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बायबलमध्ये देवाच्या उत्सवाचे हदवस आिेत का? 

कोणत्या हदवसािंत येशू हटकला? 

पे्रवितािंिा कोणती हदवसिं िोती? 

ख्रिस्ताच्या आरिंभीच्या अिुयायािंिी कोणत्या हदवसािंत राितात? 

तुम्िी कोणत्यािी सुटीचे पालि करता का? 

ते कुिूि आले िे माहित आिे का? 

आपण आख्रण इतरािंिा त्यािंची निरीक्षण करता का िे तुम्िाला मािीत आिे का? 

आपल्याकडे धार्मवक अथव आिेत काय? 

आपण आसुरी िॉल पाळत आिात? 

आपण देवाला काय हदवसेंहदवस अडवू शकतो? 

जर तुम्िी असा ववश्वास करता की तुम्िी ख्रिश्चि आिात, तर तुम्िी राक्षसी ककिं वा मूनतवपूजक लोक येशूचे 
नििेध करतील का? तसे असल्यास, सत्य आपण इतके पुरेसे आिे की तुम्िी येशूचे अिुकरण कराल? 

ISBN 978-1-940482-17-0  

िॅझारेि बुक्स द्वारे कॉपीराइट © 2016/2017 आवतृ्ती 2.2. सुरू िेवण्याच्या चचव ऑफ ईश्वर आख्रण 
उत््ािंतीच्या निर्मवतीसािी, एक मिािगरपार्लका एकमेव 1036 डब्लल्यू. गँ्रड एवेन्यू, ग्रोव्िर बीच, कॅर्लफोनिवया, 
9 3433 यूएसए. 

्ेडडट: जॉयस थथएल यािंिी न्यूझीलिंडमधील पेन्टेकॉस्टच्या हदवशी घेतलेल्या कव्िर फोटो बायबलचे ववववध 
अिुवाद सिंपूणवपणे वापरले जातात; जेथे कोणतेिी िाव ककिं वा सिंके्षप हदले जात िािी, त्याििंतर न्यू ककिं ग 
जेम्स व्िशवि (एिकेजेव्िी) िे उद्धतृ केले जात आिे (थॉमस िेल्सि, कॉपीराइट © 1997; परवािगीिे 
वापरलेले). 



सामग्री 

1. पवित्र दििस वि. लोकविय सटु्टट्टया 

2. िल्ाांडण: तो केिळ ख्रिस्ताच्या मतृ्यूविषयी आ्े का? 

3. रात्रीचे निरीक्षण आख्रण बेखमीर भाकरीची दििस 

4. पेन्टेकॉस्ट: तुमची कॉलल ांग आख्रण ईश्िराचा अविश्िसिीय िेणगी 

5. तुर्ाांच्या मेजिािी: ख्रिस्त परत आख्रण त्यास अग्रगण्य काययक्रम 

6. िायश्श्चताचा दििस: सैताि बांिी घालतो 

7. मांडपाची मेजिािी: ख्रिस्ताच्या शासिाखाली जगाची िाट पा्त असलेली एक ओझी 

8. शेिटचा गे्रट दििस: माििजातीसाठी तारण िेिाचा अद्भुत योजिा 

9. नि ांिा आख्रण शब्बाथ 

10. पुन््ा पुियितृ राक्षसी सटु्टट्टया 

11. िेिाचे पवित्र दििस ककां िा खोटे बोलणे?   

पववत्र हदि हदिदर्शवका 

सिंपकव  माहिती  

 

 

 

 

 

 

 



1. पवित्र दििस वि. लोकविय सुट्टट्टया 
ख्रिस्ती धमव पाळणा करणायाव असिंख्य गटािंमध्ये, सवव कािी सुटी ककिं वा पववत्र हदवस पाळतात. 

तुम्िी देवाच्या पववत्र हदवसािंची ककिं वा राक्षसी िॉलची पाळली पाहिजे का? 

सोपे उत्तरािे सोपा प्रश्ि असे हदसते. आख्रण ववववध लोकलऐवजी, बायबलवर ववश्वास िेवणाऱयािंसािी, िे आिे 

पववत्र हदवस आख्रण सुटी कुिूि आली? ते बायबलमधूि येतात ककिं वा ते पारिंपररक मूनतवपूजक / आसुरी 
निरीक्षणाशी सिंबिंथधत आिेत का? 

जर तुम्िी ववश्वास करता की तुम्िी ख्रिस्ती आिात, तर खरोखरच तुम्िाला काय हदवस आिेत िे माहित 
असेल तर तुम्िी काय िेवावे आख्रण का? 

िी लिाि पुस्तक वाविवक बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवसािंवर लक्ष कें हित करते आख्रण कािी वाविवक सुट्टट्टया 
ज्यात माहिती देते त्याववियी माहिती असते. 

शब्ि सुट्टटी 

वेबस्टर शब्लदकोशामध्ये मते, जगातील सुट्टटी मूलतः जिेु आले इिंग्रजी hāligdæg. लोक आता वाटते काय 
असूििी त्या टमव प्रत्यक्षात वेळ बिंद पववत्र हदवस रुगणािंसािी एक vacation- सुट्टटी आिे याचा अथव असा 
िािी. 

अथावत, सवव 'सुट्टट्टया' धार्मवक पववत्र हदवसािंसािी िसतात राष्ट्रीय सुट्टट्टयािंची आवश्यकता धार्मवक असल्याचे 
मािले जात िािी, आख्रण तरीिी येशूिे त्यापैकी एक ककिं वा अथधक पाहिले (जॉि 10: 22-23). 

येशू जात असतािंिा बायबलमध्ये असे स्पष्ट्टपणे सािंथगतले आिे की त्यािे बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस 
आख्रण वल्िािंडण सण (लूक 2: 41-42; 22: 7-19), मिंडपाचा मेजवािी (योिाि 7: 10-26) आख्रण गेल्या गे्रट 
हदवस (योिाि 7: 37-38 8: 2). वल्िािंडण सण िेवूि येशूच्या पे्रवितािंिा िवीि करार गुण (1 कररिंथकर 5: 7), 

बेखमीर भाकरीचा हदवस (पे्रवितािंची कृत्ये 20: 6; 1 कररिंथकर 5: 8) यिुदी लोकािंचा एक सण (पे्रवितािंची कृत्ये 
2: 1-14), कणे आख्रण मिंडपाचा ( सीफ Leviticus 23: 24,33-37; पे्रवितािंची कृत्ये 18:21; 21: 18-24; 28:17), 

आख्रण प्रायजश्चताचा हदवस (पे्रवित 27: 9). 

बायबल िे कधीिी दाखवूि देत िािी की मूनतवपूजक रोमि लोक ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या ख्रिश्चिािंिा साजरे 
करतात त्याप्रमाणे येशू ककिं वा पे्रवितािंिी धार्मवक सण साजरा केला िािी. पण, जे लोक ख्रिस्ती धमव 
स्वीकारतात त्यािंचा दावा बायबलच्या बािेर असलेल्या धार्मवक सुववधािंतूि केला जातो. 

त्याांिा ठेिले पाद्जे? 



बायबल भाकीत करते की अशी वेळ येणार आिे जेव्िा सवव राष्ट्रािंतील लोक देवाच्या पववत्र हदवसािंचे 
सिंरक्षण करतील ककिं वा दषु्ट्काळ आख्रण पीडडत असतील (जखऱया 14: 16-19). या प्रकरणामुळे, आपण आता िे 
करायला िवे का ववचार करू िये? 

कृपया िे पुस्तक ककमाि दोिदा तरी वाचा. बायबलमध्ये दाखववलेल्या गोष्ट्टीिंबद्दल कािी जणािंिी कािी 
आके्षप घेतले आिेत. दिेुरी-वाचि आपल्याला अथधक गिंभीर प्रश्िािंची उत्तरे देईल 

खरोखर खुला मि या ववियाचे अभ्यास करण्याचा प्रयत्ि करा सवव मािवािंकरता आपण स्वाभाववक आिे, 

जर आपण त्याववरुद्ध सावधथगरी बाळगली िािी तर, पूववग्रिाच्या भाविािंिी या वाविवक पववत्र 
हदवसािंसिंबिंधीचे एक प्रस्तुतीकरण पािण्यासािी. बायबल र्शकववते की "ऐकूि घेण्यापूवी जो उत्तर देतो तो 
त्याच्यासािी मूखवपणा आख्रण लज्जा आिे" (िीनतसूते्र 18:13), तर या गोष्ट्टी येथे आिेत का िे पािण्यासािी 
बरीएन्ससारखे व्िा (पे्रवितािंची कृत्ये 17:10). -11) 

आम्िाला, देव आख्रण गाि मुक्त आले अिंत: करणािे त्याची इच्छा, अजवदाराच्या कुिं टुबाची सिंपूणव माहिती 
सादर मध्ये, ओपि मिात आमच्या स्वत: च्या मागव पेक्षा सत्य बािेर वाट पािट उभे देवाच्या पववत्र आख्रण 
पववत्र शब्लद थरथर कापत करू म्िणूि (यशया 66: 2), देव ववचारू िम्रपणे त्याच्या पववत्र आत्म्याच्या 
मागवदशविासािी. आख्रण िी प्राथविापूववक वविम्र, इच्छा, परिंतु काळजीपूववक आख्रण सावध रचिेत, या गोष्ट्टीचा 
अभ्यास करा - सवव गोष्ट्टी र्सद्ध करणे (सीकफ. 1 थेस्सलिीकाकर 5:21 केजेव्िी / डीआरबी). 

िेिाचे उत्सि आख्रण पवित्र दििस 

तुम्िाला मािीत िोते का की देवाचे सण बायबलमध्ये र्लिण्यात आिेत? िे अक्कल असले तरी, अिेकािंिा िे 
लक्षात येत िािी की िे असे आिे, आख्रण ते कोिेिी शास्त्र सापडले िािीत. 

र्शवाय, त्यािंच्यासोबतचा एक मुद्दा िा आिे की ते आता वापरत असलेल्या बिुतेक लोकािंच्या सिंख्येपेक्षा 
र्भन्ि कॅलेंडरवर आधाररत आिेत. देवाचे हदिदर्शवका मुळात एक चिंि-सौर आिे. देवाच्या पववत्र हदवसािंच्या 
वेळेची चािंगल्या प्रकारे समजूि घेण्यात मदत करण्यासािी, बायबलसिंबिंधी हदिदर्शवकेचे आख्रण रोमि 
(गे्रगोरीयि) कॅलेंडरचे खालील तुलिा चाटव तपासा (ते दरविी त्याच रोमि कॅलेंडरवर ि पडता): 

देवाच्या पववत्र हदवसािंपयतं, प्रथम उत्पत्ती पुस्तकाच्या प्रथम सिंदभाविे सुरुवात करूया जे एक प्रोटेस्टिंट 
आख्रण कॅथर्लक अिुवाद दशवववते: 

14 मग देव बोलला, "आभाळ ज्योनत रात्रिंहदवण्यापासूि वेगळे िेवण्यासािी ते थचन्िे िोतील आख्रण 
धार्मवक उत्सव, हदवस आख्रण विे थचन्िािंककत िोतील." (उत्पवत्त 1:14, ईश्वराचे भािािंतर, जीडब्ललूटी) 

14 तो म्िणाला, 'हदवस व रात्र िी वेगळी करण्यासािी स्वगावत घर हदवे असू द्या, त्यािंिा सण, 

हदवस, आख्रण विे सूथचत द्या. (उत्पवत्त 1:14, न्यू जेरूसलेम बायबल, एिजेबी) 

काव्य 14 मध्ये उडववले 'हिबू्र शब्लद एक धार्मवक सण सिंदर्भवत. 



(पववत्र हदवसासि आधुनिक रोमि कॅलेंडर या पुजस्तकेच्या समाप्तीवर दशवववले आिे.) 

 

बायबलमध्ये धार्मवक उत्सवािंच्या अजस्तत्वाववियीची पहिली पुस्तके िोती िे आपल्याला माहिती आिे 
का? देव देखील चिंि बिला आिे िे स्तोत्रािंची पुस्तक देखील पुष्ट्टी करते: 

19 तो सण थचन्िािंककत करण्यासािी चिंि केले (स्तोत्र 104: 19, ख्रिश्चि मािक बायबल) 

या आधी आपण आधी ऐकलेले िे कािीतरी आिे का? 

धार्मवक स्थळे कोणत्या आिेत ज्या देवािे िेवलेल्या "आकाशात हदवे" िे थचन्ि िोते? 

मद्िा       िांबर  लाांबी   लसश्ह्ल सम्िल 

Abib/Nisan  1  30 हदवस   माचव - एवप्रल 

Ziv/Iyar   2 29 हदवस   एवप्रल - मे 

Sivan/Siwan  3  30 हदवस   मे - जूि 

Tammuz  4  29 हदवस   जूि - जलु ै

Av/Ab   5  30 हदवस   जुल ै- ऑगस्ट 

Elul   6  29 हदवस   ऑगस्ट - सप्टेंबर 

Ethanim/Tishri 7  30 हदवस   सप्टेंबर - ऑक्टोबर 

Bul/Cheshvan  8  29 ककिं वा 30 हदवस  ऑक्टोबर - िोव्िेंबर 

Kislev   9  30 ककिं वा 29 हदवस  िोव्िेंबर - डडसेंबर महििा 

Tevet   10  29 हदवस   डडसेंबर महििा - जािेवारी 

Shevat   11  30 हदवस   जािेवारी - फेब्रवुारी 

Adar   12  30 हदवस   फेब्रवुारी - माचव 

(तसेच बायबलातील 'र्लप साल' मध्ये आणखी एक महििा म्िणजे 'अदर 2')  

 



पण, बायबल सवव पववत्र हदवस (उडववले ') सूचीबद्ध आिेत आख्रण कािी हदवे उल्लेख केला आिे जेथे एकाच 
हिकाणी आिे. 

िे बायबलच्या एका भागामध्ये आिे जे बयावच गोष्ट्टीिंकडे दलुवक्ष करू इजच्छतात, ककिं वा निष्ट्किव काढतात की 
ते सिंपूणवपणे दरू केले गेले आिेत खालील िवीि अमेररकि बायबल (एिएबी), एक रोमि कॅथोर्लक अिुवाद 
(एिएबी खाली वापरले जाते कारण बिुतेक प्रोटेस्टिंट चचव ऑफ रोम चे पालि करतात आख्रण ते अिेक 
हदवसािंपासूि ते पाळत िािीत तरीिी ते पाळतात): 

2 ... खालील परमेश्वरा, तू पववत्र हदवस ते स्पष्ट्ट करील, जे सण आिेत. िे माझे लोक आिेत. 

3 सिा हदवसािंसािी काम केले जाऊ शकते; परिंतु सातवा हदवस ववसावा घेण्यासािी पववत्र हदवस 
आिे िा परमेश्वराला माि देण्याचा पववत्र हदवस आिे; त्या हदवशी तुम्िी कसलेिी काम करु 
िये. तुम्िी जो देश जगलात त्या भिंग िोईल. 

4 "परमेश्वरािे िरववलेले सणाचे हदवस तुम्िी पववत्र मेळ्याचे हदवस म्िणूि जािीर करावे; 5 पहिल्या 
महिन्याच्या चौदाव्या हदवशी सिंध्याकाळी सिंथधप्रकाशाप्रमाणे प्रभूच्या वल्िािंडणाचा सण 
िोय. 6बेखमीर भाकरीचा सण महिन्याच्या 15 व्या हदवशी असेल. तुम्िी सात हदवस बेखमीर-खमीर 
ि घातलेली भाकर खावी. 7 या हदवस आपण एक घोवित पववत्र हदवस आिे पहिल्या हदवशी; त्या 
हदवशी तुम्िी कसलेिी काम करु िये. (लेवीय 23: 2-7, एिएबी) 

15 शब्लबाथ हदवस तुम्िी उिंची सािी पेंढी आणणे जे, आपण सात आिवडे मोजा ििंतर हदवस 
सुरुवात; 16, पन्िास हदवस सातव्या आिवड्यात आज मोजावे. (लेवीय 23: 15-16, एिएबी) 

24 ... सातव्या महिन्यात आपण एक ववसाव्याच्या एक स्मरणपत्र, एक घोवित पववत्र हदवस म्िणूि 
रणर्शिंग स्फोटािंप्रकरणी असेल, पहिल्या हदवशी; (लेवीय 23:24, एिएबी) 

26 परमेश्वर मोशेला म्िणाला: 27 आता सातव्या महिन्याच्या दिाव्या हदवशी प्रायजश्चताचा हदवस 
आिे. आपण जािीर केले पववत्र हदवस असेल तुम्िी परमेश्वराची भक्ती करु शकणार िािी. 28 या 
हदवशी आपण भरपाई, शुद्ध तुमचा देव परमेश्वर तुमच्यासािी केली जाते तेव्िा हदवस आिे 
कारण, कोणतेिी काम करु िका. या हदवशी िम्र िोऊि िािी कोण 29 लोक बािेर टाकावे. जर कोणी 
या हदवशी काम करणाऱया कोणत्यािी माणसास 30, तर मी लोकािंिा त्या व्यक्ती काढेल. 31 तुम्िी 
कसलेिी काम करु िये; तुम्िी जेथे कोिे रािाल तेथे तुमच्याकररता िा नियम वपढ्याजन्पढ्या 
कायमचा चालू रािील. 32 तो आपण पूणव ववसाव्याचा शब्लबाथ हदवस आिे. तुम्िी स्वत: ला शािंत 
करा. त्या महिन्याच्या िवव्या हदवसाच्या सिंध्याकाळापासूि सुरवात करुि तुम्िी पववत्र मेळावा; 

33 परमेश्वर मोशेला म्िणाला: 34 इस्राएल लोकािंस असे सािंग: सातव्या महिन्याच्या पिंधराव्या हदवशी 
मिंडपाचा परमेश्वर च्या मेजवािी सात हदवस कायम रािील आिे. 35 पहिल्या हदवशी, एक घोवित 
पववत्र हदवस आिे, आपण िािी जड काम करु िये. 36 सात हदवस परमेश्वराला अपवणे अपाववा आख्रण 



आिव्या हदवशी एक घोवित पववत्र हदवस आिे. तुम्िी परमेश्वराला िोमापवणे द्याल. िा उत्सव बिंद 
आिे. तुम्िी कसलेिी काम करु िका. 

या 37 म्िणूि, परमेश्वर सण ... (: 26-37, िॅब लेवीय 23) आिेत 

बायबलमध्ये देवाच्या सणािंचा आख्रण देवाच्या पववत्र हदवसािंचा उल्लेख करण्यात आला आिे तरीिी, ख्रिस्ती 
असल्याचा दावा करणारे बिुतेक लोक देव आज्ञा देत असलेल्या पववत्र हदवस खरोखर पाळत िािीत. 

टीप: बायबलमध्ये सिंपूणव हदवस सूयावस्तापासूि सूयावस्तापयतं धावत गेला (उत्पवत्त 1: 5; लेवीय 23:32; 

अिुवाद 16: 6; 23:11; यिोशवा 8: 9; माकव  1:32) आज मध्यरात्र म्िणूि आज हदवस मोजले जातात. िे 
देखील लक्षात िेवा की जुन्या करारामध्ये पववत्र हदवसािंशी सिंबिंथधत अिुष्ट्िािािंचा सिंबिंध ख्रिश्चि लोकािंसािी 
बदलला गेला आिे, कारण िवीि नियम स्पष्ट्टपणे स्पष्ट्ट करण्यात मदत करतो- उदा. मत्तय 26:18, 26-

30; इब्री 10: 1-14 - वास्तववकता अशी आिे की आज आख्रण उत्सव अजूििी अजस्तत्वात आिेत आख्रण 
सुरुवातीच्या ख्रिश्चिािंिीदेखील त्यािंिा सोडूि हदले आिे. 

देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये आम्िी बायबलातील पववत्र हदवस येशू आपल्या र्शष्ट्यािंिा आख्रण त्यािंच्या 
ववश्वासू अिुयायी स्मुणाव च्या Polycarp सारखे ग्रीक ख्रिस्ती िेते समावेश िेवली िेवा. आम्िी त्या 
आधीच्या व ििंतरच्या ख्रिस्ती ख्रिश्चिािंिी ज्याप्रकारे त्यािंिा िेवले िोते त्याप्रमाणेच आम्िी त्यािंिा िेवले. िे 
ज्यूजच्या मुळाच्या मूलभूत हदवसािंपासूि कािी ववर्शष्ट्ट प्रकारे र्भन्ि आिेत कारण ज्यूजिे िवीि 
बायबलच्या र्शकवणुकीिंिा या सवव हदवसािंचा काय अथव आिे ककिं वा ख्रिश्चिािंिी कसे िेवले पाहिजे याबद्दल 
त्यािंचा स्वीकार केला िािी. 

देवाच्या सण पाळणे अिेक ख्रिस्ती बायबलातील पववत्र हदवस पहिला आख्रण येशू दसुऱया येत्या तसेच तारण 
मदत थचत्र देवाच्या योजिा हदशेिे दाखववणे, की लक्षात आले. 

2. िल्ाांडण: केिळ ख्रिस्ताच्या मतृ्यबूद्िलच काय आ्े? 

ख्रिश्चिािंिी वल्िािंडण िेवावा का? 

अिेक जाणीव आिे, ववशेितः ववशेितः इस्रायलच्या लोकसमुदायातील पुस्तकात, वल्िािंडण सण साजरा 
करण्यासािी सािंथगतले िोते. कुटुिंबािंिी निदोि व निदोि (निगवम 12: 5) बर्लदाि केले (निगवम 12: 3-

4).चौदाव्या हदवशी सािंध्याचा वध (बर्लदाि 12: 6) आख्रण त्यातील कािी रक्त कुटुिंबाच्या प्रवेशद्वारावर 
िेवण्यात आले (निगवम 12: 7). 

ज्यािंिी देवाििं आज्ञा हदलेल्या पावले उचलली, ते 'मतृ्यूपत्रापेक्षा' निघूि गेले, तर र्मसरच्या लोकािंिी िे केले 
िािी (निगवम 12: 28-30). 

बिुतेक लक्षात आले की, येशूिे आपल्या युवक (लूक 2: 41-42) आख्रण सिंपूणव आयुष्ट्यभर (लूक 22:15) 

वेळोवेळी दर विी वल्िािंडण (Exodus 13:10) िेवावा. 



वल्िािंडण पहिल्या महिन्याच्या चौदाव्या हदवशी (लेवीय 23: 5; एस्तेर 3: 7 मध्ये निसाि 16: 1 ककिं वा निसाि 
म्िटले जाते) िे विावच्या वसिंत ऋतू मध्ये येते. 

येशूिे त्याच्याशी सिंबिंथधत अिेक पद्धती बदलल्या (लूक 22: 1 9 -22; जॉि 13: 1-17), आपल्या 
तारणकत्याविे त्याच्या र्शष्ट्यािंिा िे िेवण्यास सािंथगतले (लूक 22: 7-13). तसेच िवीि करार स्पष्ट्ट आिे, की 
येशूच्या बर्लदािामुळे, मेंढरािंिा िार मारणे आख्रण दाराच्या चौकटीवर रक्त टाकणे (निगवम 12: 6-7) आता 
आवश्यक िािी (इब्री 7: 12-13,26-27; 9: 11) -28). 

पे्रवित पौल ववशेित: ख्रिश्चिािंिा येशूच्या नियमािंिुसार (1 कररिंथ 5: 7-8; 11: 23-26) िुसार वल्िािंडण िेवावे 
असे र्शकवले िोते. 

बायबल र्शकवते की येशू "जगाच्या पायाच्या आधी िरवण्यात आला" (1 पेत्र 1:20) "जगाच्या पायावर 
कोकऱयाचा वध केला" (प्रकटीकरण 13: 8). अशाप्रकारे, देवािे त्याच्या पववत्र हदवसािंत आख्रण उत्सवािंद्वारे 
तारणाची योजिा, ज्याचा अथव "वल्िािंडणाचा कोकरा" िोता, यासि मािवािंिा ग्रि वर िेवण्याआधीच ज्ञात 
िोते. म्िणूिच कािी खगोलीय वस्तू आकाशात िेवण्यात आली आिेत 

त्यािंिा मोजा! 

बिुतेक सवव मिंडळ्यािंिा िे समजले आिे की बायबल र्शकवते की येशूचा वध झाला तेव्िा त्याला पूणव 
झालेल्या गोष्ट्टी पूणव झाल्या. 

आम्िी या मिाि बर्लदािाचे कायव देखील शोधले की त्यािंिी एदेि बागेत चचाव केली आिे. येशूिे भाकीत 
केल्याप्रमाणे (उत्पवत्त 3:15), आदाम व िव्वा यािंच्यातील कातडीसि िगिता (या घटिेत एक प्रकारचे पाप 
घडवूि आणणे) झाकण्यासािी देवािे एका प्राण्याचे (कदाथचत एक कोकरू ककिं वा बकयावची) ित्या केली 
(उत्पवत्त 3:21). आम्िी िाबबल या तत्त्वाची पािणी पाितो जेव्िा िाबबलािे आपल्या कळपातील कोकऱयाला 
अपवण केला (उत्पवत्त 4: 2-4). 

मोशेच्या काळातील प्रर्सद्ध वल्िािंडणािे इस्राएलािंिा इजजप्तमधूि सुटका हदली (निगव. 12: 1-38). मोशेिे 
याववियी आख्रण कॅलेंडरववियी (उत्पवत्त 1:14; 2: 1; निगवम 12: 1) आख्रण त्याच्या मेजवािीिंच्या (लेवीय 23) 

देवाच्या सूचिा सािंथगतल्या. वल्िािंडण िे मूलतः यातील पहिले प्रसिंग बिले ज्यािे दरविी देवाच्या मुलािंिा 
तारणाची त्याची मिाि योजिा दशवववली. 

जुिा मतृ्युपत्रािुसार, वल्िािंडण िे इजजप्तच्या गुलामथगरीपासूि आख्रण देवािे िस्तके्षप करण्यापासूि बचावले 
िोते. परिंतु, भववष्ट्यसूचकपणे, त्याच काळात येईल की येशू येईल आख्रण आपला वल्िािंडणाचा कोकरा (1 

कररिंथ 5: 7). जगाच्या पापािंपासूि दरू करण्यासािी आलेला देवाचा लँब (जॉि 1: 2 9; cf. 3: 16-17). 

मािव म्िणूि येशूचा शेवटचा वल्िािंडण वेळी, तो उर्शरा सिंध्याकाळच्या काळात तो िेवीत राहिला आख्रण 
र्शष्ट्यािंिा तो िेवण्यास सािंथगतले (लूक 22: 14-19; सी. जॉि 13: 2,12-15) आख्रण निसाि / अबीब 14 व्या (cf. 

लूक 22:14; 23: 52-54). 



तथावप, येशूिे त्याच्या पालि सि सिंबद्ध अिेक पद्धती बदलली. येशू बेखमीर भाकर आख्रण िाक्षारसाचा 
वल्िािंडणाचा अववभाज्य भाग बिववतो (मॅथ्यू 26:18, 26-30) आख्रण पादट्टयािंसािी (जॉि 13: 12-17) सराव 
केला. 

येशूििं कधीिी असिं र्शकवलिं िािी की तो वाविवक वल्िािंडण िसावा, तसेच त्यािे रवववारीच्या सत्राला त्याच्या 
निरीक्षणाचा हदवस बदलला िािी जसे की ग्रीको-रोमि परिंपरेचे अिुसरण करतात. जरी ग्रीक ऑथोडॉक्स 
ववद्वाि देणे 1 यष्ट्टीचीत आख्रण 2 ND शतकातील ख्रिस्ती रात्री वल्िािंडण सण पाळला की (Calivas, Alkiviadis सी 
Pascha आख्रण गे्रट आिवडा मूळ - भाग I. िोली ्ॉस ऑथोडॉक्स पे्रस, 1992) देवाच्या पुढे चचव मध्ये आम्िी 
करू 21 व्या शतकात. वल्िािंडण योगयररत्या बाजप्तस्मा झालेल्या ख्रिश्चिािंिी घ्यावे (1 कररिंथ 11: 27-29; 

रोमन्स 6: 3-10; निगवमि 12:48; गणिा 9: 14). 

िे कदाथचत चचव ऑफ रोम (तसेच त्याच्या प्रोटेस्टिंट विंशातील अिेक) अथधकृतपणे ते पाजश्चमात्य िेवते िे 
र्शकवते, तरी त्याला इिंग्रजी भािेमध्ये कािीतरी वेगळिं म्ििंटले जातिं आख्रण म्िणूिच तो येशूप्रमाणे िािी 
(कॅथर्लक चचवचे कॅहटझम). डबलडेले, एिए 1 99 5, पी. 332). 

िाईि, द्राक्षाचे रस िा्ी 

येशू आिंब मध्ये पाणी चालू की (योिाि 2: 3-10) असूििी आख्रण िवीि करार वापरले ग्रीक 
शब्लद (oinos) वाइि सिंदर्भवत (cf. 1 तीमथ्य 3: 8), ववववध ववियावर िाक्ष िोती की िक्क आिे वल्िािंडण सािी 
वापरले िोते की, मद्याकव , आख्रण िािी मद्य, यिूद्यािंिी स्वतःच वल्िािंडण येथे वाइिचा उपयोग केला 
(हिशवकव  ईजी, आयझीिस्टाइि जेडी वाईि. ज्यूस एन्सायक्लोपीडडया. 1 9 07, पीपी 532-535). 

आम्िी कोणत्या प्रकारचे िे जाणतो की िाक्षाचा रस कदाथचत येशू वापरत िव्िता? 

िाके्ष साधारणपणे सप्टेंबरमध्ये कापणी करतात आख्रण वल्िािंडण सामान्यतः रोमि कॅलेंडर महिन्यात 
एवप्रलमध्ये असतो. येशूच्या हदवशी, त्यािंच्यामध्ये आधुनिक िसबिंदी ककिं वा रेकिजरेशि िव्िते म्िणूिच, 

िाके्षचा ििंगाम िा कापणी व वल्िािंडणािंच्या कालखिंडात खराब झाला असता. 

इतरािंिी असेिी िोंदवले आिे की यिुदािंिी त्या वेळी िाक्ष रस सािवूि िेवले पाहिजे (सी.एफ. केिेडी 
एआरएस. िेजस्टिंगज बायबल डडक्शिरी, सी. स््ीबिर पुत्र, 1 9 0 9 पषृ्ट्ि 9 74). म्िणूिच केवळ वाइि, जी 
बयावच विांपासूि जसजसे अशक्य रािू शकते, वापरली गेली असती. (अल्कोिोलचा वापर, वाइिसारख्या, 
अिुवाद 26:14 मध्ये मिंडपाचा पवव मान्य आिे, परिंतु आवश्यक िािी.) 

ख्रिश्चिािंिी "वाइि सि प्यालेले," ज्यात पौलािे र्लहिले आिे (इकफसकर 5:18, केजेव्िी) िसावे. वसाितीमध्ये 
केवळ थोडेच वाइि िोते (पूणव ककिं वा कमी चमचे). 

िल्ाांडण सण 14 हया 15 हया िा्ी ्ोता 

कािीिंिा बायबलच्या वल्िािंडण सणािंच्या तारखेववियी गोंधळूि गेले आिेत 



बायबल िे देवाच्या कॅलेंडर पहिल्या महिन्याच्या 14 व्या हदवशी िेवले िोते की र्शकवते (लेवीय 23: 5). 

Exodus Chapter 12 6 व्या काव्य, िे कोकरू "नतन्िीसािंजा येथे" िार करणे आिे (GWT आख्रण ज्यू प्रकाशि 
सोसायटी अिुवाद) असे सूचववते. 8 व्या काव्य मािंस त्या रात्री खाणे आिे. ' त्या रात्रीच ते अन्िापवण 
खातील. आख्रण ज्यािे एकािे मेमरी मारली आिे, त्याचप्रमाणे एखाद्याला प्रथम विावचा मेमिा '' (निगवम 12: 

5) खाऊ घालता येईल. '' सूयावस्ताच्या आख्रण मध्यरात्रीच्या दरम्याि - जे मूलतः इब्राहिमिे काय केले 
त्याची िोंद निगवम 12 मध्ये वल्िािंडण. आख्रण तािंबत्रकदृष्ट्ट्टया ते दररोज सकाळी 12:10 मध्ये ते खाल्ले 
िोते. आता बायबल देवदतूािंच्या वल्िािंडण सण (निगवम 12:12), 14 व्या त्याच रात्री "त्या रात्री" आली िे स्पष्ट्ट 
आिे. 

बायबल र्शकवते की केवळ एकदाच येशूचा बर्लदाि केला जाऊ शकतो (1 पेत्र 3:18; इब्री 9: 28; 10: 10-

14). िवीि करारािुसार, िे स्पष्ट्ट आिे की येशूिे आपला अिंनतम वल्िािंडण (लूक 22: 14-16) िेवावा आख्रण 
त्याला िार मारले गेले. बायबल येशू भागभािंडवल 15 व्या अगोदर काढले िोते, िे लक्षात येते. का? 15 व्या एक 
"उच्च हदवस" िोता कारण (जॉि 19: 28-31) बेखमीर भाकरीचा सण, ववशेितः पहिल्या हदवशी (लेवीय 23: 

6). त्यामुळे येशूिे िेवले आख्रण 14 व्या हदवशी वल्िािंडणाचे पूणव. 

लवकर चचव इनतिास देखील वल्िािंडण सण प्रथम, द्ववतीय, आख्रण ततृीय शतके (Eusebius. चचव इनतिास, 

पुस्तक व्िी धडा 24) ववश्वासू ज्यू आख्रण ग्रीक ख्रिस्ती िेते निसाि महिन्याच्या 14 व्या हदवशी िेवण्यात 
आली िोती अर्भलेख व तो िेवण्यात आली िोती सिंध्याकाळी (कॅलीस). 

बिुतेक िेत्यािंिी ख्रिस्त म्िटल्याप्रमाणे वल्िािंडणाच्या कािी आवतृ्त्यािंचे पालि करण्याचा दावा केला 
तरीसुद्धा अिेकािंिी िाव, तारीख, वेळ, 

थचन्िे, आख्रण अथव (अध्याय 10 मध्ये इस्टर ववभाग पिा). 

बायबल स्पष्ट्टपणे र्शकववते की येशू ख्रिस्त आपल्यासािी वल्िािंडणाचा कोकरा अपवण करतो आख्रण 
आपल्याला िा सण बेखमीर भाकरीिे िेवावे: 

7 साफ बािेर जुन्या यीस्ट, आपण dough एक तुकडी िोऊ शकतात, आपण बेखमीर आिेत 
ज्याअथी. आमच्या Paschal कोकरू सािी, ख्रिस्त, बर्लदाि गेले आिे 8 म्िणूि आम्िाला जुन्या यीस्ट, 

द्वेि आख्रण पाप खमीर िािी, सण साजरा द्या, पण प्रामाख्रणकपणा आख्रण सत्य बेखमीर भाकरीिे 
पाळावा. (1 कररिंथकर 5: 7-8, एिएबी) 

लक्षात घ्या की मेजवािीचा प्रामाख्रणकपणा आख्रण सत्याच्या खमीरसारखी भाकरी िेवण्याची मेजवािी 
आिे. पे्रवित पौलला जाणवले की येशू वल्िािंडणाचा कोकरा म्िणूि वापरला जाणारा येशू िोता. त्यािे िेिी 
र्शकवले की ख्रिश्चिािंिी अद्यापिी वल्िािंडण सण पाळणे चालूच िेवले पाहिजे. 

पण मुळात ख्रिश्चिािंिी िे कसे केले? 



पे्रवित पौल स्पष्ट्ट करतो: 

23 परमेश्वर, माझा प्रभू, मी सुद्धा तुम्िािंला हदलेल्या की प्राप्त: की त्यािे भाकर घेतली 
मारण्यासािी धरुि देण्यात आले ज्या रात्री प्रभु येशू; 24 आख्रण त्यािे देवाचे उपकार मािले हदली 
तेव्िा त्यािे ती मोडली आख्रण म्िणाला, "िे घ्या आणी खा िे माझे शरीर आपल्यासािी तुटलेली 
आिे जे आिे. माझी आिवण िे" 25 त्याचप्रमाणे त्यािे कप भोजि झाल्यावर, घेतला आख्रण 
म्िणाला, "िा प्याला माझ्या रक्तात िवा करार आिे. तेव्िा माझी आिवण मध्ये, ते प्यावे िी 
म्िणूि अिेकदा, िािी." 26 कारण जजतके वेळा तुम्िी िी भाकर खाता व िा िाक्षारसाचा प्याला 
वपता, तुम्िी प्रभूच्या मरणाची तो येईपयतं घोिणा करीता. (1 कररिंथकर 11: 23-29) 

म्िणूि, पे्रवित पौलािे र्शकवले की, ख्रिश्चिािंिी वल्िािंडण सण साजरा केला पाहिजे जे येशूिे त्याच्या 
अिंनतम वल्िािंडणािे भाकर व िाक्षारसािे पाहिले. आख्रण त्या रात्री रात्री ककिं वा स्मारक म्िणूि िोते - एक 
स्मारक वाविवक आिे, साप्ताहिक िािी. 

कॅथोर्लक चचव प्रश्िोत्तरािंद्वारा हदलेले र्शक्षण योगय की, "येशू वल्िािंडण सण निवडले ... भाकर घेतली 
आख्रण ... त्यािे ती मोडली" आख्रण ते खाऊ हदले हटपा. 

बायबलमध्ये िे सािंगण्यात आले की येशू बेखमीर भाकर खाऊि त्याच्या र्शष्ट्यािंिा तो खावयास गेला येशूिे 
त्याच्या अिुयायािंिा एक लिाि रक्कम वपण्याकररता िाक्षारस देखील हदले. देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये 
आम्िी प्राथविा, बे्रक व बेखमीर भाकरी ववतरण आख्रण वापर करणारे त्याचे ववश्वासू अिुयायी िाक्षारस 
ववतरण. पण, रोम चचव (अिेक इतरािंिा जसे) यापुढे खमीर ि घातलेली भाकर (तो एक सिंपूणव 'िोस्ट' 

वापरते) ककिं वा त्याच्या अिुयायािंच्या वपण्यासािी (मद्य ववतरण रोम चचव ऑफ पयावयी मािले जाते 
तो सिसा मद्य ववतररत िािी तोडल्या आख्रण िे सिसा प्रोटेस्टिंट चचवमध्ये केले जात िािी). 

