) 

അെുമൊടല്, മയശു ടചയ്ക്െെുമൊടല്, ടയരൂശമല് ില്ലാടെ  ടൊരിെത്ത് 
നില്ടകാള്ള ന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ദിനടത്ത നില്നിർത്താൻ കഴിയുട ന്ന് ഇെു 
കാണികുന്നു. ല്ൂമകാസ്ത 6: 1-2 ൽ (പ്ഗീക് ടജ.െി., സീനിയർ ഇൻറർല്ിനാർ 
പ്ഗീക്-ഇുംഗ്ലീഷ് നയൂ ടെസ്തററട ൻ്,  ൂന്നാും എഡിഷൻ, മൈകർ ൈുക്സ്ത, 2002) 
 ടൊരു ഗല്ീല്ിയയിൽ ഒരുെമക്ഷ  ടൊരു വിശുദ്ധ ദിന ായി 
ആചരിമകടൊയി മൊന്നുും. 

ഒരു ആരാധനാല്യും ടയരുശമല് ിന് (മയാഹ .4: 19) വില് 
കല്െികടപട്ടിരികാട ന്ന് ശ രയ സ്തപ്െീ െറഞ്ഞമപാൾ, ഒരു ആരാധനാരീെി 
ഇടല്ലന്ന് മയശു െറയുകയുടായി: 

21 മയശു അവമളാെു: "സ്തപ്െീമയ, എടന്ന വിശേസികുക, നിങ്ങള ടെ 
ടചയ്യ ും ഈ  ല്യില്ുും അല്ല ടയരൂശമല് ില്ുും, ന സ്തകരികുന്ന നാഴിക 
വരുന്നു 22 നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ന സ്തകരികുന്നു. രക്ഷ മവടി, ഞങ്ങൾ 
ന സ്തകരികുന്നു അറിയുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ 23 നാഴിക വരുന്നു, ഇമപാൾ 
സെയും ആത്മാവില്ുും സെയത്തില്ുും ന സ്തകരികുന്ന എമപാൾ ആണ്. 
െനികു അത്തരും മെെുന്ന് 24 ദദവും ആത്മാവാകുന്നു, അവടന 
ആരാധികുന്നവർ ന സ്തകരിമകണും. ആത്മാവില്ുും സെയത്തില്ുും 
"എന്നു െറയുന്നു. (മയാഹന്നാൻ 4: 21-24) 



െുെിയനിയ ത്തിൽ വിശുദ്ധ ദിനവുും  െ  ആരാധനയുും ടയരുശമല് ിമല്ക് 
നിമരാധിച്ചിരികുന്നു എന്ന് വയക്ത ായി െറയുന്നു ( ത്തായി 10:23, 23:24 
എന്നിവയുും കാണുക). 

ടെെമകാസ്ത് ചില്മപാൾ ആഴ്ചപെിപ് (മല്വയെുസ്തെകും 23: 15-16) 
അടല്ലങ്കിൽ െഴയനിയ ത്തിടല് ആദയ ല്ങ്ങള ടെ ദിവസും (നമ്പർ 28:26) എന്ന് 
െരാ ർശികടപട്ടൊയി ടപ്ഗഗ്-മറാ ൻ ചർച്ചകൾ അുംഗീകരികുന്നുട്. 
പ്കിസ്തെീയ പ്ൊധാനയും . അവർ ഒരു െട്ടണത്തിൽ െങ്ങള ടെ ആചാരങ്ങൾ 
ൊല്ികുകയില്ല. 

െുെിയനിയ ത്തിൽ പ്കിസ്തെയാനികൾ ആദയ ല് ായി സ്ഥിരീകരികടപെുട ന്ന 
ആശയും കൂെി െരിമശാധികുക (യാമകാ .1: 18). െുരാെന ഇപ്സാമയല്ിൽ, 
വസെത്തിൽ ഒരു ടകായ്ക്ത്തു ഉടായിരുന്നു, െകല്ിൽ വല്ിയ ടകായ്ക്ത്തു 
ഉടായിരുന്നു. കൃെയ ായി  നസില്ാകിയമപാൾ ടെെമകാസ്ത് 
വരച്ച കാട്ടി, ദദവും ഇമപാൾ രക്ഷയ്ക്കായി ചില്ടര വിളികുന്നു (മയാഹ. 
6:44; 1 ടകാരി. 1:26; മറാ ർ 11:15) ഒരു വല്ിയ ടകായ്ക്ത്തു കൂടെ വരുും 
(മയാഹ .7: 37) 38). 

െല് ടപ്ഗമകാ-മറാ ൻ െള്ളികൾ ടെെമകാസ്തെു െള്ളിയിൽ ചില്് 
നിരീക്ഷികുന്നുട്. എങ്കില്ുും,  െ  ചില് ദൈൈിൾ വിശുദ്ധ ദിനാചരണങ്ങടള 
അവർ നിരീക്ഷികുന്നിടല്ലന്നു  ാപ്െ ല്ല, ദദവും ഇമപാൾ എെിനാണു 
വിളികുന്ന് എന്നുും, എല്ലാ രക്ഷയുും അർപികാനുള്ള ഒരു 
െദ്ധെിയു ുടടന്നുും അവർ  നസില്ാകുന്നില്ല (ല്ൂമകാസ്ത 3: 6, ടയശയ്യാവു 
52:10). കരുണ നയായവിധിടയ ജയും ടചയ്യ ന്നു (യാമകാബ്സ്റ് 2:13). 

5. കോ ളത്തിന്റെ തിരുനോൾ: രകിസ്തുവിന്റെ 
 ടങ്ങിവരവ്, അതിൻറെ മനതൃതവത്തിലുള്ള 
സംഭവങ്ങൾ 

പ്ഗീക്-മറാ ൻ മദവാല്യങ്ങൾ  ികവയുും െമരാളിൽ സുംഭവികുന്ന 
മവദെുസ്തെക വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള സൂക്ഷികുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാല്ുും, ഈ 
വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ ദദവത്തിന്ടറ െദ്ധെിയിൽ െല് സുപ്െധാന സുംഭവങ്ങൾ 
അവെരിപികുന്നു. 

 രിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദയ ല്ും െുനരുജ്ജീവിപികാൻ പ്കിസ്തെുവിൻടറ 
വരവ് ചിപ്െട െുകുന്നെിന്ടറ കാഹളെുഷ്െങ്ങൾ  ാപ്െ ല്ല, പ്കിസ്തെുവിൻടറ 
ഇെടെെൽ, സകല് ജീവജാല്ങ്ങടളയുും നശിപികുവാനുും, ദദവരാജയും 
സ്ഥാെികാനുും ഭൂ ി. 

ഈ ഉത്സവും എങ്ങടനയാണ് ദദവത്തിന്ടറ  ഹാനഷ്ട െദ്ധെിയിൽ 
ഉൾടപെുന്ന് എന്ന് ന ുക്  നസില്ാകാും. 



ടെെമകാസ്തെു നാളിനുും കാഹളധേനികൾകു ിെയിൽ ഒരു പ്െധാന വിെവ് 
ഉടടന്നു ചിെികുക. ടെെമകാസ്തെു നാളിെുവടര പ്കിസ്തെു 
അെയനാള കളിൽ  െങ്ങിവരുമമ്പാൾ (1 ടകാരിെയർ 15: 51-57) െുെിയനിയ  
സഭയിൽ െുെിയനിയ പ്െസുംഗും ആരുംഭിച്ച്, ടെെമകാസ്തെു നാളിനുും 
ഇെകിെക് . 

നാല്ാും വിശുദ്ധ ദിവസും, കാഹളും െിരുനാൾ, ൽ "ഏഴാും  ാസും,  ാസും 
ഒന്നാും െിയ്യെി" നിരീക്ഷികുന്നു (: 23-25 മല്വയെുസ്തെകും 23). 

ദദവത്തിൻടറ െദ്ധെിയിൽ ഏഴ് സുംഖയകൾ െൂർത്തീകരണവുും 
െൂർണ്ണെയു ാണ് സൂചിപികുന്ന്. ദദവത്തിന്ടറ കല്ടറിന്ടറ ഏഴാും 
 ാസും (ടസപ്റ്െുംൈർ / ഒക്മൊൈർ  ാസങ്ങളിൽ സുംഭവികുന്ന്) 
അവസാനടത്ത നാല് ഉത്സവങ്ങൾ ഉൾടകാള്ള ന്നു. ഈ  ാസും ഒന്നാും 
ദിവസും വീഴുന്ന ഉത്സവും ദദവത്തിൻടറ െദ്ധെിയിടല് അെി  
സുംഭവങ്ങള ടെ ആരുംഭും അെയാളടപെുത്തുന്നു. 

ഒരാള ടെ െെിവ് മവല്യിൽ നിന്ന് വിപ്ശ ികുന്ന വാർഷിക ശൈത്ത് 
ആണി്. അ് കാഹളും ഊെുന്ന ഒരു സ്ത ാരകും ആയിരികണും (മല്വയ. 23: 
24-25).ദദവത്തിന്ടറ വഴികൾ െഠികാനുളള ഒരു സ യ ാണ് അ് 
(ടനടഹ യാവു 8: 2-3, സങ്കീർത്തനും 3: 1-7). ഇപ്സാമയൽ കൾക് സുംഭവിച്ച 
കാരയങ്ങടളല്ലാും നമ്മുടെ " ാെൃകാവെരണങ്ങൾകായി എഴുെിയിരികുന്നു. 
യുഗങ്ങള ടെ അവസാനടത്ത ആധാര ായി അവർ നമ്മുടെ 
ൈുദ്ധിയുെമദശത്തിന് മവടി എഴുെടപട്ടിരികുന്നു" (1 മകാരിെയർ 10:11). 
അെു കാഹളധേനിയുടെ കാഹളും ആമ ാഷികുന്ന കാഹളും ഊെുന്നൊണ്. 

ഈ കാഹളും  ുഴകടപെുന്നമൊടൊപും, പ്െമെയകിച്ച ും നാും ജീവികുന്ന 
അവസാന നാള കടള സുംൈന്ധിച്ചിെമത്താളും വളടരയധികും പ്െെീകങ്ങളായ 
ൈന്ധ ുട്. ആധുനിക ജൂെ നാ ും ഈ ദിവസും, മറാഷ് ഹഷാന, 
യഹൂദന്മാർക് ദൈൈിളിമല്ാ അടല്ലങ്കിൽ ഒറിജിനൽ അല്ല എന്ന് 
പ്ശദ്ധിമകടൊണ്.ദദവും അവർക് അെു നൽകിയ നൂൊടുകൾകുമശഷും 
അവർ െഴയനിയ ത്തിന് മശഷും (പ്കാ ർ, അ ി ടജ .മറാഷ് ഹഷാന 
ഓറിഗൻസ്ത എഴുെിയ്. 

ദദവത്തിന്ടറ ഉത്സവങ്ങൾ പ്െഖയാെികുന്നെിനുും, ആള കടള 
കൂട്ടിമച്ചർകാൻ വിളിപികുന്നെിനുും കാഹളും  ുഴകുന്നുടവന്നു ദൈൈിൾ 
െഠിപികുന്നു (സുംഖയാെുസ്തെകും 10: 1-3, 10). 

ദലഫ് ഓഫ്  ുക്ക് 

യഹൂദ െണ്ഡിെന്മാർ കാഹളത്തിന്ടറ െിരുനാൾ 'ജീവെുസ്തെകത്തിൽ' 
(െിൽെ്സ്ത എും, റബ്ബി, മറാഷ് ഹഷാനാ അഭിവാദയും എൊണ്?) ഹാടരെ്സ്ത, 
ടസപ്റ്െുംൈർ 17, 2012 എെുടകാട് ഇ് ൊദാത്മയും? 



"ജീവെുസ്തെകും" ( ില്ിപിയർ 4: 3, ടവളിപാെു 3: 5) അനുസരിച്ച  
ജീവികുന്നവർ െുനരുത്ഥാനത്തിൽ വരുട ന്ന് ദൈൈിൾ െഠിപികുന്നു 
(എപ്ൈാ .12: 22-23). എമപാൾ? ഏഴാും ഒെുവില്ടത്ത കാഹളത്തിൽ: 

51 ഇൊ, ഞാൻ ഒരു  ർമ്മും നിങ്ങമളാെു െറയുന്നു: ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുും 
ഉറകും; ഞാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുും രൂൊെരടപെുും -, ഒരു 
നി ിഷും 52 ഒരു ഇ ടവട്ടൽ കഴിഞ്ഞ കാഹളും ടചയ്ക്െ്. കാഹളും 
ധേനികുും,  രിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർകുുംകയുും നാും 
രൂൊെരടപെുകയുും ടചയ്യ ും. 53 ഈ പ്ദവെേ ുള്ളെു അപ്ദവെേടത്തയുും 
ഈ  ർെയ ായെു അ ർെയെേടത്തയുും ധരിമകണും. (1 ടകാരിെയർ 15: 
51-53) 

ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ വീശികടപെുട ന്ന് ടവളിപാട് െുസ്തെകും വയക്ത ാകുന്നു 
(8: 2), ദദവത്താൽ സുംരക്ഷികടപൊത്തവടര ശിക്ഷികുന്നു (9: 4), അമപാൾ 
ദദവരാജയും, നയായവിധികൾ വരുും (11: 15-18). ജീവെുസ്തെകത്തിൽ 
എഴുെടപട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ മെരുകൾ രടാും  രണും അനുഭവിമകടി 
വരുട ന്ന് അവസാനും െഠിപികുന്നു (ടവളി .20: 14-15). 

രടംറപറ്റ് സ്മഫോടനം 

ഇപ്സാമയൽ ചരിപ്െത്തില്ുെനീളും സും ർഷങ്ങള ും കല്ാെങ്ങള ും 
മശാചനീയ ായി വിരൽചൂടിയമപാൾ, കാഹളും  ുഴകാൻ, പ്െധാന 
സമരശങ്ങളിമല്ക്  ുൻകൂട്ടി െറയാൻ വിളിച്ച് - എല്ലായ്ക്മപാഴുും 
 ഹത്തായ ഇറകു െിയുടെ ഒരു സുംഭവും രാപ്ഷ്ടും. 

ടയശയ്യാവ്, ടയടഹസ്തമകൽ, മഹാമശയ, മയാമവൽ എന്നീ പ്െവാചകന്മാരില്ൂടെ 
ദദവും പ്െവാചകൻ ാടര ഉെമയാഗിച്ച . അവരുടെ 
നിയ ങ്ങൾടകെിടരയുള്ള അവരുടെ നിരെര ായ കല്ഹത്തിനുമവടി 
അവൻ അവടര ശിക്ഷികുും. ഈ പ്െവാചകന്മാർ കാഹളുംമൊടല് െങ്ങള ടെ 
ശബ്ദങ്ങടള ദദവജനത്തിനു  ുന്നറിയിപ  ടകാെുകാൻ ഉെമയാഗികാറുട്. 

ഉറടക 1 നില്വിളിക, ആദരികാടെ; കാഹളുംമൊടല് നിന്ടറ ശബ്ദും 
ഉയർത്തി, എന്ടറ ജനത്തിന്നു അവരുടെ ല്ും നടത്തയുും 
യാമകാബ്സ്റ്ഗൃഹത്തിന്നു അവരുടെ ൊെങ്ങടളയുും 
അറിയിക (ടയശയ്യാവു 58: 1) 

ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും ഇന്ന് ആ ടചയ്യാൻ 
പ്െവർത്തികുന്നു. സ ൂഹത്തിന്ടറ ൊെങ്ങടളകുറിച്ച ും മല്ാകസുംഭവങ്ങൾ 
എങ്ങടന ശരിയായി  നസില്ാകടപട്ടാല്ുും പ്െവചികുന്നെുും നാും 
ദധരയമത്താടെ െറയുന്നു. അ് വിശദീകരികാൻ ഞങ്ങൾ അെിയായി 
െരിപ്ശ ികുന്നു. 



എന്നാൽ ടവളിൊെുെുസ്തെകത്തിൻടറ െഠിപികൽ ഭാവിയിൽ 
അക്ഷരാർഥ ുള്ള കാഹളും ഉടാകുും (ടവളി. 8: 1-13, 9: 1-18). എന്നാൽ 
 ികമപാഴുും ആ  ുന്നറിയിപ കൾക് ടചവിടകാെുകുന്നില്ല. 

ടവളിൊെുെുസ്തെകത്തിൽ അമനകരുും അനവധിയുും, കാഹളധേനിയുടെ 
മ ല്ുടാവുും. (മല്വയ. 23:24) - ആശയവിനി യും െല്ർകുും കാണാും. 

എന്നാൽ ഏെവുും പ്ൊചീന ായ കാഹളും ഒരർത്ഥത്തിൽ അവസാനമത്ത് 
ഏഴാ ടത്ത ഒന്നായിരികാും. ടവളിൊട് അെിടനകുറിച്ച് ഇങ്ങടന 
െഠിപികുന്നു: 

15 ഏഴാും ദൂെൻ ഊെി: ആകാശത്ത് ഉറടക  ുട്ടിച്ച  ഉടായിരുന്നു, 
എന്നു "മല്ാകരാജയങ്ങള ും നമ്മുടെ കർത്താവിന്നുും അവന്ടറ 
പ്കിസ്തെുവിന്ടറ രാജയങ്ങടള െീർന്നിരികുന്നു, അവൻ എടന്നമന്നകുും 
വാഴുും!" 16 അവരുടെ സിുംഹാസനങ്ങളിൽ ദദവത്തിന്ടറ സന്നിധിയിൽ 
ഇരുന്നു ആർ ഇരുെത്തുനാല്ു  ൂപന്മാരുും 17 എന്നു കവിണ്ണ വീണു 
ദദവടത്ത ന സ്തകരിച്ച : "ഞങ്ങൾ നിനകു സ്തമൊപ്െും, 
സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവായ ദദവമ , ആണ് ആർ ആയിരുന്നു 
വരുവാനുള്ള ആർ, കാരണും നിങ്ങള ടെ  ഹാശക്തി ധരിച്ച  
വാണു. 18 ജാെികൾ മകാെിച്ച  നിന്ടറ മകാെും അവർ അളകടപെുും 
എന്നുും, വന്നിരികുന്നു;  രിച്ചവരുടെ കാല്ും, നീ നിന്ടറ ദാസന്മാരായ 
പ്െവാചകന്മാർ, പ്െെി ല്ും മവണും എന്നു, ആ ആർ ഭൂ ിടയയുും 
അെില്ുള്ള സകല്ടത്തയുും കുറിച്ച  അവർ ദുർന്നെപ  
ആചരിമകണും. 19 അമപാൾ ദദവത്തിന്ടറ  രിരും സേർഗ്ഗത്തിൽ 
െുറന്നു, അവന്ടറ നിയ ടപട്ടകും അവന്ടറ ആല്യത്തിൽ 
പ്െെയക്ഷ ായി.  ിന്നല്ുും നാദവുും ഇെി ുഴകവുും ഭൂകമ്പവുും വല്ിയ 
കന്മഴയുും ഉടായി.(ടവളിപാെു 11: 15-19) 

കാഹളത്തിന്ടറ കാഹളും, കാഹളധേനിയുടെ ഭാവി, മയശു വന്ന് ഭൂ ിയിൽ 
ദദവരാജയും സ്ഥാെികുന്ന യാഥാർഥയും എന്നിവ 
ചിപ്െീകരികുന്നു. ദദവരാജയും വരുന്നെു ദദവത്തിന്ടറ സുവിമശഷും 
അറിയികുവാൻ ആവശയടപെുന്നെിന്ടറ ഒരു വല്ിയ ഭാഗ ാണ് ( ത്തായി 
24:14, 28: 19-20), അമപാൾ അവസാനും വരുും ( ത്തായി 24:14). ഈ 
മല്ാകടത്തകുറിച്ച ള്ള പ്കിസ്തെുവിന്ടറ വിജയടത്ത കാഹളധേനിയുടെ 
വിമശഷണും സൂചിപികുന്നു. 

പ്ഗീക്-മറാ ൻ ചരിപ്െകാരന്മാർ, ടജമറാും, എെി ാനിസ്ത െുെങ്ങിയവർ 
(കമത്താല്ികാ ഒമ്നി െുൈുല്ിനും ഡി എടലസിമയെ് ൊപ്െിൈയൂസ്ത 
മഡാക്െറിൈുക് ട െീരിയ  ടഗ്ന ടജെി ആർഗേൂറിയും ൊമൊമളാളിയ 
ല്ാെിന വൂ ൻ എും.െി.എൽ025 ടകാള മ്മാും ടകാളവനും 1415 - 1542A, pp. 922, 930, 
എപി ാനിസ്ത (എപി ാനാനസ്ത) സാല് ാസിന്ടറ എെിെയാനിയസിന്ടറ 
െനമയാൺ : പ്െസാധകൻ പ്ൈില്ലയും, 1987, മെജ് 117-119) പ് ാങ്ക് വില്യുംസ്ത, 



"നസറീൻ പ്കിസ്തെയാനികൾ '' െുണയ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ പ്െ ാണിച്ച  എന്നുും 
നാല്ാും നൂൊടില്ുും നാല്ാും നൂൊടില്ുും അവർ ടയരുശമല് ില്ുള്ള 
വിശേസ്തെ പ്കിസ്തെയാനികൾ ജറുസടല് ിൽ യഥാർത്ഥ പ്കിസ്തെയൻ ടകട്ടിെും 
അവകാശടപട്ടിരുന്നുടവന്നുും നാല്ാും നൂൊടിൽ അവർ ഇമ്പീരിയൽ 
അധികാരികൾ െെഞ്ഞു കഴിയുന്നെുവടര അവർ െെഞ്ഞുനിർത്തുകയുും 
ടചയ്ക്െു. (Pixner B. അപസ്തമൊല്ന്മാരുടെ െള്ളി, സീമയാനിൽ കടടത്തി. 
ൈിബ്സ്റ്ളിക ആർകിമയാളജി റിവയൂ, ട യ്ക് / ജൂൺ 1990: 16-35,60). 

നാല്ാും നൂൊടിന്ടറ അവസാനത്തിൽ കാഹളധേനിയുടെ ഭരണും 
നിർത്തുന്നെിൽ നിന്ന് ജിമയാ പ്കിമസാസ്തെും പ്െമെയകും പ്ശദ്ധികുവാൻ 
പ്ശ ിച്ച  (മജാൺ പ്കിമസാസ്തെും: "ഞാൻ ടയഹൂദടര എങ്ങിടന എെിമരണും?" 
5: 6; 5: 6; എന്നിരുന്നാല്ുും, വിശേസ്തെരായിരികാൻ പ്ശ ികുന്നവർ 
ചരിപ്െത്തില്ുെനീളും െുെർന്നു. െുെർ ചർച്ച് ദദവത്തിന്ടറ അങ്ങടന ഇമപാൾ 
ടചയ്യ ന്ന്. 

പോപപരി ോര ൈിവസ ോണ് സോത്തോൻ 
നിമരോധിക്കറെടുന്നത് 

അെുത്ത വീഴ്ച വിശുദ്ധ ദിനാപ്ക ണ ദിനും: 

. നിങ്ങൾ ആത്മെെനും; െീ വഴി ഒരു ദഹനയാഗും 
അർപിമകണും 27 "ഏഴാും  ാസും െത്താും െിയ്യെി 
ൊെെരിഹാരദിവസും ആയിരികുും അെു നിങ്ങൾകു 
വിശുദ്ധസഭാമയാഗും ഉടാമകണും;: 26 യമഹാവ െിടന്നയുും മ ാടശമയാെു 
അരുളിടച്ചയ്ക്െെു കർത്താമവ. 28 നിങ്ങള ടെ ദദവ ായ യമഹാവയുടെ 
സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾകു മവടി പ്ൊയശ്ചിത്തും അ് 
ൊെെരിഹാരദിവസും ആകുന്നു മവടി, അമെ ദിവസും യാടൊരു 
ടചയ്യരുെു;. 29 അന്നു  നസിൽ ആത്മെെനും ടചയ്യാത്ത ഏ് വയക്തിയുും 
മവണും . 30 ആ ദിവസും മവല് ടചയ്ക്ൊൽ ഏടൊരു വയക്തിയുും െന്ടറ 
ജനത്തിൽ നിന്നു മേദിച്ച കളമയണും, ആ ഞാൻ അവന്ടറ ജനത്തിന്ടറ 
ഇെയിൽ നിന്നു നശിപികുും 31 നിങ്ങൾ യാടൊരു മവല്യുും ടചയ്യരുെു;. 
നിങ്ങള ടെ സകല് ൽ െല് ുറെല് ുറയായി എമന്നകുും ഒരു ചട്ടും . 
വാസസ്ഥല്ങ്ങളിൽ 32 അെു നിങ്ങൾകു സേസ്ഥടെകുള്ള ശബ്ബത്ത്; നിങ്ങൾ 
ആത്മെെനും ടചമയ്യണും; ദവകുമന്നരും  ാസും ഒമ്പൊും െിയ്യെി 
ദവകുമന്നരും  ുെൽ െിടെന്നാൾ ദവകുമന്നരുംവടര നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് 
ആചരിമകണും ". (മല്വയെുസ്തെകും 23: 26-32). 

7 'ഏഴാും  ാസും െത്താും െിയ്യെി വിശുദ്ധസഭാമയാഗും കൂമെണും. നിങ്ങൾ 
ആത്മ െെനും ടചമയ്യണും; യാടൊരു മവല്യുും 
ടചയ്യരുെു. (സുംഖയാെുസ്തെകും 29: 7) 



ഉെവാസും ചരിപ്െെര ായി പ്െധാന ായുും, "നിങ്ങള ടെ ആത്മാവിടന 
െീഡിപികുന്നു" എന്ന പ്െമയാഗും യഹൂദരുും ദദവസഭകള  ാണ് എന്ന് 
വയാഖയാനികടപട്ടിട്ട ട് (സങ്കീർത്തനും 35:13, ടയശയ്യാവ് 58: 5, ടയശയ്യാവ് 58: 
5) ഒരാൾ അസുഖും കൂൊടെ, ഇെിനകും െീഡിെനായിരികുന്നു. ദവകുമന്നരും 
സൂരയാസ്തെ യും സൂരയാസ്തെ യും  ുെൽ സൂരയാസ്തെ നും വടരയാണ്. 

െുെിയനിയ പ്െസുംഗും ൊെെരിഹാരദിവസും എന്ന് വിളികുന്നു. 
"ഉെവാസും" (അപസ്തമൊല്ന്മാരുടെ പ്െവർത്തനങ്ങൾ 27: 9), അപസ്തമൊല്നായ 
ൌമല്ാസ്ത അ് സൂക്ഷികുന്നെിടന സൂചിപികുന്നു  ാപ്െ ല്ല (അ് 
പ്െവൃത്തികൾ 21: 18-24-ടല് പ്െസ്തൊവനകളിൽ ആയിരികുും. ), എന്നാൽ 
പ്ഗീക്-മെരുള്ള െിമയാ ില്സ്ത (അമപാസ്തെല് പ്െവൃത്തികൾ 1: 1-ൽ 
െറഞ്ഞിരികുന്ന പ്കിസ്തെയാനികൾ) ആയിരുന്നിരികണും, അടല്ലങ്കിൽ  ടൊരു 
െദും െകരും വയ്ക്കാ ായിരുന്നു. 

ദദവത്തിന്ടറ സഭകള  ായി ൈന്ധ ുള്ള വയക്തികൾ 
സൂരയാസ്തെ നത്തിനിെയിൽ ഈ രാപ്െി രാപ്െി  ുെൽ സൂരയാസ്തെ യടത്ത 
വടര ഉെവസികുും (ശാരീരിക ായി നഴ്സിുംഗ്  ാൊകളായ, ടചറിയ 
കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, വിവിധ െീഡിെർ െുെങ്ങിയവർ ഉെവാസത്തിൽ 
നിന്ന് പ്െെീക്ഷികടപെുന്നില്ല - ഇ് സ്ഥിരെയാർന്നൊണ് ഈ പ്െമദശടത്ത 
ജൂെ ആചാരങ്ങള  ായി). ഈ ഉെവാസും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണൊനീയങ്ങൾ 
കഴികുകമയാ കുെികുകമയാ ടചയ്യ ും. 

പ്കിസ്തെയാനികൾ ൊെെരിഹാര ദിനും ആചരിമകടെിന്ടറ 
ആവശയ ിടല്ലന്ന് ഒരു ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് റിമപാർട്ടിൽ െറയുന്നു എന്ന് ജൂെ 
മദവാല്യും ഇന്ന് നില്വില്ില്ല എന്നെിനാല്ാണ് (ടകാടകയർ BL, 
പ്കിസ്തെുവിന്ടറ അനുയായികള ടെ പ്െഖയാെനും 
പ്െചാരത്തില്ായിരികുും?). എന്നാൽ, ദൈൈിളിൻടറ യാഥാർത്ഥയും ഇപ്സമയൽ 
 െും നൂൊടുകൾകു  ുമ്പ് നൂൊടുകൾകു  ുമമ്പ ൊെെരിഹാരദിവസും 
സൂക്ഷിച്ച ടവച്ചിരുന്നു. ഒരു പ്കിസ്തെയാനി ദദവാല്യും എന്ന് ഇമപാൾ 
െുെിയനിയ ത്തിൽ കാണികുന്നു (1 ടകാരി. 3: 16-17) . 

രണ്ട് മകോലോട്ടുറകോറ്റൻ 

െഴയനിയ ത്തിൽ, അനാസമല്െ മകാല്ാട്ട ടകാെടന  രുഭൂ ിയിമല്കു അയച്ച 
ഒരു ചെങ്ങു ഉൾടപെുത്തിയിരുന്നു (മല്വയ. 16: 1-10). നൂൊടുകളില്ുെനീളും 
സാത്താൻ അഗാധകഥയിൽ അഗാധ ായ കുഴിയിൽ ആയിരിമകടി വരുും 
എന്ന് ചില് പ്കിസ്തെയാനികൾ അസമസല്ിന്ടറ ആട്ടിൻകുട്ടിടയ അയച്ചൊയി 
കടു. (ടവളി .20: 1-4). ആ സ യത്ത് അവൻ െരീക്ഷികുകയുും 
വഞ്ികുകയുും ടചയ്യിടല്ലന്ന് അർത്ഥ ുട്. മയശുവിൻടറ ൈല്ി ൂല്ും ഒരു 
ആട് ആചരികാൻ ഇന്നു ൈല്ിടയാന്നുും നൽകുന്നില്ല (cf. എപ്ൈായർ 10: 1-10). 

മയശു നമ്മുടെ ടെസഹാകുഞ്ഞാെിടന ൈല്ിയായി അർപിച്ചിരുടന്നങ്കില്ുും (1 
ടകാരി. 5: 7-8) ഒരികൽ അവൻ വധികടപട്ട  (എപ്ൈായർ 9: 28). മയശുവിടന 



അനുഗ ില്ലാടെ ടകാല്ലടപെുന്ന ടെസഹാവിരല്ലാടെ  ടൊന്നുും നാും 
കാണുന്നില്ല. 

എെുടകാട്? 

െല്രുും ഊഹാമൊഹങ്ങൾ നെത്തിയിട്ട ട്, എന്നാൽ രടാ ടത്ത ആെിൻടറ 
വിമ ാചനത്തിനു  ുമ്പായി ഈ യാഗങ്ങൾ നെകുന്നുടവന്നെിന് 
ടെളിവുകള ട്. 

ഇപ്സാമയൽ  കൾ െങ്ങള ടെ ൊെങ്ങൾകായി കെന്നുമൊകുന്ന ഒരിെത്തൂൺ 
ആദയടത്ത ടെസഹാ ആയിരുന്നു. ഈ പ്ൊയത്തിൽ, സെയപ്കിസ്തെയാനികൾ 
നമ്മുടെ ൊെങ്ങൾകു െിഴ ടകാെുകാൻ മയശുവിന്ടറ അവസാനടത്ത 
ഭൗ ികകാല്ടത്ത ടെസഹാ യാഗത്തിൽ അവകാശടപെുന്നു. എന്നാൽ യഥാർഥ 
പ്കിസ്തെയാനികൾ മല്ാകത്തിടല് ഒരു ടചറിയ നയൂനെക്ഷ ാണ് (ല്ൂമകാസ്ത 
12:32, മറാ ർ 11: 5). 

ദൈൈിൾ "മല്ാകും അന്ധകാരത്തിൽ" (2 ടകാരിെയർ 4: 4) സാത്താടന "ഈ 
മല്ാകത്തിന്ടറ ദദവും" എന്നു വിളിച്ചിരിടക,  ികവരുും 
അന്ധരാകടപട്ടവരുും മയശുവിൻടറ ൈല്ിയ്ക്ക് കീഴെങ്ങിയിട്ടില്ല. എങ്കില്ുും, 
ഈ പ്ൊയത്തിൽ അടല്ലങ്കിൽ വരാനിരികുന്ന കാല്ും എന്നു വിളികടപെുന്ന 
സകല്ർകുും ഇെു സുംഭവികുും ( ത്തായി 12:32). സഭയുടെ പ്ൊയും 
അവസാനിച്ചെിനുമശഷും ആചാരപ്െകാരും യാഗവ്കരണും 
പ്െദർശിപികുന്ന്, മയശുവിന്ടറ ൈല്ിയാണ് സഭാ കാല് ട്ടത്തിൽ 
വിളികടപട്ടവർകുമവടിയല്ല,  റിച്ച് ദദവും െിരടഞ്ഞെുകുന്നെിനു 
 ാപ്െ ല്ല, എല്ലാവമരയുും രക്ഷ പ്െദാനും ടചയ്യ ന്നെിൽ ദദവത്തിന്ടറ 
െദ്ധെിയിൽ ഉൾടപട്ടിരികുന്നു എന്ന് ടെളിയികുന്നു. 

 ടൊരു ആെിടന വിട്ടയച്ചെിനുമശഷ ുള്ള യാഗ ായിട്ടാണ് അ് 
കാണികുന്ന്, സാത്താന്ടറ ൊെങ്ങൾ മയശു നീകും ടചയ്യ ന്നിടല്ലന്ന് ഇ് 
വയക്ത ാകുന്നു. 