काय 'श्जतक्या लिकर ... आपण जा्ीर केले'? 

ककती वल्िािंडण साजरा केला जाईल? 

येशूिे म्िटले, "म््णूि अिेकिा तुम््ी ्ी भाकर खाता ि ्ा द्राक्षारसाचा प्याला वपता, आपण तो येईपयतं 
िभूच्या मरणाची घोषणा." 

या साजरा केला जातो की येशूच्या मतृ्यूििंतर आिे की ववचार करा. 

ख्रिस्ताचा मतृ्यू आपल्याला देवासमोर समेटे (रोमन्स 5:10) आख्रण येशूिे आपल्या मोक्षसािी आपले जीवि 
अपवण केले (योिाि 3: 16-17; इब्री 5: 5-11). त्याच्या मतृ्यूििंतर आपल्याला र्शकववले जाते की ख्रिश्चिािंिी 
आपल्या मत्यव शरीरावर पाप करू िये (रोम 6: 3-12). ख्रिश्चि वल्िािंडण सण येशूच्या 
मतृ्यूच्या वाविवक स्मरणाथव आिे. 



येशूििं आपल्या इच्छेिुसार जजतक्या वेळा इच्छा प्रकट केली नततकिं  असिं म्िणत िािी, फक्त जेव्िा तुम्िी 
िे करता तेव्िा तुम्िी त्याच्या मतृ्यूची घोिणा करत आिात. अिेकदा मध्ये 1 कररिंथकर 11:26 ग्रीक 
शब्लद,hosakis, िवीि करार एक इतर वेळ वापरले जाते. िे अिेकदा आपण इच्छा म्िणूि याचा अथव असा 
िािी, कारण "तुम्िी माझी इच्छा आिे,"  ककिं वा, ग्रीक शब्लद िसल्यास देखील उपजस्थत आिे (प्रकटीकरण 11 

मध्ये आिे: 6; बायबल मध्ये फक्त इतर हिकाणी या ववर्शष्ट्ट शब्लदाचा उपयोग केला जातो). तथावप, िे 1 

कररिंथन्स 11:26 मध्ये अजस्तत्वात िािी, म्िणूि पॉल आपल्याला अपेक्षक्षतपणे जजतके प्रभूचे वल्िािंडण 
पाळण्यास सािंगत िािी, परिंतु जेव्िा आम्िी वल्िािंडण सण साजरा करत आिोत तेव्िा िे केवळ 

एक समारिंभ, तो ख्रिस्त मतृ्यू दशवववत आिे. 

र्शवाय, पौलािे असे र्लहिले: 

27 म्िणूि जो कोणी अयोगय रीतीिे भाकर खातो ककिं वा पेय परमेश्वराचा िा प्याला खातो तो 
प्रभूच्या शरीराववियी आख्रण रक्ताववियी दोिी असेल. 28 परिंतु जर कोणी स्वत: ची परीक्षा, आख्रण 
त्यामुळे त्याला भाकर व कप प्या द्या. 29 कारण जो कोणी खातो आख्रण अयोगय रीतीिे पेय, स्वत: 
वर न्याय खातो आख्रण प्रभूच्या शरीराचा अथव िािी पेय. (1 कररिंथकर 11: 27-29) 

पौल स्पष्ट्टपणे र्शकवत आिे की िे भाकर आख्रण िाक्षारस घेण्याकररता आपण स्वतःचे परीक्षण करणे 
आवश्यक आिे. वल्िािंडण सोबत केलेल्या सुटकेमुळे आपल्याला आपल्या दोिािंवर आख्रण पापािंवर लक्ष कें हित 
करण्यास मदत िोते आख्रण अशा प्रकारे पौलािे या आज्ञेचे पालि करूि स्वतःचे परीक्षण करण्यासािी 
मदत केली आिे.  बरेच प्रयत्ि करू शकता, िे देखील वाविवक परीक्षा सिंकल्पिा समथवि (लोक दररोज ककिं वा 
आिवड्यात खारट काढत िािीत). 

िवीि मतृ्युपत्र सािंगते की येशू व पौल यािंिी ख्रिश्चि पद्धतीिे वल्िािंडण सण साजरा करण्याची र्शकवण 
हदली. आख्रण िा एक वाविवक निरीक्षणाचा िोता. 

फुटिॉलशांग 

फुटवॉर्शिंगमुळे िम्रता दशववण्यास मदत िोते आख्रण ख्रिस्ताच्या अिुयायािंिा अजूििी कािी के्षते्र आिेत 
ज्याला शुद्ध करणे गरजेचे आिे (सीफ जॉि 13:10). 

येशूिे आपल्या अिुयायािंिा असे करावे असे र्शकवले: 

13 तुम्िी मला 'गुरुजी' आख्रण 'प्रभु, आख्रण म्िणूि मी आिे आपण, तसेच असे म्िणतात. 14 म्िणूि 
मी, प्रभु आख्रण गुरु, तुमचे पाय धुतले तर, आपण एकमेकािंचे पाय धुवावे. 15 मी तुम्िािंला केले म्िणूि 
आपण करू िये, एक उदािरण हदले आिे. 16 ववश्वासपूववक म्िणतो, मी तुम्िाला सािंगतो की, एक 
िोकर आपल्या मालकापेक्षा शे्रष्ट्ि िािी ज्यािे पािववलेला पािलाग त्यािे पािवले िािी त्याला 
जास्त र्मळाले िािी. तुम्िाला आशीवावद या गोष्ट्टी मािीत 17, तर आपण त्यािंिा करता तर तुम्िी 
आिेत. (योिाि 13: 13-17) 



येशूप्रमाणेच ख्रिश्चि धमावचे पाय धुण्यास उशीरािे असे कािी लोक म्िणाले. 

पण देवाच्या पुढे चचव मध्ये आम्िी दरविी िा येशूच्या सूचिािंचे अिुसरण करा. 

बायबलच्या बा्ेर स्त्रोत 

िे फक्त बायबलमध्येच िािी िे हदसूि येते की दर विी ख्रिश्चिािंिी वल्िािंडण सण िेवले िोते. इनतिास 
रेकॉडव ववश्वासू मूळ पे्रवित वेळ आख्रण वयोगटातील (देव चचव ऑफ ब पुढे इनतिास. 2 रा सिंस्करण. 
िासरेथकर पुस्तके, 2016) सिंपूणव 14 व्या दरविी वल्िािंडण सण पाळला आिे. 

जीवि (या दस्तऐवजात दसुयाव शतकात लेखि आधाररत आिे असे हदसते, पण आम्िी आता पािू प्रचर्लत 
आवतृ्ती चौथ्या शतकात जोडले जाऊ वाटते की माहिती / बदल आिेत म्िणूि ओळखले भ्रष्ट्ट मजकूर कािी 
मिोरिंजक माहिती आिे; मॉनिएल एम.एस. द चचव ऑफ स्मािाव: इनतिासी अँड थथओलॉजी ऑफ अ वप्रममी 
ख्रिश्चि कर्मटी. पीटर लॅंग एडडशि, 2015, पी. 31). काय मिोरिंजक आिे ते असे सुचववते की आर्शया 
मायिरमध्ये वल्िािंडण सण पहिल्यािंदा पे्रवित योिािापुढे जस्मिावमध्ये आले िािीत, परिंतु पे्रवित पौल 
(पायोनियसचे जीवि, पॉर्लअरपचे जीवि, अध्याय 2) याआधीिी. 

जीवि बेखमीर भाकर व िाक्षारस िवीि कराराच्या वल्िािंडण सण बेखमीर भाकरीचा ििंगामात साजरा करणे 
िोते असे सुचववतो की. िे म्िणत आिे की धमांधािंिी अजूि एक मागव केला आिे. आख्रण िा लेख बेखमीर 
भाकर आख्रण िाक्षारस घेण्यात आल्याची कल्पिा देखील पािबळ आिे, आख्रण त्यास लगेच घेतले गेले. 

इनतिास रेकॉडव सूचीबद्ध पे्रवित तसेच िताश / आख्रण इतर (कफर्लप आख्रण जॉि समावेश) 14 व्या (इनतिास, 

दरविी वल्िािंडण सण पाळला की चचव, पुस्तक वीरेंि, अध्याय 24 अध्याय 2-7). रोमि, ईस्टिव ऑथोडॉक्स, 

आख्रण अँजगलकि कॅथोर्लक सवव त्या िेत्यािंिा सिंत समजण्याचा ववचार करतात, परिंतु त्यापैकी कोणीिी या 
उदािरणािंवर त्यािंचे उदािरण पाळत िािी. 

बबशप / चचवचा अिातोर्लया िुथगया मध्ये च्या 14 व्या हदवशी वल्िािंडणाचे िेवणे ख्रिस्ती सािंगत 180 अजेँलो 
सुमारे र्लहिले: 

चौदावा हदवस, प्रभूचे खरे वल्िािंडण. मोठ्या बर्लदािे, कोकराऐवजी देवाचे पुत्र बद्ध झाले ... आख्रण 
ज्या हदवशी वल्िािंडण सणाििं दफि करण्यात आलिं, त्या कबरेवर िेवलेले दगड. 

येशू खाल्ले आख्रण 14 व्या मारले िोते, 14 व्या वल्िािंडण सण पाळला आख्रण 14 रोजी त्याचे दफि करण्यात 
आले. या 15 व्या िव्िते, आख्रण त्याचे मतृ्यूच्या विीच, या रवववारी िािी. सूयावस्ताच्या वेळेसच येशूिे वल्िािंडण 
घेतले असते आख्रण हदवसा सूयवप्रकाशात मारले जातील आख्रण सूयावपुढे पुन्िा (एक िवीि हदवस सुरू 
करण्यासािी) दफि केले जाईल. 

उशीरा दसुऱया शतकात, इकफस बबशप / चचवचा रोमि बबशप जव्िक्टर एक पत्र पािववले जव्िक्टर 
14 व्या त्याऐवजी रवववारी वल्िािंडण साजरा सक्ती करण्याचा प्रयत्ि केला तेव्िा: 



र्लहिले, "आम्िी अचूक हदवस देखणे; ककिं वा जोडत िािी ककिं वा काढूि टाकत िािी कारण 
आर्शयातसुद्धा मोिा प्रकाश पडला आिे. तो हदवस येईपयतं प्रभु येईल त्या हदवशी येणारा तो 
िाच मिुष्ट्य आिे. त्याच्यामुळे सवव लोकसमुदाय त्याच्याभोवती गदी करीत जाईल. कफर्लप्पमध्ये ते 
दोघे पे्रवितािंपैकी एक आख्रण त्याच्या दोि वदृ्ध कन्या मुली िोत्या. दसुऱया मुलीला पववत्र आत्मा 
र्मळाला, त्या आत्म्यािे आपणाला कफर्लप्प आणले. आख्रण र्शवाय, जॉि, जो साक्षीदार आख्रण एक 
र्शक्षक िोता, जो प्रभूच्या छातीवर वल्िािंडण िोता आख्रण एक याजक िोता, तो पत्राचा प्लेट 
बिला. इकफस येथे रािूि तो झोपला िोता. आख्रण बबशप आख्रण शिीद िे स्मुिावमध्ये पॉलीकारप 
िोते; आख्रण त्ररे्शास, बबशप आख्रण िुमारी इयूमेनिया, जे स्मुिावमध्ये झोपले िोते. ल्यूदार्सयात 
झोपलेल्या, बबशप आख्रण शुभश्री सागररस यािंचा मी उल्लेख का करावा, ककिं वा धन्य पापीररयस, ककिं वा 
मर्लतो, जो पववत्र आत्म्यामध्ये सिंपूणवपणे जगला िोता आख्रण सॅहदविमध्ये राितो, स्वगावतूि 
लोकसभेची प्रतीक्षा करीत असतािा, जेव्िा तो उिेल मतृ? िे सवव गॉस्पेल त्यािुसार चौथ्या हदवशी 
पाळले, िािी आदर ि करता, पण ववश्वासाचे नियम अिुसरण आख्रण मी, पॉर्लटेक्ट्टस, तुम्िी सवावत 
कमीतकमी माझ्या िातेवाइकािंच्या परिंपरेप्रमाणे वागतो, ज्यािंच्यापैकी कािी मी जवळ आलो 
आिे. माझे सात िातेवाईक बबशप िोते; आख्रण मी आिवा आिे आख्रण माझे िातेवाईक िेिमी त्या 
हदवसाचे निरीक्षण करतात जेव्िा लोक खमीर काढूि टाकतात. म्िणूि बिंधूिंिो, प्रभूमध्ये साि विांचा 
िोता. मी िे म्िणतो, कारण पववत्र शास्त्र म्िणते, मला जरी सवव लोक हदसले. पण ते भयभीत 
झाले आिेत. त्यापेक्षा जास्त मी म्िटल्याप्रमाणे 'आम्िी मिुष्ट्यापेक्षा देवाला आज्ञा पाळायला 
पाहिजे' ... मी उपजस्थत असलेल्या बबशपािंचा उल्लेख करू शकलो, ज्यािंिा मी तुमच्या इच्छेिुसार 
बोलावले; त्यािंची िावे मी त्यािंिा र्लिाव्यात, एक मोिा लोकसमुदाय बिवेल. आख्रण त्यािंिी माझा 
आळशीपणा बनघतले, ते पत्रािंकडे त्यािंची सिंमती हदली, कारण मी माझ्या वागलेल्या केसािंिा व्यथव 
घालू शकलो िािी, पण प्रभु येशूद्वारे िेिमी माझ्या जीविाचा अवलिंब केला िोता. 

त्याच्या पत्र मध्ये लक्षात िेवा: 

1) तो पे्रवित योिाि पासूि पाररत र्शकत खालील आले िोते.  
2) तो गॉस्पेल च्या र्शकवणी ववश्वासू िोते की म्िणाला  
3) बायबलमधील र्शकवणी रोमािुसार स्वीकारलेल्या परिंपरेपेक्षा वरचढ िरते.  
4) तो पूवीचे चचव िेते द्वारे त्याला खाली पािवले र्शकववलेल्या करण्यासािी ववश्वासू िोते आिे.  
5) ििंतर तो ते ििंतर आर्शया मायिर ववश्वासू सािी प्रवक्ते िोते दशवववले  
6) त्यािे आख्रण त्याच्या पाळकािंिी बेखमीर भाकऱयाच्या काळाचे निरीक्षण केले.  
7) बायबलवर िॉि-बायबलीयि रोमि परिंपरेचा अथधकार स्वीकारण्यास िकार हदला.  
8) रोमि बबशपचा अथधकार स्वीकारण्यास िकार हदला - त्याला वेगळे िोणे पसिंत आिे (स. 
प्रकटीकरण 18: 4).  
9) त्यािे सािंथगतले की त्याचे जीवि येशूवर अवलिंबूि आिे आख्रण पुरुिािंच्या मते िािी. 

आपण येशूचे उदािरण आख्रण पॉर्लटेट्टससारखे पे्रवितािंचे अिुकरण केले का? 



लवकर ख्रिस्ती 14 व्या वल्िािंडण सण पाळला कारण, ते आख्रण इतर अिेक इनतिासकारािंिी (लॅहटि) लेबल िोते 
केले. 

आरिंभीच्या ख्रिश्चिािंिा लक्षात आले की वल्िािंडणच्या तारणाची देवािे तारणाची योजिा केली िोती. 180 

ए.डी., सादीचे बबशप / पास्टर मर्लतो यािंिी र्लहिले: 

आता वल्िािंडण च्या गूढ येतो, ते कायद्यािंतगवत र्लहिले आिे म्िणूि ... लोक, म्िणूिच, चचव सािी 
मॉडेल बिले, आख्रण कायदा परवलनयक स्केच परिंतु सुवाताव कायद्याचे स्पष्ट्टीकरण आख्रण त्याची 
पूणवता झालेली आिे, आख्रण चचव िी सत्याची गोदामे बिली ... िे आमचे मोक्षचे वल्िािंडण 
आिे. बयावच लोकािंच्या सििशीलतेिे धीरािे धीर धरावे ... कुष्ट्िरोगात मिुष्ट्य बिलेला, जो वकृ्षावर 
लटकत िोता, ज्याला पथृ्वीवर पुरण्यात आले िोते, ज्याचे पुिरुत्थाि मतृ लोकािंिी केले िोते आख्रण 
ज्यािे मािवजातीला उिंच केले कबरीच्या खाली स्वगावच्या उिंचीपयतं. िे मेलेला असणारा कोकरा 
आिे. 

वल्िािंडण सण 14 ििंतर शतके ववश्वासू करूि निसाि व्या आख्रण इतर दरविी िेवण्यात आले िोते. कॅथोर्लक 
ववद्वाि (सॉ्ेटीस) या 4 व्या, 5 व्या, 6 व्या -8 व्या आख्रण ििंतर शतके आली रेकॉडव. ववववध देवदतूािंच्या चचविे 
पे्रवितािंच्या काळापासूि आधुनिक काळापासूि (उदा. दगेुर ए.एि., डोड कॉ. ए हिस्री ऑफ ट्रू ररर्लजि, 

नतसरे सिंस्करण जरुरीम, 1 9 72 (चचव ऑफ गॉड, 7 व्या हदवशी) िे शोधले आिेत. चचव ऑफ ईश्वरचा चालू 
इनतिास. िझरेिे बुक्स, 2016). 

ग्रीको-रोमि ववद्वाि असे समजूि घेतात की वल्िािंडणाप्रमाणे पावलािंचा वारसा जसे की पूवीचे ववश्वासू 
ख्रिस्ती िोते (उदा. थरस्टि, एच. (1 9 12). पाय आख्रण िात धुणे. द कॅथर्लक एिसायक्लोपीडडया मध्ये) 

वल्िािंडण सण लेवीय 23 अध्यायात सूचीबद्ध प्रथम वाविवक उत्सव िोणार आिे. 

वल्िािंडण सण ख्रिस्ती सािी थचत्र मोक्ष आख्रण कृपा मदत करते. िे लक्षात घेतले पाहिजे की आरिंभीच्या 
ख्रिश्चि र्लखाण बिुतेकदा तो वल्िािंडण म्िणूि िव्िे तर "प्रभूचा अन्िसाध्याय" असा िोतो. 

कािी जण 'वेश्यािंप्रमाणे' वाटेल तसे वल्िािंडण सण साजरा करत असत, तरी ग्रीक-रोमि आख्रण चचव ऑफ 
गॉड यािंिी त्यािंिा सिंत म्िणूि मािले जाते. 

देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये आम्िी आजिी असे. 

देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये आम्िी वल्िािंडण सणाचे भोजि घ्यावे आख्रण ऐनतिार्सक, आख्रण बायबलसिंबिंधी, 
वॉर्शिंग एकमेकािंचे पाय सराव यािंचा समावेश आिे. 

सुरुिातीपासूिची योजिा 

वल्िािंडण सािंगतो की भगविंतािे जगाची स्थापिा करण्यापूवी एक योजिा आखली िोती (1 पेत्र 1:20) 

आपल्या पापािंकररता येशूला जजवे मारण्यासािी देव पािववतो (जॉि 3:16), की देव आपल्याला वाचवू शकतो 



आख्रण त्याचा पुत्र दःुख आख्रण आमच्यासािी मरण पावले. वल्िािंडण सािंगतो की ख्रिश्चिािंिी त्याच्या 
मरणाद्वारे पापापासूि मुक्त केले आिे आख्रण पाप िािी (रोमन्स 6: 1-5). 

पण फक्त येशूचा त्याग स्वीकारणे तारणािंच्या देवाच्या योजिा आिे तेथे सवव िािी 

ईश्वराच्या कृपेिे "धिसिंपत्तीची गििता" (सीकफ. रोम 11:33) जाणूि घेण्यास कधीिी जात िसल्यामुळे 
वल्िािंडण आख्रण / ककिं वा पेन्टेकॉस्टची ओळख करूि देणारे बिुतेक लोक मोक्षप्राप्तीििंतर देवाच्या तारणाची 
सुरुवात करतात (2 पेत्र 3:18) इतर बायबलसिंबिंधी द्वारे थचत्राच्या 

ख्रिस्त केवळ आपल्या तारणाचा लेखक / र्शबीर िािी (इब्री 5: 9), परिंतु आपल्या मोक्षप्राप्तीचा शेवटिी 
आिे (इब्री 12: 2; 1 पेत्र 1: 1-9). त्याचे खरे अिुयायी त्याच्या वसिंत ऋतु िेवा आख्रण पववत्र हदवस पडतात 

3. रात्र साजरा करण्याची आख्रण बेखमीर भाकरीची दििस 

बायबल असे दशववते की इजजप्त एक प्रकारचा पाप आिे ज्यावरूि इस्राएली लोकािंिा ववतररत करावे 
(निगवमि 13: 3; प्रकटीकरण 11: 8). बायबलमध्ये असे हदसूि आले आिे की आज ख्रिश्चि आजच्या जगात 
एक आजत्मक "बॅबबलोि" आिे (प्रकटीकरण 17: 1-6). बायबल ख्रिश्चिािंिा तुलिेिे लवकर ते ववतररत केले 
जाईल देव बाबेल (: 1-8 प्रकटीकरण 18) यावर त्याचे पीडा बािेर ररकामे 
करतो ििंतर दाखवते. प्रकटीकरणाच्या पुस्तकातील कािी पीडा िी देवाच्या लोकािंपयतं पोिचण्याआधीच 
इजजप्तमध्ये वापरलेल्या लोकािंसारख्याच आिेत. 

इस्त्राएली बेखमीर भाकरीच्या सणापुडाजवळ पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या हदवशी इस्राएलात प्रथम 
जन्मलेला बैल. 

बायबल, लेवेहटक 23: 7-8 मध्ये र्शकवते की बेखमीर भागातील सववप्रथम आख्रण शेवटचे हदवस पववत्र 
"दीक्षा" (एिकेजेव्िी), एक "पववत्र ववधािसभा" (एिजेबी) सािी वेळा आिेत. निसाि पिंधरावा (ज्या हदवशी 
पववत्र हदवस सुरू िोते) सिंध्याकाळची मेजवािी बेखमीर भाकरीची मेजवािी िोते जे खाणे समाववष्ट्ट िोते 
(सीफी. निगवम 12:16; लेवीय 23: 6). 

बायबलमध्ये खालील गोष्ट्टी आिेत: 

42 तो एक रात्र ककती र्मसर देशातूि त्यािंिा बािेर आणूि प्रभु, साजरा करणे आिे, िी वपढ्याि ्
वपढ्या मध्ये सवव इस्राएल लोक साजरा करणे परमेश्वर देव असे रात्री आिे. (निगवम 12:42, 

केजेव्िी) 

"आज रात्री तुम्िी आपला देव परमेश्वर ह्याची त्यािंच्या लायकीप्रमाणे दशविमिंडपाच्या दारापाशी 
आणा. आज रात्री तो सािंगेल ते परमेश्वराला आवडत िािी. (मूळ डुए रीम्स) 



ख्रिश्चिािंकरता, रात्र रात्रिंहदवस थचते्र काढणे, आपल्यावर कृबत्रम इजजप्तमधूि बािेर पडण्याची कृती थचबत्रत 
करते (सीकफ. प्रकटीकरण 11: 8) - ख्रिश्चिािंिी आििंहदत िोणे आवश्यक आिे असे कािीतरी आिे 

ऐनतिार्सकदृष्ट्ट्टया, रात्र साजरा करण्याची उत्सुकता सामान्यतः उत्सवयुक्त रात्रीचे जेवण िोते. रात्रीचे जेवण 
साधारणतः समाववष्ट्ट िोते परिंतु ते बेखमीर भाकरण्यापुरते मयावहदत िव्िते 

य्ूिी मोठ्या िमाणािरील 15 हया िल्ाांडण सण कॉल 

यिुदी िेत्यािंिी तारीख आख्रण वल्िािंडणेशी सिंबिंथधत कािी पद्धती बदलल्या. कािी धार्मवक सूत्रािंिी असे 
सुचवले कारण ते ववश्वासू ख्रिश्चिािंप्रमाणेच (वुल्फ जी. लेजक्सकल व ऐनतिार्सक योगदाि बायबली व 
रब्लबीक वल्र्ड. जी. वुल्फ, 1 99 1) यािंच्याप्रमाणेच िेवायचे िव्िते. 

परिंतु, कदाथचत रात्रीचे जेवण खपवूि घेण्यासारखे आिे आख्रण ववर्शष्ट्ट परिंपरािंमुळे, ज्यूधोि (इस्रायलच्या 
बािेरच्या यिूदी) आख्रण कॅलेंडर प्रकरणािंमुळे ज्यूिंच्या पववत्र हदवसास सामोरे जाण्याची अपेक्षा िोती. पववत्र 
हदवस. 1906 ज्यू सुचालि), यिूदी सवावत यिूदी लोकािंिी निसाि / अबीब 15 व्या सिंध्याकाळी िेवा म्िणूि रात्र 
वल्िािंडण सण साजरा करणे कॉल कल. कािी िेवा 14 व्या आख्रण वल्िािंडण सणाच्या म्िणूि 15 व्यादोन्िी. 

येशू वेळी सदकूी 14 आख्रण 15 रोजी परुशी रोजी वल्िािंडण सणाचे भोजि घ्यावे तेवत (रब्लबी जेिी प. अमेररका 
यिूदी का दोि वल्िािंडण सण आिेत?). 

तरीिी, बायबल र्शकवते दोि र्भन्ि वेळा दोि वेगवेगळ्या कारणािंसािी आिेत जुन्या कराराचे वल्िािंडण िे 
दाखववते की इस्राएली लोकािंिी सिंरक्षक्षत केले आख्रण मतृ्यू देवदतूाकडूि त्रास हदला िािी. िवीि नियमािंचा 
वल्िािंडण िे ख्रिश्चिािंकरता दशवववतो की, येशूिे आपल्या मतृ्यूच्या दनुिये आपल्या पापािंसािी दिंड केला. 

परिंतु रात्रीची वाट पिात असतािा, यिुद्यािंिा आिवण करूि हदली की त्यािंिी इजजजप्शयि गुलामथगरीतूि 
गुलामथगरीतूि मुक्त व्िावे यासािी देवािे आभारी व्िावे (निगवम 12:42). ख्रिस्ती लोकािंसािी, रात्रीची आिवण 
आपल्याला र्शकवते की आपण आििंद आख्रण पाप केल्याची बिंधिेतूि मुक्त केलेल्या प्रकाशासािी आभारी 
आिोत (जॉि 8: 34-36). 

कािी यिुदी ववद्वािािंिा याची जाणीव आिे की बायबलमध्ये वल्िािंडण िे बेखमीर भाकऱयाच्या हदवसापेक्षा 
वेगळ्या तारखेपासूि असल्याचे सूथचत िोते: 

लेव्ि Xxiii, तथावप, वल्िािंडण दरम्याि वेगळे हदसते, जे महिन्याच्या चौदाव्या हदवशी सेट आिे, 

आख्रण (बेखमीर भाकरािंच्या उत्सव; ἑορτή τῶν ἀζύμων, लूक xxii 1; जोसेफस, "बीजे" ii. 1, § 3 ), 

पिंधराव्या हदवस नियुक्त (वेशभूिेची 1 9 06 ज्यू एन्सायक्लोपीडडया) 

त्यामुळे सवावत असूििी यिूदी लोकािंिी वल्िािंडण सण म्िणूि 15 रोजी िेवा 15 व्या  बेखमीर भाकरीचा सात 
हदवस उत्सव एक भाग असल्याचे मािले जाते कॉल. कारण ज्यूज इजजप्तिूि निघूि जाण्यावर जोर देतो 
आख्रण ववर्शष्ट्ट गैर-बायबलसिंबिंधी परिंपरािंवर ववसिंबूि राितो, ते बिुतेक दसुयाव तारखेचे निरीक्षण करतात. 



निगवम अध्याय 12 मध्ये वल्िािंडणािंववियी चचाव केली आिे आख्रण देवाििं त्यािंिा मोशे आख्रण अिरोि यािंच्या 
र्शकवणुकीतूि प्रारिंभ केलिं आिे जे लोकािंिा र्शकवण्याची काय आिेत तसेच काय घडणार आिे याबद्दलिी 
ते र्शकवतात. 14 व्या सुरूवातीस - या सूचिा या पहिल्या महिन्याच्या दिाव्या हदवशी एक कोकरु याच 
म्िणतात बािेर घेऊि, आख्रण 14 व्या हदवशी सिंथधप्रकाशाच्या वेळी िार केले िोते तेव्िा िािी तोपयतं िे जति 
समावेश आिे. 

वल्िािंडणाच्या पुढील सूचिािंवरूि लक्षात घ्या: 

21 मग मोशेिे इस्राएली लोकािंच्या सवव वडीलधारी मिंडळी आख्रण त्यािंिा म्िणाला, "बािेर उचला 
आख्रण आपल्या कुळाला स्वत: सािी कोकरू घ्यावे, िार मारायला वल्िािंडणाचे कोकरु. 22 मग एजोब 
जुड्या घेऊि त्या आपण रक्त मध्ये बुडववणे की बेखमीर भाकरीच्या व पायाच्या दोन्िी कोपऱयािंवर 
तुम्िी चौक येथे लोळत िेवत आिात व जो पयतं सूयव पािात िािी तोपयतं. "(निगवम 12: 21-22) 

"सकाळपयतं" िा शब्लद हिबू्र शब्लदावरूि आला आिे, ज्याचा अथव "सूयवप्रकाश पडणे", "सूयवप्रकाश येण्याआधी" 
ककिं वा "सूयोदयाििंतर येणे" असा िोतो. 

त्यामुळे इस्राएल लोकािंिी 14 व्या पिाट िोईपयतं त्यािंच्या घरे बािेर जात िािी. त्या रात्री आधी काय घडले? 

29 आख्रण तो आपण कोण टाकीत िोते कैद्याच्या थोरल्या त्याच्या र्सिंिासिावर बसला िोता राजा 
फारो याच्या थोरल्या आख्रण गुरेढोरे प्रथम जन्मलेला मुलगा, प्रभु र्मसरमध्ये जन्मलेल्या सवव 
पहिल्या मारले मध्यरात्री झाले ... 33 र्मसरच्या लोकािंिी आवािि त्यािंिी घाई मध्ये देशातूि बािेर 
त्यािंिा पािववता यावे. कारण ते म्िणाले, "तुम्िी जर येथूि निघूि जाणार िािी तर आम्िी सववजण 
मरूि जाऊ!"(निगवम 12: 2 9, 33) 

मोशे आख्रण अिरोि रात्रभर बािेर पडले िािीत - िी एक चुकीची धारणा आिे जी बयावच आिेत 

28 तेव्िा फारो त्याला म्िणाला, "तू येथूि चालता िो! स्वत: ला सािंभाळा आख्रण माझा चेिरा अथधक 
िािी! हदवशी आपण माझा चेिरा आपण मरशील पािा!" 

29 तेव्िा मोशे म्िणाला, "तुम्िी चािंगले बोललो आिे. मी तुझे तोंड पुन्िा कधीिी हदसणार 
िािी." (निगवम 10: 28-29) 

पहिल्या ज्युरीच्या मतृ्यूििंतर इजजप्तमधूि बािेर पडण्यापूवी इस्राएली लोकािंिा पूणव करण्यासािी अिेक कायव 
िोते. त्या पिाटेच्या काळात, र्सप्पोरा असे करण्यास मी तेथे जाणार िािी. मी िे ह्यासािी करीि की 
त्यामुळे तू सािंथगतलेल्या सवव गोष्ट्टीवर ते िेिमी ववश्वास िेवतील. "र्मसरमध्ये रािणाऱया यिूदी जस्त्रया, 
दैवतािंिा बळी अपवण करीत िोत्या, त्यािंच्या पतीिंिा ते मािीत िोते. गोळा करूि घेतात आख्रण आपल्या 
गायी व कळप घेऊि जे कािी वस्तू घेऊि जातात ते पासवल जातात, कािी वीस मैल लािंबूि, रामसेसमध्ये, 

जेथे इजजप्त बािेर त्यािंच्या सिंगतीचा प्रवास सुरू िोतो. सूचिा: 



34 इस्राएल लोकािंिा आपल्या वपिाच्या टाके खािंद्यावरुि आपले कपडे मध्ये बािंधले जात, तो पीि 
आधी त्यािंच्या कणीक घेऊि. 35 इस्राएल लोकािंिी मोशेिे आज्ञा; आख्रण त्यािंिी चािंदीची र्मसरच्या 
दाथगन्यािंिी कजावऊ आख्रण सोन्याचे दाथगिे व उिंची कपडे 36 मग परमेश्वर त्यािंिा आवश्यक त्यािंिा 
अशा गोष्ट्टी अपवण करते जेणेकरूि लोक र्मसरच्या तुजवर हदली. आख्रण त्यािंिी र्मसरच्या लोकािंिा 
शस्त्र हदले. 37 तेव्िा इस्राएल लोकािंिी सुक्कोथ येथे रामसेस सोडले सुमारे सिा लाख रि पुरुि िोते 
की मुले बाजूला. 38 खावेसे त्यािंिा देखील गेला; आख्रण गुरािंसािी, गुरिं, खूप जास्त गुरेढोरे. 39 कारण 
त्यािंिा ते खमीर िािी, र्मसरमधूि बािेर आणले वपिाचा बेखमीर भाकरी भाजली; कारण 
र्मसरमधूि इस्राएल बािेर पडले िव्िते. त्या पिाऱयात कािी जण जखमी झाले िोते. (निगवम 12: 

34 -39, केजेव्िी) 

रात्रीची आिवण काढणे िी रात्र आिे ज्यािे ते रामेस सोडले. ज्या रात्री ते इजजप्त सोडले 

देवािे त्यािंिा जे करायला सािंथगतले िोते ते केल्यावर ते सोडूि गेले 

निगवम 13:18 आपल्याला सािंगते, "इस्राएल लोक इजजप्तमधूि सुप्रर्सद्ध िोते." लोक आख्रण वयोमयावदाची 
सिंख्या लक्षात घेता, त्या रात्रीच्या वेळी ते सवव पूणव करण्यास सक्षम िोते. वल्िािंडण सण 

बेखमीर भाकरी 

आम्िी ख्रिश्चि ओळखत आिोत की येशूिे वल्िािंडणाच्या वेळी आपल्या पापािंचे दिंड भरले आख्रण आपण 
पाप आख्रण दािंर्भकतेर्शवाय पाप केले िािी म्िणूि जजविंत रािण्याचा प्रयत्ि केला पाहिजे (लूक 12: 1). 

उशीरा िबवटव डब्लल्यू. आमवस्रॉ िंगिे याबद्दल र्लहिले: 

आख्रण, इस्राएली लोक उच्च सिंख्येिे (सिंख्या 33: 3) बािेर गेले तेव्िा, गुलामथगरीतूि मुक्तता 
र्मळवण्यावर, अनतशय आििंदािे व उत्सािािे, िव्यािे जन्माला आलेल्या ख्रिस्ती व्यक्तीिेिी 
आपल्या ख्रिस्ती जीविाची सुरुवात केली - आििंद आख्रण आििंदाच्या ढगािंमध्ये. पण काय िोते? 

भूत आख्रण पाप लगेच ईश्वराच्या िव्यािे जन्माला आले आिेत - आख्रण लवकरच िवीि आख्रण 
अिुभविीि ख्रिश्चि त्यािंिा निराशेच्या गिराईत खाली उतरूि शोधूि काढण्यास आख्रण सोडण्याच्या 
मोिात पाडण्यास प्रवतृ्त करते. 

निगवम 14, वचि 10 च्या प्रारिंभी पिा - जसजशी इस्राएली लोकािंिी या मोठ्या सैन्याचा पािलाग 
केला तेंव्िा त्यािंचे धैयव खचले. र्भिंतीवर ते आल्या. ते भडके आख्रण त्ार करायला लागले. फारो व 
त्याचे सैन्य यािंच्यापासूि तर र्मसरमधूि येण्यापूवी परमेश्वराचा हिशेब बरीच विे त्यािंिा 
हदसला. आख्रण ते असिाय्य िोते. तर ते आमच्यासोबत आिे. 

आमचे सामर्थयय पुरेसे िा्ी! 



परिंतु, मोशेच्या द्वारे देवाच्या सिंदेशाकडे लक्ष द्या: "र्भऊ िका, थािंब आख्रण प्रभूचे तारण पािू िका 
... कारण र्मसरी लोकािंसािी ... पुन्िा कधीिी ते पािू शकणार िािी." आपण "! ककती 
आश्चयवकारक! 

असिाय्य, आम्िी उभे रािण्यासािी सािंथगतले आिेत, आख्रण प्रभु मोक्ष पािू तो आमच्यासािी 
लढेल. आपण सैतािाला आख्रण पापािंवर ववजय र्मळवू शकत िािी, पण तो करू शकतो. तो उिला 
आिे ख्रिस्त - आमचा मुख्य पुजारी - आम्िाला शुद्ध करेल - आपल्याला पववत्र करवूि घ्या - 
आम्िाला सोडवा - ज्यािे म्िटले की तो कधीिी आम्िाला सोडूि जाणार िािी आख्रण सोडूि देणार 
िािी. 

आम्िी आपल्या स्वतःच्या सामथ्याववर आख्रण शक्तीिंिा आज्ञा पाळू शकत िािी. पण यू.एस. मध्ये 
ख्रिस्त त्यािंिा िेवू शकता! आम्िी ववश्वासािे त्याच्यावर ववश्वास िेवू िये. आमवस्राँग एचडब्ललू देवाचे 
पववत्र हदवस-ककिं वा खगोलीय सुट्टट्टया-कोणत्या? वल्डव ऑफ चचव ऑफ गॉड, 1 9 76) 

म्ोत्सिाचा ्ेतू 

परिंतु आपण याचे पूणव मित्त्व जाणूि घेऊ. देवािे या मेजवािीचा हदवस का हदला? त्याचा मिाि 
उद्देश काय िोता? निगवम 13, 3 वसुरण करा: "... मोशे लोकािंिा म्िणाला," िा हदवस लक्षात िेवा, 
ज्यामध्ये तुम्िी इजजप्तिूि आलात ... "िा अबबबचा 15 वा िोता. सिावा सिा: "सात हदवस तुम्िी 
बेखमीर भाकर खा आख्रण सातवा हदवस सिाति धूळ असेल ... कारण िेच अििंतकाळ [मेमोररयल] 
केले िोते ... आख्रण ते एका स्वाक्षरीसािी असेल. "- (ओळख च्या चमत्काररक पुरावे) -" तुझा िात 
तुझ्यावर, आख्रण आपल्या डोळे दरम्याि एक मेमोररयल सािी "- का? - "प्रभूचे कायदे या मुिूताववर 
असू शकतात ... म्िणूिच तुम्िी िी अध्यादेश िेवा" 

अरे, वप्रय बिंधू, तुम्िाला उत्तम अथव हदसत आिे का? या सगळ्याचे खरिं मित्त्व तुम्िाला िाऊक आिे 
का? आपण देवाच्या उद्देश पािता का?  थचत्रपटाची भूतकाळातील पापािंची क्षमा करणा-या 
मतृ्युबद्दल थचबत्रत करतो. त्याच्या रक्त स्वीकारणे आपण पाप करणार िािी - ते पाप चालू 
िेवण्यासािी लायसन्स देत िािी - म्िणूि जेव्िा आम्िी ते स्वीकारतो, तेव्िा आपल्या पापािंिा त्या 
वेळेपयतंच माफ केले जाते - शेवटचे पाप 

पण आपण नतथे थािंबावे का? मागील पापािंची क्षमा केली पण आम्िी अद्याप देि प्राणी 
आिोत. तरीिी आम्िाला परीक्षािंचा सामिा करावा लागणार आिे. पापािे आपल्या घट्टट पकड धरले 
आिे - आपण त्याच्या शक्तीमध्ये पाप केले आिे. आख्रण आपण त्यातूि स्वतःला वाचवण्यास 
शक्तीिीि आिोत! आम्िी पाप करण्यासािी आिेत आपण थचत्र समजूि घेऊ - अथव. (आमवस्रॉ िंग 
एच.डब्ललू .. तुला वल्िािंडण आख्रण बेखमीर भाकरीची मेजवािी याववियी माहिती िवी आिे. गुड 
न्यूज, माचव 1 9 7 9) 



ख्रिश्चिािंिी कोणत्या पातकािंपासूि पाप काढूि टाकले पाहिजे? सिंपूणवपणे, येशूिे र्शकवल्याप्रमाणे, "ज्याप्रमाणे 
तुमचा स्वगीय वपता पररपूणव आिे तसे तुम्िीसुद्धा पररपूणव व्िाल" (मॅथ्यू 5:48). खर्मराचा प्रतीक म्िणजे 
एक प्रकारचे पाप (1 कररिंथ 5: 7-8). पापाप्रमाणे, खमीर घालते 

सात िी देवाची पूणवता दशवववणारी देवाची सिंख्या आिे, ख्रिश्चिािंिी सात हदवसािंच्या बेखमीर भाकरीबरोबर 
वल्िािंडणािंचे पालि केले पाहिजे. फक्त वल्िािंडणाचा अथव आख्रण प्रतीकात्मकता पूणव िािी. वल्िािंडण िे 
येशूच्या मतृ पापािंची क्षमा आख्रण येशूच्या मतृ्यूििंतर ख्रिस्ताच्या रक्ताची स्वीकृती दशवववते. 

ख्रिस्ताला त्याच्या मरणाचे झाड (सीकफ. गलतीकर 3:13) वर टािंगलेल्यािंिा सोडूि जावे का? िािी. बेखमीर 
भाकऱयाच्या सात हदवसािंच्या निर्मत्तािे आपल्या पापािंपासूि सिंपूणव पाप काढूि टाकणे, आज्ञा पाळणे - 
येशूच्या आधीच्या पापािंची माफी मागावी म्िणूि येशूच्या बर्लदािामुळे. 

बेखमीर भागाचे हदवस थचत्तप्रकार्शत येशूचे जीवि आख्रण कायव थचबत्रत करतात. येशू िा देवाचा 
मिालक्ष्मीकडे गेला आख्रण आता तो आपल्या मुख्य याजकािे आपल्या पापािे शुद्धीकरणे (इब्री 2: 17-18) 

आपल्या सामथ्यावििं आपल्याला पूणवपणे ववतररत करत आिे म्िणूि तो आता आपल्यासािी कायवरत आिे! 

बेखमीर भाकरीच्या हदवसाववियी इब्री शास्त्रवचिािंतील कािी गोष्ट्टी येथे आिेत: 

15 सात हदवसात तुम्िी बेखमीर भाकर खावी. पहिल्या हदवशी तुम्िी खमीर घातलेली भाकर खाऊ 
िये. जो कोणी शब्लबाथ दसुऱया हदवशी येईपयतं तो िाजीर िोणारा सात हदवस असेल. 16 पहिल्या 
हदवशी पववत्र मेळा भरवावा व सातव्या हदवशी तुम्िी पववत्र मेळा भरवावा. त्यािंिा काम करायला 
िको िोता. परिंतु जे अन्ि खातात ते सलाम सािंगतात. 17 त्यामुळे आपण कारण याच हदवशी मी 
र्मसर देशातूि बािेर वेढा आणले आिेत, बेखमीर भाकरीचा सण पाळावा. तुम्िी जागेची सारखी 
वाटणी कराल. 18 तेव्िा पहिल्या महिन्यातील सिंध्याकाळी महिन्याच्या चौदाव्या हदवशी तुम्िी 
बेखमीर भाकरी सिंध्याकाळी महिन्याच्या एकववसाव्या हदवसाच्या पयतं खाऊ िये. 19 सात हदवस 
खमीर जो कोणी एखादी खमीराची खातो पासूि, त्याच माणसाला इस्राएल लोकािंमधूि बािेर टाकावे 
मग तो परदेशी ककिं वा जमीि एक मुळ आिे की िािी िे तरी आपल्या घरात आढळले येईल. 20 या 
हदवशी कोणीिी खमीर खाऊ िये; तुझ्या सवव आस्थेिे तू बेखमीर भाकर खावी. "(निगव. 12: 15-20) 

लेवीय 23: 6-8 याबद्दलिी तसेच र्शकवते. आख्रण अिुवाद 16:16 असे दाखववतो की बेखमीर भाकरी, 
पेन्टेकॉस्ट आख्रण पडले पववत्र हदवस या हदवशी हदली जायची. 

जेव्िा "देवता त्यािंिा इजजप्तमधूि सोडण्यास" (नयमवया 7:22) तेव्िा मूळतः "िोमापवणे व यज्ञ" िािीत. अवज्ञा 
केल्यामुळे त्यािंिा सामील केले (नयमवया 7: 21-27) आख्रण िवीि करार स्पष्ट्ट आिे की आता आपल्याला 
िोमापवण ककिं वा पशू बर्लदािाची आवश्यकता िािी (इब्री 9: 11-15). 

आपण प्रत्येक हदवसात बेखमीर भाकर खातो तेव्िा आपल्याला िे जाणवते की आपल्याला आपल्या 
आजूबाजूच्या जगात इतके प्रचर्लत असलेल्या पापािंपासूि दरू रािावे लागेल. 

िरू केले ककां िा ठेिली? 



बेखमीर भाकरीचा हदवस सिंपला का? िबवटव डब्लल्यू आमवस्राँग यािंिी आणखी एक गोष्ट्ट लक्षात िेवली: 

जुन्या कराराद्िारे िा्ीसे केले िा्ी 
बेखमीर भाकयांच्या हदवसाची मुदत आिे, िे पिा, दोि उच्च-हदवसािंची. आख्रण या कालावधीची 
कायम कायम स्थापिा झाली - जेव्िा इस्राएली लोक इजजप्तमध्ये िोते - तेव्िा मोशेच्या 
नियमािुसार नियम हदलेले ककिं वा र्लिूि िेवले गेले िोते - आधी देवािे जुन्या कराराची 
प्रस्ताविािी केली िोती! मोशेचा ककिं वा जुन्या कराराचा कायदे यातूि आणला जात िािी, सिंस्था 
काय करीत िािीत!फें टोिच्या अिुवादात, 17 व्या काव्य अिुवाहदत आिे: "म्िणूिच या काळातील 
कधीिी अजस्तत्वात िािी." सिंपूणव कालावधी समाववष्ट्ट आिे 

िे एकमेव िा पववत्र हदवस आख्रण बेखमीर भाकरीची सात हदवस आज बिंधिकारक आिे, िे र्सद्ध 
करावे लागेल आख्रण कायमचे! 

आता, जर िे ग्रिंथ 15 वे, 14 व्या िािीवर लागू िोतात, जे खात्रीिे करतात, आख्रण येथे निणावयकपणे 
र्सद्ध केले गेले, तर मग मग मग वल्िािंडण िे वल्िािंडण आिे का? खरिंच ते आिे! परिंतु वरील 
मजकूरािंमधे पिा आख्रण िािी. अिुच्छेद सुरुवातीला निगवम 12:21 मध्ये पुन्िा सिंदर्भवत आिे, आख्रण 
पद्य 24 ते कायम स्थावपत करते! ... 

फक्त वल्िािंडण सण साजरा करण्यासािी, आख्रण ििंतर बेखमीर भाकरी सात हदवस देखणे अपयशी 
म्िणजे, प्रतीक म्िणूि, ख्रिस्ताच्या रक्त स्वीकारणे, आख्रण पाप चालू - म्िणायचे ... कायदा दरू 
आिे, आम्िी कृपा अिंतगवत आिेत , अथव, परवािा, पाप सुरू िेवण्यासािी! 

बेखमीर भाकरीच्या सात हदवसात आज्ञा पाळण्याचे थचत्र आिे, जे पाप करण्याचे सोडूि देण्याचा 
आणखी एक मागव आिे. (आमवस्रॉ िंग एच.डब्ललू  ... तुला वल्िािंडण आख्रण बेखमीर भाकरीची 
मेजवािी याववियी माहिती िवी आिे. गुड न्यूज, माचव 1 9 7 9) 

पहिली ख्रिश्चिािंिा ववश्वास िव्िता की बेखमीर भाकरीचे हदवस दरू केले गेले. द पे्रवित पौलािे मेजवािी 
देऊि बेखमीर भाकरीचा उपयोग केला (1 कररिंथ 5: 7). तो आख्रण इतरािंिीिी ते थचन्िािंककत / निरीक्षण केले 
आख्रण यिुदायाबािेरील पाहिले: 

6 पण आम्िी बेखमीर भाकरीचा हदवस ििंतर कफलीप्पै येथूि समुिमागे निघालो आख्रण पाच 
हदवसािंिी त्रोवस, आम्िी तेथे सात हदवस राहिलो त्यािंिा सामील झाले. (पे्रवितािंची कृत्ये 20: 6) 

जर ख्रिश्चि बेखमीर भाकरीचे हदवस पाळत िसतील, तर पववत्र आत्म्यािंिी याप्रकारे िे रेकॉडव केले 
िसते. कफर्लप्पैला मासेदोनियातील एक ववदेशी लोक िोते. िे रोमि साम्राज्यावर िोते - ज्यामुळे िे हदवस 
पाळणे जेरुसलेम सारख्या हिकाणी मयावहदत िव्िते िवीि करारात ककमाि दोि हिकाणी, आपण पाितो की 
बेखमीर भाकऱयाचे हदवस इतर भागािंत िेवावे (1 कररिंथ 5: 7; पे्रवितािंची कृत्ये 20: 6). 



पे्रवितािंची कृत्ये 12: 3 मध्ये "िे बेखमीर भाकऱयाच्या हदवसादरम्याि" या ववधािावर देखील ववचारात 
घ्या. ववदेशी लेखक लूकािे दसुयाव ववदेशी (पे्रवितािंची कृत्ये 1: 1) कायदे पुस्तकात सिंबोथधत केले, त्यामुळे जर 
ते यिुदी ख्रिश्चिािंिा अज्ञात आिेत आख्रण अजस्तत्वात िव्िते, तर त्यािंिी असे का सािंथगतले असावे? 

कदाथचत तो केला पाहिजे बिावट 3 व्या शतकाच्या  येशूिे र्शकवलेल्या तो परत येईपयतं त्याचे र्शष्ट्य 
बेखमीर भाकरीचा हदवस िेवाव्यात दावा केला आिे की. आम्िी दस्तऐवज ववसिंबूि रािू शकत िािी, तर तो 
कािी 3 व्या शतकात त्या हदवसािंत देत िोते िे सूथचत िािी. 

बायबलच्या बािेरच्या अिवालािंवरूि पे्रवित पौल, जॉि आख्रण कफर्लप यािंिी जस्मिाव आख्रण इतर आरिंभीच्या 
ख्रिश्चिािंच्या पॉर्लकेपसि, बेखमीर भाकरीचा हदवस (पायोनियस, पॉलीइरपचे जीवि, अध्याय 2) िेवले. 

असे असूििी, चौथ्या शतकाच्या माझे (क. 363-364) पररिदेच्या  38 तुम्िी खमीर घातलेली भाकर हदवस 
निरीक्षण बिंदी घातली. देवाच्या मिंडळीतील जे लोक बायबलच्या ववरोधात गेले आख्रण ववश्वासािवतेच्या 
सुरुवातीच्या परिंपरािंववरुद्ध लढले गेले त्या या पररिदेच्या अिेक आज्ञा पाळत िािीत. 

म्िणूिच, वेगवेगळ्या शब्लबाथ पाळणा-यािंिी ििंतर बेखमीर भाकरािंचे हदवस (वप्रज़ज िझरेिे ज्यू ख्रिस्ती) 
िेवलेले आिेत.मगिास, जेरुसलेम, 1 9 88, पषृ्ट्ि 35; जेरॉमिे वप्रत्झ, पीपी 58,62,63 मध्ये उद्धतृ केले; 

एकफफिीस. सलार्मसचे एकफप्फानियस: पुस्तक II (1-46 खिंड) कलम 1, अध्याय 1 9, 7-9. बब्रलीस, 1 9 87, प.ृ 
117-1 1 9) आख्रण मध्य युग आख्रण ििंतर (सोळाव्या शतकातील र्लगिी डी. अँड्र्यूज युनिव्िर्सवटी पे्रस, 

बेररएि जस्प्रिंगस (एमआय), 1 99 3, पीपी 61-62; फाल्कॉिर जॉि. बॅि बी सेवेंथ डे मादक म्िणूि उद्धतृ 
केल्याप्रमाणे जॉि रस्कस ज्यूडडकल अँड िोवल फॅन्टीस, pp. 57-58 चे ब्रीफ रेफुटेशि. इिंगलिंड आख्रण 
वेल्समधील सब्लबात्यवाद, 1600-1800, 2 री सिंस्करण. जेम्स क्लाकव  आख्रण किं पिी, 200 9, पीपी 49-50) 

देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये आम्िी पत्र वाचूि दाखववले पररिदेच्या खरे ख्रिश्चि चचव बोलत आिे, असे 
स्वीकारत िािी म्िणूि, आम्िी अद्याप बेखमीर भाकरीचा हदवस िेवा. बायबल आपल्याला सािंगते की 
आम्िी सात हदवसािंच्या प्रत्येक रोज बेखमीर भाकरी खातो (निगवमि 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). िी बे्रड 
ववववध धान्ये / िट्टसचे बिते - गव्िाचा वापर बायबलमध्ये िािी - आवश्यक आिे 

(कदाथचत असा उल्लेख केला पाहिजे की या मेजवािीत फक्त खमीरयुक्त भाकऱयाव्यनतररक्त अन्य पदाथव 
खाणे शक्य आिे, ते फक्त खमीरयुक्त भाकरीच खाणार िािी. तसेच वल्िािंडणाच्या ववरुध्द, बेखमीर 
भाकरीचा पहिला आख्रण शेवटचा हदवस म्िणजे हदवस. साप्ताहिक शब्लबाथ, ते काम करणार िािी.) 

बायबलमधील बयावच भागािंचे रुपािंतर करणे िे कािी जणािंिा पसिंत पडले असले तरी, पववत्र हदवसािंबद्दल 
निजश्चतच अध्याजत्मक समज आिे, तरीिी भौनतक एक आिे. आख्रण शारीररक सादरीकरण आपल्याला 
अध्याजत्मक र्शकवणी चािंगल्याप्रकारे समजण्यास मदत करते. 



बेखमीर भाकरीची हदवस म्िणजे ख्रिश्चिािंिी आपल्या जीविातूि पाप व ढोंगीपणा दाखवण्याचा प्रयत्ि 
केला (सीकफ. मत्तय 16: 6-12; 23:28; लूक 12: 1). शारीररकररत्या िेवण्याद्वारे, देवाच्या इच्छेिुसार 
र्मळवलेल्या आध्याजत्मक गोष्ट्टी चािंगल्याप्रकारे र्शकण्यास ते आपल्याला मदत करते. 

4. पेंटेकॉस्ट: तमुच्या कॉललांगची सत्यता आख्रण िेिाचे अतुलय िेणगी 
ख्रिस्त कबूल करतो की बिुतेक जण पेन्टेकॉस्टबद्दल कािीतरी माहिती देतात बऱयाच लोकािंिा िवीि 
करारातील चचवची सुरवात झाली आिे. 

येशूचा मतृ्यू झाल्याििंतर, त्याच्या र्शष्ट्यािंिा पववत्र आत्म्याच्या सामथ्यावसािी प्रतीक्षा करण्यास सािंथगतले 
गेले: 

लोकािंचा पाण्यािे बाजप्तस्मा योिाि 5, पण 4 आख्रण त्यािंिा एकत्र बसलेला असतािा त्यािे यरुशलेम 
सोडू िका, पण वपत्यािे जे वचि हदले, "जे" तो म्िणाला, "तुम्िी मला ऐकले आिेत प्रतीक्षा 
करण्याची आज्ञा परिंतु थोड्याच हदवसािंत तुमचा बाजप्तस्मा पववत्र आत्म्यािेिोईल. " (पे्रवितािंची 
कृत्ये 1: 4-5) 

म्िणूि ते थािंबले. 

1 पिासावाचाहदवस आले िोते, तेव्िा ते एका हिकाणी जमत िोते (पे्रवितािंची कृत्ये 2: 1). 

ववधाि की पन्रासािाचादििस आला ्ोता खरिं की भर याकडे लक्ष द्या. बायबल िे स्पष्ट्ट अिुसरण घटिा 
थेट की पन्रासािाचादििस आला ्ोता खरिं सिंबिंथधत िोते की करत आिे. आख्रण, र्शष्ट्यािंिा घडलिं कारण ते सवव 
एकबत्रतपणे ते पाित िोते. 

येथे काय घडले ते येथे आिे: 

2 अचािक आकाशातूि आवाज, आला तो आवाज सोसाट्टयािे वािणाऱया वाऱयासारखा िोता, आख्रण 
तो ज्या हिकाणी ते बसले िोते ते घर त्या आवाजािे भरुि गेले. 3 मग त्यािंिा निरनिराळ्या भािा 
वाटूि, आग म्िणूि हदसू लागले, आख्रण एक त्यािंिा प्रत्येक बसला. 4 ते सवव पववत्र आत्म्यािे भरले 
आख्रण आत्मा त्यािंिा सामथ्यव देत निरनिराळ्या भािा बोलू लागले. ... 

38 पेत्र त्यािंिा म्िणाला, "पश्चात्ताप करा आख्रण तुम्िी प्रत्येकािे क्षमा व्िावी येशू ख्रिस्ताच्या िावात 
बाजप्तस्मा घ्या; 

पापािंची; आख्रण पववत्र आत्म्याचे दाि प्राप्त िोईल. 39 िे अर्भवचि आमच्या परमेश्वर देवाचे 
बोलाववतो अशा म्िणूि, दरुुि सवांिा तुला आख्रण तुझ्या मुलािंिा आिे. " 

40 दसुऱया पुष्ट्कळ शब्लदािंत आख्रण त्यािे साक्ष हदली आख्रण म्िणाला, त्यािंिा वविवणी "या चुकलेल्या 
पासूि जति केले जाऊ." 41 मग ज्यािंिी पेत्रािे सािंथगतलेल्या गोष्ट्टीिंचा स्वीकार केला त्या बाजप्तस्मा, 



झालाय त्या हदवशी ववश्वासणाऱयािंच्या बिंधुवगावमध्ये तीि िजार लोकािंची भर पडली. 42 मग ते 
खिंबीरपणे पे्रवितािंची र्शकवण एकमेकािंशी सिभाथगता, भाकर मोडत असतािा चालू, आख्रण प्राथविा 
करीत. ... 47 देवाची स्तुनत करीत आख्रण सवव लोकािंिा ते आवडत असत. दररोज ववश्वासणाऱयािंच्या 
गटािंिा एकत्र जमले. (पे्रवितािंची कृत्ये 2: 2-4, 38-42, 47). 

त्यािंिा पववत्र आत्म्याची कािी शक्ती प्राप्त झाली. आख्रण िे ख्रिश्चि चचवची सुरुवात रोमि कॅथर्लकस, पूवव 
ऑथोडॉक्स, बिुतेक प्रोटेस्टिंट्टस, यिोवाचे साक्षीदार आख्रण चचव ऑफ गॉड गटािंद्वारे समजल्या जाते.म्िणूिच 
एका ववर्शष्ट्ट वेळेस पववत्र आत्मा देण्यात आला (त्याच काळात ज्यािंिी बऱयाच यिुद्यािंिा पेंटेकॉस्टचा 
हदवस पाळला िोता) आख्रण येशूच्या र्शष्ट्यािंिीदेखील ते पाित िोते. 

िा योगायोग िािी. 

पेन्टेकॉस्ट जास्त आ्े का? 

अिेकािंिा िे समजत िािी की पेन्टेकॉस्टिे पववत्र आत्म्यासािी आख्रण िवीि मतृ्युपत्र चचवच्या प्रारिंभापासूि 
प्रनतनिथधत्व केले. 

जुिे आख्रण िवीि मध्ये पररच्छेद शोधत या हदवशी आख्रण त्याचे अथव बद्दल अथधक माहिती पुरवते. 

पेन्टेकॉस्टचा मेजवािी ख्रिश्चिािंिी सुरुवातीच्या काळात िेवलेला िोता, परिंतु निरनिराळ्या भािािंमध्ये बोलत 
िसल्याचे सािंथगतले. पे्रवित पौल पेन्टेकॉस्टच्या दशकापासूि पुढे राहिले ज्याििंतर पेन्टेकॉस्टिे 
नियमशास्त्राच्या पुस्तकाच्या दसुऱया अध्यायात उल्लेख केला. त्यािे र्लहिले की, सुमारे 56: 

8 वाटेत आता तुम्िािंला भेटण्याची माझी इच्छा िािी; कारण जर देवाची इच्छा असेल तर 
तुमच्यासमवेत कािी काळ घालवावा अशी माझी इच्छा आिे. पेंटेकॉस्ट िोईपयतं मी इकफस येथे (1 

कररिंथ 16: 8) थािंबणार आिे. 

िे पेंटेकॉस्ट िोते तेव्िा पॉल मािीत िोते की, तो पेन्टेकॉस्ट िोते तेव्िा कररिंथकरािंिा माहित पाहिजे की 
वाटले, आख्रण पेंटेकॉस्ट िोते तेव्िा इकफस लोकािंची ओळखले असते. यावरूि असे हदसूि येते की पौल व 
इतर ववदेशी लोक इकफसुस व कररिंथ येथे पाित िोते. 

दसुऱया विी, पे्रवित पौल पेन्टेकॉस्टसािी जेरूसलेममध्येिी िोता, सुमारे 60 ए.डड .: 

16 कारण पौलािे, इकफस येथे थािंबायचे की आर्शयात त्याला जास्त वेळ खचव करण्याची गरज िािी, 
असे निणवय घेतला िोता; तो घाई करीत िोता कारण शक्य झाल्यास पन्िासाव्या हदवसाच्या 
सणसािी त्यािे काम करावे, [20:16] 

अशाप्रकारे, जेरुसलेममधील ख्रिस्ती अजूििी पेन्टेकॉस्ट पािात िोते आख्रण पौलादेखील तेदेखील तेच पाित 
िोते. अन्यथा, पेन्टेकॉस्टच्या हदवशी पौलाला जेरूसलेममध्ये रािायचे िोते असा कुिलािी कारण िािी. 



मुदत यिुदी 50 व्या अथव ग्रीक शब्लद आिे. त्या सिंज्ञाची गणिा पुढील हिबू्र भािेतील तारखेपासूि केली जाते: 

15 आपण ओवाळणीची पेंढी आणाल, त्या हदवसापासूि, आख्रण शब्लबाथ हदवशी पासूि स्वत: थािंबावे: 
सात शब्लबाथ हदवस पूणव िोईल. सातव्या शब्लबाथ हदवसाििंतर दसुऱया हदवशी 16 सिंख्या पन्िास हदवस 
(लेवीय 23: 15-16). 

पेन्टेकॉस्टच्या हदवशी कािी िावे आिेत आख्रण त्यामुळिं कािीजण याबद्दल गोंधळूि गेले आिेत. त्याच्या 
इतर बायबलसिंबिंधी िावे खालील समाववष्ट्टीत आिे: कापणीचा मेजवािी, आिवडे पवव आख्रण प्रथमच फलाचा 
हदवस. 

य्ुिी परांपरा आख्रण पेन्टेकॉस्ट कधी आ्े? 

गायि िेिमी देवाच्या पववत्र सणािंसि िोते जे सूयावस्तापासूि सुरू िोते: 

29 आपण पववत्र सण िेवली जाते तेव्िा रात्री म्िणूि एक गाणे आिे, आख्रण एक, परमेश्वराच्या 
डोंगरावर येणे इस्राएलचा सामथ्यववाि एक, एक बासरी जाते तेव्िा मिािे िोईल. (यशया 30:29) 

आधुनिक यिूदी मुदत  करूि यिुदी कॉल कल. 

कािी लोक पेन्टेकॉस्ट िोते तेव्िा गोंधळूि गेले आिेत अिेक यिूदी की, देवाच्या पुढे चचव ते िेवते त्याच 
हदवशी तो िेवू िका. 

ज्यू सदसुीिंिी अचूकपणे म्िटले आिे की "पेंटेकॉस्ट िेिमीच रवववारला पडणार िोता" परिंतु "[टॉममुद्दीि 
आख्रण भौगोर्लक साहित्योत्तर पोस्ट ... पेंटेकॉस्ट र्सवािच्या सिाव्या ्मािंकावर येतो" (पनिलेस, "डाकव िे 
टोरा टोरा," पी. 212 बयावच यिूद्यािंचा आता वापर िोत आिे (जे टुलमुद साहित्या ििंतर आिे जे ओल्ड 
टेस्टामेंट ििंतर एकबत्रत केले गेले आिे आख्रण पववत्र शास्त्र िािी), िे ििंतरचे बदल आिे आख्रण बायबलसिंबिंधी 
तारीख िािी . देवाच्या पुढे चचव मध्ये आम्िी बायबलसिंबिंधी पद्धत लक्ष द्या. 

माजी मुख्य रब्लबी लॉडव बेकरी खालील देखील लक्षात घ्या: 

ओररअल लॉ आख्रण लेखी एक मध्ये ववश्वास कोण परुशी, येथे अथव, "शब्लबाथ" याचा अथव, येथे, (पीि 
निसाि 15) पहिला हदवस. सद्गुसिे केवळ लेखी कायदावरच ववश्वास िेवला िोता. शब्लबाथ 
रवववारचा हदवस आिे अशाप्रकारे रवववारी आख्रण शुवाओटचे गख्रणत िेिमी सुरु िोते, पन्िास 
हदवसाििंतर देखील िेिमीच एका रवववारी येतो (बॅक्स एल. युसूझमः ए थॉट फॉर शवैयोट. अरुत्झ 
शेवा, 3 जूि, 2014) 

ख्रिश्चिािंिी िे लक्षात िेवावे की येशूिे परूश्यािंकडूि र्लख्रखत नियम (माकव  7: 5-13) वरील मौख्रखक 
कायद्यावर खूप अवलिंबूि रािण्याववियी नििेध केला आिे. येशूिे त्यािंिा सािंथगतले की ते "तू आपल्या 
परिंपरेतूि जी भगविंताच्या शब्लदाला अजजबात फेकूि देत िािी." आख्रण (कररिंथ 7:13). 



आख्रण, खाली दाखवल्याप्रमाणे, पेंटेकॉस्टिे पन्िास मोजल्या जाणा-या पहिल्या फूटीशी सिंबिंथधत असल्याचे 
दशवववते: 

16 सिंख्या सातव्या शब्लबाथ हदवसाििंतर दसुऱया हदवशी पन्िास हदवस मग परमेश्वराला धान्यापवणे 
देण्यासािी िवीि धान्य वापरा. 17 आपण िीि दोि-दशािंश दोि लाट भाकरी आपल्या घरातूि पासूि 
आणावी. ते अनत मळलेले असतीलच; ते खमीर घालूि भाजतील. ते यिोवाचे प्रथम फळ आिेत 
(लेवीय 23: 16-17). 

सातव्या शब्लबाथाििंतरच्या हदवसास आपण पन्िास हदवस मोजता तेव्िा आपल्याला असे आढळले की 
पेंटेकॉस्ट िेिमी रवववारला येणे आिे. पेन्टेकॉस्ट शनिवार पासूि सूयावस्त रवववार पयतं सूयावस्त 
रवववारजस्मिावचे पॉलीकारप भेटले असा दावा करणारे आयरीनियस यािंिी र्लहिले की, पे्रवितािंिी पेंटेकॉस्टला 
रवववारी (आयरेनियसचे तुकडे) िेवलेले िेवले. 

िथमफळ 

"फुलफुइट्टस" या शब्लदाचा वापर केल्यािे दसुरे कापणी िोते. आख्रण प्रत्यक्षात, िे देखील जुिा करार मध्ये 
बािेर निदशविास आिे: 

16 ... ककिं वा ििंगामाचा सण, आपण शेतात पेरलेल्या आिेत, जे आपल्या श्रमाचे फळ; 17 वेळी असेल िा 
सण विावच्या अखेरीस, आपण के्षत्रात आपल्या श्रमाचे (निगवम 23: 16-17) उपज गोळा केल्यावर.  
 
22 आख्रण तू सप्तािािंचा सण आिवण िेवूि ते पाळावे म्िणजे गव्िाच्या कापणीच्या प्रथम, आख्रण 
वेळी असेल िा सण विावच्या अखेरीस (निगवम 34:22) येथे. 

26 प्रथम हदवशी तुम्िी आिवडे आपल्या सणासािी परमेश्वर एक िवीि धान्य अपवण तेव्िा, आपण 
एक खास सभा (गणिा 28:26) असेल. 

कािी प्रोटेस्टिंट समालोचकािंिी प्रथमफुलािंच्या मेजवािीच्या रूपात वेफ शेफ प्रसाद पिात असतािा (उदा. 
रेडमॅकर ईडी एड. िेल्सि स्टडी बायबल, थॉमस िेल्सि पजब्ललशसव, िॅशजव्िल, 1 99 7, पी. 213) िे एक चुकीचे 
िाव आिे वरीलप्रमाणे दाखववल्याप्रमाणे "प्रथम फळािंचे एक भािंडे" (लेवेहटक 23: 10-11) ििंतर देण्यात आले 
िोते, परिंतु बायबलमध्ये पहिल्या फळाचा काळ (केवळ एक पुरूि िािी) म्िणूि आिवडे साजरा केला जातो. 

पहिल्या हदवसाची कल्पिा आपल्याला या हदवसाचे समजूि घेण्यास कशी मदत करते? 

पेंटेकॉस्टचा पवव ककिं वा प्रथमफळािंचे मेजवािी (निगवम 34:22) आपल्याला आिवण करूि देतो की देव आता 
फक्त "फुकट फुकशी" आध्याजत्मक कापणी करीत आिे, शेवटचा मोिा हदवस येत आिे तो ििंतर येणारा 
एक मोिा फुलिं वसिंत ऋतु, बिुतेक भागातील, मोठ्या वपकािंच्या पीकापेक्षा ककतीतरी कमी, आख्रण िे 
मािवतेसािी तारणाची देवाच्या योजिाशी सुसिंगत आिे. 



पण येशूववियी काय? तो पहिला फुलचा प्रकार िव्िता का? 

िोय, तो िक्कीच िोता पौल सािंगतो: 

20 परिंतु आता प्रत्यक्षात ख्रिस्त मरणातूि उिववला गेला आिे, आख्रण मेलेले आिेत त्यािंच्यातील तो 
प्रथम फळ आिे. मॅि देखील मतृािंचे पुिरुत्थाि आले 21 पासूि मिुष्ट्य करूि, मतृ्यू आला. 22 कारण 
जसे आदामाद्वारे सवव मरण पावतात सवव जजविंत केले जातील ख्रिस्तामध्ये ककती. 23 पण प्रत्येक 
जण त्याच्या ्मािुसार, ख्रिस्त जो प्रथम फळ आिे, त्यािे त्याच्या ख्रिस्त येण्याच्या वेळी आिेत 
ििंतर त्या. (1 कररिंथ 15: 20-23). 

लेवीय 23: 10-11 मध्ये ख्रिस्तािे लावीच्या पगडाच्या अपवणािंची पूणवता पूणव केली आिे. तो प्रथमच फलाटाची 
मेंढी आिे. जेव्िा तो पुिरुत्थाि झाला तेव्िा (रवव 20 ला: 1, 17) रवववारी (तरिंग अधाव शेफ एक रवववार 
िोती) वर स्वगावत गेला तेव्िा त्यािे िी भूर्मका पूणव केली. पण तो ककिं वा त्याच्या खऱया अिुयायािंिी ईस्टर 
म्िणूि ओळखले जाणारे कािी निरीक्षण केले िािी. 

र्शवाय, जेम्सिे म्िटल्या की येशूििं आपल्याला एक प्रकारचे पहिले फळ बिवण्यासािी देखील आणले: 

18 त्याच्या स्वत: च्या तो सत्याच्या सिंदेशाद्वारे आम्िाला बािेर आणले, आम्िी त्याच्या प्राणी 
प्रथम (याकोब 1:18) एक प्रकारचा असेल. 

म्िणूिच येशू िी लाक्षख्रणक श्वापदाच्या अपवण प्रस्तुत करण्यासािी मूळ प्रथम फूट िोती, खरे ख्रिश्चि 
पेंटेकॉस्टच्या हदवसाद्वारे दशवववलेले प्रथम फळ आिेत. "पहिली फळे" म्िणजे कािी या ििंगामातील 
ििंगामाचा भाग असेल (सीफ ल्यूक 12:32; रोम 9 9: 11; 11: 5) - परिंतु ते असेिी सूथचत करतात की अथधक 
कापणी िोईल - ज्या वेळेस मोक्षाची सिंधी कधीच र्मळत िव्िती त्यािंिा ििंतर एक खरी आख्रण खरी सिंधी 
र्मळेल. 

पीटरिे पेन्टेकॉस्टच्या सिंदभावत म्िटले: 

29 "माझ्या बिंधूिो, मला मुक्तपणे तो मेला आख्रण पुरला दोन्िी आिे, आख्रण त्याची कबर आजच्या 
ह्या हदवसापयवत आपल्यामध्ये आिे तुम्िाला, खरोखर आपला पूववज दाववद बोलतो सिंदेष्ट्टा िोता, 
आख्रण देव सि प्रनतज्ञा केली िोती िे जाणूि म्िणूि द्या. 30 31 तो िे, ख्रिस्ताच्या मरणातूि पुन्िा 
यासिंबिंधी बोलला, त्याच्या र्सिंिासिावर बसणार त्याला त्याच्या शरीराच्या फळ की शपथ म्िणजे, 

तो ख्रिस्त अप वाढवण्याची िोईल तो माणसू चािंगल्या अधोलोक बाकी िािी की ककिं वा त्याचे शरीर 
पाहिले भ्रष्ट्टाचार. 32 म्िणूि येशूला देवािे आम्िी सवव साक्षी आिात मरणातूि उिववले 
आिे. 33 म्िणूि देवाच्या उजवीकडे उिंच जात आिे, आख्रण वपत्याकडे पववत्र आत्मा देण्याचे वचि 
प्राप्त झाले, तो ओतला जे तुम्िी आता बघता आख्रण ऐकता. (पे्रवितािंची कृत्ये 2: 2 9 -33) 



पेत्रािे पेन्टेकॉस्टवर येशूचे फळ हदले आख्रण तो उिला िोता िे लक्षात घ्या. पेन्टेकॉस्ट असे दशवववते की, देव 
त्याच्या लिािपणापासूिच त्याच्या लिािसिाि कापणीला आशीवावद देतो, जेणेकरूि आपण "िे सध्याच्या 
दषु्ट्ट वयात" (गलतीकर 1: 4) जजविंत असले तरीिी, त्याचे कायव करू व आध्याजत्मक वाढू शकू. 

येशु ख्रिस्तामध्ये प्रथमच प्रथम जन्मलेला असावा व अब्रािाम, इसिाक व इतर कािी बािंधले गेले. 

29 ज्यािंिा तो अगोदरच, त्यािे त्याच्या पुत्राच्या सारखे व्िावे म्िणूि ज्यािंिा अगोदरच िेमले िोते, 

तो अिेक भाऊ (रोम 8:29) लोकािंमध्ये पहिला मुलगा असेल.  
 
5 येशू ख्रिस्त ववश्वासू साक्षी आिे, मेलेल्यािंमधूि उिववले गेलेल्यािंमध्ये पहिला (प्रकटीकरण 1: 5). 

येशू ज्येष्ट्ि असल्यािे, िे निजश्चतपणे सुचवते की त्याच्यासारखे बिण्यासािी दसुरे लोक 
असतील अशाप्रकारे, येशू ख्रिस्ताप्रमाणेच पेंटेकॉस्टच्या सिंदेशाचा एक भाग आिे अथावतच ख्रिस्ताप्रमाणे 
िोण्याची कल्पिा सिंपूणव बायबलमध्ये र्शकववली जाते आख्रण केवळ पेंटेकॉस्टपयतंच मयावहदत िािी लक्षात 
घ्या की जॉििे काय र्लहिले: 

2 ... आम्िी त्याला सारखे िोईल (1 योिाि 3: 2). 