മയശു എല്ലാ  നുഷയരുടെയുും ശിക്ഷ നെപാകി. എന്നാൽ ദദവും നടമ്മ 
വിളികുകയുും  ാനസാെരാനുഭൂെിരികുകയുും ടചയ്യ ന്നെുവടര 
 നുഷയർകു ൈാധക ല്ല (മയാഹ .6: 44). നാും  ാനസാെരടപൊൻ 
സന്നദ്ധരാകുും, വിശേസികാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നു. മയശു  ാപ്െ ല്ല, െുപ്െടന 
വിശേസികുകയുും െിൊവിടനയുും നാും വിശേസികുകയുും ടചയ്യ ന്നു. 
അൊയ്, അവർ െറയുന്ന് ഞങ്ങൾ വിശേസികുന്നു. കൂൊടെ, അെു 
 ാനസാെരത്താൽ ടെളിയികുകയുും, സ്തനാെനമ ൽകുകയുും, 
െരിശുദ്ധാത്മാവിടന പ്ൊെികുകയുും ടചയ്യ ന്നു (അമപാ .2: 38). അവർ 
ജീവികുന്നെുമൊടല് ജീവികാൻ പ്ശ ിച്ച  (1 മയാഹ. 2: 6). 

ചരിരതം  ുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു 



(പ്കിമസാസ്തെ സിടന ഓമെെമ്പുരാന് ഞാൻ ജൂെന്മാടര ഞാൻ: 5; ആറാ ൻ:. 5; 
ഏഴാും: 2) അ് മനടര പ്െസുംഗിച്ച പ്കിമസാസ്തെ സിടന പ്െകാരും 4-

ാാാുംനൂൊടിൽ മല്ാഹകൂൊണ് ആചരിച്ച . 

ഇ് ഈ സ യും സ ീെും നിമരാധിെ (ടസഅടവര് JE പ്ശ ികുകയുും, 
സിറിയൻ അപസ്തമൊല്ിക െല്െിമനയുും കാനൻ 69/70 കാണാും മറാ ാ 
സാപ് ാജയും (൩൦൦-൪൩൮) യഹൂദന്മാരുടെ െീഡനും യൂണിമവഴ്സിെി 
കൻസാസ്ത പ്െസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നല്കുന്നെിന് 30:.  നുഷയവര്ഗ്ഗ കൻസാസ്ത 
സർവകല്ാശാല് െബ്ല്ിമകഷൻസ്ത, 1952, െുറും 34-35). 

അഞ്ാും നൂൊടിടല് കാല് ട്ടത്തിൽ നിന്നുും ല്ഭിച്ച ഒരു  ുസ്തളിും 
മഡാകയുട ന്റൽ, മയശുവുും ശിഷയന്മാരുും യഹൂദന്മാരുടെ അമെ 
ദിവസങ്ങളിൽ ഉെവാസും അനുഷ്ഠിച്ചൊയി പ്െസ്തൊവികുന്നു. ടയഹൂദയ 
പ്കിസ്തെയാനികൾ ഇമപാഴുും ൊെെരിഹാരദിവസും ആചരികുന്നൊയി 
സൂചിപികുന്നു. പ്ഗീക്-മറാ ർ ാർ 50 ദിവസും ടകാട് മനാമ്പുെുറയിൽ 
എത്തി. 

അപസ്തമൊല്ിക സുവിമശഷങ്ങൾ "എന്ന വാകയത്തിടല്" സുമ ാന് എസ്ത. 
"മകോമട്ടഷൻസ്ത ഓഫ് അമപാപ്കി ിമ ാൾസ്ത" അബ്ദ ൽ ജബ്ബാർ മജണൽ ഓഫ് 
െിമയാളജികൽ സ്റ്റഡീസ്ത, എൻഎസ്ത വാല്യും XVIII, (1) ഏപ്െിൽ 1967: 34-57).  െ  
ചരിപ്െകാരന്മാരിൽ നിന്നുള്ള റിമപാർട്ട കൾ ഈ വീക്ഷണടത്ത 
െിെുണയ്ക്കുന്നു (ഉദാ. ദെൻസ്ത, െുറങ്ങൾ 32-34). കൂൊടെ, ഞങ്ങൾ 
ഇമപാഴുും 16 ാാാും നൂൊടിൽ ആയുമരേദ കാത്തു അമേഹത്തിന് ചരിപ്െത്തിൽ 
(ല്ിഎഛ്തെയ്, മെ. ൬൧-൬൨) കാണുന്നു. 

െഴയ മറഡിമയാ സഭ ദദവത്തിന്ടറ 20 ാാാും നൂൊടിൽ മല്ാഹകൂൊണ് ( െ് 
വിശുദ്ധ ദിവസും) നിരീക്ഷിച്ച . ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും ഇന്ന് 
നിരീക്ഷികാൻ െുെരുും. 

7. കൂടോരത്തിരുനോൾ: രകിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിൻ 
കീഴിൽ മലോകം എന്തോണ് കോണുന്നറതന്നതിന്റെ ഒരു 
വിളം രം 
കൂൊരടപരുന്നാൾ ദദവത്തിന്ടറ െദ്ധെിയിൽ ഒരു െരിൊെി 
ചിപ്െീകരികുന്നു.  നുഷയകുല്ടത്ത രക്ഷികാനായി നമ്മുടെ 
ൊെങ്ങൾകുമവടി മയശു  രിച്ചെിനുമശഷും, െരിശുദ്ധാത്മാവിടനയുും 
അവിെുടത്ത നാ ത്തിനുമവടി ഒരു ജനടത്ത ടെരടഞ്ഞെുത്തു. ഭൂ ിയിൽ 
അവനു ായി ഭരികാനുള്ള രാജാകന്മാരുും െുമരാഹിെന്മാരുും 
ആയിത്തീരുകയുും (ടവളിപാട് 5:10), അവന്ടറ രടാും വരവിനുമശഷും, 
സാത്താന്ടറ ശിരസിൻമ ൽ അവൻ എല്ലാ ൊെങ്ങടളയുും ഒന്നിനുമശഷും 
ദദവും, അവന്ടറ ജനത്തിന്ടറ സാന്നിദ്ധയത്തിൽ നിന്ന് മവർെിരിച്ച  
(അവസാനും, നടമ്മ െമന്നാടൊപും മചർന്ന്), അമപാൾ ആ െരമ്പരയ്ക്കായി 



ഞങ്ങൾ ഒരുക ാണ് മല്ാകവയാെക ായി ദദവരാജയും സ്ഥാെികാനുള്ള 
ആരുംഭും. 

സാത്താന്ടറ വഞ്നകളില്ലാടെ ദദവനിയ ങ്ങൾ പ്െ ാണികുമമ്പാൾ 
മയശുപ്കിസ്തെുവിന്ടറ സഹപ്സാബ്ദ ഭരണകാല്ത്തുടാകുന്ന ആത്മീയവുും 
ഭൗെിക സ ൃദ്ധിയു ാണ് Tabernacles എന്ന ഉത്സവും (ടവളി .20: 1-6). ഇെു 
സാത്താടന വഞ്ിച്ച ഒരു മല്ാകത്തിൽ ഇമപാൾ 
സുംഭവിച്ച ടകാടിരികുന്നെിന് വിരുദ്ധ ാണ് (ടവളി .12: 9). "സുമൈാധ" 
സെയപ്കിസ്തെയാനികൾ ടെെിദ്ധരിച്ച് എെുടകാട്, ആ  പ്െി ാരിൽ െല്രുും 
വഴിടെെിച്ചിരികുന്ന് എെുടകാടാണ് (2 ടകാരിെയർ 11: 1-3) സാത്താന്ടറ 
വഞ്ന, 14-15). 

മയശു െടന്നത്തടന്ന കൂൊരത്തിരുനാൾ ആചരിച്ച , അെു മയാഹന്നാൻ 7: 10-26 
അനുസരിച്ച് െഠിപിച്ച . 

എപ്ൈായ െിരുടവഴുത്തുകളിൽനിന്നുള്ള ചില് നിർമേശങ്ങൾ ഇവിടെ 
നൽകിയിരികുന്നു: 

33 കർത്താമവ, 34 "എന്നു യിപ്സാമയൽ കമളാെു െറമയടെു എടെന്നാൽ 
മ ാടശമയാെു അരുളിടച്ചയ്ക്െെു: 'ഏഴാും  ാസും െെിനഞ്ാും െിയ്യെി 
 ുെൽ ഏഴു ദിവസും യമഹാമവകു കൂൊരടപരുനാൾ ആയിരികുും 
ഉടാകുും എന്നു 35 ഒന്നാും ദിവസും. അന്നു സാ ാനയമവല്ടയാന്നുും 
ടചയ്യരുെു. 

41 നീ വർഷും യമഹാമവകു ഉത്സവ ായി ആചരിമകണും ഏഴു 
ദിവസും. അെു െല് ുറെല് ുറയായി എമന്നകു ുള്ള 
ചട്ട ായിരിമകണും; ഏഴാും  ാസത്തിൽ അെു 
ആമ ാഷിമകണും. 42 നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസും കൂൊരങ്ങളിൽ 
ൊർമകണും;. സേമദശികൾകുള്ള എല്ലാവരുും കൂൊരങ്ങളിൽ വസികുും 
(മല്വയെുസ്തെകും 23: 33-35, 41-42) 

13 "നിങ്ങൾ കൂൊരടപരുനാൾ ആചരിമകണും ഏഴു ദിവസും, ... 14 നിങ്ങൾ 
നിങ്ങള ടെ ഉത്സവും സമൊഷികുും, നിങ്ങൾ നിങ്ങള ടെ  കനുും 
െുപ്െിയുും നിന്ടറ മവല്കാരനുും നിങ്ങള ടെ മവല്കാരത്തി 
മല്വയനുും െരമദശിയുും അനാഥടനയുും വിധവടയയുും, നിന്ടറ 
െട്ടണങ്ങളില്ുള്ള ആരാണ്. 15 ഏഴു ദിവസും നിന്ടറ ദദവ ായ 
യമഹാവയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒടകയുും നിന്ടറ ദകകള ടെ 
സകല്പ്െവൃത്തിയില്ുും നിടന്ന അനുപ്ഗഹികുും, അങ്ങടന, യമഹാവ 
െിരടഞ്ഞെുകുന്ന സ്ഥല്ത്തു നിന്ടറ ദദവ ായ യമഹാവ െവിപ്െ ായ 
ടെരുനാൾ ആചരിമകണും നിങ്ങൾ സമൊഷമത്താടെ ജീവികുും. 

16 " ൂന്നു പ്ൊവശയും ഒരു വർഷും നിന്ടറ ആണുങ്ങൾ എല്ലാും ൊൻ 
സ്ഥല്ത്തു നിന്ടറ ദദവ ായ യമഹാവയുടെ  ുമ്പാടക വരരുെു 



െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ടെരുനാൾ ന്, ആഴ്ചകൾ 
ടെസഹടെരുനാളിന്നു, കൂൊരങ്ങള ടെ ഉത്സവത്തിൽ ടചയ്ക്െ്; അവർ 
 ുമ്പാടക വരരുെു . രക്ഷിൊവ് ഒഴിഞ്ഞ ദകമയാടെ 17 ഏടൊരു 
 നുഷയനുും നിനകു െന്നിരികുന്ന യമഹാവയുടെ അനുപ്ഗഹും നിന്ടറ 
ദദവ ായ െകവണ്ണും പ്ൊപ്റ്െിമൊടല് ടകാെുമകണും (ആവർത്തനും 
16: 13-17). 

െുരാെന ഇപ്സാമയല്യർ വാഗ്ദത്തമദശത്ത് പ്െമവശികുന്നെിനു  ുമ്പ് 
െെിൊടുകളായി  രുഭൂ ിയിൽ ഇരികുവാനുള്ള കൂൊരപണികൾ (ഹീപ്ൈു 
ഭാഷയിൽ 'സേമകാസ്ത') വസിച്ചിരുന്നു. ഈ കൂൊരങ്ങൾ, ഒരർത്ഥത്തിൽ അവർ 
വാഗ്ദത്ത മദശത്തിന് അവകാശികളാടണന്നു ചിപ്െീകരികുകയുും 
ടചയ്ക്െു.  ിമല്ലനിയും കാല്ത്തു മൊല്ുും,  നുഷയരാശിക് മ ൽ ദദവരാജയും 
ഭരണും നെത്തുമമ്പാൾ,  രികുന്നവർ രാജയത്തിന് 
അവകാശികളായിരികുും. വാഗ്ദാനത്തിന്ടറ അവകാശങ്ങൾ മനെിടയെുകാൻ 
അവർ ജ്ഞാനത്തില്ുും ജ്ഞാനത്തില്ുും ജയികുകയുും വിെുല്ീകരികുകയുും 
മവണും. 

ദദവും എപ് യീ ിടന (ചില്മപാൾ എല്ലാ െിരുടവഴുത്തുകളില്ുട ല്ലാും 
മവദെുസ്തെകത്തിൽ ചിപ്െീകരികുന്നു), "കൂൊരടപരുനാളിടല്മപാടല് അവർ 
കൂൊരങ്ങളിൽ ൊർകുും" (മഹാമശയ 12: 9, ഡൂഇ-ദറുംസ്ത) എന്നു 
െറയുന്നു. ഇപ്സാമയല്യർ  രുഭൂ ിയിൽ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദകവശ ാമകടുന്ന 
വിചാരണയില്ുും കഷ്ടെയില്ുും കെന്നുമൊമകട ഒരുെരും ജനവിഭാഗും (1 
ടകാറിെയർ 10:11). അവർ െരമദശികളായിരുന്നു, ദദവത്തിന്ടറ 
വാഗ്ദാനങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷികാൻ അവർ കാത്തിരുന്നു. 

ഈ പ്ൊയത്തിൽ ശാശേെ ായ ഒരു നഗരും ഇല്ലാത്തവൻ വരാൻ 
വരുന്നവടനയുും മനാകുന്നൊയി നാും  നസില്ാകണും (എപ്ൈായർ 
13:14). കൂൊരടപരുന്നാളിൽ ൊ്കാല്ിക വീെുകളിൽ ൊ സികുന്ന് നടമ്മ 
അ് ഓർ ടപെുത്തുന്നു. പ്കിസ്തെയാനികൾ എല്ലാ ദിവസവുും െിരുനാളിൻടറ 
െിരുനാൾ െഠികാൻ ആരാധനാല്യങ്ങളിൽ െടങ്കെുകണും (ആവർത്തനും 31: 
10-13; ടനടഹ യാവു 8: 17-18) നമ്മുടെ "നയായ ായ മസവനും" (മറാ ർ 12: 1) . 

കൂൊരടപരുനാൾ (; 16:15 ആവർത്തനും 14:26) ഉലെസിെോൻ സ യും. ഈ 
മവദഭാഗും ഉെമയാഗികുന്ന് (സാധാരണയായി "രടാും ദശാുംശും") എന്നാണ്. 
ഇ് സ ൃദ്ധിയിടല് കാല്ും (ആവർത്തന െുസ്തെകും 14: 22-26) ആടണന്നു 
കാണികുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശുപ്ശൂഷയിൽ ശുപ്ശൂഷടയ ശുപ്ശൂഷികണട ന്നുും 
(ആവർത്തന െുസ്തെകും 14: 27). കൂൊരപണികൾ ടെരുന്നാൾ 
ആയിരകണകിന് സ യും കടടത്തുന്നെിന് സഹായികുന്നു. ഇ് മയശു 
 െങ്ങിടയത്തുമമ്പാഴടത്ത സ യും കുറച്ച കാണുന്നു. 

ആയിരും വർഷും ദദവത്തിന്ടറ 7,000 വർഷടത്ത െദ്ധെിയുടെ ഏഴാും 
ദിവസടത്ത പ്െെിനിധാനും ടചയ്യ ന്നു. എല്ലാ ഏഴ് വർഷവുും, 
െിരുടവഴുത്തുകള ടെ െിരുനാളിൽ നിയ െുസ്തെകും വായികടപമെടൊണ് 



(ആവർത്തനെുസ്തെകും 31: 10-13). കല്െനകൾ കൂെുെൽ സൗജനയ 
ൈുടകലെ് ദി കാണാവുന്നൊണ്; 2-3: ഈ ദൈൈിൾ നിയ ും െിന്നീട് െഠിപിച്ച  
ടചയ്യ ും (ടയശയ്യാവു 2 കാണികുന്നു മൊടല് നിയ ും െത്തു കല്െന 
ഉൾടപടെ,  ിമല്ലനിയും സൂക്ഷിച്ചിരികുന്നു ടചയ്യ ന്ന ചിപ്െും 
സഹായികുന്നു െത്തു കൽപനകൾ). സഹപ്സാബ്ദത്തിൽ അനുഗൃഹീെവുും 
സ ൃദ്ധിയുും ദകവരുന്ന ദദവനിയ ങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരികുന്നു. 

െുെർന്നു വരുന്ന സഹപ്സാബ്ദവുും, അവസാനടത്ത കാഹളത്തിൽ 
സുംഭവികുന്ന  ാെവുും (1 ടകാറിെയർ 15:52) പ്കിസ്തെയാനികൾക് ഇമപാൾ 
കാത്തിരികുകയാണ്. 

4 ഞാൻ നയായാസനങ്ങടള കടു; അവർ അവടര ഇരുന്നു 
നയായവിധിയുടെ പ്െെിജ്ഞാൈദ്ധ ാണ് ടചയ്ക്െു. അമപാൾ ഞാൻ 
മയശുവിടനയുും അവന്ടറ വുംശും അവന്ടറ പ്െെി ടയയുും 
ന സ്തകരികാടെയുും അവന്ടറ  ുപ്ദയുും കയ്യ ടെ കരച്ചയുും 
ദകവിട്ട മൊകുമമ്പാൾ അവന്നു മവടി ദദവമത്താെുള്ള 
പ്ൊർത്ഥനമയാെു ഇെടെൊൻ അനുവദിച്ചില്ല. അവർ ജീവിച്ച  
ആയിര ാടു പ്കിസ്തെുവിമനാെുകൂെി വാണു. (ടവളിപാെു 20: 4) 

മയശു സഭടയ െനികായി വിളിച്ച കൂട്ട ന്നെിനുമശഷും, അവന്ടറ 
സിുംഹാസനത്തില്ിരികുമമ്പാൾ, നാും അവനിൽ ഭരമ ല്െികുന്മൊൾ അവൻ 
ജാെികടള ഒരു ിച്ച കൂട്ടി പ്കിസ്തെയാനികമളാട് ഇങ്ങടന െറയുും: 

34 നിങ്ങൾ എന്ടറ െിൊവിന്ടറ അനുഗൃഹീെ ായ, വരിക, ദദവരാജയും 
അവകാശ ാകുകയില്ല 

മല്ാകസ്ഥാെനത്തിനുമവടിയാണമല്ലാ നിങ്ങൾകായി ഒരുകിയിട്ട ള്ള് 
( ത്തായി 25:34). 

ഇമപാൾ, െിരുനാള കള ടെ െിരുനാൾ ആചരികുന്നവർ ഇ് 
ആയിരകണകിന് രാജയങ്ങടള ചിപ്െീകരികുന്നു. 

രടാും നൂൊടിൻടറ െുെകത്തിൽ, ഹിയരമപാളിസിടല് ൊപികൾ ഇങ്ങടന 
െറഞ്ഞു: 

 രിച്ചവരുടെ െുനരുത്ഥാനത്തിനുമശഷും ഏകമദശും ആയിരും 
വർഷത്തിനു മശഷവുും, പ്കിസ്തെുവിന്ടറ രാജയും ഈ ഭൂ ിയിടല് 
ടഭൗെിക രൂെത്തിൽ സ്ഥാെിെ ാമകടിവരുും. 

െിരുടവഴുത്തുകള ടെ െിരുനാൾ, െുെിയനിയ കാല്ത്ത് വിശേസ്തെരായ 
പ്കിസ്തെയാനികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദദവരാജയ ായ സഹപ്സാബ്ദരാജയത്തിൻടറ 
നിഴൽ ആണ്. 

എവിറട അതു സൂക്ഷിക്കോൻ കഴിയും? 



കൂൊരപണികൾ പ്െധാന ായുും ഒരു െീർത്ഥാെന ാണ് (സങ്കീർത്തനും 84: 1-5). 
അെിനർഥും സാധാരണ ഒരു സാധാരണ സ ൂഹത്തിനു െുറമത്തക് 
സഞ്രികുക എന്നൊണ്. അവൻ ഇവിടെ ഉടായിരുന്നമപാൾ 
 നുഷയർടകാപും മയശു 'കൂൊര ണിയുന്നു' (മയാഹന്നാൻ 1:14 ൽ പ്ഗീക് 
െദ ായ ἐσκἠνωσεν പ്ഗീക് ടജെിയ്ക്ക് െരിഭാഷടപെുത്താൻ കഴിയുും) Interlinear 
Greek-English New Testament മൈകർ ൈുക്സ്ത, 1996, അഞ്ാും പ്െിന്് 2002, മെജ് 282). 

കഴിഞ്ഞ കാല് ട്ടത്തിൽ കൂൊരപണികൾ ഉത്സുകരാടണന്നു  ാപ്െും ചില്ർ 
അവകാശടപട്ടിട്ട ും ടയരൂശമല് ിൽ  ാപ്െമ  സൂക്ഷികാവൂ. ഇ് 
ടെൊണ്.മല്വയെുസ്തെകും 23-ാാാും വാകയത്തിൽ ആചരണത്തിന് 
നൂൊടുകൾകുമശഷും ഇപ്സാമയൽ കൾമൊല്ുും ടയരുശമല് ിൽ മൊല്ുും 
ഉടായിരുന്നില്ല. അെുടകാടാണ് ടയരുശമല് ുകൾ അവർക് 
പ്െഥ ഗണനയല്ലായിരുന്നു. മവദെുസ്തെകത്തിടല് െിരുടവഴുത്തുകൾ 
ടയരുശമല് ല്ലാടെ  ടൊരിെത്ത് സൂക്ഷികുവാൻ സാധികുട ന്ന് 
മവദെുസ്തെകും െറയുന്നു (ടനടഹ യാവു 8:15, cf. ആവർത്തനെുസ്തെകും 14: 23-
24). രടാും മക്ഷപ്െും (പ്കി. ു. 530  ുെൽ പ്കി. ു. 70) വടര യഹൂദന്മാർ 
െല്മപാഴുും അ് നില്നിർത്തിയിരുന്നു ("ടയരുശമല് ുകൾകുെുറത്ത് 
സുമകാസ്ത ഒരു വല്ിയ ഉത്സവ ായിരുന്നു" എന്ന് ചൂടികാട്ടി. H. യഹൂദ 
ഉത്സവങ്ങൾ: അവരുടെ ചരിപ്െും, 1938. മഷാമകാൺ, മെജ് 184). 

അ് ദവകി 4-ാാാും നൂൊടിൽ 2 ND നൂൊടിൽ സ്ത ിർണയിടല് മൊളികാർപ് 
(മൊളികാർപ് ദല്ഫ്, ൊഠും 19.) ഏഷയാദ നറുും ചില്  െ ള്ളവടര 
പ്ശദ്ധിമകടുന്ന ൊൽെരയും ഉടാകുട ന്ന് ഏഷയ ദ നർ, അല്ല 
ടയരൂശമല് ിൽ കൂൊരങ്ങള ടെ ഉത്സവത്തിൽ ആചരിച്ച . . ഗമവഷണ 
20 ാാാും നൂൊടിൽ കർദിനാൾ നിഗുഢദർശനങ്ങള ടെ (നിഗുഢദർശനങ്ങള ടെ, 
കർദിനാൾ ജീൻ-ഗുഎടനാടല്-മ രി യഹൂദ പ്കിസ്തെു െത്തിന്ടറ 
ദദവശാസ്തപ്െത്തിൽ നെകുന്ന - ഈ മൊല്ുള്ള കമത്താല്ികാ ടസയ്ക്ന്് 
ടജമറാും (൧൫൪൨അ െടപ്ൊടല്ാഗിഅ ല്ാെിന ടവാല്ുട ന് ാുംപ്ല്൦൨൫ Ab 
ടചാല്ുമ്ന െരസയും ചുല്ുമ്നമ് ൧൪൧൫) മപ്സാെസ കൾ സ്ഥിരീകരിച്ച  മജാൺ 
എ മൈകർ, ദി ദവസ്ത ിനിസ്റ്റർ പ്െസ്ത, 1964, മെജ് 343-346). 

െടത്താൻെൊും നൂൊടിടല് ആയിരത്തില്ധികും നൂൊടിടല് ഗായകൻ 
മജയാവാനി ൈാട്ടിസ്റ്റ െഗാനി  ൂന്നാും നൂൊടിടല് ഈജിപ്റ്ഷയൻ ൈിഷപ് 
മനപാസിടനകുറിച്ച ും സഹപ്സാബ്ദടത്ത അനുകൂല്ികുന്നവരു ായിരുന്നു: 

... സഹപ്സാബ്ദത്തിൽ ആയിരും വർഷകാല്ും മ ാദശക നയായപ്െ ാണും 
െുനഃസ്ഥാെികടപെുട ന്ന് യഹൂദ ആശയങ്ങൾ പ്െചരിപിച്ച ഒരു 
സഹപ്സാബ്ദടത്തപെി െഠിപികുന്നവടരടയല്ലാും ... 
യഹൂദരായിരികാടെ യഹൂദ  ിമല്ലനിമയഴ്സ്ത എന്ന് വിളികടപെുന്നു, 
എന്നാൽ ഒരു സഹപ്സാബ്ദത്തിന്ടറ കടുെിെിത്തവുും 
ഉറപ വരുത്തുന്നെുും മൊടല് ... പ്െിൻസിപൽ ഈ ടെെിന്ടറ 
എഴുത്തുകാർ, ആപ് ികൻ ൈിഷപായ ടനമപാസ്ത ആയിരുന്നു. ആരുടെ 



മെരിൽ ടസന്് ഡമയാദണസിയസ്ത െന്ടറ രടു െുസ്തെകങ്ങൾ 
വാഗ്ദാനങ്ങടളപെി എഴുെി; വിപ്ലവകാരികൾടകെിരായ െന്ടറ 
മവല്യിൽ ടസന്് എെി ാനിസ്ത ഇെടെട്ട അമപാളിനാരിസ്ത. (െഗാനി, 
ജിമയാവാനി ൈട്ടിസ്റ്റ, ചാരസ്ത മഡാൾ ാൻ, 1855, pp. 252-253) 

ൈിഷപ  ാരുടെ മനപാമളാ, അമപാളിനറി എന്നിവമയാ യഹൂദമരാ 
ആയിരുന്നില്ല,  റിച്ച് "യഹൂദന്മാരുടെ" വിശോസങ്ങള ള്ള ഒരു  െ ുമടാ 
എന്ന കാരയും പ്ശദ്ധിമകടെുട്. അമപാളിനറിസ്ത ഒരു കമത്താല്ികാ 
സനയാസിടയന്ന് അറിയടപെുന്നെിനാൽ,  ൂന്നാും നൂൊടിടല് 
ൈഹു ാനിെരായ യഹൂദപ്കിസ്തെയാനികളായ മനൊകന്മാർ വയക്ത ായുും 
അമല്ാടഗാരിസ്റ്റ കൾ അെല്െിച്ച ആശയങ്ങടള  ുറുടക െിെിച്ചിരുന്നു എന്ന് 
വയക്ത ായിരികണും. അവർ "മ ാദശക നയായപ്െ ാണ" ത്തിനു വിമധയരായി 
എന്ന് ശരിയാണ്. അമപാൾ അവർ ഇരുവരുും കൂൊരത്തിരുനാൾ എന്ന 
ആശയും പ്ഗഹികുകയുും, ഒരു പ്കിസ്തെയാനികള ടെ പ്ൊധാനയുംടകാട് അവ 
പ്െ ാണികുകയുും ടചയ്ക്െു. 

ദവകി 3 ഉും ൽ ഒളിമ്പസിടല് പ്ഗീമകാ-മറാ ൻ ൈിഷപ് & ടസയിന്് 
ട ടഥാദിഉസ്ത ആദയകാല് 4-ാാാും നൂൊടിന്ടറ കൂൊരടപരുനാൾ കല്െിച്ച  എന്നു 
െഠിപിച്ച് പ്കിസ്തെയാനികൾ ൊഠങ്ങൾ ഉടായിരുന്നു: 

ആറു ദിവസുംടകാടു ദദവും ആകാശവുും ഭൂ ിയുും സൃഷ്ടിച്ച . 
അങ്ങടന അവൻ സകല്വുും സൃഷ്ടിച്ച . ൊൻ ടചയ്ക്െ എല്ലാ 
പ്െവൃത്തികളിൽനിന്നുും ഏഴാും ദിവസും സേസ്ഥ ായിരുന്നു; ഏഴാും 
ദിവസും അവൻ വിശുദ്ധീകരികടപട്ട . അങ്ങടന ഏഴാും ദിവസും 
സേസ്ഥ ായിരുന്നു; ഭൂ ിയുടെ ഉൽെന്നങ്ങൾ കൂട്ടിമച്ചർകടപട്ടമപാൾ, നാും 
കർത്താവിനുമവടി ആമ ാഷികുവാൻ കൽെിച്ചിരികയാണ് ... 
നമ്മുടെ കൂൊരങ്ങള ടെ ഉത്സവും കർത്താവിനു ആമ ാഷികടപെുും 
എന്നു കല്െിച്ചിരികുന്നു. ഇപ്സാമയല്യർ ടചയ്ക്െെുമൊടല് നിങ്ങൾ 
 ിപ്സയീ ിൽനിന്നു െുറടപട്ട   രുഭൂ ിയിൽകൂെി നെകുമമ്പാൾ 
സുംഭവിച്ചടെടെന്നാൽ: ഇൊ, നാും വാഗ്ദത്തും മദശത്തു 
ടചയ്ക്െില്ല; ഞാൻ  രിച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇൊ, എടന്നമന്നകുും 
ജീവിച്ചിരികുന്നു; ഞാൻ അദ്ധോനിച്ച , ദദവമ , ഞാൻ അദ്ധോനിച്ച , 
ദദവമ , ഞാൻ അദ്ധോനിച്ച , ദദവമ , ഞാൻ അദ്ധോനിച്ച  
ക്ഷയിച്ചിരികുന്നു. െുനരുത്ഥാനത്തിന്ടറ ആദയദിവസും, അ് 
നയായവിധി ദിവസ ാണ്, ഏഴാും ദിവസും വിളികടപട്ട പ്കിസ്തെുവിൻടറ 
സഹപ്സാബ്ദ ായ ആമ ാഷും, യഥാർത്ഥ ശൈത്തുും 
ആമ ാഷികുന്നു. (ട മഥാറിയസ്ത, െത്ത് വിർജിനുകള ടെ വിരുന്ന്, 
പ്െഭാഷണും 9) 

നമപ്സൻ പ്കിസ്തെയാനികൾ അെിടന സൂക്ഷിച്ച ടവന്നുും അവർ 
പ്കിസ്തെുവിന്ടറ സഹപ്സാബ്ദ ഭരണടത്ത ചൂടികാണികുന്നുടവന്നുും 
വിശേസികുന്നൊയി കമത്താല്ികാ െുമരാഹിെനുും െണ്ഡിെനായ ടജമറാും 



അഭിപ്ൊയടപട്ട . (ൊമത്താളയമയാ ല്ാെിന വൂളൂട ൻ MPL025 ടകാളമ്മും 1415 
- 1542A). നൈാടര പ്കിസ്തെയാനികൾ നാല്ാും നൂൊടിന്ടറ അവസാനത്തിൽ 
സ ാഗ ന കൂൊരടത്ത സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ട്, സല്ാ ി ാരുടെ കമത്താല്ിക്-ഈസ്ത് 
ഓർത്തമഡാക്സ്ത സനയാസിയായ എപി ാനിസ്ത വിശോസത്താൽ 
സ്ഥിരീകരികടപട്ട . 

ഇരസോമയലയരിൽ നിന്നുള്ള രകിസ്തീയ വയതയോസങ്ങൾ 

െുെിയനിയ  െിരുടവഴുത്തുകടള അെിസ്ഥാന ാകിയുള്ള, പ്െധാന ായുും 
പ്കിസ്തെയാനികൾ കൂൊരടപരുന്നാള കടള ആചരിച്ച . 

 ദ്ധയകാല് ട്ടത്തിൽ യൂമറാപിൽ കൂൊരപണികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നൊയി 
മൊന്നുന്നു മരഖകൾ സൂചിപികുന്നു (അുംൈാസഡർ മകാമളജ് 
കറസ്തമൊടൻസ്ത മകാഴ്സ്ത, ൊഠും 51. "സ്തപ്െീ  രുഭൂ ിയിമല്കു ഓെിമപായി, 
അവിടെ ഒരു സ്ഥല് ുടായിരുന്നു." ടവളി. 12: 6 1968), പ്െമെയകിച്ച് 
പ്ൊൻദൈസിയയിൽ 1500 കൾ (ല്ിച്ചട്ടി, െുറങ്ങൾ 61-62), ഈെപന 
ശാഖകളല്ലാത്ത സ്ഥല്ങ്ങളിൽ. 1600-ല്ുും 1700-കളില്ുും അമ രികയിൽ 
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നൊയി ചില് ടെളിവുകൾ ഉട്. ഇ് 20-ാാാും നൂൊടിൽ 
മല്ാകത്തിന്ടറ ദദവത്തിന്ടറ െഴയ മറഡിമയാ ചർച്ച് ദദവത്തിന്ടറ 
മല്ാകട ാട്ടാടക സഭ ആചരിച്ച . 

ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും മല്ാകട മ്പാെു ുള്ള സ്ഥല്ങ്ങളിൽ അ് 
െുെർന്നുും ഞങ്ങൾ കൂൊരടപരുനാൾ ദദവരാജയത്തിൽ മയശുപ്കിസ്തെുവിന്ടറ 
സഹപ്സാബ്ദ വാഴ്ച മൊയിന്് െഠിപികുന്നു. 