कारण िा पववत्र सभा असेल, तर तो साप्ताहिक शब्लबाथ प्रमाणेच साजरा केला जातो, पण त्यासोबत 
(व्यवस्था 16:16). जुिा करारािुसार, पहिल्या फलोंचा समावेश असलेल्या आिवडेंचा सण, वल्िािंडणाििंतरच्या 
शब्लबाथाििंतर 50 हदवसािंपयतं पाळला गेला. 

ख्रिस्ताच्या मतृ्यूििंतर पे्रवित त्या तारखेला एकत्र आले; आख्रण त्या तारखेला, ख्रिश्चिािंिा पहिल्या फलोंची 
एक प्रकार म्िणूि पोिोचण्यासािी पववत्र आत्मा ओतण्यात आला. येशू या पहिल्याच फळातील पहिला िोता 
आख्रण ज्या ख्रिश्चिािंिा या वयात म्िटले जाते ते पहिलेच फळ देखील आिेत (ज्याला ििंतर म्िटले जाते 
तेच येशू आिे परिंतु फक्त प्रथम फळ िोणार िािी). 

पवित्र दििस जेरूसलेमच्या बा्ेर रा्ू शकतात का? 

कािीिंिी असे सुचवले आिे की बायबलमधील पववत्र हदवस आता कोणीिी िेवता येणार िािीत कारण 
प्रत्येकजण जेरुसलेमला जातील. 

परिंतु, इनतिासाची गोष्ट्ट िव्िती, अगदी येशूबरोबरच 

िासरेथमध्ये असतािा येशूिे त्याच्या सेवा सुरू झाल्याच्या सिंदभावत "शब्लबाथ हदवशी" (लूक 4:16) 

सािंथगतले. पेन्टेकॉस्टला आिवडे / ववश्रािंतीचा सण म्िटले आिे (अिुवाद 16: 10,16). त्या लूकमध्ये असे 
म्िटले आिे की वास्तववक ग्रीक सिंज्ञा पािूि अिेकवचिी पुष्ट्टी केली जाऊ शकते. प्रत्यक्ष शब्लद ( 'सारखे 
शब्लद मजबूत च्या िािी वगीकरण) शब्लबाथ, σαββάτων, अिेकवचिी (: 1, असामान्य आिे σαββάτω, लूक 14 

म्िणूि) आिे. रस्ता शब्लदशः खालीलप्रमाणे आिे: 



16 आख्रण त्यािे तो आणले िोते जेथे गेला. आख्रण दररोज तोडूि चालला. सभास्थािात जाऊि तो 
वाचू लागला. (लूक 4:16, ग्रीि) 

म्िणूि, िे जेरूसलेमव्यनतररक्त अन्य हिकाणी, येशूप्रमाणे पववत्र हदवस िेवू शकेल िे दशवववण्यास मदत 
करते. कदाथचत तो लूक 6: 1-2 मध्ये गलीलात आणखी पववत्र हदवस िेवायचा असे हदसते (ग्रीि जेपी, 
सीनियर इिंटरर्लअर ग्रीक-इिंग्रजी न्यू टेस्टामेंट, नतसरी आवतृ्ती बेकर पुस्तके, 2002). 

कदाथचत असा उल्लेख केला पाहिजे की जेव्िा शोमरोिी स्त्रीिे सािंथगतले की उपासिा केवळ जेरुसलेम 
पररसरापयतं मयावहदत आिे (जॉि 4: 1 9), तेव्िा येशूिे म्िटले की यरूशलेमेची उपासिा थािंबली िव्िती: 

. तारण आिे, आम्िी आपण उपासिा काय िे मला मािीत आिे 21 येशू नतला म्िणाला, "बाई, 

माझ्यावर ववश्वास िेव तेव्िा तुम्िी अगर या डोंगरावर वर, ककिं वा यरुशलेममध्ये, वपत्याची उपासिा 
येत आिे 22 तुम्िािंला समजत िािी त्याची तुम्िी शोमरोिी उपासिा . यिूदी 23 पण तास येत आिे, 

आख्रण आता आिे खरे उपासक आत्म्यािे व खरेपणािे वपत्याची उपासिा करतील तेव्िा. वपत्याकडे 
त्याची पूजा अशा शोधत आिे 24 देव आत्मा आिे, आख्रण म्िणूि त्याच्या उपासकािंिी त्याची उपासिा 
केली पाहिजे आत्म्यािे व सत्यािे. " (योिाि 4: 21-24) 

िवीि करार स्पष्ट्टपणे दशवववतो की पववत्र हदवस ककिं वा इतर पूजेची यरूशलेमला मयावहदत िािी (पािा 
मत्तय 10:23; 23:24). 

िे िोंद घ्यावे की ग्रीको-रोमि चचवदेखील पेंटेकॉस्टला ओळखतात, कािी वेळा ओल्ड टेस्टामेंटमध्ये ककत्येक 
आिवडे (लेवेहटस 23: 15-16) ककिं वा पहिल्याच फवाऱयाच्या हदवशी (्मािंक 28:26) म्िणूि ख्रिश्चिाचे मित्त्व 
िोते . आख्रण ते एका शिराच्या पूतवतेला मयावहदत करत िािीत. 

िे देखील लक्षात घ्या की ज्या ख्रिश्चिािंिा प्रथम फळ र्मळाले त्या गोष्ट्टी िवीि करारात स्पष्ट्ट केल्या 
जातात (याकोब 1:18). प्राचीि इस्राएलमध्ये, वसिंत ऋतू मध्ये एक लिाि पीक िोते आख्रण गडी बाद िोणारे 
एक मोिे पीक िोते. वसिंत ऋतु पववत्र हदवस पेन्टेकॉस्ट, जेव्िा योगयप्रकारे समजू लागतो तेव्िा थचत्रात 
मदत र्मळते की देव केवळ तारणासािी आता कािी कॉल करीत आिे (योिाि 6:44; 1 कररिंथ 1:26; रोमन्स 
11:15) ििंतर मोठ्या कापणीििंतर (जॉि 7: 37- 38). 

अिेक ग्रीको-रोमि मिंडळ्या पेन्टेकॉस्टच्या कािी आवतृ्त्या पाितात. तरीसुद्धा, अिंशतः कारण ते कािी इतर 
बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस पाळत िािीत, ते समजत िािी की देव केवळ कािी लोकािंिा का म्िणतो आिे 
आख्रण त्यािंच्याकडे सवव मोक्षािंची ऑफर करण्याची योजिा आिे (लूक 3: 6; यशया 52:10). न्याय प्रती दया 
ववजयी "(जेम्स 2:13). 

5. तुर्ाांच्या मेजिािी: ख्रिस्त परत आख्रण त्यास अग्रगण्य काययक्रम 



ग्रीको-रोमि चचव बिुतेक सामान्यतः पति मध्ये उद्भवू की बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस िेवू िका. तरीिी, 
या पववत्र हदवसािंमध्ये देवाच्या योजिेत अिेक मित्त्वपूणव घटिा आिेत. 

तुतारीचा सण केवळ ख्रिस्ताच्या येण्याआधीच िािी की मतृ्यूििंतरचे प्रथम पीक गोळा करण्यासािी थचबत्रत 
केले आिे, िे देखील पुढे अगदी उद्ध्वस्त िोण्याच्या भयिंकर वेळी आख्रण येशू ख्रिस्ताच्या िस्तके्षप थचबत्रत 
केले आिे ज्यािे सिंपूणव जीव सिंपुष्ट्टात आणणे आख्रण देवाच्या राज्याची स्थापिा करणे पथृ्वी 

िे सण भगवाि मिाि मास्टर प्लॅि मध्ये कसे बसते ते समजूि घ्या. 

पेन्टेकॉस्टच्या हदवशी आख्रण तुरह्यािंच्या मेजवािीत मोिा अिंतर आिे याचा ववचार करा. िवीि मतृ्युपत्र चचव 
पेन्टेकॉस्टवर सुरू झाले आख्रण मुळात शेवटचे रम्पेट (1 कररिंथ 15: 51-57) येथे परतल्यावर येशू सिंपल्यावर, 

पेंटेकॉस्ट आख्रण तुरळकािंचा सण दरम्यािच्या काळाचा कालावधी चचव युगाचे प्रनतनिधीत्व मािले जाऊ 
शकते. . 

चौथ्या पववत्र हदवस आिे, कणे सण, "महिन्याच्या पहिल्या हदवशी सातव्या महिन्यात" साजरा केला जातो 
(लेवीय 23: 23-25). 

देवाच्या योजिेतील सिंख्या सात पूणव आख्रण पररपूणवतेचे प्रतीक आिे. देवाच्या कॅलेंडरच्या सातव्या 
महिन्यामध्ये (सप्टेंबर आख्रण / ऑक्टोबरमध्ये उद्भवते) अिंनतम चार त्यौिार असतात ज्यात 
आपल्याकररता देवाच्या मिाि मास्टर प्लॅिच्या पूणवतेचे वणवि केले जाते. या महिन्याच्या पहिल्या हदवशी 
येणायाव सणािे देवाच्या योजिेतील अिंनतम कायव् मािंची सुरवात केली. 

िे आपल्या नियर्मत कामापासूि ववश्रािंतीचा इतर साववभौम ववश्रािंतीचा हदवस आिे आख्रण िे कणे 
वाजवण्याकरता स्मारक असावे (लेवीय 23: 24-25). देवाचे मागव जाणूि घेण्यासािीिी वेळ आिे (ििेम्या 8: 

2-3; सीझ. एज्रा 3: 1-7). इस्राएलमधील जे कािी झाले ते आपल्या "उदािरणे" सािी र्लहिले िोते आख्रण ते 
आपल्या सल्ल्यासािी र्लहिले गेले िोते, ज्याच्यावर युगाच्या समाप्तीची वेळ आली आिे "(1 कररिंथ 10:11). 

िे तुकडयािंच्या उिे पासूि आिे ज्याचे तुिंबळािंचे मेजवािी त्याचे िाव काढते. 

या कणाव वाजवण्याद्वारे, ववशेित: ज्या वेळेस आपण जजविंत आिोत त्या काळाच्या सिंदभावत, प्रतीबद्ध 
प्रतीकात्मक अथव आिे. िे लक्षात पाहिजे की या तारखेचे आधुनिक ज्यू िाव, रोश िशिाि, यिुदी लोकािंसािी 
बायबल आधाररत ककिं वा मूळ देखील िािी ईश्वरािे त्यािंिा हदलेल्या शतकािंििंतर आख्रण ओल्ड टेस्टामेंट 
(्ेमर, एमी जे. रोश िशािा ओररजजिस. कॉपीराइट © 1998-1999 सवव जेयस, इिंक. 

बायबल र्शकवते की तुरळकािंिी देवाचे मेजवािी घोवित करण्यासािी उडवले, त्याचबरोबर लोकािंिा एकत्र 
येणे बोलावे (गणिा 10: 1-3, 10). 

लाइफ बुक 



ववशेित: यिुदी ववद्वािािंिी 'बुक ऑफ लाइफ' ('वपल्ल्त्स एम, रब्लबी' मध्ये रोश िशिािमध्ये काय म्िटले 
आिे? िारातत्झ, सप्टेंबर 17, 2012) सि कणावची मेजवािी केली आिे. िे व्याज का आिे? 

तसेच, बायबल र्शकवते की 'जीविाच्या पुस्तकात' (कफर्लप्पै 4: 3; प्रकटीकरण 3: 5) ज्यािंची िावे आिेत ते 
पुिरुत्थाि िोतील (इब्री 12: 22-23). कधी? सातव्या आख्रण शेवटच्या टप्प्यावर: 

51 पािा, मी तुम्िािंला एक रिस्यमय सािंगा: आम्िी सवव झोप र्मळणार िािी, पण आपण सवव बदलूि 
जाईल - 52 क्षणात, डोळ्यािंची उघडझाप िोते इतक्या लवकर, जेव्िा शेवटचा कणाव वाजेल. कारण कणाव 
वाजेल आख्रण मेलेले अवविाशीपणात उिववले जातील आख्रण आपण ते बदलूि जाऊ. 53 कारण या 
वविाशी सािी अमरत्व धारण करावे आख्रण या मत्यव शरीरािे अमरत्व धारण करणे आवश्यक 
आिे. (1 कररिंथ 15: 51-53) 

प्रकटीकरण पुस्तकात स्पष्ट्टपणे सात तुरिी (8: 2) उडवले जाईल की र्शकवते, देव र्शक्षा (9: 4), आख्रण ििंतर 
देव राज्य आख्रण निणवय येतील िािी जे (11: 15-18) येईल िािी ज्यािंिा र्शक्षा येतो. अखेरीस ते असे 
र्शकवते की ज्यािंच्या िावे जीविाच्या पुस्तकात र्लहिलेली िािीत ते दसुरे मतृ्यू (प्रकटीकरण 20: 14-15) 

अिुभवतील. 

ट्रम्पेट बॉम्बस्फोट 

लक्षात घ्या की बायबल इशाराच्या इनतिासादरम्याि, जे वादवववाद आख्रण वविोिािे जोरदारपणे वविोि करत 
िोते, चेतावणी यिंते्र म्िणूि वापरली जाणारी कणे चालू िेवण्याकररता, शस्त्रािंिा बोलायचे ककिं वा मित्वाच्या 
सिंदेशािंिा पे्ररणा म्िणूि वापरली जात असे - िेिमी सिंपूणवपणे प्रचिंड आयात िोण्याच्या प्रसिंगाििंतर राष्ट्र 

ईश्वराि ेेयेशू, यिेज्केल, िोशेआ व योएल यासारख्या सिंदेष्ट्ट्टयािंिादेखील त्या दािंपत्याच्या ववरोधात बिंड 
करण्यास प्रवतृ्त केले. या सिंदेष्ट्ट्टयािंिी देवाच्या लोकािंिी त्यािंच्या इशाऱयािंिा धक्का देण्यासािी आपल्या 
रणािंगणासारख्या आवाजाचा उपयोग केला. 

1 बोल मोठ्यािे राखणार िािी; रणर्शिंगाच्या आवाजाप्रमाणे मोठ्यािे ओरडा. माझ्या लोकािंिा 
त्यािंच्या पापािंची क्षमा कर. (यशया 58: 1) 

देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये आम्िी आज ते करू काम करत आिेत. आम्िी धैयाविे समाजाच्या पापािंची 
आख्रण जगाची काय घडत असलेल्या गोष्ट्टी योगय रीतीिे ओळखल्या जाणाऱया भववष्ट्यवाणीशी सािंगू शकतो 
- जे आम्िी स्पष्ट्ट करण्याचा प्रयत्ि करतो. 

पण प्रकटीकरण पुस्तकात (8: 1-13, 9: 1-18) (8: 1-13, 9: 1-18) र्शकवण म्िणूि भववष्ट्यात येत येणायाव 
शाजब्लदक तुकडा देखील िोईल. परिंतु बिुतेक ते इशारे ऐकणार िािीत. 

अिेक प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात उडवले गेले आिेत आख्रण तुिंबळािंच्या मेजवािीत (लेवेहटस 23:24) खूप 
उदभवण्यात आले - अशी आशा आिे की अिेकजण किेक्शि पािू शकतात. 



परिंतु एका अथाविे सवावत मित्वाचा रणर्शिंग शेवटला, सातवा एक असू शकतो. येथे प्रकटीकरण बद्दल 
र्शकवते काय आिे: 

15 मग सातव्या देवदतूािे त्याचा कणाव वाजववला आख्रण स्वगावत मोठ्यािे आवाज िोते, ते म्िणाले, 

"या जगाचा राज्ये आता आमच्या प्रभुचे व त्याच्या ख्रिस्ताचे राज्ये झाले आिेत आख्रण तो 
अििंतकाळपयतं राज्य करील!" 16 चोवीस वडील त्यािंच्या र्सिंिासिावरुि वर देव आधी बसला कोण 
ते आपल्या चेिऱयावर पडले त्यािंिी आख्रण देवाची, 17 िमि करूि म्िणाले: "आम्िी आपण आभार 
माितो सववसमथव प्रभु देवा, जो आिे, जो िोता व जो येणार आिे एक, कारण आपण आपल्या मिाि 
सामथ्याविे मतृ वेळ घेतला आिे आख्रण राज्य केले. 18 जगातील लोक रागावले आख्रण तुझा राग 
आला आिे, आख्रण त्यािंिा त्यावर केले पाहिजे की, आख्रण आपण आपल्या सेवकािंिा आख्रण सिंत त्या 
सिंदेष्ट्ट्टयािंिा आख्रण त्याचे फळ कोणी तू तुझा मुलगा, तुझा िातू यािंिी लोकािंकडे पािव. 19 मग देवािे 
स्वगावतील मिंहदर उघडले िोते, आख्रण कराराचा कोश त्याच्या मिंहदरात हदसूि आली. गोंगाट, 

गडगडाट, भूकिं प व गारािंचे वादळ आले. (प्रकटीकरण 11: 15-19) 

तुरह्यािंच्या मेजवािीवरूि भववष्ट्य वतवणास येतिं की, कणे वाजवण्याआधी आख्रण पथृ्वीवर येशूििं पथृ्वीवर 
राज्य स्थापि करेि. देवाचे राज्य येण्याची सवावत चािंगली बातमी म्िणजे त्याच्या सेवकािंिा आता जािीर 
करण्याची इच्छा आिे (मत्तय 24:14; 28: 1 9 -20), आख्रण मग शेवट येईल (मत्तय 24:14). तुरळकािंचा सण 
या जगात ख्रिस्ताच्या ववजयाकडे लक्ष वेधतो 

जेरोम आख्रण एवपफेनियससारख्या ग्रीको-रोमि इनतिासकारािंिी (कॅथोर्लक जेपी वादग्रस्त MPL025 अब 
कोलुम्िा जाहिरात कुल्मुन्िम 1415-1542 ए, पीपी 9 22, 9 30 आख्रण एवपपॅनियस (एकफफिीस. सॅलमीसच्या 
इकफफिीसचे पॅिररयि : पुस्तक II (सिंप्रतीक 1-46) कलम 1, अध्याय 1 9, 7-9, िॅं क ववल्यम्स, सिंपादक, 

प्रकाशक, 1 9 87, पषृ्ट्ि 117-1 9), 'िासरे ख्रिस्ती' पति पववत्र हदवस िेवतात चौथ्या आख्रण पाचव्या 
शतकामध्ये तेिी जेरूसलेममधील ववश्वासू ख्रिश्चिािंिी िेवले िोते जे जेरूसलेममधील मूळ ख्रिश्चि इमारत 
चौथ्या शतकात घेतात जोपयतं त्यािंिा शािी अथधकाऱयािंिी रोखले जात िािी (माउिं ट र्सयोिवर पे्रवितािंचे 
चचव. बायबबकल पुरातत्व समीक्षा, मे / जूि 1 99 0: 16-35,60) 

ववरोधी जॉि ववशेितः चौथ्या शतकाच्या (जॉि मध्ये तुरतकािंचा मेजवािी िेवण्यापासूि लोकािंिा थािंबवू 
प्रयत्ि केला. मी यिूद्यािंसमोर मी आधी: 5; सिावा: 5; सातवा: 2). तथावप, जे लोक ववश्वासू रािण्याचा 
प्रयत्ि करीत आिेत त्यािंिी सिंपूणव इनतिासात असेच चालू िेवले. देवाच्या सुरू िेवणे चचव आता िािी. 

6. िायश्श्चताचा दििस: सैताि बांिी घालतो 
पुढील पति पववत्र हदवस प्रायजश्चताचा हदवस आिे: 

26 मग परमेश्वर मोशेला म्िणाला, बोलला: 27 "सातव्या महिन्याच्या दिाव्या हदवशी प्रायजश्चताचा 
हदवस असेल तो तुम्िी पववत्र मेळा भरवावा; तुमच्या आत्म्यास दिंडि करावे, आख्रण िे अगिीद्वारे 



केलेले अपवण अपाववे. प्रभु. 28 आख्रण जर तुम्िी ते, प्रायजश्चताचा हदवस आिे तुमचा देव परमेश्वर 
तुमच्यासािी प्रायजश्चत करण्यात त्याच हदवशी कसलेिी काम करु िये. 29 त्याच हदवशी आत्मा द:ु 
ख िािी आिे असेल कोणतीिी व्यक्ती बिंद आपल्या लोकािंिा त्या व्यक्ती मी त्याच्या लोकातूि 
िािीसा िोईल कट 30 त्या हदवशी काम करणाऱया कोणत्यािी माणसास अशा कोणत्यािी 
व्यक्तीच्या, 31 कसलेिी काम करु िये;.. तुम्िाला िा वपढ्याजन्पढ्या कायमचा नियम िोईल सवव 
आपल्या . जेथे कोिे रािाल तेथे 32 ववसाव्याचा शब्लबाथ हदवस असेल, म्िणजे तुमच्या आत्म्यास 
करु िये. सिंध्याकाळी त्या महिन्याच्या िवव्या हदवशी, सिंध्याकाळपयतं तुम्िी िा ववसाव्याचा हदवस 
पाळावा " (लेवीय 23: 26-32). 

7 सातव्या महिन्याच्या दिाव्या हदवशी तुम्िी पववत्र मेळा भरवावा. आपल्या आत्म्याला मतृ्यू 
सोडा. त्या हदवशी तुम्िी कसलेिी काम करु िये. (गणिा 2 9: 7) 

उपवास ऐनतिार्सकदृष्ट्ट्टया प्रामुख्यािे आिे की "आपल्या जजवािंिा द:ु ख" असे शब्लद जे यिूदी आख्रण चचव 
ऑफ गॉड समुदायािंिी (ज्याला स्तोत्र 35:13; 6 9: 10 आख्रण यशया 58: 5) असे उपवास धरण्याचा अथव आिे, 

जोपयतं एकजण आजारी पडला िािी, आख्रण अशाररतीिे आधीच यातिामय आिे. सिंध्याकाळी सिंध्याकाळ 
म्िणजे सूयावस्तापासूि सूयावस्तापयतं 

द न्यू टेस्टामेंट स्वतः प्रायजश्चत्ताचा हदवस "फास्ट" म्िणतो (पे्रवित 27: 9), जे िािी फक्त सूथचत करते की 
पे्रवित पौलािे ते पाळत िेवले िोते (जे तो पे्रवितािंची कृत्ये 21: 18-24; ), परिंतु ग्रीक-िावाचे थथयोकफलस 
(पे्रवितािंची कृत्ये 1: 1 मधील पे्रवितािंच्या उद्देशािे र्लहिलेली ख्रिश्चि) देखील झालेली असली पाहिजे ककिं वा 
दसुयाव शब्लदाची जागा घेण्यात आली असती. 

देवाच्या चचवला सिंलगि असलेल्या निरीक्षकािंची सिंख्या िी रात्र सूयावस्त ते पुढील रात्रीपयतं सूयावस्तापयतं 
(शारीररकदृष्ट्ट्टया सक्षम असल्यास - िर्संग माता, लिाि मुले, गभववती महिला आख्रण ववववध पीडडत इतर 
जलदगत्या अपेक्षक्षत िसतील - िे सुसिंगत आिे या के्षत्रात ज्यू पद्धतीसि तसेच) या उपवासात आम्िी 
अन्ि ककिं वा पेय ि जाणे. 

ववलक्षण गोष्ट्ट म्िणजे एका प्रोटेस्टिंट अिवालात असे म्िटले आिे की, एका कारणामुळे ख्रिश्चिािंिा 
प्रायजश्चत्त हदवस पाळण्याची आवश्यकता िािी कारण आजचे कोणतेिी यिूदी मिंहदर िािी (कोकेल्रल 
बी.एल., ख्रिस्ताच्या अिुयायािंच्या हदवसािंत ख्रिस्ताचे अिुयायी असणे आवश्यक आिे?). तरीदेखील बायबलची 
वास्तववकता अशी आिे की, मिंहदर बािंधण्याआधीच्या शतकािंपासूि इस्राएल लोकािंिी प्रायजश्चत्ताचा हदवस 
िेवलेला आिे आख्रण दसुरी वास्तववकता अशी आिे की िवीि नियम ख्रिश्चि आता देवस्थािचे मिंहदर आिे 
(1 कररिंथ 3: 16-17) . 

िोि शेळयाांिा 

जुिा करारािुसार, प्रायजश्चत्ताचा हदवस िा एक समारिंभ िोता ज्यात आझाजेल शेळी अरण्यात (लेवीय 16: 1-

10) पािववला गेला िोता. कािी ख्रिश्चिािंिी िे अझॅझेल बोकड पािववतािा पाहिले जे िजारो विांदरम्याि 



घडलेले आिे ज्यावेळी सैतािाला िजार विावपूवी तळमळीिे बािंधले जाईल (प्रकटीकरण 20: 1-4). याचा अथव 
असा की तो त्या वेळी प्रलोभि व फसवणूक करू शकणार िािी. कारण येशूच्या बर्लदािामुळे एक बकरी 
आज या हदवसाचे बर्लदाि करणार िािीत (इकफस 10: 1-10). 

येशू जरी आपल्या वल्िािंडणाचा कोकरा आपल्यासािी अपवण केला (1 कररिंथ 5: 7-8) आख्रण तो केवळ 
एकदाच मरण पावला (इब्री लोकािंस 9: 28), तसेच जेथे वल्िािंडण सण साजरा केला जातो तेथे 
वल्िािंडणापेक्षा आपण एक वेळ पिातो. 

का? 

बऱयाच जणािंिी असा अिंदाज व्यक्त केला आिे की, परिंतु दसुऱया बकरीच्या सुटयापूवी िे बर्लदाि िोते िे 
सुगावािी असू शकते. 

मूळ वल्िािंडण फक्त इस्राएल पररणाम त्यािंच्या पापािंची जात गेली जात या वयात खऱया ख्रिश्चिािंिी 
आपल्या पापािंची ककिंमत मोजावी म्िणूि आपल्या शेवटच्या पथृ्वीवरील वल्िािंडणाच्या हदवशी येशूचा 
त्यागािंचा दावा केला आिे. परिंतु खरे ख्रिश्चि िे जगाच्या लोकसिंख्येचे एक लिािसे अल्पसिंख्य आिेत (लूक 
12:32; रोमन्स 11: 5). 

बायबलमध्ये सैतािाला "या युगाचा देव" म्िटले आिे ज्यािे जगाला "आिंधळा केला" (2 कररिंथ 4: 4), बिुतेक 
अिंध झाले आिेत आख्रण अद्याप येशूचे बर्लदाि करूि त्यािंिा समाववष्ट्ट केलेले िािी असे असले तरी 
जवळजवळ सववच जणािंिा िे िाव हदले जाईल - या वयात ककिं वा येणारे वय (मत्तय 12:32). चचवच्या 
युगाच्या समाप्तीििंतर बर्लदाि, समारिंभपूववक दाखवूि हदले आिे, िे दाखववण्यास मदत करते की, येशूचा 
बर्लदाि फक्त चचव युगात िसलेल्या मुलािंसािीच िोता, कारण देवाच्या योजिामध्ये सवांिा तारण 
करण्याची आख्रण केवळ आजच्या निवडलेल्यािंची निवड करण्याची गरज िािी. 

इतर बकऱयाच्या सुटण्याआधी िोणारे बळी दशवववण्याद्वारे, िे दशवववते की येशू सैतािाच्या पापािंची क्षमा 
करीत िव्िता 

येशूिे सवव मािवािंच्या दिंड घेतला परिंतु, देवािे आपल्याला पाचारण केल्याििंतर आख्रण मािवािंिा पश्चात्ताप 
करण्याची परवािगी देण्याआधी ते मािवािंिा लागू िोत िािी (योिाि 6:44) आख्रण आम्िी पश्चात्ताप 
करण्यास तयार असू आख्रण आपण ववश्वास िेवूया केवळ येशूमध्ये िािी, परिंतु आम्िी पुत्र माितो आख्रण 
वपत्याला ववश्वास करतो, म्िणजे ते काय म्िणतात ते आम्िी माितो. तसेच, आम्िी पश्चात्ताप करूि, 

बाजप्तस्मा घेऊि, पववत्र आत्मा हदला (पे्रवितािंची कृत्ये 2:38) आख्रण प्रत्यक्षात जगण्याचा प्रयत्ि करीत 
आिोत कारण ते आम्िाला जगतील (1 योिाि 2: 6). 

इनत्ास सांपूणय ठेिले 

प्रायजश्चताचा हदवस त्यावर सुवाताव सािंथगतली कोण जॉि त्यािुसार 4 व्या शतकात िेवण्यात आले. (यिूदी मी 
ववरुद्ध जॉि कािउघाडणी मी: 5; सिावा: 5; सातवा: 2). 



िे देखील 69/70 तो (बिंदी प्रयत्ि केला या वेळी जवळ सीररयि अपोस्टोर्लक कॅिि मध्ये पाहिले जाऊ 
शकते जेरॉम (रोमि साम्राज्य यिूदी 300-438) च्या छळ, कॅन्सस प्रकाशिे ववद्यापीि देणे 30: केिस 
पजब्ललकेशन्स, 1 9 52, पीपी. 34-35) ववद्यापीि. 

पाचव्या-दिाव्या शतकाच्या कालखिंडातील एक मुजस्लम दस्तऐवज म्िणतो की येशू आख्रण त्याच्या र्शष्ट्यािंिी 
त्याच हदवशी यिूद्यािंिा उपवास धरूि िेवले. यावरूि असे सूथचत िोते की जुदेओ ख्रिश्चिािंिी प्रायजश्चताचा 
हदवस देखील पाळला िोता तर गे्रको-रोमि 50 हदवस लेंटेंि- 

पुराति काळातील उपवासाचा काळ जे येशूिे िेवलेले िािी (टॉमसि पी. लॅम्बसव-पेरी एल. ज्यूडीओ-
ख्रिश्चिची प्रनतमा प्राचीि यिुदी आख्रण ख्रिश्चि साहित्य, खिंड 158, 2003, pp. 70-72; स्टिव एस.एम. 
'अॅपोककफेल गॉस्पेल' अब्लद अल-जब्लबार जिवल ऑफ थथओलॉजजकल स्टडीज, एिएस व्िॉल XVIII, (1) एवप्रल 
1 9 67: 34-57). इतर इनतिासकारािंच्या अिवालािंचे समथवि िा (उदा. पेन्स, pp. 32-34) समथवि. र्शवाय, आम्िी 
अजूििी 16 व्या शतकात िेवली जात िोती की ऐनतिार्सक अिवाल पािू (pp. 61-62). 

देव जुन्या रेडडओ चचव 20 व्या शतक सिंपूणव प्रायजश्चताचा हदवस (आख्रण इतर पववत्र हदवस) 
साजरा. देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये आम्िी आज तो साजरा करणे सुरू. 

7. मांडपाच्या मेजिािी: ख्रिस्ताच्या शासिाखाली जगाची िाट पा्त 
असलेली एक ओझी 
देवतािंच्या मेजवािीचा खरा देवतािंच्या कारकीदीचा एक पवव असतो. येशूिे आपल्या पापािंकररता 
मािवजातीची परतफेड करण्याकररता मरण पत्करल्याििंतर आख्रण त्यािे पववत्र आत्मा पािववला आख्रण 
पथृ्वीवरील त्याच्याबरोबर राज्य करण्यासािी राजे व याजक बिण्याकरता आपल्या िावाकररता लोकािंिा 
निवडले (प्रकटीकरण 5:10) आख्रण त्याच्या दसुऱया आल्या ििंतर, आख्रण अखेरीस त्यािे सवव पाप आख्रण देव 
आख्रण त्याचे लोक यािंच्या उपजस्थतीपासूि (पापािे त्याला प्रायजश्चत्तािे एकबत्रत केले) सैतािाच्या डोक्यावर 
सवव पाप िेवले, मग आपण त्या अिंनतम मार्लकेसािी तयार आिोत. घटिािंच्या, पथृ्वीवरील देवाचे िजार 
विीय राज्य स्थापिेच्या प्रारिंभास. 

च्या मेजवािी लोक सैताि च्या फसवे (प्रकटीकरण 20: 1-6) ि करता देवाच्या कायदे िेवतील तेव्िा येशू 
ख्रिस्ताच्या राजवटीत िोईल की अध्याजत्मक आख्रण भौनतक ववपुलता थचते्र. िे सैतािाच्या फसव्या जगात 
काय आिे याच्या उलट आिे (प्रकटीकरण 12: 9). सैतािात्मक फसवणकुीचा, जो ििंतर निघूि जाईल 
(प्रकटीकरण 20: 1-3), ख्रिश्चि धिंदा का करतात ते 'छाि' खोटी मिंत्रयािंमुळे आख्रण त्यामागचे ककत्येक मिंत्री 
भ्रामक कृत्य केले गेले आिेत का ते बिुतेक का आिे (2 कररिंथकर 11: 14-15). 

येशूिे स्वत: ला तिंबू उपजस्थती िेवली आख्रण योिाि 7: 10-26 मध्ये ती देखील र्शकवली. 

येथे हिबू्र शास्त्रवचिािंतील कािी सूचिा आिेत: 



सातव्या महिन्याच्या पिंधराव्या हदवसापासूि पुढे परमेश्वराला मिंडपाचा सण पाळावा; ते सात हदवस 
पहिल्या हदवशी असेल 35: 33 मग परमेश्वर मोशेला म्िणाला, तो म्िणाला, 34 "इस्राएल लोकािंिा सािंग: 
बोलला. त्या हदवशी पववत्र मेळा भरवावा; 

41 विी परमेश्वरासमोर सात हदवस िा सण पाळावेत. िा तुमचा वपढ्याजन्पढ्या कायमचा नियम 
िोय. सातव्या महिन्यात िा सण पाळा. 42 तुम्िी सात हदवस तात्पुरत्या उभारलेल्या मािंडवात 
रािावे. सवव इस्राएली लोक तात्पुरते राितील (लेवीय 23: 33-35, 41-42) 

13 "तुम्िी मिंडपाचा सण पाळावा सात हदवस पाळावा, ... 14 आपण आपल्या सण आििंदात जाईल, 

आपण आख्रण आपल्या मुलगा आख्रण आपल्या मुलगी, गुलाम आख्रण तुझ्या गुलाम स्त्री आख्रण लेवी, 
परके व अिाथािंिा, ववधवािंिा, कारण तुमचा देव परमेश्वर आपल्या सवव धान्य आख्रण तुमच्या सवव 
कायावत आशीवावद देईल िोईल, परमेश्वरा, तुझा देव प्रभु निवडतो जे स्थाि पववत्र सण पाळावा; 
त्यामुळे, आपल्या गावात कोण आिेत. 15 सात हदवस तुला िाऊक आिे का? 

16 "एक विव तुमचा देव परमेश्वर तो निवडतो जे स्थाि करण्यापूवी आपल्या सवव पुरुिािंिा हदसूि 
येईल तीि वेळा: बेखमीर भाकरीचा सण, सप्तािािंचा सण, आख्रण मिंडपाचा सण पाळावा येथे ते िजर 
िािी आख्रण प्रभु ररकाम्या िातािे 17 तो सक्षम आिे म्िणूि प्रत्येक करु िये, तुमचा देव परमेश्वर 
ह्याचा आशीवावद र्मळेल आपण हदली आिे त्यािुसार (अिुवाद 16: 13-17).. 

देवाला वचि हदलेल्या देशात प्रवेश करण्यापूवी ककत्येक दशके देवाििं वाळविंटात ईजजप्तमधील बूथ व 
डोंगरािंमध्ये (हिबू्रतील सुक्को ') राितात. त्या बूथािंिी एका अथाविुसार, िे अर्भवचि हदले िोते की ते फक्त 
वचि हदलेल्या जर्मिीचे वारस िोते िजार विांच्या काळात, जेव्िा देवाचे राज्य मिुष्ट्यािंिा वर शासि कररत 
आिे, तेव्िा मत्यव लोक राज्याचा वारस िोतील. ते आचरणाचा वारसा र्मळावा म्िणूि ज्ञाि व बुद्धीमध्ये 
मात करूि ते वाढतील. 

देव एिाईमववियी म्िणतो (कधीकधी एक प्रकारचा इस्राएल लोकािंिा ग्रिंथ देतात), ते 'मेजवािीच्या 
हदवसाप्रमाणे तिंबूिंत राितील' (िोशे 12: 9, डुए-रेम्स). इस्राएली, अरण्यात, सवव प्रकारचे लोक िोते ज्यािंिी 
आज्ञािंचा वारसा प्राप्त करण्यासािी परीक्षािंमधूि व दःुखातूि जावे (1 कररिंथ 10:11). ते परदेशात िोते, 

देवाच्या वचिािंचे वारसािक्कािे वाट पाित िोते. 

आम्िी ख्रिश्चि िे लक्षात घेणे आवश्यक आिे की या वयात आमचे कायम शिर िािी आख्रण जो येणार 
आिे त्याच्याकडे पािा (इब्री 13:14). तिंबूच्या टेकडीच्या वेळी तात्पुरत्या घरािंत रािूि आपल्याला याची 
आिवण करूि देतो ख्रिश्चिािंिी चचवची सेवा घ्यावी, जर शक्य असेल तर, प्रत्येक हदवस मिंडपाचा उत्सव 
जाणूि घेण्यासािी (अिु. 31: 10-13; ििेम्या 8: 17-18) जजविंत बर्लदाि, जे आपली "उथचत सेवा" आिे 
(रोमन्स 12: 1) . 

मिंडपाचा सण पाळावा आिांि (; 16:15 अिुवाद 14:26) एक वेळ आिे. सिंबिंथधत दिावा (सामान्यतः "दसुरे 
दशािंश" असे सिंबोधले जाते) याचा उपयोग असे दशवववते की, िे ववपुलतेचे (अिुयायी 14: 22-26) वेळ असणे 



आवश्यक आिे, परिंतु ह्या युगातदेखील मिंत्रालयाची काळजी घेणे आवश्यक आिे (अिुवाद 14: 27). तिंबूचा 
उत्सव िजार विांच्या ववपुलतेच्या वेळेस थचबत्रत करण्यात मदत करतो. िे आपल्याला येशूच्या परताव्याच्या 
कालखिंडाबद्दल एक झलक देते. 

र्मलेनियम देवाच्या 7,000 विांच्या योजिेचा सातवा हदवस दशववतो. ववशेि म्िणजे, दर सात विांिी, 
नियमशास्त्राच्या ग्रिंथातील आज्ञा तबेराच्या चरणी (वाचायचा शब्लद 31: 10-13) वाचण्याची आज्ञा देण्यात 
आली िोती. या, कायदा, दिा आज्ञा समावेश सुखाचा मध्ये रािील िे थचत्र मदत करते बायबल कायदा ििंतर 
र्शकवले जाईल (यशया 2 दाखवते म्िणूि: 2-3; आज्ञा अथधक वविामूल्य ऑिलाइि पुजस्तका द मध्ये 
आढळू शकते दिा आज्ञा). िे िजार विांच्या काळात आशीवावद व ववपुलता आणणारे देवाच्या नियमािंिुसार 
जगले आिे. 

आम्िी ख्रिश्चि आता येत्या र्मलेनियम आख्रण शेवटच्या रणर्शिंग (1 कररिंथ 15:52) येथे घडणाऱया बदलाची 
वाट पाित आिोत ज्याला प्रथम पुिरुत्थाि म्िटले जाते: 

4 मग मी र्सिंिासिावरुि पाहिले, आख्रण ते त्यािंिा बसला, आख्रण त्यािंचा न्याय करण्यात आले. मग 
ज्या लोकािंिी श्र्वापदाची अथवा त्याच्या मूतीची उपासिा केली िव्िती, आख्रण त्यािंच्या कपाळावर 
ककिं वा िातावर िात ि बािंधला िोता अशा लोकािंिी त्या र्शिंगािंचा नतसरा मारला. आख्रण ते जगले 
आख्रण ख्रिस्तासोबत िजार विासंािी राज्य केले. (प्रकटीकरण 20: 4) 

बायबल असे दशवववते की जेव्िा येशू चचवला स्वतःला गोळा करतो आख्रण जेव्िा तो त्याच्या र्सिंिासिावर 
बसेल तेव्िा आम्िी त्याच्याबरोबर राज्य करणार आिोत, तो त्याच्यापुढे राष्ट्रािंिा एकत्र आणेल आख्रण 
ख्रिश्चिािंिा सािंगतो: 

34, ये राज्यात वति आपण माझ्या वपत्याचे आशीवावहदत, 

जगाच्या स्थापिेपासूि आपल्यासािी तयार केले आिे (मॅथ्यू 25:34). 

आता, जे तिंबूचा सण पाळतात ते यापुढे वाट पाितात जसिं की िजार विांचे साम्राज्य थचबत्रत करण्यात 
मदत करते. 

द्ववतीय शतकाच्या सुरुवातीला िायरापोर्लसच्या पावपया म्िणतात: 

[टी] मतृािंचे पुिरुत्थाि झाल्याििंतर िजारो विांििंतर आख्रण ख्रिस्ताचे राज्य या पथृ्वीवरील भौनतक 
स्वरूपात उभारले जाईल. 

तबेराच्या मेजवािीचा सण ईश्वराच्या येत्या िजार विांच्या राज्याची सावली आिे की ववश्वासू ख्रिश्चिािंिी 
न्यू टेस्टमेंटच्या काळापासूि दरू िेवले आिे. 

्े कोठे ठेिले जाऊ शकते? 



च्या मेजवािी मूलत: एक 'तीथवस्थाि' आिे (स्तोत्र 84: 1-5) कालावधी, म्िणजे सामान्यतः एक सामान्य 
समुदायाच्या बािेर प्रवास समावेश. येशू येथे िोता तेव्िा त्यािे मािवािे 'बािंधला िोता' (जॉि 1:14 मध्ये 
ग्रीक शब्लद ἐσκἠνωσεν म्िणूि प्रत्येक िररत जीपी इिंटरर्लअिेर ग्रीक-इिंग्रजी न्यू टेस्टमैंट भािािंतरीत केले 
जाऊ शकते. बेकर पुस्तके, 1 99 6, 5 व्या मुिण 2002, पषृ्ट्ि 282). 

कािीजण खोटा दावा करतात की भूतकाळातील भूतपूवव काळच्या मेजवािीचा सण फक्त जेरुसलेममध्ये 
िेवावा, िे चुकीचे आिे. लेवेहटक 23 मध्ये िोंदवलेल्या आज्ञा पाळल्याच्या अिेक शतकािंििंतर इस्रायलची मुले 
जेरूसलेममध्ये िव्िती - त्यामुळे जेरुसलेम त्यािंच्यासािी सुरुवातीचा पयावय िव्िता. बायबलमध्ये दाखववलेले 
आिे की, यरुशलेमेच्या इतर भागािंमध्ये तिंबूचा पवव िेवता येईल (ििेम्या 8:15; cf. अिुवाद 14: 23-24). दसुरा 
मिंहदर कालावधी (530 बीसी - 70 ए. डी.) दरम्याि, यिुद्यािंिी इतरत्र (िेनयम स ्े ौशेसे असे म्िटले िोते की, 
"जेरुसलेमच्या बािेरिी सुकुको िा एक मोिा उत्सव िोता.") स्काउस एच. द ज्यूइली फॅशि: अ गाइड टू 
हिस्टरी अँड सब्लसवेशि, 1 9 38. शोकेि, पषृ्ट्ि 184). 

तसेच, यरुशलेम अिातोर्लया मिंडपािंचा सण साजरा केला िािी स्वारस्य असू शकेल उशीरा 4 व्या शतकात 
स्मुणाव च्या लक्षात िेवा 2 रा शतकात आर्शया मायिर (जीवि, धडा 19.) व इतर कािी. . 20 व्या शतकात लाल 
जीि (लाल जीि--मेरी ज्यू, ख्रिस्ती धमवशास्त्र केले आख्रण सिंशोधि - या कॅथोर्लक सिंत जेरोम (1542 

लॅहटिा MPL025 अब्रािम जाहिरात 1415) म्िणूि स्रोत िे र्सद्ध झाले आिे जॉि ए बेकर द्वारा 
अिुवाहदत. वेस्टर्मन्स्टर पे्रस, 1 9 64, पीपी 343-346) 

1 9व्या शतकातील जजयोव्िािी बट्टहटस्टा पागिी िावाच्या एक िजार-शतक ववरोधी िजार विीय ववद्वािािे 
नतसऱया शतकातील इजजजप्शयि बबशप िेपोस आख्रण र्मलेनियमच्या समथवकािंववियी पुढील गोष्ट्टी 
र्लहिल्या. 

... जे लोक ज्यू कल्पिािंिुसार बिववलेले एक िजार विे र्शकववतात अशा सवव लोक म्िणतात की, 
र्मलेनियम दरम्याि, मोजॅक करारा पुिसंचनयत केला जाईल ... ह्याला ज्यूडीकल र्मलनियि 
म्िटले जाते, ज्यूज म्िणूि िािी, परिंतु म्िणूि एक सिस्त्रसत्वाचा शोध आख्रण उचलूि धरला ... 
प्राचायव या तु्रटी लेखकािंिो, एक आकिकि बबशप, ज्याच्या ववरूद्ध सेंट वचि दोि पुस्तके 
र्लहिले; आख्रण अपोर्लिाररस, ज्याला सेंट एवपफॅनियसिे त्याच्या ववरोधात काम केले आिे. (पगिी, 
जजयोवािी बत्तीस्टा, चाल्सव डॉल्मि, 1855, पीपी 252-253 द्वारा प्रकार्शत) 

िे लक्षात घेणे हिताचे असले पाहिजे की दोन्िी धमोपदेशक ककिं वा यिूदी िोते, परिंतु "यिूदी" समजतुी िोती 
एक धमव येत सािी नििेध करण्यात आले. आख्रण जेव्िा अपोर्लिाररसला कॅथर्लक सिंत म्िटले जाते, तेव्िा 
िे स्पष्ट्ट असावे की पहिल्या शतकातील आदरणीय गैर-यिुदी ख्रिश्चि िेत्यािंिी कल्पिाधारकािंिी नििेध 
केलेल्या कल्पिािंिा धारण केले. ते "मोशेचे नियम" धरूि िोते िे पुरावे आिेत की त्यािंिा दोन्िी गोष्ट्टीिंचा 
अथव समजला आख्रण तबेराच्या मेजवािीस िेवण्यात आला आिे, परिंतु ख्रिश्चि धमावच्या आधारावर. 



उर्शरा 3 व्या ककिं वा लवकर 4 व्या शतकात ऑर्लिंपस च्या गे्रको-रोमि बबशप आख्रण सिंत मिंडपाचा सण पाळावा; 
आज्ञा केली िोती की, आख्रण र्शकवू तो ख्रिस्ती धडे िोते की: 

कारण देवािे सिा हदवस काम करूि आकाश व पथृ्वी निमावण केली आख्रण सातव्या हदवशी 
पथृ्वीवरील सवव घटिा बिंद केल्या आख्रण सातव्या हदवशी त्यािे आपले आशीवावद देऊि याची स्तुती 
केली. पथृ्वीची फळे एकत्र केली जातात तेव्िा, आम्िाला प्रभूला मेजवािी करण्याची आज्ञा देण्यात 
आली आिे ... अशी आज्ञा देण्यात आली आिे की, आपल्या तिंबू व त्यातील पवव पववताला प्रभूला 
साजरा िोईल ... इस्राएली लोकािंप्रमाणे पहिल्या महिन्याच्या (सप्टेंबरच्या) पहिल्या महिन्याच्या 
(एवप्रलच्या) दिाव्या हदवशी िा सिंदेश आला. कारण माझे जीवि अथधक सुखरुप राितील. त्यामुळे 
मी आता जीविाच्या प्रवासात िािी. जे घडले त्याववियी मी त्यािंिा अगोदरच र्शक्षा केली आिे. ते 
दशवि मिंडपात जे काम करतील त्याचा िा लोखिंड िाश झाला. तुम्िी माझ्या आज्ञा पाळल्या 
िािीत. पुिरुत्थािाच्या पहिल्या हदवशी, ज्या न्यायाचा हदवस आिे, ख्रिस्ताबरोबर ववश्रािंतीचा 
सुवणवकाळ याला साजरा करा, ज्याला सातव्या हदवसाला, खऱया शब्लबाथिी म्िणतात. (मेथडडअस, दिा 
कुत्रयािंचा भोज, प्रवचि 9) 

कॅथर्लक पाळक आख्रण ववद्वाि जेरोम यािंिी सािंथगतले की िाझैिी ख्रिश्चिािंिी िे िेवूि िेवले आख्रण ते 
असे माित िोते की िे येशू ख्रिस्ताच्या िजार विांच्या कारककदीवर आधाररत आिे (पेरोलोजजया लाहटिा 
व्िॉल्युमेि एमपीएल025 एबी कोलम्न्िा ए पे कलमुमािम 1415 - 1542 ए). चौथ्या शतकाच्या उत्तराधावत 
िासरी ख्रिश्चिािंिी तिंबूचा सण पाळणे िे कॅलर्शय व पूवी रूढीवादी सिंत सलार्मसचे एवपपॅनियस यािंिी 
देखील मान्य केले िोते. 

इस्राएलमधील ख्रिश्चि मतभेि 

मुख्यतः न्यू टेस्टमेंट ग्रिंथािंवर आधाररत, ख्रिश्चिािंिी इस्राएल लोकािंिी जेवढ्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या 
तटबिंदीची मेजवािी िेवली िोती. 

रेकाडव असे सूथचत करतात की मध्य युग (इिंगलिंड राजदतू कॉरस्पोन्डान्स कोसव, 51 चे पाि) दरम्याि 
टेबिवमेलचा सण िेवण्यात आला आिे असे हदसते. "आख्रण ती स्त्री वाळविंटात पळूि गेली जजथिं 
नतच्याजवळ एक जागा आिे ..." प्रकटीकरण 12: 6 1 9 68) तसेच ववशेितः रािंर्सल्वेनियामध्ये 1500 च्या 
दशकात (र्लफ्टी, pp. 61-62) पाम शाखा िसलेल्या हिकाणी. 1600 व इ.स. 1700 मध्ये अमेररकेत िेवण्यात 
आल्याचा कािी पुरावा आिे. तो 20 व्या शतकात सवव जगभरातील देव जुन्या रेडडओ चचव आख्रण देव जागनतक 
चचव िेवण्यात आले िोते. 

देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये आम्िी जगभरातील हिकाणी िेवा सुरू िेवा आख्रण आम्िी देखील र्शकवा, 
देवाच्या राज्यात येशू ख्रिस्ताच्या िजार विांच्या राज्यात मिंडपाचा गुण सण आिे. 

बऱयाच आधुनिक ख्रिश्चिािंिी तिंबू ककिं वा मोटेल / िॉटेलच्या खोल्यािंमध्ये "तिंबू" म्िणूि काम करणारी 
टेबलाची मेजवािी हदली आिे-फक्त वस्तूिंमध्ये िव्िे तर ताजे शाखेच्या डोंगरािंमध्ये जे लोक साधारणपणे 



वापरतात. िवीि करारािुसार ख्रिश्चिािंिा एक वेगळा तिंबू आिे (इिन्स 8: 2; 9: 11-15), जे पाम-बूथ 
उभारण्यासािी वैयजक्तकरीत्या ि घेता येत आिेत. बायबल सािंगते की इस्राएली मुले निजवि 33: 8 (आख्रण 
कधीकधी इतर तरतुदीिुसार तात्पुरते 4: 45-4 9, घरािंप्रमाणे) चाळीस विांपयतं तिंबूिंमध्ये राितात आख्रण 
चाळीस विांपयतं देवािे त्यािंिा " लेवीय 23:43 मध्ये "मिंडप" टेंट्टस ककिं वा मोटेल रूममध्ये रािणे आजच एक 
प्रकारचे तात्पुरता निवासस्थाि आिे. 

बायबलमध्ये ख्रिश्चिािंिी जिावरािंिा बळी अपवण / अपवण करण्याची आवश्यकता िसल्याचे म्िटले आिे 
(इब्री 9: 9) ज्याप्रमाणे इस्राएली लोक तिंबूिंच्या सणात (लेवेहटस 23: 36-37) अपवण केले िोते त्याप्रमाणेच 
िोमापवणासारखे िोते. त्याऐवजी, आपण स्वतःला यज्ञ म्िणूि अपवण करावे, जे आमचे उथचत सेवा आिे 
(रोमन्स 12: 1) - जे साधारणत: तिंबूमधील मेजवािी दरम्याि चचव सेवािंिा नियर्मतपणे सामील करतात. 

तिंबूमधील मेजवािीच्या हदवशी सवव सेवा का करता यावा म्िणूि कािीिंिा वाटेल, परिंतु िे बेखमीर 
भाकरीच्या हदवसासािी आवश्यक िािी. मूल शास्त्राचे कारण असे आिे की, आज्ञा म्िणते "सात हदवस 
तुम्िी मिंडपाचा सण पाळण्याची करावयाची ... सात हदवस तुमचा देव परमेश्वर ह्या पववत्र दगडाची 
आिवण िेवा." (अिुवाद 16: 13,15) पण बेखमीर भाकरीच्या हदवसािंबद्दल असे सािंथगतले जात िािी की, ते 
सात हदवसािंसािी लेवीय 23: 6 आख्रण अध्याय 16: 3 मध्ये सात हदवस बेखमीर भाकर खातील. बेखमीर 
भाकरीचा सण ह्या हदवशी उपास केला जाणार िािी. बायबल देखील तात्पुरते (लेवेहटस 23:42) च्या 
मेजवािी दरम्याि तात्पुरत्या घरािंमध्ये आिे, असे म्िटले आिे, परिंतु इतर पववत्र हदवसािंशी सिंबिंथधत असे 
म्िटले िािी. 

सैतािाचे अथधपत्यािे िजार विांचे शासि (प्रकटीकरण 20: 1-2) बािंधले जाईल, मग फसवेथगरी कमी 
िोईल. तिंबूिंच्या मेजवािीसािी आख्रण दररोज एकत्र येण्याची वेळ निघूि गेल्यामुळे जग िे त्यापेक्षा वेगळे 
असणार आिे. 

"तुझे राज्य येवो!" (मत्तय 6:10). 

बायबल लशकिते की तांबूचा उत्सि स्स्राश्ब्ि मध्ये कायम केला जाईल आख्रण िेि अखेरीस आमच्याबरोबर 
'तांबू' असेल 

बायबलमधील भववष्ट्यवाणी असे दशवववते की तिंबूचा पवव तुकड्यात िेवण्यात येईल: 

16 यरुशलेमवर चालूि आला जे विी जावे राजा, सवव शजक्तमाि परमेश्वराची उपासिा, आख्रण 
मिंडपाचा सण साजरा सवव राष्ट्रािंिा बाकी आिे िे सवांिा घडूि येतील. 17 आख्रण असे िोईल 
पथृ्वीवरील सववलोक यािंपैकी जी रक्कम, राजा, सवव शजक्तमाि परमेश्वराची उपासिा करण्यासािी 
यरुशलेमला येत िािीत याची त्यािंिा पाऊस पडणार िािी आिे. र्मसर कुटुिंब येऊि मध्ये प्रवेश 
करणार िािी 18, तर ते िािी पाऊस असेल; त्या लोकािंिा मी याजकािंप्रमाणे रािणार िािी. 
" 19 मिंडपाचा सण पाळावा (: 16-19 जखऱया 14) िेवणे वर येत िािीत र्मसर र्शक्षा आख्रण सवव 
राष्ट्रािंिा र्शक्षा असेल. 



म्िणूि बायबल असे र्शकवते की भववष्ट्यात देव च्या मेजवािी िेवणे सवव अपेक्षा करील जरी कॅथोर्लक 
समालोचकािंिा वाटते की देवाच्या योजिामध्ये तिंबूचा मिंडप समाववष्ट्ट आिे जकयावि 14 मधील वचिेवरील 
कॅथर्लक समालोचिात असे म्िटले आिे: 

मध्ययुगीि काळात जसे चचवचा छळ करण्यात येतो त्याप्रमाणे चचवला रुपािंतरीत केले जाईल आख्रण 
भव्य समपवणािे उत्सव साजरा िोईल आख्रण देवतेच्या सन्मािाथव धार्मवक कमवकािंड करतीलः आख्रण 
त्याला मिाि प्रनतफळ र्मळेल (मूळ आख्रण खरे ड्यूया ओिड टेस्टमेंट ऑफ एन्िो डोर्मनिका 1610 

व्िॉल्यूम 2, पषृ्ट्ि 824) 

देवाचे राज्य या जगातील सवव राज्ये पुिजस्थवत करेल (प्रकटीकरण 11:15), आख्रण िा उत्सव िे थचत्र वेगळे 
करण्याद्वारे थचबत्रत करते (सीएफ. प्रकटीकरण 18: 4; 1 योिाि 2: 18-19) ख्रिस्ती तीथवयाते्र (1 पेत्र 2: 1-12) 

त्यािंच्या िेिमीच्या नियमािुसार 

तबेला च्या सण पाळणे आम्िाला भववष्ट्यात राज्य िोईल काय या युगात झलक देते. बायबल असेिी 
दशवववते की, ििंतर "देवाचा निवासमिंडप" पथृ्वीवरील असेल "आख्रण तो आपल्याला" (प्रकटीकरण 21: 3) 

यािंच्यासोबत रािील. 

तािंबट पवांचे पालि आता देवाच्या राज्यािंत येणे िे एक पूववस्िाती आिे. 

8. शेिटचा गे्रट दििस: माििजातीसाठी तारण िेिाचा अद्भुत योजिा 
आिवा हदवस, ज्या हदवसापासूि तात्पुरती पववल्याच्या सात हदवसािंचा लगेचच अिुकरण केला जातो, तो 
ववमोचि योजिेची पूणवता पूणव करेल. 

"जीविाचे पुस्तक" - तारण म्िणूि िमूद केल्याप्रमाणे - उघडले जाईल (प्रकटीकरण 20:12). िे िवीि स्वगव 
आख्रण िवीि पथृ्वी (प्रकटीकरण 21: 1) च्या अगोदरच आिे. यिूदी िा सण Shemini 'Azeret, याचा अथव 
"ववधािसभा आिव्या हदवशी" (मागील सात मिंडपाचा सण पाळावा हदवस ववधािसभा हदवस िोते की) कॉल. 

बायबलमधील आिव्या हदवशी आणखी बरेच कािी आिेत: 

34 ... 'या सातव्या महिन्याच्या पिंधराव्या हदवशी परमेश्वरािे सात हदवस मिंडपाचा सण पाळावा; 
िोईल. ... 36 आिव्या हदवशी एक खास सभा बोलावण्यात येईल. ... िी पववत्र सभा आिे, आख्रण तुम्िी 
त्यावर कोणतेिी कायव करीत िािी. (लेवीय 23: 34, 36) 

आज अिेकदा कारण काय िवीि करार याबद्दल म्िणते, गेल्या गे्रट हदि म्िणूि देव मिंडळे चचव मध्ये 
उल्लेख आिे: 

37 शेवटच्या हदवशी, सण मिाि हदवशी उभे रािूि येशू मोठ्यािे ओरडूि म्िणाला, तो म्िणाला, "जो 
कोणी तिािेला आिे, तर, त्यािे माझ्याकडे यावे आख्रण प्यावे. 38 बािेर, जो माझ्यावर ववश्वास िेवतो 



असे पववत्र शास्त्र सािंगते आिे तो त्याच्या रािणा-या पाण्यािंसारख्या िदी वाितील. " (योिाि 7: 37-
38) 

म्िणूिच आजच्या सणाच्या काळातल्या सणािंचा अभ्यास केल्याििंतर आख्रण त्याििं र्शकवण्याआधी लगेच 
असिं घडलिं. 

र्मलेनियमििंतर काय िोते? 

पुिरुत्थाि (प्रकटीकरण 20: 5). 

देवासमोर मरण पावलेल्या आज खऱया ख्रिश्चिािंचा समावेश िोत िािी कारण जेव्िा येशू परत येतो तेव्िा 
ते पुिरुत्थाि िोतात. या पुिरुत्थाि करणाऱयािंिाच अल्लािच्या खऱया योजिेकडे दलुवक्ष करूि मरण पावले 
पाहिजे 

भूतकाळात िाच न्याय हदवस येशू वारिंवार उल्लेख केला आिे: 

7 तुम्िी जाल तेव्िा, िा सिंदेश जािीर करा स्वगावचे राज्य जवळ आले आिे. ' ... 14 जो कोणी तुम्िािंला 
स्वीकारणार िािी ककिं वा तुमचे, त्याच्या घरातूि ककिं वा िगरातूि सोडूि तुम्िी आपल्या पायाची धूळ 
झटकूि टाका तुमचे शब्लद ऐकणार िािी. 15 मी तुम्िािंला खरे सािंगतो, तो शिर पेक्षा न्यायाच्या 
हदवशी सदोम व गमोरा या िगराला सोपे िोईल! (मत्तय 10: 7, 14-15) 

23 आख्रण तु कफणविूमा, तू आकाशापयतं उिंच आिेत, खाली अधोलोक आणले जाईल; कारण जे 
चमत्कार तुझ्यामध्ये करण्यात आले ते जर सदोमात करण्यात आले असते तर ते शिर आतापयवत 
हटकले असते. 24 पण मी तुम्िािंला सािंगतो की आपण पेक्षा न्यायाच्या हदवशी सदोम िगराला सोपे 
जाईल. (मत्तय 11: 23-24) 

लक्षात घ्या की सदोम व गमोरा (उत्पवत्त 1 9: 24) मध्ये ज्या लोकािंिी जाणूिबुजूि ख्रिस्ताला िाकारले 
आख्रण त्याच्या राज्याचा सिंदेश िाकारला त्यापेक्षा सदोम व गमोरामध्ये भगि लोकािंकरता न्यायाच्या 
हदवसास अथधक सििशील आिे. 

येशूिे असेिी सािंथगतले की "सवव पापािंची क्षमा व्िावी" (माकव  3:28), 'अपयावप्त पाप' वगळता (माकव  3: 2 

9). शेवटच्या शेवटच्या हदवसाच्या पूतवतेत असे आिे की ज्यािंिा मोक्ष प्राप्त करण्याची सिंधी िािी अशा 
सवांिा खरोखरच सिंधी र्मळेल आख्रण जवळजवळ सवव त्या ऑफर स्वीकारतील. 

जवळजवळ सवव मािव ज्यािंचे वास्तव्य असेल ते जति केले जातील! 

2 रा शतकात, स्मुणाव च्या यािंिी मिंडपाचा सण पाळावा आख्रण अिंनतम गे्रट हदवस (जीवि, 19) बद्दल र्शकवले. 

बायबलच्या सत्यतेिुसार, देवाच्या पे्रमामुळे, येशू सवांसािी मरण्यास आला: 



16 िोय, देवािे जगावर एवढी प्रीनत केली की त्यािे त्याचा एकमात्र जो कोणी ववश्वास िेवतो की 
त्याचा िाश पण साववकार्लक जीवि आिे िये पुत्र जन्म हदला, हदले. 17 देवािे जगाचा न्याय 
करण्यासािी त्याचा पुत्र पािववला िािी, तर त्याच्या माफव त जगाचे तारण व्िावे यासािी 
देवािे. (योिाि 3: 16-17) 

त्याचप्रमाणे पे्रमािे ईश्वरािे आपल्या मुलाच्या मतृ्यूच्या थोड्याच हदवसािंकररता ककिं वा जगासािी मरायला 
सािंथगतले का? 

िवे, अिेकदा योिाि 3:16 उल्लेख कोण, जग जति केले जाऊ शकते पण कधीिी वास्तव्य कोण बिुसिंख्य 
कायमचे जाच द:ु ख िोईल की र्शकवण्यासािी कल. ते सवव गोष्ट्टीिंसािी येशू मरण पावला िे ववसरूि 
चालणार िािी (जॉि 3:17) मुक्तीची एक अशी योजिा आिे जो सववज्ञात असणारा आख्रण पे्रम करणारा देव 
आिे? बायबल िे सद्सद्वववेकबुद्धीला समथवि देते की प्रत्येकजण आता वाचू शकतो? जर िसेल तर ते 
बरोबर आिे का? 

देव सवव जाणूि आख्रण सवव शजक्तशाली आिे आख्रण पे्रम आिे म्िणूि (1 जॉि 4: 8, 16), देव कधीिी 
अििंतकाळ यातिा जगला की सवावत आधी िोते? 

िािी 

निजश्चतच देव कायवरत असलेली योजिा आखण्यासािी पुरेसे शिाणपण आिे. 

रोमन्स 9: 14-15 म्िणते: 

14 तर मग आपण काय म्िणावे? देवाच्या िायी अन्याय िािी का? िक्कीच िािी! 15 कारण तो मोशेला 
म्िणाला, "मी पे्रम मी दया करीि ज्या लागेल, आख्रण मी दया कळावे दया येईल." 

आम्िी देव ओल्ड टेस्टामेंट मध्ये इस्राएल भाग निवडले मािीत आिे, आख्रण कािी इतर कसे पे्रम आिे तर 
उववररत अिैनतक यातिामय निरुपयोगी आिेत? 

देव "सवव माणसे तारण करू इजच्छतो आख्रण सत्याचे ज्ञाि प्राप्त करण्यासािी" (1 तीमथ्य 2: 4). ह्या युगात 
सववच जणािंिा बोलाववले गेले िािी कारण त्यािंिा मािीत िोते की बिुतेक तारणास पाहििंबा ि देण्याचा 
आख्रण सत्यास अिुसरूि राितील (माकव  13:13; लूक 8: 5-15). परिंतु याचा अथव असा िािी की आता ज्यािंिा 
ि बोलावले गेले ते सगळे कापूि टाकले आख्रण गमावले 

बायबल र्शकवते की बयावच लोकािंिा या युगात जाणीवपूववक आिंधळे केले गेले आिे (जॉि 12: 37-40; यशया 
44:18). ज्या लोकािंिा या वयात अिंध झाले, त्यािंिा अजूििी सिंधी आिे (सीफ जॉि 9:41; यशया 42: 16-

18). िे देखील लक्षात घ्या: 

14 मी पुन्िा एक अद्भुत काम या लोकािंिा ... करू 24 आत्म्यािे चूक देखील समजूि येईल िे, आख्रण 
र्शकवण र्शकू त्ार करतात. (यशया 2 9: 14,24) 



भगविंताशी पक्षपात िािी (रोमन्स 2:11). सवांिा िी सिंधी र्मळेल की "पथृ्वीच्या सवव टोकािंिा आपल्या 
देवाची तारणा पािावी" (यशया 52:10). 

या पुिरुत्थािाचा भाग िसलेल्या, ज्याला "इतर मतृ" म्िटले आिे (प्रकटीकरण 20: 5), ज्यािंचे पुिरुत्थाि 
सिंपले िोते त्यास पुिरुत्थाि केले जाते. िे एक भौनतक पुिरुत्थाि आिे आख्रण ज्यािंिी असे वाटले की 
त्यािंची आशा सिंपुष्ट्टात आली आिे (यिेज्केल 37: 1-14). 

जरी त्यािंचा अपराध र्सद्ध िोईल (प्रकटीकरण 20:12; रोम 3:23; सीकफ. 1 पेत्र 4:17), '' न्यायावर ववजय 
र्मळवण्यावर ववजय '' (याकोब 2:13). देव सवव मािवजातीला दिंड करील (नयमवयाि 25:31; यशया 3:13) 

आख्रण पुष्ट्कळ लोक उत्तर देतात (यशया 65:24). सवव त्याच्या ऑफर स्वीकारणार िािी, आख्रण िे (माकव  
आख्रण माकव  3:29 माफ केले जाणार की त्या सिंधीचा पूणवपणे िाकारला आख्रण पूणवपणे िाकारले की एक 
दसुरी सिंधी िािी आिे) 3:29), अिेक पश्चात्ताप िोईल शेवटल्या गे्रट डेला िे दाखवण्यासािी मदत करते. 

पुढीलप्रमाणे ववचार करा: 

19 परमेश्वरा, तूच माझे सामथ्यव आिेस आख्रण माझे ककल्ला, सिंकटकाळी माझ्या आश्रय, ववदेशी 
आपण पथृ्वीच्या शेवटापासूि पासूि येतील आख्रण म्िणतील, िोईल "िोय, आमच्या पूववजािंिी वारसा 
खोटे, वाईट आख्रण निरथवक गोष्ट्टी." 20 एक माणसू कोणत्या देव खरे देव िािीत स्वत: सािी देव, 

करु शकतात का? 21 "म्िणूि, मी त्यािंिा जाणूि घेण्यासािी एकदा करीि मी माझ्या शक्तीची व 
सामथ्यावची जाणीव करुि देईि; त्यािंिा कळेल माझे िाव प्रभु आिे असे (नयमवया 16: 19-21). 

17 इतर तो एक देव, त्याच्या कोरीव मूती मध्ये करते. त्याच्या समोर येऊि तो पुजतो व त्याची 
पूजा करतो, प्राथविा करतो आख्रण म्िणतो, "मला वाचव, कारण तू माझा देव आिेस." 18 त्यािंिा कािी 
समजत िािी; त्यािंिी आपले डोळे र्मटले आिेत. यासािी की, या लोकािंिी आपल्या डोळ्यािंिी पािू 
िये, असे त्यािंिा वाटले. ... 22 मी एक दाट ढग तुमच्या अपराधािंची सारखे पुसूि टाकली, आख्रण एक 
मेघ, तुझ्या पापािंची सारखे आिे. मी तुला सोडववले आिे. (यशया 44: 17, 18, 22) 

जे लोक मूतीपूजक (यशया 44: 17-18) ज्यात खोटे प्रथादेखील स्वीकारत िोते त्यािंिािी तारणाची पहिलीच 
सिंधी र्मळेल (यशया 44:22). आकिका, युरोप, आर्शया, अमेररका आख्रण द्वीपसमूिािंमध्ये युगािंमधूि िजारो 
लोकािंिी कधीिी येशूचे आख्रण खऱया सुवातेववियी ऐकले िािी- आख्रण देवािे या गोष्ट्टीची पूववनियोजजत 
आख्रण योजिा केली (रोमन्स 11: 2). 

देवाच्या सुरू िेवणे चचव मध्ये िे आम्िी मान्य करतो "आमचा देव देव आिे" (स्तोत्र 68:20) आख्रण तो 
प्रत्यक्षात फक्त एक िातेवाईक कािी जास्त काम करते तारण एक योजिा आिे र्शकव. 

स्वगावमध्ये एकच िाव आिे ज्याद्वारे मािवािंचे रक्षण िोऊ शकते (पे्रवित 4:12; सीकफस. यशया 43:11) 

आख्रण िे येशू ख्रिस्त आिे (पे्रवित 4:10; योिाि 3:18). माणुसकीच्या सवावत येशू सत्य आख्रण देवाच्या 
राज्याची सुवाताव ऐकली िािी असल्यािे (तपशीलासािी, आमच्या मुक्त पुजस्तका देवाचे 



राज्य www.ccog.org येथे गॉस्पेल पिा), आख्रण "सवव लोक तारण पाितील (लूक 3: 6), सववजण तारणासािी 
प्राप्त करण्याची सिंधी प्राप्त करतील- या वयात ककिं वा युगात येण्यासािी (सीफ मॅथ्यू 12: 31-32; लूक 13: 2 
9 -30). 

दसु-या पुिरुत्थािाििंतर येणायाव भववष्ट्याची वय (प्रकटीकरण 20: 5-6) या वेळी खऱया ख्रिश्चिािंिा पहिल्या 
पुिरुत्थािाच्या वेळी उभे केले जाते आख्रण त्यामध्ये पािंढऱया र्सिंिासिावर न्यायाची वेळ (प्रकटीकरण 20: 

11-12) समाववष्ट्ट आिे. यशया (यशया 65:20), तसेच रोमि व ऑथोडॉक्स कॅथर्लक सिंत आयरेनियस 
(एडवस्सव िाएरेसस, बुक व्िी, अध्याय 34, वचिे 2-3,4), िे ववर्शष्ट्ट वय सुमारे एक शिंभर विव लािंब िोईल 
दशवववला 

िी कल्पिा मध्य युगामध्येच िोती जी चचव ऑफ रोमला छळले ज्याची चौकशी करणारा बबशप बिावडव 
गुइदोिीस (बरिारड जीयूआय: इन्क्वायटसवचे मॅन्युअल, अध्याय 5) यािंच्याद्वारे िोंदवले गेले. 

िी र्शकवण 20 व्या शतकात देवाच्या रेडडओ / जागनतक चचव करूि र्शकवले िोते आख्रण तरीिी 
देवाच्या पुढे चचव र्शकवले. 

मोक्ष च्या िेिाच्या प्लॅि 

बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस िेवणे खरा देव च्या खरे योजिा खरे ख्रिस्ती स्मरण करूि देणारे या सिंबिंथधत 
देवाच्या योजिा त्याच्या िेमलेले पववत्र सण (लेवीय 23:37) पालि करूि बािेर घातली आिे कसे 
देवाच्या पुढे चचव समजते. 

ईश्वरािे स्पष्ट्टपणे र्शकववले आिे की तो पूजेसािी मूनतवपूजक प्रथा वापरणार िािी: 

29 "इतर राष्ट्रािंच्या मालकीचा प्रदेश तुमचा देव परमेश्वर तुम्िाला देत आिे. परमेश्वर त्या राष्ट्रािंिा 
िष्ट्ट करेल. मग त्यािंच्या जागी तुम्िी वस्ती कराल. त्यािंची िगरे आख्रण घरे तुम्िी ताब्लयात घ्याल. 
30 तेथे गेल्यावर तुमच्यात िाश झाला िे तुम्िाला मािीत िािी. त्यािंच्या दैवतािंची पूजा करु िका. 
त्यािंिा ती पापे आणखी पाहिजे आिेत. मी देखील करीि. ' 31 "ते लोक करतात तशी तुम्िी आपला 
देव परमेश्वर ह्याची उपासिा करु िका. कारण परमेश्वराला ज्या गोष्ट्टीिंचा नतटकारा आिे त्या सवव 
गोष्ट्टी िे लोक करतात. आपल्या मुलाला त्यािंच्या मुलािंच्या मुलीिंिािी अगिीत जाळावे लागेल. 32 मी 
आज्ञा करतो तसे तुम्िी वागता तर तुम्िी माझे ऐकले िािी. त्या प्रदेशात जाऊ िका. (अिुवाद 12: 
2 9 -32) 

जे लोक बिंडखोरािंच्या उपासिेला बायबलसिंबिंधी ववियािंसोबत एकत्र करतात त्यािंिी भगविंताची तारण 
करण्याची योजिा अस्पष्ट्ट केली आिे आख्रण सामान्यतः ते समजत िािी. 

िवीि करारािुसार, पे्रवित पौलािे बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस पाळले (उदा. पे्रवितािंची कृत्ये 18:21; 20: 6,16; 

27: 9; 1 कररिंथकर 5: 7-8, 16: 8) लोक 



पॉल ववशेितः बायबलच्या निररक्षण (1 कररिंथ 10: 20-23) असलेल्या मूनतवपूजक प्रथािंचा नििेध करते. पौलािे 
स्वतःच आपल्या जीविाच्या समाप्तीववियी म्िटले की त्यािे (यिुद्यािंची सवव कायदे जरुरी िेवाव्यात) 
(पे्रवितािंची कृत्ये 28: 17-19; सीएफ. पे्रवितािंची कृत्ये 21: 18-24) आख्रण त्यास लेवीय पुस्तकात सूचीबद्ध 
केलेले सवव पववत्र हदवस समाववष्ट्ट करावे लागतील 23 

एक नियम म्िणूि, ग्रीक-रोमि मिंडळ्यािंिा पे्रवित पौलाच्या सल्ल्याचे पालि करीत िािी कारण त्यािे 
ख्रिस्तचे अिुकरण केले (1 कररिंथ 11: 1) ककिं वा पे्रवित योिािािे हदलेला सल्ला व त्याचप्रमाणे येशू चालत 
असतािा (1 योिाि 2: 6) , 18-19), कारण ते सवव बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस िेवत िािीत तसेच, त्या 
मिंडळ्यािंिा त्यािंच्या उपासिेतील अिैनतक पद्धतीिंचा एकबत्रतपणे वापर करतात, जे पे्रवितािंिी ववरोध केला (1 

कररिंथ 10: 20-23; 2 कररिंथ 6: 14-18; यिूदा 3-4, 12; 1 योिाि 2: 6). 