കൂൊരപണികള ടെ ഉത്സവങ്ങൾ, കൂൊരങ്ങളിൽ അടല്ലങ്കിൽ മ ാട്ടൽ / 
മഹാട്ടൽ  ുറികളിടല് ആധുനികകാല് പ്കിസ്തെയാനികൾ "കൂൊരങ്ങൾ" 
(കാല്പ്കമ ണ) -കാല്കാല് ൊ സമകപ്രങ്ങളാടണന്നെുും, ഇപ്സാമയല്ുകാർ 
സാധാരണയായി ഉെമയാഗിച്ചിരുന്ന െന-പ്ൈാഹ്മണ കുെീരങ്ങളിൽ 
 ാപ്െ ല്ല. പ്കിസ്തെയാനികൾ വയെയസ്തെ കൂൊരങ്ങളാടണന്നുും (എ ായർ 8: 2, 9: 
11-15) ഒരു ൊും-ൈൂത്ത് നിർമ്മികാൻ വയക്തിെര ായി ആവശയ ില്ലാത്തൊയി 
െുെിയ നിയ ത്തിൽ കാണികുന്നു. ആവർത്തന െുസ്തെകും (ആവർത്തനും 4: 
45-49) പ്െകാരും െുറപാട് 33: 8-ൽ (ചില്മപാൾ  െ  ചില്മപാൾ 
ൊ്കാല്ികവുും വീെുകള ും വീെുകളില്ാണ്) ഇപ്സാമയല്യർ പ്െധാന ായുും 
വസിച്ചിരുന്നൊയി നാല്െെു വർഷും  രുഭൂ ിയിൽ ആയിരുടന്നന്നുും " 
മല്വയെുസ്തെകും 23:43 വായികുക. കൂൊരങ്ങളില്ുും മ ാട്ടല്ില്ുട ാകില്ുും 
ൊ സികുന്ന് ഇന്നുും സ ാന ൊല്കാല്ിക ൊ സസ്ഥല്ും / കൂൊരും. 

മല്വയർ കൂൊരടപരുന്നാളിനു സ യത്ത് ഇപ്സാമയൽ  കൾക് നൽകടപട്ട 
മഹാ യാഗങ്ങടളമപാടല് (അപ്ൈഹാും 9: 9) പ്കിസ്തെയാനികൾക് 
പ്കിസ്തെയാനികൾ  ൃഗങ്ങടള യാഗും അർപിമകടെുട് (മല്വയ. 23: 36-
37).  റിച്ച്, നാും നടമ്മത്തടന്ന ജീവികുന്ന യാഗങ്ങളായി അർപികുകയാണ്, 
അ് നമ്മുടെ നയായ ായ മസവന ാണ് (മറാ ർ 12: 1) - സാധാരണഗെിയിൽ 



കൂൊരപണത്തിൻടറ സ യത്ത് സാധാരണയായി സഭാപ്െവർത്തനങ്ങളിൽ 
െടങ്കെുകുന്നു. 

കൂൊരടപരുന്നാളിടല് ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവുും ശുപ്ശൂഷകൾ 
നെത്തുമമ്പാൾ എടെങ്കില്ു ുമടാ, ചില്മപാൾ െുളിപില്ലാത്ത ടറാഡിന്ടറ 
ദിനങ്ങൾ ആവശയ ില്ല. "ഏഴു ദിവസും സ ാഗ ന കൂൊരത്തിന്ടറ 
ദിനാചരണും നിങ്ങൾ പ്ശദ്ധികണും ... കർത്താവ് ഏടെെുകുന്ന സ്ഥല്ത്തു 
നിന്ടറ ദദവ ായ കർത്താവിനു ഏഴുദിവസും നീ വിശുദ്ധ രിരും 
ആചരിമകണും" (ആവർത്തനും 16: 13,15) െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ 
ദിനങ്ങടള സുംൈന്ധിച്ച  െറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാരയും-ഏഴു 
ദിവസമത്തകുള്ള വിരുന്നു ആചരികുന്നെിടന എെിർത്തുടകാട് 
മല്വയെുസ്തെകും 23: 6-ല്ുും ആവർത്തനും 16: 3-ല്ുും ഏഴു ദിവസവുും 
െുളിപില്ലാത്ത അപടത്ത ഭക്ഷികുന്നൊയി െറയുന്ന കൽപനകൾ ഏഴു 
ദിവസും െുളിപില്ലാത്ത അപും ഏഴു ദിവസും െുളിപില്ലാത്ത അപും 
െിമന്നണും; കൂൊരടപരുന്നാളിൻടറ സ യത്ത് ൊല്കാല്ിക വീെുകളിൽ 
ജീവികുട ന്ന് ദൈൈിൾ െറയുന്നു (മല്വയെുസ്തെകും 23:42), എന്നാൽ  െ  
വിശുദ്ധ ദിനവു ായി ൈന്ധടപട്ടെല്ല ഇ്. 

സാത്താടന സഹപ്സാബ്ദ വാഴ്ചയ്ക്ക് നിർൈന്ധിെരാകുട ന്നെിനാൽ (ടവളി 
.20: 1-2), അവിടെ കുറച്ച  വഞ്നയുടാകുും. കൂൊരത്തിരുനാളിന്ടറ 
കാല്മത്തകു മൊകുകയുും ദിനമൊറുും കൂെികാണികുകയുും ടചയ്യ ന്ന് 
ഇമപാൾ മല്ാകടത്ത അമെക്ഷിച്ച് െികച്ച ും വയെയസ്തെ ായ ഒരു സ യടത്ത 
ചിപ്െീകരികാൻ സഹായികുന്നു. 

"നിന്ടറ രാജയും വമരണമ " ( ത്തായി 6:10). 

കൂടോരെണികൾ  ിമലെനിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കറെടുറ ന്നും ദൈവം 
ആതയന്തിക ോയി 'സ ോഗ ന കൂടോര ോയി' എന്നും ദ  ിൾ പഠിെിക്കുന്നു 

കൂൊരപണികൾ സഹപ്സാബ്ദത്തിൽ സൂക്ഷികടപെുും എന്ന് ദൈൈിൾ 
പ്െവചനും വയക്ത ാകുന്നു: 

16 ടയരൂശമല് ിന്ടറ മനടര വന്നു സകല്ജാെികടളയുും എന്നു 
ദസനയങ്ങള ടെ യമഹാവ, ന സ്തകരിപാനുും കൂൊരടപരുനാൾ 
നില്നിർത്താൻ ആടുമൊറുും കയറുും മശഷിപ  ആ 
സുംഭവികുും. 17 ഭൂ ിയിടല് കുെുുംൈങ്ങള ടെ ഏൊമണാ രാജാവിടന 
ആരാധികാൻ ടയരൂശമല് ിമല്കു മൊകരു്, ദസനയങ്ങള ടെ 
യമഹാവ, അവർക് യാടൊരു  ഴ ആയിരികുും എന്ന് 
ആയിരികുും. 18 ഈജിപ്റ്് കുെുുംൈവുും കയറി പ്െമവശിപാൻ എങ്കിൽ, 
അവർ  ഴ ഉടാകുും; കൂൊരടപരുന്നാൾ ആചരിമകടെിന്നു 
വരാെിരികുന്ന ജാെികടള യമഹാവ ശിക്ഷിപാനുള്ള ശിക്ഷ െമന്ന 
അവർകുുംടാകുും. 19 ഇെു ഈജിപ്റ്് ശിക്ഷ കൂൊരങ്ങള ടെ 



ഉത്സവത്തിൽ (ടസഖർയ്യാവു 14: 16-19) ആചരിമകടെിന്നു മൊകരു് 
സകല് ജാെികൾകുും ഉള്ള ശിക്ഷ ആയിരികുും. 

അെിനാൽ ഭാവിയിൽ കൂൊരപണികൾ ഉത്സുകരായിരികണട ന്ന് ദദവും 
പ്െെീക്ഷികുട ന്നു ദൈൈിൾ െഠിപികുന്നു. ദദവത്തിന്ടറ െദ്ധെിയിൽ 
കൂൊരപണികൾ ഉത്സുകരാടണന്ന് കമത്താല്ികാ വയാഖയാൊകൾ മൊല്ുും 
അുംഗീകരികുന്നു. ടസഖരയാവു 14-ാാാും അധയായത്തിടല് ഒരു കമത്താല്ികാ 
വിവരണും െറയുന്നു: 

െീഡനത്തിനു  ുമ്പുള്ള അത്തരും സരർഭങ്ങളിൽ സഭടയ െരിവർത്തനും 
ടചയ്യടപെുകയുും, വല്ിയ ഭക്തിമയാടെ ആമ ാഷങ്ങൾ നെത്തുകയുും, 
 െെര ായ ആചാരങ്ങൾ ദദവത്തിനു ൈഹു ാനികുകയുും 
ടചയ്യ ന്നു.  ാപ്െ ല്ല,  ഹത്തായ പ്െെി ല്ും ല്ഭികുകയുും ടചയ്യ ും. (ദി 
ഒറിജിനൽ ആൻഡ് പ്െൂ ഡാമയ ഓമനാ മഡാ ിനി 1610 വാല്യും 2, മെജ് 
824) 

ദദവരാജയും ഈ മല്ാകത്തിടല് എല്ലാ രാജയങ്ങടളയുും  ാെിത്തീർകുും 
(ടവളി .11: 15), ഈ ഉത്സവും ഇെിടന മവർെിരിച്ചറിയാൻ സഹായികുും 
(ടവളി .18: 4; 1 മയാഹന്നാൻ 2: 18-19). പ്കിസ്തെീയ െീർഥാെകർ (1 െമപ്ൊസ്ത 2: 1-
12). 
െിരുനാള കള ടെ െിരുനാളിനു ഭാവിയിൽ ആയിരകണകിന് രാജയങ്ങളിൽ 
എെു സുംഭവികുും എന്നെിന്ടറ ഈ  ട്ടത്തിൽ ന ുക് ഒരു ദർശനും 
നൽകുന്നു. െിന്നീട് "ദദവത്തിൻടറ കൂൊരും" ഭൂ ിയിൽ നില്നില്കുട ന്നുും 
"അവൻ ഞങ്ങമളാടൊത്തു വസികുും" എന്നുും ദൈൈിൾ ടവളിടപെുത്തുന്നു 
(ടവളി .21: 3). 
കൂൊരപണികൾ പ്െ ാണികുന്ന് ഇമപാൾ ദദവരാജയത്തിൽ വരുന്നെിനുളള 
 ുൻകരുെല്ാണ്. 

8. അവസോനറത്ത   ോൈിവസം:  നുഷ്യവർഗറത്ത 
രക്ഷിക്കോനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകര ോയ പദ്ധതി 
ഈ എട്ടാും ദിവസും, ഉെടന െിരുനാളിൻടറ െിരുനാളിന്ടറ ഏഴുദിവസടത്ത 
അനുഗ ികുന്ന ദിവസും, വീടടെുപിന്ടറ െദ്ധെി െൂർത്തീകരികുന്നു. 

"ജീവെുസ്തെകും" - രക്ഷാശീർത്താവ് - െുറകുും (ടവളി .20: 12). അ് െുെിയ 
ആകാശത്തിനുും െുെിയ ഭൂ ികുും  ുൻെുള്ളൊണ് (ടവളി .21: 
1). യഹൂദന്മാരുടെ "സഭയുടെ എട്ടാും ദിവസും" അർത്ഥും (െുറമ  
കൂൊരടപരുനാൾ  ുൻ ഏഴു ദിവസും നിയ സഭയിൽ ടെരുനാൾ ആയിരുന്നു 
ധനികാരാകുും), ടശ ിനി 'അടജടര് ഈ ഉത്സവും വിളിച്ച . 

എട്ടാും നാളിൽ ദൈൈിളിൽനിന്ന് ഇൊണ് കൂെുെൽ: 



34 ... 'ഏഴാും  ാസും െെിനഞ്ാും െിയ്യെി  ുെൽ ഏഴു ദിവസും 
യമഹാമവകു കൂൊരടപരുനാൾ ആയിരികുും. ... 36 എട്ടാും ദിവസും 
വിശുദ്ധസഭാമയാഗും കൂമെണും. അെു വിശുദ്ധ ായെു െിന്നരുെു; ഒരു 
വയെയാസവുും നിനകു ഉടാകയില്ല; (മല്വയെുസ്തെകും 23: 34,36) 

ഈ ദിവസും െല്മപാഴുും സഭയുടെ ദദവത്തിന്ടറ 
സർകിള കളിൽ അവസാനും മപ്ഗെ് ദിന ായി, കാരണും െുെിയ നിയ ും 
അെിടനകുറിച്ച് െറയുന്നു എൊണ് െരാ ർശികുന്നു: 

37 കഴിഞ്ഞ ദിവസും, ഉത്സവത്തിന്ടറ വല്ിയ ദിവസും, മയശു 
നിന്നുടകാട് "എന്നു ആടരങ്കില്ുും ദാഹികുന്ന എങ്കിൽ, എന്ടറ 
അെുകൽ വന്നു കുെികടട്ട, നില്വിളിച്ച . 38 അവന്ടറ നിന്നു, 
െിരുടവഴുത്തു െറയുന്നെുമൊടല്, എടന്ന വിശേസികുന്നവന്ടറ 
ജീവശോസ ുള്ള നദികൾ ഒഴുകുും. " (മയാഹന്നാൻ 7: 37-38) 

അെുടകാട് മയശു ആ ദിവസും ആയിരകണകിനു വർഷങ്ങളായി 
ആമ ാഷിച്ചെിനുമശഷും അെു െഠിപിച്ച . 

സഹപ്സാബ്ദത്തിന് മശഷും എെുസുംഭവികുന്നു? 

ഒരു െുനരുത്ഥാനും (ടവളി .20: 5). 

 രിച്ചവർ ദദവ ുമ്പാടക നിൽകുന്നു. മയശു  െങ്ങിടയത്തുമമ്പാൾ 
െുനരുത്ഥാനും പ്ൊെികുന്നെിനാൽ ഇന്ന് സെയപ്കിസ്തെയാനികൾ 
ഉൾടപെില്ല. ദദവത്തിന്ടറ െുനർവയാഖയാനത്തിൽ അജ്ഞെയാൽ 
 രിച്ച മൊയവർ ഈ െുനരുത്ഥാനത്തില്ുള്ളവർ ആയിരികണും 

കഴിഞ്ഞ കാല്ങ്ങളിൽ. ഈ നയായവിധിദിവസും മയശു ആവർത്തിച്ച  
െറയുന്നൊണ്: 

7 നിങ്ങൾ മൊകുമമ്പാൾ, എന്നു പ്െസുംഗിച്ച  'സേർഗ്ഗരാജയും 
സ ീെിച്ചിരികുന്നു.' ... 14 ആടരങ്കില്ുും നിങ്ങടള ല്ഭികില്ല നിങ്ങള ടെ 
വചനങ്ങടള മകട്ട  ആ വീമൊ െട്ടണും വിട്ട , നിങ്ങള ടെ കാല്ിടല് 
ടൊെി െട്ടികളവിൻ. 15 െീർച്ചയായുും, ഞാൻ നിങ്ങമളാെു െറയുന്നു, ആ 
െട്ടണടത്തകാൾ അധികും നയായവിധിദിവസത്തിൽ ടസാമദാ യരുമെയുും 
ഗമ ാരയരുടെയുും മദശത്തിന്നു സഹികാവൊകുും! ( ത്തായി 10: 7,14-15) 

23, സേർഗ്ഗമത്താളും ഉയർന്നിരികുമ ാ ക ർന്നഹൂമ , ൊൊളുംവടര 
ൊഴുകയുും; നിന്നിൽ നെന്ന വീരയപ്െവൃത്തികൾ ടസാമദാ ിൽ 
നെന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അെു ഇന്നുവടര നില്കു ായിരുന്നു. 24 എങ്കില്ുും 
ഞാൻ നിങ്ങൾകു മവടി നയായവിധിദിവസത്തിൽ ടസാമദാ യരുടെ 
നാട്ടിന്നു സഹികാവൊകുും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങമളാെു 
െറയുന്നു. ( ത്തായി 11: 23-24) 



പ്കിസ്തെുവുും അവന്ടറ രാജയത്തിന്ടറ സമരശവുും 
 നസില്ാകിയിരുന്നവർകു െകരും ടസാമദാും, ടഗാമ ാറ എന്നിവിെങ്ങളിൽ 
ദദവും നശിപിച്ച നയായവിധി ദിവസത്തിൽ കൂെുെൽ സഹിഷ്ണുെ 
കാണികുട ന്ന് പ്ശദ്ധികുക (ഉല്െത്തി 19:24). 

'ൊെങ്ങൾ ക്ഷ ികടപൊടെ' ( ർമകാസ്ത 3:29) ഒഴിടക "എല്ലാ ൊെങ്ങള ും 
ടവറുകടപട്ടവരായിരികുട ന്ന്" മയശു െഠിപിച്ച . രക്ഷയുടെ ഒരു 
അവസരും ല്ഭികാത്ത എല്ലാവർകുും ഈ അവസരും ഉടായിരികുട ന്ന് 
അവസാനടത്ത  ഹനീയ ദിവസത്തിൻടറ നിവൃത്തിയാണ്. ഏൊട് 
എല്ലാവരുും ആ ഓ ർ സേീകരികുട ന്ന്. 

ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട ള്ള സകല്  നുഷയരുും രക്ഷികടപെുും! 

2 ND നൂൊടിൽ, സ്ത ിർണയിടല് മൊളികാർപ് റിമപാർട്ട് കൂൊരടപരുനാൾ 
അെയദിനത്തില്ുും മപ്ഗെ് ദിവസും (മൊളികാർപ്, അദ്ധയായും 19 ദല്ഫ്) 
െഠിപിച്ച . 

മവദെുസ്തെക സെയ ാണ് എന്നൊണ്, ദദവസ്തമനഹത്തിന്ടറ കാരണും മയശു 
എല്ലായ്ക്മൊഴുും ദദവസന്നിധിയിൽ വരുന്നു: 

16 ദദവും െകവണ്ണും മല്ാകടത്ത സ്തമനഹിച്ച  െന്ടറ ഏകജാെനായ 
െുപ്െനിൽ എന്നു അവനിൽ വിശേസികുന്ന നിെയജീവൻ 
നശിച്ച മൊകാടെ മവണും. 17 ദദവും മല്ാകടത്ത വിധിപാനല്ല മല്ാകും 
െന്ടറ െുപ്െടന അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അവനാൽ 
രക്ഷികടപെുവാനമപ്െ മവടി. (മയാഹന്നാൻ 3: 16-17) 

അങ്ങടന സ്തമനഹനിധിയായ ദദവും െൻടറ െുപ്െടന ഒരു ആമെക്ഷിക 
വയക്തിമയാ അടല്ലങ്കിൽ മല്ാകത്തിമനാ മവടി  രികാൻ അയച്ച മവാ? 

ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്്, െല്മപാഴുും മയാഹന്നാൻ 3:16 ഉദ്ധരികടട്ട ആർ 
രക്ഷികടപെുവാനമപ്െ എന്നാൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട ള്ളെിമല്കുും 
ൈഹുഭൂരിെക്ഷും എമന്നകുും ശിക്ഷയിൽ 
ൈാധികുും കഴിയുട ന്നുും െഠിപികാൻ പ്െവണെ. എല്ലാവർകുും മവടി 
 രികാൻ മയശു വന്നൊയുും അവർക് മൊന്നുന്നു (മയാഹ .3: 17). ദദവും 
എല്ലാും അറിയുന്നവനുും സ്തമനഹ ുള്ളവനുും ഉടായിരികുട ന്ന് ദദവും 
കാത്തുസൂക്ഷികുന്ന രക്ഷയുടെ െദ്ധെിയാമണാ? എല്ലാവർകുും രക്ഷികാൻ 
കഴിയുട ന്ന ആശയും ദൈൈിൾ െിെുണയ്ക്കുന്നുമവാ? ഇടല്ലങ്കിൽ, അ് 
ആമണാ? 

ദദവും സർവജ്ഞനുും സർവശക്തനു ാടണന്നുും സ്തമനഹ ാടണന്നുും (1 മയാഹ. 
4: 8,16) ദദവും നിെയജീവികുമവടി ജീവിച്ചവരിൽ  ുൻമെ 
െറഞ്ഞിട്ട ടാകുമ ാ? 

ഇല്ല. 



െീർച്ചയായുും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്െവർത്തികുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉടായിരികാൻ 
ദദവും ജ്ഞാന ുള്ളവനാണ്. 

മറാ ർ 9: 14-15 ഇങ്ങടന പ്െസ്തൊവികുന്നു: 

14 നാും എെു െറമയടു? ദദവത്തിന്ടറ െകൽ അനീെി 
ഉമടാ? െീർച്ചയായുും ഇല്ല! 15 അവൻ മ ാടശമയാെു അരുളിടച്ചയ്യ ന്നു 
"ഞാൻ ഉമേശികുന്നവർക് കരുണ ടചയ്യ ും കരുണ കാണിച്ച , ഞാൻ 
ഉമേശികുന്നവർക് ഞാൻ കരുണ കാണികുും കനിവു മൊന്നുകയുും 
ടചയ്യ ും." 

ദദവും െഴയനിയ ത്തിൽ ഇപ്സാമയല്ിന്ടറ ഭാഗും െിരടഞ്ഞെുകുകയുും,  െ  
ചില്ടര കുറിച്ച  നാും കാണുന്നുടവന്നുും ന ുകറിയാും. ൈാകിയുള്ളവർ 
നിെയദണ്ഡനത്തിന് വിധികടപട്ടാൽ ആ സ്തമനഹും എങ്ങടനയാണ്? 

ദദവും "സകല്  നുഷയരുും രക്ഷികടപെണട ന്നുും സെയത്തിൻടറ 
െരിജ്ഞാനത്തിമല്കു വരാനുും ആപ്ഗഹികുന്നു" (1 െിട ാ. 2: 4). ഈ 
പ്ൊയത്തിൽ എല്ലാവരുും വിളികടപട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാരണത്താല്ാണു്, ഏെവുും 
കൂെുെൽ പ്െെികരികാത്ത്, രക്ഷികടപെുവാൻ അവസാനും വടര 
സഹിഷ്ണുെയുള്ളവനാടണന്നുും (cf.  ർമകാസ്ത 13:13, ല്ൂമകാസ്ത 8: 5-
15). എന്നാൽ ഇമപാൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എല്ലാും നശിച്ച മൊയി. 

ഈ പ്ൊയത്തിൽ െല്ടരയുും മൈാധെൂർവും അന്ധരാകിയൊയി ദൈൈിൾ 
െഠിപികുന്നു (മയാഹന്നാൻ 12: 37-40, ടയശയ്യാവ് 44:18). ഈ പ്ൊയത്തിൽ 
അന്ധരാകടപട്ടവർക ്ു അവസരും കിട്ടിയിട്ട ടു് (cf. മയാഹ .9: 41; ടയശ. 42: 
16-18). പ്ശദ്ധികുക: 

14 ഞാൻ വീടുും ഈ ജനത്തിന്ടറ ഇെയിൽ ഒരു അത്ഭുെകര ായ 
കാരയും ... 24 ആത്മാവിൽ ടെെിമപാകുകയുും ഈ ൈുദ്ധിടകാടുും വരുും 
എന്നാൽ െരാെി ആ ഉെമദശും െഠികുും. ടയശയ്യാവു 29: 14,24) 

ദദവമത്താെു െക്ഷവാദ ില്ല (മറാ ർ 2:11). "ഭൂ ിയുടെ അെും ദദവത്തിന്ടറ 
 ഹാദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ദദവത്തിന്ടറ രക്ഷടയ കാണുും" (സങ്കീ .52: 10). 

ഈ ഒന്നാ ടത്ത െുനരുത്ഥാനത്തിന്ടറ ഭാഗ ായി, " രിച്ചവരിൽ മശഷിച്ചവർ" 
(ടവളി .20: 5), സഹപ്സാബ്ദത്തിനു മശഷും െുനരുത്ഥാനും പ്ൊെിച്ച . ഇ് ഒരു 
ഭൗെിക െുനരുത്ഥാന ാണ്. െങ്ങള ടെ പ്െെയാശ നിറുത്തിയിരികുന്നു എന്ന് 
കരുെുന്നവടര ഉൾടപെുത്തുും (ടയടഹസ്തമകൽ 37: 1-14). 

ൊെത്തിന്ടറ കുൊമരാെണും (ടവളിപാട് 20:12, മറാ ാകാർടകഴുെിയ 
മല്ഖനും 3:23, 1 െമപ്ൊസ്ത 4:17), "കരുണ നയായവിധിടയ ജയിച്ച  
പ്െശുംസികുന്നു" (യാമകാബ്സ്റ് 2:13). ദദവും എല്ലാ ജഡമത്താെുും (യിടര യാവു 
25:31, ടയശയ്യാവു 3:13) പ്െെികരികുും, െല്രുും പ്െെികരികുും (ടയശയ്യാവു 
65:24). എല്ലാവരുും അവന്ടറ വാഗ്ദത്തും അുംഗീകരികിടല്ലങ്കില്ുും, 



രടാ ടൊരു അവസര ല്ല (ഒരു അവസരും ല്ഭിച്ചവർ, ദദവത്തിന്ടറ 
െരിശുദ്ധാത്മാവിടന െൂർണ്ണ ായി െള്ളികളഞ്ഞ്,  ർമകാ 3:29) ക്ഷ ികാൻ 
ആ അവസരും ല്ഭികുകയില്ല, െല്രുും  ാനസാെരടപെുും. ഇ് കാണികുന്ന് 
അവസാന  ഹാ ദിനും. 

ഇനിപറയുന്നവ െരിഗണികുക: 

19 കർത്താമവ, എന്ടറ ൈല്വുും എന്ടറ മകാട്ടയുും കഷ്ടകാല്ത്തു 
എന്ടറ സമങ്കെവുും ജാെികൾ ഭൂ ിയുടെ അെങ്ങളിൽനിന്നു നിന്ന് 
നിങ്ങടള വന്ന് െറയുും "ഞങ്ങള ടെ െിൊകന്മാർകുും കള്ളും, 
ടൊളിച്ച  ആൻഡ് പ്െമയാജനും ഇല്ലാത്ത അവകാശ ായിരുന്നെു." 20 ഒരു 
 നുഷയൻ മദവന്മാർ അല്ല െനികു മദവന്മാടര, 
ടചയ്യ മ ാ? 21 "അെുടകാടു ഞാൻ ഈ പ്ൊവശയും അവടര ഒന്നു, 
കാരണ ാകുും ഞാൻ അവടര എന്ടറ കയ്യ ും എന്ടറ ൈല്വുും ഒന്നു 
അനുഭവിപികുും; അവർ എന്ടറ നാ ും യമഹാവ എന്നു അറിയുും 
(യിടര യാവു 16: 19-21). 

17 അവൻ ഒരു മദവടന, െന്ടറ വിപ്ഗഹും മദവടന ൈാകി. അവൻ 
അെിമനാെു അെുത്തുടചല്ല ന്നിെത്തു അെു ന സ്തകരികുന്നു. അെിമനാെു 
പ്ൊർഥികുന്നു, "എടന്ന രക്ഷിമകണമ , നീ എന്ടറ മദവനമല്ലാ." 18 അവർ 
അറിയുന്നില്ല  നസില്ാകുന്നില്ല; അവർ കണ്ണ  കാണാടെയുും ടചവി 
മകൾകാടെയുും ഹൃദയും ടകാടു പ്ഗഹികാടെയുും 
െിരിഞ്ഞുടകാള്ളാടെയുും ഇരുന്നിട്ട ും അവർ ഭയടപമെടാ. ... 22 ഞാൻ 
കാർ ുകില്ിടനമപാടല് നിന്ടറ ല്ും നങ്ങടളയുും ഒരു മ  ും മൊടല്, 
നിങ്ങള ടെ ൊെങ്ങൾ മൊടല്,  ായിച്ച കളഞ്ഞു. എന്ടറ അെുകമല്കു 
 െങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിടന്ന വീടടെുത്തിരികുന്നു. (ടയശയ്യാവു 44: 
17,18,22) 

വിപ്ഗഹാരാധകടരമപാല്ുള്ള വയാജ ൊരമ്പരയങ്ങൾ സേീകരിച്ചവർ മൊല്ുും 
(ടയശയ്യാവു 44: 17-18), രക്ഷികാനുള്ള ആദയടത്ത അവസര ുടായിരികുും 
(ടയശ. 44:22). ആപ് ിക, യൂമറാപ്, ഏഷയ, അമ രിക, ദേീെുകൾ 
എന്നിവെങ്ങളിടല് ശെമകാെികണകിന് ശെമകാെികണകിന് വിശോസികൾ 
മയശുവിന്ടറയുും സുവിമശഷത്തിന്ടറയുും യഥാർത്ഥ സുവിമശഷും മകട്ടിട്ടില്ല. 
ദദവും  ുൻകൂട്ടിപറഞ്ഞിരുന്നുടവങ്കില്ുും ഒരു െദ്ധെി ഉടായിരുന്നു 
(മറാ ർ 11: 2). 

ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭയിൽ നാും "നമ്മുടെ ദദവും രക്ഷയുടെ ദദവും 
ആണ്" സമ്മെികുന്നു (സങ്കീർത്തനും 68:20) അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 
ൈന്ധു കുറച്ച് കൂെുെൽ പ്െവർത്തികുന്ന രക്ഷയുടെ ഒരു െദ്ധെി ഉട് 
എന്ന് െഠിപികുന്നു. 

 നുഷയർക് രക്ഷികുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെരിനു  ാപ്െമ  സേർഗ്ഗത്തിൽ 
അത്തരട ാരു മെരുള്ളൂ (അടപാ .4: 12; ഏശയ്യ 43: 11), അൊണ് മയശു 



പ്കിസ്തെു (അടപാ .4: 10; മയാഹ .3: 18).  നുഷയരാശിയുടെ ഏെവുും 
മയശുവിടനകുറിച്ച ള്ള സെയും ദദവരാജയും (വിശദാുംശങ്ങൾക്, www.ccog.org 
ടചയ്ക്െ് നമ്മുടെ സേെപ്െ ൈുടകലെ് ദദവത്തിന്ടറ രാജയത്തിന്ടറ 
സുവിമശഷും കാണുക) സുവിമശഷും മശഷും ഒരികല്ുും "എല്ലാ  ാുംസവുും 
രക്ഷടയ കാണുും (ല്ൂമകാസ്ത 3: 6), എല്ലാവർകുും രക്ഷ എന്ന ഒരു അവസരും 
ഉടായിരികുും-ഈ യുഗത്തില്ുും, വരാനിരികുന്ന യുഗത്തില്ുും (രള  ത്തായി 
12: 31-32, ല്ൂമകാസ്ത 13: 29-30). 

രടാ ടത്ത െുനരുത്ഥാനത്തിനുമശഷും വരാനിരികുന്ന ഭാവി വണ്ണും 
(അമപാൾ യഥാർത്ഥ പ്കിസ്തെയാനികൾ ടവളിപാട് 20: 5-6 അനുസരിച്ച് 
ഒന്നാ ടത്ത െുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഉയിർത്തടപെുന്നു) കൂൊടെ ടവള്ള 
സിുംഹാസനത്തിൻടറ നയായവിധി ഉൾടപെുന്നെുും ഉൾടപെുന്നു (ടവളി .20: 11-
12). ടയശയ്യാവ് (ടയശയ്യാവു 65:20), കൂൊടെ മറാ ൻ-ഓർത്തമഡാക്സ്ത 
കാമൊല്ിക കൂട്ടായ്ക് യായ ഐമറനിയസ്ത (അമഡേർസ്ത ഹീടറസ്ത, െുസ്തെകും 
V, അധയായും 34, വാകയും 2-3,4). ഈ പ്െമെയക പ്ൊയും വരാൻ ഏകമദശും നൂ് 
വർഷും നീടു നിൽകുട ന്ന് സൂചിപികുന്നു. 

മറാ ൻ ചർച്ച് ടൈർണാർഡ് ഗേിമഡാണിസ്ത (ടൈർണാഡ് GUI: INQUISITOR'S 
MANUAL, Chapter 5) റിമപാർട്ട  ടചയ്ക്െെനുസരിച്ച്  ധയകാല് ട്ടങ്ങളിൽ ഈ 
ആശയും ഇമപാഴുും െീഡിപികടപെുന്നു. 

ഈ ഉെമദശും 20 ാാാും നൂൊടിൽ ദദവത്തിന്ടറ മറഡിമയാ / മല്ാകട ാട്ടാടക 
സഭയുടെ ആയിരുന്നിരികാും അ് ദദവത്തിന്ടറ െുെർ സഭ െഠിപിച്ച . 

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ പദ്ധതി 

ദൈൈിളിടല് െുണയദിനങ്ങൾ നില്നിർത്തുന്ന്, ദദവത്തിന്ടറ യഥാർഥ 
രക്ഷാ െദ്ധെിയിടല് സെയപ്കിസ്തെയാനികടള ഓർമ്മിപികുന്നു. െുെർ സഭ 
ദദവത്തിന്ടറ ഈ സുംൈന്ധിച്ച ദദവത്തിന്ടറ െദ്ധെി െന്ടറ 
ഉത്സവങ്ങടള (മല്വയെുസ്തെകും 23:37) ദിനാചരണും െുറടപെുവിച്ച  
ടവച്ചിരികുന്നു എങ്ങടന  നസില്ാകുന്നു. 