देवाच्या पववत्र हदवसािंिा िेवत िािी, परिंतु त्याऐवजी बबगर बाइबली पयावय वापरुि अिेकािंिा िे लक्षात येत 
िािी की पापाला आपल्या जीविातूि पूणवपणे बािेर जाण्याची आवश्यकता आिे, की देव केवळ कािी 
लोकािंिा आताच कॉल करीत आिे, ह्या सवांिा या युगातील तारणासािी सिंधी र्मळेल ककिं वा येणारे वय, 

आख्रण जवळजवळ सवव जे वास्तव्य करतात ते ििंतरच्या कापणीत जति केले जातील. 

देवाच्या पववत्र हदवसािंमध्ये बिुतेकािंिा समजत िािी अशा मोक्षाची त्यािंची योजिा भाग िोते. िे एक 
अद्भुत आख्रण पे्रमळ योजिा आिे. 

9. नि ांिा आख्रण शब्बाथ 

कािीिंला येशू कवडीमोल मािते ते बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस का िेवत िािीत? 'परिंपरेबद्दल' ववरोधी 
ज्युडीक भाविा, तडजोड, अज्ञाि आख्रण चुकीच्या कल्पिािंव्यनतररक्त, बयावचजणािंिा िे मान्य करायला कािीच 
वाटत िािी की त्यािंिा देवाच्या सण पाळण्याची गरज आिे. 

बिुतेकदा थोड्या / गरैसमज पररच्छेदात लोक आिेत जे लोकािंिा 'पुरावा' म्िणूि माितात कारण 
बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस दरू केले जातात. 

कलस्सैकर 2: 16-17 

बिुधा बायबलचा सवावत सामान्य भाग म्िणजे "पुरावा" म्िणूि उल्लेख केला जातो की शब्लबाथ आख्रण 
बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस सिंपुष्ट्टात आले आिेत. कलस्सैकर 2: 16-17 म्िणूि, त्याचे एक अल्प पडताळूि 
पािा: 

16 कोणीिी म्िणूि मािंस ककिं वा पेय ककिं वा एक बाबतीत आपण न्याय द्या, ककिं वा िवीि चिंि ककिं वा 
शब्लबाथ हदवस: 17 ते फक्त येणाऱया गोष्ट्टीिंची सावली आिेत; पण ख्रिस्ताचे शरीर (: 16-17, पाळली 
कलस्सैकर 2) आिे. 



वरील अिुवाद मात्र, मूळ ग्रीक िािी आिे की एक शब्लद (जे पाळली अिुवादकािंची िेवले का केलेले 
नतयवक आिे) "आिे" जोडले, बिंद आिे. 

खरोखर शब्लदशः भािािंतर येथे सोडणार िािी कारण तो तेथे िसतो. मजबूत च्या काव्य 17 मतैक्य सिंख्या 
आख्रण सिंबिंथधत शब्लद याकडे लक्ष द्या: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 31 9 5 ... 3588 1161 4983 99 99 3588 5547  
येणाऱया गोष्ट्टीिंची सावलीप्रमाणे आिेत. अगोदर निदेश केलेल्या बाबीसिंबिंधी बोलतािा .... परिंत…ु. शरीर ............ ... 
ख्रिस्त   

िे लक्षात घ्यावे की 99 99 मध्ये याचा अथव असा की बायबलमधील मजकूरमध्ये "शब्लद" आिे असे िािी 
"शास्त्र" या शब्लदात िािी. 

कारण याच तीि मजबूत शब्लद (# 4983, 3588, & 5547) िवीि करार आख्रण त्या वेळी पाळली "ख्रिस्ताचे 
शरीर" म्िणूि त्यािंिा अिुवाद चार इतर वेळा वापरले जातात (रोम 7: 4; 1 कररिंथकर 10:16; 1 कररिंथ 
12:27; इकफसकर 4:12) - एिकेजेव्िी प्रमाणेच - केजेव्िी असणे आवश्यक आिे. 

म्िणूिच, जर त्या अिुवादक स्वत: बरोबरच सुसिंगत असतील, तर त्यािंिी (आख्रण सिंर्मश्र कोबॅ्रन्स ककिं वा 
कॉमा) समाववष्ट्ट करण्यासािी कलस्सैकर 2: 16-17 चे भािािंतर केले असावे: 

16 म्िणूि कोणी न्यायाधीश आपण खात पीत ककिं वा सण आदर ककिं वा िवीि चिंि एक म्िणूि 
साजरा केला जातो ककिं वा शब्लबाथ 17 (त्या गोष्ट्टी ते फक्त येणाऱया गोष्ट्टीिंची सावली आिेत), पण 
ख्रिस्ताच्या शरीरातील द्या. 

ककिं वा दसुऱया शब्लदािंत, 'ख्रिस्ताचे शरीर' (चचव, कलस्सैकर 1:18) 'बािेरील लोकािंिा पववत्र हदवसािंववियी आपण 
न्याय देऊ िका, तर केवळ खरे चचव स्वतःच' कलस्सैकर 2: 16-17 िे असे िािी की शब्लबाथ आख्रण पववत्र 
हदवस दरू केले जातात. 

र्मलािची सुरुवातीची ऑथोडॉक्स बबशप एम्ब्रोज िी ओळखते की, कलस्सैकर 2:17 येथे "ख्रिस्ताचे शरीर" 
असे सिंबोधले िोते कारण त्यािे त्या वचिावर पुढील हटप्पणी केली िोती: 

तर मग आपण ख्रिस्ताचे शरीर शोधूया ... जजथे ख्रिस्ताचे शरीर आिे, तेथे सत्य आिे. (र्मलाि चे 
अॅम्ब्रोज, पुस्तक दसुरा. पुिरुत्थािावर ववश्वास, भाग 107) 

िे दःुखी आिे की ग्रीकमधील आधुनिक अिुवादकािंिा बिुतेकदा त्या शब्लदाकडे दलुवक्ष केले जाते जे 
खरोखरच अर्भव्यक्तीमध्ये िोते. 

पववत्र हदवस सिंपल्या आिेत असा दावा करणे िे चुकीचे भािािंतर करण्यावर अवलिंबूि असण्याकरता िे फार 
कमी समीकरण आिे (बायबलचे स्पष्ट्टीकरण). 



गलतीकर 4: 8-10 

पववत्र हदवस पाळणे िे आणखी एक सामान्य आके्षप आिे गलतीकर 4: 8-10. कािी प्रोटेस्टिंट असे म्िणतात 
की कोणत्यािी बायबलसिंबिंधी तारखा साजरा करणे आवश्यक िािी. तर आपण त्या शास्त्रवचिे काय 
र्शकवतो ते पािू: 

8 पण मग, खरिंच, आपण देवाला ओळखता आले िािी, तेव्िा आपण खऱया अथाविे जे देव िव्िते, 

त्यािंचे काम केले आिे. 9 पण आता आपण ओळख करुि घेतली आिे देव, ककिं वा असिं म्िणा देवाला 
तो मािीत आिेत, कसे आपण दबुवल आख्रण निरुपयोगी घटक परत की, जे आपण गुलाम असणे 
पुन्िा इच्छा आिे? 10 तुम्िी ववशेि हदवस, महििे, ऋतू आख्रण विे पाळता. 

येथे पववत्र-पववत्र अभ्यासाववरुद्ध अिेक समस्या आिेत. 

एक गोष्ट्ट अशी की जी गलतीकर ववदेशी िोते (जरी येथे कािी यिुदी ििंतरच्या छिंदािंमध्ये सिंबोथधत केले 
गेले िोते) आख्रण रूपािंतरणापूवी बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस पाळत िव्िते. 

तसेच, बायबलमध्ये "गररब घटक" म्िणूि बायबलची आवश्यकता असेल असे कािीच अथव िािी. पौलािे 
मूनतवपूजक सल्ल्यािंच्या ववरोधात स्पष्ट्टपणे चेतावणी हदली िोती कारण गलतीकरािंिी "स्वभावािे देवता 
िसलेल्यािंची सेवा केली िोती." 

दसुरी गोष्ट्ट म्िणजे कॅथर्लक / प्रोटेस्टिंट्टस / पूवव ऑथोडॉक्स िे असे मािले पाहिजे की ते अिेक हदवस 
आख्रण विे (रवववार, इस्टर, ख्रिसमस, िवीि विव) पाळतात, म्िणूि त्यािंिा धार्मवक हदवस पाळणे आवश्यक 
आिे असे त्यािंिा वाटत असल्यास ते कािीिी िसावे. 

गलतीकर 4: 8-10 बायबलच्या पववत्र हदवसािंपासूि दरू िोत िािी, परिंतु त्याऐवजी िॉि-बायबलीकल सधोरणे 
धरूि िेवण्याबद्दल चेतावणी आिे 

सातहया दििशी शब्बाथ काय आ्े? 

सातव्या हदवशी शब्लबाथ लेवीय 23 मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या देवाच्या उत्सवािंपैकी पहिला आिे. जरी तो 
साप्ताहिक, वाविवक पववत्र हदवस िसला तरी, थोड्या थोड्या थोडक्यात हटप्पणी ्मािे हदसत आिे. 

आिवड्याचा सातवा हदवस, बायबलचा शब्लबाथ, याला शनिवार असे म्िटले जाते रवववारी कािी कॅलेंडरवर 
आिवड्याच्या सातव्या हदवसास दशवववलेले असले तरी प्रत्यक्षात रवववार िा आिवड्याचा पहिला हदवस 
आिे. िवीि करार स्पष्ट्टपणे दशवववतो की येशू (लूक 4:16, 21; 6: 6; 13:10) तसेच पे्रवित आख्रण ववश्वासू 
(पे्रवित 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; इब्री 4: 9 -11) सातव्या हदवशी शब्लबाथ िेवले 

अिेकािंिी असा दावा केला आिे की सातव्या हदवसाचे शब्लबाथ िव्या करारात लागू िोत िािी, म्िणूि आज 
ते िेवण्याची आवश्यकता िािी. परिंतु, असा दावा करण्याचा एकमेव मागव म्िणजे बायबलच्या चुकीच्या 



भािािंतरािंवर ववसिंबूि रािाणे. मूळ ग्रीक, मूळ अरेॅर्मक आख्रण मूळ लॅहटि व्िल्गेट असा समजला जात असेल 
तर त्या सवव भािािंमध्ये िे स्पष्ट्ट आिे की सातव्या हदवसाचे शब्लबाथ ख्रिस्तीिंसािी आज्ञाधारक आिे. 

बायबलमधील कािी कॅथर्लक आख्रण प्रोटेस्टिंट भािािंतराप्रमाणेच सातव्या हदवसाचे ववश्रािंती म्िणजे देवाच्या 
आज्ञाधारक ख्रिश्चि लोकािंसािी रािणे: 

4 कारण, या रीतीिे सातव्या हदवसा बद्दल कुिेतरी सािंथगतले "मग देव त्याच्या सवव कामापासूि 
सातव्या हदवशी ववसावा घेतला" आिे; 5 आख्रण पुन्िा पूवी िमूद हिकाणी, "ते माझ्या ववसाव्याच्या 
हिकाणी प्रवेश करणार िािी." 6 म्िणूि कािी प्रवेश िोईल की रािते, आख्रण पूवी कारण देवाच्या 
आज्ञा पाळीत िािीत प्रववष्ट्ट केला िािी चािंगली बातमी प्राप्त ज्यािंिी पासूि .. . 9 म्िणूि, 

ववसाव्याच्या अजूििी देवाच्या लोकािंसािी रािते. 10 आख्रण जो कोणी देवाच्या ववसाव्याच्या हिकाणी 
प्रवेश, म्िणूि देवािे त्याच्या कामापासूि केले त्याच्या स्वत: च्या कामापासूि बसतो. 11 म्िणूि, की, 
तो आमच्यावर ववसाव्याच्या हिकाणी प्रवेश करण्यासािी की कोणीिी देवाच्या आज्ञा पाळीत िािीत 
केल्याप्रमाणे त्यािंचे अिुकरण पडू शकतो वाद घालू िये. (इब्री 4: 4-6, 9 11, एिएबी) 

4 कुिेतरी तो या शब्लदात सातव्या हदवसा बद्दल सािंथगतले आिे: "आख्रण सातव्या हदवशी देवािे 
त्याच्या सवव कामापासूि ववसावा घेतला." 5 आख्रण पुन्िा रस्ता तो असे म्िणतो वरील, "ते माझ्या 
ववसाव्याच्या प्रववष्ट्ट शकणार िािी." 6 तो अजूििी कािी ववश्रािंती प्रवेश करणार की रािते, आख्रण 
त्या पूवी सािंगण्यात सुवाताव िोता कारण त्यािंच्या देवाच्या आज्ञा पाळीत िािीत, जा िािी ... 9 रािते, 

मग देवाच्या लोकािंसािी ववसाव्याच्या हदवस ववश्रािंती; 10 देवाच्या ववसाव्याचा प्रवेश जो कोणी फक्त 
म्िणूि देवािे त्याच्या कामापासूि केले, त्याचे काम स्वत: च्या बसतो. 11 तेव्िा, त्या ववसाव्याच्या 
प्रववष्ट्ट प्रत्येक प्रयत्ि, कोणीिी देवाच्या आज्ञा पाळीत िािीत त्यािंच्या अिुकरण िोईल, जेणेकरूि 
द्या (इब्री लोकािंस 4: 4-6,9-11, NIV) 

िवीि करार स्पष्ट्टपणे ख्रिश्चिािंिी सातवा हदवस शब्लबाथ िेवावा असा आिे. आध्याजत्मक वाढ आख्रण 
वैयजक्तक पुिरुज्जीवि करण्याची परवािगी देण्याव्यनतररक्त, सब्लबाथ देखील देवाच्या एक िजार विांच्या 
ववश्रािंतीचा एक आगामी वेळ दशवववतो. 

सातवा हदवस शब्लबाथ िा पववत्र हदवस आिे असे मािणार िािी तर बायबल (लेवीय 23: 3; निगवमि 20: 8; 

यशया 58:13) िवीि करारािे (इब्री 4: 4-11) पाळत िािी असा इशारा हदला आिे, तरीिी "ररकाम्या शब्लदािंिी" 
(सीकफ. इकफस 5:26) बरोबर पुष्ट्कळ कारणािंमुळे. 

कदाथचत असे उल्लेख करणे आवश्यक आिे की द्ववलेखि अन्यथा इशारा देत िसले तरीिी दसुऱया 
शतकातील बबशप इगिाहटयस यािंिी अिंत्युख्रखयाचा सातवा हदवस सब्लबाईड बदलला िािी (थथल बी 
इगिाहटयस आख्रण सब्लबाथ.) सब्लबाथ सेंहटिेल, वॉल्यूम 69 (3): 18-21 , 2016 आख्रण थथएल बी. इगिाहटयस 
आख्रण ववश्रािंतीवर अथधक. द सब्लथ सेंहटिेल, वॉल्यूम 70 (2): 15-17, 2017). आजचा सकाळ प्राचीि 
दस्तऐवज  म्िणतात केले (ब द आख्रण शब्लबाथ शब्लबाथ पिारेकरी, खिंड 69 (2): 10, 19-20, 2016). 



चचव इनतिास अथधक दस्तऐवजीकरण माहितीसािी, पुजस्तका खरे ख्रिस्ती चचव आज कोिे आिे 
तपासा? आख्रण www.ccog.org देवाच्या चचव ऑफ निरिंतर इनतिास. 

10. डमेोनिक सुट्टट्टया पनु््ा-पॅकेज केले 

ख्रिसमस, इस्टर आख्रण इतर धार्मवक हदवसािंचे काय िोते जे ख्रिस्ताचे अिेक प्राध्यापक देखरे करतात? 

ते बायबलमधूि येतात का? जर िसेल तर ते कुिूि येतात? बायबलिुसार, आपण त्याकडे दलुवक्ष केल्यास 
काय फरक पडतो? 

जागनतक मिंडळ्या असिंख्य सुट्टट्टया आिेत, तरी त्या सवांिाच त्या सवांिी मान्यता हदली िािी. सिंपूणव 
इनतिासात, कािी मिंडळ्यािंिा कािीवेळा समथवि हदले जाते, त्याचबरोबर कधीकधी नििेधािव, त्या समाि 
सुट्टट्टया. 

प्रत्येक िॉर्लडे आख्रण त्यािंच्या उत्पवत्तबद्दल सवव तपशीलािंमध्ये जाण्यासािी या पुजस्तकाच्या व्याप्तीर्शवाय, 

वास्तववकता अशी आिे की अिेकािंिा राक्षसी ववियािंचा फेरववचार केला जातो कारण बिुतेकदा मूलतः एका 
मूनतवपूजक देवदेवताचा सन्माि करण्याचा उद्देश िोता ज्यािंिी ववववध मिंडळ्यािंिा स्वीकारले आख्रण / ककिं वा 
त्यािंिा पुििावर्मत केले. 

अिेक गे्रको-रोमि कधी कधी या सुटी मूनतवपूजक आख्रण अयोगय म्िणूि दोिी िरववले आिे की जाणूि 
आश्चयव िोईल ववववध गे्रको-रोमि चचव 21 व्या शतकात त्यािंिा प्रोत्सािि की ख्रिस्ती असूििी-. 

ििीि िषायचा सन्माि जिास (िेळचा िेि) आख्रण स्टे्रिुआ (शुध्िीकरण ि सुदृढता िेिी) 

बायबल वसिंत ऋतु मध्ये विी सुरु (निगवम 12: 2), पण सामान्यतः म्िणतात काय िवविवहदि आधुनिक 
कॅलेंडर वर इग्रिंजी विावचा पहिला महििा 1 यष्ट्टीचीत साजरा केला जातो. उशीरा अँजेलो 2 रा शतकात, गे्रको-
रोमि ब्रह्मज्ञािी तो एक आवतृ्ती साजरा िोते ख्रिस्त कथथत जे दोिी िरववले आिे. पण, ज्यािंिी सेर्लबे्रट 
करायचे आिे असे अिेकािंिा रोखू शकले िािी. 

कॅथोर्लक सुचालि अिवाल: 

ख्रिश्चि लेखक आख्रण पररिदेिे या विावच्या आरिंभीच्या सणािंच्या वेळी असिंख्य देवतािंचा आख्रण 
नििेधाचा नििेध केला ... ते सुरूवातीच्या काळात साजरा केला जातो: टटवल्युर्लयि ख्रिश्चिािंिा 
िवीि विावचे अध्यक्ष असलेल्या प्रोटेरीया देवी स्रेनिया (िेट एटेिवस) (सीएफ ओववड, फास्टी, 185-9 

0) - मैत्रीपूणव सिंभोगाचे केवळ टोकि (डी आइडल. Xiv). (नतिविी जे. न्यू ईयसव डे. कॅथोर्लक 
एिसायक्लोपीडडया, खिंड 11, 1 9 11) 

सुमारे 487, गे्रको-रोम जािेवारी 1 वर "सुिंता सण" अवलिंब िोती. िे, तथावप, सवव अिागोंदी क्याकलाप थािंबवू 
िािी. 



कॅथोर्लक सुचालि हटपा: 

जरी आपल्या आयुष्ट्यात िवीि विव उघडण्याच्या धमवनिरपेक्ष गुणािंमुळे सुिंता झाल्याचे धार्मवक 
ववधी धोक्यात येतात आख्रण पववत्र सुट्टटीचा पववत्र चररत्र असणे आवश्यक आिे असे केवळ एक 
सुट्टटी घालवणे िोते. सेंट अगस्टाईि यािंिी मूनतवपूजक आख्रण हदवसाचा सण साजरा करण्याची 
ख्रिश्चि पद्धतीतील फरक दशवववतात: मूनतवपूजक उत्सव आख्रण अनतरेक्यािंिा ख्रिश्चि उपवास 
आख्रण प्राथविेद्वारे (पीएल, XXXVIII, 1024 चौरस .; परर. Cxcvii, cxcviii) अर्भव्यक्त केले 
गेले. (इबीद) 

म्िणूि तो असेिी सािंगतो: 

... सिाव्या शतकात ऑक्सरे कौजन्सल (करू शकता. मी) ख्रिस्ती स्रेिास डायबॉर्लकसचे निरीक्षण 
मिा शेवटी. 

अर्भव्यक्ती स्रेिास डायबॉर्लकसचे निरीक्षण अिंदाजे, 'सैतािाची िवीि वेळ निरीक्षण आिे. "तो िवीि 
विावचे िराव एकदा मूनतवपूजक देवीची हदले प्राथविा आख्रण पद्धती सिंबिंथधत िोण्याची शक्यता आिे लॅहटि 
इिंग्रजी पासूि अिुवाहदत . 

जािेवारी 1 एक बायबलसिंबिंधी सुट्टटी िािी आिे, आख्रण अगदी रोम चचव आसुरी म्िणूि त्याच्या गुणधमव 
कािी निविद्ध केले आिे. 

िेलेंटाइि डे सन्मानित / पॅि (कळप आख्रण िजििता िेि) 

व्िॅलेंटाईि डे प्रमाणे बायबलची सुट्टटी िािी, परिंतु बयावच जणािंिा िे पिायला र्मळते. 

कॅथोर्लक सूत्रािंिी याबद्दल काय र्लहिले आिे ते येथे आिे: 

सेंट व्िॅलेंटाईि डेच्या मुळाचे प्राचीि रोमि त्यौिार लुपरककयामध्ये वसलेले आिे, जे फेबु्रवारी 15 

रोजी साजरा करण्यात आले िोते. 800 विांमध्ये रोमि लोक या हदवशी देव लुपरससला अपवण 
केले िोते.लुपकेर्लयावर, एक तरुण लॉटरीमध्ये एक तरुण महिलेचे िाव काढेल आख्रण ििंतर त्या 
महिलेिे लैंथगक सिचर म्िणूि विावला िेवावे ... 

कॅथोर्लक चचव यापुढे अथधकृतपणे आदर सेंट व्िॅलेंटाईि, पण सुट्टटी रोमि आख्रण कॅथोर्लक मुळे 
दोन्िी आिे. (सेंट व्िॅलेंटाईि डेची उत्पत्ती, http: //www.americancatholic.org) 

ख्रिश्चिािंचे पालि करण्यासािी मुस्लीम मुळ आख्रण लैंथगक परवािाचा हदवस िक्कीच िािी. या प्रकारचे 
वागणूक िवीि नियमािंमध्ये (1 कररिंथ 6:18; यिूदा 4) 

व्िॅलेंटाईि डे बद्दल कािी इस्लार्मक हटप्पण्या पिा: 



व्िॅलेंटाईि हदि साजरा करण्यास परवािगी िािी कारण: प्रथम, िी एक िवीि सुट्टटी आिे ... 
व्िॅलेंटाईि डेच्या मूनतवपूजक मुळाबद्दल ख्रिश्चिािंिा जाणीव िोती. मागय ख्रिस्ती सेंट ह्ॅलेंटाईि 
डे मुजस्लम एक धडा असािे ित्तक ... आम््ी मूनतयपूजक अिैनतक पद्धती निगडीत का्ी्ी करू 
िये .. पे्रम कुटुिंबे, र्मत्र आख्रण लगि लोक दरम्याि एक हदवशी साजरा केला करणे आवश्यक आिे 
िािी. ... उत्पवत्त (व्िॅलेंटाईि डे साजरा केल्याबद्दलचा नििेध http://www.contactpakistan.com) 

लक्षात घ्या की मुसलमाि व्िॅलेन्टाइि डेला ख्रिश्चि धमावशी जोडतात (जािीरपणे खोटे वादववरोधी प्रकारचे) 
आख्रण पाप. 

दसुऱया शब्लदािंत, व्िॅलेंटाईि डे 'ख्रिश्चि धमावचा' (ख्रिश्चि धमावचा शब्लद) ख्रिस्ताच्या िावाचा अिादर करील 
(रोम 2:24; यशया 52: 5). "देवाच्या िावाववियी तुमची नििंदा करण्यापासूि" (रोम 2:24) मूनतवपूजक सुट्टट्टया 
िेवत िािीत. 

खऱया ख्रिश्चिािंिी सैतािार्लक सुट्टट्टया फेकूि देत िािीत (1 कररिंथ 10:21) 

माडी ग्रास: डेश्ह्लस कानियिल 

माडड व ग्रास आख्रण व्िॅलेन्टाईि डे सारख्या कानिवव्िल (खाली लुपकेर्लयाला म्िणतात) मूतीपूजातूि आले: 

वाविवक वसिंत ऋतु सण पहिल्या रेकॉडव उदािरणे एक इजजप्त मध्ये ओसीरर्स उत्सव आिे; िे िाईल 
िदीचे वाविवक पूर सुमारे िूतिीकरण केलेल्या या स्मरणाथव आिे. अथेन्समध्ये, 6 व्या शतकात ईसा 
पूवाविे, डीऑन्यसस देवतेच्या सन्मािाथव वाविवक उत्सव िा फ्लोटच्या वापराचे प्रथम िोंदलेले 
उदािरण िोते. रोमि साम्राज्यादरम्याि िे कानिवव्िल र्सजव्िल डडसऑडवर आख्रण लायलेसीडायर्सटीचे 
अप्रनतम र्शखर गािले िोते. प्रमुख रोमि कानिवव्िल िोते बेचिर्लया, सॅटिवर्लया, आख्रण 
लुपरसेर्लया युरोपमध्ये जस्प्रिंग प्रजििोत्तर सोिळ्याची परिंपरा ख्रिश्चि वेळेत चािंगलीच राहिली आिे 
... कारण कानिवव्िल मुळात मूनतवपूजक अिंधश्रद्धा आख्रण युरोपमधील लोकसाहित्याचा आिे, रोमि 
कॅथर्लक चचव त्यािंिा र्शक्कामोतवब करण्यास असमथव आिे आख्रण अखेरीस त्यािंिा चचवच्या कायावचा 
भाग म्िणूि स्वीकारले. (कानिववल, द कोलिंबबया एन्सायक्लोपीडडया, 6 व्या आवतृ्ती 2015) 

बाेॅकॅकर्लयाचा देव बाकस िोता, ज्याला डायिोसस असेिी म्िटले जाते. ग्रीक पौराख्रणक कल्पवकृ्षािंमधे ते 
िाक्ष कापणी, वाइिमेककिं ग आख्रण वाईि, ववधी पागलटे, प्रजिि, थथएटर आख्रण धार्मवक उत्सव यािंचा देव 
िोता. लैंथगक लैंथगकता बेककानिया उत्सवाचा भाग िोता. नतसऱया शतकात ग्रीको-रोमि िेते कमोडडयिसिे 
त्याची पूजा नििेध केली (ख्रिश्चि र्शस्त वर.एन्टे-निककि फादसव, खिंड 4). 

दारू आख्रण ववशेितः वाईि, ग्रीक सिंस्कृतीत मित्वाची भूर्मका बजावत िोते कारण डायिोसस िा एक 
ककव श जीविशैलीचा एक मित्त्वाचा कारण िोता (गेटी आय डि. गोथम बुक्स, 2008, पी. 11).  आख्रण 
कानिववाल या सिंबिंथधत आिेत असे हदसते. 



दसु-या शतकाच्या उत्तराधावत, रोमि कॅथर्लक बबशप आख्रण पूवी ऑथोडॉक्स सिंत आयरेिीसिे मािंसािार 
असभ्य सणािंमध्ये भाग घेण्यास ववरोधक व्िॅलेंहटिसच्या अिुयायािंिा नििेध म्िणूि र्लहिले: 

म्िणूिच, आतापयतं असे घडते की, त्यािंच्यातील "सवावत अयोगय" लोक स्वतःला सवव प्रकारच्या 
निविद्ध गोष्ट्टीिंिा भीतीपोटी आवडत िािीत कारण शास्त्रवचिािंत आम्िाला आश्वासि देण्यात 
आले आिे की "जे अशा गोष्ट्टी करतात ते देवाच्या राज्याचे वारस िोतील." उदािरणाथव, मूतींमध्ये 
बर्लदाि केलेल्या मािंस खाण्याबाबत ते कसलेिी कुरकुर करत िािीत, कल्पिा करतात की ते अशा 
प्रकारे कोणत्यािी प्रकारचे घाण वाटे िािीत. मग, पुन्िा एकदा, प्रत्येक धार्मवक उत्सव मूतींच्या 
सन्मािाथव साजरा केला जातो. . . त्यापैकी कािीिंची मत्सर खूप लोभािे मािंडीच्या इच्छेिे िोते, ती 
म्िणजे भौनतक गोष्ट्टीिंिा िैसथगवक गोष्ट्टीिंिा परवािगी द्यावी, परिंतु अध्याजत्मक गोष्ट्टीिंसािी 
आध्याजत्मक गोष्ट्टी पुरववल्या जातात. त्यातील कािी जस्त्रया त्या उपरोक्त र्शकवणुकी 
र्शकववलेल्या जस्त्रयािंिा अपमािास्पद वागण्याची सवय आिेत, कारण त्यािंिा चचवच्या देवतेला परत 
येतािा त्यािंच्यापैकी अिेकािंिी भलतीकडे िेणायाव जस्त्रयािंिा वारिंवार कबूल केले आिे. आख्रण त्यािंच्या 
उववररत चुकािंसि िे कबूल करतािेत. (ववरुद्ध. पुस्तक 1, धडा 6, श्लोक 3) 

ििंतर, ऑथोडॉक्स कॅथर्लक अिेबबयस (मतृ्यू झाला 330) चेताविी हदला की िोते उपवास प्रकार: 
काय म्िणतेय, ईतेर्शअसच्या बुद्धीमाि मुला? काय, र्मिेवा च्या िागररक? मि काय सािंगणार आिे 
ते सािंगण्यासािी उत्सुक आिे की जेणेकरूि आपण राखूि िेवण्यासािी इतके धोकादायक आिे, 

ककिं वा कोणत्या कला आिेत ज्यामुळे व्यक्तीिंिा सुरक्षा हदली जाते आख्रण त्यामुळे गिंभीरररत्या 
जखमी िोतात. िे खोटे अववश्वास िािी, ककिं वा खोटे आरोपािंवरिी आपण िल्ला करीत िािी: 
आपल्या इल्यूर्सनियाच्या ददैुवाची त्यािंची मूलभूत सुरुवात आख्रण प्राचीि साहित्याच्या िोंदी करूि, 

अत्यिंत थचन्िे करूि, दिंड मध्ये, जे आपण प्राप्त करतािा ववचारात घेता त्यास वापरतो. पववत्र 
गोष्ट्टी, - "मी उपवास केला आख्रण मसुदा प्यालो; मी बुद्धीच्या भािंड्यातूि बािेर काढले आिे, आख्रण 
ववकर-बास्केटमध्ये िेवतो; मला पुन्िा प्राप्त झाली आिे, आख्रण थोडा छातीवर स्थािािंतरीत केले 
आिे. (अरिबबयस. हिथि ववरुद्ध, पुस्तक व्िी, अध्याय 26) 

अिेबबयस सुद्धा 'माडड व ग्रास' मेजवािी आख्रण त्याििंतर उपोिण बद्दल चेतावणी िोतिं: 

गुरू ग्रिचा सण उद्या आिे. बिृस्पनत, मी समजा, दैििंहदिी, आख्रण उत्तम मेजवािी करूि तपृ्त केले 
जाणे आवश्यक आिे, आख्रण उपवासािे अन्िासािी उत्सुकतेिे भरलेल्या, आख्रण िेिमीच्या 
मध्यािंतराििंतर भुकेलेला. (अरिबबयस, ऑफ िेथि, बुक VII, अध्याय 32) 

त्यामुळे, पहिल्या शतकातील शुभथचिंतकािंिी कानिववाल / माडी ग्राससारखे मूनतवपूजक मूनतवपूजा त्याच्या 
सिंबिंधािंमुळे खूप छाि केले. 

बायबल र्शकवते: 



13 योगय हदवस म्िणूि, मौज व दारूबाजी िािी, जारकमव आख्रण लालसा िािी, सिंघिव आख्रण मत्सर 
िािी चालणे द्या. 14 पण प्रभु येशू ख्रिस्त घातले आख्रण त्याच्या वासिािंची पूणव करण्यासािी, मािंस 
िािी तरतूद करणे. (रोमन्स 13: 13-14) 

बायबलमध्ये आििंदीपणाचे नििेध िोत िसले तरी, माडी ग्रास आख्रण सिंबिंथधत निररक्षण पववत्र शास्त्र 
ववरुद्ध आिेत. बोर्लजव्ियामध्ये ते "सैतािाचे कानिववल" म्िणतो आख्रण उघडपणे सैताि आपल्या देवतेची 
उपासिा करतात! 

शैताि च्या कानिववल (ला डायब्ललाडा) प्रत्येक वसिंत ऋतु, ओररोज आििंदोत्सव मोड मध्ये जातो ... 
िायलाइट्टस एक सैताि ितवक आिेत, जे परिंपरा सैताि उपासिा एक ववलक्षण प्रकार पासूि आले 
आिेतओरकुरा एक खाण शिर आिे आख्रण स्थानिक लोक, इतका वेळ भूर्मगत खचव, अिंडरवल्डव च्या 
देवता स्वीकारण्याचा निणवय घेतला. ख्रिश्चि परिंपरा या भूत असणे आवश्यक आिे आख्रण अशा 
प्रकारे ववश्वासू ऑयुवि ववश्वासू म्िणूि सैताि, ककिं वा दत्तक त्यािंच्या देव / 
(HTTP://events.frommers.com/sisp/  
Index.htm? Fx = घटिा आख्रण घटिा_आयडी = 576 9) 

कानिववाल / माडड वस ग्रास एक राक्षसी सुट्टटी आिे आख्रण निजश्चतपणे ख्रिश्चि िािी. िे येशू ककिं वा त्याच्या 
सुरुवातीच्या ववश्वासू अिुयायािंपैकी कोणीिी िेवलेले िव्िते. 

व्रत: बेखमीर भाकरी आख्रण पेन्टेकॉस्टच्या दििसाांतील विपयायस? 

लेन्ड बद्दल काय? 

जरी 'लेंट' शब्लदाचा अथव वसिंत ऋतूचा असावा म्िणजे माडी ग्रासच्या ििंतर आता हिवाळ्यामध्ये ते 
प्रामुख्यािे साजरा केला जातो. 

द वल्डव बुक एन्सायक्लोपीडडया असे म्िटले आिे: 

रूपािंतर वसिंत ऋतू मध्ये साजरा करण्यात येणारा धार्मवक सण आिे ... रवववारी वगळूि, ईस्टर 
सत्राला (आरम्म ् बी. लेन्ट वल्डव बुक एिसाइक्लोपीडडया, 50 व्या इ.स. 1 9 66), इस्टरच्या 40 

हदवसािंपूवी एश बुधवारीपासूि सुरु िोते. 

ऍश बुधवारी काय? 

वविीर, तो एक मूळ ख्रिश्चि ककिं वा बायबलसिंबिंधी पववत्र हदि िािी 

कॅथोर्लक सुचालि अिवाल: 



राख बुधिार  (राख हदवस) रोमि प्राथविा पुस्तक मध्ये कोणी सोसायचा जे गे्रगोररयि जुिे 
ववद्यमाि प्रती मध्ये आढळले आिे आख्रण कदाथचत ककमाि आिव्या शतकात पासूि 
तारखा िाव निधि. 

आजच्या हदवशी प्राचीि परिंपरेप्रमाणे सवव ववश्वासूिंिा मासच्या सुरुवातीस िोईपयतं वेदीकडे 
जाण्याची ववििंती करण्यात आली आिे आख्रण तेथे याजकािे आपले थिंब पूवी राखलेल्या राखात 
बुडवूि, माथेला थचन्िािंककत केले आिे (थरस्टि एच. एश बुधवार. कॅथर्लक एिसायक्लोपीडडया, 1 9 
07 ). 

त्यामुळे, रोम चचव 8 व्या शतकात अथधकृतपणे आश्रय हदला. 

िे देखील लक्षात घ्यावे की कपाळ वर एक ्ॉस राख िेवण्याच्या कल्पिा सूयव देव पूजा आख्रण मूनतवपूजक 
इतर फॉमव आले: 

र्मथिहटक ... सुरवात ... त्यािंच्यापुढे त्यािंच्या कपाळावर सूयोदय असेल. ख्रिश्चि राख बुधवारी 
कपाळ वर केले ऍशेस ्ॉस समािता धक्कादायक आिे. कािी जणािंिी र्मिीहटक पिंथातूि कजव 
घेतलेल्या आरिंभीच्या ख्रिश्चिािंचे उदािरण म्िणूि िे सुचवले आिे; इतर असे सूथचत करतात की 
दोन्िी पिंथ एकाच प्रोटोटाइपवर थचत्र काढत िोते. (िॅबझव पी. र्मिासचे रिस्य: ख्रिश्चि ववश्वाचे 
आकारमाि असणारी मूनतवपूजक कल्पिा. इिर रेडडसेस / बीयर अँड किं पिी, 2005, पी. 36) 

एश बुधवार या कथथत ख्रिश्चि सण रोमि मिंत्रमुगधतेतूि आले, जे ििंतर वैहदक भारत पासूि ते 
घेतले ऍशेस अगिी देव अगिीचे बीज मािले गेले, ज्यात सवव पापे सुटण्याची शक्ती िोती ... माचव 
महिन्याच्या प्रतापी रोमच्या िवविोत्सवाच्या वेळी लोक शोक दोलायचिं आख्रण त्यािंच्या पापािंबद्दल 
प्रायजश्चत करण्यासािी राख मध्ये धुवूि श्वासोच््वास करत िोते. मग आता, िवीि विांची 
सिंध्याकाळ खाण्या-वपण्याच्या आख्रण पाप करण्याच्या सणाचा एक सण िोता, या र्सद्धािंतावर की, 
सवव पापािंचे पुढील हदवस पुसूि टाकले जाईल. माचवचा मतृ्यू देव याच्याप्रमाणे, मासविे आपल्या 
उपासकािंच्या पापािंची त्याला मतृ्युदरात घेऊि िेले. त्यामुळे कानिववल मतृ्यू माहटवस, मासव हद हदवस 
पडले. इिंग्रजीमध्ये, मिंगळवार िोते, कारण मिंगळ सक्सोि देव नतबेशी सिंबिंथधत िोते. िें च मध्ये 
कानिववल हदवशी ग्रास म्िणतात, "चरबी मिंगळवार," ऍश बुधवार आधी आििंददायी हदवस. (वॉकर 
बी. द व्िॅली ऑफ एिसायक्लोपीडडया ऑफ र्मथ्स अँड सी्ेट्टस. िापवरकॉर्लन्स, 1 9 83, पीपी 66-
67) 

सप्तऋवष दििसभराचे बळी काय झाले? 