ദദവടത്ത ആരാധികുന്നെിനുള്ള െുറജാെി ആചാരങ്ങൾ അവൻ 
ആപ്ഗഹികുന്നിടല്ലന്ന് ദദവും വയക്ത ായി െഠിപികുന്നു: 

29 നീ ദകവശ ാകുവാൻ ടചല്ല ന്ന മദശത്തുള്ള ജാെികടള നിന്ടറ 
ദദവ ായ യമഹാവ നിന്ടറ  ുമ്പിൽനിന്നു മേദിച്ച കളയുമമ്പാഴുും നീ 
അവടര നീകികളഞ്ഞു അവരുടെ മദശത്തു ൊർകുുംമമ്പാഴുും 從 你 
面前 你 不要 離開 你 的 時候, അവർ നിന്ടറ  ുമ്പിൽനിന്നു നശിച്ചമശഷും നീ 
അവരുടെ നെെെി അനുസരിച്ച  കണിയിൽ അകടപെുകയുും ഈ 
ജാെികൾ െങ്ങള ടെ മദവന്മാടര മസവിച്ചവിധും ഞാനുും ടചയ്യ ട ന്നു 
െറഞ്ഞു അവരുടെ മദവന്മാടരകുറിച്ച  അമനേഷികയുും 
ടചയ്യാെിരിപാൻ സൂക്ഷിച്ച ടകാമള്ളണും. ഞാനുും അങ്ങടന െമന്ന 



ടചയ്യ ും എന്നു െറഞ്ഞു. 31 നിന്ടറ ദദവ ായ യമഹാവടയ അങ്ങടന 
മസവിമകടെല്ല; യമഹാവ ടവറുകുന്ന സകല്മ്മളച്ഛെയുും അവർ 
െങ്ങള ടെ മദവെൂജയിൽ ടചയ്ക്െു െങ്ങള ടെ അകൃെയത്തിന്നുമവടി 
മദാഷും ടചയ്ക്െു. അവർ െങ്ങള ടെ െുപ്െന്മാടരയുും െുപ്െി ാടരയുും 
കല്ദയരുടെ കയ്യിൽ ഏല്െിച്ച ; അവർ െങ്ങള ടെ മദവന്മാർകുും 
അഗ്നിപ്െമവശും ടചയ്യിച്ച . ഞാൻ നിങ്ങമളാെു 
ആജ്ഞാെികുന്നടൊടകയുും പ്െ ാണിച്ച  നെപിൻ; അെിമനാെു 
കൂട്ടരുെു; അെിൽനിന്നു കുടറകയുും അരുെു. (ആവർത്തനെുസ്തെകും 12: 
29-32) 

മവദെുസ്തെക വചനങ്ങള  ായി െുറജാെീയ ആരാധന െങ്കുടവകുന്നവർ 
രക്ഷയുടെ ദദവത്തിന്ടറ െദ്ധെിടയ അവയക്ത ാകി ടൊെുടവ 
 നസില്ാകുന്നില്ല. 

അമപാസ്തെല്നായ ടൌമല്ാസ്ത ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള (ഉദാ: 
പ്െവൃത്തികൾ 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 ടകാരി. 5: 7-8, 16: 8) ആള കൾ. 

മവദെുസ്തെക ആചരണങ്ങള  ായി െുറജാെി ആചാരങ്ങടള 
സ നേയിപിച്ച ടകാട് ൌമല്ാസ്ത പ്െമെയകും ആമരാെിച്ച  (1 ടകാരി. 10: 20-
23). യഹൂദന്മാരുടെ എല്ലാ െരിപ്ശ ങ്ങള ും പ്െ ാണിച്ച ടകാട് ടൌമല്ാസ്ത 
െടന്ന െന്ടറ ജീവിൊവസാനും സ ീെിച്ച  പ്െസ്തൊവിച്ച  (അടപാ .28: 17-19; 
അമപാസ്തെല് പ്െവൃത്തികൾ 21: 18-24). മല്വയെുസ്തെകത്തിൽ 
മരഖടപെുത്തിയിരികുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങള ും അെിൽ 
ഉൾടപെു ായിരുന്നു 23. 

പ്കിസ്തെുവിടന അനുകരിച്ചെുമൊടല് (2 ടകാരിെയർ 11: 1), അനുെെിച്ച 
മയാഹന്നാന്ടറ ഉ്മൈാധനടത്ത അനുഗ ികാൻ അമപാസ്തെല്നായ 
ടൌമല്ാസിൻടറ ഉ്മൈാധനങ്ങൾ പ്ഗീക്-മറാ ൻ സഭകൾ അനുസരികുന്നില്ല 
(1 മയാഹ. 2: 6). , 18-19), കാരണും അവർ എല്ലാ ദൈൈിൾ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ 
ദിനങ്ങള ും സൂക്ഷികുന്നില്ല. കൂൊടെ, ആ സഭകൾ ടൊെുമവ അശ്ലീല്ടത്ത 
അവരുടെ ആരാധനാല്യങ്ങളിൽ എെിർകുകയുും (1 ടകാറിെയർ 10: 20-23; 2 
ടകാരി .6: 14-18; യൂദാ 3-4, 12, 1 മയാഹന്നാൻ 2: 6). 

ദദവാല്യും ദിനങ്ങൾ സൂക്ഷികുന്നെിനുെകരും, എന്നാൽ ദൈൈിൾ 
അല്ലാടെയുള്ള െകരത്തിനുെകരും, ൊെും നമ്മുടെ ജീവിെത്തിൽ നിന്ന് 
യഥാർഥത്തിൽ െുറത്തു വമരടൊയിട്ട ട്, െല്രുും ഈ കാല് ട്ടത്തിൽ 
രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു അവസരും ഉടായിരികുട ന്ന്, ദദവും ഇമപാൾ ചില്ടര 
വിളികുന്നുടവന്നാണ്. വരാനിരികുന്ന പ്ൊയും, ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട ള്ളവർ 
എല്ലാുംകൂെി ടകായ്ക്ത്തു കാല്ത്തിൽ സുംരക്ഷികടപെുും. 

ദദവത്തിന്ടറ െരിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ അവന്ടറ രക്ഷാ െദ്ധെിയുടെ ചില് 
ഭാഗങ്ങൾ െുറടത്തെുകുന്നു. അ് അെിശയകര ായെുും 
സ്തമനഹെൂർവവു ായ ഒരു െദ്ധെിയാണ്. 



9. പിഴവുകളും ശബ്ബവും 
മയശുവിടനകുറിച്ച  പ്െഖയാെികുന്ന ആള കൾക് ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധ 
ദിനങ്ങടള സൂക്ഷികരുൊത്ത് എെുടകാട്? 'ൊരമ്പരയടത്തകുറിച്ച ള്ള' 
വിട്ട വീഴ്ചകൾ, അജ്ഞെ, ടെെിദ്ധാരണകൾ എന്നിവ കൂൊടെ, െല്മപാഴുും 
ദദവത്തിന്ടറ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിമകടെുടടന്ന് അുംഗീകരികാൻ 
അമനകർക് മൊന്നുന്നില്ല. 

സാധാരണയായി ചില് ടെൊയ വിവർത്തനും / ടെെിദ്ധരിപിച്ച ഭാഗങ്ങൾ 
ഉട്. ആള കൾ മവദെുസ്തെക വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ നിർവഹികടപെുന്ന 
'ടെളിവ്' എന്ന് അവർ ചൂടികാണികുന്നു. 

റകോമലോസയർ 2: 16-17 വോയിക്കുക 

സാൈത്ത്, ദൈൈിളിടല് മഹാളിമഡ ദിവസും െിന്നിട്ടിരികുന്ന "ടെളിവ്" 
എന്ന് െല്മപാഴുും െരാ ർശികടപെുന്ന ദൈൈിളിൻടറ ഏെവുും സാധാരണ 
ഭാഗും ടകാടല്ാസയർ 2: 16-17 ആണ്. അെിനാല്, ഇെില് ഒരു ടചറിയ  ിസ്റ്റില് 
ഭാഷ െരിമശാധികാും: 

16 ആരുും അെുടകാടു ൽ, അടല്ലങ്കിൽ ൊനീയത്തിൽ, അടല്ലങ്കിൽ വാവു 
കാരയത്തിൽ, അടല്ലങ്കിൽ െുെിയ ചപ്രന്ടറ, ശബ്ബത്ത് നിങ്ങടള 
വിധികരുെു: 17 ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴല്മപ്െ; എന്നാൽ ശരീരും 
പ്കിസ്തെുവിന്ടറ (: 16-17, കാല് ടകാടല്ാസയർ 2) ആണ്. 

 ുകളിൽ വിവർത്തനും സ ീെ ാണ്, എന്നാൽ, അ് യഥാർത്ഥ പ്ഗീക് ഇല്ലാത്ത 
ഒരു വാക് (ദദവികഭവനും 
െരിഭാഷകടര ഇൊല്ിക്സിൽ ടവച്ച  അെിനാല്ാണ്) "ആണ്" മചർത്തു. 

അക്ഷരാർത്ഥത്തില്ുള്ള ഒരു വിവർത്തനും അ് അവിടെ ഇല്ലാെിരുന്നെിനാൽ 
ഉമെക്ഷികുന്നു. വാകയും 17 ന്ടറ ശക്ത ായ ടൊരുത്ത ുള്ള നമ്പറുകൾ 
ൈന്ധടപട്ട വാകുകൾ പ്ശദ്ധികുക: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
ഇവ വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴല്ാണ്; ആ .... െമക്ഷ…. ശരീരും ............ ഓഫ് ... 
പ്കിസ്തെു.   

9999 ൽ അർത്ഥ ാകുന്ന് മവദെുസ്തെകത്തിൽ ഒരു വാകുും ഇല്ല എന്നാണ്. 
"ഈ" എന്ന െദും ഈ െിരുടവഴുത്തിൽ ഇല്ല. 

ഒമര  ൂന്ന് ന്ടറ ശക്ത ായ വാകുകൾ (# ൪൯൮൩, 3588, & ൫൫൪൭) െുെിയ 
നിയ ത്തിൽ  െ  നാല്ു െവണ ഉെമയാഗികുന്ന ആ കാല്ത്തു കാല് "" 
ഇ് മൊടല് െർജ്ജ  (മറാ ർ 7 കാരണും: 4; 1 ടകാരിെയർ 10:16; 1 ടകാരിെയർ 
12:27, എട സയർ 4:12) - NKJV- മൊടല് KJV ഉടായിരികണും. 



അെുടകാട്, െർജ്ജ കൾ െങ്ങള മെെുമൊടല്യാടണങ്കിൽ, ടകാമല്ാസയർ 2: 16-
17 വടരയുള്ള ഭാഷകളിമല്ക് വിവർത്തനും ടചമയ്യടൊയി വരുും (കൂൊടെ 
പ്ൈാകെിൽ നിമന്നാ മകാ ാ ാരു ാമയാ) 

16 അെുടകാടു െിന്നുകയുും കുെികുകയുും അടല്ലങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവും 
അടല്ലങ്കിൽ അ ാവാസി അടല്ലങ്കിൽ ഒരു ശബ്ബത്ത് 17 (ആ കാരയങ്ങൾ 
വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴല്മപ്െ മവടി), എന്നാൽ പ്കിസ്തെുവിന്ടറ 
ശരീരത്തിന്ടറ ഒരു ആചരണും കാരയത്തിൽ ആരുും ജഡ്ജി നിങ്ങടള 
അനുവദികുും. 

അടല്ലങ്കിൽ  ടൊരു വിധത്തിൽ െറഞ്ഞാൽ, 'പ്കിസ്തെുവിന്ടറ ശരീര'ത്തിനു 
െുറത്തുള്ളവടര അനുവദികരു് (സഭ, ടകാടല്ാസയർ 1: 18) 
വിശുദ്ധദിനടത്തകുറിച്ച് നിങ്ങൾക് വില്യിരുത്താും,  റിച്ച് യഥാർത്ഥ സഭ 
 ാപ്െ ാണ്. ശൈത്തുും വിശുദ്ധവുും നീങ്ങിമപാകുന്നൊയി ടകാടല്ാസയർ 2: 16-
17 െറയുന്നില്ല. 

ടകാടല്ാസയർ 2: 17-ൽ "പ്കിസ്തെുവിന്ടറ ശരീര" ടത്ത സൂചിപിച്ച്, ആ 
വാകയത്തിൽ ൊടഴപറയുന്ന മല്ഖനും എഴുെിയെുമൊടല് "ഓർത്തമഡാക്സ്ത 
സഭ" 

ആകയാൽ പ്കിസ്തെുവിന്ടറ ശരീരും അമനേഷികടട്ട, പ്കിസ്തെുവിന്ടറ 
ശരീരും ഉള്ള സെയും അവിടെയുട്. ( ില്ാനിടല് അുംമപ്ൈാസ്ത െുസ്തെകും 
II െുനരുത്ഥാനടത്തകുറിച്ച ള്ള വിശോസും, ഭാഗും 107) 

പ്ഗീക് ഭാഷയിടല് ആധുനിക വിവർത്തകർ യഥാർഥ അർഥും എൊടണന്നു 
െല്മപാഴുും അവഗണിച്ച  എന്ന് ദുഃഖകര ാണ്. 

ദദവാത്മാവ് അെഹരികടപട്ടൊടണന്ന് അവകാശടപെുന്ന ഒരു ഉദ്ധാരണും 
െർജ്ജ  ടചയ്യാൻ വിശോസികളായ മവദെുസ്തെക വയാഖയാന ാണ് 
(മവദെുസ്തെക വയാഖയാനും). 

ഗലോതയർ 4: 8-10 

വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ ഗല്ാത്തിയർ 4: 8-10 ആടണന്നൊണ്  ടൊരു ടൊെുവായ 
എെിർപ്. ചില് ടപ്ൊട്ടസ്റ്റൻറുകളാകടട്ട, ദൈൈിളിടല് ഏടെങ്കില്ുും െീയെികൾ 
നിരീക്ഷികടപൊൻ ൊെില്ല എന്നു െറയാനാണ് ഇ് ഉെമയാഗികുന്ന്. ആ 
െിരുടവഴുത്തുകൾ യഥാർഥത്തിൽ െഠിപികുന്ന കാരയങ്ങൾ മനാകാും: 

8 എന്നാൽ, െീർച്ചയായുും, നിങ്ങൾ ദദവടത്ത അറിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ 
സേഭാവത്താൽ ദദവങ്ങളല്ലാത്തവർകുും ആ മസവിച്ച . 9 എന്നാൽ 
ഇമപാൾ നിങ്ങൾ െകരും ദദവും അറിയടപെുന്ന അടല്ലങ്കിൽ, ദദവും 
മെരുമകട്ട നിങ്ങൾ അെി കൾ ആകടട്ട െിടന്നയുും, അെു എങ്ങടന 
ൈല്ഹീനവുും ദരിപ്ദവു ായ  െകങ്ങൾ വീടുും െിരിഞ്ഞു എന്നൊണ്? 



മശഷും 10 നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങള ും  ാസങ്ങള ും കാല്ങ്ങള ും ആടുകള ും 
പ്െ ാണികുന്നു; 

ആന്റി-മഹാളി ദിനാ വിവാദവു ായി നിരവധി പ്െശ്നങ്ങള ട്. 

ഒന്നാ ൊയി ഗല്ാത്തിയർ വിജാെീയരായിരുന്നു (ചില് യഹൂദർ െിന്നീെുള്ള 
സൂചനകളിൽ െറഞ്ഞിട്ട ള്ളൊയിരികാും ഉടായിരുന്നടെങ്കില്ുും), 
 െെരിവർത്തനത്തിന്  ുമ്പുള്ള വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള സൂക്ഷികുന്നില്ല. 

കൂൊടെ, ദൈൈിളിൻടറ ആവശയങ്ങൾ ദൈൈിൾ "ഭിക്ഷകാരായ 
 െകങ്ങൾ" എന്നു വിളികുട ന്നല്ലാടെ  ടൊന്നു ില്ല. ഗല്ാത്തിയർ 
"പ്െകൃെിയാൽ ദദവങ്ങളല്ലാത്തവടരയാമണാ മസവികുന്ന്" എന്നെുമൊടല് 
െുറജാെി ആചരണങ്ങൾക് എെിരായി ൌമല്ാസ്ത വയക്ത ായ  ുന്നറിയിപ് 
നൽകിയിരുന്നു. 

 െ  െല് കാരയങ്ങള ും (ഞായറാഴ്ച, ഈസ്റ്റർ, പ്കിസ്ത സ്ത, 
െുെുവത്സരാശുംസകൾ) അവർ െല്മപാഴുും നിരീക്ഷികാറുട്. അെുടകാട് 
 െെര ായ ദിവസങ്ങൾ നിരീക്ഷികടപൊത്തൊയി അവർ 
കരുെുന്നുടടങ്കിൽ കമത്താല്ികർ / ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്്സ്ത / ഈമസ്റ്റൺ 
ഓർത്തമഡാക്സ്ത െരിഗണിമകടെുട്. 

ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധ ദിനങ്ങളിൽ ഗല്ാത്തിയർ 4: 8-10 അനുശാസികുന്ന് 
ശരിയല്ല,  റിച്ച്, ദൈൈിളില്ല്ലാത്ത ആമ ാഷങ്ങമളാട് െെിനിൽകുന്ന ഒരു 
 ുന്നറിയിപാണ് ഇ്. 

ഏഴോം ൈിവസറത്ത ശ ത്തിൻറെ കോരയമ ോ? 

മല്വയെുസ്തെകും 23-ാാാും അധയായത്തിൽ മരഖടപെുത്തിയിരികുന്ന 
ആമ ാഷദിവസങ്ങളിൽ ഏഴാും ദിവസും ശൈത്ത് ആണ്. വാർഷിക 
ദിന ായിരുന്നാല്ുും വാർഷിക വാർഷികയല്ല, ചില് സുംക്ഷിപ്റ്െ 
അഭിപ്ൊയങ്ങൾ പ്ക  ായി കാണടപെുന്നു. 

ആഴ്ചയിടല് ഏഴാും ദിവസും മവദെുസ്തെകടത്ത ശൈത്ത് എന്നു 
വിളികുന്നു. ആഴ്ചയിടല് ഏഴാും ദിവസ ായി ചില് കല്ടറുകളിൽ 
ഞായറാഴ്ച ദൃശയ ാകുന്നുടടങ്കില്ുും, ഞായറാഴ്ചയാണ് ആഴ്ചയിടല് 
ആദയദിനും. അമപാസ്തമൊല്ന്മാരുും വിശോസികള ും (ല്ൂമകാസ്ത: 4:16, 21, 6; 6: 6; 
മയാഹ .4: 13-15; 42: 44; 17: 1-4; 18) 4: എപ്ൈായർ 4: 9-11) ശബ്ബത്ത് ആചരിച്ച . 

ഏഴാും ദിവസടത്ത ശൈത്ത് െുെിയനിയ ത്തിൽ മചർന്നിട്ടിടല്ലന്ന് െല്രുും 
അവകാശടപെുന്നു, അെിനാൽ ഇന്നുും അ് സൂക്ഷിമകട 
ആവശയ ില്ല. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദും ഉന്നയികുന്നെിനുള്ള ഒമരടയാരു 
 ാർഗ്ഗും ദൈൈിളിൻടറ ടെൊയ െത്തേങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച ടകാടാണ്. ഒറിജിനൽ പ്ഗീക്, ഒറിയാട ാെുെി അര ായൽ, 
യഥാർത്ഥ ല്ാെിൻ വൾമഗെ് എന്നിങ്ങടന വിശേസികടപെുന്നവ മനാകിയാൽ, 



ഏഴാും ദിവസും ശൈത്ത് പ്കിസ്തെയാനികൾക് കൽപികടപെുന്ന എല്ലാ 
ഭാഷകളില്ുും അ് വയക്ത ാണ്. 

ദൈൈിളിടല് ചില് കമത്താല്ിക്, ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് വിവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 
മൊല്ുും, ഏഴാും ദിവസും ശൈത്ത് വിപ്ശ ും, അനുസരണ ുള്ള പ്കിസ്തെീയ 
ദദവജനത്തിന് മവടി നില്ടകാള്ളണും: 

4 അവൻ ഇങ്ങടന എവിടെമയാ ഏഴാും നാളിൽ സുംസാരിച്ച  "ദദവും 
െന്ടറ സകല് പ്െവൃത്തികളിൽനിന്നു ഏഴാും ദിവസും വിപ്ശ ിച്ച " 
എന്ന; 5വീടുും,  ുമ്പ് സ്ഥല്ും െരാ ർശിച്ച  ൽ, അ് 
അനുസരണമകെുനി ിത്തും കുടറ പ്െമവശികുും എന്നു  ുടമ്പ 
സുവിമശഷും ദകടകാടവർ നൽകുക ടചയ്ക്െു െുെരുന്നു മശഷും, 
"അവർ എന്ടറ സേസ്ഥെയിൽ പ്െമവശികയില്ല എന്നു." 6 അെുടകാടു 
.. . 9 അെുടകാടു ഒരു സേസ്ഥെയുള്ള ഇമപാഴുും ദദവജനത്തിന് 
െുെരുന്നു. 10 ആടരങ്കില്ുും ദദവത്തിൻടറ സേസ്ഥെയിൽ പ്െമവശികുന്നു 
ദദവും െന്ടറ പ്െവൃത്തികളിൽനിന്നു എന്നമൊടല് െന്ടറ 
പ്െവൃത്തികളിൽനിന്നു െരിണെി. 11 ആകയാൽ, ആരുും 
അനുസരണമകെിന്ടറ സ ദൃഷ്ടാെത്തിടന്നാത്തവണ്ണും  ാറിമയകാവുന്ന 
അങ്ങടന ഞങ്ങടള, ആ സേസ്ഥെയിൽ പ്െമവശിപാൻ സ രും 
ടചയ്യടട്ട. (എപ്ൈായർ 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 എവിടെമയാ അവൻ ഈ വാകുകളിൽ ഏഴാും നാളിൽ സുംസാരിച്ച : 
"ഏഴാും ദിവസും ദദവും െന്ടറ സകല് പ്െവൃത്തിയിൽനിന്നുും അന്നു 
നിവൃത്തനായെുടകാടു." 5 എന്നുും െറയുന്നു  ുകളിൽ ഭാഗത്തുകൂെി, 
"അവർ എന്ടറ സേസ്ഥെയിൽ പ്െമവശികയില്ല എന്നു." 6 അെു 
ഇമപാഴുും ചില്ർ ൈാകി പ്െമവശികുും മശഷിച്ചിരികയാല്ുും  ുടമ്പ 
സുവിമശഷും അവമരാെു പ്െസുംഗിച്ച ആ െങ്ങള ടെ ല്ും നങ്ങൾ, 
അകത്തു മൊയില്ല ... 9ദദവത്തിന്ടറ ജനത്തിന്നു ഒരു ശബ്ബത്തനുഭവും 
ൈാകി െിടന്ന, െുെരുന്നു; ദദവത്തിൻടറ ൈാകി ദദവും െന്ടറ 
ടചയ്ക്െെുമൊടല് സേെും സൃഷ്ടി നിന്ന് െരിണെി പ്െമവശികുന്ന 
ആർകുും 10. 11 ആകയാൽ, അങ്ങടന ആരുും അനുസരണമകെിന്ടറ 
അവരുടെ  ാെൃക ൊടഴ വീഴുും, ആ ൈാകി നൽകുക 
എല്ലാവിധത്തില്ുും പ്ശദ്ധികണും, ന ുക് (എപ്ൈായർ 4: 4-6,9-11 ഉല്) 

പ്കിസ്തെയാനികൾ ഏഴാും ദിവസും ശബ്ബത്ത് ആചരികണട ന്നാണ് െുെിയ 
നിയ ത്തിൽ വയക്ത ാകുന്ന്. ആത്മീയ വളർച്ചകുും വയക്തിെര ായ 
വത്തപ്െചാരണത്തിനുും അനുവദികുന്നെിനു െുറമ , ശൈത്ത് ദദവത്തിൻടറ 
സഹപ്സാബ്ദ വിപ്ശ ത്തിന്ടറ വരവ് വരുകയുും ടചയ്യ ന്നു. 

ഏഴാും ദിവസും ശൈ് വിശുദ്ധ ദിന ാടണന്നു െല്രുും കരുെുന്നില്ല 
(ദൈൈിൾ: മല്വയ െുസ്തെകും 23: 3, െുറപാെു 20: 8, ടയശയ്യാവു 
58:13). (എപ്ൈായർ 4: 4-11), "ശൂനയ ായ വാകുകളാൽ" (എമ . 5:26). 



രടാ ൊയി, അമെയാകയായിടല് ൈിഷപായ ഇമഗ്നഷയസ്ത ഏഴാും ദിവസും 
ശബ്ബത്ത്  ാെി (െിൽ ൈി ഇമഗ്നഷയസ്ത, ശൈത്ത്, ശബ്ബത്ത് ടസന്റിനൽ, മവാളയും 
69 (3): 18-21 , 2016, Thiel B. ഇഗ്നാത്തിമയാസ്ത, ശൈത്ത് എന്നിവടയകുറിച്ച് കൂെുെൽ 
അറിയാൻ സാൈത്ത് ടസന്റിനൽ, വാല്യും 70 (2): 15-17, 2017). അന്ധൻ ാടര 
െുരാെന പ്െ ാണും  എന്നറിയടപെുന്ന (ഥിഎല് ൈി ദ എന്നറിയടപെുന്ന 
ശബ്ബത്തുും ശബ്ബത്ത് മപ്കാണികിൾ, മവാളിയും 69 (2).: 10, 19-20, 2016) വിളിച്ച  
ടചയ്ക്െു. 

സഭയുടെ ചരിപ്െും കൂെുെൽ മരഖകൾ വിവരങ്ങൾക്, ൈുടകലെ് എവിടെ 
പ്കിസ്തെയാനി സഭ ഇന്ന് ആണ് െരിമശാധികുക? ഒപും 
www.ccog.org ദദവത്തിന്ടറ സഭ െുെരുന്ന ചരിപ്െും. 

10. റെമ ോണിക് അവധി ൈിനങ്ങൾ പുനർജനിച്ചു 
പ്കിസ്തെീയ, ഈസ്റ്റർ,  െ്  െെര ായ കാല്ും എന്നിവടയല്ലാും പ്കിസ്തെുവിന്ടറ 
അമനകും ടപ്ൊ സർ ാരുടെ ആചരണത്തിന് അനുസൃെ ായി? 

അവർ ദൈൈിളിൽനിന്ന് വരുന്നുമടാ? ഇടല്ലങ്കിൽ, അവർ എവിടെനിന്നു 
വരുന്നു? ദൈൈിളിൻടറ വീക്ഷണ ാമണാ നിങ്ങൾ അവടയ 
സൂക്ഷികുന്നടെങ്കിൽ? 

മല്ാകത്തിടല് എല്ലാ സഭകള ും വാഗ്ദാനും ടചയ്യ ന്ന നിരവധി 
വിമശഷദിവസങ്ങള ട്. അവടയല്ലാവരുും എല്ലാവരുും 
അുംഗീകരികുന്നു ില്ല. ചരിപ്െത്തില്ുെനീളും, ചില് സഭകൾ ചില്മപാൾ 
അുംഗീകാരും നൽകിയിട്ട ട്, ചില്മപാൾ അെകീർത്തിടപെുത്തിയിട്ട ട്. 

ഓമരാ അവധിദിനടത്തകുറിച്ച ും അവരുടെ ഉത്ഭവും സുംൈന്ധിച്ച 
വിശദാുംശങ്ങളിമല്കുും മൊകാൻ ഈ ടചറുെുസ്തെകത്തിന്ടറ െരിധിക് 
അപ റ ാണ്, യാഥാർത്ഥയത്തിൽ െല്രുും ഭൂെങ്ങടള നിരാകരികുന്നു. െല് 
പ്കിസ്തെയൻ മദവാല്യങ്ങള ും, അടല്ലങ്കിൽ അവടര െുനർനാ കരണും ടചയ്ക്െു. 

െല് പ്ഗീക്-മറാ ൻ ദദവശാസ്തപ്െജ്ഞന്മാർ ചില്മപാൾ പ്കിസ്തെയാനികൾ-
വകവയ്ക്കാടെ വിവിധ പ്ഗീമകാ-മറാ ൻ സഭകൾ 21 നൂൊടിൽ 
അവമരാധികുകയുും വസ്തെുെ മവടി ൊഗൻ, അനുചിെട ന്ന് ഈ അവധി 
കുെും എന്നു െഠികാൻ അത്ഭുെടപെുന്നു. 

പുതുവത്സരോശംസകൾ ജോനസ് (കോലറത്ത മൈവത), സ്റരടനുവ 
(ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും മക്ഷ ത്തിന്റെയും മൈവത) 

സ്തപ്െിുംഗ് (െുറ 12: 2) വർഷും ദൈൈിൾ ആരുംഭികുന്ന്, എന്നാൽ സാധാരണ 
െുെുവത്സര ദിനത്തിൽ വിളികുന്നു ആധുനിക കല്ടറുകൾ െീയെി 
ജനുവരി 1 നിരീക്ഷികടപെുന്നു. ദവകി 2 ND നൂൊടിൽ, പ്ഗീമകാ-മറാ ൻ 
ദദവശാസ്തപ്െഞനായ ടെർത്തുല്യനാണ് അെിന്ടറ ഒരു െെിപ് 



ടകാട്ടിമ ാഷിച്ചിരുന്ന പ്കിസ്തെു ഏെ െറയുകയുും ടചയ്ക്െവടര 
അെല്െിച്ച . െമക്ഷ, ആമ ാഷികാൻ ആപ്ഗഹികുന്ന അമനകും മെടര അ് 
െെഞ്ഞിട്ടില്ല. 

കമത്താല്ികാ വിജ്ഞാനമകാശും റിമപാർട്ട്: 

പ്കിസ്തെീയ എഴുത്തുകാരുും ടകൗൺസില്ുകള ും ഉത്സവവു ായി 
ൈന്ധടപട്ട ആമ ാഷങ്ങടളയുും അെിപ്ക ങ്ങടളയുും അെല്െിച്ച  ... ആ 
വർഷത്തിൻടറ െുെകത്തിൽ ആമ ാഷികടപട്ട : പ്െിട്ടൂറിയൻ 
പ്കിസ്തെയാനികൾ പ്കിസ്ത സ്ത ആമ ാഷങ്ങൾ സേീകരിച്ച  - (étrennes) 
എന്നു വിളികടപെുന്ന മദവനായ്ക്, െുെുവർഷ ദിനും (Cf. ഒവിഡ്, 
 ാത്തി, 185-90) - സൗഹൃദും എന്നെിന്ടറ ടവറുപായി (De Idol 
xiv). (െിമയണി ടജ നയൂ ഇയർ മഡ (ദി കമത്താല്ിക് 
എൻദസമലാെീഡിയ വാല്യും 11, 1911) 

487 എഡി, പ്ഗീമകാ-മറാ ാ ജനുവരി 1 "െരിമച്ഛദന െിരുനാൾ" സേീകരികാൻ 
മൊന്നി. എന്നിരുന്നാല്ുും, എല്ലാ വിജാെീയ പ്െവർത്തനങ്ങള ും അെു 
നിർത്തിയില്ല. 

കമത്താല്ികാ വിജ്ഞാനമകാശും െറയുന്നു: 

നമ്മുടെ നാളിൽ െുെുവർഷും ആരുംഭികുന്ന  െനിരമെക്ഷ ായ 
സേഭാവും െരിമച്ഛദനയുടെ  െെര ായ ആചരണത്തിൽ ഇെടെെുന്നില്ല, 
 ാപ്െ ല്ല വിശുദ്ധ ദിനത്തിന്ടറ വിശുദ്ധസേഭാവും  ാപ്െ ുള്ള ഒരു 
അവധിടയെുകാനുള്ള പ്െവണെയാണ്. വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ, 
െുറജാെീയവുും പ്കിസ്തെയാനിയുും െമ്മില്ുള്ള വയെയാസും 
ചൂടികാട്ട ന്നു: െുറജാെീയ വിരുന്നുും അെിപ്ക വുും പ്കിസ്തെീയ 
ഉെവാസവുും പ്ൊർഥനയുും (െി.എൽ, XXXVIII, 1024 സ്തകേയർ, സിുംപ്കീ, 
സിക്സിവീവി) െുറത്താകണും. (ഇബ്ദി്) 

അെുടകാട് അ് പ്െസ്തൊവികുന്നു: 

... ആറാും നൂൊടിന്ടറ അെയത്തിൽ ഔക്ടസടപ്ര കൗൺസിൽ (കാൻ. 
ഞാൻ) പ്കിസ്തെയാനികൾ സ്തടപ്െനസ്ത ദിഅടൈാല്ിചസ്ത 
ഒബ്സ്റ്ടസരേടര വില്കി. 

െദപ്െമയാഗും സ്തടപ്െനസ്ത ദിഅടൈാല്ിചസ്ത ഏകമദശും മൊടല് ല്ാെിൻ നിന്ന് 
ഇുംഗ്ലീഷിമല്ക് വിവർത്തനും ഒബ്സ്റ്ടസരേടര "െിശാചിൻടറ െുെിയ നെകുന്ന 
സ യും." അ് െുെുവർഷത്തിടല് െീരു ാനങ്ങൾ ഒരികൽ െുറജാെീയ 
മദവെയായ മവടി നൽകിയ പ്ൊർത്ഥനയുും നെെെികള ും ൈന്ധടപട്ട 
സാധയെ. 



ഒരു വിവാഹജീവിെും അവധി, ജനുവരി 1 അല്ല മൊല്ുും സഭ എന്ന 
ദെശാചികശക്തികൾ അെിന്ടറ ഗുണവിമശഷങ്ങൾ ചില് 
നിമരാധിച്ചിരികുന്നു. 

വോലന്ദെൻസ് ൈിനം   ു തി ഫയൂണസ് / പോൻ (പന്നികളുറടയും 
സന്തോനങ്ങളുറടയും ദൈവം) 

വാല്ന്ദറൻസ്ത ദിനും മൊടല് ദൈൈിൾ ഒരു അവധികാല്ും ഇല്ല, എന്നാൽ 
അമനകും ആള കൾ അെു നിരീക്ഷികുന്നു. 

ഒരു കമത്താല്ിക് ഉറവിെും ഇെിടനകുറിച്ച് ഇങ്ങടന എഴുെിയിരികുന്നു: 

ട പ്ൈുവരി 15 ന് ല്ൂെർകർല്ിയയിടല് െുരാെന മറാ ൻ 
ഉത്സവത്തിൽ ടസന്് വാല്ന്ദറൻസ്ത ദിനത്തിന്ടറ മവരുകൾ 
കിെകുന്നു. 800 വർഷകാല്ും മറാ കാർ ല്ുപ്റ്റസ്ത മദവിക് 
സ ർപിച്ച . ല്യൂപര്കല്ിയയില് ഒരു യുവാവിന് ഒരു യുവെിയുടെ 
മെര് മല്ാട്ടറിയുമെൊയി െറയാനാകുും, ആ വര്ഷടത്ത സ്തപ്െീ 
ദല്ുംഗിക െങ്കാളിയാകുകയുും ടചയ്യ ും. 

കമത്താല്ികാ സഭ ഇനി ഔമദയാഗിക ായി ടസന്് വാല്ന്ദറൻസ്ത 
ൈഹു ാനികുന്നു; അവധി മറാ ൻ കമത്താല്ികാ മവരുകൾ 
രടുും ഉട്.(ടസന്് വാല്ന്ദറൻസ്ത മഡയുടെ ഒറിജിനുകൾ http: 
//www.american catholic.org) 

പ്കിസ്തെയാനികൾ ആചരികുന്ന ദിവസും ഒരു െുറജാെീയ മവരനവുും 
ദല്ുംഗിക ദല്സൻസുും ഒരു ദിവസ ല്ല. െുെിയനിയ ത്തിൽ ഈ രീെിയിന് 
ടെരു ാെും  ുന്നറിയിപ  നൽകിയിരുന്നു (1 ടകാറിെയർ 6:18, യൂദാ 4). 

വാല്ന്ദറൻസ്ത ദിനടത്ത കുറിച്ച ചില് ഇൈാ ിക അഭിപ്ൊയങ്ങൾ 
പ്ശദ്ധികുക: 

വാല്ന്ദറൻസ്ത മഡ ആമ ാഷികുന്ന് അനുവദനീയ ല്ല കാരണും: 
ഒന്നാ മത്ത് ഒരു നൂെന ആമ ാഷ ാണ് ... പ്കിസ്തെയാനികൾ 
വാല്ന്ദറൻസ്ത മഡയുടെ െുറജാെീയ മവരുകടളകുറിച്ച് 
മൈാധവാനായിരുന്നു. രകിസ്തയോനികൾ റസന്് വോലന്ദെൻസ് 
മെ  ുൈിുംകൾക് ഒരു പോഠം ആയിരിക്കണം സവീകരിച്ചത് വഴി ... നോം 
പുെജോതീയ അധോർ ിക രീതികൾ  ന്ധറെട്ട എന്തും 
ഒഴിവോക്കണം കുെുുംൈങ്ങൾ, സുഹൃത്തുകള ും വിവാഹും െമ്മില്ുള്ള 
സ്തമനഹും അത്തരും ഒരു ദിവസും ആമ ാഷ ായിത്തീർന്ന് 
ആവശയ ില്ല ... ... ഉത്ഭവും. (വാല്ന്ദറൻസ്ത ദിനും 
ആമ ാഷികുന്നെിനുള്ള ഭരണകൂെും http: // www contactpakistan.com) 



വാല്ൻദറൻസ്ത മഡ പ്കിസ്തെയാനിെിയു ായി  ുൈീങ്ങള  ായി 
െങ്കുവയ്ക്കുന്നൊയി പ്ശദ്ധികുക. (വയക്ത ായുും ടെൊയ വിട്ട വീഴ്ച്ച) 
ൊെവുും. 

 െ  വാകുകളിൽ െറഞ്ഞാൽ, വാല്ന്ദറൻസ്ത ദിനാശും പ്കിസ്തെുവിന്ടറ 
മെരിൽ ('പ്കിസ്തെു െെേും') വിജാെീയരുടെ ഇെയിൽ ദുഷികടപൊൻ 
ഇെയാകുന്നു (മറാ . 2:24; ടയശയ്യാവു 52: 5). "നിങ്ങള ടെ നി ിത്തും 
ദദവനാ ും ദുഷികടപെരു്" (മറാ ർ 2:24) െുറജാെി അവുധികൾ 
ആചരികുന്നു. 

യഥാർഥ പ്കിസ്തെയാനികൾ െിശാചിൻടറ അവധികാല്ടത്ത 
പ്െെിപ്െവർത്തികുന്നില്ല (രള 1 മകാരിെയർ 10:21). 

 ോർെി രഗോസ്: റെവിൾ കോർണിവൽ 

 ാർദി പ്ഗാസ്ത, വാല്ന്ദറൻസ്ത ദിനും (ൊടഴ ല്ുെർസാല്ിയ എന്നുും 
വിളികടപെുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ) െുറജാെീയെയിൽ നിന്ന് വന്നു: 

വാർഷിക നീെൽ ഉത്സവത്തിന്ടറ ആദയകാല് സുംഭവങ്ങളിടല്ാന്ന് 
ഈജിപ്റ്െിടല് ഒസിറീസ്ത ഉത്സവ ാണ്. ദനൽ നദി വാർഷിക 
ടവള്ളടപാകത്താൽ ജീവിെത്തിന്ടറ നവീകരണത്തിന്ടറ ഓർമ്മ 
െുെുകി. ഏഥൻസിൽ, ആറാും നൂൊടിൽ. ൈിമനായ്ക്, ഡമയാദനസസ്ത 
മദവടന ൈഹു ാനികുന്ന ഒരു വാർഷിക ആമ ാഷും, മലാട്ടിന്ടറ 
ഉെമയാഗത്തിന്ടറ ആദയകാല് ടറമകാർഡ് 
ആയിരുന്നു. മറാ ാസാപ് ാജയകാല്ത്ത് ഈ സ യത്ത്  ാുംസളവികസനും 
സിവിൽ ഡിമസാർഡർ, ദല്സൻഷയസ്ത എന്നിവയുടെ ഏെവുും 
പ്ൊധാനയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ൈാകാനാല്ിയ, സാെർനാല്ിയ, 
ല്ുെർകല്ിയ എന്നിവ മറാ ൻ ഉത്സവങ്ങളായിരുന്നു. യൂമറാപിൽ 
മവനൽകാല് ഉ്െന്നങ്ങള ടെ ൊരമ്പരയും ദപ്കസ്തെവ കാല് ട്ടങ്ങളിൽ 
നന്നായി നില്നിന്നിരുന്നു ... െുറജാെീയ അന്ധവിശോസങ്ങളില്ുും 
യൂമറാപിന്ടറ നാമൊെികഥകളില്ുും ആഴത്തിൽ 
മവരൂന്നിയിരുന്നെിനാൽ മറാ ൻ കമത്താല്ികാ സഭ അവടര 
 ുപ്ദാവാകയ ാകാൻ കഴിയാടെ, സഭയുടെ പ്െവർത്തനത്തിന്ടറ 
ഭാഗ ായി അവരിൽ ഒമട്ടടറ അുംഗീകരികുകയുും 
ടചയ്ക്െു. (കാർണിവൽ ദി ടകാളുംൈിയ എൻദസമലാെീഡിയ, ആറാും 
െെിപ് 2015) 

ൈമകാണല്ിയക് ൈമകാണസ്ത മദവനായിരുന്നു, ഡമയാദനസസ്ത എന്നുും 
അറിയടപെുന്നു. പ്ഗീക്  ിമത്താളജിയിടല് കൃപ്െി , വീഞ്ഞ്, വീഞ്ഞ്, കൃപ്െി െേും, 
ട ർട്ടില്ിെി, െിമയെർ,  െപ്െകെനത്തിന്ടറ ദദവും. ൈാകാൻല്ിയാ 
ആമ ാഷത്തിൻടറ ഭാഗ ായിരുന്നു ദല്ുംഗിക വൃത്തിടകട്ട്.  ൂന്നാും 
നൂൊടിൽ പ്ഗീക്-മറാ ൻ മനൊവായ കമ ാഡിയാനസ്ത െന്ടറ ആരാധനടയ 



അെല്െിച്ച  (പ്കിസ്തെീയ അച്ചെകത്തിൽ ആന്റി ദനസീൻ  ാമദസിൽ 
നിന്നുും മവാളയും 4). 

 ദയൊനും, വിമശഷിച്ച് വീഞ്ഞ്, പ്ഗീക് സുംസ്തകാരത്തിൽ ദിമയാണീഷയസ്ത 
രൂക്ഷ ായ ജീവിെ ദശല്ിയുടെ പ്െധാന കാരണും (മഗെ്ല്ി ഐ. പ്ഡിങ്ക് 
മഗാെും ൈുക്സ്ത, 2008, മെജ് 11) ഒരു പ്െധാന െങ്ക് വഹിച്ച .  ാർഡിസ്ത പ്ഗാസ്ത, 
കാർനവൽ െുെങ്ങിയവയു ായി ൈന്ധ ുട്. 

രടാും നൂൊടിന്ടറ അവസാനത്തിൽ, മറാ ൻ കമത്താല്ികാ സഭയുും, 
ൌരസ്തെയ ഓർത്തമഡാക്സ്ത സനയാസിയായ ഐമറനിയസുും, ൊഷണ്ഡിടല് 
വാല്ന്റിനസിന്ടറ അനുയായികടള,  ാുംസഭക്ഷണ ഉത്സവങ്ങൾ 
ഭക്ഷികുന്നെിൽ, 

"ഈ വക പ്െവർത്തികുന്നവർ ദദവരാജയും അവകാശ ാകുകയില്ല" 
എന്ന് െിരുടവഴുത്തുസുംൈന്ധ ായ ഉറപ നൽകുന്ന എല്ലാത്തരും 
നിമരാധനങ്ങള ും ഭയന്ന് അവർകിെയിൽ "ഏെവുും െികവുള്ളെുും 
െികഞ്ഞെു ായ" െങ്ങടളത്തടന്ന ഭയടപെുത്തുന്നെു 
സുംഭവികുന്നു.ഉദാഹരണത്തിന്, ൈല്ിയർപിച്ച വിപ്ഗഹങ്ങൾക് 
വിപ്ഗഹങ്ങൾകുള്ള ഭക്ഷണും കഴികാെിരികുന്നെിന് അവർ യാടൊരു 
വി ര്ശനവു ില്ല, ഈ വിധത്തിൽ അവയ്ക്ക് യാടൊരു വിധത്തില്ുും 
യാടൊരു അശുദ്ധവു ില്ലാെിരികാനാകുട ന്നാണ് അവർ 
ചിെികുന്ന്. വിപ്ഗഹങ്ങള ടെ ൈഹു ാനാർഥും ആമ ാഷികുന്ന 
ഓമരാ വിജാെീയ ഉത്സവസ യത്തുും വീടുും. . . അവരിൽ ചില്ർ 
ജഡമ ാഹങ്ങളാൽ സേയും െര ാനികളാൽ സമ്പുഷ്ട ാണ്, 
ജഡിക രണങ്ങൾക് ജഡിക സേഭാവും അനുവദിമകടെുട്, ആത്മീയ 
കാരയങ്ങൾ ആത്മീയ കാരയങ്ങൾകായി നൽകുും. ഇവരിൽ ചില്ർ, 
മ ൽപറഞ്ഞ െഠിപികല്ിടനകുറിച്ച് െഠിപിച്ചിരുന്ന സ്തപ്െീകടള 
അെ ാനികല്ാണ്. െല്രുും വഴി ടെെിമപാവുന്ന സ്തപ്െീകടള 
ദദവസഭയിമല്ക്  െങ്ങിടച്ചന്ന് െല്മപാഴുും അവർ സമ്മെികുന്നു. 
അവരുടെ ടെെ കൾ  റികെന്ന് അവ സമ്മെികുകയുും 
ടചയ്ക്െു. െുസ്തെകും 1, അദ്ധയായും 6, വാകയും 3) 

െിന്നീട്, ഓർത്തമഡാക്സ്ത കമത്താല്ികാ വിദഗ്ദ്ധനായ അർമനാൈിയസ്ത (330-

ാാാും ജന്മവാർഷികും) 
നിങ്ങൾ ൈുദ്ധി ാന്മാടരന്നു നിങ്ങൾകു െറയുന്നെു എങ്ങടന? നിങ്ങൾ 
 ിനിവർ ടൌരന്മാമരാ?  നസില്ാകാൻ എെു െദങ്ങമളാട് നിങ്ങൾ 
 നസില്ാകുന്നു, എങ്ങടന സുംരക്ഷികാനാകുട ന്ന് അെകെകര ാമണാ, 
കല്ാകാരൻ ാർക് സുരക്ഷിെെേത്തിന് െകരുന്ന വിധത്തിൽ 
സുംരക്ഷികുന്നമൊ ആയ കല്കടള എങ്ങടന സുംരക്ഷികുും എന്ന് 
 നസില്ാകാും. ഇ് വയാജ ായ അവിശേസനീയെയല്ല, 
വയാജാമരാെണങ്ങൾ ടകാട് നിങ്ങൾ കൈളിപികടപെുന്നുമടാ? 
നിങ്ങള ടെ എല്ൂസനിണിയയുടെ കുപ്െചരണങ്ങടള, അവരുടെ 
അെിസ്ഥാന ആരുംഭങ്ങള ും െുരാെന സാഹിെയമരഖകള ടെ മരഖകള ും, 



അത്തരും സൂചനകൾ ടകാട്, നിങ്ങൾ ശരിയായി, 
വിശുദ്ധെശ്ചാത്തല്ങ്ങൾ, "ഞാൻ ഉെവസിച്ച  കരയുും; ഞാൻ 
ൈുദ്ധി ുട്ടിയിൽ ഇരുന്നു ശാസികുന്ന വയവഹാരത്തിൽ 
ടവച്ചിരികുന്നു. എനിക് വീടുും ല്ഭിച്ച , ടചറിയ ടനഞ്ിമല്യ്ക്ക് 
 ാെ ന്നു.(ആർമനാൈിയസ്ത ടഹന്റിടഹടനെിടര, െുസ്തെകും V, 
അദ്ധയായും 26) 

ഒരു ' ാർദി പ്ഗാസ്ത' വിരുന്നിടനകുറിച്ച് അനുശാസികുന്നൊയിമപാല്ുും 
അര്മൈാൈിയസ്ത  ുന്നറിയിപ് നൽകിയിരുന്നു. 

വയാഴത്തിന്ടറ വിരുന്ന് നാടള ആണ്. വയാഴും, ഞാൻ കരുെുന്നു, 
ദഡൻസ്ത, ഒപും വല്ിയ വിരുന്നു ടകാട് വിപ്ശ ികണും, നീട 
വിശപ ടകാട് ആഹാരും ആഹാരത്തിനായി ആപ്ഗഹും ടകാഴുപ് 
നിറഞ്ഞു, സാധാരണ ഇെമവളയ്ക്കു മശഷും വിശന്നു. (അർമണാൈിയസ്ത, 
എഗൻസ്റ്റ് ദി ഹീത്തൻ, െുസ്തെകും VII, ചാപ്റ്െർ 32) 

അെുടകാട്,  ുൻകാല് എഴുത്തുകാർ കർന്നവൽ /  ാർദി പ്ഗാസ്ത എന്നിവ 
മൊടല്യുള്ള വിമശഷദിവസങ്ങടള അെരിഷ്കൃെ ായ 
വിപ്ഗഹാരാധനയു ായി ൈന്ധടപെുത്തുന്നെിടന അെല്െിച്ച . 

ദൈൈിൾ െഠിപികുന്നു: 

13 െകൽസ യത്തു എന്നമൊടല്, കളിപാൻ  ദയൊനങ്ങളില്ു ല്ല, 
ദുർമ്മരയാദയുും കാ ും, െിണകത്തില്ുും അസൂയ ഇല്ല ഇല്ല, ശരിയായി 
നെക. 14എന്നാൽ കർത്താവായ മയശുപ്കിസ്തെുവിന്ടറ ധരിച്ച , 
അെിന്ടറ മ ാഹങ്ങടള നിറമവൊൻ, ജഡത്തിന്നായി 
ചിെികരുെു. (മറാ ർ 13: 13-14) 

ദൈൈിൾ സമൊഷികുന്ന് അെല്െികുന്നില്ല,  ാർഡി ഗാസ്ത, ൈന്ധടപട്ട 
ആചരണങ്ങൾ െിരുടവഴുത്തിന് വിരുദ്ധ ാണ്. ടൈാളീവിയയിൽ അവർ 
അെിടന "െിശാചിൻടറ കാർണിടവൽ" എന്നു വിളികുകയുും സാത്താടന 
അവരുടെ ദദവ ായി െരസയ ായി ആരാധികുകയുും ടചയ്യ ന്നു! 

ടഡവിൾസ്ത കാർണിവൽ (ല്ാ ഡയബ്ല്ാഡ) എല്ലാ വസെങ്ങള ും 
ഒമരാമറാ കാർണിവൽ മ ാഡിമല്ക് മൊകുന്നു ... സാത്താന്ടറ 
നർത്തകികളാണ് ദഹദല്െ കളിൽ ഒന്ന്, ഒരു പ്െമെയക െരത്തില്ുള്ള 
െിശാചിന്ടറ ആരാധനയിൽ നിന്നാണ് ഈ ൊരമ്പരയും. Oruro ഒരു ഖനന 
നഗരവുും നാട്ട കാരുും ആണ്, ഭൂഗർഭ സ യും വളടര അടർപ്ഗൗട്, 
അമധാമല്ാക മദവടന ദടത്തെുകാൻ െീരു ാനിച്ച . ഇെു സാത്തനായുും 
ഒപ്റൂ വിശേസ്തെൻ സാത്താമനാ അടല്ലങ്കിൽ അവരുടെ ദദവട ന്ന 
നില്യിമല്ാ സവർ ആയി അുംഗീകരികടപട്ടൊയി ദപ്കസ്തെവ 
ൊരമ്പരയും പ്െസ്തൊവികുന്നുട്. (ട  ിക്സ്ത http://events.frommers.com/sisp/  
Index.htm? Fx = ഇവന്് & event_id = 5769) 



കാർനവാൽ /  ാർദിസ്ത പ്ഗാസ്ത ഒരു ഭൂെവിദയാല്യ ാണ്, െീർച്ചയായുും 
പ്കിസ്തെയാനിയല്ല. മയശുവിമനാ ആ വയക്തിയുടെ ആദയകാല് വിശേസ്തെ 
അനുഗാ ികടളമയാ അ് ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. 

പുളിെിലെോത്ത അെവും റപറന്തറക്കോസ്തയ ൈിവസവും 

 കളിടന സുംൈന്ധിടച്ചെ്? 

ടല്ന്് എന്ന വാക് സ്തപ്െിുംഗ് സീസസ്ത എന്നാടണങ്കില്ുും  ാർഡി പ്ഗാസ്ത 
കഴിഞ്ഞാൽ  ഞ്ഞുകാല്ത്ത് ഇ് പ്െധാന ായി കടുവരുന്നു. 

മവൾഡ് ൈുക് എൻദസമലാെീഡിയ െറയുന്നു: 

സ്തമൊപ്െും ആചരികുന്ന ഒരു  െ കാല് ാണ് സ്തമൊപ്െും ... ഇ് 
ആസ്റ്റർ  ുമ്പ് 40 ദിവസും  ുൻൊണ്, ഞായറാഴ്ച ഒഴിടക, ഈസ്റ്റർ 
ഞായറാഴ്ച അവസാനികുും (രാും ൈും ല്ന്്, മവൾഡ് ൈുക് 
എൻദസമലാെീഡിയ, 50 ാാാും െെിപ് 1966). 

ആഷ് ൈുധൻ സുംൈന്ധിമച്ചാ? 

അടൊരു യഥാർത്ഥ പ്കിസ്തെയാനി അടല്ലങ്കിൽ ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധ ദിന ല്ല. 

കമത്താല്ികാ വിജ്ഞാനമകാശും റിമപാർട്ട്: 

ആഷ്  ുധനോഴ്ച മെര് ചിടനരുമ് (ടവണ്ണീർ ദിവസും) അ് മറാ ൻ 
 ിഷല് ൽ എന്നവൻ പ്ഗിമഗാറിയൻ സപ്ചട ുംെരയ് ആദയടത്ത 
നില്വില്ുള്ള െകർപ കൾ കാണടപെുന്ന ഒരുെമക്ഷ കുറഞ്ഞ് എട്ടാും 
നൂൊടിൽ നിന്നാണ് .ൈര്ണാഡ്ഷാ. 

ഈ ദിവസത്തിൽ െുരാെന ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിശേസ്തെരായ 
എല്ലാ വിശോസികള ും ൈസിന്ടറ സ ീെും ൈല്ിെീഠത്തിമല്ക് 
സ ീെികണട ന്ന് ആഹോനും ടചയ്യ ന്നു, അവിടെ െുമരാഹിെൻ 
െന്ടറ  ുൻെിൽ ചിെറികിെകുന്ന ചിെയിൽ ചവിട്ടിയാൽ, ടനെിടന 
ചൂടികാണികുന്നു (െർസ്റ്റൻ എച്ച്.ഷാ ൈുധൻ ദി കമത്താല്ിക് 
എൻദസമലാപീഡിയ 1907 ). 

അെിനാൽ, സഭ 8 ാാാും നൂൊടിൽ ഔമദയാഗിക ായി അ് സേീകരിച്ച . 

ടനെിയിൽ ടവണ്ണീർ ചവിട്ട ന്ന ആശയും സൂരയമദവന്ടറ ആരാധനയിൽനിന്നുും 
െുറജാെീയെയുടെ  െ  രൂെങ്ങളിൽ നിന്നുും വരുന്നൊടണന്നെുും 
പ്ശദ്ധിമകടൊണ്. 

 ിപ്െെിക് ... െുെരുന്നു ... ഇനി അവരുടെ ടനെിയിൽ സൺ മപ്കാസ് 
ഉടായിരികുും. പ്കിസ്തെീയ ആഷ് ൈുധന്ടറ ടനെിയിൽ ഉടാകിയ 
ചാരത്തിൻടറ പ്കൂശു ായി സാ യും പ്െകെ ാണ്.  ിപ്െെിക് 



സുംസ്തകാരത്തിൽ നിന്ന് കെട െുകുന്ന ആദയകാല് പ്കിസ്തെയാനികള ടെ 
 ാെൃകയായിരികാും ഇ് ചില്ർ നിർമേശിച്ചിരികുന്ന്;  െ ള്ളവർ 
ഒമര മപ്ൊമട്ടാദെപിടന ആപ്ശയികുന്നൊയി രട് വിഭാഗങ്ങൾ 
െറയുന്നു. (നൈാർസ്ത െി  ിപ്െങ്ങള ടെ  ിസ്റ്റിെീസ്ത: പ്കിസ്തെീയമല്ാകടത്ത 
രൂെീകരികുന്ന െുറജാെീയ വിശോസും ഇൻറർ പ്െഡീഷൻസ്ത / ൈിയർ 
ആന്് കമ്പനി 2005, മെജ് 36) 

ആഷ് ൈുധൻ ആമരാെികടപട്ട പ്കിസ്തെീയ ആമ ാഷും മറാ ൻ 
െുറജാെീയെയിൽ നിന്നാണ് വന്ന്, അ് മവദി ഇെയയിൽ നിന്ന് 
അ് സേീകരികുകയുടായി. അഗ്നിടയ അഗ്നിയായി 
വിഭജിച്ച ടവങ്കില്ുും, എല്ലാ ൊെങ്ങടളയുും ഒഴിവാകാനുള്ള 
ശക്തിമയാടെയാണ് ആഷസ്ത കണകാകടപെുന്ന്.  ാർച്ചിൽ 
മറാ ാസാപ് ാജയെരിൊെികിടെ െുമരാഹിെന്മാർ മരാ ങ്ങൾ കഴുകി, 
െങ്ങള ടെ ൊെങ്ങൾക് പ്ൊയശ്ചിത്തും ടചയ്യാൻ ചാരത്തിൽ 
ഉറങ്ങുകയുും ടചയ്ക്െു. ഇമപാൾ എല്ലാ വർഷവുും എല്ലാ ൊെങ്ങള ും 
െുെച്ച നീകടപെുട ന്ന െത്തേത്തിൽ െിന്നുും കുെിച്ച ും ൊെവുും ഒരു 
നവവത്സര ഹവായുും ഉടായിരുന്നു.  ാർച്ച് ടചാവാഴ്ചയായ 
ടചാവാഴ്ച ടചാവ, െന്ടറ ആരാധകരുടെ ൊെങ്ങൾ അവടന 
 രണത്തിമല്ടകെുത്തു. അെുടകാടാണ് കാർണിവൽ ദഡ  ാർട്ടിസ്ത, 
ടചാവ ദിനത്തിൽ വീണ്. ഇുംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ, ടചാവാഴ്ചയായിരുന്നു, 
കാരണും  ാർക് സാക്സൺ മദവനു ായി ൈന്ധടപട്ടൊണ്. പ് ഞ്ിൽ 
കാർണിവൽ ദിനും  ാർദിസ്ത പ്ഗാസ്ത എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്ന്, "ഹാെ് 
ടചാവാഴ്ച", ആഹ്ലാദത്തിനു ുൻപ്റ് ട ർല്ിനിങ് ദിനും. (വാകർ ൈി. ദി 
വിൻസ്ത എൻദസമലാെീഡിയ ഓഫ്  ിത്ത്സ്ത ആൻഡ് സീപ്കട്ട്സ്ത 
ഹാർപർ മകാളിൻസ്ത, 1983, മെജ് 66-67) 

നോൽപതു ൈിവസം മനോമ്പു മനോ ാു എവിറട നിന്നു വന്നു? 

എണ്ണ െ കാല് ട്ടടത്തകുറിച്ച് ദൈൈിൾ െറയുന്നു, അവിടെടവച്ച് 
ടെെമകാസ്തെു നാശും വിെയ്ക്കുന്നെുെടന്ന. നാല്ാും നൂൊടിനുും ആറാും 
നൂൊടിനുും ഇെയിൽ, പ്ഗീക്-മറാ ർ ാർ 50 ദിവസും ഉെവാസും അനുഷ്ഠിച്ച . 
ഇൈാ ിക ഉെവാസദാസനായ റ ദാൻ (ദെൻസ്ത, െുറും 32) 
സ ാന ായി.കാല്പ്കമ ണ, ഒമന്നാ അെില്ധികമ ാ (സാധാരണ ഭക്ഷണും) 
ഇനങ്ങൾ നാല്െത്തിയഞ്ു ദിവസും വയെയാസ ില്ലാടെ  ാെി. 

അഞ്ാും നൂൊടിടല് കമത്താല്ികാ സനയാസിയായ അമൈാട്ട് മജാൺ 
കാസിയൻ മൊല്ുും ആദയകാല്പ്കിസ്തെയാനികൾ 
ആമ ാഷികാത്തവരായിരുന്നില്ല. 

എന്നാൽ നിങ്ങൾ സഭ അതിന്റെ പൂർണത പിരിയോത്ത നിലനിർത്തി 
കോലമത്തോളം, മനോമ്പുകോലത്ത് ആചരണം 
ഇലെോതിരുന്ന അറിഞ്ഞിരികണും.(കാസിയൻ മജാൺ മകാൺ റൻസ്ത 21, 



അബ്സ്റ്മൊൺ ടെമയാണസിന്ടറ ആദയസമമ്മളനും അെി ദിനത്തിൽ 
െുനർജനനും നെത്തുക) അദ്ധയായും 30) 

അങ്ങടന മനാമ്പു െുറകടപെുകയുും യഥാർത്ഥ വിശേസ്തെർ അ് 
സൂക്ഷിച്ചിടല്ലന്നു സമ്മെികുകയുും ടചയ്ക്െു. 

അമപാസ്തെല്നായ ടൌമല്ാസ്ത ടെസഹാദിനവുും െുളിപില്ലാത്ത 
അപത്തിന്ടറ ദിനങ്ങള ും സൂക്ഷികുകയായിരുന്നു (1 ടകാരി. 5: 7-
8). എന്നിരുന്നാല്ുും, മനാമ്പുകാല്ും എന്നു വിളികടപെുന്നെിൽ അവൻ 
അങ്ങടന ടചയ്ക്െില്ല. എന്നിരുന്നാല്ുും, െുളിപില്ലാത്ത ടറാമ നിയാ ദിവസങ്ങൾ 
െുളി ാവിൽ നിന്ന് ഏഴു ദിവസടത്ത "ഉെവാസും" ഉൾടകാള്ള ന്നെിനാൽ, 
ഈസ്റ്റർ െല്രുും വിളികുന്ന സ യത്ത്, മറാ ിന്ടറയുും ഈജിപ്റ്െിടല്യുും 
ചില് ൈന്ധും അനുചിെ ായ കാല് ായിരികുും, െമക്ഷ സ യും , അെുമൊടല് 
െടന്ന അവർ അവയിൽ നിന്ന് വയെയസ്തെ ായി, വയെയസ്തെ ായിരുന്നു. 

മസാപ്കട്ടീസ്ത സ്തമകാളാസ്റ്റികസ്ത അഞ്ാും നൂൊടിൽ ഇങ്ങടന എഴുെി: 

ഈസ്റ്റർകു  ുമ്പുള്ള വികാരങ്ങൾ വയെയസ്തെ ജനങ്ങൾകിെയിൽ 
വയെയസ്തെ ായിട്ടായിരികുും കാണടപെുക. ശനിയാഴ്ചയുും 
ഞായറാഴ്ചയുും ഒഴിടക, ഈമസ്റ്ററിന്  ുമ്പുള്ള  ൂന്നു െെിൊടു 
ആഴ്ചകമളാളും മറാ ാ സരർശികുന്നവർ. Illyrica, പ്ഗീസ്ത, 
അല്ക്സാപ്ടിയയില്ുളള ആ് ആഴ്ചകൾ മനാമ്പുകാല്ും 
മനാടമ്പെുകുകയാണ് അവർ ടചയ്യ ന്ന്. 'നാല്െെു ദിവസും' 
എന്നർത്ഥും.  െ ള്ളവർ ഈസ്റ്റർകു  ുമമ്പ ഏഴാും ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് 
ഉെവാസും ആരുംഭികുകയുും  ൂമന്നാ അമഞ്ാ ദിവസും 
ഉെവസികുകയുും ടചയ്ക്െു. ഇെമവളകളിൽ, ആ നാളടത്ത നാല്െെു 
ദിവസടത്ത ഉെവാസും. ... ചില്ർക് ഒരു കാരണവുും  ടൊരാൾക് 
മവടറയുും കാരണ ുട്. ആഹാരത്തിൽനിന്നുള്ള ടവറുപ്, 
ദിവസങ്ങള ടെ എണ്ണും എന്നിവടയകുറിച്ച് ഒരു 
അഭിപ്ൊയവയെയാസവുും ന ുകില്ല. ചില്ർ ജീവജാല്ങ്ങളിൽ നിന്നു 
 ത്സയടത്ത െിന്നുകളയുും;  ത്സരികടള  ുറുടക െിെിക; അവയവങ്ങൾ 
െിന്നുന്നുടമല്ലാ; അവണ്ണും െമന്ന അനവധിയുള്ളവർ ഭൂ ി യിൽ നിന്നു 
ഉത്ഭവിച്ചാല്ുും എന്നു എഴുെിയിരികുന്നുവമല്ലാ. ചില്ർ  ുട്ടാെുകളില് 
നിന്നുും എല്ലാത്തരും െഴങ്ങള ും  ുറുകിപിെികുന്നു.  െ ള്ളവര്ക് 
ഉണങ്ങിയ അപും  ാപ്െും. െ ള്ളവർ ഒൻെൊും  ണികൂർ വടര 
ഉെവാസും ഉെപ്ദവികാടെ  െ െരും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എെുകാറില്ല 
... എന്നിരുന്നാല്ുും ആർകുും ഒരു അധികാരിയായി എഴുൊൻ 
കഴിയുന്നില്ല ... (മസാപ്കട്ടീസ്ത സ്തടകാളാസ്റ്റിസ്റ്റസ്ത, എക്ളില്ിറസ്റ്റികൽ 
ഹിസ്റ്ററി, മവാളയും V, അദ്ധയായും 22) 

വയെയസ്തെ ായ ആവശയങ്ങള  ായി അമപാസ്തമൊല്ന്മാർക് െീർച്ചയായുും 
വയെയസ്തെ ായ ആവശയങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു (cf. 1 ടകാരി. 1:10; 11: 1).നാൽെെു 



ദിവസും മനാമ്പുകാല്ടത്ത ആഹാരും, ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ും 
ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ും ഉൾടകാള്ള ന്ന ദൈൈിളിൽ െരാ ർശിച്ചിരികുന്ന 
നാൽെെു ദിവസും മൊടല് അല്ല (െുറപാട് 34:28, ല്ൂമകാസ്ത 4: 2). 

മനാമ്പുകാല്ത്തിൻടറ ഉത്ഭവടത്തകുറിച്ച് ഒരു െണ്ഡിെൻ എഴുെി: 

ൈാൈിമല്ാണിയൻ ഇഷ്െർ ആരാധകന്മാരുും, ഈജിപ്റ്ഷയൻ  ഹാനായ 
അമഡാണിസ്ത അടല്ലങ്കിൽ ഒസിരിസിന്ടറ ആരാധകരു ായ നാൽപ് 
ദിവസും ഒരുൊെുകാല്ും പ്ശദ്ധികടപട്ട . െുറജാെീയരിൽ, ഈ 
മനാവാല്ൻ കാല് ട്ടും  ഹത്തായ വാർഷികത്തിന് പ്ൊധാനയും 
അർഹ ാടണന്ന് മൊന്നുന്നു ) ഉത്സവങ്ങൾ. (ൈാകിഷിച്ചി എസ്ത. 
മവദെുസ്തെകത്തില്ുും ചരിപ്െത്തില്ുും ദദവത്തിന്ടറ ഉത്സവങ്ങൾ, ഭാഗും 
1. ദൈൈിളിൻ ടെർസിടെസീസ്, ടൈറിയാൻ സ്തപ്െിങ്സ്ത (എും.ഐ.), 
1995, മെജ് 108) 

ഈജിപ്റ്െിടല് അല്ക്സാൻപ്ഡിയയിൽ നിമന്നാ പ്ഗീസിൽ നിമന്നാ നാല്െെു 
ദിവസടത്ത ഉെവസിച്ച ആശയും ഇസ്ത പ്െത്തിടല് െുറജാെീയ 
മദവെയു ായി ൈന്ധടപട്ടൊടണന്ന് കരുൊും. ൈാൈിമല്ാണിയർ പ്ഗീകുകാരുും 
ഈജിപ്റ്െുകാരുും ഏടെെുത്തിരുന്നെിനാൽ അവർ ആ രീെി ആരുംഭിച്ച . 

ആദി  പ്കിസ്തെയാനികൾ െുളിപില്ലാത്ത അപത്തിന്ടറ ദിനങ്ങൾ 
നിരീക്ഷിച്ചെിനാൽ, െുറജാെീയ ഉദോധനങ്ങൾ പ്ഗീക്-മറാ ർ ാർ 
െല്വിധത്തില്ുും പ്െെികൂല് ായി  ാെിയിരുന്നു. 