बायबल सािंगते की एक 50 हदवसािंचा कालखिंड आिे, जजथे आम्िी पेन्टेकॉस्ट िे िाव प्राप्त करतो. चौथ्या-
सिाव्या शतकापयतं, ग्रीक-रोमि कािी हदवसािंचे 50 हदवस उपवास िेवत िोते ज्यात इस्लार्मक जलद 
रमजाि (पाइन्स, पषृ्ट्ि 32) शी साम्य आिे. कालािंतरािे, िा एक ककिं वा त्यापेक्षा जास्त (सामान्यतः अन्ि) 
वस्तूिंचा एक चाळीस हदवसािंच्या बिंदीकडे बदलला. 



सुरुवातीच्या ख्रिश्चिािंिी अथावतच, पाचव्या शतकातील कॅथर्लक सिंत अब्लबट जॉि कॅजस्सयिलािी िे लक्षात 
आले िािी: 

िाचीि चचय त्याच्या पररपूणय अखांड ठेिली म््णूि आपण जोपयतं िे माहित असावे पण, रूप या 
सणाची अश्स्तत्िात िा्ी. (कॅसीयि जॉि कॉन्फरन्स 21, अॅबबॉट थथयोिसचा पहिला किं री. पन्िास 
हदवसािंदरम्याि सुटका यावर अध्याय 30) 

अशाप्रकारे, त्यािे असे कबूल केले की लेन्ट जोडले गेले आख्रण मूळ ववश्वासू यािे ते पाळले िािी. 

पे्रवित पौलािे वल्िािंडण सण आख्रण बेखमीर भाकरािंचे हदवस िेवले (1 कररिंथकर 5: 7-8). तरीिी त्यािे लेन्ट 
िावाच्या गोष्ट्टीसािी असे केले िािी. तथावप, बेखमीर भाकयांच्या हदवसात खमीर पासूि सात हदवस 
"जलद", अिेक कॉल इस्टर दरम्याि, सुमारे असू कारण, रोम आख्रण इजजप्त सिंबिंथधत कािी एक सिंयम 
कालावधी योगय असेल, परिंतु वेळ रक्कम योगय असेल असे कदाथचत , तसेच ते काय वेगळे केले, र्भन्ि 

सॉ्ेट्टस स्कॉर्लजस्टक यािंिी 5 व्या शतकात र्लहिले: 

इस्टरच्या आधीचे उपवास वेगळ्या लोकािंमध्ये वेगळ्या प्रकारे पािण्यात येतील. शनिवारी आख्रण 
रवववारी वगळता रोममधील लोक इस्टरच्या तीि आिवड्यािंपूवी उपवास करतात. इर्ल्रररकेमधील 
आख्रण ग्रीस व अलेक्झािंडिया येथील लोक सिा आिवड्यािंचा उपवास करतात, ते 'चाळीस हदवस' 

उपवास करतात. इस्टरच्या सातव्या आिवड्यापासूि सातत्यािे उपवास करूि इतरािंिी केवळ तीि-
पाच हदवस उपवास केला आख्रण कािी काळािे ते 'चाळीस हदवसािंचे' उपवास करीत. ... कािी त्यास 
एक कारण देतात, आख्रण इतर कािी, त्यािंच्या अिेक कल्पिािंिुसार. अन्ि पासूि मळमळ आख्रण 
त्याचप्रमाणे हदवसाची सिंख्या याबद्दल असिमती देखील पािू शकते. कािी गोष्ट्टी जीविाच्या 
गोष्ट्टीिंपासूि दरू राितात: इतर सवव प्राण्यािंचे केवळ मासे पोचवतात: बयावचजण माश्यािंबरोबर 
एकबत्रतपणे पशू खातात, असे म्िणत िोते की मोशेच्या म्िणण्यािुसार िेच त्या पाण्यामधूि 
बिलेले िोते. कािीजण अिंडी आख्रण सवव प्रकारचे फळ खातात: इतर फक्त कोरडी बे्रडचाच भाग 
करतात; तरीिी इतर कािी खाल्ले िािीत तर कािीजण अधववट उपवास करतात, ििंतर कािी फरक 
ि िेवता अन्ि घेतात ... तरीपण कोणीिी अथधकृत व्यक्ती म्िणूि र्लख्रखत आदेश देऊ शकत 
िािी ... (सॉ्ेहटस स्कॉर्लजस्टक. वी, धडा 22) 

पे्रवितािंिा निजश्चतपणे वेगवेगळ्या आवश्यकता असलेल्या वेगवेगळ्या उपायािं िािीत (1 कररिंथ 1:10; 11: 

1). चाळीस हदवसािंचे उपवास ते बायबलमध्ये िमूद करण्यात आलेली चाळीस हदवस उपवास िािी ज्यात 
सवव अन्ि आख्रण पाणी पासूि निगवम िोते (निगवम 34:28; लूक 4: 2). 

लेन्ट्टसच्या उत्पत्तीसिंबिंधी एका ववद्वािािे र्लहिले: 

बॅबबलोनियि ईश्तेरच्या उपासकािंिी आख्रण मिाि इजजजप्शयि मध्ययुगीि देव एडोिीस ककिं वा 
ओसीररसच्या उपासकािंिी चाळीस हदवसािंची लेन्डव्ि पाहिली ... मूतीपूजकािंमधल्या काळात, या 
लेन्डलाचा कालावधी िा मिाि वाविवक (सिसा वसिंत ऋतु) एक अनिवायव प्रारिंभ िोता. ) 



सण (बाछीची एस. भगवान्ची उत्सव, बायबल आख्रण इनतिास, भाग 1. बायबलीकल प्रॉस्पेजक्टस, 

बेररयि जस्प्रिंगस (एमआय), 1 99 5, पषृ्ट्ि 108) 

कदाथचत चाळीस हदवसेचा ववचार इजजप्तमध्ये ककिं वा ग्रीसच्या अलेगज़ॅंडिया येथूि आला आख्रण मूतीपूजक 
देवी ईश्तारशी सिंबिंथधत आिे. बॅबबलोिीिंिी ग्रीक आख्रण इजजजप्शयि लोकािंिा ताब्लयात घेतले तेव्िापासूि िी 
प्रथा सुरू झाली असेल. 

सुरुवातीच्या ख्रिश्चिािंिी बेखमीर भाकयांच्या हदवसाचे निरीक्षण केले तेव्िापासूिच ग्रीक-रोमि लोकािंिी 
वेगवेगळ्या मागांिी मूनतवपूजक उपवास लावले. 

पे्रवित पौल मूनतवपूजक सल्ल्यात सामील असल्याबद्दल इशारा देत आिे: 

14 अववश्वासू लोकािंबरोबर एक असमाि सिंघ स्वत: ला जुिंपणे िका; सरळपणा व कायद्याचे बिंधि 
कसे िोऊ शकते, ककिं वा प्रकाश व अिंधार कशास सामाईक असू शकतात? 15 ख्रिस्त करार कसे येऊ 
शकत िािी आख्रण काय शेअर एक ववश्वास िेवणारा व तो अववश्वासू दरम्याि असू 
शकते? 16 देवाचे मिंहदर मूतीमुळे तडजोड करू शकत िािी, आख्रण िे आता काय आिे - जजविंत देवाचे 
मिंहदर. (2 कररिंथकर 6: 14-16, एिजेबी) 

19 याचा अथव काय? की खोट्टया देवािंिा अन्ि अपवण करण्यासािी कािीच िािी? ककिं वा त्या दैवतािंची 
पूजा कोणीिी करु शकत िािी का? 20 िािी, ते िािी; फक्त जेव्िा ते पववत्र त्याग करतात तेव्िा 
त्यािंच्याकडूि बर्लदािािे जे अपवण केले जाते ते भुते यािंिा बळी अपवण केले जाते जे देव 
िािीत. मी तुमच्यात खरोखर भूत s स् सामानयक करू इश्च्ित िा्ी िा्ी. 21 प्रभु, तू आख्रण तसेच 
भुते प्याला प्याले वपऊ शकत िािी; प्रभूच्या मेजवािीत आख्रण भुतािंच्या टेबलावरिी तुम्िी भाग 
घेऊ शकत िािी. 22 आम्िी खरोखर प्रभु मत्सर जागे करू इजच्छता; आम्िी तो िािी? (1 कररिंथकर 
10: 1 9 -22, एिजेबी) 

इजजप्त, रोमि मूतीपूजक ककिं वा इतर राक्षसी स्त्रोतािंपासूि, ज्या हिकाणी लेन्टला आले आिे ते बायबल 
िव्िते. तसेच, येशूच्या पहिल्या अिुयायािंच्या आरिंभीच्या परिंपरेतूििी ते घडले िािी. 

कािीिंिा वाटते की ते आध्याजत्मकदृष्ट्ट्टया ताकदवाि आिेत कारण ते मूनतवपूजेत र्मक्स करू शकतात, परिंतु 
पे्रवित पौलािे त्यािुसार देवाचा ्ोध खरोखरच उधळूि लावला आिे. 

इस्टर 

बयावच लोकािंिा ईस्टर (ईश्वर) वल्िािंडण असावे असे समजत िािी, कारण तो भ्याडपणामुळे आख्रण 
यिूद्यािंच्या द्वेिामुळे (इबबद, pp. 101-103) रवववारी िलवला. 

लक्षात घ्या की प्रोटेस्टिंट ववद्वाि जे. जीस्लर यािंिी दसुऱया शतकाववियी जे सािंथगतले त्याबद्दल आदर 
आिे: 



या उत्सवातील सवावत मित्त्वाचे म्िणजे वल्िािंडण म्िणजे निसाि 14 व्या विी ... त्यात ते बेखमीर भाकर 
खातात, बिुधा यिूद्यािंसारखे आि हदवसािंपासूि ... त्यािंच्यामध्ये पुिरुत्थािाच्या वाविवक उत्सवाला कािीच 
सापडत िािी ... आर्शयातील ख्रिश्चि 14 व्या निसािला योिािाला आपल्या वल्िािंडण सभागिृाच्या बाजूिे 
गौण आवािि केले. (थगसेलर, जोिाि कालव लुडववग, चचव इनतिासाची एक पाठ्यपुस्तक. िापवर अॅन्ड भाई, 

1857, पषृ्ट्ि 166) 

ख्रिस्ती तरी कारण रोमि अथधकारी दृष्ट्टीिे यिूदी कारण दिंगे स्वत: च्या अिंतर बिवू या, निसाि या 
14 व्या वल्िािंडण सण पाळला, यरुशलेम, रोम, आख्रण अलेगज़ॅंडिया गे्रको-रोम (परिंतु आर्शया मायिर) अिेक 
एक रवववार करण्यासािी वल्िािंडण जस्वच करण्याचा निणवय घेतला सुरुवातीला त्यािंिी वल्िािंडणाची एक 
आवतृ्ती िेवली िोती आख्रण पुिरुत्थािाच्या उत्सवाचा त्याग केला िव्िता. 

जी. स्िीडर खालील देखील लक्षात घ्या: 

यिूद्यािंच्या वल्िािंडणाच्या चिंिहदवशी (इओईचाररस्ट) यिूद्यािंच्या वल्िािंडण सणाचा पहिला ख्रिश्चि 
लोकािंिी येशूचा मतृ्यू साजरा केला (िोट 1 कररिंथ 5: 7-8). 

सुरुिातीला पुिरुत्थािाचे कोणते्ी िावषयक उत्सि िह्ते. कालािंतरािे, िाजूक जगात, पुिरुत्थािाचा 
हदवस पाव इव्िेंटमध्ये जोडला गेला. तो हदवस रवववार िोता. (स्िेडर जीएफ आयररश येशू, रोमि 
येशू: आरिंभीच्या आयररश ख्रिश्चि धमावची स्थापिा हरनिटी पे्रस इिंटरिॅशिल, 2002, पषृ्ट्ि 183) 

कारण आर्शया मायिर आख्रण इतरत्र कािी रवववारच्या तारखेसि बदलले िािीत म्िणूि सम्राट 
कॉन्स्टन्टाईिच्या पूजा करणायाव र्मिास यािंिी िाइर्सयाच्या पररिदेला बोलावले ज्यािे ग्रीको-रोमिसािी 
रवववार घोवित केले. कॉन्सटेंटाइििे ििंतर जािीर केले: 

मग आपण जळणाऱया यिुद्यािंच्या पे्रमात कािीिी िसावे. कारण आमच्या तारणाऱया आमच्याकडूि 
आले िव्िते. (युसेबबयस 'कॉन्स्टन्टाईिचे जीवि, पुस्तक नतसरा अध्याय 18). 

ख्रिश्चिािंिी यिूदीािंचा द्वेि केला िािी ककिं वा देवाचे पववत्र हदवस पाळणार िािी, कारण बरेच यिूद्यािंिी तसे 
करण्याचा प्रयत्ि केला पाहिजे. 

येशूिे कधीिी असे सािंथगतले िािी की यिुदी जानत घखृ्रणत िोते (तो एक यिूदी िोता) आख्रण त्यािे तो 
वल्िािंडण सण बदलला िािी. तरीिी सूयव-पूजा कॉन्सटॅटाइि अन्यथा निष्ट्किव काढला आख्रण रवववारी साजरा 
आता इस्टर म्िणूि ओळखले जाते परिंतु सूयो-उपासिा करण्याच्या पद्धती आख्रण "यिूदी" म्िणूि ववचारात 
घेण्यात आलेल्या प्रथािंचे निराकरण िे खरोखरच इस्टर कुिे आिे याचे कारण आिे. 

रोमि कॅथोर्लक स्त्रोतािंिुसार इस्टर अिंडी, इस्टर सब्लस आख्रण इस्टर आगसारख्या अिेक पद्धती त्या 
मूनतवपूजेतूि येतात (उदा. िोल्वॅक एफजी इस्टर. कॅथर्लक एसायक्लोपीडडया, व्िॉल्यूम व्िी. रॉबटव ऍपलटि 
किं पिी, 1 9 0 9). 



अँजगलकि बबशप जेबी िजल्टिंगफुटेिे र्लहिले: 

... आर्शया मायिरच्या चचेस ... आिवड्यातील हदवसािंचा ववचार ि करता यिूदी उत्सवािे त्यािंच्या 
इस्टर सणािंचे नियमि केले, परिंतु ... रोम आख्रण अलेगज़ॅंडिया आख्रण गौलमधील इतरािंिी आणखी 
एक नियम पाळला; अशा प्रकारे य्ुिी धमय िेखील आभास टाळणे. (लाइटफुट, जोसेफ बाबवर सेंट 
गेलॅट्टस एवपस्टल टू द गलतीयिस: ए ररजव्िर्सड टेस्ट ववद डडस्प्लेन्टेशि, िोटस ् अँड 
डडर्ससटेशन्स. मॅकर्मलि, 1881, पीपी 317, 331 द्वारा प्रकार्शत 

आख्रण ईस्टर िे िाव? िे सुयोदय देवी आख्रण 'स्वगावतील राणी' इश्शार यािंचे आभार आिे: 

 ती प्रजिि आख्रण एक युद्ध देवी दोन्िी िोते ... इस्टर ककिं वा प्रभावी रक्त एक लालसा िोता 
योद्धा राणी ऑफ जुिी बाबेलच्या ललांग निष्ट्िा समाि पूजा आिे. (कुश एच. िॅर्महटक लोक चे 
चेिरे. एक्सर्लबब्रस कॉपोरेशि, 2010, पी. 164) 

ईश्वर िे ग्रि व्िेिसचे व्यजक्तमत्व म्िणूि पाहिले जात िोते, आख्रण शमाश, सूयव देव आख्रण पाप, 

चिंि देव यािंच्यासि, नतिे एक सूक्ष्म बत्रकूट तयार केला. (र्लट्टलटि सी. गॉड्स, देवी आख्रण 
र्मथोलॉजी, खिंड 6. माशवल कॅव्िेंडडश, 2005 पषृ्ट्ि 760) 

बायबल 'स्वगावतील राणी' च्या ववरोधात असल्याबद्दल चेतावणी देते: 

17 यिूदाच्या शिरािंतूि व यरुशलेमच्या रस्त्यावर ते काय हदसत िािी का? 18 मुले लाकडे गोळा 
पूववजािंिा आग लावण्याची, बायका स्वगावतील राणीला अपवण करण्यासािी भाकर करण्यासािी, 
मालीश करणे; यिूदातील िे लोक इतर दैवतािंची पूजा करतािा दैवतािंिा अपवण करण्यासािी भेटी 
आणतात. (नयमवया 7: 17-19) 

िी केक 'िॉट ्ॉस बन्स' (प्लाेॅट सी. द सायकोलॉजी ऑफ सोशल लाइफ डोड अँड मीड, 1 9 22, पी 71) 

सारखीच िोती. ' स्वगावतील राणी? 

नयमवया 7 ... स्िगायतील राणीला (v. 18) पयतं केक्स. कदाथचत व्िेिस ग्रिाच्या देवी बाबेर्लयि 
प्रजिि-देवी ईश्ताटरचा सिंदभव. (वायजक्लफ बायबल कमेंटरी, इलेक्रॉनिक डाटाबेस. मूडी पे्रसद्वारे 
कॉपीराइट (सी) 1 9 62) 

ख्रिश्चिािंिी एका मूनतवपूजक देवीच्या मागे सुट्टटीचे िाव िेवू िये. तरीिी, ख्रिस्ती धमव पाळणा करणा-या 
बिुतेकािंिा यात कािी समस्या येत िािी. 

गुरुिार आख्रण ्ोस्ट 

वल्िािंडण सािी इतर 'पयावय' म्िणूि, कािी गुरुवारी िेवा'. येथे कॅथोर्लक सुचालि याबद्दल काय र्शकवते 
कािी आिे: 



मउिंडी (ककिं वा िोली) च्या मेजवािीला गुरुवारी ईथचकर सिंस्थेच्या स्मरणोत्सव साजरा केला जातो 
आख्रण पववत्र आिवडा पयतंच्या ववथचत्र प्रिसिापैकी सवावत जुिा आिे. रोम मध्ये ववववध 
ऍक्सेसरीरी समारिंभ लवकर या स्मतृी येथे जोडले िोते ... ते चचविे अथधकृतपणे िरवलेली 
साववजनिक प्राथविा व पूजाववधी सिंस्था च्या वधावपिहदि सुमारे आणते. ... 

एका आििंदी चररत्राच्या समारिंभाच्या अिुििंगािे पववत्र गुरुवारी िाती घेतले. िेकफट्टसचा बाजप्तस्मा, 
पश्चात्तापािंचा सलोखा, पववत्र तेलाचा अर्भिेक, पाय धुणे, आख्रण धन्य युकेररस्टचे स्मरणोत्सव ... ... 
(लेक्लरकेक एच. मौंडी गुरुवार, कॅथर्लक एिसायक्लोपीडडया, व्िॉल 10. न्यू यॉकव : रॉबटव ऍपलटि 
किं पिी, 1 9 11) 

'युचारीस्टची सिंस्था' िे वल्िािंडणाशी निगडडत थचन्िािंचे येशूचे बदलणे असा उल्लेख करणे आवश्यक 
आिे. रोम ऑफ द चचव मान्य करते की त्यास त्यात समारिंभ जोडला गेला, तो एक वाविवक कायव् म िोता 
आख्रण पादचारी पदाथावचा अवलिंब केला गेला. रोम ऑफ चचव इतरत्र कबूली देत आिे की लुडापोस्ट 
फूटवार्शिंग, (थरस्टि एच. वॉर्शिंग ऑफ फूट आख्रण िॅन्डस) कॅथर्लक एसायक्लोपीडडया, खिंड 15. न्यू यॉकव : 
रॉबटव ऍपलटि किं पिी, 1 9 12) 

रोमच्या चचविे आता 'युकेररजस्टक िोस्ट' वापरला आिे जो मूळ ख्रिश्चिािंिी काय केले त्यापेक्षा वेगळे आिे. 

कॅथोर्लक सुचालि र्शकवते: 

प्राप्त करण्यासािी नियुक्त केलेला बे्रड सामान्यतः यजमाि म्िणूि ओळखला जातो, आख्रण जरी िे 
पद कदाथचत त्याग व बे्रड च्या िाक्षािंवर लागू िोऊ शकते, परिंतु ते ववशेित: बे्रडसािी राखीव 
आिे ओजव्िडच्या मते शब्लद िे शतू्रच्या शतू्रिंकडूि आले आिेत: "मेजवािी मािवाच्या 
स्वातिंत्रयप्रदामाचे िाव" असे म्िणत आिे, कारण पूववजािंिी दैवतािंिा बळी पडलेल्या आपल्या शतू्रिंचा 
बळी हदला. तथावप, िे शक्य आिे की साथधत केलेली आिे, पोकुअस मध्ये आढळले म्िणूि, िणणे 
... प्रथम ख्रिस्ती ... फक्त अन्ि म्िणूि सेवा की बे्रड वापरले. असे हदसते की आपल्या काळात जे 
कािी आिे त्यापेक्षा िा फॉमव र्भन्ि िोता. (लेक्लेरक एच. "यजमाि" द कॅथोर्लक एसायक्लोपीडडया, 
खिंड 7. निहिल ओबस्टॅट. 1 जूि 1 9 10) 

आरिंभीच्या ख्रिश्चिािंिी बेखमीर भाकऱयाचा वापर केला, िािी तर एका गोल मेजवािीचा भाग जो पौराख्रणक 
राजवटीत वापरलेल्या 'सूयव' सारखा हदसतो. 

मरीया समजणे 

सुरुवातीच्या ख्रिश्चिािंिी मूलतः येशूच्या आई मरीयाची पूजा केली िािी. तर मग मरीयेच्या धारणाची 
कल्पिा कुिूि आली? 

मूलभूतपणे चौथ्या शतकात (ककिं वा सिंभवत: नतसऱया शतकाच्या उत्तराधावत) अपोककफव ल साहित्यापासूि -
परिंतु प्रामुख्यािे त्यापेक्षािी ििंतर. कॅथर्लक एवपफेनियसिे या प्रकरणाचा तपास करण्याचा प्रयत्ि केला 



असला तरी, जेव्िा तो खरोखरच पहिल्यािंदा ववकर्सत झाला तेव्िा तो अनिजश्चत िव्िता-िे जस्त्रया 
मूनतवपूजक देवीची उपासिा (एवपपॅनियसचे पॅररयि, 78.11.4) यािंच्याशी स्पष्ट्टपणे सिंबिंथधत आिे. 

देवीच्या देवीसािी प्राचीि रोममध्ये 1 ते 3 हदवसाचा सण िोता. पहिल्या हदवशी ती कथथतपणे पथृ्वीवर 
आली आख्रण नतसयाव हदवशी, 15 ऑगस्ट रोजी त्यािंिी नतला स्वगीय राणी म्िणूि स्वगवमध्ये िेऊि साजरा 
केला. िे मेररअि (केर ई. ववर्लयम फाल्किर यािंचे योकिापटाफ: "ववश्वातील कीस्टोिचा एक प्रकार." 
फोडविॅम युनिव्िे पे्रस, 1 9 85, पी. 61) च्या कॅथोर्लक सण साजरा केला जातो. कािी जणािंिा िा अपघात 
ककिं वा आकजस्मक (ग्रीि सीएमसी) रोमि धमव आख्रण अरज्ेर्सया येथे डायिाची पिंक्ती, खिंड 0, अिंक 521-

85150, कॅं बब्रज युनिव्िर्सवटी पे्रस, 2007, पषृ्ट्ि 62; िॅझर जे. द ककिं गस व्िॉल्ट 1 चे उत््ािंती, वॉल्यूम 1. 

केसेर्सिंगर प्रकाशि, 2006, pp. 14-17). 

डायिा आख्रण इतर इतर देवी यािंच्यात सिंबिंध आिे आख्रण मरीया (कफशर-िॅन्सि, पी. तरीिी, कॅथर्लक सिंत 
ऑगस्टीििे डायिा िावाच्या अिेक "खोटे आख्रण निग्रिी देवतािंपैकी एक" म्िणूि (ऑगस्ट्टनयि, हिस्पॉन्स 
ऑफ द हिस्टॉिी ऑफ बुक्स, बुक आय, अध्याय 25) म्िणूि ओळखले. 

मुजस्लमािंच्या 'व्िजजवि' मुलीच्या फानतमा या आरोपीला स्वगावपयतं िेले जात असतािाच इस्लामच्या 
प्रभावामुळे िे चचवच्या चचवमध्ये औपचाररकपणे स्वीकारण्यात आले िोते. 'गहृिते' एक बायबलसिंबिंधी पववत्र 
हदवस िािी ती एक 'पुिरुत्पन्ि' राणीची राणी आिे (नयमवया 7: 17-19), मूनतवपूजक वािूि िेणे 

्ॅलोिीि / ऑल सेंट्टस डे 

सिंताप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या जीविास आख्रण मतृ्यूची आिवण िेवण्याचा ववचार पववत्र शास्त्र (सीकफ. 
न्यायाधीश 11: 38-40) ववरूद्ध िसूि, सिंतािंची पूजे करतात आख्रण त्याग करतात, अपोस्टोर्लक र्शकवणीिंचा 
ववरोध आिे. 

सैतािाला असे िवे िोते की ख्रिस्त त्याची उपासिा करेल (मत्तय 4: 9), परिंतु येशूिे िकार हदला (मत्तय 
4:10). सायमि मॅगस (पे्रवितािंची कृत्ये 8: 9 -23) यािंिी आपल्या अिुयायािंिा त्याला पूजेसािी / उपासिेसािी 
प्रोत्साहित केले (आयरेिीस. ऍडवस्सव िाएररस, बुक 1, अध्याय 23, वचि 1-5). 

पे्रवित पीटरिे केवळ सायमि मॅगसलाच निरुपयोगी िरवले िािी तर त्यािे एखाद्या देवदतूाला ितमस्तक 
िोऊि त्याला श्रद्धािंजली अपवण करण्यापासूि रोखले (पे्रवितािंची कृत्ये 10: 25-26). पे्रवित पौलािे इतरािंचे 
बर्लदाि आख्रण बणवबाला अपवण करण्यापासूि रोखले (पे्रवितािंची कृत्ये 14: 11-18). पे्रिक मुळात दोघािंिीिी 
असा दावा केला की ते पुरुि िोते आख्रण िे करू िये. लवकर ख्रिश्चिािंिा िे समजले आख्रण असे केले 
िािी. कालािंतरािे, कािी धमविोिी दसुऱया शतकाच्या अखेरीस अवशेि सािंभाळण्यास सुरुवात केली. 

चौथ्या व ििंतरच्या शतकात गॅ्ररो-रोमि चचांसोबत दावा केलेल्या सिंतािंची पूजेची सुरुवात िी एक मित्त्वाची 
समस्या िरली, तरी िी अिुयायािंपैकी एक अिुयायी िव्िते. 

खालील गोष्ट्टी लक्षात घ्या: 



चचवमधील कॅथर्लकल्समध्ये केजल्टक देवता, ग्रीि मॅि, आख्रण बाईसफेर्लक डोक्यािंवर पररथचत 
मूनतवपूजक प्रनतमेचा समावेश करूि, चचवच्या अथधका-यािंिी जिसमुदायािंिा त्यािंच्या मिामध्ये दोि 
अध्याजत्मक परिंपरािंिा एकत्र आणण्याचे प्रोत्सािि हदले असावे. िवीि जनु्या मागव (पेसिेक्वेर एस. 
गारगोयल्स: द आकव  ऑफ द गे्र स्कूल ऑफ ववझाडवरी, कररअर पे्रस, 2006, पी. 85) 

एका पुस्तकामध्ये, वरील ववधािामध्ये खालील प्रमाणे कहटबद्ध आवतृ्ती िोती ज्यािे पोप "गे्रगरी" गे्रट "600 

च्या सुमारास र्लहिले: 

ऑगस्टीिला सािंगा की त्याला देव-देवतािंचे मिंहदर िष्ट्ट करणे िव्िे तर त्या मिंहदरातील मूती िष्ट्ट 
कराव्यात. त्या लोकािंिा पववत्रकरायांत सिाय्य करावे. त्यािंिी अशुद्ध समजावे आख्रण परमेश्वराला 
अपवण केलेल्या मूतींची पूजा केली. , त्या मिंहदरे चािंगले बािंधले, तर ते खऱया देवाचे सेवा भुते 
उपासिा पासूि कफरू िये. ... म्िणूि त्यािंच्या चचवच्या समपवणाच्या हदवशी ककिं वा शिीद झालेल्या 
मेजवािीच्या हदवशी, ज्यािंचे अवशेि त्यािंच्यात जति केले जातात, त्यािंच्या एक-वेळच्या 
मिंहदराभोवती स्वतः झोपडपट्टटी तयार करूि धार्मवक उत्सव साजरा करतात. ते यज्ञ अपयण करीि 
आख्रण भूत अपयण म््णूि िये िाणी खाणे, पण िेिाच्या गौरिासाठी ज्या सवव गोष्ट्टी देणारा, ते 
आिेत येत धन्यवाद देईि. (गे्रगरी आय: एबॉट मेर्लएटसला पत्र. एवपसटोला 76, पीएल 77: 1215-
1216) 

पोप गे्रगरी यािंिी मूनतवपूजक पध्दतीिंचा समावेश केला. तरीिी, बायबल या प्रकारचे बर्लदािे ववरूद्ध राक्षसी 
म्िणूि वापरते (1 कररिंथ 10: 20-21). र्शवाय, बायबल र्शकवते की येशूच्या बर्लदािाच्या हदवशी पशुपक्षीिंची 
गरज िािी (इब्री 10: 1-10). 'सिंतािंच्या हदवसािंसािी' उपरोक्त दशवववतात की िे देखील मूतीपूजाचा अवशेि 
आिे आख्रण ते खरोखर राक्षसी िोणारी छुट्टट्टया आिेत. 

बऱयाच बािुली बार्लकेला अयोगय (1 हटमोथी 2: 9) आख्रण िॅलोवविवर कािी वेळा जादगुरणी (ज्यािे बायबल 
नििेध करते - निगवम 22: 8) िे बायबलसिंबिंधी योगय उत्सव िािी आख्रण निजश्चतपणे आरिंभीचे ख्रिश्चि 
िव्िते. 

सवव सिंत हदि सातव्या शतकाच्या सािंथगतले आख्रण िोव्िेंबर 1 यष्ट्टीचीत आख्रण सिंध्याकाळ व्िायच्या प्रकरण (एफ 
सवव सिंत म्िणूि ओळखले झाले ििंतर िलववण्यात आले. व्िॉ. 1 माचव 1907 हदवस. कॅथोर्लक सुचालि ). 

31 ऑक्टोबर िी प्राचीि डेरॉड्सिी र्लहिलेली एक तारीख िोती: 

ड्रूड्स आख्रण प्राचीि गॉल आख्रण बब्रटिमधील याजकािंचे आदेश, ववश्वास िेवतात की िॅलोवीि, भूत, 

आत्मा, निष्ट्पक्ष, जादगुरणे आख्रण कजल्पत पक्षी लोकािंिा लोकािंच्या िािीसािी बािेर पडले. ... या ड्रुइड 
समजतुीिंपासूि िॅलोववि उत्सवािंमध्ये जादटूोणा, भूत आख्रण मािंजरीिंचा आजचा वापर केला जातो ... 
िेलोवीि सजावट म्िणूि पािे, भोपळे आख्रण मक्याचे दाणे वापरण्याची प्रथा कडूि येते. युरोप 
लवकर लोक देखील ड्रूइड सुट्टटी सारखे सण िोता ... 700s मध्ये, सवव सिंत हदि म्िणूि 1 िोव्िेंबर 



िाव रोमि कॅथोर्लक चचव. जुन्या मूनतयपूजक सीमाशुलक आख्रण ख्रिश्चि सण िकरण सण एकत्रत्रत 
्ोते. (िॅलोवीनिि वल्डव बुक एिसाइक्लोपीडडया, खिंड 9. र्शकागो, 1 9 66: 25-26) 

कॅथर्लक लेखकािे काय र्लहिले यावर ववचार करणे कदाथचत आवडेल: 

मरण पािलेलया उत्सिाांच्या िर पोपािे कॅथललक उत्सिाचा मतृ घोवषत केला असेल का? कारण 
कॅथललक उत्सि सातत्यपूणय असतात आख्रण मूनतयपूजक लोकाांकरता त्याांचा अथय पूणय 
्ोतो. (ककर्लयि ब्रायि.) िेलोवीि, शरद ऋतूतील उत्सव म्िणूि, स्मरणपते्र देवाचे िाव पववत्र आिे. 
कॅथर्लक ऑिलाईि आिंतरराष्ट्रीय बातम्या. 10/31/06) 

िे सत्य आिे की चचव ऑफ रोमशी निगडीत बरेच लोक त्यािंच्या ववश्वासासािी मूनतवपूजक सिंबिंधािंबद्दल 
अर्भमाि बाळगतात. बायबल िे असे आिे की ते व सवांिी र्सद्धान्ताचा स्त्रोत म्िणूि पिावे (2 तीमथ्य 
3:16) आख्रण ती पूजापूजक स्वरूपाच्या गोष्ट्टीिंचा नििेध करते (अिुवाद 12: 2 9 -32; नयमवया 10: 2-6; 1 

कररिंथकर 10:21; 2 कररिंथकर 6: 14-18). 

ख्रिसमस 

बायबलमध्ये जन्महदवस साजरा केला जात िािी, ज्यामध्ये येशूचािी समावेश आिे. रोमच्या सुरुवातीच्या 
चचविे िाताळ ककिं वा अन्य कोणतािी वाढहदवस साजरा केला िािी. वाढहदवस साजरा अजूििी उर्शरा 
3 व्या शतकात र्शक्षा झाली (राष्ट्रािंिा पुस्तक मी धडा 64). 

र्शवाय, टटुवर्लयि यािंिी हिवाळी अथधवेशिात पुतळ्यािंसि सिभागी िोण्यासािी आख्रण भेटवस्तू देण्याद्वारे, 

मूनतवपूजक देवतािंिा पािण्यास सािंथगतले. डडसेंबरच्या अखेरीस असिंतोिािे साजरा केला जाणारा एक अशा 
उत्सव साजरा केला जातो. 

दावा केला की "लैहटि धमवशास्त्रीचा जिक," टटुवर्लयििे शताब्लदी उत्सवाचा नििेध केला, जसे की 
सैटिवलार्लया (ज्याच्या िावाचा अथव मोिा िोता असा खरा देवता िोता) ज्यािे क्समस र्लहिला: 

र्मिजव्िवया नततकी र्मिवाव आिेत, शनि शनिवारीच्या शनिवारी म्िणूि; शनिचे, ज्याला 
सातुविर्लयाच्या वेळी थोडे दासािंिी देखील जरुर साजरा करणे आवश्यक आिे. िवीि विावच्या 
भेटवस्तूदेखील पकडल्या पाहिजेत आख्रण सेजप्टममोनियम िेवली; आख्रण र्मडवविटरच्या सवव 
भेटवस्तू आख्रण वप्रय च्या मेजवािी पाहिजे; शाळा फुले सि करणे आवश्यक आिे; पुरूिािंची बायका 
आख्रण एडीली बर्लदाि; शाळा नियुक्त पववत्र हदवस वर सन्मानित आिे िी गोष्ट्ट मूतींच्या 
वाढहदवशी घडते; सैताि प्रत्येक आिे. कोण असे ववचार करील की या गोष्ट्टी ख्रिस्ती मालकाप्रती 
उपयुक्त आिेत, जोपयतं तो मालक म्िणूि िािी अशाच इतरािंिा योगय वाटेल असा ववचार करणार 
िािी? (टटुवर्लयि, मूनतवपूजा, अध्याय X) 

टटुवर्लयिच्या काळात, रोमि बबशप झएजफ्यररिस (1 99 -217) आख्रण कॅलर्लस्टस (217-222) यािंच्यात 
तडजोड आख्रण भ्रष्ट्टाचार (आख्रण अशा रोमि कॅथोर्लक सिंप्रदायािंिी हिप्पोल्युटस (हिपोर्लएटस) यािंिी पुष्ट्टी 



केली. िऊ पुस्तके, अध्याय सिा) आख्रण त्यािंच्या चचवमधील लोकािंिा परवािगी हदली ज्यात मूतीपूजालािी 
तडजोड केली जाते. 