െുറജാെി ആചാരങ്ങളിൽ െങ്കുെെ ന്നെിടനെിടര അമപാസ്തെല്നായ 
ടൌമല്ാസ്ത  ുന്നറിയിപ  നൽകിയിരികുന്നു: 

14 അവിശോസികള ടെ ഒരു അസ  ായ െീും നിങ്ങൾ 
പ്െമയാജനടപെുത്തൂ ടചയ്യരു്; മനരുള്ളെുും നിയ വിരുദ്ധവു ാണ് 
െങ്കാളികൾ അടല്ലങ്കിൽ എങ്ങടന ടവളിച്ചത്തിനുും ഇരുട്ട ും 
ടൊെുവായുള്ളൊയിരികുും? 15 പ്കിസ്തെു എങ്ങടന ടൈല്ീയാല്ിന്നുും ഒരു 
കരാറിൽ വരാനുും എെു െങ്കിെൽ ഒരു വിശോസി 
സെയനിമഷധികള ടെ െമ്മിൽ കഴിയുും? 16 വയാജ ദദവങ്ങടള 
ദദവാല്യത്തിന്നു വിട്ട വീഴ്ച കഴിയില്ല, ആ ന ുക് എെ് 
ടചയ്യാനാവുും - ജീവനുള്ള ദദവത്തിന്ടറ മക്ഷപ്െും. (2 ടകാരിെയർ 6: 14-
16, NJB) 
19 ഇ് എൊണ് അർത്ഥ ാകുന്ന്? വയാജദദവങ്ങള ടെ 
ഭക്ഷണത്തിൻടറ സ ർപണും എടെങ്കില്ുും ആയിരുമന്നാ? അമൊ വയാജ 
ദദവങ്ങള മെ് വല്ലെുും ഉമടാ? 20 ഇല്ല, അ്;  റിച്ച്, അവയവങ്ങൾ 
ൈല്ികഴികടപെുന്ന സ യത്ത്, ദദവ ില്ലാത്ത അല്ലാത്ത ഭൂെങ്ങൾക് 
അ് ൈല്ികഴികടപെുന്നു. ഞോൻ നിറന്ന 



ഭൂതം ങ്ങൾ പങ്കിടോൻ ആരഗ ിക്കുന്നിലെ. 21 നിങ്ങൾ നന്നായി 
കർത്താവിന്ടറ ൊനൊപ്െവുും ഭൂെങ്ങള ടെ ൊനൊപ്െവുും കുെിപാൻ 
ൊെില്ല; നിങ്ങൾകു കർത്താവിന്ടറ മ ശയില്ുും ഭൂെങ്ങള ടെ 
മ ശയില്ുും െങ്കുെൊൻ ൊെില്ല. 22 വഴിയുും 
അസൂയയിൽനിന്നുളവാകുന്നു ഇവളിൽ ൊൽപരയടപെുമന്നാ; അവൻ 
കരുത്തനല്ലമയാ? (1 ടകാരിെയർ 10: 19-22, NJB) 

ഈജിപ്റ്െിൽ നിമന്നാ മറാ ൻ െുറജാെീയരിൽ നിമന്നാ  െ  
ഭൂെൈാധിെർ ാമരാ, മനാമ്പുകാല്ും 
ദൈൈിളായിരുന്നിടല്ലന്നുള്ളൊണ്. മയശുവിൻടറ ആദയ അനുഗാ ികള ടെ 
ആദയകാല് ൊരമ്പരയങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഇ്. 

അവർ ആത്മീയ ായി ശക്ത ാടണന്നു ചില്ർ വിചാരികുന്നു, അെിനാൽ 
അവർ െുറജാെീയെടയ കൂട്ടിമച്ചർകാൻ കഴിയുും, എന്നാൽ 
അപസ്തമൊല്നായ ൌമല്ാസ്ത അനുസരിച്ച് അവർ ദദവമപ്കാധടത്ത 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമത്തജിപികുന്നു. 

ഈസ്റ്റർ 

ഈസ്റ്റർ (ഇഷ്െർ) ടെസഹാ എന്നു െറയുന്മൊൾ െല്രുും 
െിരിച്ചറിയുന്നില്ല, ഭീരുെേവുും യഹൂദമരാെുള്ള ടവറുപ ും കാരണും 
ഇവിെടത്ത ഞായറാഴ്ചയിമല്ക്  ാറുന്നു (ഇൈി്, മെജ് 101-103). 

രടാും നൂൊടിടല് ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് െണ്ഡിെനായ ടജ. 

ഈ ഉത്സവത്തിൽ ഏെവുും പ്െധാനടപട്ട് നീസാൻ െെിനാല്ാും െിയെി 
ആയിരുന്നു ... അെിൽ എട്ട  ദിവസും കൂെി യഹൂദടരമപാടല് ഒരുെമക്ഷ 
അവർ െുളിപില്ലാത്ത അപും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു ... അവരുടെ ഇെയിൽ 
െുനരുത്ഥാനത്തിന്ടറ ഒരു വർഷടത്ത ഉത്സവും ഒന്നുും ഇല്ല. 14-ാാ ൻ 
നീസാനിൽ മജാൺസന്ടറ ടെസഹാചരണും അനുവർത്തിച്ച . (ഗീസർ, 
ടജാഹാൻ കാർൽ ല്ുഡേിഗ്, ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു പ്ഗന്ഥും, ഹാർപർ & 
സമഹാദരന്മാർ, 1857, മെജ് 166) 

കാരണും കാരണും മറാ ൻ അധികാരികള ടെ കണ്ണിൽ ടയഹൂദന്മാർ 
കല്ാെങ്ങൾക് സേയും അകല്ും ദവ ുഖയും എന്ന, പ്കിസ്തെയാനികൾ ടെസഹാ 
നീസാൻ 14-ാാാും സൂക്ഷികുവാനുും ആടണങ്കില്ുും ടയരൂശമല് ിൽ, മറാും, 
അല്ക്സാപ്ണ്ഡിയയിമല്ക് (െമക്ഷ ഏഷയാദ നറിടല്) ൽ പ്ഗീമകാ-മറാ ർ 
െല് ഞായറാഴ്ച ടെസഹാചരണും  ാൊൻ െീരു ാനിച്ച . ആദയും അവർ 
ടെസഹാ ഒരു െെിപിടന സൂക്ഷിച്ച ടവച്ചിരുന്നു, അ് െുനരുത്ഥാന 
ദിന ായിരുന്നില്ല. 

ജി സ്തനിഡറിൽ നിന്ന് ൊടഴ െറയുന്നവ പ്ശദ്ധികുക. 



ആദയകാല് പ്കിസ്തെയാനികൾ മയശുവിന്ടറ  രണമത്താടെ യഹൂദ 
ടെസഹായുടെ െമല്ന്നാഴ്ചയിൽ ഒരു ൊശ്ചാെയസുംസ്തകാരും 
(ടെരുന്നാള്) കഴിച്ച  (1 ടകാരി 5: 7-8). 

പുനരുത്ഥോനത്തിന്റെ വോർഷ്ിക ആമഘ്ോഷ്ം ആൈയം 
ആരംഭിച്ചിലെ. ഒെുവിൽ,  ഹനീയമല്ാകത്തിൽ, ടെസഹാ ഉത്സവത്തിൽ 
െുനരുത്ഥാന ദിവസും മചർകടപട്ട . ആ ഞായറാഴ്ച 
ആയിരുന്നു. (സ്തദനഡർ GF ഐറിൻ മയശു, മറാ ൻ മയശു: ആദയകാല് 
ഐറിഷ് പ്കിസ്തെയാനിെേത്തിന്ടറ രൂെീകരണും പ്െിനിെി പ്െസ് 
ഇന്റർനാഷണൽ, 2002, മെജ് 183) 

കാരണും, ഏഷയാദ നറില്ുും  െ  ചില്യിെങ്ങളില്ുും ഞായറാഴ്ചകൾ 
 ാെ ില്ലാടെ വന്നില്ല. മകാൺസ്റ്റന്ദറൻ ചപ്കവർത്തിടയ ആരാധികുന്ന 
 ിപ്െകൾ ദനസാ കൗൺസിൽ എന്ന് വിമശഷിപിച്ചിട്ട ട്. ഞായറാഴ്ച 
പ്ഗീക്-മറാ ാകാർകായി പ്െഖയാെിച്ച . മകാൺസ്റ്റന്ദറൻ സേയും 
പ്െഖയാെിച്ച : 

ആകയാൽ ന ുകു ല്ജ്ജ മൊന്നുന്നെു െമന്ന. കാരണും നമ്മുടെ 
രക്ഷകരിൽനിന്ന് വയെയസ്തെ ായ ഒരു വഴി ന ുക് 
ല്ഭിച്ചിരികുന്നു. (യൂസിൈിയസ്ത മകാൺസ്റ്റന്ദറന്ടറ ദല്ഫ്, െുസ്തെകും 
അദ്ധയായും 18). 

യഹൂദന്മാടര പ്കിസ്തെയാനികൾ ടവറുകുന്നെിമനാ അടല്ലങ്കിൽ ദദവത്തിന്ടറ 
െരിശുദ്ധദിനടത്ത പ്ശദ്ധികുവാമനാ ൊെില്ല, കാരണും അമനകും യഹൂദന്മാർ 
അങ്ങടന ടചയ്യാൻ പ്ശ ികുന്നു. 

യഹൂദവുംശും ടവറുകടപട്ടൊടണന്ന് മയശു ഒരികല്ുും സൂചിപിച്ചില്ല 
(അവൻ ഒരു ജൂെൻ ആയിരുന്നു) അടല്ലങ്കിൽ അവൻ ടെസഹാ ദിവസും 
 ാെിയ്. എന്നാൽ സൂരയൻ ആരാധികുന്ന മകാൺസ്റ്റന്ദറൻ  െ വിധത്തിൽ 
അവസാനിപിച്ച . ഞായറാഴ്ച ആചരണും ഇമപാൾ ഈസ്റ്റർ 
എന്നറിയടപെുന്നു. എന്നാൽ സൂരയടന ആരാധികുന്ന ആചാരങ്ങള ും 
ആചാരങ്ങള ും "യഹൂദന്മാർ" എന്ന് വിമശഷിപികടപട്ടിരുന്നെുടകാടുും 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈസ്റ്റർ എമപാൾ ആചരികുന്ന് എെിനാണ്. 

ഈസ്റ്റർ  ുട്ടകൾ, ഈസ്റ്റർ  ുയൽ, ഈസ്റ്റർ െീ െുെങ്ങിയവ മൊല്ുള്ള െല് 
പ്െമയാഗങ്ങള ും മറാ ൻ കമത്താല്ികാ മപ്സാെസുകടള (ഉദാഹരണത്തിന് 
Holweck FG ഈസ്റ്റർ, ദി മവാളിയും വി മറാൈർട്ട് ആപിൾെൺ കമ്പനി 1909) 
പ്െസിദ്ധീകരിച്ച്. 

ആുംഗ്ലികൻ ൈിഷപ് ടജ.ൈി. ദല്െ് ൂട്ട് എഴുെി: 

ഏഷയൻ ദ നറിടല് സഭകൾ ആഴ്ചയിടല് എല്ലാ ദിവസവുും യഹൂദ 
ടെസഹായുടെ ഈസ്റ്ററി ഉത്സവും നിയപ്െിച്ചിരുന്നുടവങ്കില്ുും മറാ ില്ുും 



അല്ക്സാപ്ടിയയില്ു ായിരുന്ന ഗൗൾ  ടൊരു നിയ ടത്ത 
നിരീക്ഷിച്ച . ഇങ്ങടന ജൂത മപോലും 
അവസരങ്ങൾ ഒഴിവോക്കിയും. (ദല്െ് ൂട്ട്, മജാസഫ് ൈാർൈർ 
ഗല്ാെിയരുടെ വിശുദ്ധ ൌമല്ാസിന്ടറ മല്ഖനും: ആ ുഖും, 
കുറിപ കൾ, ഡിമസർമട്ടഷനുകള ള്ള ഒരു െരിഷ്കരിച്ച ൊഠും 
 ക് ില്ലൻ, 1881, െുറും 317, 331) 

ഈസ്റ്റർ എന്ന മെര് എൊണ്? സൂമരയാദയ മദവെടയകുറിച്ച ും 
സേർഗ്ഗത്തിൻടറ രാജ്ഞിയായ ഇഷ്െർ എന്ന ആമളയുും ഇ് 
പ്െെി ല്ിപികുന്നു. 

ഇഷ്െർ, അവൾ രടുും രാവുും കരുത്തുും മദവനു ായിരുന്നു. ... ഈസ്റ്റർ 
അടല്ലങ്കിൽ അസ്തെര്ടെ  ല്ത്തിൽ ഒരു െഴയ 
ൈാൈിമല്ാണിയൻ ദലംഗിക കൾട്ട് Semiramis ഏർടപെുത്തിയ രക്തും ഒരു 
മ ാഹും ഉടായിരുന്നു മയാദ്ധാവ് രാജ്ഞിയുടെ അമെ 
ആരാധന. (ഹു ിെിക് െീപിൾസിന്ടറ കുഷ് എച്ച് .മ സസ്ത Xlibris 
മകാർപമറഷൻ, 2010, മെജ് 164) 

ശുപ്കൻ പ്ഗഹത്തിന്ടറ പ്െെീക ായുും ഇഷ്െർ പ്െെയക്ഷടപട്ട , കൂൊടെ 
സൂരയമദവനായ ഷ ാഷ്, സൂരയൻ, ചപ്രൻ എന്നിവയു ായി മചർന്ന് ഒരു 
മജയാെിഷ പ്െിരാപ്ഷ്ടും രൂെീകരിച്ച . (മല്ാട്ടൺ സി.എസ്ത. മഗാഡ്സ്ത, 
മഗാടെസ്ത, ആൻഡ്  ിമത്താളജി, വാല്യും 6.  ാർഷൽ കാവൻഡിഷ്, 2005 
മെജ് 760) 

'സേർഗ്ഗീയ രാജ്ഞി' മസവികുന്നെിടനെിടര ദൈൈിൾ  ുന്നറിയിപ  
നൽകുന്നു: 

17 അവർ ടയഹൂദാെട്ടണങ്ങളില്ുും ടയരൂശമല് ിന്ടറ വീഥികളില്ുും 
എെു കടിമല്ല? 18 കുട്ടികൾ  രും മശഖരിച്ച , െിൊകന്മാർ െീ കത്തിച്ച  
സ്തപ്െീകൾ ആകാശത്തിടല് രാജ്ഞി മവടി അപും വടര 
കുടഴച്ചെു ുെൽ ആകുക; അവർ എടന്ന മകാെിപിമകടെിന്നു 
െല്െുും ഉെമദശിച്ച  െരികയില്ല; (യിടര യാവു 7: 17-19) 

മകകുകളിൽ 'ചൂട് കുരങ്ങ് ൈൺസ്ത' (പ്ലാെ് സി. എസ്ത ദസമകാളജി ഓഫ് 
മസാഷയൽ ദല്ഫ്, മഡാഡ് &  ീഡ്, 1922, മെജ് 71) 
സ ാന ായിരുന്നു. ആകാശത്തിടല് രാജ്ഞി? 

യിടര യാവു 7 ... ആകോശത്തിറല രോജ്ഞി (V. 18) വറര 
മകക്കുകളും. ഒരുെമക്ഷ ൈാൈിമല്ാണിയൻ ട ർട്ടില്ിെി-ഒരുെമക്ഷ 
മദവിയുടെ മദവെയായ ഇഷ്ൊർ മദവിയുടെ െരാ ർശും. (ദി 
വിലിഫ്ഫ് ദൈൈിൾ ക ല്ാററി, ഇല്ക്മപ്ൊണിക് ഡാൊമൈസ്ത .മകാപി 
(സി) 1962  ൂഡി പ്െസ്) 



മവദെുസ്തെകും കുെും െറയുന്ന ഒരു െുറജാെീയ മദവെയ്ക്ക് മശഷും 
പ്കിസ്തെയാനികൾ അവധി പ്െഖയാെിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കില്ുും, പ്കിസ്തെയാനിെേടത്ത 
അുംഗീകരികുന്ന െല്രുും അെിൽ ഒരു പ്െശ്ന ുടടന്ന് മൊന്നുന്നില്ല. 

 ൗണ്ടീ വയോഴോഴ്ച, തിരുച്ചിെെള്ളി 

ടെസഹയ്ക്കു  ടൊരു 'െകരകാരനായി' ചില്ർ  ൗടി വയാഴാഴ്ച 
െുല്ർത്തുന്നു. ഇവിടെ കമത്താല്ികാ വിജ്ഞാനമകാശും അെിടനകുറിച്ച് 
െഠിപികുന്ന ചില് ആണ്; 

 ൗടിയുടെ (അടല്ലങ്കിൽ വിശുദ്ധ) വിരുടന്നാരു ഉത്സവും വിശുദ്ധ 
കുർബ്ബാനയുടെ ഓർ ടപരുന്നാളാണ്. മറാ ിൽ വിവിധ അനുഷ്ഠാന 
ചെങ്ങുകൾ ഈ ഓർ കുറിപിൽ മനരടത്ത മചർത്തു ... ഇ് 
െിരുനാളിന്ടറ സ്ഥാെനത്തിന്ടറ വാർഷികത്തിന് ചുെ ും 
ടകാടുവരുന്നു. ... 

ഒരു ആഹ്ലാദ പ്െെീകത്തിന്ടറ െുെർച്ചയായി വിശുദ്ധ അഭിവാദയും 
ഏടെെുത്തു. നവീകർത്തങ്ങള ടെ സ്തനാെനും, ൊെികമളാെുള്ള 
അനുരജ്ഞനും, വിശുദ്ധെദങ്ങള ടെ പ്െെിഷ്ഠ, ൊദങ്ങൾ കഴുകൽ, 
അനുഗൃഹീെ ദിവയകാരുണയത്തിന്ടറ അനുസ്ത രണും ... (ടല്ടലർസ്തക് 
എച്ച്.  ൗടി വയാഴാഴ്ച, ദി കമത്താല്ിക് എൻദസമലാപീരിയ, 
മവാളയും 10. നയൂമയാർക്: മറാൈർട്ട് ആെല്െൻ കമ്പനി, 1911) 

ടെടസാവറു ായി ൈന്ധടപട്ട മയശുവിൻടറ പ്െെീകാത്മക ചിഹ്നങ്ങടള 
െരാ ർശികുന്നെിനാണ് 'യൂകാല്ിസ്റ്റ് സ്ഥാെനും'. മറാ ൻ ചർച്ച് അെിന്ടറ 
ആമ ാഷങ്ങൾ കൂട്ടിമച്ചർത്തു എന്ന് സമ്മെിച്ച , ഇ് ഒരു വാർഷിക 
െരിൊെിയാടണന്നുും, കാൽവയ്ക്െുകൾ നെത്തുന്നുടവന്നുും 
സമ്മെികുന്നു. മറാ ൻ ചർച്ച്  െ ചില്ർ സമ്മെികുന്നു, എന്നാൽ അ് 
ഇനിമ ൽ പ്െമയാഗികുന്നില്ല (Thurston H. വാഷിുംഗ് ഓഫ്  ുഡ് ആൻഡ് 
ഹാൻഡ്സ്ത ദി കാത്തല്ിക് എൻദസമലാപീഡിയ മവാളിയും 15. നയൂമയാർക്: 
മറാൈർട്ട് ആപിൾെൺ കമ്പനി, 1912). 

മറാ ൻ സഭ ഉെമയാഗിച്ചിരികുന്ന 'യൂകാരിെിസ്റ്റ് മഹാസ്റ്റ്', യഥാർത്ഥ 
പ്കിസ്തെയാനികൾ ടചയ്ക്െെിൽ നിന്ന് വയെയസ്തെ ാണ്. 

കമത്താല്ികാ വിജ്ഞാനമകാശും െഠിപികുന്നു: 

ദിവയകാരുണയ െിരുടവഴുത്തു സേീകരികാൻ ഉമേശികടപട്ട അപും 
സാധാരണയായി മഹാസ്റ്റ് എന്നു വിളികടപെുന്നു, ഈ െദവുും 
അങ്ങടന അത്താഴത്തിനു അപവുും വീഞ്ഞുും 
പ്െമയാഗികടപൊട ങ്കില്ുും അ് പ്െമെയകിച്ച ും അപത്തിന് 
പ്െമെയക ായി കരുെിവച്ചിരികുന്നൊണ്. ഒവിഡിന്ടറ 
അഭിപ്ൊയത്തിൽ ആെിമഥയെേും, ശപ്െു: "മഹാസ്റ്റീസു ാരായ ഒരു 
മഹാമസ്റ്റാ നാ ും" എന്നാണ്, കാരണും െുരാെനവർകു ശപ്െുകൾ 



െങ്ങള ടെ ശപ്െുകടള ദദവങ്ങൾകു ഇരകളായി വാഗ്ദാനും 
ടചയ്ക്െു. എന്നിരുന്നാല്ുും, മൊകയൂവസ്ത എന്ന സ്ഥല്ത്തു വച്ച് 
മഹാസ്റ്റിമയറാൻ മഹാസ്റ്റിയാർ  ുെൽ സ്തദപ്െക് ഉടാകാൻ 
സാധയെയുട്. ആദയപ്കിസ്തെയാനികൾ ... ഭക്ഷണും ഉെമയാഗിച്ച അപും 
ഉെമയാഗിച്ചൊയിരുന്നു. ആ രൂെും വയെയസ്തെ ായിരുടന്നന്ന് 
മൊന്നുന്നു, നമ്മുടെ നാളിൽ എൊണുള്ള്? (ടല്ക്ടറർസ്തക് എച്ച്. 
"മഹാസ്റ്റ്" ദി കമത്താല്ിക് എൻദസമലാെീഡിയ മവാളിയും 7. നിഹിൽ 
ഒബ്സ്റ്സ്റ്റാെ് ജൂൺ 1, 1910) 

ആദയകാല്പ്കിസ്തെയാനികൾ െുളിപില്ലാത്ത അപും ഉെമയാഗിച്ചാണ് 
ഉെമയാഗിച്ച്, െുറജാെീയ മഹാസ്റ്റിടനയല്ല, െുറജാെീയെയിൽ 
ഉെമയാഗിച്ചിരുന്ന 'സൂരയൻ'. 

മ രിയുറട സമ്മോനം 

ആദയകാല്പ്കിസ്തെയാനികൾ മയശുവിൻടറ അമ്മ  റിയടയ 
ആദരിച്ചില്ല. അമപാൾ  റിയയുടെ അനു ാനും എവിടെനിന്നു വന്നു? 

അെിസ്ഥാനെര ായി, നാല്ാും നൂററാടിൽ (അടല്ലങ്കിൽ  ൂന്നാും നൂൊടിന്ടറ 
െുെകത്തിൽ) അമപാപ്കി ൽ സാഹിെയത്തിൽ നിന്ന്-പ്െധാന ായുും െിന്നീെ് 
െിന്നില്ായിരുന്നു. അെിടനകുറിച്ച് അമനേഷികാൻ കമത്താല്ികാ 
എെി ാനിസ്ത പ്ശ ിച്ച ടവങ്കില്ുും യഥാർത്ഥത്തിൽ അ് ആദയും വികസിച്ച് 
എമപാഴാണ് എന്ന് വയക്ത ല്ല-അെു െുറജാെീയ മദവെടയ ആരാധിച്ചിരുന്ന 
സ്തപ്െീകള  ായി വളടര വയക്ത ായി ൈന്ധടപട്ടിരുന്നു (78.11.4 ൊനിമയാൺ, 
എപി ാനിസ്ത). 

െുരാെന മറാ ാകാർക് ഡയാന മദവിടയ ആരാധികുന്നെിനുള്ള 1-3 ദിന 
ഉത്സവും ഉടായിരുന്നു. ആദയദിവസും അവൾ ഭൂ ിയിമല്കു വന്നു, 
 ൂന്നാ ടത്ത ദിവസ ായ ഓഗസ്റ്റ് 15 സേർഗത്തിടല് രാജ്ഞിടയന്ന 
സേർഗീയ ായ അനു ാനടത്ത അവർ ആമ ാഷിച്ച . മ രിയുടെ 
അനുയായിയുടെ കാത്തല്ിക് വിരുന്നിന്ടറ അമെ ദിവസും െടന്നയാണ് അ് 
("പ്െെഞ്ത്തിടല് ഒരു ടകയ്ക്ന്് ഓഫ് കീമനാട്ട്." മ ാർഡ്ഹാും യൂണിവ് 
പ്െസ്, 1985, മെജ് 61). ചില്ർ അെൂർവവുും യാദൃശ്ചികമ ാ ആയൊടണന്ന് 
ഇ് െരിഗണികില്ല (പ്ഗീൻ CMC മറാ ൻ  െും, അരിസിയയിൽ ഡയാന 
ൊരമ്പരയും, വാല്യും 0, ഇഷയു 521-85150, മകുംപ്ൈിഡ്ജ് യൂണിമവഴ്സിെി പ്െസ്, 
2007, മെജ് 62, മപ് സർ ടജ.ജി. ദി എവല്ൂഷൻ ഓഫ് കിങ്ങ്സ്ത V1, വാല്യും 1. 
ടകടസങ്ങർ െബ്ല്ിഷിുംഗ്, 2006, മെജ് 14-17). 

ഡയാനടയയുും  െ  െല്മദവടനയുും െമ്മിൽ ഒരു ൈന്ധ ുട്, മ രിയുടെ 
കാഴ്ചപാെുകള ട് ( ിഷർ-ഹാൻടസൻ, മെജ് 49). എന്നിരുന്നാല്ുും 
കമത്താല്ികനായ സനയാസി അഗസ്റ്റിൻ, ഡയാനടയ "വയാജവുും 
വയാജ ില്ലാത്തെു ായ ദദവങ്ങളിൽ" ഒരാളായി വിമശഷിപികടപട്ട  
(അഗസ്റ്റിൻ, സുവിമശഷങ്ങള ടെ ഏകീകരണും, െുസ്തെകും I, അധയായും 25). 



 ുഹമ്മദിന്ടറ 'കനയക'  കളായ  ാത്തി യുും സേഹാൈത്തിമല്ക് 
കയറിടച്ചന്ന് ഇൈാും സോധീനും നി ിത്തും ഇ് മറാ ിടല് സഭയിൽ 
അുംഗീകരിച്ചൊയി സുംശയികുന്നു. 'അനു ാനും' ദൈൈിളിടല് ഒരു വിശുദ്ധ 
ദിന ല്ല. െുറജാെീയ ആചാരപ്െകാര ുള്ള ഒരു െുനർവിപ്ഗഹും 
'ആകാശത്തിടല് രാജ്ഞി' (യിടര യാവു 7: 17-19) ആണ്. 

 ോമലോവീൻ / എലെോ വിശുദ്ധന്മോരുറട ൈിവസവും 

ഒരു വിശുദ്ധടനമപാടല്യുള്ള ഒരാള ടെ ജീവിെടത്തയുും  രണടത്തയുും 
ഓർമ്മിപികുന്ന ആശയും വിശുദ്ധ െിരുടവഴുത്തിടന എെിർകുന്നില്ല (cf. 
നയായാധിെന്മാർ 11: 38-40), വിശുദ്ധന്മാരുടെ െൂജകൾ, അവർക് ൈല്ികഴികൽ 
എന്നിവ അമപാസ്തെല്ിക ഉെമദശങ്ങടള എെിർകുന്നു. 

പ്കിസ്തെുവിടന കുമ്പിട്ട് ആരാധികുവാനാണ് പ്കിസ്തെു ആവശയടപട്ട് 
( ത്തായി 4: 9), എന്നാൽ മയശു വിസമ്മെിച്ച  ( ത്തായി 4:10). ദസ ൺ 
 ഗൂസ്ത (അപസ്തമൊല് 8: 9-23) െന്ടറ അനുയായികടള ആരാധികാനുും 
ആരാധികാനുും (ഐമറനിയസ്ത, െുസ്തെകും 1, അദ്ധയായും 23, വാകയങ്ങൾ 1-5 
വാകയങ്ങൾ) മപ്ൊത്സാഹിപികുന്നു. 

അടപാസ്തെല്നായ െമപ്ൊസ്ത ശിമ ാൻ  ഗസിടന അെല്െിച്ചില്ല  ാപ്െ ല്ല, 
വിജാെീയനായ ഒരു യഹൂദടന വില്കാമനാ, ന സ്തകരികാമനാ 
വില്കുകയായിരുന്നു (അടപാ .10: 25-26). ടൌടല്ാസ്ത അടപാസ്തെല്ൻ 
ൈർന്നൈാസിനുും ൈർന്നൈാസിനുും ൈല്ിെീഠത്തിൽ നിന്നു (വില്ാെങ്ങൾ 14: 
11-18) വില്കിയിരുന്നു. അമപാസ്തമൊല്ന്മാർ അെിസ്ഥാനെര ായി െങ്ങൾ 
െുരുഷനാടണന്ന് വാദിച്ച , അങ്ങടന 
ടചയ്യരുൊയിരുന്നു. ആദയകാല്പ്കിസ്തെയാനികൾ ഇെു  നസില്ാകി, അപ്െകാരും 
ടചയ്ക്െില്ല. എന്നിരുന്നാല്ുും, കാല്പ്കമ ണ ചില് ശീല്ികശങ്ങൾ രടാും 
നൂൊടിന്ടറ അവസാനകാല്ങ്ങളിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആരാധികാൻ െുെങ്ങി. 

അമപാസ്തമൊല്ിക പ്ൊസുംഗികനടല്ലങ്കില്ുും നാല്ാും നൂൊടില്ുും െുെർന്നുവന്ന 
നൂൊടുകളില്ുും പ്ഗീക്-മറാ ൻ െള്ളികള  ായുള്ള ആശയും വല്ിടയാരു 
പ്െശ്ന ായിത്തീർന്നു. 

ഇനിപറയുന്ന് പ്ശദ്ധികുക: 

ടസൽെിക് ദദവങ്ങൾ, പ്ഗീൻ  ാൻ, ടൈയ്ക്സ്ത ല്ിക് െല്ങ്ങൾ, െള്ളികൾ, 
കത്തീപ്ഡല്ുകൾ എന്നിവയിൽ അറിയടപെുന്ന മെഗൻ ചിപ്െങ്ങൾ 
ഉൾടകാള്ളിച്ച ടകാട്, െള്ളിയിടല് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മീയ 
ൊരമ്പരയങ്ങൾ കൂട്ടിമച്ചർകാൻ െുെിയ  െടത്ത അുംഗീകരികുകയുും, 
െുെിയ  െടത്ത സേീകരികുകയുും, െുെിയ െഴയ 
വഴികൾ. (ടെസ്ടനകർ എസ്ത ഗമരാഗിൽസ്ത: മപ്ഗ സ്തകൂൾ ഓഫ് 
വിസാപ്ഡിയുടെ ആർദകവ്സ്ത, കരിയർ പ്െസ്, 2006, മെജ് 85) 



ഒരു െുസ്തെകത്തിൽ,  ുകളിൽ െറഞ്ഞ പ്െസ്തൊവനയ്ക്ക് "പ്ഗീക് ദി മപ്ഗെ്" 
എന്ന് എഡി 600 ൽ എഴുെി: 

അഗസ്റ്റിൻ െറയടട്ട, അയാൾ മദവന്മാരുടെ മക്ഷപ്െങ്ങടള 
നശിപികുകയല്ല,  റിച്ച് മക്ഷപ്െങ്ങളിടല് 
വിപ്ഗഹങ്ങളല്ല. ശുദ്ധജല്ുംടകാടു അവടര ശുദ്ധീകരിച്ചമശഷും 
വിശുദ്ധീകരണത്തിന്ടറ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ൈല്ിെീഠങ്ങൾ എന്നിവ 
അവയിൽ െെികുക. , ആ മക്ഷപ്െങ്ങൾ നന്നായി െണിെു എങ്കിൽ, 
അവർ ഭൂതങ്ങറള ആരോധിച്ചിരുന്നതിൽനിന്ന് ദദവത്തിൻടറ മസവനും 
െരിവർത്തനും ടചയ്യണും. അവരുടെ സഭകള ടെ സ ർപണദിവസമ ാ, 
രക്തസാക്ഷികള ടെ വിരുന്നിൽ ആമ ാഷികുന്ന ദിവസത്തിൽ, 
അവരുടെ ഒെകാല് മക്ഷപ്െങ്ങളില്ുള്ള കുെില്ുകൾ െണിയുകയുും 
 െെര ായ ഉത്സവമത്താെുകൂെിയ അവസരും ആമ ാഷികുകയുും 
ടചയ്യടട്ട. അവർ പിശോചിന്റെ വഴിപോടോയി അലെ  ൃഗങ്ങൾ യോഗം 
റചയ്യും തിന്നുക ഇനി എന്നോൽ ദൈവത്തിന്റെ   തവം മവണ്ടി, എല്ലാും 
നൽകുന്നവൻ, അവർ  െി മെരിൽ സ്തമൊപ്െും ടചയ്യ ും. (പ്ഗിഗറി 
ഒന്നാ ൻ: അമൈാട്ട് ട ല്ിെസ്ത ടല്െർ. എപ്റ്സിമൊള 76, PL 77: 1215-1216) 

ൌമല്ാസ്ത െുറജാെീയ ആചാരങ്ങളിൽ സുംമയാജനടത്ത 
മപ്ൊത്സാഹിപിച്ച . എന്നാൽ ദൈൈിള ും ഇെിടന എെിർകുന്നു. ഭൂെങ്ങൾ 
എന്ന നില്യിൽ ഈ െരത്തില്ുള്ള യാഗങ്ങൾ എെിർകുന്നു (1 ടകാരി .10: 20-
21).  ാപ്െ ല്ല,  ൃഗൈല്ിയുടെ ആവശയ ില്ല എന്ന് മയശുവിന്ടറ യാഗത്തിനു 
മശഷും (എപ്ൈായർ 10: 1-10) ദൈൈിൾ െഠിപികുന്നു. ഈ 'വിശുദ്ധന്മാരുടെ 
ദിനങ്ങൾക്'  ുകളിൽ അനുവദികുന്ന് ഇ് െുറജാെീയെയുടെ ആധികയും 
ആടണന്നുും യഥാർഥമദവാല്കളാടണന്നുും വയക്ത ാകുന്നു. 