रोमि सॅटिवर्लया आख्रण पर्शवयि र्मिाइझ स्वत: आधीच्या मूनतवपूजक धमावचे रूपािंतर िोते - प्राचीि 
बॅबबलोनियि गूढ पिंथ प्राचीि बॅबबलोिी लोकािंिी सदािररत वकृ्षािंची पूजा करूि िव्या जन्मी तमुज म्िणूि 
निम्रोदचे पुिजवन्म साजरे केले. बायबल सदािररत वकृ्षािंिा जोडणाऱया उपासिेची नििंदा करते (अिुवाद 12: 2-

3; नयमवया 3:13; 10: 2-6) 

बॅबबलोन्यािंिी हिवाळी विावतील सिीच्या ििंगामात सूयवप्रकाशाचा पुिजवन्मिी साजरा केला. डडसेंबर 
25 व्या अखेरीस आख्रण इतर सूयव देवाची उपासिा विावच्या त्या वेळी झाले म्िणूि, येशूचा वाढहदवस तारीख 
म्िणूि निवड झाली: 

354 ए.डी.मध्ये रोमच्या बबशप र्लबेररयस यािंिी लोकािंिा 25 डडसेंबरला साजरे करण्याची आज्ञा 
हदली. कदाथचत रोममधील लोक शनिवारीचा उत्सव साजरा करूि सूयवप्रकाशातील वाढहदवस साजरा 
करत असत. (सेक्स्टि ईएच ख्रिसमस, वल्डव बुक एिसाइक्लोपीडडया, वॉल्यूम 3. कफल्ड 
एिंटरप्रायझेस एज्युकेशिल कॉपोरेशि, र्शकागो, 1 9 66, पीपी 408-417) 

िेर्लओस र्मिास एक देव आिे ... रवववारी र्मिाच्या सन्मािाथव पववत्र िेवले िोते आख्रण प्रत्येक 
महिन्याच्या सोळावा मध्यस्थ म्िणूि त्याच्यासािी पववत्र िोता. 25 डडसेंबर आपला िाढदििस, 

िाढदििस, ा्ंगाम इतका करूि द्िाळा-सूयय च्या पुिजयन्म, म््णूि साजरा 
करण्यात आला. (अरेन्दझि जे र्मथरायझम. द कॅथर्लक एिसायक्लोपीडडया, व्िॉल्यूम एक्स. िील 
ओबस्टॅट, ऑक्टोबर 1, 1 9 11) 

सम्राट कॉन्स्टन्टाईि सूयावची देवता र्मिास यािंचे अिुयायी िोते, ज्याला अपररिायव सूयव मािले गेले िोते 
आख्रण जर्मिीखालील एखाद्या गुिेत असलेल्या खडकावर ते जन्मले िोते. कदाथचत या कारणािे, त्याची 
आई िेलेिा या मतृावर ववश्वास िेवण्याचा निणवय घेते की येशू खाली जर्मिीत खडकाळ गुिेत जन्मला 
िोता. 

रोम आता िे र्शकवतो (आख्रण िे लेखकािे पाहिले आिे की व्िॅहटकि शिरातील 'जन्महदिी' अिेक वेळा 
प्रदर्शवत झाली आिे) परिंतु नतसऱया शतकात त्याच्या समथवकािंपैकी एक, कमोडडयिसिे, खडक देवताला 
नििेध केला: 

अववश्वसिीय व्यक्तीचा जन्म खडकापासूि झाला, जर तो देवाला माितो. आता आम्िाला सािंगा, 
तर दसुरीकडे, यापैकी पहिली पायरी आिे. खडकािे देवावर ववजय र्मळवला आिे: मग खड्याचे 
निमावते ििंतर शोधले पाहिजे. त्याचप्रमाणे, तुम्िी त्याला चोर म्िणूििी थचबत्रत करत आिात. जरी तो 
ईश्वर िसला तरी तो चोरूि जजविंत राहिला िािी. निजश्चतपणे तो पथृ्वीचा िोता आख्रण एक राक्षसी 
स्वभाव िोता. मग तो आपल्या इतर भावािंिा म्िणाला, "पािा! जसे कॅकस, वलकेिचा मुलगा ख्रिश्चि 
र्शस्त वर. 



येशू एका खडकावर जन्मलेला िव्िता, तरी तो आिंर्शक आिे की त्याचे जन्म आता थचबत्रत झाले आिे. िे 
देखील िािी डडसेंबर 25 व्या जन्म झाला तो र्शकवण्यासािी खरे आिे. म्िणूि उशीरा डडसेंबर 25 व्या आख्रण -

उल्लेख (लूक 2: 1-5) की "च्या जिगणिेिुसार असेल: स्कॉलर मेंढपाळ के्षत्रात आपापले कळप घेऊि बािेर 
गेले, असे आिे (8 सारखे बायबल लूक 2 मध्ये दाखवते) ओळखले हिवाळ्यात अशक्य आिे "(िाताळ द 
कॅथर्लक एन्सायक्लोपीडडया, 1 9 08). 

िाजस्तकेशी सिंबिंथधत बिुतेक प्रथा आख्रण रीती मूनतवपूजेतूि येतात कारण वास्तववक ववद्वाि 
स्वीकारतील. येशूच्या पे्रवितािंिी ककिं वा त्यािंच्या आरिंभीच्या अिुयायािंिी िाताळदेखील पाहिले िािी. 

ररपॅक्स केलेलया खगोल सुट्टट्टया 

बायबल धमवनिरपेक्ष सुट्टट्टया (जसे ववरहित स्वातिंत्रय हदि साजरा करणे) प्रनतबिंथधत करत िािी, तर 
सुरुवातीच्या ख्रिश्चिािंिी सिंत सिंतािंिा प्राथविा केली िािी ककिं वा सवव सिंत हदि ककिं वा िाताळसारख्या 
गोष्ट्टीिंकडे दलुवक्ष केले िािी. बयावच मूनतवपूजक देवतािंिा 'कािी गोष्ट्टीिंचा देव' असल्यामुळे त्यािंिा 'सिंत' असे 
सिंबोधण्यात आले. 

कािी मूनतवपूजक पध्दती बदलल्या असतील, परिंतु पुिःपुन्िा शैक्षख्रणक र्शल्लक आजिी ख्रिश्चि िािीत 
आख्रण ते असेिी िािीत की जे येशू आख्रण त्याच्या अिुयायािंिी िेवलेले िोते. लोक िेवलेली अिेक सुट्टट्टया 
मूनतवपूजकतेतूि आल्या आख्रण प्राचीि बॅबबलोिी गूढ धमांशी देखील सिंबिंध आिेत. बॅबबलोिच्या प्रभावाखाली 
असलेल्या इस्राएल लोकािंिा मदतीसािी देवािे ििेम्याला पािवले तेव्िा ििेम्यािे काय केले िे लक्षात घ्या: 

30 मी सवव कािी मूनतवपूजक त्यािंिा शुद्ध. (ििेम्या 13:30) 

िवीि करारािे तडजोड केलेल्या ववश्वासाची आख्रण "रिस्यमय बॅबबलोि मोिी" (प्रकटीकरण 17: 5) लक्षात 
घ्या, बायबल सािंगते की देवाच्या लोकािंिा 'मोिी बाबेल' याच्याबाबतीत कािीतरी करावे. 

4, नतच्या माझ्या लोकािंिा बािेर ये की नतच्या पापात शेअर िये, आख्रण आपण िये नतच्या पीडा 
येऊ. (प्रकटीकरण 18: 4) 

ख्रिश्चिािंिी प्रलोभिातूि व पापापासूि दरू रािावे (1 कररिंथ 6:18; 2 तीमथ्य 2:22), ती स्वीकार करू िका 
ककिं वा त्यािंचा प्रचार करू िका. खऱया देवाला (1 कररिंथ 10: 1 9 -21; 2 कररिंथ 6: 14-18) उपासिेत त्यािंिी 
मूनतवपूजक रीनतररवाजािंिा एकत्र करू िये, तरी िी एक परिंपरा आिे (मत्तय 15: 3-9). 

11. िेिाचे पवित्र दििस ककां िा खोटे बोलणे? 

कोणत्या हदवशी ववश्वासू यािंिी िेवले पाहिजे? 



1600 विांपूवी, देवाच्या पववत्र हदवसािंिा ववरोधी, जॉि, जो आता एक कॅथोर्लक आख्रण ऑथोडॉक्स सिंत मािले 
जाते द्वारे नििेध िोते. अिेक विांपूवी, प्रोटेस्टिंट प्रकाशि ख्रिस्ती आज प्रत्यक्षात जॉि "लवकर चचव च्या 
मिाि उपदेश" म्िणतात (योिाि लवकर चचव च्या मिाि उपदेश. ख्रिस्ती आज ऑगस्ट 8, 2008). 

जॉि साववजनिकपणे, 387 ए गडी बाद िोण्याचा ्म पववत्र हदवस ववरुद्ध उपदेश केला ख्रिस्त कथथत कािी 
त्यािंिा निरीक्षण िोते. तो ववशेितः कणे सण प्रायजश्चताचा हदवस ( 'जलद ... दारापाशी'), आख्रण मिंडपाचा 
सण पाळावा; उल्लेख: 

द:ु खदायक आख्रण दःुखी असलेल्या यिुद्यािंचे सण लवकरच दसुयाव व त्याििंतरच्या उत्तराधावत 
आपल्यावर चढेल: तुिंबळािंचे मेजवािी, तिंबूमधील मेजवािी, उपवास. आपल्या बाबतीत असे बरेच 
लोक आिेत जे म्िणतात त्यािंच्याप्रमाणे आम्िी करतो. तरीिी यातील कािी उत्सव पाितील आख्रण 
बाकीचे लोक यिूद्यािंिा त्यािंच्या मेजवािी िेवूि त्यािंचे उपासिेचे निरीक्षण करतील. मी आत्ताच 
मिंडळीपासूि िी प्रनतकूल प्रथा चालववण्यास इच्छुक आिे ... जर यिूद्यािंचा सण आदरणीय आख्रण 
मिाि आिे तर आमचा खोट आिे ... ईश्वर त्यािंच्या सणािंिा नतरस्कार करतो आख्रण आपण त्यात 
सिभागी िोता का?त्यािंिी िे ककिं वा ते सण म्िटले िािी, परिंतु िे सवव एकत्र आले 

यिूद्यािंचा दषु्ट्ट व अशुद्ध उपवास आता आपल्या दाराजवळ आला आिे. ववचार करा की िा 
उपवास आिे, मी अस्वस्थ म्िटले आिे असे समजू िका ... परिंतु आता तो आपल्या बायकोला 
रणर्शिंगसच्या मेजवािीला बोलावतो आख्रण या कॉलमध्ये एक काि तयार करतो, तेव्िा तुम्िी त्यािंिा 
रोखू िका. तुम्िी त्या अिैनतकतेच्या आरोपािंमध्ये स्वतःला गुरफटू द्या, तुम्िी त्या अिैनतक 
मागांिी ओढवूि घेता.(जॉि क्ओस्टोम, िोर्मडी टू टू ऑफ द ज्यूप्स I: 1; 3: 4. रवववार, 5 सप्टेंबर, 

387 रोजी सीररयाच्या अिंत्युख्रखया येथे प्रचार केला. 

िे समजूि घेणे मित्वाचे आिे की जॉि ्ायसॉस्टोमला याची जाणीव असणे आवश्यक आिे की त्याच्या 
के्षत्रातील दसुऱया शतकातील चचव यिूद्यािंिी केव्िािी वल्िािंडण सण पाळत असे आख्रण कॅथर्लक चचविे 
अद्याप पेन्टेकॉस्ट िेवलेले िािी. यास्तव, त्यािंिी काय केले त्याववियी प्रचार करूि, जॉि ्ायसॉस्टॉमिे 
रोमि व ऑथोडॉक्स कॅथोर्लक यािंच्यातील आपल्या मिंडळीच्या ववरोधात उपदेश केला व तो वल्िािंडण व 
पेन्टेकॉस्ट या दोिोंचा माि िेवू इजच्छत िोता कारण या दोन्िी सण "सवव जण एकत्र" असावेत. 

याव्यनतररक्त, जॉि ्ायसोस्टोम प्रत्यक्षात एकदा "पेन्टेकॉस्ट" (क्ओसॉस्टोम जे. एस. िोम क्सओ्स्टोम, 

कॉन्सहटिहटिोपलचे मुख्य बबशप: पे्रवितािंची कृती) या िावाचा एक "यिुद्यािंचा सण" म्िणूि र्लहिला 
िोता. अशाररतीिे, त्यािे कबूल केले की येशूच्या पुिरुत्थािाििंतर, ववश्वासूला "यिूदी सणाचा" म्िणूि उल्लेख 
केला जाण्यासािी उपजस्थत रािणे आवश्यक िोते. 

जर देवािे त्या हदवसािंचा ववरोध केला तर पे्रवितािंिी त्यािंिा का िेवले असते? याचे स्पष्ट्ट कारण म्िणजे ते 
येशूच्या अिुयायािंचे अिुकरण करत असत आख्रण असे मािले जाण्याची त्यािंिा कािीच कारण िव्िती की 
त्यािंिा त्यािंचे दरू केले गेले. 



आधी िमूद केल्याप्रमाणे, िवीि करार "तथाकथथत" यिुदी धार्मवक हदवसािंिा "मिाि" म्िणत आिे. एका 
कॅथर्लक अिुवाद खालील लक्षात घ्या: 

37 मध्ये गेल्या, आिांि येशू उभा राहिला आख्रण मोठ्यािे ओरडूि म्िणाला मोठा दििस (योिाि 7:37, 

िवीि करार). 

मग कोण बरोबर आिे? 

जे येशूच्या सल्ल्याचे पालि करतात ककिं वा त्यािंिा दोिी िरवतात? 

जॉि ्ायसॉस्टोम, या प्रकरणात, थोडी योगयररत्या सािंथगतले की आिवा: 

"ज्यू समारांभ आिरणीय आख्रण उत्तम आ्ेत, तर आमचा खोटे आ्ेत." 

कोणत्या हदवस साजरा करावा? जे "चाांगला दििस" आिे बायबल त्यािुसार? 

कोणते हदवस खोटे आिेत? 

जॉि ्ायसॉस्टम िे ख्रिसमस आख्रण इस्टरसारख्या मूनतवपूजक लोकािंसि हदवस समथथवत केले. डडसेंबर 25 

रोजी ख्रिसमसचा त्यािंचा तकव शास्त्र देखील स्पष्ट्टपणे चुकीचा िोता आख्रण खोट्टया आख्रण चुकीची माहिती 
यावर आधाररत (आडडस वे, अरिॉल्ड टी. ए कॅथोर्लक शब्लदकोश: कॅथॉर्लक चचवचे र्सद्धािंत, र्शस्त, सिंस्कार, 

समालोचिा, पररिद आख्रण धार्मवक आज्ञािंचे कािी खाते बेिझीर ब्रदसव, 18 9 3, पषृ्ट्ि 178). 

िे स्पष्ट्ट असावे की देवाचे हदवस िे खोटे िािीत, परिंतु जॉि क्स्सोस्टोम (आख्रण ज्या गटाची िेमणूक 
त्यािंिी त्या हदवसािंत स्वीकारली िोती) स्पष्ट्टपणे खोटे िोते जरी कॅथर्लक सिंत थॉमस एजक्विास यािंिी 
र्लहिले की शब्लबाथ आख्रण मुळात सवव बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस िोते  

ख्रिश्चि (सेंट थॉमस अॅजक्विासच्या सुमि थथयोलॉजजककस) सािी अथव. 

ववशेि कॅथोर्लक सुचालि अिवाल,  अिेकदा लवकर आख्रण शुद्ध ख्रिस्ती (अ) जगण्याचा म्िणूि वणवि केली 
आिेत समावेश आिे. एक 11 व्या शतकातील गे्रको-रोमि "मूती पूजा देवाच्या उपासिेच्या प्रनतनिथधत्व 
र्लहिले. जसे की, ज्यािे वधस्तिंभाचे थचन्ि आख्रण पववत्र थचते्र दाखवली िोती ती अजूििी देवीची उपासिा 
करण्यामध्ये गुिंतलेली िोती "(कॉिबीअर एफसी ऍडिंड ix III इि: द की की सत्य: पॉर्लसीयि चचव ऑफ 
आमेनिया चे एक मॅन्युअल क्लॅरेडॉि पे्रस, ऑक्सफोडव, 18 9 8, पी. 14 9). 

ख्रिस्ताच्या िावाची अिेक लोक राक्षसािंच्या सुटयािंिा अयोगय रीतीिे निष्ट्किव काढतात िे लक्षात 
घेण्यासारखिं िवीि िािी आख्रण कािी शतकािंपासूि त्यािंिा नििंद्य आिे. 

परांपरा आख्रण / ककां िा बायबल? 

ग्रि वर तुलिेिे कािी लोक अगदी देवाच्या पववत्र हदवस िेवणे प्रयत्ि जे लोक ते बायबलशी सिंलगि आिेत 
असा दावा करणारे बिुतेक लोक इतर हदवस पाळतात 



कुटुिंबातील सदस्यािंवरील दबावामुळे कािीजण गैर-बायबलसिंबिंधी धार्मवक सुट्टट्टया िेवतात. कािीिंिी 
बायबलच्या पववत्र हदवसािंिा त्यािंच्या समाजातील दबाव आख्रण / ककिं वा त्यािंच्या नियोक्त्यािंपासूि दरू रािणार 
िािी. 

येशूिे चेताविी हदली की जे त्याच्या अिुयायािंिी त्याच्या कुटुिंबातील सदस्यािंशी समस्या आल्या पाहिजेत 
(मत्तय 10:36) आख्रण जग. त्यािे त्याच्या खऱया अिुयायािंचा नतरस्कार करणायाव अशा जगाशी तडजोड 
करण्यास सािंथगतले िािी (जॉि 15: 18-19), परिंतु पररपूणवतेसािी प्रयत्ि करणे (मत्तय 5:48). 

द न्यू र्लवविंग चे भािािंतर, देवाच्या लोकािंववियी पुढील गोष्ट्टी र्शकवते: 

3 ते वाईट तडजोड करू िका, आख्रण ते फक्त त्याच्या मागावतील चालणे. (स्तोत्र 11 9: 3) 

आपण वाईट सि तडजोड करण्यास तयार आिात? सैताि पाप चाांगला (उत्पवत्त 3: 1-6) दिसत करण्यासाठी 
ियत्ि आख्रण "एक प्रकाश दतू" (2 कररिंथ 11: 14-15) म्िणूि हदसते. आपण ते चािंगले हदसत असेल, तर त्याचे 
सुटी िेवेल? 

ग्रीको-रोमि धमावतील लोक िे समजतात की त्यािंच्या सुटीचे पालि परिंपरा वर आधाररत आिे- परिंतु 
बिुतेकदा िी परिंपरा मूनतवपूजापासूि सुरू झाली. आपल्या ववश्वासािंमधील भूतकाळातील अिेक (आख्रण 
सध्याच्या) िेत्यािंिी या परिंपरा मान्य केल्या असल्यािे, ते देवाला स्वीकायव आिेत असे बरेच जण करतात. 

परिंतू देवाच्या वचिाशी सुसिंगत असलेल्या परिंपरािंचे पालि करणे चािंगले आिे (1 कररिंथकर 11: 2; 2 

थेस्सलिीकाकर 2:15), जे बायबलशी ववसिंगत आिेत त्यािंिा िेवले जाऊ िये. लक्षात घ्या की िवीि 
मतृ्युपत्र स्पष्ट्ट करते: 

कोणी िये म्िणूि सावध असा 8 जगातील मूलभूत तत्त्वािंिुसार लोक परिंपरा त्यािुसार तत्वज्ञाि 
आख्रण ररक्त फसवणूक माध्यमातूि आपण लबाडी, आख्रण ख्रिस्तापासूि िािी. (कलस्सैकर 2: 8) 

3 येशूिे उत्तर हदले, का तुम्िी तुमच्या परिंपरा चालववण्यासािी देवाची आज्ञा का मोडता ... 7 ढोंगयािो 
यशया सिंदेष्ट्ट्टयािंिे आपल्याबद्दल जे म्िणत िािी, त्यािंिा म्िणाला, "?: 

8 "िे लोक त्यािंचे तोंड मला जवळ, आख्रण, ओिािंिी माझा सन्माि करतात पण त्यािंचे ह्रदय 
माझ्यापासूि दरू आिे 9 व्यथव ते माझी उपासिा मिुष्ट्यािंिी केलेले नियम शास्त्र म्िणूि जे 
र्शकववतात.." (मत्तय 15: 3 , 7-9) 

देवाचे वचि असे उल्लेख करते की बयावच लोकािंिी अशी परिंपरा स्वीकारली आिे की त्यािंिी िे लक्षात 
घेतले िािी आख्रण त्यािंिा पश्चात्ताप करण्यास प्रोत्सािि हदले पाहिजे. 

19 परमेश्वरा, तूच माझे सामथ्यव आिेस आख्रण माझे ककल्ला, सिंकटकाळी माझ्या आश्रय, ववदेशी 
आपण पथृ्वीच्या शेवटापासूि येतील आख्रण म्िणतील, िोईल "िोय, आमच्या पूववजािंिी वारसा खोटे, 

वाईट आख्रण निरथवक गोष्ट्टी." (नयमवया 16:19) 



बायबल र्शकवते की परदेशी धार्मवक निरीक्षणे राक्षसी आिेत: 

16 ते त्याला परक्या दैवतािंिा इष्ट्याव करण्यास प्रवतृ्त केले; त्या दषु्ट्ट माणसािंववरुद्ध परमेश्वर त्याच्या 
्ोधािे भरूि टाकील. 17 ते भुते, िवीि दैवतािंची िवीि आवक तुमच्या पूववजािंिा भीती िािी की, 
बळी देव देव करण्यासािी त्यािंिा मािीत िव्िते िािी. (अिुवाद 32: 16-17) 

उशीरा रोमि कॅथोर्लक िें च काडड विल जीि-गयोिोले-मेरी डेनिएल ह्या सिंकल्पिाची पुष्ट्टी करा: 

मूनतवपूजक जग आख्रण ख्रिस्ती चचव पूणवपणे ववसिंगत आिेत; एक देव आख्रण मूती दोन्िी एकाच वेळी 
सव्िव करू शकत िािी (डेनिलॉ जे. दॅररजजन्स ऑफ लॅहटि ख्रिश्चि, अिुवाहदत डेजव्िड जस्मथ आख्रण 
जॉि ऑजस्टि बेकर वेस्टर्मन्स्टर पे्रस, 1 9 77, पी 440) 

खरिंच, मूनतवपूजक जग आख्रण ख्रिस्ती चचव पूणवपणे ववसिंगत आिेत; एक देव आख्रण मूती दोन्िी एकाच वेळी 
सव्िव करू शकत िािी 

तरीसुद्धा, त्याच्या चचवमध्ये बरेच लोक आज असे करतात जेव्िा ते मूनतवपूजक सुट्टट्टया पाळतात जे 
ख्रिश्चि अटीिंमध्ये बदलले आिेत आख्रण कािी सराव बदलले आिेत. समजूि घ्या की येशूिे म्िटले आिे 
की, "जर तुम्िी माझ्या वचिाचे पालि केले तर तुम्िी माझे र्शष्ट्य व्िाल आख्रण तुम्िाला सत्य समजेल व 
सत्य तुम्िाला मुक्त करेल." (जॉि 8: 31-32). देवाचे पववत्र हदवस आपण मूनतवपूजक पासूि मुक्त 

पे्रवित पौलािे ताकीद हदली आिे यावर ववचार करा: 

14 जुवाखाली एकत्र जोडले जाऊ िका. कारण कशासािी आपल्या बरोबरच्या शारीररक सिंबिंधािे 
िीनतमाि िरत िािी? आख्रण अिंधाराशी काय सिंबिंध आिे? 15 आख्रण जर ख्रिस्त सलोखा कसा िोणार 
काय एकमतािे आिे? ववश्वास ि िेवणाऱयाला फसवीत आिे काय? 16 काय मूनतव देवाचे मिंहदर 
आिे? कारण आम्िी तुझ्यासािी जजविंत आिात! देवािे म्िटल्याप्रमाणे: 

"मी त्यािंच्याबरोबर रािीि, आख्रण त्यािंच्याबरोबर चालेि, मी त्यािंचा देव िोईि आख्रण ते माझे 
लोक िोतील." 

17 म्िणूि, 

प्रभु म्िणतो, अशुद्ध वस्तूला स्पशव करु िका, आख्रण मी तुम्िािंला स्वीकारीि. "यशया 
52:11 

18 'मी तुम्िािंला वपता िोईि, तुम्िी माझी मुले व मुली िोईल, असे सववसमथव प्रभु म्िणतो. (2 

कररिंथकर 6: 14-18) 

लक्षात घ्या की देव अशा लोकािंिा वपता िोईल ज्यािंिा मूनतवपूजक पध्दतीिंचा भाग िोणार िािी. जे देवाला 
उपासिेच्या रूपात आकविवत करतात त्यािंिा वपता िािी. 



मूतीपूजक लोकािंिी देवाला सिंतुष्ट्ट केले िोते अशा प्रथा असल्या तरी कािी कृती जरी स्वत: 

32 तुम्िी म्िणता, "आम्िी राष्ट्रे िोऊ काष्ट्ि पािाणाच्या जगातील लोक सारखे इच्छा आिे." पण 
काय लक्षात आिे असे कधीिी घडणार िािी. (यिेज्केल 20:32, एिआयव्िी) 

26 नतचे याजकािंिी माझ्या र्शकवणुकीचा हििंसा आख्रण माझ्या पववत्र वस्तूिंची भ्रष्ट्ट करु िये; ते पववत्र 
आख्रण सामान्य यािंच्यात भेद करीत िािीत. ते शुद्ध व अशुद्ध गोष्ट्टी सारख्याच आिेत. त्यािंिी 
माझ्या सुट्टटयािंच्या ववशेि हदवसािंकडे लक्ष हदले िािी. (यिेज्केल 22:26, एिआयव्िी) 

देव म्िणतो की तो एक फरक पडतो. त्याला प्रसन्ि करण्याऐवजी, मूनतवपूजक प्रथािंसि त्याचा ्ोध 
(यिेज्केल 30:13) आणेल! ववियाच्या सािंसाररक पद्धतीिंचा बचाव करणे राक्षसी आिे (सीफ जेम्स 3: 13-15). 

िेिाचे पवित्र दििस ककां िा काय? 

बायबलमध्ये देवाच्या मेजवािीला 'पववत्र सिंस्कार' असे म्िटले जाते (उदा. गणिा 28:26; 2 9: 2 9) ककिं वा 
'पववत्र उत्सव' (सीकफ. यशाया 30:29). 

बायबलमध्ये मूनतवपूजक सवयी चुकीच्या आख्रण राक्षसी असल्याची नििंदा करते (1 कररिंथ 10: 20-21; 1 

तीमथ्य 4: 1). बायबलमध्ये िॉि-बायबबकल उत्सव देवाला उपासिेत सामील करण्याववियी िािी (अिुवाद 
32; नयमवया 10; 1 कररिंथ 10: 20-21). 

तरीसुद्धा बयावच लोकािंिी बायबलचे पालिपोिण करण्याचे िरवले आिे 

पुष्ट्टी देत िािी पे्रवित योिाि ख्रिस्ताचे अिुयायीिंसोबत सिकायव करीत असलेल्या सवयीिंचा वापर करणे (1 

योिाि 2: 18-19). 

गैर-बायबलसिंबिंधी सुट्टट्टया राक्षसािंद्वारे बढती केल्या जातात आख्रण अब्लजावधी विांपासूि देवाच्या योजिािंिा 
अस्पष्ट्ट करण्यास मदत केली आिे. 

येशूिे म्िटले की देवािे सत्याची उपासिा केली पाहिजे. 

24 देव आत्मा आिे, आख्रण उपासकािंिी आत्म्यािे व खरेपणािे त्याची उपासिा करणे आवश्यक 
आिे. (योिाि 4:24, एिजेबी) 

फेरबदल केलेल्या राक्षसी िौद्यािंचा खरा देव खरिंच देव िािी! भगविंताची अशी इच्छा आिे की तुम्िी 
त्याच्यावर भरवसा िेवा आख्रण त्याच्या कृती करा, तुमचा िािी (िीनतसूते्र 3: 5-6). 

बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस थचत्र मदत तारण देवाची योजिा. वल्िािंडणाच्या वेळी येशूच्या बर्लदािापासूि, 

'बेखमीर' जीवि जगण्यासािी प्रयत्ि करणे, या वयात पहिल्या वपलािंचा (पेंटेकॉस्ट) कॉल करणे, 

प्रकटीकरणाचे कणे आख्रण पुिरुत्थाि करण्यासािी, आपल्या पापािंमध्ये सैतािाच्या भूर्मकेची स्मरणपत्रा 
आख्रण ख्रिस्ताच्या प्रायजश्चत्ताच्या बर्लदािाला, ईश्वराििं सवांसािी मोक्ष (अिंनतम गे्रट हदवस), देवाच्या 



योजिािंचे भाग उघडकीस आणूि ख्रिश्चिािंिा अथधक मूतव रूप देणारे पूतवतासािी पथृ्वीवरील िजार विांच्या 
साम्राज्याचा (तिंबूिंच्या सभागिृ) दशववण्याकरता 

बायबल ख्रिश्चिािंिा पे्रवित पौलाचे अिुकरण करण्यासािी सािंगते कारण त्यािे येशूचे अिुकरण केले (1 

कररिंथ 11: 1). 

येशूिे बायबल पववत्र हदवस िेवले (लूक 2: 41-42; 22: 7-19; जॉि 7: 10-38; 13). आपण र्शकवलेल्या 
उदािरणाचे अिुकरण करू िये (योिाि 13: 12-15)? 

पे्रवित पौलािे बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस िेवले (पे्रवितािंची कृत्ये 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-

18; 1 कररिंथ 5: 7-8; 16: 8). पौलािे त्यािंिा अशी ताकीद हदली की ज्यािंिी राक्षसी कृत्यािंिी तडजोड केली (1 

कररिंथ 10: 1 9 -21). बायबलचे देव अिुसरण करण्याचा दावा करणारे लोक मूतीपूजक पासूि शुद्ध पाहिजे 
(cf. ििेम्या 13:30; 2 पीटर 1: 9). 

पे्रवित योिािािे बायबलसिंबिंधी पववत्र हदवस िेवले, परिंतु ख्रिश्चि असल्याचा दावा करीत असल्याचा इशारा 
हदला: 

18 माझ्या मुलािंिो, गेल्या तास आिे; तुम्िी ऐकले आिे की, ख्रिस्तववरोधी येत आिे आख्रण आतािी 
पुष्ट्कळ ख्रिस्तववरोधी हदसू लागले आिेत. त्यामुळेच आम्िाला कळते की, शेवट जवळ आला 
आिे. 19 ते आमच्यातूिच बािेर निघाले, पण ते खऱया अथाविे आमच्यातील िव्ितेच; कारण ते 
आम्िाला आले असेल, तर व्या आम्िाला चालू असते; पण ते गेले यासािी की, त्यािंिा प्रगट 
करण्यात येणार आिे. (1 योिाि 2: 18-19) 

ख्रिश्चिािंिी बायबल आधाररत पववत्र हदवस आपल्या पे्रवितािंप्रमाणेच िेवावे, जसे जॉििे िेवले आिे? जॉि 
र्लहित िोता की जे लोक खराखुरा ख्रिश्चि असल्याचा दावा करतात जे त्याच्या कृत्यािंचे अिुकरण करीत 
िािीत ते ख्रिस्तववरोधक म्िणूि कायव करीत आिेत. 

पववत्र हदवस आख्रण सुट्टटीचा प्रश्ि येतो तेव्िा आपण कोणाचे ऐकावे? देवाचे वचि ककिं वा मिुष्ट्याच्या 
परिंपरेवर? परिंपरेसािी योगय हिकाणी असला तरी, कोणीिी देवाच्या परिंपरेप्रमाणे ववरोध स्वीकारत िािी. 

कारण देवाचे वचि र्शकवणुकीसािी फायदेशीर आिे (2 तीमथ्य 3:16), कदाथचत आपण पेत्र व इतर 
पे्रवितािंच्या काळातील धार्मवक िेत्यािंच्या प्रनतसादाकडूि र्शकले पाहिजे: 

29 देव आज्ञा पाळलीच पाहिजे. (पे्रवितािंची कृत्ये 5: 2 9) 

तुम्िी येशू आख्रण पे्रवितािंच्या उदािरणाचे अिुकरण कराल आख्रण देवाच्या पववत्र हदवस त्याच्या मागाववर 
चालणार आिात, आख्रण पुरुिािंच्या पररिदेच्या परिंपरेला आपण थािंबवू िये? 

जे लोक "पववत्र सिंगोपि करण्याची घोिणा करतात" (लेवीय 23: 8, 21, 24, 27, 35, 36) जे देवाच्या 
बायबलसिंबिंधी उत्सव आिेत (लेवीय 23:37) तुम्िी ते ऐकणार का? 



येशूिे म्िटले: 

21 माझ्या बिंधूिंिो जे देवाचे वचि ऐकतात व त्याप्रमाणे करतात त्या आिेत. (लूक 8:21) 

आपण खरोखरच येशूचे भाऊ आिात का? ख्रिश्चि असणे अपेक्षक्षत आिे (रोमन्स 8:29). आपण सत्यािे 
बाजूला काढले पाहिजे (योिाि 17:19). 

तुम्िी आख्रण / ककिं वा तुमचे घर देवाचे वचि ऐकूि ते कराल का? आपण देवाच्या पववत्र हदवसािंिा ककिं वा 
परिंपरा जपूि िेवाल का? 

"14 परमेश्वर सेवा! 15 परमेश्वराची सेवा करणे, आपण कोणाची देशात रािाल पण "मूनतवपूजक देवाला 
सारखे" सेवा ज्या आज स्वत: सािी निवडा वाईट हदसते, तर. पण माझ्या आख्रण माझ्या घरासािी, 
आम्िी परमेश्वराची सेवा करणार "(यिोशवा 24: 14-15). 

देवाचे पववत्र हदवस निवडा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पवित्र दिि दिििलशयका 

पवित्र दििस *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

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

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

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

अिंनतम गे्रट डे   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* सवव पववत्र हदवस सयूावस्तापवूी, सिंध्याकाळी सुरू िोते.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



देवाची सतत चचव 
 
देवाचे सतत चचव ऑफ द युिायटेड स्टेट्टस ऑकफस येथे जस्थत आिे: 1036 डब्लल्यू. गँ्रड एवेन्यू, ग्रोव्िर बीच, 

कॅर्लफोनिवया, 9 3433 यूएसए. 
 

चचय ऑफ ईश्िर (CCOG) िेबसाइट्टस 
 

CCOG.ASIA िी साइट आर्शयावर कें हित आिे आख्रण अिेक आर्शयाई भािािंमध्ये ववववध लेख आख्रण 
इिंग्रजीमधील कािी आयटम आिेत. 
CCOG.IN िी साइट भारतीय वारसािक्कािंकडे लजक्ष्यत आिे. त्यात इिंग्रजी भािेतील साहित्य आख्रण ववववध 
भारतीय भािा आिेत. 
CCOG.EU िी साइट युरोपच्या हदशेिे लजक्ष्यत आिे यात बयावच युरोवपयि भािािंमधील सामुग्री आिे. 
CCOG.NZ िी साइट न्यूझीलिंड आख्रण इतर बब्रहटश-उतरलेल्या पाश्ववभूमीसि लजक्ष्यत आिे. 
CCOG.ORG िी देवाची सतत चचवची मुख्य वेबसाइट आिे िे सवव खिंडािंतील लोकािंिा सेवा देते यात 
साप्ताहिक आख्रण पववत्र हदवस उपदेशासि लेख, दवेु आख्रण जव्िडडओ समाववष्ट्ट आिेत. 
CCOGAFRICA.ORG िी साइट आकिकेतील लोकािंकडे लजक्ष्यत आिे. 
CCOGCANADA.CA िी साइट कॅिडामधील लोकािंिा लजक्ष्यत आिे. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. िे देवाचे सतत चचव सािी स्पॅनिश भािा वेबसाइट 
आिे 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. िी कफलीवपन्सची वेबसाइट इिंग्रजी आख्रण टागालॉग मधील 
माहिती आिे. 
 

बातम्या आख्रण इनत्ास िेबसाइट्टस 
 

COGWRITER.COM िी वेबसाइट एक प्रमुख घोिणा साधि आिे आख्रण त्यात बातम्या, र्शकवण, 

ऐनतिार्सक लेख, जव्िडडओ आख्रण भववष्ट्यसूचक अद्यतिे आिेत. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM िे चचवच्या इनतिासावर आधाररत लेख आख्रण माहितीसि वेबसाइट 
लक्षात िेवणे सोपे आिे. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET िी ऑिलाइि रेडडओ वेबसाइट आिे ज्यात वतृ्त आख्रण बायबलसिंबिंधी 
वविय समाववष्ट्ट आिेत. 
 

उपिेश आख्रण धमोपिेशकाांसाठी YouTube श्ह्डडओ चॅिेल 
 

BibleNewsProphecy चॅिेल. CCOG प्रवचि जव्िडडओ 

CCOGAfrica चॅिेल.  CCOG आकिकि भािािंमध्ये सिंदेश 

CDLIDDSermones चॅिेल. CCOG स्पॅनिश भािेत सिंदेश 

ContinuingCOG चॅिेल. CCOG जव्िडडओ उपदेश 



िेिाचे पवित्र दििस ककां िा भूतकाळातील सुट्टट्टया? 

 आपण सुटी ववचार करता तेव्िा, मिात काय येते? सदािररत झाडे, पुष्ट्पािंजका, ससे, अिंडी, िॉट ्ॉस बन्स, 

आख्रण डायिव्िस 'कॉस्ट्टयूम्सबद्दल आपण काय ववचार करता?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तरीिी त्यापैकी कोणीिी थचन्ि बायबलमध्ये मान्य केले िािी. बायबल आपल्याला जे र्शकवते ते तुम्िाला 
माहिती आिे का? 

िेवषत पौलािे ललद्ले: 

19 तर मी काय म्िणतो? माइया म्िणण्याचा अथव असा आिे का की मूनतवला वाहिलेले अि 
कािीतरी आिे ककिं वा ती मूनतव कािीतरी आिे? 20 उलट, ज्या गोष्ट्टी लोकािंिा या गोष्ट्टी त्या आिेत 
त्या गुप्त गोष्ट्टी बजावणे नियमशा केले तो नतचा द्वेि करीत िािी. 21 तुम्िी देवाचा आख्रण 
भुताचासुद्धा असे दोन्िी प्याले वपऊ शकत िािी. तुम्िी प्रभूच्या मेजाचे आख्रण भुताच्या मेजाचे 
भागीदार िोऊ शकत िािी. 22 आपण प्रभूला ईिेस पेटाववण्याचा प्रयत्ि करीत आिोत का? आम्िी 
त्याच्यापेक्षा सामथ्यववाि आिोत काय? (1 कररिंथकर 10: 1 9 -22) 

 

आपण देवाच्या पववत्र हदवस ककिं वा आसुरी सुट्टट्टया िेवाव्यात? 

 