െല് വസ്തപ്െധാരണങ്ങള ും മവദെുസ്തെകത്തിൽ അപ്െസക്ത ായി (രചയിൊവ് 
1 െിട ാടഥടയാസ്ത 2: 9) ചില്മപാൾ  പ്െവാദിനുും (െുറപാട് 22: 8 ദൈൈിളിടന 
കുെുംവിധികുന്നെുും) ഇ് ദൈൈിളിന് ഉചിെ ായ ഒരു ആമ ാഷ ല്ല, 
െീർച്ചയായുും ഒരു ആദയകാല് പ്കിസ്തെയാനിയല്ല. 

സകല്വിശുദ്ധരുമെയുും ദിവസും ഏഴാും നൂൊടിൽ പ്െഖയാെിച്ച , െിന്നീട് 
 ുമ്പ് ടസന്് ദവകുമന്നരവുും ഹാമല്ാവീൻ (ട ര്ശ് ന് എഫ് ഓൾടസയിന്്സ്ത 
അറിയടപട്ടിരുന്ന് നവുംൈർ 1  ാെി 'ദിവസും. കമത്താല്ികാ 
വിജ്ഞാനമകാശും. വാല്യും. 1. നീൽ ഇുംപ്െി ാത്തൂറുും.  ാർച്ച് 1, 1907 ). 

െുരാെന പ്ഡൂയിഡിന്ടറ നിരീക്ഷണും ഒക്മൊൈർ 31 ആയിരുന്നു. 

െുരാെന ഗൗളിടല്യുും പ്ൈിട്ടനിടല്യുും െുമരാഹിെന്മാരുടെ പ്ക  ായ 
പ്ഡൂയിഡുകൾ, ഹാമല്ാവീൻ, മപ്െെും, മപ്െ ും,  പ്െവാദികൾ,  പ്െവാദികൾ, 
കുട്ടികൾ എന്നിവടര ജനങ്ങൾക് മദാഷും ടചയ്യ ക എന്നൊയിരുന്നു. ... 
ഈ പ്ഡൂയിഡ് വിശോസങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്നടത്ത ഹാമല്ാവീൻ 
ആമ ാഷങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ, മപ്െെും, െൂച്ചകൾ എന്നിവ 



ഉെമയാഗികുന്ന് ... ഇല്കൾ,  ത്തങ്ങകൾ, ധാനയും എന്നിവ 
ഉെമയാഗിച്ച് പ്ഡൂയിഡുകളിൽ നിന്നാണ് 
ഉെമയാഗികുന്ന്. യൂമറാപിടല് ആദയകാല് ജാെികള ടെ െുറമ  -ല്ുും 
അവധി സ ാന ായ ഒരു ഉത്സവും ... ൭൦൦സ്ത ൽ നവുംൈർ 
1 സകല്വിശുദ്ധരുമെയുും ദിന ായി എന്ന മറാ ൻ കമത്താല്ികാ സഭ 
ഉടായിരുന്നു. പഴയ വിജോതീയ ആചോരങ്ങളും രകിസ്തീയ തിരുനോൾ 
 ോമലോവീൻ ഉത്സവം സംമയോജിെിച്ചു റചയ്തു. (ഹാമല്ാവിയൻ മവൾഡ് 
ൈുക് എൻദസമലാെീഡിയ, മവാളിയും 9. ചികാമഗാ, 1966: 25-26) 

ഒരു കമത്താല്ികാ എഴുത്തുകാരൻ എൊണ് എഴുെിയടെന്ന് 
െരിചിെികാൻ ൊ്െരയ ുടാകാും: 

 രിച്ചവരുറട പുെജോതീയ ആമഘ്ോഷ്ങ്ങളുറട ഭോഗ ോയി ഒരു കമത്തോലിക്കോ 
പുമരോ ിതറന  രിച്ചത് എന്തുറകോണ്ട്? കമത്തോലിക്കോ ഫീസ് തുടരുകയും 
പുെജോതീയരുറട അർഥം നിെമവറ്റുകയും റചയ്യുന്നതിനോൽ. (കുരയൻ 
പ്ൈയാൻ, ഹാമല്ാവീൻ, ശര്കാല് ആമ ാഷും, ഓർമ്മടപെുത്തൽ, 
ദദവനാ ും വിശുദ്ധീകരികുന്നു, കമത്താല്ിക് ഓൺദല്ൻ 
ഇന്റർനാഷണൽ നയൂസ്ത 10/31/06) 

മറാ ാ സഭയു ായി ൈന്ധടപട്ട െല്രുും അവരുടെ വിശോസത്തിന് 
െുറജാെീയ ൈന്ധങ്ങടളകുറിച്ച് പ്െശുംസികുകയുും പ്െശുംസികുകയുും 
ടചയ്യ ന്നു എന്ന് വസ്തെുെയാണ്. മവദെുസ്തെകത്തിടല് ഓമരാരുത്തരുും 
ഉെമദശത്തിന്ടറ ഉറവിെ ായിട്ടായിരികണും (രള 2 െിമ ാഥി 3:16), അ് 
െുറജാെീയ രീെികളായ ആരാധനാരീെികൾ (ആവർത്തനും 12: 29-32; 
യിടര യാവു 10: 2-6; 1 മകാരിെയർ 10:21; 2 ടകാരി. 6: 14-18). 

രകിസ്തു സ് 

മയശുവിൻടറ ജന്മദിനങ്ങൾ ആമ ാഷികാൻ ദൈൈിൾ ഒരികല്ുും 
പ്ശ ികുന്നില്ല. മറാ യുടെ ആദയകാല്സഭ പ്കിസ്തെു സ് അടല്ലങ്കിൽ 
 മെടെങ്കില്ുും ജന്മദിനും ആമ ാഷികുന്നില്ല. െിറന്നാൾ ഒബ്സ്റ്ടസരേന്ടചസ്ത 
ഇമപാഴുും അര്ടനാൈിഉസ്ത ദവകി 3  ൂന്നാും നൂൊടിൽ വിധിച്ച  (ജാെികള ടെ, 
ൈുക് ഞാൻ അദ്ധയായും 64 എെിടര). 

 ാപ്െ ല്ല, ദശെയകാല് ആമ ാഷങ്ങളിൽ െടങ്കെുകാൻ ചുുംൈനങ്ങള ും 
സമ്മാനങ്ങള ും നൽകുന്ന് െുറജാെീയ ദദവങ്ങമളാട് 
കാണിച്ച ടകാെുത്തിട്ട ടടന്ന് ടെർത്തുല്യൻ  ുന്നറിയിപ  
നൽകി. ഡിസുംൈറിൽ അധിനിമവശും ആമ ാഷിച്ച സെർനാല്ിയ 
എന്നറിയടപെുന്ന അത്തരും ഒരു ആമ ാഷും ഉടായിരുന്നു. 

"ല്ാെിൻ ദദവശാസ്തപ്െത്തിന്ടറ െിൊവ്" എന്ന് അവകാശടപട്ടിരുന്ന 
െർെൂറിയൻ ശീെകാല്ടത്ത, ശാൊനിയല്ിയ (മെഗൻ ആരാധനയിൽ കൂെുെൽ 



അർഥ ാകുന്ന്) മൊല്ുള്ള പ്കിസ്ത സ്ത ആമ ാഷങ്ങൾ അെല്െിച്ച , 
അമേഹും ഇപ്െകാരും എഴുെി: 

ശനിയാഴ്ച സാെൂറിയാല്ിമയമപാടല്  ിനർവല്ിയയാണ്  ിനർവയുടെ 
എണ്ണും; സാമെർജിയയുടെ സ യത്ത് ടചറിയ ശാരീരികളാൽ മൊല്ുും 
അ് ആമ ാഷികടപെണും. െുെുവർഷ സമ്മാനങ്ങള ും ഇമെമൊടല് 
െിെികടപെണും, ടസപ്റ്െിമ ാണിയും സൂക്ഷിച്ച  
വയ്ക്കാും; ിഡേിന്ററിന്ടറ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങള ും പ്െിയടപട്ട 
കുഞ്ഞുങ്ങള ടെ വിരുന്നു നിർവഹികണും. സ്തകൂള കൾ െൂകള  ായി 
കറങ്ങിയിരികണും.ഇവർ എല്ലാവരുും അനയജാെികാരത്തികടള 
വിവാഹും കഴിച്ചിരുന്നു; നിയ ാനുസൃെ ായ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തകൂൾ 
ആദരികടപെുന്നു. ഇന്നുും ഒരു വിപ്ഗഹത്തിന്ടറ ജനനദിവസും 
നെകുന്നു; െിശാചിന്ടറ എല്ലാ പ്െവാഹങ്ങള ും െെിവാണ്. ഇെു 
യജ ാനൻ ടചയ്യ ന്നെു ദാസൻ അറിയായ്ക്കടകാടു നടമ്മ എങ്ങടന 
രക്ഷികുും എന്നു നിങ്ങൾ െറയുന്നു. (എെിർവാദും, അദ്ധയായും X) 

ടെർത്തുല്യന്ടറ കാല് ട്ടത്തിൽ മറാ ൻ ൈിഷപ  ാരായ ടസദ നിനസ്ത 
(199-217), കാല്ിസ്റ്റസ്ത (217-222) എന്നിവയിൽ ഒത്തുെീർപ ും അഴി െിയുും 
പ്െശസ്തെിയാർജിച്ച  (ഇ് മറാ ൻ കാത്തല്ിക് സനയാസികൾ 
ഹിമപാദല്െസ്ത (ഹിമപാദല്െസ്ത ടറ യൂമട്ടഷൻ ഓഫ് ഓൾ ടഹടറയിസ്ത, 
െുസ്തെകും ഒൻെൊും അദ്ധയായും ആറാ ്) െുറജാെീയെയിൽ നിന്ന് 
വിട്ട വീഴ്ച ടചയ്ക്െവടര സഭയിൽ അനുവദിച്ച . 

മറാ ൻ സാെർണ്ണല്ിയയുും മെർഷയൻ  ിെപ്്രീസുും െടന്ന  ുമ്പ് െുരാെന 
ൈാൈിമല്ാണിയൻ നിഗൂഢസുംസ്തകാരത്തിന്ടറ 
ആചാരങ്ങളായിരുന്നു.െുരാെന ൈാൈിമല്ാണിയകാർ, െുനർജന്മും 
നിമപ് ാദിടന നവജാെ െമ്മൂസായി ഒരു സരളവൃക്ഷടത്ത ആരാധിച്ച ടകാട് 
ആമ ാഷിച്ച . നിെയെ  രങ്ങൾ ഉൾടപെുന്ന ആരാധനടയ ദൈൈിൾ 
കുെുംവിധികുന്നു (ആവർത്തനും 12: 2-3; യിടര യാവു 3:13; 10: 2-6). 

ൈാൈിമല്ാണിയകാർ ശീെകാല്ത്തിന്ടറ ഒെുവില്ടത്ത കാല്ത്ത് സൂരയന്ടറ 
െുനർജന്മവുും ആമ ാഷിച്ച . ഡിസുംൈർ 25-ാാാും പ്കമ ണ കാരണും സെുര്നല്ിഅ 
 െ് സൂരയൻ ദദവടത്ത ആരാധന വർഷും ആ സ യത്ത് സുംഭവിച്ച , 
മയശുവിൻടറ ജന്മദിനും െീയെി െിരടഞ്ഞെുത്ത്: 

പ്കി.വ. 354-ൽ മറാ ിടല് ൈിഷപ് ദല്ൈീരിയസ്ത ജനങ്ങൾ ഡിസുംൈർ 
25 ന് ആമ ാഷികുവാൻ ആജ്ഞാെിച്ച . മറായിയുടെ ജനനും 
സൂരയന്ടറ ജന്മദിനും ആമ ാഷിച്ച ടകാട് ശനിയാഴ്ചയുടെ 
ഉത്സവ ായി ആചരിച്ചിരുന്നു. (ടസടപ്കറിസ്റ്റ് ഇഎച്ച് പ്കിസ്ത സ്ത മവൾഡ് 
ൈുക് എൻദസമലാെീഡിയ, മവാളിയും 3.  ീൽഡ് എന്റർദപ്െസസ്ത 
എജയുമകഷൻ മകാർപമറഷൻ, ചികാമഗാ, 1966, െുറങ്ങൾ 408-417) 



 ിപ്ഥയുടെ ൈഹു ാനാർത്ഥും ഞായറാഴ്ച ഒരു ഹീല്ിമയാസ്ത  ിപ്ൊസ്ത 
ഒരു ദദവ ാണ്. ഓമരാ  ാസത്തില്ുും െെിനാല്ാും നൂൊടിടല് ഒരു 
 ധയസ്ഥടനന്ന നില്യിൽ െവിപ്െ ാണ്. 25 െിസം ർ പിെന്നോൾ, നതലിസ് 
ഇംവിച്തി, ദശതയകോലത്ത്-സൂരയൻ .വിഷ്യത്തില്, സീസണിൽ സ്കൂൽ 
അജയ്യ ോകുമമ്പോഴോണ് ആയി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. (ആടടൻസൺ ടജ. 
 ിപ്െയീസ്ത ദി കാത്തല്ിക് എൻദസമലാപീഡിയ, വാളയും എക്സ്ത. 
നിഹിൽ ഒബ്സ്റ്സ്റ്റാെ്, ഒക്മൊൈർ 1, 1911) 

സൂരയൻ-ദദവും  ിപ്െകടള അനുഗ ിച്ചിരുന്ന മകാൺസ്റ്റന്ദറൻ ചപ്കവർത്തി 
അപ്െെയക്ഷനായ അസ്തെ യ ായിരുന്നു. ൊടഴയുള്ള ഒരു ഗുഹയിടല് ഒരു 
ൊറയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ് അമേഹും. ഒരുെമക്ഷ, അവന്ടറ അമ്മ 
ടഹല്ന മയശുവിന്ടറ ൊഴടത്ത ൊറയിൽ ഗുഹയിൽ ജനിച്ച ടകട്ട കഥടയ 
വിശേസികാൻ െീരു ാനികുന്നു. 

മറാ ാ ഇമപാൾ ഇെിടന െഠിപികുന്നു (വത്തികാൻ സിെിയിൽ െല് 
െവണ പ്െദർശിപിച്ചിട്ട ള്ള ഈ എഴുത്തുകാരൻ), എന്നാൽ  ൂന്നാും 
നൂൊടിൽ മകാമ ാഡിയാനസ്ത, മറാ ാ മദവിടയ അെല്െിച്ച : 

അവൻ ഒരു ദദവ ായി കണകാകടപെുന്നുടവങ്കിൽ, അപ്െെയക്ഷനായ 
ഒരുവൻ ൊറയിൽനിന്നു ജനിച്ച . ഇനി ന ുക് രടുമെരിൽ 
ഒന്നാ ൊയി െറയാും. ൊറ അെിന്ടറ മദവന്മാടര  റിച്ച കളഞ്ഞു; 
ൊറയുടെ പ്െെി ടയ ന സ്തകരികയില്ല; അമപാഴുും നിങ്ങൾ അവടന 
ഒരു കള്ളനായി ചിപ്െീകരികുന്നു. അവൻ ഒരു ദദവ ാടണങ്കിൽ 
അവൻ െീർച്ചയായുും മ ാഷ്ടിച്ച ടകാടു ജീവിച്ചിട്ടില്ല. െീർച്ചയായുും 
അവൻ ഭൂ ിയാകുന്നു. മശഷും അവൻ  െ  ദാസന്മാരുടെ 
കന്നുകാല്ികടള ടചന്നുകടില്ല; വൽകന്ടറ  കൻ കാസസ്ത 
ടചയ്ക്െെുമൊടല് െമന്ന. പ്കിസ്തെീയ അച്ചെകും (മകാ ഡിയൻസ്ത) 

മയശു ഒരു ൊറയിൽ നിന്നു ജനിച്ചവനല്ല, എന്നാൽ അവന്ടറ ജനനും 
ഇമപാൾ എങ്ങടന ചിപ്െീകരിച്ചിരികുന്നു എന്ന് ഭാഗിക ായി ആണ്. ഇ് 
ഡിസുംൈർ 25 ന് ജനിച്ച െഠിപികാൻ ശരിയല്ല ആണ്. മൊടല് ദവകി 
ഡിസുംൈർ 25 ാാാും മൊടല് അങ്കിള്-െരാ ർശിച്ച  (ല്ൂമകാസ്ത 2: 1-5) ആ 
"ടസൻസസ്ത സാധിച്ച  െണ്ഡിെന്മാർ െങ്ങള ടെ ആട്ടിൻ വയല്ിൽ ഇെയന്മാർ 
കാരയ ായിരുന്നില്ല ടചയ്ക്െിരികുന്നു (8 ദൈൈിൾ ല്ൂമകാസ്ത 2 കാണികുന്നു 
മൊടല്) െിരിച്ചറിയുന്നു ദശെയകാല്ത്ത് അസാധയ ാണ് "(പ്കിസ്ത സ്ത ദി 
കമത്താല്ിക് എൻദസമലാപീഡിയ, 1908). 

പ്കിസ്തെീയയു ായി ൈന്ധടപട്ട െല് ആചാരങ്ങള ും ആചാരങ്ങള ും യഥാെഥ 
െണ്ഡിെർ സമ്മെികുന്നെുമൊടല് െുറജാെീയെയിൽ നിന്ന് 
വരുന്നു. മയശുവിൻടറ അമപാസ്തെല്ൻ ാമരാ അനുഗാ ികമളാ പ്കിസ്തെു സ് 
അല്ല. 



പോഗൻ അവധിക്കോലം പുന: സംഘ്ടിെിച്ചു 

 മെെര അവുധി ദിവസങ്ങൾ (സുവയീയ സോെപ്െയ ദിന ആമ ാഷങ്ങൾ) 
ദൈൈിൾ വില്കുന്നിടല്ലങ്കില്ുും ആദയകാല്പ്കിസ്തെയാനികൾ 
 ൃെമദഹങ്ങൾകുമവടിയല്ല, എല്ലാ സന്നയാസി ദിനങ്ങടളയുും 
പ്കിസ്തെു സേടരയുും മൊടല് ഒന്നുും ടചയ്ക്െില്ല. ചില് െുറജാെീയ 
മദവീമദവന്മാർ, 'എടെങ്കില്ുും ദദവത്തിന്' 'ഒരു വിശുദ്ധന്ടറ വിളി' എന്ന് 
വിളികടപൊടെ  ാെിയിരുന്നു. 

ചില് െുറജാെീയ ആചാരങ്ങൾ  ാറിയിരികാും. െമക്ഷ, ഭൂെൈാധിെ ായ 
വിമശഷദിവസങ്ങൾ പ്കിസ്തെയാനികളല്ല, മയശുവുും അവൻടറ ആദയകാല് 
അനുയായികള ും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവയല്ല. ആള കൾ ആചരികുന്ന 
ആമ ാഷങ്ങൾ, െുറജാെീയെയിൽ നിന്നുും, െുരാെന ൈാൈിമല്ാണിയൻ 
നിഗൂഢ  െവു ായി ൈന്ധടപട്ടിരികുന്നു. ൈാൈിമല്ാണിൻടറ സോധീനത്തിൽ 
വന്ന ഇപ്സാമയല്യടര സഹായികാൻ ദദവും ടനടഹ യാവിടന അയച്ചമപാൾ 
ടനടഹ യാവ് ടചയ്ക്െ കാരയും പ്ശദ്ധികുക: 

30 ഞാൻ എല്ലാും െുറജാെി അവടര ശുദ്ധീകരിച്ച . (ടനടഹ യാവു 13:30) 
െുെിയനിയ ും ഒരു വിട്ട വീഴ്ച്ചയുള്ള വിശോസടത്തയുും " ഹാനായ 
 ഹാൈാൈിടനയുും" (ടവളി .17: 5)  ുന്നറിയിപ  
നൽകുന്നു. " ഹാൈാൈിമല്ാടന" സുംൈന്ധിച്ച് ദദവജനും ടചമയ്യടൊടണന്ന് 
ദൈൈിൾ െഠിപികുന്ന കാരയങ്ങൾ പ്ശദ്ധികുക: 

അവള ടെ ൊെങ്ങളിൽ െങ്കിൊൻ വരാെിരിപാൻ 4, അവടള, എന്ടറ 
ജനത്തിന്ടറ െുറടപട്ട  നിങ്ങൾ അവള ടെ ൈാധകളിൽ ല്ഭികുും 
ഇെവരരുെു. (ടവളിപാെു 18: 4) 

പ്കിസ്തെയാനികൾ പ്െമല്ാഭനങ്ങള ും ൊെങ്ങള ും (1 മകാരിെയർ 6:18, 2 
െിട ാടഥടയാസ്ത 2:22) ഓെിമപാവരു്, അെിടന ആല്ിുംഗനും ടചയ്യ കമയാ 
പ്െചരിപികുകമയാ ടചയ്യരു്. സെയദദവത്തിന്ടറ ആരാധനയിൽ (1 ടകാരി. 
10: 19-21; 2 ടകാരിെയർ 6: 14-18) െുറജാെീയ ആചാരങ്ങടള കൂട്ടിമച്ചർകരു് 
( ത്തായി 15: 3-9). 

11. ദൈവത്തിൻറെ പരിശുദ്ധ ൈിനങ്ങൾ അറലെങ്കിൽ 
നുണകൾ? 

വിശേസ്തെെ കാത്തുസൂക്ഷിമകട ദിവസും ഏൊണ്? 

1600 ൽപരും വർഷങ്ങൾകു ുൻപ്റ്, ടസ ിമത്തരിയിൽ നിന്നുള്ള ടജയിുംസ്ത 
പ്കിമസാസ്റ്റും ദദവത്തിന്ടറ വിശുദ്ധ ദിനടത്ത അെല്െിച്ചിരുന്നു, ഇമപാൾ 
ഒരു കമത്താല്ികരുും ഓർത്തമഡാക്സ്ത സനയാസിയു ാണ്. ഏൊനുും വർഷും 
 ുൻപ്റ്, ടപ്ൊട്ടസ്റ്റന്് പ്െസിദ്ധീകരണും പ്കിസ്തെു െും ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 



പ്കിമസാസ്തെ സിടന "ആദയകാല് സഭയുടെ വല്ിയ പ്െസുംഗിച്ച" 
(പ്കിമസാസ്തെ സിടന ആദയകാല് സഭയുടെ വല്ിയ പ്െസുംഗകൻ. പ്കിസ്തെു െും 
ഇന്ന്, ഓഗസ്റ്റ് 8, 2008) വിളിച്ച . 

പ്കിമസാസ്തെ സിടന െരസയ ായി വീഴ്ച വിശുദ്ധ 
ദിവസും പ്കിസ്തെു ഏെ െറയുകയുും ചില് അവടര 
നിരീക്ഷിച്ച ടകാടിരികുന്നെക്ഷും കാരണും, 387 എ.ഡി പ്െസുംഗിച്ച . അവൻ 
പ്െമെയക ായി കാഹളും, മല്ാഹകൂൊണ് െിരുനാൾ ( ' ാസ്റ്റ് ... വാെിൽകൽ') 
െരാ ർശിച്ച, കൂൊരങ്ങള ടെ ഉത്സവത്തിൽ: 

കുെിെനുും ദാരിപ്ദയനു ായ യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ടെടട്ടന്നുെടന്ന 
നടമ്മ ചുെിപെിയാണ്. െരസ്തെരും െിറകിൽ ഒന്നിനു െിറടക 
ഒന്നായി നടമ്മ മവട്ടയാെുന്നു. ആമ ാഷങ്ങള ടെ ഉത്സവും, 
കൂൊരടപരുന്നാൾ, ഉത്സവച്ചെങ്ങുകൾ. ഞങ്ങള ടെ റാങ്കുകളിൽ െല്രുും 
നമ്മൾ ടചയ്യ ന്നെുമൊടല് െടന്ന കരുെുന്നുട്. എന്നിരുന്നാല്ുും 
ഇവയിൽ ചില്് ഉത്സവങ്ങൾ കാണാൻ മൊകുന്നു,  െ ള്ളവർ 
െങ്ങള ടെ ഉത്സവങ്ങൾ പ്െ ാണിച്ച ടകാട് യഹൂമദെരമരാടൊപും 
മചരുും. സഭയിൽ നിന്ന് ഈ വഷള ായ ഇച്ഛാശക്തിടയ നീകികളയാൻ 
ഞാൻ ആപ്ഗഹികുന്നു ... യഹൂദ ഉത്സവങ്ങൾ ൈഹു ാനവുും 
വല്ിയവനുും ആടണങ്കിൽ നമ്മുമെ് നുണയാണ് ... ദദവും അവരുടെ 
ഉത്സവങ്ങടള ടവറുകുന്നുമടാ നിങ്ങൾ അവയിൽ 
െങ്കുമചരുമ ാ? ഇെിടനകുറിമച്ചാ, ആ ഉത്സവടത്തകുറിമച്ചാ അയാൾ 
െറഞ്ഞില്ല, അവടരല്ലാവരുും കൂെി. 
ദുഷ്ടന്മാരുും നീെിരഹിെരുും ഉെപ്ദവികുന്നവരുും ഇമപാൾ നമ്മുടെ 
വാെില്ുകളില്ാണ്. നിങ്ങൾ അെിടന അശുദ്ധ ാകുവാൻ 
വിചാരികുന്നു എന്നു െീർച്ചയാകുവിൻ. എന്നാൽ സാത്താൻ 
നിങ്ങള ടെ ഭാരയ ാടര നിങ്ങള ടെ അെുകൽ വിളിച്ച കൂട്ട ന്നു; നിങ്ങൾ 
കാൺടക അവൻ നിങ്ങമളാെു ആുംഗയും കാട്ടി, അവിശേസ്തെെയുടെ 
ആമരാെണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ െങ്ങടളത്തടന്ന മവട്ടയാെുന്നെിന് നിങ്ങൾ 
അവടര അനുവദികടട്ട, നിങ്ങൾ അവടര ദല്ുംഗീക വഴികളിൽ 
വല്ിച്ചിഴകടട്ട. (മയാഹന്നാൻ മപ്കാമ ാസ്ത ാും: II യഹൂദന്മാർടകെിരായി 
ഞാൻ: 1, III: 4) സിറിയയിൽ അടെയാകയയിൽ സുവിമശഷും 
മ ാഷികുകയുടായി. 

രടാും നൂൊടിടല് െള്ളിയിൽ യഹൂദന്മാർ ടെസഹാ ആചരിച്ചിരുടന്നന്നുും, 
കമത്താല്ികാ സഭ ഇമപാഴുും ടെടെമകാസ്തമൊടന സൂക്ഷികുന്നുടവന്നുും 
മജാൺ പ്കിമസാസ്തെും  നസില്ാകിയിരികണും. അങ്ങടന, ൊൻ 
ടചയ്ക്െുടകാടിരികുന്ന പ്െസുംഗത്തിൽ മജാൺ പ്കിമസാസ്തമൊും െന്ടറ 
സഭയ്ക്ടകെിരായി പ്െസുംഗിച്ച . മറാ ൻ, ഓർത്തമഡാക്സ്ത കമത്താല്ികർ 



ടെസഹായുും ടെടെമകാസ്തെയുും ആചരിച്ച . കാരണും, ആ രട് 
ഉത്സവങ്ങള ും "എല്ലാും ഒരു ിച്ച " ഭാഗ ായിത്തീരുട ന്നെിനാൽ. 

കൂൊടെ മജാൺ പ്കമയാസ്തമൊും ഒരികൽ ടെെമകാസ്തെു വിളിച്ച  
"യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവും" (മപ്കാമസാസ്റ്റും ടജ. മകാൺസ്റ്റാന്റിമനാപിസിടല് 
ആർച്ച് ൈിഷപായിരുന്ന എസ്ത. മജാൺ പ്കിമസാസ്റ്റത്തിന്ടറ ഉെ കൾ: 
അപസ്തമൊല്ന്മാരുടെ പ്െവർത്തനങ്ങടളകുറിച്ച്) എഴുെി. അങ്ങടന, 
മയശുവിൻടറ െുനരുത്ഥാനമശഷും, വിശോസികൾ ഒരു "യഹൂദവിജയും" ആയി 
െരിഗണിമകടെുടടന്ന് അവൻ സമ്മെിച്ച . 

ആ ദിവസും  ുഴുവൻ ദദവും എെിർത്തിരുടന്നങ്കിൽ, അടപാസ്തെല്ന്മാർ 
അവടര സൂക്ഷിമകട് എെുടകാട്? മയശുവിൻടറ  ാെൃക 
െിൻെെ കയുും അവർ എമങ്ങാട്ട് മൊയികഴിഞ്ഞുടവന്ന് വിശേസികാൻ 
യാടൊരു കാരണവു ിടല്ലന്നുള്ളെിൻടറ കാരണും വയക്ത ാണ്. 

െുെിയനിയ ത്തിൽ, "യഹൂദ" വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങൾ എന്നു 
വിളികടപെുന്നെിടല് " ഹനീയ ായ" ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് 
െരാ ർശികുന്നുട്. ഒരു കമത്താല്ിക് െരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങടന 
പ്ശദ്ധികുക: 

37 അവസാന, റഫസ്തിവിതയ് മയശുവിന്റെ വലിയ ൈിവസം നിന്നു (മജാൺ 
7:37, ദകപള്ളിയുടെ െുെിയ നിയ ും) നില്വിളിച്ച . 

അമപാൾ ആരാണ് ശരി? 

മയശുവിന്ടറ പ്െവൃത്തിടയ അനുഗ ികുന്നവർ അടല്ലങ്കിൽ അവടര 
കുെുംവിധികുന്നവർ ആടരല്ലാും? 

ഈ സാഹചരയത്തിൽ മജാൺ പ്കിമസാസ്റ്റും ഇങ്ങടന കുറച്ച കൂെി കൃെയ ായി 
പ്െസ്തൊവിച്ച : 

"യ ൂൈ ചടങ്ങുകൾ സിദ്ധ ോകുന്നിലെ വലിയ എങ്കിൽ, നമ്മുമടത് 
വഞ്ചന  ോരത ോകുന്നു." 

ഏ് ദിവസങ്ങൾ നിരീക്ഷികണും? ഏ് ദൈൈിൾ 
അനുസരിച്ച് ഒരു "വലിയ ൈിവസം" ഉമടാ? 

ഏ് ദിവസ ാണ് നുണകൾ? 

പ്കിസ്തെു സ്ത, ഈസ്റ്റർ െുെങ്ങിയ െുറജാെീയ ൈന്ധങ്ങമളാടൊപും മജാൺ 
പ്കിമസാസ്റ്റും ദിവസും െിെുണച്ച . ഡിസുംൈർ 25 ന് പ്കിസ്തെു െും 
അമേഹത്തിന്ടറ യുക്തിസഹവുും ടെൊയുും ടെെിദ്ധരികല്ുും 
ടെെിദ്ധാരണകള ും അെിസ്ഥാന ാകിയൊണ് (ആഡിസ്ത WE, ആർമനാൾഡ് െി. 
എ കമത്താല്ിക് ഡിക്ഷ്ണറി: കിെൻ ടസാദസെി ഓഫ് ദി മഡാറിൻ, 



ഡിസിപ്ലിൻ, റിെ്സ്ത, ടസറിമ ാണീസ്ത, കൗൺസിൽസ്ത, റില്ീജിയസ്ത ഓർമഡർസ്ത 
ഓഫ് ദി കമത്താല്ിക് ചർച്ച് ടൈൻസിഗർ പ്ൈമദഴ്സ്ത, 1893, മെജ് 178). 

ദദവത്തിന്ടറ നാള കൾ നുണയടല്ലന്ന് വയക്ത ാണ്, എന്നാൽ മയാഹന്നാൻ 
പ്കിമസാസ്തമൊ ിൻടറ (അവൻ ആ ടപ്ൊമ ാട്ട് ടചയ്ക്െ ആ ദിവസങ്ങളിൽ 
സേീകരിച്ച സഭകള ടെ) വയക്ത ായി നുണകളാണ്. കമത്താല്ികാ 
െുമരാഹിെനായ മൊ സ്ത അകേിനാസ്ത മൊല്ുും ശബ്ബത്തുും 
അെിസ്ഥാനെര ായി എല്ലാ ദൈൈിൾ മവദനാശാല്കള ും ഉടായിരുന്നു 
എന്ന് എഴുെിയിട്ട ട്  
(മൊ സ്ത അകേീനാസിന്ടറ സു സ്ത െിമയാളജിക). 

രസകര ായ കമത്താല്ികാ വിജ്ഞാനമകാശും റിമപാർട്ട് ഉൾടപെുന്നു, 
"എസ്തകിൽ െല്മപാഴുും മനരമത്ത ശുദ്ധ ായ പ്കിസ്തെു െും (ട ാര്ടെസ്തചുഎ 
എ എസ്തകിൽ) ഒരു നില്നിൽപ് എന്ന് വിവരിച്ചിട്ട ട്. ഒരു 11 ആും നൂൊട് 
പ്ഗീമകാ-മറാ ൻ എസ്തകിൽ "വിപ്ഗഹും ആരാധന നില്യിൽ ദദവത്തിന്ടറ 
ആരാധനയിൽ പ്െെിനിധീകരികുന്ന എഴുെി. പ്കൂശിന്ടറ അെയാളവുും 
വിശുദ്ധ ചിപ്െങ്ങള ും പ്െകീർത്തികുന്നെുമൊടല്, ഭൂെങ്ങടള 
ആരാധികുന്നെിൽ ഇമപാഴുും ആരായാല്ുും ആരാണ്? "(ടകാന്നിടൈടര 
എഫ്സി അൻമഡൻഡ് ഐക്സ്ത III ഇൻ ദി ് കീ ഓഫ് പ്െൂത്ത്: എ 
 ാനുവൽ ഓഫ് ദി മൊളീഷയൻ ചർച്ച് ഓഫ് അർമ നിയ ടലമരൻഡൻ 
പ്െസ്ത, ഓക്സ്തമ ാർഡ്, 1898, മെജ് 149). 

പ്കിസ്തെുവിടന അനുചിെ ായ അനുയായികൾ അനനയാസിൻടാറ 
വിമശഷദിവസങ്ങൾ അനുശാസികുന്ന െല്രുും െുെിയവയടല്ലന്നുും 
നൂൊടുകളില്ുെനീളും ചില്ർ അെല്െികടപട്ട  എന്നുും െിരിച്ചറിഞ്ഞു. 

പോരമ്പരയങ്ങളും / അറലെങ്കിൽ ദ  ിളും 

ഭൂ ിയിടല് കുറച്ച മെരുും ദദവത്തിന്ടറ െരിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള സൂക്ഷികാൻ 
പ്ശ ികുന്നു. ദൈൈിള  ായി സഹവസികുന്ന ഒരു  െ ുടടന്ന് 
അവകാശടപെുന്ന  ിക ആള കള ും  െ  ദിവസങ്ങളിൽ സൂക്ഷികുക. 

കുെുുംൈാുംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർേും നി ിത്തും ചില്ർ ചില്  െെര ായ 
അവധിദിനങ്ങൾ സൂക്ഷികുന്നു. ചില്ർ അവരുടെ സ ൂഹത്തിൽ നിന്നുും 
അവരുടെ ടൊഴിൽദാൊകളിൽ നിന്നുും സമ്മർദങ്ങൾ കാരണും ദൈൈിളിടല് 
വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള സൂക്ഷികില്ല. 

മയശുവിടന അനുഗ ികുന്നവർ, കുെുുംൈാുംഗങ്ങമളാെുും ( ത്തായി 10:36) 
മല്ാകവുട ാന്നുും പ്െശ്നങ്ങള ടാകരുടെന്ന് മയശു  ുന്നറിയിപ  
നൽകി. െന്ടറ യഥാർത്ഥ അനുഗാ ികടള ടവറുകുന്ന ഒരു മല്ാകവുട ാത്ത് 
വിട്ട വീഴ്ച ടചയ്യ വാൻ അവൻ അവമരാെു കല്െിച്ചില്ല (മയാഹന്നാൻ 15: 
18-19), എന്നാൽ െൂർണെയ്ക്കുമവടി െരിപ്ശ ിമകടെിന് ( ത്തായി 5:48). 



െുെിയ ല്ിവിുംഗ് പ്ൊൻമൈഷൻ ദദവജനടത്തകുറിച്ച് ഇങ്ങടന 
െഠിപികുന്നു: 

3 അവർ മദാഷും ടകാട് വിട്ട വീഴ്ച ടചയ്യരു്, അവർ അവന്ടറ 
ൊെകളിൽ  ാപ്െും നെകുന്നു. (സങ്കീർത്തനും 119: 3) 

െിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ട വീഴ്ച ടചയ്യാൻ നിങ്ങൾ െയ്യാറാമണാ? സോത്തോൻ 
പോപം രശ ിച്ചോൽ (ഉല്െത്തി 3: 1-6) നലെ മനോക്കി (2 ടകാരിെയർ 11: 14-15) 
"ടവളിച്ചും ഒരു ദൂെൻ" എന്ന നില്യിൽ പ്െെയക്ഷടപെുന്ന്. അവർ 
നിങ്ങൾക് നല്ല ദൃശയ ാകുും മൊല്ുും െൻടറ അവധി െെയുും? 

പ്ഗീക്-മറാ ൻ വിശോസങ്ങൾ അവയുടെ അവധികാല്ും ആചരികുന്ന് 
ൊരമ്പരയടത്ത അെിസ്ഥാന ാകിയാടണന്ന് െരിഗണികുന്നു. എന്നാൽ 
 ികമപാഴുും ആ ൊരമ്പരയും െുറജാെീയെയിൽ ആരുംഭിച്ച . അവരുടെ 
വിശോസങ്ങളിൽ  ുൻകാല് (ഇന്നടത്ത) മനൊകന്മാർ െല്െുും ഈ 
ൊരമ്പരയടത്ത അുംഗീകരിച്ചിരുന്നു, അവർ ദദവത്തിനു സേീകാരയ ാടണന്നെു 
മൊടല് െല്രുും പ്െവർത്തികുന്നു. 

ദദവവചനവു ായി മയാജികുന്ന സപ്മ്പദായങ്ങൾ നല്ലൊയിരികയാൽ (1 
മകാരി: 11: 2; 2 ടെസമല്ാനികയർ 2:15), ദൈൈിളിമനാെു ടൊരുെുന്നവർ 
സൂക്ഷികരു്. െുെിയനിയ ും വയക്ത ാകുന്ന് പ്ശദ്ധികുക: 

8 ആടരങ്കില്ുും  നുഷയരുടെ സന്പ്െദായും അനുസരിച്ച , മല്ാകത്തിന്ടറ 
അെിസ്ഥാന െെേങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അല്ലാടെ പ്കിസ്തെുവിന്നു പ്െകാരും, 
െെേചിെ, ശൂനയ ായ വഞ്നയുും ചെികരുെു 
അല്ക്ഷയ ാകാെിരിപാനുും. (ടകാടല്ാസയർ 2: 8) 

?! 3 അവൻ അവമരാെു ഉത്തരും െറഞ്ഞു "നിങ്ങൾ ദദവത്തിന്ടറ 
കല്െന നിങ്ങള ടെ സന്പ്െദായുംടകാടു ല്ും ികുന്നെു എെു 
... 7കെെവിശോസികള ും നന്നായി എന്നു നിങ്ങൾ ഏകമദശും ടയശയ്യാവു 
പ്െവചിച്ചെു: 

8 "ഈ ജനും വായ്ക്ടകാടു എന്ടറ അെുത്തു; അവരുടെ അധരും 
ടകാടു എടന്ന ൈഹു ാനികുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയും എടന്ന 
വിട്ട  അകന്നിരികുന്നു 9 ടവറുടെ അവർ  നുഷയരുടെ 
 ാനുഷകല്െനകളായ ഉെമദശങ്ങടള ഉെമദശികുന്നെുടകാടു എടന്ന 
'.." ( ത്തായി 15: 3 7-9) 

അമനകും ൊരമ്പരയങ്ങൾ അുംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു െല്വട്ടും ദദവവചനടത്ത 
സൂചിപികുകയുും അ്  നസില്ാകിയാൽ അെിൽ നിന്ന്  ാനസാെരടത്ത 
മപ്ൊത്സാഹിപികുകയുും ടചയ്യ ന്നു: 

19 കർത്താമവ, എന്ടറ ൈല്വുും എന്ടറ മകാട്ടയുും കഷ്ടകാല്ത്തു 
എന്ടറ സമങ്കെവുും ജാെികൾ ഭൂ ിയുടെ അെങ്ങളിൽനിന്നു നിന്ടറ 



അെുകൽ വന്നു െറയുും "ഞങ്ങള ടെ െിൊകന്മാർകുും കള്ളും, 
ടൊളിച്ച  ആൻഡ് പ്െമയാജനും ഇല്ലാത്ത 
അവകാശ ായിരുന്നെു." (യിടര യാവു 16:19) 

വിമദശ  െെര ായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഭൂെ ാടണന്ന് ദൈൈിൾ െഠിപികുന്നു: 

16 അവർ അനയദദവങ്ങടള കൂടെ അവടന പ്കുദ്ധിപിച്ച ; മ്മളച്ഛെ 
പ്െവർത്തിച്ചെുടകാടു അവർ അവടന മകാെിപിച്ച . 17 അവർ 
ഭൂെങ്ങൾകു ദദവമത്താെു, അവർ, െുെിയ മദവന്മാടര, അറിയുന്നു 
നിങ്ങള ടെ െിൊകന്മാർ ഭയടപട്ട  െുെിയ വരവ് ടചയ്ക്െു 
ദദവങ്ങള ടെ അല്ല യാഗും. (ആവർത്തനെുസ്തെകും 32: 16-17) 

കമത്താല്ികനായ പ് ാൻസിടല് കർദിനാൾ ജീൻ-ഗുമവാമല്ാൽ- റിയ 
ദാനിമയല്ുവിൽ നിന്ന് ഈ ആശയും സ്ഥിരീകരികുന്നു: 

െുറജാെീയ മല്ാകും, പ്കിസ്തെീയ സഭ എന്നിവ െൂർണ ായുും 
മയാജികുന്നില്ല; ഒമരസ യും ദദവടത്തയുും വിപ്ഗഹങ്ങടളയുും 
മസവികുക സാധയ ല്ല. (ദാനിമയൽ ടജ. ദി ഒറിജിൻസ്ത ഓഫ് ല്ാെിൻ 
ദപ്കസ്തെവസിെി, മഡവിഡ് സ്ത ിത്ത്, മജാൺ ഓസ്റ്റിൻ മൈകർ, 
ടവസ്റ്റ് ിൻസ്റ്റർ പ്െസ്, 1977, മെജ് 440) 

െീർച്ചയായുും, െുറജാെി മല്ാകവുും പ്കിസ്തെീയ സഭയുും െികച്ച ും 
അനുമയാജയ ല്ല. ഒമരസ യും ദദവടത്തയുും വിപ്ഗഹങ്ങടളയുും മസവികുക 
സാധയ ല്ല. 

എന്നിരുന്നാല്ുും, പ്കിസ്തെീയ കാല്ങ്ങളിൽ  ാെും വരുത്തിയ െുറജാെീയ 
അവധി ദിനങ്ങൾ ആമ ാഷികുന്ന െല്രുും സഭയിൽ ഉൾടപടെ െല്രുും 
അങ്ങടന ടചയ്യ ന്നു. മയശു െറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ എന്ടറ വചനത്തിൽ 
നില്നിൽകുടന്നങ്കിൽ വാസ്തെവത്തിൽ എന്ടറ ശിഷയന്മാർ, സെയും 
അറിയുകയുും സെയും നിങ്ങടള സേെപ്െരാകുകയുും ടചയ്യ ും." (മയാഹന്നാൻ 
8: 31-32). ദദവത്തിന്ടറ വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ െുറജാെീയെയിൽ നിന്ന് നടമ്മ 
സേെപ്െരാകുന്നു. 

അടപാസ്തെല്നായ ൌടല്ാസ്ത ഇങ്ങടന  ുന്നറിയിപ  നൽകി: 

14 അവിശോസികമളാെ ്ു ഒന്നിച്ച  ഇണയല്ലാപിണ 
ടചയ്യരു്. നീെിടകട്ടവന്നു നീെി പ്െവർത്തികയുും െങ്ങള ടെ 
ദദവത്തിന്ടറ ൻ യായും ഉമെക്ഷികാടെയിരികയുും ടചയ്ക്െെു 
എങ്ങടന? ടവളിച്ചത്തിന്നു ഇരുമളാെു എമൊരു കൂട്ടായ്ക് ? 15 എെു 
ഏക നമസാടെ പ്കിസ്തെുവിന്നുും ടൈല്ീയാല്ിന്നുും? അല്ല, വിശോസികു 
അവിശോസിയു ായി എെു ഓഹരി? 16 വിപ്ഗഹങ്ങമളാെു എെു 
മയാജയെ ദദവാല്യത്തിന്നു ഉട്? ജീവനുള്ള ദദവത്തിന്ടറ ആല്യും 
നീ ആണ്. ദദവും െറഞ്ഞിട്ട ള്ളെുമൊടല്: 



"ഞാൻ അവരിൽ വസികയുും അവരുടെ ഇെയിൽ നെകയുും 
ടചയ്യ ും; ഞാൻ അവർകുും ദദവവുും അവർ എനികു ജനവുും 
ആകുും" എന്നു ദദവും അരുളിടച്ചയ്ക്െിരികുന്നുവമല്ലാ. 
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"നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇെയിൽനിന്നു െുറടപട്ട  മവർടപട്ടിരിപിൻ 
എന്നു കർത്താവു അരുളിടച്ചയ്യ ന്നു; അശുദ്ധ ായെു ഒന്നുും 
ടൊെരുെു; ഞാൻ നിങ്ങടള ദകടകാള്ള ും. 

18 'ഞാൻ ഒരു െിൊവുും നിങ്ങൾകു, നിങ്ങൾ എനികു െുപ്െന്മാരുും 
െുപ്െി ാരുും ആയിരികുും, ദസനയങ്ങള ടെ യമഹാവ 
അരുളിടച്ചയ്യ ന്നു. (2 ടകാരിെയർ 6: 14-18) 

െുറജാെീയ ആചാരങ്ങളിൽ ഭാഗ ല്ലാത്തവടര ദദവും ഒരു െിൊടവന്ന് 
പ്ശദ്ധികുക. ആരാധനയുടെ ഭാഗ ായി അവടര ആല്ിുംഗനും ടചയ്യ ന്നവമരാട് 
ഒരു െിൊവല്ല. 

െുറജാെികൾ ദദവടത്ത പ്െസാദിപിച്ചിരുന്നുടവന്ന് ചില് 
പ്െവൃത്തികളാടണങ്കില്ുും അവർ സേയും വഞ്ികുകയാണ്: 

32 നിങ്ങൾ "ഞങ്ങൾ  രവുും കല്ല ും മസവികുന്ന മല്ാകത്തിടല് 
ആള കടളല്ലാും, മൊടല്, ജാെികള ടെ ആപ്ഗഹികുന്നില്ല." െറയുക 
എന്നാൽ മൊകാനാണ് ഉമേശികുന്ന് ഒരികല്ുും 
സുംഭവികിടല്ലന്ന്. (ടയടഹസ്തമകൽ 20:32, NIV) 

26 അെിടല് െുമരാഹിെന്മാർ എന്ടറ നയായപ്െ ാണമത്താെു മപ്ദാഹും 
ടചയ്യാൻ എന്ടറ വിശുദ്ധ അശുദ്ധ ാകുകയുും; അവർ വിശുദ്ധരുും 
സാധാരണകാരുും െമ്മിൽ മവർെിരിച്ച  കാണികുന്നില്ല. അശുദ്ധനുും 
നിർമ്മല്നുും െമ്മിൽ യാടൊരു വയെയാസും ഇടല്ലന്നുും അവർ 
െഠിപികുന്നു. അവർ എന്ടറ ശബ്ബത്തുകടള അശുദ്ധ ാകുകയുും 
അവരുടെ കണ്ണ  അവരുടെ െിൊകന്മാരുടെ വിപ്ഗഹങ്ങളിമല്കു 
ടചല്ല കയുും ടചയ്ക്െെുടകാടു, ഞാൻ അവരുടെ  മദ്ധയ അശുദ്ധനായി 
ഭവികത്തകവണ്ണും അവർ എന്ടറ ശബ്ബത്തുകടള മനാകാടെ കണ്ണ  
 ടറച്ച കളയുന്നു. (ടയടഹസ്തമകൽ 22:26, NIV) 

ദദവും ഒരു വയെയാസും ഉടാകുന്നു. ഈ ഇഷ്ടപ്െകെനത്തിനുെകരും 
െുറജാെീയ ആചാരങ്ങൾ ഉൾടപടെയുള്ള അവന്ടറ മകാെും അവന്ടറ 
മകാെും ടകാടുവരുും (ടയടഹസ്തമകൽ 30:13)! ടഭൗെിക ായ ല്ൗകിക 
വയവഹാരങ്ങടള പ്െെിമരാധികുന്ന് െിശാചാണ് (cf. യാമകാ. 3: 13-15). 

ദൈവത്തിൻറെ പരിശുദ്ധ ൈിനങ്ങൾ അറലെങ്കിൽ എന്തോണ്? 



മവദെുസ്തെകടത്ത 'വിശുദ്ധ സമമ്മളനങ്ങളാ' (ഉദാ: സുംഖയാെുസ്തെകും 28:26, 
29:12) അടല്ലങ്കിൽ 'വിശുദ്ധ ഉത്സവങ്ങൾ' (cf. ടയശയ്യാവു 30:29) എന്നാണ് 
ദൈൈിൾ വിളികുന്ന്. 

െുറജാെി ആചാരങ്ങൾ ടെൊയെുും െിശാചുകളായെു ാടണന്ന് നിരെരും 
ആമക്ഷെികുന്ന ദൈൈിൾ (1 ടകാറിെയർ 10: 20-21; 1 െിട ാടഥടയാസ്ത 4: 
1).ദൈൈിളിടല് ആമ ാഷങ്ങൾ ദദവത്തിന്ടറ ആരാധനയിൽ 
കൂട്ടിമച്ചർകരുടെന്ന് മവദെുസ്തെകും െറയുന്നു (ആവർത്തനും 32, യിടര യാവ് 
10, 1 ടകാരിെയർ 10: 20-21). 

എന്നിരുന്നാല്ുും, ദൈൈിളിടല് ഒരു ആരാധനാല്യടത്ത നിരീക്ഷികാൻ 
െല്രുും െീരു ാനിച്ചിരികുന്നു 

അുംഗീകരികുന്നില്ല. മയാഹന്നാൻ അടപാസ്തെല്ന്മാർ അെിപ്കിസ്തെുകടള 
ൈന്ധിപികുന്നു (1 മയാഹ. 2: 18-19). 

മനാൺ-ൈിബ്ല്ികൽ അവധി ദിനങ്ങൾ ഭൂെങ്ങടള മപ്ൊത്സാഹിപികുകയുും 
യുഗങ്ങളായി ശെമകാെികണകിന് ദദവിക െദ്ധെിടയ 
അപ്െസക്ത ാകിത്തീർകുകയുും ടചയ്ക്െു. 

സെയത്തിൽ ആരാധികടപൊൻ ദദവും ആപ്ഗഹിച്ച  എന്ന് മയശു 
െറയുകയുടായി: 

24 ദദവും ആത്മാവാകുന്നു, ആരാധികുന്നവർ ആത്മാവില്ുും 
സെയത്തില്ുും ന സ്തകരികുന്ന മവണും. (മയാഹന്നാൻ 4:24, NJB) 

ഭൂെൈാധിെയാകടപട്ട അവധി ദിനങ്ങൾ സെയദദവടത്ത 
ൈഹു ാനികുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അവിെുടത്ത ആപ്ശയികുകയുും അവിെുടത്ത 
വഴിെിെിച്ച് പ്െവർത്തികുകയുും ടചയ്യണട ന്ന് ദദവും ആപ്ഗഹികുന്നു 
(സദൃശവാകയങ്ങൾ 3: 5-6). 

ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ രക്ഷയുടെ ദദവത്തിന്ടറ െദ്ധെിടയ 
സഹായികുന്നു. ടെസഹാചരണത്തിൽ മയശുവിന്ടറ ൈല്ിയുടെ 
ആരുംഭത്തിൽ, ഈ പ്ൊയത്തിൽ (ടെടെടകാസ്ത്) ആദയ ല്ങ്ങൾ, 
ടവളിൊെിൻടറയുും ഉത്ഥാനത്തിൻടറയുും കാഹളങ്ങളിമല്യ്ക്ക് വിളികടപട്ട, 
നമ്മുടെ ൊെങ്ങളിൽ സാത്താൻടറ െങ്കുവഹികുന്ന ഓർ യിമല്ക് 
പ്കിസ്തെുവിന്ടറ ൊെെരിഹാരൈല്ി ഭൂ ിയിടല് ആയിരകണകിന് 
രാജയങ്ങടള (കൂൊരങ്ങള ടെ വിരുന്നിൻടറ) ചിപ്െീകരികാൻ, ദദവും എല്ലാ 
രക്ഷയ്ക്കുും അർപികുട ന്ന യാഥാർത്ഥയത്തിമല്ക്, ദദവികെദ്ധെിയുടെ 
ചില് ഭാഗങ്ങൾ ടവളിടപെുത്തി, പ്കിസ്തെയാനികൾക് കൂെുെൽ പ്ൊധാനയും 
നൽകുന്നു. 

പ്കിസ്തെുവിടന അനുകരിച്ചെുമൊടല് അമപാസ്തെല്നായ ടൌമല്ാസിടന 
അനുകരികാൻ ദൈൈിൾ പ്കിസ്തെയാനികമളാട് െറയുന്നു (1 ടകാരി .11: 1). 



ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള മയശു സൂക്ഷിച്ച  (ല്ൂമകാസ്ത 2: 41-42, 22: 7-
19, മയാഹന്നാൻ 7: 10-38, 13). മയശു െഠിപിച്ചെുമൊടല് നിങ്ങൾ അവന്ടറ 
 ാെൃക െിെുെരരു് (മയാഹന്നാൻ 13: 12-15)? 

അമപാസ്തെല്നായ ടൌമല്ാസ്ത ദൈൈിളിടല് െരിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള 
സൂക്ഷിച്ച  (അമപാത്തി: 18:21, 20: 6,16, 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 ടകാരി .5: 7-8; 16: 
8).ഭൂെൈാധയു ായി അവടര വിട്ട വീഴ്ച ടചയ്യ  കുന്നവടരപെി ൌമല്ാസ്ത 
 ുന്നറിയിപ  നൽകി (1 ടകാരി .10: 19-21). ദൈൈിളിടന െിെുെരാൻ 
അവകാശടപെുന്ന ആള കൾ െുറജാെീയെയിൽ നിന്നുും ശുദ്ധീകരികടപെണും 
(cf. ടനടഹ യാവു 13:30, 2 െമപ്ൊ .1: 9). 

അമപാസ്തെല്നായ മയാഹന്നാൻ ദൈൈിളിടല് വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള 
സൂക്ഷിച്ച ടവങ്കില്ുും പ്കിസ്തെയാനികടളന്ന് അവകാശടപെുന്നവടര െന്ടറ 
നെെെികൾ െിെുെരുന്നിടല്ലന്ന് അമേഹും  ുന്നറിയിപ  നൽകി: 

18 കുഞ്ഞുങ്ങമള, ഇെു അെയനാഴിക ആകുന്നു; എെിർപ്കിസ്തെു വരുന്നു 
എന്നു നിങ്ങൾ മകട്ടിട്ട ടമല്ലാ. ഇമപാൾ അമനകും എെിർപ്കിസ്തെുകൾ 
എഴുമന്നെിരികയാൽ അെയനാഴിക ആകുന്നു എന്നു ന ുകു 
അറിയാും. 19 അവർ നമ്മുടെ ഇെയിൽനിന്നു െുറടപട്ട  എങ്കില്ുും അവർ 
ഞങ്ങടള ആയിരുന്നില്ല; അവർ നടമ്മ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, ാാാും EY 
ഞങ്ങടള ൊർകുും ായിരുന്നു; മവടി; അവമരാ നമ്മുടെ ഇെയിൽ 
ആരുും ഇല്ല എന്നു അവർ വയക്ത ാകി. (1 മയാഹ. 2: 18-19) 

പ്കിസ്തെയാനികൾ മയാഹന്നാടനമപാടല് െൻടറ അമപാസ്തെല്ന്മാരായി 
വിശുദ്ധ ദിനങ്ങടള നില്നിർമത്തടെുമടാ? പ്കിസ്തെയാനികടളന്ന് 
അവകാശടപെുന്നവർ ടെൊയ അവകാശവാദങ്ങൾ െിൻെെ ന്നവർ 
ആന്റിദപ്കസ്റ്റ കളായി പ്െവർത്തികുന്നുടവന്നാണ് മജാൺ എഴുെുന്ന്. 

വിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾകുും അവധി ദിവസങ്ങൾകുും എമപാഴാണ് നാും 
പ്ശദ്ധിമകട്? ദദവത്തിന്ടറ വചനും അടല്ലങ്കിൽ  നുഷയരുടെ 
ൊരമ്പരയും?ൊരമ്പരയത്തിനുള്ള ശരിയായ സ്ഥല്ങ്ങൾ ഉടായിരിടക, ദദവ 
വചനമത്താട് ടൊരുത്തടപെുന്ന ൊരമ്പരയും സേീകരികാൻ ആരുും 
സേീകരികരു്. 

ദദവവചനും െഠിപികുവാൻ പ്െമയാജന ുള്ളൊകയാൽ (2 െിട ാടഥടയാസ്ത 
3:16), ഒരുെമക്ഷ, െമപ്ൊസുും  െ് അപസ്തമൊല്ന്മാരുടെ പ്െെികരണവുും 
െങ്ങള ടെ കാല്ടത്ത  െമനൊകന്മാരിൽനിന്ന് നാും െഠിമകടെുട്: 

29 നാും  നുഷയടരകാൾ ദദവടത്ത അനുസരിമകടൊകുന്നു. (പ്െവൃ. 
5:29) 

മയശുവിന്ടറയുും അമപാസ്തമൊല്ുകള ടെയുും  ാെൃകകൾ നിങ്ങൾ 
െിെുെരുകമയാ, ദദവത്തിന്ടറ െരിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ അവിെുടത്ത വഴിയിൽ 



കാത്തുസൂക്ഷികുമ ാ, നിങ്ങടള െെയാൻ െുരുഷന്മാരുടെ ടകൗൺസില്ുകള ടെ 
ൊരമ്പരയും അനുവദികാെിരികുമ ാ? 

മല്വയെുസ്തെകും 23: 8,21,24,27,35,36) ദദവത്തിന്ടറ മവദെുസ്തെക ഉത്സവങ്ങൾ 
(മല്വയെുസ്തെകും 23:37) എന്ന് വിളികുന്നവടര നിങ്ങൾ 
"വിശുദ്ധദചെനയങ്ങളായി പ്െഖയാെികുക" എന്ന് മകൾകുമ ാ? 

മയശു െറഞ്ഞു: 

21 എന്ടറ സമഹാദരന്മാരുും ദദവ വചനും മകട്ട  ടചയ്ക്െവരുും 
സ  ാകുകയില്ല. (ല്ൂമകാസ്ത 8:21) 

നിങ്ങൾ മയശുവിൻടറ സമഹാദരന്മാരിൽ ഒരാളാമണാ? പ്കിസ്തെയാനികളാകണും 
(മറാ  .8: 29). നാും സെയത്താൽ മവർെിരികടപെണും (മയാഹന്നാൻ 17:19). 

നിങ്ങൾകുും / അടല്ലങ്കിൽ നിങ്ങള ടെ വീട് ദദവത്തിന്ടറ വചനും 
മകൾകുകയുും അ് പ്െവർത്തികുകയുും ടചയ്യ മ ാ? നിങ്ങൾ ദദവത്തിന്ടറ 
വിശുദ്ധദിനങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ ഭൂെവിദയാെൂർവും പ്െമചാദിപികടപട്ട 
ൊരമ്പരയങ്ങടള സുംരക്ഷികുമ ാ? 

"14 യമഹാവടയ മസവികുും! 15 എന്നാൽ യമഹാവയുടെ മസവികാനുള്ള 
നീ മദശത്തിടല് നിങ്ങൾ ൊ സികുന്ന ൽ "െുറജാെി ദദവങ്ങടള 
മൊടല്" മസവികുും ഇന്നു നിങ്ങൾക് മവടി െിരടഞ്ഞെുകുക 
മദാഷും മൊന്നുന്ന. ഞാനുും എന്ടറ കുെുുംൈവുമ ാ, ഞങ്ങൾ 
യമഹാവടയ മസവികുും "(മയാശുവ 24: 14-15). 

ദദവത്തിന്ടറ െരിശുദ്ധ ദിനങ്ങൾ െിരടഞ്ഞെുകുക. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



പരിശുദ്ധൈിന കലണ്ടർ 

െരിശുദ്ധദിനാശുംസകൾ *  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

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

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

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

കഴിഞ്ഞ മപ്ഗെ് ദിനും  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* എല്ലാ വിശുദ്ധദിവസവുും സൂരയാസ്തെ യത്തിനു  ുമ്പായി ദവകുമന്നരും 
ആരുംഭികുും.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



തുടർന്നു ദൈവസഭ 
 
തുടരുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് മഗോെിറല യുഎസ്എ ഓഫീസ് സ്ഥിതിറചയ്യുന്നു: 1036 
ഡബ്ല്യു പ്ഗാൻഡ് അവനയൂ, മപ്ഗാവർ ൈീച്ച്, കാല്ിമ ാർണിയ, 93433 USA. 
 

തുടരുന്ന മൈവോലയത്തിറല സഭ (CCOG) റവബ്ദസറ്റുകൾ 
 

CCOG.ASIA ഈ ദസെിൽ ഏഷയയിൽ പ്ശദ്ധ മകപ്രീകരിച്ചിട്ട ട്. വിവിധ 
ഏഷയൻ ഭാഷകളിൽ വിവിധങ്ങളായ മല്ഖനങ്ങള ട്. 
CCOG.IN ഈ ദസെ് ഇെയൻ ൊരമ്പരയത്തിന്ടറ ല്ക്ഷയും വച്ച ള്ളൊണ്. 
ഇെിന് ഇുംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്ുും നിരവധി ഇെയൻ ഭാഷകളില്ുും ഉട്. 
CCOG.EU ഈ ദസെ് യൂമറാപിമല്ക് ൊർടഗെ് ടചയ്ക്െു. െല് യൂമറാെയൻ 
ഭാഷകളില്ുും ഇ് സാ യും െുല്ർത്തുന്നു. 
CCOG.NZ ഈ ദസെിൽ പ്ൈിട്ടീഷ് വരച്ച െശ്ചാത്തല് ുള്ള നയൂസില്ാൻഡ്, 
 െ ള്ളവടര ല്ക്ഷയും വച്ച ള്ളൊണ്. 
CCOG.ORG െുെരുന്ന ദദവസഭയുടെ പ്െധാന ടവബ്സ്റ്ദസൊണി്. എല്ലാ 
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്ു ുള്ള ആള കടള ഇ് മസവികുന്നു. മല്ഖനങ്ങള ും, 
ല്ിങ്കുകള ും, പ്െെിവാരവുും വിശുദ്ധ ദിനചർച്ചകള ും ഉൾടപടെയുള്ളവ 
അെിൽ ഉൾടപെുന്നു. 
CCOGAFRICA.ORG ഈ ദസെിൽ ആപ് ികയില്ുള്ളവടര ല്ക്ഷയും 
ടവകുകയാണ്. 
CCOGCANADA.CA ഈ ദസെിൽ കാനഡയില്ുള്ളവയാണ് ല്ക്ഷയ ിെുന്ന്. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. െുെരുന്ന ദദവസഭയുടെ സ്തൊനിഷ് 
ഭാഷാ ടവബ്സ്റ്ദസൊണ് ഇ്. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ഇ്  ില്ിപീൻസ്ത ടവബ്സ്റ്ദസെ് ഇുംഗ്ലീഷില്ുും 
െഗാമല്ാഗില്ു ായിരുന്നു. 
 

വോർത്തകളും ചരിരത റവബ്ദസറ്റുകളും 
 

COGWRITER.COM ഈ ടവബ്സ്റ്ദസെ് പ്െധാന വിളുംൈര ായ ഉെകരണ ാണ്, 
വാർത്തകൾ, െെേും, ചരിപ്െെര ായ മല്ഖനങ്ങൾ, വീഡിമയാകൾ, 
പ്ൊവർത്തിക ായ അപ്റ്മഡെ കൾ എന്നിവ ഉട്. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM സഭാ ചരിപ്െടത്തകുറിച്ച ള്ള മല്ഖനങ്ങള ും 
വിവരങ്ങള ും ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മടപെുത്തല്ാണ് ഇ്. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET വാർത്തകള ും മവദെുസ്തെക വിഷയങ്ങള ും 
ഉൾടകാള്ള ന്ന ഒരു ഓൺദല്ൻ മറഡിമയാ ടവബ്സ്റ്ദസെ് ആണ് ഇ്. 
 

രപഭോഷ്ണങ്ങൾക്കും രപഭോഷ്ണങ്ങൾക്കു ുള്ള YouTube വീെിമയോ ചോനലുകൾ 
 

BibleNewsProphecy ചാനൽ. CCOG വീഡിമയാകൾ 
CCOGAfrica ചാനൽ.  CCOG ആപ് ികൻ ഭാഷകളിൽ സമരശങ്ങൾ. 
CDLIDDSermones ചാനൽ. CCOG സ്തൊനിഷ് ഭാഷയിൽ സമരശങ്ങൾ. 
ContinuingCOG ചാനൽ. CCOG വീഡിമയാ പ്െഭാഷണങ്ങൾ. 



ദൈവോല ോയ ൈിനങ്ങൾ അറലെങ്കിൽ റെമ ോണിക് അവധി ൈിവസങ്ങൾ? 

 അവധിദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എമപാഴാണ് ചിെികുന്ന്, എെു  നസിൽ? 
നിെയഹരിെ  രങ്ങൾ, റീത്തുകൾ,  ുയല്ുകൾ,  ുട്ടകൾ, ചൂെുള്ള കുപികൾ, 
 പ്െങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വസ്തപ്െങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിെികുന്നുമടാ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

എന്നിരുന്നാല്ുും ആ പ്െെീകങ്ങൾ ദൈൈിളിൽ അുംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ദൈൈിൾ 
യഥാർഥത്തിൽ െഠിപികുന്ന കാരയങ്ങൾ നിങ്ങൾകറിയാമ ാ? 

അറെോസ്തലനോയ പൗറലോസ് ഇങ്ങറന എഴുതി: 

19 ഞാൻ െറയുന്നെു എെു? വിപ്ഗഹും വല്ലെുും ആകുന്നു, അടല്ലങ്കിൽ 
വിപ്ഗഹാർപിെും വല്ലെുും ആകുന്നു എമന്നാ? 20 അല്ല, ജാെികൾ 
ൈല്ികഴികുന്നെു ദദവത്തിന്നല്ല ഭൂെങ്ങൾകു കഴികുന്നു എന്നമപ്െ; 

എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂെങ്ങള ടെ കൂട്ടാളികൾ ആകുവാൻ എനികു 
 നസില്ല. 21 നിങ്ങൾകു കർത്താവിന്ടറ ൊനൊപ്െവുും ഭൂെങ്ങള ടെ 
ൊനൊപ്െവുും കുെിപാൻ ൊെില്ല; നിങ്ങൾകു കർത്താവിന്ടറ 
മ ശയില്ുും ഭൂെങ്ങള ടെ മ ശയില്ുും അുംശികൾ ആകുവാനുും ൊെില്ല. 
22 അല്ല, നാും കർത്താവിന്നു മപ്കാധും ജേല്ിപികുന്നുമവാ? അവടനകാൾ 
നാും ൈല്വാന്മാമരാ? (1 ടകാരിെയർ 10: 19-22) 

 

ദദവാല് ായ ദിനങ്ങൾ അടല്ലങ്കിൽ ഭൂെടെട്ട അവധി ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ 
പ്െ ാണികുമ ാ? 

 


